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ــودش  ــرای خ ــی ب ــدارد، هرجای ــرب ن ــرق و غ ــوب و ش ــمال و جن ش
دنیایــی از آئین هایــی اســت کــه بــه مــاه خداونــد طعم هــای رنگارنــگ 
ــاوت و  ــن متف ــار ایران زمی ــه و کن ــره رمضــان در گوش ــا چه ــد ت می ده

منحصربه فــرد باشــد.
مــاه رمضــان در گوشــه گوشــه ایــران مملــو از آداب ورســومی اســت که 
گرچــه امــروزه تنهــا یــادگاری شــیرین از برخــی از آن رســم و رســوم 
باقی مانــده امــا هنــوز هــم می تــوان صــدای خــدا را از بلنــدای ملکــوت 

در ایــن مــاه زیبــا شــنید.
ــار  ــه غب ــی را ک ــوم قدیم ــه رس ــوان آیین ــا می ت ــن آئین ه ــرور ای ــا م ب
ــان  ــاری مردم ــفره های افط ــای س ــل داد و پ ــد صیق ــی گرفته ان فراموش
ایــن کهــن ســرزمین نشســت و دعــای ســحر را از قلــب ایــران زمزمــه 

کــرد.
در بازخوانــی ایــن آئین هــا می تــوان طعــم برســاق را زیــر زبــان حــس 
کــرد و نــان کاکلــی، زنجفیلــی کوکــه، هریــس و ایــران آشــی را بــا ولــع 
خــورد و در ایــن میــان مگــر می شــود از شــیرینی کاسمســا و نان هــای 

کلوچــه ای زعفرانــی و رنگینــه به ســادگی گذشــت.
ــوم  ــردن آداب ورس ــده ک ــا زن ــر ب ــران مه ــه ای ــماره از مجل ــن ش در ای
کهــن می خواهیــم از کــوه فراموشــی پاییــن آمــده و دســت در دســت 
شــما یــادآور گذشــته های دورباشــیم و نــور اســتجابت دعــا را بــا شــما 

ــق ســازیم.  پررون

آئین های رمضان در  
استان های ایران
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شــمال و جنــوب و شــرق و غــرب نــدارد، هرجايــی بــرای خــودش 
ــای  ــد طعم ه ــاه خداون ــه م ــه ب ــت ک ــی اس ــی از آئين هاي دنياي
رنگارنــگ می دهــد تــا چهــره رمضــان در گوشــه و کنــار 

باشــد.  ايران زميــن متفــاوت و منحصربه فــرد 
ــه  ــوری همچــون رجــب و شــعبان ب ــر ن ــگاه خــدا از ماه هــای پ ن
ــوان  ــش را می ت ــان الطاف ــه رنگين کم ــد، همان ک ــان می رس رمض
همه جــا ديــد و بــا يــک حســاب سرانگشــتی بــار ســنگين گناهــان 

را ســبک کــرد.
يک بــار ديگــر آســمان، بــاران گرفــت و ايــن بــار قطره قطــره نــور 
ــد  ــر دســتانی کــه رو به ســوی آســمان بلندن ــارد ب اســت کــه می ب
و نــوای »يــا حــق« می خواننــد. آســمان رمضــان در ســوزان ترين 
ــک  ــا و خن ــر دل ه ــاند ب ــت می نش ــاران رحم ــال، ب ــای س روزه

ــر دل نشســته را. ــای ب ــد داغ ه می کن
ــان  ــق و ايم ــه اوج عش ــوان ب ــدا می ت ــگاه خ ــر ن ــر چت ــا زي اينج
رســيد. در کوچه هــای رمضــان می تــوان نــوای »ربنــا« را شــنيد و 

هنگامــه اذان وضــوی شــکر گرفــت.
در ايــن مــاه دل هــا گل بــاران می شــود و ايــن خوبی هاســت کــه در 
تيــررس قــرار می گيــرد. مــردم در ايــن مــاه تشــنه ايثــار می شــوند 
ــال  ــاز هرس ــران از ديرب ــردم اي ــد. م ــش می خوانن ــوت بخش و قن
مشــتاقانه بــه اســتقبال ايــن مــاه عزيــز می شــتابند تــا گرامــی اش 
ــرای  ــت الهــی ب ــای معرف ــد، همــه می کوشــند ذره ذره از دري بدارن

رفــع عطــش خــود ذخيــره کننــد.

گوشه گوشه ایران با آئین های رمضان
مــاه رمضان در گوشــه گوشــه ايــران مملــو از آداب ورســومی اســت 
ــادگاری شــيرين از برخــی از آن رســم  کــه گرچــه امــروزه تنهــا ي
ــدا را از  ــدای خ ــوان ص ــم می ت ــوز ه ــا هن ــده ام ــوم باقی مان و رس

بلنــدای ملکــوت در ايــن مــاه زيبــا شــنيد.

ــظ  ــر حف ــالوه ب ــور ع ــه ای از کش ــر گوش ــان در ه ــاه رمض  م
ــزار  ــاص برگ ــای خ ــا آيين ه ــرعی، ب ــارف ش ــاختارهای متع س
ــر، تــرک، کــرد،  می شــود، حتــی اقــوام مختلــف مــردم ايــران از ل
ــی جنــوب، شــمال، غــرب و شــرق در برخــی آداب و  ــارس، اهال ف
ســنن بــا يکديگــر مشــترک و تنهــا اختــالف در نــام آن آييــن بــه 

دليــل تفــاوت در گويش هــا و زبان هــا اســت.
ــه  ــی را ک ــوم قديم ــه رس ــوان آيين ــا می ت ــن آئين ه ــرور اي ــا م ب
غبــار فراموشــی گرفته انــد صيقــل داد و پــای ســفره های افطــاری 
مردمــان ايــن کهــن ســرزمين نشســت و دعــای ســحر را از قلــب 

ايــران زمزمــه کــرد.
در هــر کــوی و برزنــی بــوی ســادگی بــه مشــام می رســد و ايــن 
ســفره های افطــار اســت کــه بــه روی خلــق گشــوده می شــود. از 
ــی  ــای محل ــمال، از نان ه ــای ش ــا کلوچه ه ــوب ت ــای جن خرماه
غــرب و شــرق تــا رســم دعاهــای مردمــان ايــن ديــار کــه بــرای 

ــد. ــکر می کارن ــه ش ــربه مهر، بوت ــد س ــت خداون ــت بی نهاي نعم
ــان  ــر زب ــاق را زي ــم برس ــوان طع ــا می ت ــن آئين ه ــی اي در بازخوان

ــران  ــس و اي ــه، هري ــی کوک ــی، زنجفيل ــان کاکل ــرد و ن ــس ک ح
آشــی را بــا ولــع خــورد و در ايــن ميــان مگــر می شــود از شــيرينی 
ــادگی  ــه به س ــی و رنگين ــه ای زعفران ــای کلوچ ــا و نان ه کاسمس

ــت.    گذش

از پیشواز تا بدرقه
ــردم مشــتاق  ــيد و م ــود رس ــه ســوم خ ــه ده رمضــان ديگــری ب
ايران زميــن عاشــقانه آغــوش گشــودند تــا مهمــان ســفره عظيــم 
خداونــد باشــند، مهمانــی کــه در آن نــوای آيين هــای رمضــان بــه 
ــحر  ــار و س ــفره های افط ــرای س ــی ب ــد، آيين هاي ــوش می رس گ
ــا و  ــود و عزاداری ه ــادگار می ش ــان ي ــر زب ــيرينی آن زي ــه ش ک
ــار  ــک نث ــه اش ــه خوش ــه خوش ــدر ک ــب ق ــب زنده داری های ش ش

ــد. ــگاه می کن ــهر ن ش
آيين هايــی بــرای نواختــن زنــگ پيشــواز از رمضــان تــا بوســيدن 
روی مــاه آن و بدرقــه پرشــور از آن. می خواهيــم از آيين هايــی 
بگوييــم کــه ذوق ايمــان را نمايــان می ســازد و ايــن رخــت 
احســاس و برکــت اســت کــه بــر طنــاب اســتجابت پهــن 

می شــود.
ــی  ــه نگاه ــدازان« ک ــه »کلوخ ان ــی« ب ــاغ اوروج ــا از »طاب اينج
ــوای  ــن ن ــت زده و طني ــت« را دوخ ــه های برک ــم »کيس بيندازي
»مرحبــا رمضــان« را بــا »ســحر خوانــان« بيداربــاش می گذرانيــم 
ــته و  ــذری داش ــدان« گ ــوخوانی« و »حنابن ــه وادی »ش ــپس ب س
ــر  ــه را نظاره گ ــاه در م ــده و م ــدر ش ــب های ق ــردان ش ــه گ کوچ
خواهيــم بــود آنــگاه پــا به پــای طبل زنــان ســحر طومــار »چهــل 
ــم زد.     ــد خواهي ــه روزه داران را کلي ــه« را نوشــته و در خان بســم ال

ايــن بــار بازنــده کــردن آداب ورســوم کهــن می خواهيــم از 
ــادآور  ــما ي ــت ش ــت در دس ــده و دس ــن آم ــی پايي ــوه فراموش ک
گذشــته های دورباشــيم و نــور اســتجابت دعــا را بــا شــما پررونــق 
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ــازيم. س
ــاده  ــی های س ــا دل خوش ــحر ت ــدار در س ــای بي ــور پنجره ه از ن
افطــار را در ايــن گــزارش ورق خواهيــم زد و نــوای دل نشــين ربنــا 
ــپرد. ــم س ــوش جان خواهي ــه گ ــرزمين ب ــن س ــای اي را در جای ج
ــم در  ــا الله ــار ت ــای افط ــف ربن ــس لطي ــنيدن ح ــرای ش ــس ب پ
دعــای ســحر چشــمانتان را در قــاب اشــک بــه آغــوش گرفتــه و 
ــه در دل  ــای خفت ــه دل آيين ه ــن ب ــرای رفت ــويد ب ــان ش همراهم

ــان. ميهنم

ــن  ــا جش ــخ« ت ــا گتم ــل؛ از »قاباغ ــان در اردبی رمض
ــم ــن ملج ــاص اب ــرای قص ب

در اســتان اردبيــل روزه داری در ســه روز آخــر مــاه شــعبان، رســمی 
ــوز  ــن هن ــواز رفت ــا پيش ــخ« ي ــا گتم ــوان »قاباغ ــه به عن ــت ک اس
ــا آورده  ــاالن به ج ــژه کهن س ــهروندان به وي ــی از ش ــط برخ توس

می شــود.
ــردن مســلمان  ــدار ک ــد بي ــی معتقدن ــن شــهروندان اردبيل همچني
ــان  ــته جوان ــواب دارد. درگذش ــر و ث ــوردن اج ــحری خ ــرای س ب
ــه مناجــات گــو دســته جمعی تکــرار  ــز در پاســخ ب شــب زنده دار ني
می کردنــد: »هــان دورون، اوباشــدان دی«، بيــدار شــويد ســحری 

اســت.
ــای گل  ــا مرب ــی ب ــه فرن ــان ازجمل ــاه رمض ــی م ــای اصل غذاه
محمــدی، انــواع آش هــا و کوکــو و کتلــت، بانــوان اردبيلــی 

نيازهــای يــک مــاه خانــواده را تأميــن می کننــد.
ــه  ــل ب ــه اردبي ــگ عاميان ــگر فرهن ــر زاده پژوهش ــی اصغ موس
شــب 2۷ مــاه مبــارک رمضــان اشــاره می کنــد و  می گويــد: 
ــن ملجــم مــرادی اســت و  ــه روايتــی شــب قتــل اب ايــن شــب ب
ــم از  ــا ه ــم مرده ــد و در قدي ــن می گيرن ــا جش ــی خانه ه در برخ
ايــن مجالــس جشــن داشــتند، امــا اخيــراً اختصــاص بــه خانم هــا 

ــت. ــده اس داده ش
از ديگــر رســومی کــه بــه نظــر می رســد ديگــر بــه اجــرا 
درنمی آيــد رســم نوشــتن دعــا در جمعــه آخــر مــاه رمضــان اســت. 
وی در خصــوص ايــن رســم نوشــته اســت: هــر کــس گرفتــاری 

ــد. ــا می ش ــل دع ــه چه ــل ب ــت، توس ــی داش مهم

ــی در  ــان غرب ــردم آذربایج ــنت م ــا« س »قاباخالم
ــان رمض

ــز »قاباخالمــا« ســنتی اســت کــه حتمــًا  ــی ني در آذربايجــان غرب
بايــد پيــش از مــاه رمضــان اجــرا شــود. در ايــن ديــار بزرگ ترهــا 
ــودک  ــک ک ــره ي ــه چه ــان، ب ــاه رمض ــالل م ــت ه ــد از رؤي بع

ــد. ــگاه می کردن ــوان ن ــن و نمازخ ــرد مؤم ــک ف ــا ي ــوم ي معص
پيرمــردان بــرای ايــن منظــور همــواره آينــه کوچکــی در 
ــه  ــت آين ــه رؤي ــود ب ــه خ ــتند و بعدازاينک ــود داش ــب خ درون جي
ــه دور  ــه را ب ــار آين ــن ب ــوات چندي ــا فرســتادن صل ــد، ب می پرداختن

خــود و اهــل خانــواده می چرخاندنــد.
همچنيــن درگذشــته های نه چنــدان دور در مناطــق روســتايی 
وقــت ســحر و اذان صبــح از روی حرکــت ســتاره هايی کــه 
اصطالحــاً بــه آن هــا »اولکرلــر« می گفتنــد تعييــن می شــد.

غذاهای اصيل زينت بخش سفره افطار در آذربايجان شرقی
ــه  ــت ک ــل اس ــای اصي ــن غذاه ــرقی اي ــان ش ــا در آذربايج و ام
ســفره ها را رونــق می دهــد؛ »زنجفيلــی کوکــه« نــان مخصــوص 
ــفره  ــش س ــه زينت بخ ــوده ک ــرقی ب ــان ش ــان در آذربايج رمض

ــت. ــار روزه داران اس افط
ــز، آش  ــبز تبري ــا س ــوی لوبي ــير، کوک ــی، آش ش ــراق دولماس اپ
ــيله  ــزی، آش ش ــاق، کوفته تبري ــت، قايقان ــی، آش ماس گوجه فرنگ
عــدس و آش اومــاج غذاهــای ســفره های افطــار مــاه رمضــان در 

آذربايجــان شــرقی هســتند.
ــه  ــت ک ــار اس ــوص افط ــی مخص ــی« غذاي ــران آش  آش دوغ »اِي
خيلــی هضــم آســانی دارد و بــرای بــدن مفيــد اســت. نعنــاع، دوغ، 
نخــود، ســبزی، تخم مــرغ و برنــج مــواد اصلــی ســازنده ايــن غــذا 

هســتند کــه بــرای افطــار و معــده خالــی بســيار مناســب اســت.
»ِقيقانــاق« شــيرينی قديمــی خانم هــای آذربايجــان شــرقی اســت 
ــيرينی  ــن ش ــود دارد. اي ــاری وج ــفره های افط ــتر س ــه در بيش ک
مخصــوص بــرای افزايــش قنــد خــون بــدن مفيــد بــوده و شــيره 
آن نيــز از انگــور مخصــوص تهيــه می شــود و بــرای افــرادی کــه 

قنــد خــون بااليــی دارنــد، ضــرر نــدارد.

آئین هــای  گردانــی«  »نخــل  و  »هومبابائــی« 
رمضــان در  اصفهانی هــا 

ــزاری  ــال برگ ــمين س ــت و شش ــاهد بيس ــان ش ــال اصفه امس
ــود. در  ــا روز 15 رمضــان ب ــارن ب ــام حســن)ع( مق ــرم ام ســفره ک
ــری  ــوه جالب ت ــام حســن)ع( جل ــرم ام ــفره ک ــر س ــال های اخي س
ــينی  ــوری و ماش ــورت موت ــّياری به ص ــای س ــرده و واحده پيداک
ــز  ــتان ها، مراک ــه بيمارس ــزی ازجمل ــد و مراک ــراد نيازمن ــن اف بي

ــد. ــع می کنن ــان توزي ــز ن ــا ني ــتی و زندان ه بهزيس
همچنيــن در ايــن اســتان دو رســم »هومبابائــی« و »نخــل 
ــراث  ــت مي ــی در فهرس ــان به تازگ ــان کاش ــاه رمض ــی« م گردان

ــت. ــيده اس ــت رس ــه ثب ــز ب ــی ني ــراث فرهنگ ــوس مي ناملم
تــراب زاده مســئول ثبــت پرونده هــای ميــراث معنــوی اداره ميــراث 
فرهنگــی کاشــان تأکيــد کــرد: آييــن نخــل گردانــی در شــب 21 

رمضــان از ديگــر آداب ايــن مــاه اســت کــه بــه نشــانه عــزاداری در 
برخــی روســتاهای اطــراف کاشــان برگــزار می شــود.

ــن  ــان اب ــارک رمض ــاه مب ــب 2۷ م ــت ش ــهور اس ــن مش همچني
ملجــم بــه قصــاص رســيده اســت و بــر ايــن اســاس کاشــمری ها 

ــته اند. ــدان داش ــن مفصــل و حنابن ــب جش ــن ش در اي
آييــن »جيرجيرونــی« نيــز رســمی اســت کــه در شــب 2۷ رمضان 
در دســتجرد جرقويــه برگــزار می شــود. مطابــق ايــن رســم 
ــه  ــی ب ــا 10 تاي ــته های 5 ت ــرب در دس ــس از اذان مغ ــردان پ م
ــدن  ــا خوان ــد و  ب ــد کــه پســر مجــرد دارن ــی می رون درب خانه هاي
اشــعاری بــرای آن هــا آرزوی ازدواج بــا زنــی نيکــو سرشــت 
رامی کننــد و مشــتلقی نيــز از طــرف صاحب خانــه دريافــت 

می کننــد.

ایالم؛ شهر حلیم ایران در رمضان
اگــر در رمضــان، ايــالم به شــهر حليــم )هريســه( ايــران لقــب داده 
شــود، ســخنی به گــزاف نيســت، ايالمی هــا کــه در پختــن حليــم 
بســيار تبحــر و مهــارت دارنــد، در مــاه مبــارک رمضــان ســفره های 
افطــاری خــود را بــا ايــن غــذای خوشــمزه در کنــار ديگــر غذاهــای 

ســاده رنگيــن می کننــد.
ــنتی  ــی و س ــروف محل ــيرينی های مع ــز از ش ــاق« ني ــژی برس »ب
ــرغ،  ــن دان، تخم م ــکر، روغ ــا آرد، ش ــه ب ــت ک ــالم اس ــتان اي اس
ــواد  ــه م ــود و هم ــه درســت می ش ــه و زردچوب ــره، رازيان ــير، زي ش
ــا شــکر  ــرده و در روغــن ســرخ و روی آن را ب ــوط ک را باهــم مخل

ــد. ــن می کنن تزيي
نان هــای پپــگ، نــان ســاجی، نــان تنــوری، ســمون، نــان 
ــده  ــت ش ــا پخ ــی از نان ه ــه برخ ــا کزگ ــان ذرت ي ــش، ن پنجه ک

ــتند. ــاه  هس ــن م در اي

آئین های رمضان در تهران
در اســتان تهــران نيــز از قديم االيــام از زمانــی کــه بــرای 
ــوپ«  ــار »ت ــان افط ــالم زم ــحر و اع ــردم در س ــدن م ــدار ش بي
درمی کردنــد تــا چاووشــی خوانــی در وقــت ســحر آئين هايــی بــه 

ــت. ــته اس ــار رواج داش ــن دي ــردم اي ــياق م ــبک و س س
برگــزاری تعزيــه در ايــام ســوگواری مــاه رمضــان، نظافــت خانــه و 
مســجد و زورخانــه پيــش از آغــاز ايــن مــاه مبــارک و پخــت انــواع 
ــن  ــج در اي ــای راي ــر آئين ه ــوا از ديگ ــژه آش و حل ــذری به وي ن

اســتان بــوده اســت.
ــاء  ــد از افطــار و به خصــوص در شــب های احي ــران بع مســاجد ته
مملــو از جمعيــت شــده و اهالــی گــود و زورخانــه نيــز بعــد از اقامــه 
ــی  ــه  می شــدند، جاي نمــاز و شــنيدن وعــظ واعــظ، راهــی زورخان
ــت  ــن دس ــرای گرفت ــزان ب ــان گلري ــب ها ميزب ــی ش ــه در برخ ک

ــد. ــدان می ش نيازمن

»َهمچه کاسه« آئین البرزی ها در رمضان
ــان  ــود را در رمض ــاص خ ــای خ ــز آئين ه ــرز ني ــتان الب ــا اس و ام
ــک  ــد: ي ــی می گوي ــرز شناس ــاد الب ــس بني ــه رئي دارد به طوری ک

آئین هـای رمضان
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مراســم ويــژه بــه نــام »مــاه َدر ِمــه« بــه معنــای »مــاه درآمــدن« 
ــور   ــم به منظ ــن مراس ــه اي ــود دارد ک ــان وج ــتان طالق در شهرس
ــان  ــاه رمض ــص م ــاً مخت ــود و صرف ــام می ش ــاه انج ــت م رؤي

ــت. نيس
مراســم ديگــری بــه نــام »َهمچــه کاســه« در البــرز وجــود دارد که 
ــزار می شــود و ممکــن  ــاه رمضــان بيشــتر برگ ــن مراســم در م اي
ــم،  ــن مراس ــود. در اي ــزار ش ــان برگ ــاه رمض ــت در 30 روز م اس
همســايگان معمــواًل شــير برنــج، فرنــی، حلــوا و آش را بــه يکديگر 
تقديــم می کننــد کــه ايــن امــر ســبب نزديکــی دل هــا می شــود.

محــراب رجبــی در ادامــه ســخنان خــود گفت: قبــل از مــاه رمضان 
ــل از  ــد قب ــی اختــالف دارن ــود اگــر خانواده هاي ــرز معمــول ب در الب
رؤيــت مــاه رمضــان بــا يــک آش پــزان بــا يکديگــر آشــتی کننــد 
ايــن مراســم را »آش و آشــتی« می ناميدنــد کــه البتــه ايــن رســم 

در حــال فراموشــی اســت.
مراســم »ســحر خوانــی« و »رمضــان خوانــی« نيــز در آيين هــای 
کهــن معنــوی اســتان البــرز ازجملــه شهرســتان طالقــان همچنان 

پابرجــا اســت.

پخت آش »اوماج« در چهارمحال و بختیاری
آش »اومــاج« يکــی از مهم تريــن آش هايــی اســت کــه در 
ــان  ــط زن ــان توس ــارک رمض ــاه مب ــاری در م ــال و بختي چهارمح
ــده و  ــس ش ــود خي ــفناج و نخ ــاج« از اس ــود. »اوم ــه می ش پخت
خردشــده و پيــازداغ بــه همــراه آرد و تخم مــرغ و ادويه هــای 

محلــی تهيــه می شــود
آش »کارديــن« ديگــر آشــی اســت کــه در مــاه مبــارک رمضــان 
ــود و  ــام می ش ــال انج ــر س ــای ديگ ــتر از ماه ه ــن آن بيش پخت

ــارک رمضــان دارد. ــاه مب ــه م اختصــاص ب
ــاه  ــتر در م ــه بيش ــت ک ــذا اس ــوع غ ــک ن ــز ي ــوش« ني »کاالج
ــاده  ــود. م ــه می ش ــا پخت ــط چهارمحالی ه ــان توس ــارک رمض مب
ــازداغ و کشــمش  اصلــی ايــن غــذا کشــک، گــردو، نعنــاع داغ، پي

ــت. اس
»کاکولــی پــزون« رســمی قديمــی در اســتان چهارمحــال و 
بختيــاری اســت. کاکولــی پــزون يکــی از آداب قديمــی اســت کــه 
در سرتاســر ايــن اســتان به ويــژه در شــهر فــرخ شــهر و شــهرهای 
ديگــر اســتان ازجملــه بروجــن رايــج اســت؛ در بروجــن ايــن نــان 

ــروف اســت. ــام »کپچــی« مع ــه ن ب
جشــن »ســر روزه ای« يکــی ديگــر از آداب مهــم چهارمحالی ها در 
مــاه مبــارک رمضــان اســت. در مراســم جشــن ســر روزه ای هديــه 
ــط  ــروس توس ــرای تازه ع ــی، آش و... ب ــان کاکول ــراه ن ــه هم ب
ــواده دامــاد بــرده می شــود و ايــن جشــن بــه مناســبت اوليــن  خان

ــود. ــه می ش ــاد گرفت ــروس و دام ــاه رمضــان ع م

»شو خوانی« در خراسان جنوبی
ــو  ــتان »ش ــردم اس ــالح م ــا به اصط ــی ي ــب خوان ــات و ش مناج
خوانــی« از مراســم ويــژه اکثــر شــهرهای خراســان جنوبــی اســت؛ 
در ايــن مراســم از نخســتين شــب مــاه رمضــان هــر شــب، برخــی 

از مــردان خوش صــدا پــس از نيمه شــب ســه نوبــت کــه هرکــدام 
ــود  ــه خ ــام خان ــاالی ب ــه ب ــود، ب ــحرگاهان ب ــی از س ــودار وقت نم
ــعاری  ــه و اش ــدن ادعي ــه خوان ــد ب ــدای بلن ــا ص ــد و ب می رفتن
ــه  ــن مراســم در برخــی روســتاها ازجمل ــد. اي نيايشــی می پرداختن
روســتای »چنشــت« شهرســتان سربيشــه به وســيله طبــل انجــام 

می گرفــت.
يکــی از مراســم قديمــی مــاه مبــارک رمضــان در بيرجنــد، خواندن 
»رمضانــی« اســت ايــن مراســم کــه نوعــی خبررســانی بــرای مــاه 
ــرای  ــوم و ب ــوان آداب ورس ــم به عن ــن مراس ــت و اي ــان اس رمض
جمــع آوری نــذورات مــردم و همچنيــن ايجــاد شورونشــاط از 

ــت. ــوده اس ــوم ب ــتان مرس ــم در اس ــای قدي زمان ه
در شـب بيسـت و هفتـم مـاه رمضـان نيـز مـردم خراسـان جنوبی 
بـه يمن مـرگ ابـن ملجـم مـرادی مراسـم خاصـی به نام بيسـت 
و هفتمـو را انجـام می دهنـد. در ايـن مراسـم برخـی از خانم هـا و 
دختـران جـوان با پوشـيدن صـورت خـود و گرفتن سـبد بـا طبقی 
در دسـت کـه آيينـه ای روی آن قـرار دارد و مالقه به دسـت به درب 

خانـه همسـايگان رفتـه و طلـب هديـه می کنند.

»نقاره زنی« در خراسان رضوی
ــدن در  ــدار ش ــرای بي ــی ب ــايل الکترونيک ــروز از وس ــه ام اگرچ
ــت  ــاليان درازی اس ــه س ــا آنچ ــود ام ــتفاده می ش ــحرگاه اس س
ــحر  ــات س ــان لحظ ــراه و مهم ــيد هم ــه خورش ــی خط ــا اهال ب
ــت و  ــوی اس ــرم رض ــی ح ــزای نقاره زن ــوای جان اف ــت، ن آن هاس
ــد. ــال می ده ــاوران را ج ــران و مج ــان زائ ــم و ج ــم جس ــوز ه هن

همچنيــن بــازار طبخ شــله مشــهدی، شــله زرد، آش رشــته، ســوپ 
ــارک  ــاه مب ــدان در م ــل و نيازمن ــی مح ــن اهال ــش آن بي و پخ
رمضــان در خراســان رضــوی داغ اســت، در ايــن ميــان امــا شــايد 
شــله مشــهدی بــرای مــردم در ســاير نقــاط ايــران جذاب تــر باشــد.   
روزه داران ســبزواری در مــاه مبــارک رمضــان غــذای اصلی خــود را 
در ســحر می خوردنــد زيــرا بعــد از ســحر کار و فعاليــت اقتصــادی 
ــی  ــه خاص ــبزواری ها عالق ــود. س ــروع می ش ــردم ش ــره م روزم
بــه اشــکنه دارنــد و در ايــن شــهر بيــش از 90 نــوع اشــکنه تهيــه 

می شــود کــه مشــهورترين آن هــا »اشــکنه ی قورمــه« اســت.

طبل زنی در خراسان شمالی
ــد  ــه می ش ــل نواخت ــوع طب ــه ن ــحری س ــان س ــورد در زم در بجن
کــه هرکــدام مفهــوم خاصــی داشــت. آهنــگ طبــل اول بــا عنوان 
ــه  ــم خان ــرای بيــدار کــردن خان ــو بيشــر«، ب ــو پل »قــره خاتــون ت

بــود تــا بــا برخاســتن بســاط ســحری را آمــاده کنــد.
آهنــگ طبل دوم، يعنـــی خانم خانه ديـــگ غـــذا را پـــايين بيـــار 
»قــره خاتــون قازانــه ديشــر«، درواقــع بــا آهنــگ ايــن طبــل تمام 
ــگ  ــدار می شــدند. آهن ــرای خــوردن ســحری بي ــواده ب ــراد خان اف
طبــل ســوم نيــز بــه معنــای موعــد اذان بــود کــه پــس ازآن مــؤذن 

اذان را می گفــت.
يکی ديگر از رســوم قوم ترکمن در خراســـان شمالی اقامـــه نمـــاز 
»تـــراويج« اسـت که عـــالوه بـــر برپـــايی نمازهای يوميه و ختم 

ــا  ــاز جماعــت ب ــی نم ــه برپاي ــدام ب ــرآن، شــب ها در مســاجد اق ق
عنــوان تراويــج می کننــد. تراويــج، نمــازی 20 رکعتــی اســت کــه 
در قالب 10 نماز دورکعتی، پـــس از اقامـــه نمـــاز عشاء بـه جماعت 

ــود. ــده می ش خوان

سـفره افطار خوزسـتانی ها با طعم انواع شـیرینی های 
محلی

در مــاه رمضــان بانــوان بــا تهيــه انــواع شــيرينی های محلــی کــه 
ــا »ماقوطــه«،  ــه نام هــای »لگيمــات« ي ــی خوزســتان آن را ب اهال
ــل«،  ــقطی« و »معس ــک«، »مس ــعث«، »رنگين ــعريه«، »ش »ش
ــم« و »آش ســفره« مــی شناســند ســفره افطــار  ــی«، »حلي »فرن

ــد. ــاده می کنن ــواده آم ــل خان ــرای اه را ب
خــوراک »مفطــح« يکــی از غذاهــای مــردم خوزســتان اســت کــه 
ــال  ــتان اقب ــرب اس ــردان ع ــاً م ــا خصوص ــتر خانواده ه ــن بيش بي
بســيار زيــادی دارد. ايــن غــذای لذيــذ از گوشــت راســته گوســفند 
بــه همــراه ادويه جــات محلــی طبــخ می شــود و بــرای روزه داری و 

ــی بســيار مفيــد اســت. تحمــل گرســنگی های طوالن

زنجانی ها کیسه برات می دوزند
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــه اول م ــن در ده ــان روزه گرفت ــردم زنج م
ــد  ــربااليی تن ــت در س ــاق« )حرک ــينان- چيخم ــا داش را »يوقوش
کــوه بــا بــار ســنگ(، ده روز دوم ايــن مــاه را »يوقوشــا کرپيجينــن 
چيخمــاق« )باالرفتــن از دامنــه کــوه بــا بــار خشــت( و روزه داری در 
دهــه ی ســوم ايــن ايــام پربرکــت را »انيشــه قاشــماق ســو ايچماق 
کيمينــدی« )پاييــن آمــدن از دامنــه کــوه مثــل آب خــوردن اســت( 

ــد. ــر می کنن تعبي
دوختــن کيســه بــرات يــا »بــرات کيسه ســی« بــه زبــان ترکــی در 
آخــر مــاه رمضــان بــه تعــداد اعضــای خانــواده نيــز از آداب ورســوم 
ــان مــردم  ــوز هــم در مي ــاً هن ــود کــه تقريب مــردم ايــن منطقــه ب

ــود را دارد. ارزش خ
ايـن رسـم به گونه ای بـود که مـادر خانواده اين کيسـه را در مسـجد 
و بيـن دو نمـاز ظهـر و عصـر و دعاهـای تعقيبـات نمـاز، بـا پارچه  
تـازه و مناسـبی می دوخـت. بـرای بريـدن نـخ و پارچـه اين کيسـه 
به جای چاقـو و قيچـی از دندان ها اسـتفاده و يک سـکه »پول« نيز 
در قسـمت پاييـن آن طوری قـرار داده می شـد که ديگـر پول هايی 
کـه در طـول يـک سـال در آن می گذاشـتند با سـکه اوليـه که چند 

قرآنـی بيش نبـود قاتی نشـود.

آئین حنابندان در سمنان
در شــهر مجــن اســتان ســمنان نيــز مرســوم اســت کــه در آخريــن 
پنج شــنبه مــاه شــعبان آئيــن حنابنــدان در اســتقبال از مــاه 
رمضــان برگــزار شــود بــه ايــن صــورت کــه خانم هــا در خانــه ای 
دورهــم جمــع می شــوند حنــا را همــراه بــا ذکــر صلــوات اســتفاده 

می کننــد.
يکــی از آداب ورســوم ويــژه مــاه رمضــان، طبــخ »جــوش بــره« در 
ــن  ــع آن در بي ــا توزي ــواده و ي ــا خان ــراه ب ــی و صــرف آن هم ميام

آئین هـای رمضان
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افــراد به خصــوص در نخســتين افطــار مــاه ميهمانــی خــدا اســت.
ــته  ــای رش ــه به ج ــت ک ــی اس ــبيه آش ــل ش ــره در اص ــوش ب ج
ــی  ــی رود و غذاي ــه کار م ــر در آن ب ــکم پ ــای ش ــی، خميره آش
ــد  ــه باي ــد البت ــمار می آي ــه ش ــوی ب ــنگين و مق ــل، س ــيار کام بس
توجــه داشــت کــه پخــت ايــن غــذا بــه دليــل تهيــه خميــر و نيــاز 
اســتراحت دادن آن بــرای تخميــر، بســيار زمان بــر و ســخت اســت.

طبـخ غذاهـای محلـی مثـل رشـته برشـته، گـوالچ، انـواع آش و 
نان هـای محلـی در مـاه رمضـان، مهمـان سـفره های مردم اسـت.

»کلوک اندازون« در فارس
ــدازون« اســت کــه  ــوک ان ــردم شــيراز »کل يکــی از رســم های م
ــر  ــيراز کمت ــهر ش ــته در کالن ش ــال گذش ــن س ــی چندي ــه ط البت
ــده امــا درگذشــته آخريــن جمعــه قبــل از مــاه  ــه يــاد مــردم مان ب
ــا  ــد ت ــوا می رفتن ــوش آب وه ــای خ ــه مکان ه ــردم ب ــان م رمض
شــب بــه تفريــح مشــغول می شــدند زيــرا اعتقــاد داشــته و دارنــد 
ــاعات روز  ــام س ــش در تم ــا و نياي ــه دع ــد ب ــاه باي ــن م ــه در اي ک

ــود و ديگــر زمــان ســفر نيســت. مشــغول ب
اعتقــادت و نــگاه مــردم شــيراز از گذشــته به مســاجد و امامــزادگان 
بــوده و تاکنــون نيــز ادامــه دارد به گونــه ای کــه در برخــی از 
ــردم  ــی را يکــی از رســومات م ــه الوداع ــای قديمــی جمع کتاب ه
ــن  ــد. در اي ــوان کرده ان ــاه رمضــان عن ــه م ــن جمع شــيراز در آخري
ــته  ــاص داش ــيراز اختص ــهر ش ــان ش ــه زن ــه ای ب ــه به گون روز ک
ــا نيت هــای مختلــف از ســاعات اوليــه صبــح بــه مســجد  زنــان ب
ــن  ــل بســم اهلل« و گرفت ــردن »چ ــرای درســت ک ــا ب ــد ت می آمدن

ــت باشــد. دعــای کيســه در اولوي
 امــا خوراکی هــای مــاه رمضــان در شــيراز و فــارس تنــوع 
رنــگ و طعــم فــراوان دارد کــه يکــی از آن »زليبــی« اســت کــه 
ــاوت دارد.  ــا تف ــا زولبي ــيرينی ب ــزان ش ــر و مي ــی در ظاه به طورکل
ــا  ــه ب ــام اســت ک ــن اي ــای اي ــر غذاه ــبزی از ديگ ــه س آش کوفت
ــت  ــدو و گوش ــمش، گ ــر، کش ــبزی های معط ــی و س ــج محل برن

ــود. ــت می ش ــده درس ــرخ ش چ

قزوینی آئین »گل خندانی« را برگزار می کنند
مــردم قزويــن چنــد روز باقيمانــده تــا آغــاز مــاه مهمانــی خــدا، قرار 
می گذارنــد و عصــر يــک روز جمــع می شــوند و »گل خندانــی« بــه 
ــه  ــينيان ب ــم پيش ــا به رس ــن قزوينی ه ــن آئي ــد. در اي راه می اندازن

گــردش و تفريــح در بــاغ و دشــت و تفرجــگاه می رونــد.
همچنيــن در ايــام قديــم، مردمــان شهرســتان تاکســتان از توابــع 
قزويــن صبــح روز بيســت و يکــم مــاه رمضــان بــا افراشــتن علم و 
ــدازی کاروان کجــاوه  ــز راه ان ــا و ني ــار تپه ه ــزا در کن پرچم هــای ع

امــام علــی)ع( بــرای مــوالی متقيــان عــزاداری می کردنــد.
همچنيــن شــخصی بــا دســتان بســته در نقــش ابــن ملجــم حاضر 

ــاد. ــه راه می افت ــاوه ب ــی کج ــته در پ ــد و دست بس می ش

آئین های قم در رمضان
يکــی از ايــن آداب ورســوم مــردم قــم »کلــوخ انــدازون« نــام دارد 
کــه محمــد قاضــی يکــی از اعضــای بنياد قــم پژوهــی دربــاره اين 

ــعبان،  ــاه ش ــر م ــم، در شــب آخ ــن رس ــق اي ــد: طب رســم می گوي
ــم)ع(  ــاه محمدقاس ــزاده ش ــار امام ــه کن ــوی آب ک ــردم در ج م
ــرت  ــی پ ــود کلوخ هاي ــروف ب ــدق« مع ــه »خن ــت و ب ــود داش وج
ــاه  ــک در م ــترده و کم ــرای روزی گس ــد ب ــد و از خداون می کردن

ــد. ــدد می گرفتن ــان م ــارک رمض مب
ــته  ــای گذش ــرد: در زمان ه ــد ک ــم تأکي ــخ ق ــن پژوهشــگر تاري اي
ــکه  ــا درش ــواًل ب ــود و معم ــازی نب ــورت ساختمان س ــن ص ــه اي ب
ــاد  ــل ايج ــی از دالي ــد. يک ــتفاده می کردن ــد اس ــرای رفت وآم ب
گلدســته ها ايــن بــوده کــه چراغ هايــی روی آن می گذاشــتند 
ــاه  ــام م ــد. در اي ــدا کنن ــا کســانی کــه گم شــده اند راهشــان را پي ت
ــاالی  ــتند ب ــدی داش ــدای بلن ــه ص ــانی ک ــان کس ــارک رمض مب
ــد  ــات می خواندن ــحر و اذان و مناج ــای س ــته ها دع ــن گلدس همي

ــد. ــه می ش ــوان« گفت ــا »پيش خ ــه آن ه ــالح ب ــه در اصط ک

نوای »مرحبا« رمضان در کردستان
ــا و  ــتان دارای آئين ه ــان در کردس ــارک رمض ــاه مب ــتقبال از م اس
مراســم های ويــژه ای اســت و هرچنــد کــه باگذشــت زمــان گــرد 
ــی  ــت ول ــته اس ــم ها نشس ــن مراس ــی از اي ــر بخش ــی ب فراموش
همچنــان شــماری از مــردم ســاکن در ايــن اســتان مطابق رســم و 

ــد. ــی خــدا اســتقبال می کنن ــاه مهمان ســنت گذشــتگان از م
ــارک  ــاه مب ــاز م ــدن آغ ــمی ش ــاه و رس ــالل م ــاهده ه ــا مش ب
اســتان کردســتان  نــوای »مرحبــا« رمضــان در  رمضــان، 
ــی و  ــوای عرفان ــن ن ــنيدن اي ــا ش ــردم ب ــود و م ــداز می ش طنين ان
ــد. ــاده می کنن ــاه آم ــن م ــتقبال از اي ــرای اس ــود را ب ــی خ قرآن

زنــان کــرد طبــق آييــن ديرينه شــان نوعــی نــان ويــژه و محلــی 
ــد  ــان می پزن ــارک رمض ــاه مب ــم م ــت و هفت ــب بيس ــرای ش ب
ــن  ــت، آن را بي ــد از پخ ــد و بع ــره« می گوين ــه آن »کولي ــه ب ک
ــوز  ــه هن ــه البت ــد ک ــی محــل تقســيم می کنن ــايگان و اهال همس

ــود دارد. ــتان وج ــق اس ــی از مناط ــن در بخش ــن آئي اي

برگزاری »اهلل رمضانی« در کرمان
مهم تريــن رســم مــردم کرمــان در ايــن ايــام آيينــی خاطره انگيــز 
بــرای اکثــر مــردم کرمــان اســت کــه هنــوز هــم توســط نوجوانــان 
ــاد  ــی« ي ــوان »اهلل رمضان ــه از آن به عن ــود ک ــرا می ش ــهر اج ش
ــته جمعی  ــی دس ــوان کرمان ــران نوج ــن پس ــن آيي ــود. در اي می ش
درب خانه هــای اهــل محلــه رفتــه و ســرودی مذهبــی و عاميانــه 
می خواننــد و بــر پيامبــر اســالم )ص( و خانــدان او صلــوات 
می فرســتند. صاحب خانــه نيــز بــه مقــدار توانايــی خــود هدايايــی 
از قبيــل پــول، خرمــا، بــادام، نخــود و کشــمش و ديگــر خوراکی هــا 

ــد. ــا می دهن ــه آن ه ب
مراســم »کليــد زنــی« يکــی ديگــر از مراســمات ســنتی کرمــان 
در مــاه مبــارک رمضــان اســت کــه توســط زنــان و دختــران اجــرا 

می شــود.
ــد: در کليــد  ــار اجتماعــی می افزاي ــور پژوهشــگر رفت فاطمــه رضاپ
زنــی فــرد اجراکننــده بايــد نيــت کنــد کــه پــول و يــا غذايــی کــه 
جمــع می کنــد را در نيتــی خيــر اســتفاده کنــد و بعــد صــورت خــود 
را می پوشــاند و يــک ســينی يــا کمــو بــه دســت می گيــرد و درب 

ــی  ــد وقت ــود را می زن ــای خ ــا هم محله ای ه ــايه و ي ــه همس خان
درب بــاز می شــود فــرد صاحب خانــه بــا گفتــن جمله هــای چــراغ 
بيــاور و يــا قنــد و شــيرينی بيــاور نشــان می دهــد کــه می خواهــد 
کمــک کنــد و يــا روی فــرد آب می ريــزد کــه در ايــن صــورت کليد 

ــد. ــت نمی کن زن کمکــی درياف

»سحری خوانی« در کرمانشاه
در اســتان کرمانشــاه نيــز قبــل از پيدايــش دســتگاه های رســانه ای 
ــای »ســحری  ــار رســم زيب ــن دي ــن يکــی از رســوم مــردم اي نوي
خوانــی« بــود و از بيــن روزه داران کســانی هنــگام ســحر در 
محــالت راه می افتادنــد و بــا نواهايــی کــه ســر می دادنــد 
ــد. روزه داران را از خــواب بيــدار و آمــاده خــوردن ســحری می کردن
ــت  ــن سفره هاس ــور را از متنوع تري ــرب کش ــان در غ ــفره رمض س
کــه بــا غذاهايــی چــون آش عباســعلی، حليــم بــا روغــن 
کرمانشــاهی، آش ترخينــه، خورشــت خــالل، ســيب پلــو، هريســه 
ــان  ــات(، خــوراک چنــگال )ن ــا ترکيــب گوشــت و حبوب )غذايــی ب
ــه و  ــج، کوفت ــير برن ــکر(، ش ــاهی و ش ــن کرمانش ــی، روغ محل

شــله زرد رنگيــن می شــود.
»آش عباســعلی« ديگــر خــوراک معــروف کرمانشــاهيان بــوده که 
ايــن آش بيــش از 200 ســال قدمــت دارد و داســتان آن ازاين قــرار 
اســت کــه در آن زمــان آشــپز متديــن و ماهــری بــه نــام عباســعلی 
ــژه  ــردم آشــی وي ــه م ــر شــب در مســجد ب ــه ه ــد ک ــذر می کن ن

بدهــد تــا آن هــا روزه خــود را بــا آن آش افطــار کننــد.

سنت »کاسه بهره« در کهگیلویه و بویراحمد
ــفره های  ــم و س ــا صله رح ــد ب ــه و بويراحم ــان در کهگيلوي رمض
ســاده امــا صميمــی عشــاير و ســنت خــوب »کاســه بهــره« دادن 
ــنت های  ــوای س ــال و ه ــی باح ــا زندگ ــت. اينج ــورده اس گره خ
ــان  ــايه ها در زم ــت و همس ــورده اس ــد خ ــته پيون ــايری گذش عش
افطــار و يــا ســحر هــر چــه کــه بــرای خــوردن داشــته باشــند را بــا 

ــوند. ــريک می ش ــود ش ــايه خ همس
يکــی ديگــر از ســنت های قديمــی مــاه مبــارک رمضــان در ايــن 
اســتان کــه ايــن روزهــا بــه دســت فراموشــی سپرده شــده اســت، 

نــگاه کــردن در آيينــه و فرســتادن صلــوات اســت.
درگذشـته که هنـوز تکنولوژی به خانه هـا راه نيافته بـود، مردم برای 
تشـخيص وقت دقيق سـحر از سـتارگان ياری می طلبيدنـد و بانگ 

خروس برايشـان بـه معنای دميـدن صبح بود.

»تََرک« و »ِفِرنی« بر سر سفره افطار گلستانی ها
»تَــَرک« و »ِفِرنــی« خــاص مــردم گــرگان در مــاه رمضــان اســت 
و در مراســم افطــار خانوادگــی معمــواًل انــواع غذاهــای رايــج ماننــد 
ــوا، آش،  ــا، ســبزی، حل ــی، خرم ــت، آبگوشــت، فرن مســقطی، کتل
ســوپ، نان روغنــی و شــيرينی هايی مثــل گوش فيــل و نــان 
پنجــه ای، نــان کنجــدی و قطــاب و زولبيــا باميــه بــر ســر ســفره 

ــود. ــتفاده می ش ــواده اس ــليقه خان ــه س ــه ب ــود دارد ک وج
ــارک اســت  نان روغنــی يکــی از طعام هــای پرمصــرف در مــاه مب
ــای  ــه نان ه ــياه دانه ب ــن، کنجــد و س ــدن روغ ــزوده ش ــا اف ــه ب ک

آئین هـای رمضان
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بربــری درســت می شــود. جگــر خــوری بعــد از افطــار نيــز بــرای 
ــخه ای  ــاس نس ــر اس ــه ب ــت ک ــه ای اس ــنت ديرين ــا س گرگانی ه

ــوط می شــود. ــار مرب ــه قاج ــت آن ب خطــی قدم
يکــی از اقوامــی کــه حضــوری پررنگ در گلســتان داشــته و رســوم 
ــا ســنت های مــردم ايــن منطقــه گره خــورده اســت قــوم  آن هــا ب
سيســتانی اســت. خــوراک مــردم سيســتانی در ايــام مــاه مبــارک 
ــی و  ــت محل ــه آبگوش ــه ازجمل ــای آب دار منطق ــان غذاه رمض
کشــک زرد سيســتانی اســت کــه در وقــت افطــار رمضــان پخت و 

ــه اوج خــود می رســد. ــذا ب ــن غ مصــرف اي
ترکمن هــا بيشــتر بــرای افطــار ســوپ، بــورک )شــبيه بــه 
ــد و غــذای ســحر بيشــتر ترکمن هــا چکدرمــه  پيراشــکی( می پزن
اســت. شــيرينی های مخصــوص ايــن مــاه ترکمن هــا نيــز بيشــتر 

بيمشــه و قاتلمــه اســت.

پخت »رشته خشکار« در گیالن
در مــاه مبــارک رمضــان نيــز »رشته خشــکار«، »شــامی« و 
»شــله قلمکار« ســه جــزو جدايی ناپذيــر از ســفره های افطــار 
ــاص  ــياقی خ ــبک و س ــدام س ــه هرک ــه تهي ــت ک ــا اس گيالنی ه

خــود دارد.
ــه  رشته خشــکار از دو محصــول رشــته و خشــکار تشکيل شــده ک

ــرده  ــته نام ب ــورت پيوس ــواًل به ص معم
می شــود. »رشــته« همــان ترکيــب 
آرد و برنــج و آب و شــير به تنهايــی 
ــه  اســت کــه روی ســينی مســی ريخت
بــه رشــته  و »خشــکار«  می شــود 

می گوينــد. ميان پــر 
خوراکی هــای  از  ديگــر  يکــی 
کــه  رمضــان  مــاه  مخصــوص 
ــار اســت،  ــفره های افط زينت بخــش س
»شــامی« نــام دارد. ايــن غــذا کــه 
ــر و ســبزی خوردن ســرو  ــا پني همــراه ب
ــر  ــر س ــژه ای ب ــگاه وي ــود، جاي می ش
ــالن دارد. ــردم گي ــار م ــفره های افط س
برخــی  در  کــه  آش »شــله قلمکار« 
شــرق  به ويــژه  گيــالن  مناطــق 
ــرا«  ــه زه ــام آش »فاطم ــه ن ــتان ب اس
ــر از  ــی ديگ ــز يک ــود ني ــده می ش نامي

ــارک رمضــان اســت.  ــاه مب ــالن در م ــوب گي ــای محب خوراکی ه
ــت،  ــج اس ــات و برن ــواع حبوب ــبزی ها، ان ــت، س ــی از گوش ترکيب
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــا م ــان ب ــته و همزم ــادی داش ــداران زي طرف

عرضــه آن در اکثــر مغازه هــا رونــق زيــادی می گيــرد.

»کاسمسا« سنت لرستانی ها در رمضان
از آداب ورســوم معمــول در سراســر لرســتان در مــاه مبــارک رمضان 
پختــن حلــوای شــب بيســت و يکــم اســت کــه معمــواًل در همــه 
شهرســتان های اســتان پختــه می شــود و در مراســم احيــا و ديگــر 
ــع  ــردم توزي ــان م ــان در مي ــه 21 رمض ــص ب ــم های مخت مراس

می شــود.
ــواع حلواجــات اعــم  در شــب  21 مــاه رمضــان در بروجــرد نيــز ان
ــوا  ــکری، ترحل ــوا ش ــزی، حل ــوا مغ ــيره، حل ــوا ارده، ارده ش از حل
ــه  ــرد ک ــتان بروج ــده در شهرس ــوای پخته ش ــود. حل ــه می ش پخت
ــوز  ــوا« موســوم اســت از آداب ورســومی اســت کــه هن ــه »ترحل ب

ــت. پابرجاس
يکــی از آداب کهــن لرســتان کــه هنــوز نيــز در برخی نقاط اســتان 
اجــرا می شــود ســنت »کاسمســا« اســت، مطابــق ايــن ســنت هــر 
ــرای همســايگان  ــود را ب ــار خ ــذای افط ــداری از غ ــواده ای مق خان

می برنــد.
ــی  ــای محل ــتان از غذاه ــردم لرس ــان م ــاه رمض ــار م ــفره افط س
ســبک نيــز خالــی نيســت، ســوپ »کشــکينه« ازجملــه غذاهــای 
مقــوی اســت کــه در فصــول مختلــف به ويــژه زمســتان 
ــژه  ــيرينی های وي ــاق« از ش ــرد. »برس ــرار می گي ــتفاده ق مورداس

تاريــخ لرســتان اســت کــه از آرد، شــير، شــکر و برخــی افزودنی هــا 
ــی از  ــی درســت می شــود و ســهم بزرگ ــی و طبيع از گياهــان بوم

ــار دارد ــن دي ــردم اي ــاری م ــفره افط س

سفره پررونق مازندرانی در رمضان
ــوا، آش ســاک، کوکــو،  شــير آش، راغــون دشــو، شــکر پــال، اوحل
ــاق از  ــز قرقن ــم ني ــج و در قدي ــرغ و برن ــبزی، تخم م ــامی س ش
ــاد  ــه اعتق ــود ک ــان ب ــاه رمض ــدران در م ــی مازن ــای محل غذاه
ــنگی و  ــع گرس ــول روز مان ــا در ط ــن غذاه ــوردن اي ــتند خ داش

ضعــف می شــود
قديــم در مازنــدران رســم بــود افــرادی کــه فرزنــد پســر 
می خواســتند نــذر می کردنــد کــه در طــول مــاه مبــارک رمضــان 
مــردم را بــرای خــوردن ســحری بيــدار کننــد، بــه ايــن صــورت که 
يــک پيــت حلبــی خالــی بــه گــردن خــود می آويختنــد و بــا چــوب 
بــه آن ضربــه می زدنــد تــا مــردم بــرای ســحری بيــدار شــوند کــه 

ــت ــه اس ــن رفت ــون از بي ــم ها هم اکن ــن رس ــه اي البت
آيين هــای  از  تعزيه خوانــی  و  مهربانــی  ســفره های  برپايــی 
ــرز  ــدران در دامنه هــای الب ــان بخــش کجــور مازن ــی مردم رمضان
ــور و  ــا ش ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــا م ــان ب ــه هم زم ــت ک ــد اس بلن

ــود. ــزار می ش ــف برگ ــتاهای مختل ــی در روس ــال خاص ح

برگزاری آیین »الم ترانی« در مرکزی
ــيزده  ــه شــب های س ــز ب ــزی ني ــتان مرک ــاوه اس ــينقان و خ در س
ــب ها در  ــن ش ــد. در اي ــه« گوين ــب های نيم ــان، »ش ــا 15 رمض ت
ســينقان پســربچه های کوچــک در گروه هــای ده نفــری در مرکــز 
ــا  ــه راه افتــاده و ب روســتا جمــع شــده بعــد از افطــار در کوچه هــا ب
خوانــدن اشــعاری آجيــل )نخودچــی، کشــمش، نقــل، نبــات و ...( 
جمــع می کردنــد؛ بــه اعتقــاد مــردم ايــن منطقــه، ايــن کار شــگون 

دارد.
ســنت ديرينــه »اهــو اهــو« يکــی ديگــر از آداب متــداول در اســتان 
مرکــزی اســت کــه شــامگاه چهاردهــم مــاه رمضــان شــب تولــد 
امــام حســن)ع( در روســتای خورهــه از توابــع شهرســتان محــالت 

برگــزار مــی شــود.
آييــن الــم ترانــی ازجملــه مراســم ســنتی و مذهبــی کهنــی اســت 
کــه در مــاه مبــارک رمضــان در شهرســتان ســاوه برگزار می شــود. 
ــژه  ــارک رمضــان به وي ــاه مب ــی م ــن مراســم در شــب های پايان اي
آخريــن چهارشــنبه ايــن مــاه بعــد از اقامــه نمــاز مغــرب و عشــاء 
ــان و نوجوانــان ســاوجی برگــزار می شــود.  توســط عــده ای از جوان
شــرکت کنندگان در ايــن آييــن کــه تعدادشــان بــه حــدود 10 نفــر 
می رســد بــا اجتمــاع در مقابــل خانه هــای خويشــان و همســايگان 

ــد. ــن برنامــه می پردازن ــه اجــرای اي ب

مراسم »علم شمشیری« در هرمزگان
مــردم شهرســتان مينــاب نيــز عــالوه بــر هشــتم و نهــم ذی حجه، 
شــب های 26 و 2۷ مــاه مبــارک رمضــان را عيــد مــردگان 

ــرای  ــه را ب ــت ذی حج ــان و هش ــب های 26 رمض ــد. ش می گوين
کســانی کــه در ســال های گذشــته فوت شــده اند و شــب های 
ــذا  ــتگان غ ــازه درگذش ــرای ت ــه را ب ــم ذی حج ــان و نه 2۷ رمض

تهيه کــرده و خيــرات می کننــد.
در شهرســتان مينــاب، يک شــب قبــل از شــهادت امــام علــی)ع(، 
خانواده هايــی کــه نــذر دارنــد، خميــر آمــاده کــرده و نــان می پزنــد؛ 
ــن،  ــد و در صــورت شــفا يافت ــان می خورن ــن ن ــراد مريــض از اي اف

ســال آينــده وســايل انجــام ايــن مراســم را تــدارک می بيننــد.
در نوزدهــم مــاه رمضــان مراســم »علم شمشــيری« کــه از قدمتی 
ــود؛ در  ــزار می ش ــره برگ ــن جزي ــوردار اســت در اي ــاله برخ 900 س
ــا پــای  ايــن مراســم شــيعيان جزيــره قشــم علــم شمشــيری را ب
پيــاده از شــهر قشــم بــه روســتای حميــری می برنــد و تــا قبــل از 

ــد. ــهر برمی گردانن ــه ش ــرب ب اذان مغ
ــام  ــده را انج ــد ش ــال وارد و تأکي ــردم اعم ــدر، م ــب های ق در ش
می دهنــد و مخصوصــاً دعــای »جوشــن کبيــر« کــه بــه »دعــای 
ــی  ــود نخ ــا خ ــان ب ــد. آن ــت را می خوانن ــروف اس ــد« مع 100 بن
ــر  ــد از دعــای جوشــن کبي ــدن هــر بن ــا خوان ــد کــه ب همــراه دارن
ــد.  ــداری می کنن ــی نگه ــد و در مکان ــه آن می زنن ــره ب ــک گ ي
ــد را همــراه داشــته  ــخ 100 بن ــن ن ــد اگــر اي هرمزگانی هــا معتقدن
ــا مشــکلی  ــد آن ســال ب ــه خــود نگهــداری کنن ــا در خان باشــند ي

ــد شــد. مواجــه نخواهن

روزه داری  تمریــن  قالغــی  روزه 
کــودکان همدانــی

ــه روز و روزه ای  ــه روزه نيم ــدان ب ــردم هم م
ــا اذان  ــگام ســحر ت کــه در آن بچه هــا از هن
ــی  ــد، روزه قالغ ــود را نخورن ــر روزه خ ظه
می گوينــد کــه ازجملــه آئين هــای پابرجــای 

مــردم ايــن اســتان اســت.
مطابق ســنت ديرينــه در مــاه رمضــان جوان 
ــه  ــد افطــاری نامــزدش را ب دارای نامــزد، باي
خانــه پــدر عــروس ببــرد کــه ايــن افطــاری 
ــرده دوزرده،  ــان، گ ــرص ن ــد ق ــامل چن ش
برنــج، روغــن حيوانــی، يــک عــدد مــرغ و يا 
ماهــی، ســيب ســرخ، شــيرينی، انگشــت پيچ 
و ميوه هــای فصــل اســت و پس ازاينکــه 
ــه عــروس  ــه خان افطــاری از ســوی دامــاد ب
ــواده  ــده، خان ــب های آين ــز در ش ــروس ني ــواده ع ــد، خان ــرده ش ب
دامــاد را بــرای صــرف افطــاری بــه منــزل خــود دعــوت می کننــد.

اگــر در روز عيــد فطــر گذرتــان بــه همــدان بيفتــد، تقريبــاً از تمــام 
خانه هــای شــهر بــوی آش رشته ترشــی را حــس می کنيــد، 
آشــی کــه بــه اعتقــاد مــردم، بعــد از يــک مــاه روزه داری، خــوردن 

ــد. ــال می ده ــی را ج ــتگاه گوارش آن دس

»روضه قنبر« یزدی ها در ماه مبارک رمضان 
روضــه قنبــر در ايــام مــاه مبــارک رمضــان از روز نوزدهــم تــا شــب 
ــه  ــن روض ــود و اي ــده می ش ــان، خوان ــاه رمض ــم م ــت و هفت بيس
بيشــتر ويــژه زنــان اســت کــه نــذری دادن و طلــب حاجــت در اين 
چنــد روز مرســوم اســت و ايــن مراســم اغلــب در خانه هــا برگــزار 

می شــود.
ــان  ــوالی متقي ــت خــوردن م ــاد ضرب ــر، نم ــزاری روضــه قنب برگ
ــوز  ــد و هن ــزار می ش ــان برگ ــط زن ــی توس ــا آداب خاص ــت و ب اس
ــود. ــزار می ش ــن برگ ــن آيي ــزد اي ــی ي ــای قديم ــم در محله ه ه

ــور،  ــف کش ــاط مختل ــردم نق ــر م ــد ديگ ــز مانن ــا ني ــا يزدی ه ام
افطــار  و  ســحر  ســفره های  بــرای  خاصــی  خوراکی هــای 
ــا  ــه ب ــه ذائق ــا ب ــا بن ــا را ســبک ام ــب افطاری ه ــد و اغل خــود دارن
ــا  ــج ي ــوای برن ــات، حل ــوش  نب ــل آبج ــيرين مث ــای ش خوراکی ه
ــد و وعــده شــام  ــل می کنن ــا و ... مي ــوا، خرم همــان شــله زرد، باقل
ــد و آش  ــپری می کنن ــی س ــالح نان ــای به اصط ــا غذاه ــز ب را ني
ــب  ــژه آش گنــدم، آبگوشــت، گوشــت نخــود و ... غــذای غال به وي

ــت. ــار اس ــفره های افط س

آئین هـای رمضان
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فاطمه حسینی

جلســات تفســیر قــرآن بــه طــور 
ــان  ــرآن مهم ــار ق ــاه به ــتمر در م مس
مســاجد اســتان لرســتان می شــود، 
فرصتــی کــه از آن می تــوان بــرای 
پیونــد و آشــنایی بیشــتر جوانــان و 
ــرد.  ــره ب ــی به ــا کالم وح ــان ب نوجوان

ــرای  ــاد ب ــت خرم آب ــرآن مســجد بعث ــير ق ــی تفس ــل رمضان محف
ــه  ــی ک ــان گاه ــب های رمض ــی دارد؛ ش ــال و هواي ــودش ح خ
ــد  ــرآن می کن ــات ق ــوای آي ــيدن در ه ــس کش ــوای نف ــان ه دلم
همين جــا قــرار را مــدار می کنيــم، حــال و هوايــی کــه نزديــک 10 

ســال اســت هــوای شــهر را معطــر کــرده اســت.

lروایت محفلی که در آستانه 10 سالگی قرار دارد
ــی از  ــت متنوع ــرآن حکاي ــير ق ــات تفس ــای جلس ــرور چهره ه م
کــودک و نوجــوان و پيــر و جــوان اســت، زن و مــرد حوالی ســاعت 

ــرآن بنشــينند. ــای درس ق ــا پ 22 راهــی مســجد می شــوند ت
دقايقـی را روی پله هـای منتهـی بـه بخـش خواهـران مسـجد 
می نشـينيم تا چهره های واردشـده به محفـل را مرور کنيـم، مادری 
بـا دختربچـه اش وارد می شـود، دختران نوجـوان گروهـی و رفاقتی 
شـب ها همين جا قـرار می گذارند، زن جـوان نگاهـش را می چرخاند 
تـا همسـايه را پيدا کنـد و کنارش بنشـيند؛ پسـربچه ای با شـلوغی 
تمـام پله هـا را دوتايکـی می کنـد و صـدای خنـده کودکانـه اش در 

فضـای مسـجد می پيچد.
ــت؛ از  ــده اس ــم آم ــا ه ــا روی پله ه ــران ت ــش خواه ــت بخ جمعي
ــی  ــم؛ نماي ــداز می کني ــم وران ــرادران را ه ــش ب ــاال بخ ــه ب طبق
ــش از  ــه بي ــخيص داده ک ــوان از آن تش ــت می ت ــی راح ــه خيل ک
۷0 درصــد حاضــران جوانــان و نوجوانــان هســتند کــه پــای درس 

قــرآن آمده انــد.
روايـت محفلـی کـه در آسـتانه 10 سـالگی قـرار دارد، حکايـت 
کودکانـی اسـت کـه پـای درس قـرآن قـد می کشـند و شـب های 
رمضـان برايشـان مانـدگار و خاطره انگيـز می شـود، محفلـی کـه 

امسـال مـورد تفقـد رهبـر معظـم انقـالب نيـز قـرار گرفـت.

lابراز رضایت رهبری از جلسات تفسیر قرآن
ــان درزمينــه قــرآن کار شــود  ــا جوان »کار خوبــی اســت ، هرچــه ب
کــم اســت ، مــن تشــکر مــی کنــم و ســالم مــرا برســانيد و ايــن 
برنامــه را باقــوت ادامــه بدهيــد.« ايــن تأکيــد رهبــر انقــالب اســت 
کــه نماينــده ولی فقيــه در لرســتان در جلســه هشــتم تفســير قــرآن 

ــد. ــه آن اشــاره می کن مســجد بعــث ب
ــد: در  ــه می گوي ــن رابط ــادی در اي ــد ميرعم ــيد احم ــت اهلل س آي
تاريــخ 95/3/25 مصــادف بــا هشــتم رمضــان 143۷ ه.ق در جلســه 
افطــاری کــه در محضــر رهبــر فرزانــه انقــالب داشــتيم ، گزارشــی 
ــير در  ــزاری تفس ــژه برگ ــرآن به وي ــير ق ــاله تفس ــزاری 9 س از برگ
شــب هــای مــاه مبــارک رمضــان بــا حضــور جوانــان ارائــه داديــم 
ــرای ايــن جلســه معنــوی  ــام ب و از محضــر ايشــان درخواســت پي

ــن  ــت اي ــر تقوي ــت، ب ــراز رضاي ــن اب ــان ضم ــه ايش ــم ک نمودي
محافــل تأکيــد کردنــد.

ــا  ــاد ب ــه خرم آب ــتان و امام جمع ــتان لرس ــه در اس ــده ولی فقي نماين
ــاد  ــرآن در خرم آب ــه 9 ســال برگــزاری جلســات تفســير ق اشــاره ب
ــت:  ــوده اســت، گف ــراه ب ــان هم ــر جوان ــتقبال کم نظي ــا اس ــه ب ک

ترويــج فرهنــگ قرآنــی بــرکات زيــادی بــه همــراه دارد.

lالگــو بــرداری از جلســات تفســیر قــرآن نماینــده 
ولــی فقیــه در لرســتان

آيــت اهلل ســيد احمــد ميرعمــادی بــا اشــاره بــه اســتقبال مطلــوب 
مــردم از برگــزاری جلســات تفســير قــرآن اظهــار داشــت: همچنين 
ــازی  ــای مج ــرآن در فض ــير ق ــات تفس ــب جلس ــر مطال بازنش
و خبرگزاری هــا مؤثــر بــوده به طوری کــه هــر فــردی کــه 
ــتجوی  ــک جس ــا ي ــد ب ــق کن ــه تحقي ــن زمين ــد در اي می خواه

ــد. ــدا می کن ــت پي ــب دس ــه مطال ــی ب اينترنت
ــه کارهــا و فعاليت هــا  ــان اينکــه اين گون ــت اهلل ميرعمــادی بابي آي
ــرآن  ــه ق ــت درزمين ــه داد: فعالي ــت ادام ــش اس ــدگار و اثربخ مان

ــراد دارد. ــی اف ــی در زندگ ــی فراوان ــردی و اجتماع ــرکات ف ب
برگــزاری جلســات تفســير قــرآن نماينــده ولی فقيــه در لرســتان در 
حالــی اســت کــه طــی ســال های اخيــر ايــن جلســات در ســطح 
شــهر تکثيرشــده و در مکان هــای مختلــف محافــل تفســير قــرآن 

و جــزء خوانــی در مــاه رمضــان برگــزار می شــود.
نماينــده ولی فقيــه در اســتان لرســتان و امام جمعــه خرم آبــاد آغــاز 
ــرکات  ــاد را از ب ــرآن در خرم آب ــن جلســه تفســير ق برگــزاری چندي
هميــن جلســه 9 ســاله دانســت و بيــان کــرد: ايــن الگوبــرداری از 

جلســه تفســير قــرآن نعمــت بزرگــی اســت.

ــات  ــن جلس ــی در همی ــن الملل ــان بی ــت قاری lتربی
ــرآن ــیر ق تفس

ــن  ــان از اي ــان و نوجوان ــتقبال جوان ــادی اس ــت اهلل ميرعم آي
ــتاوردهای آن  ــرکات و دس ــز از ب ــرآن را ني ــير ق ــه تفس جلس
دانســت و افــزود: بــه برکــت هميــن جلســات قــرآن قاريانــی 
پــرورش پيــدا کردنــد کــه در ســطح بين المللــی تــالوت دارنــد.

ــاد  ــه خرم آب ــتان و امام جمع ــتان لرس ــه در اس ــده ولی فقي نماين
بــه انگيــزه خدايــی و داوطلبانــه مســئوالن، خيريــن و 
نيکــوکاران بــرای حمايــت از اين جلســات تفســير قرآن اشــاره 
کــرد و گفــت: ايــن حضــور داوطلبانــه از امتيــازات اين جلســات 

اســت.
وی بابيــان اينکــه هرســال يکــی از ســوره های قــرآن در 
ــان  ــزود: همچنيــن در جري ــن جلســات تفســير می شــود، اف اي

ــه  ــدام ب ــی از حاضــران اق ــرآن برخ ــير ق ــات تفس ــزاری جلس برگ
حفــظ ســوره و يــا جــزوه بــرداری از تفســير ســوره موردنظــر کــرده 
و در پايــان مــاه مبــارک بــا برگــزاری مســابقه ای بــه برگزيــدگان 

جايــزه داده می شــود.
ــات  ــر جلس ــی تمب ــز در اقدام ــراً ني ــات اخي ــن جلس ــن اي ــا تبيي ب
ــوی اداره کل  ــتان از س ــه در لرس ــده ولی فقي ــرآن نماين ــير ق تفس
پســت اســتان لرســتان طراحــی و در حاشــيه مراســم تفســير قرآن 

ــی شــد. رونماي

lاعزام مفسران قرآن به مناطق مختلف
ــرکات  ــه ب ــا اشــاره ب ــز ب ــات اســالمی لرســتان ني ــرکل تبليغ مدي
محافــل و جلســات تفســير قــرآن، گفــت: ســال گذشــته حــدود 1۷ 
محفــل انــس بــا قــرآن در بخش هــای مختلــف اســتان اجــرا شــد.

حجت االســالم مهــدوی اميــن بــه برگــزاری برنامه هــای مختلــف 
قرآنــی اعــم از برنامــه جــزء خوانــی قــرآن، جلســات تفســير قــرآن 
و ... در مــاه رمضــان امســال اشــاره کــرد و بيــان داشــت: امســال 
بــرای برگــزاری جلســات تفســير قــرآن در مــاه رمضــان حــدود ۷0 
ــدند  ــزام ش ــور اع ــف کش ــتان های مختل ــه اس ــته ب ــر برجس مفس
ــرد  ــاد و بروج ــهرهای خرم آب ــه ش ــن مفســران ب ــر از اي ــه دو نف ک

اعزام شــده اند.
وی بــه برگــزاری 10 کالس تفســير از ســوی ســازمان دارالقــرآن 
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــتان اش ــتان های لرس ــه شهرس ــطح هم در س
نماينــده ولی فقيــه در اســتان لرســتان نيــز حــدود 10 ســال اســت 
کــه در مرکــز اســتان جلســات تفســير مــاه رمضــان را برگــزار کرده 
و جلســات تفســير ايشــان يکی از جلســات بنام کشــور معرفی شــده 
کــه در مالقــات اخيــر ايشــان بــا رهبــر انقــالب ايشــان نيــز از اين 

جلســات تجليــل کــرده و بــر ادامــه آن تأکيــد داشــتند.

ــای درس  ــه پ ــی ک ــربچه های ــه و پس ــر بچ lدخت
ــدند ــزرگ ش ــرآن ب ق

ــر از  ــرآن هرســاله پررونق ت ــزارش، جلســات تفســير ق ــن گ بنابراي
ســال قبــل می شــود، محفلــی کــه حــاال مشــتريان پروپاقرصــی از 
جوانــان و نوجوانــان دارد کــه هــر شــب ســر ســاعت برای شــنيدن 

پيــام آيــات الهــی راهــی مســجد می شــوند.
ــا کم کــم  ــرآن امشــب هــم تمــام مــی شــود ت محفــل تفســير ق
مســجد خلــوت شــود؛ می تــوان ميــان خانواده هايــی کــه از 
ــه  ــد ک ــربچه هايی را دي ــه و پس ــده اند دختربچ ــجد خارج ش مس
ــل  ــن محف ــذت حضــور در اي ــرآن بزرگ شــده اند و ل ــای درس ق پ
ــن  ــرده و اي ــز ک ــيرين خاطره انگي ــان ش ــان را برايش ــی رمض نوران

ــی نيســت. ــرای ايــن محفــل قرآن رهــاورد کمــی ب

»رمضان«پایدرِسکالموحی؛محفلیکهدربهارقرآنگلمیدهد
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ــنت های  ــرقی س ــان ش ــردم آذربایج م
کــه  داشــته  رمضــان  در  ویــژه ای 
بســیاری از ایــن آیین هــا حکایــت از 
ــط  ــاه توس ــن م ــردن ای ــد قلمدادک عی
بافرارســیدن  چراکــه  دارد  مــردم 
رمضــان شــور و شــوق خاصــی در همــه 

جــا حاکــم می شــود. 

ــرای مــاه مبــارک  مــردم گوشــه گوشــه کشــورمان آداب خاصــی ب
رمضــان دارنــد، بــا آييــن خاصــی بــه اســتقبال از مــاه مهمانــی خــدا 

ــد. ــاه را تمــام می کنن ــن م ــز اي ــن خاصــی ني ــا آيي ــد و ب می رون
مــردم آذربايجــان شــرقی نيــز همچــون مــردم ســاير نقــاط 
کشــورمان ســنت ها و آيين هــای ويــژه ای بــرای رمضــان دارنــد، بــا 
آييــن »قاباخالمــا« يعنــی بــه پيشــواز ماه رمضــان رفتــن از ايــن ماه 
اســتقبال می کننــد و در شــبهای قــدر بــا آييــن » احيا گئجه لــری « 
شــب ها را در مســاجد و درســوگ مواليشــان حضرت علــی)ع( صبح 

ــد. ــد می پردازن ــا خداون ــاز ب ــه راز و ني کــرده و ب
گفتنــی اســت، آذری هــا که بــه صبغــه مذهبــی و فرهنگــی در ايران 
شــناخته شــده اند همــواره آيين هــا و ســنت های مــاه مبــارک 
ــزار  ــی خاصــی برگ ــوم  محل ــا آداب و رس ــرام و ب ــا احت رمضــان را ب

می کننــد.
آيين هــای مــردم آذربايجــان شــرقی ريشــه در عقايــد دينــی و ملــی 
آنــان دارد. بــدون شــک ايــن آداب و رســوم کــه بخشــی از فرهنــگ 
بومــی يــک منطقــه را شــامل می شــود، بارزتريــن عنصــر هويــت 
بخشــی مردمــان يــک منطقــه بــه شــمار می آيــد. البتــه رســم های 
مــردم تبريــز و آذربايجــان شــرقی بــرای مــاه مبــارک رمضــان هــم 
ــا را  ــن آيين ه ــدادی از اي ــه تع ــه در ادام ــاص اســت ک در کشــور خ

ــم. ــرور می کني م

lآماده کردن خانه ها و مساجد برای ماه مبارک رمضان
خانم هــای خانــه دار آذربايجــان شــرقی بــا خانــه تکانــی به اســتقبال 
مــاه مبــارک رمضــان می رونــد و يکــی دو روز مانــده بــه آغــاز مــاه 
رمضــان مــردم روســتاهای اســتان فطيــر درســت مــی کننــد و ايــن 
فطيرهــا و نــان هــای مخصــوص پــای ثابــت ســفره هــای افطــار 

مــی شــود.
ايـن فطيرها »نزيـه« نـام دارند و يـک نوع نـان محلی مغزدار اسـت 

کـه روی آن بـا چنگال و تـه اسـتکان نقش بندی می شـود.
آمــاده کــردن مســاجد نيــز از ديگــر کارهايــی اســت کــه در شــهرها 
ــای مســاجد و در روســتاها توســط خــود مــردم  توســط هيئــت امن

قبــل از شــروع مــاه مبــارک رمضــان انجــام مــی شــود.

lقاباخالما
ــه پيشــواز رفتــن. مــردم آذربايجــان  ــه ترکــی يعنــی ب قاباخالمــا ب
شــرقی چنــد روز مانــده بــه شــروع مــاه مبــارک رمضــان اقــدام بــه 

گرفتــن روزه مــی کننــد و بــه ايــن عمــل مــی گوينــد »قاباخالمــا« 
يعنــی بــه پيشــواز و اســتقبال مــاه مبــارک رمضــان رفتــن.

 
lرویت هالل ماه

ــرقی  ــان ش ــتاهای آذربايج ــاه در روس ــالل م ــت ه ــينه روي پيش
حکايــت جالبــی دارد؛ پيــش از اينکــه راديــو و تلويزيــون وارد جامعــه 
ايــران شــود، روســتاييان بــرای رويــت هــالل مــاه بــه پشــت بــام 
هــا مــی رفتنــد و ســاعت هــا منتظــر مــی ماندنــد. همزمــان بــا آنها 
چنديــن ســوار بــه روســتاها و شــهرهای اطــراف مــی فرســتادند تــا 

خبــر رويــت هــالل مــاه را بياورنــد.
از ديگــر باورهــای منطقــه آذربايجــان شــرقی در خصــوص رويت 
ــد  ــا بع ــه بزرگتره ــود ک ــن ب ــاه اي ــالل م ه
ــره  ــه چه ــان، ب ــاه رمض ــالل م ــت ه از روي
يــک کــودک معصــوم يــا يــک فــرد مومــن 
ــاد  ــد و اعتق ــی کردن ــگاه م ــوان ن و نمازخ
ــورت آدم  ــه ص ــتن ب ــه نگريس ــتند ک داش
هــای بــی نمــاز و روزه خــوار، خــوش يمــن 

ــت. نيس

lنگاه کردن به آئینه
نگاه کــردن بــه آيينــه و فرســتادن صلــوات بر 
محمــد و آل محمــد)ص( بعــد از رويــت هالل 
مــاه هنــوز هــم بــه عنــوان يــک رســم در بين 
پيرمــردان مناطــق روســتايی اســتان مرســوم 

اســت.
ايــن عــادت بــر ايــن اعتقــاد مبتنــی اســت کــه بايــد در مــاه رمضان 
ــا  ــد و از ناپاکی ه ــن باش ــاف و روش ــه ص ــون آيين ــن همچ دل موم

ــود. زدوده ش
پيرمــردان بــرای اين منظــور همــواره آئينــه کوچکــی در درون جيب 
خــود داشــتند و بعــد از اينکــه خــود بــه رويــت آيينــه می پرداختنــد، با 
فرســتادن صلــوات چنديــن بــار آئينــه را بــه دور خــود و اهــل خانواده 

ــی چرخاندند. م
هــر چنــد ايــن رســم در ســاليان اخيــر ايــن رســم کمرنــگ شــده اما 
هنــوز هــم بســياری از پيرزنــان و پيرمــردان روستانشــين به ايــن کار 

ــد. ــادرت می کنن مب

lتسلیت به خانواده تازه درگذشتگان
بعــداز آغــاز مــاه مبــارک رمضــان مــردم اســتان بــه ديــدار خانــواده 
تــازه درگذشــتگان مــی رونــد و بــه آنها تســليت مــی گوينــد. عملی 

کــه در اعيــاد هــم انجــام مــی شــود.

lطاباغ اوروجی
بــه مناســبت فــرا رســيدن مــاه رمضــان خانــواده تــازه دامادهــا بــه 
تــازه عــروس هدايايــی می فرســتند کــه شــامل لبــاس و انواع شــال 

و روســری و همچنيــن ميــوه و شــيرينی اســت.
 

lدادن افطاری 
بزرگترهــای فاميــل بــا دعــوت از افــراد کل فاميــل بــه آنهــا افطاری 
می دهنــد. در روســتاها ســفره هــای افطــاری ســاده و بــدون 
ــاهد  ــون ش ــم اکن ــهرها ه ــفانه در ش ــی متاس ــت ول ــريفات اس تش
برپايــی مهمانی هــا و افطاری هــای مجلــل و رنگيــن و پرهزينــه در 
رســتوران ها هســتيم ولــی در گذشــته های نه چنــدان دور در شــهرها 
بــزرگان فاميــل در حيــاط خانه هــای خــود ســفره های افطــاری برپــا 
ــه افطــاری دعــوت  ــان و همســايه ها را ب ــد و همــه اطرافي می کردن

می کردنــد.
 

ــدن  ــا خوان ــحری ب ــرای س ــردم ب ــردن م ــدار ک lبی
ــات مناج

ــدار شــدن  ــرای بي ــن اســتان مــردم ب در برخــی از روســتاهای اي
بــرای سحری)اوباشــدان( مــاه رمضــان از روش هــای گوناگونــی 
از جملــه بانــگ خــروس، صــدای نقــاره، طبــل و شــيپور و 
ــن  ــروزه اي ــه ام ــد ک ــوار همســايه اســتفاده می کردن ــدن دي کوبي
رســم نيزبــا توســعه وســايل ارتبــاط جمعــی بســيار کمرنگ شــده 
اســت و بيشــتر مــردم بــا تلفــن همديگــر را بــرای ســحری بيــدار 

می کننــد.
برخــالف مراســم افطــار در آذربايجــان شــرقی، آداب و رســوم 
ــگام  ــه هن ــردم ب ســحری بســيار ســاده و ســبک اســت. بيشــتر م
ــتفاده  ــت اس ــر و ماس ــره و پني ــد ک ــبک مانن ــای س ــحر از غذاه س
ــت. ــحری اس ــفره س ــت س ــای ثاب ــک پ ــز ي ــای ني ــد. چ می کنن

»رمضان«عیدآذریهاست/سنتهاییاز»افطارلیخ«تا»اوباشتانلیخ«

 محمدرضا 
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ــاز  مــاه رمضــان از دیرب
در اردبیــل همــراه بــا 
ســنت های  و  رســوم 
ــت.  ــوده اس ــددی ب متع
گــواه  کــه  رســومی 
جایــگاه ویــژه ایــن مــاه 
ــه  ــت ک و روزه داری اس
ــزم  ــوان را مل ــر و ج ــزرگ، پی ــودک و ب ک

بــه رعایــت آداب آن می کنــد. 

ــرای اردبيلی هــا  روزهــای پايانــی مــاه شــعبان ب
ــت.  ــی اس ــز و گرام ــی عزي ــاز ماه ــه آغ زمزم
ماهــی متفــاوت در طــول ســال کــه قــرار اســت 
فرصــت عبوديــت باشــد و ويژگی هــای منحصــر 

ــرد خــود را دارد. ــه ف ب
در گذشــته تعــداد زيــادی از شــهروندان اردبيلــی 
ــر  ــاه رمضــان ســه روز آخ ــرای پيشــوازی از م ب
مــاه شــعبان را بــه روزه داری می پرداختنــد و 
ــا  ــان ب ــاه رمض ــالل م ــت ه ــد روي ــد بودن معقت
دهــان روزه موجــب می شــود انســان در محشــر 

رو ســفيد باشــد.
رسـمی که به عنـوان »قاباغـا گتمخ« يا پيشـواز 
رفتن هنـوز توسـط برخی از شـهروندان بـه ويژه 
کهنسـاالن بـه جـا آورده می شـود و اوليـن اقدام 
بـرای آغـاز ماهـی اسـت که قـرار اسـت فرصت 

زدودن روح از گناهـان را فراهـم سـازد.

ــدارک  ــرای ت ــزل ب ــاده کــردن من lآم
ــان  رمض

بـه غيـر از چند رسـمی که ذکـر آن خواهـد رفت 
تمامـی رسـوم مـاه رمضـان هنـوز در اردبيـل به 
جـا آورده مـی شـود. به طوريکـه هـم اکنـون نيز 
آمادگـی برای اين مـاه با خريد مايحتـاج خوراکی 

مـورد نيـاز انجام می شـود.
ــان از  ــاه رمض ــی م ــای اصل ــه غذاه ــرای تهي ب
ــواع  ــدی، ان ــای گل محم ــا مرب ــی ب ــه فرن جمل
آش هــا و کوکــو و کتلــت، بانــوان اردبيلــی 
نيازهــای يــک مــاه خانــواده را تاميــن می کننــد.
بســاط آرد کــردن برنــج در اغلــب محــالت چيده 
ــدی  ــای محم ــی از گل ه ــوان اردبيل ــده و بان ش
ــه در  ــی ک ــا در صورت ــده و ي ــک ش ــه خش ک
دســترس باشــد، از گلبرگ هــای تــر و تــازه 
ــای گل تهيــه می کننــد. »گــول مراباســی« مرب

در گذشــته بــه دليــل اينکــه نــان صنعتــی وجــود 
ــوا از  ــا دعــوت از کارگــران نان ــوان ب نداشــت، بان
ــه  ــر و وردن ــر، چونه گي ــاطر، خمير گي ــه ش جمل
زن نــان لــواش مصرفــی يــک مــاه خــود را تهيه 

ــد. ــک می کردن و خش
ايــن نــان در جــای ســرد و خنکــی در خانــه نگــه 
ــرف  ــل از مص ــاعت قب ــد س ــد و چن داری می ش
بــا آبپاشــی نــرم می شــد تــا مــورد اســتفاده قــرار 

گيــرد.
مــواد الزم بــرای انــواع آش هــا بــه دليــل اينکــه 
ــه  ــود، تهي ــی ش ــرف م ــار مص ــوال در افط معم
می شــد و بانــوان مــواد اوليــه الزم بــرای  
آش هايــی ماننــد آش ميــوه، آش دوغ و آش 

گيلديــک را تهيــه می کردنــد.
بــه پيشــوازی از ايــن مــاه بــه ماننــد عيــد نــوروز 
منــازل تميــز می شــود و حتــی خــود شــهروندان 
بــه حمــام رفتــه و بــا لبــاس نونــوار بــه پيشــواز 

ــد. ــان می رون ــاه رمض م

lبیــدار کــردن مــردم بــرای ســحری 
بــا خوانــدن مناجــات

در گذشــته کــه امکانــات امــروزی موجــود نبــود 
ــدی را  ــراد مومــن و مقــدس شــهر محــل بلن اف

ــاه  ــالل م ــد ه ــا بتوانن ــد ت ــی کردن ــاب م انتخ
ــد. ــت کنن ــان را روي رمض

شــهروندان اردبيلــی معتقدنــد بيــدار کــردن 
مســلمان بــرای ســحری خــوردن اجــر و ثــواب 
دارد. در گذشــته بــه دليــل محدوديــت امکانــات 
از جملــه نبــود راديــو و تلويزيــون برخــی 
شــهروندان همســايگان خــود را بــا خوانــدن اذان 
ــد. ــدار می کردن ــحری بي ــرای س ــات ب و مناج
ــه داراالرشــاد ارديبــل  در کتــاب فرهنــگ عاميان
تاليــف موســی اصغــر زاده مناجــات اصلی ســوره 
ــن  ــر اي ــوان شــده اســت. عــالوه ب الرحمــن عن
ــی  ــعار عرفان ــی اش ــوره ها و حت ــاير س ــوره س س
فارســی نيــز بــه عنــوان مناجــات خوانــده 

می شــد.
ــدار  ــه بي ــزم ب ــه روزه داران مل ــل اينک ــه دلي ب
شــدن در هنــگام ســحر هســتند، همــه بــا وقــت 
شناســی بــه يکديگــر کمــک می کننــد تــا 

ــود. ــا آورده ش ــه ج ــح ب ــاز صب ــحری و نم س
اصغــر زاده مــی گويــد: در گذشــته جوانــان 
ــه مناجــات گــو  ــز در پاســخ ب ــده دار ني شــب زن
دســته جمعــی تکــرار می کردنــد: »هــان دورون، 

ــت. ــحری اس ــيد س ــدار ش ــدان دی«، بي اوباش
در حــال حاضــر نيــز برخــی شــهروندان اردبيلــی 
ــود را  ــوام خ ــا اق ــايگان و ي ــردن همس ــدار ک بي
ــه  ــه ب ــا مراجع ــی ي ــا تمــاس تلفن حتــی شــده ب

ــد. ــای می آورن ــه ج ــان ب ــه ش درخان

lتوجـه بـه صلـه رحـم در سـفره های 
ی ر فطا ا

ــدی  ــی از رســوم کلي يکــی از شــهروندان اردبيل
ــی  ــاری مهمان ــفره های افط ــان را س ــاه رمض م

می دانــد. آن 
کــرد:  تصريــح  ســلطانی  علــی  محمــد 
اردبيلی هــا بــه صلــه رحــم بــه خصــوص 
ــژه  ــت وي ــدار اهمي ــرد ن ــه ف ــاری دادن ب افط
ــه  ــی ک ــل خانواده هاي ــن دلي ــه همي ــد و ب قائل ان
وضعيــت مالــی مطلوبــی دارنــد يــا در منــازل يــا 

ــرده  ــا ک ــه پ ــاری ب ــفره های افط ــاجد س در مس
و خانواده هــای خــود و افــراد نــدار را دعــوت 

. می کننــد
ــلمان  ــا مس ــردن ب ــار ک ــزود: افط ــلطانی اف س
ــژه  ــگاه وي ــا ارزش و جاي ــرای اردبيلی ه ــر ب ديگ
ــه  ــاری ب ــذای افط ــا غ ــتر خانه ه دارد و در بيش
ميزانــی آمــاده می شــود کــه بتوانــد پاســخگوی 
ــن  ــد و اي ــز باش ــر زده ني ــان س ــر مهم ــد نف چن
انتظــار بــرای مهمــان بــه دليــل اهميتــی اســت 

ــد. ــر قائل ان ــلمان ديگ ــا مس ــار ب ــه افط ــه ب ک
ــتدی« در  ــار آش ــا »ايفط ــاری ي ــی افط مهمان
اردبيــل همــواره رنگيــن بــوده و انــواع غذاهــای 

مختلــف در ســفره ها چيــده می شــود.
بعــد از اينکــه بانــک اذان بلنــد می شــود اعضــای 
ــواده کــه دور هــم نشســته و منتظــر افطــار  خان
هســتند، بــا اســتکانی از آب جــوش شــيرين و يــا 

چــای شــيرين و خرمــا افطــار می کننــد.
مهمانــی هــای مــاه رمضــان در برخــی مواقــع در 
مســاجد برگــزار می شــود و بــدون دعــوت اســت 
تــا افــراد نــدار و ناشــناخته بــدون خجلــت بتوانند 

ــد و افطــار کنند. بياين
ــه  ــد دارد ک ــی تاکي ــهروندان اردبيل ــی از ش يک
اوليــن و آخريــن روز مــاه رمضــان نبايــد مهمانی 

ــواده دارد. ــه خان ــاص ب ــن دو روز اختص داد و اي
ــرای  ــاه ب ــت: روز اول م پوراندخــت سپاســی گف
ــم  ــار کني ــود افط ــفره خ ــت س ــه در برک اينک
ــع  ــم جم ــواده دور ه ــای خان ــت اعض الزم اس
ــه  ــل اينک ــه دلي ــز ب ــاه ني ــر م ــوند و روز آخ ش
فطــره پرداخــت می شــود صحيــح نيســت فــرد 
مهمــان ديگــری باشــد تــا ميزبــان مجبور شــود 

ــد. ــت کن ــره اش را پرداخ فط

lتشــویق کــودکان بــه روزه کلــه 
گنجشــکی

ــت.  ــل اس ــور در اردبي ــری منف ــواری ام روزه خ
اردبيــل بــه دليــل اينکــه مهــد تشــيع محســوب 
ــناخته  ــالم ش ــن اس ــه دي ــاز ب ــود، از ديرب می ش

»طاباغاوروجی«تمرینروزهداریکودکان/آئین»قاباغاگتمخ«دراردبیل

ونوس بهنود
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ــور  ــردی از ســر اضطــرار مجب می شــود و اگــر ف
ــن کار  ــام از اي ــد، درمالع ــواری کن ــوده روزه خ ب

خــودداری می کنــد.
و  روزه داری  بـه  کـودکان  تشـويق  مقابـل  در 
ممارسـت از سـنين کوچـک مشـاهده می شـود. 
پژوهشـگر فرهنگ عاميانه اردبيـل در کتاب خود 
از ايـن رسـم تحت عنـوان »طابـاغ اوروجـی« يا 

همـان روزه کلـه گنجشـکی يـاد می کنـد.
ــه  ــد و ب ــر روزه می گيرن ــا اذان ظه ــودکان ت ک
ــد  ــن روزه داری می گوين ــا تمري ــق ب ــن طري اي
»طابــاغ اوروجــی توتمئشــام« يعنــی روزه طبــق 

ــه ام. گرفت
ايـام مـاه رمضـان در اردبيـل اغلـب بـا دعـا و 
سـپری  مسـاجد  در  خوانـدن  نمـاز  و  مناجـات 
می شـود و در تمامـی ايـن مـدت کـودکان همراه 
والديـن خـود هسـتند. بـه ويـژه بعـد از افطـار تا 
وقـت سـحر برخـی خانواده هـا بيـدار مانـده و بـا 

حضـور در مسـاجد مناجـات می کننـد.

lتعطیلی مغازه ها در شب قدر
ــا 23  ــای 19 ت ــب ه ــا در ش ــات و دع اوج مناج

مــاه رمضــان اســت. يکــی از شــهروندان اردبيلی 
ــل  ــردن و غاف ــته کار ک ــت در گذش ــد اس معتق
شــدن از مناجــات و دعــا در ايــن شــب ها امــری 

ــد. ــوب می ش ــت محس ناشايس
مــرد کهنســال اردبيلــی بــه يــاد دارد کــه در ايــن 
شــب ها همــه مغازه هــا تعطيــل می شــد و 
ــدارک  ــه ت اردبيلی هــا در مســاجد و مجالســی ک

ــد. ــزاداری می پرداختن ــه ع ــد ب ــده بودن دي
نعيـم خداپنـاه افـزود: مـردم در مسـاجد مراسـم 
احيـا را بـه جـا می آوردنـد و دعاهـای ايـن روز 
را می خواندنـد. آدابـی کـه امـروز هـم رعايـت 
می شـود و برخی شـهروندان حتی بعد از بـرآورده 
شـدن نذر خود مراسـم احيـا را به صورت سـاالنه 

در منـزل خـود برگـزار می کننـد.
پژوهشـگر فرهنگ عاميانه اردبيـل در کتاب خود 
بـه رسـم ديگـری در 2۷ ماه رمضـان اشـاره دارد 

که ايـن روزهـا به نـدرت به جـا آورده می شـود.
ــن  ــد: اي ــوص می گوي ــن خص ــر زاده در اي اصغ
شــب بــه روايتــی شــب قتــل ابــن ملجم مــرادی 
ــد و  ــن می گيرن ــا جش ــی خانه ه ــت و در برخ اس
ــن  ــس جش ــن مجال ــم از اي ــا ه ــم مرده در قدي

داشــتند، امــا اخيــرا اختصــاص بــه خانم هــا داده 
شــده اســت.

ــا  ــن ب ــه مدعوي ــن پژوهشــگر هم ــه اي ــه گفت ب
ــر  ــرده حاض ــزک ک ــز ب ــر و تمي ــو و ت ــاس ن لب
می شــدند و از مهمانــان بــا انــواع شــيرينی، 
آجيــل »چــرز« يــا شــبچره، چــای، شــيرکاکائو، 

ميــوه و کبــاب پذيرايــی می کردنــد.
از ديگــر رســومی کــه بــه نظــر مــی رســد ديگــر 
ــا در  ــتن دع ــم نوش ــد رس ــرا در نمی آي ــه اج ب
ــن روز  ــت. در اي ــان اس ــاه رمض ــر م ــه آخ جمع
شــهروندان قبــل از ظهــر بــه مســجد رفتــه و دو 
ــاز  ــوان نم ــه عن ــه ب ــد ک ــاز می خوانن ــت نم رکع

ــاه رمضــان اســت. ــا م وداع ب
اصغــر زاده در خصــوص ايــن رســم نوشــته 
ــت،  ــی داش ــاری مهم ــس گرفت ــر ک ــت: ه اس
ــه  ــرای تهي ــد. ب ــا می ش ــل دع ــه چه ــل ب توس
ايــن دعــا کاغــذی را می بريدنــد و در مســجد بــه 
ــد کــه هــر يــک  نمازگــزاران نمــاز وداع می دادن
ــک  ــما اهلل را در ي ــا اس ــدا ي ــای خ ــی از نام ه يک
خانــه کاغــذ چهــل تکــه می نوشــت. خانه هــای 
پــر شــده آن کاغــذ را در پارچــه تميــزی دوخته و 

ــتند. ــه می داش ــود نگ ــار خ ــه در کن هميش

ــزادار در  ــای ع ــا خانواده ه ــدار ب lدی
عیــد فطــر

در روزهــای ابتدايــی مــاه رمضــان بعــد از افطــار 
ــزی از  ــه عزي ــی ک ــه اقوام ــه خان ــا ب خانواده ه
ــار آن  ــاعاتی را در کن ــه و س ــد رفت ــت داده ان دس

ــد. ــکين می گذرانن ــت تس ــا جه ه
شــهروندان اردبيلــی بعــد از اتمــام مــاه رمضــان 
در مســاجد حاضــر شــده و نمــاز عيــد می خواننــد 

ــد. و فطــره خــود را پرداخــت می کنن
ــدار خانواده هايــی کــه  ــه دي ــد مــردم ب در روز عي
عــزادار هســتند و ايــن عيــد بــرای آن هــا »قــره 
ــی  ــی م ــا دلجوي ــه و از آن ه ــت رفت ــرام« اس باي

کننــد.
ــواده  ــزرگان خان ــزل ب ــه من برخــی شــهروندان ب
يــا علمــا نيــز رفتــه و عيــد را بــه آن هــا تبريــک 
مــی گوينــد. شــهروندان اردبيلــی معتقدنــد هــر 
يــک از ايــن رســوم در تطهيــر روح و روان آدمــی 
موثــر اســت و اجــرای آن منطبــق بــا فلســفه ماه 

رمضــان اســت.

ــط  ــق توس ــردان عاش ــه گ ــن کوچ آیی
ــام  ــت ام ــب جمعی ــجویان داوطل دانش
در  و  اجــرا شــده  بوشــهر  علــی)ع( 
ــه و بیــن افــراد  ــب ایــن برنامــه بســته های غذایــی تهی قال

محــروم تقســیم می شــود. 

ــرف  ــم مص ــوردن و ک ــم خ ــت و ک ــادآور قناع ــان ي ــاه رمض م
کــردن اســت، آنچــه کــه از معنــای آداب ايــن مــاه بــر مــی آيــد، 
ــی،  ــه ديگــری، مهربان ــگاه ب ــم، ن ــه ه ــا ب ــل شــدن دل ه متماي

ــت.  ــخاوت اس ــندگی و س بخش
نخــوردن و روزه داری يــادآور گرســنگی محرومان اســت، کســانی 
ــان از  ــا چن ــر هســتند، ام ــار فق ــف دچ ــه علت هــای مختل ــه ب ک
چشــم مــا پنهــان مانــده انــد کــه فکــر مــی کنيــم نيســتند ولــی 

ــگاه ماســت. ايــن پنهــان مانــدن به خاطــر ن
گاه درســت نمــی بينيــم و بــا مشــغول شــدن بــه روزمرگی هــای 

خــود، فرامــوش می کنيــم ايــن مــاه فرصــت خوبــی اســت بــرای 
ــود در  ــئوليت های خ ــه مس ــردن ب ــل ک ــنيدن و عم ــدن، ش دي

قبــال ديگــر افــراد جامعــه.
ــال  ــاد فع ــازمان مردم نه ــتان بوشهر)س ــی اس ــام عل ــت ام جمعي
ــه معنويــت مــاه  ــا توجــه ب در زمينــه آســيب هــای اجتماعــی( ب
مبــارک رمضــان و همچنيــن يــادآوری کــردن مســئوليت 
اجتماعــی افــراد نســبت بــه هــم، آيينــی بنــام کوچــه گــردان را 

ــد.  ــی کن ــزار م ــدر برگ ــای ق ــب ه در ش
آييــن کوچــه گــردان عاشــق اوليــن آيينــی اســت کــه در 
ــط  ــی توس ــام عل ــت ام ــه کار جمعي ــاز ب ــی آغ ــال های ابتداي س
ــته های  ــی آن بس ــت و ط ــده اس ــرا ش ــب اج ــجويان داوطل دانش

ــود. ــيم می ش ــروم تقس ــراد مح ــن اف ــه و بي ــی تهي غذاي
جمعيــت امــام علــی شــعبه تهــران بــا 15 ســال ســابقه 
فعاليــت در زمينه هــای مختلــف، کارکــودکان، کــودکان و 
زنــان  آســيب ديــده، زنــان آســيب پذيــر، توانمدســازی زنــان، 
اعتيــاد کــودک و...توانســته اســت، عملکــرد خوبــی طــی ايــن 

ــد. ــته باش ــال ها داش س
ــاز  ــه از آغ ــالی  ک ــز طــی دو س ــی بوشــهر ني ــام عل ــت ام جمعي
ــی  ــداف کل ــتای اه ــته در راس ــذرد توانس ــش می گ فعاليت هاي
ــه  ــک دو ســال اســت ک ــردارد و اين ــری را ب ــای موث خــود گام ه
آييــن کوچه گــردان عاشــق توســط اعضــای جمعيــت در بوشــهر 

ــی شــود. ــزار م و شــهرها و روســتاهای اســتان  برگ
ســال گذشــته جمعيت امــام علــی توانســت تعــداد 120 خانــوار را 
در بوشــهر و روســتاهای بخــش دشــتی و ُشــنبه تحــت پوشــش 
ــوار  ايــن آييــن قــرار دهد.روســتاهايی کــه تعــداد محــدودی خان
در آن ســاکن بودنــد و چنــان محــروم کــه گويــی جزئــی از ايــن 

ــوند. ــوب نمی ش ــه محس جامع
ــل بســياری از آســيب های  ــر بســيار ناخوشــايند اســت و عام فق
ــمت های  ــان دادن قس ــن نش ــن آيي ــم اي ــدف مه ــی؛ ه اجتماع
ــه  ــان ب ــه چن ــمتهايی ک ــت. قس ــراد اس ــه اف ــه ب ــده جامع نادي
حاشــيه رفته انــد کــه صدايــی از آنهــا شــنيده نمــی شــود. آييــن 

ــان. ــرای محروم ــی اســت ب ــردان تريبون ــه گ کوچ
ــن توســط  ــن آيي ــته اي ــالهای گذش ــد س ــه مانن ــز ب امســال ني
ــد،  ــد ش ــزار خواه ــهر برگ ــتان بوش ــی اس ــام عل ــت ام جمعي
ــی  ــد همراه ــش و قص ــه بخش ــل ب ــه مي ــانی ک ــی کس تمام
ــا  ــت ب ــايت جمعي ــه س ــد ب ــد می توانن ــن راه را دارن در اي
آدرس http://biasociety.ir/مراجعــه کــرده و در 

ــوند. ــهيم ش ــی س ــادت اجتماع ــن عب اي
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ــا از گذشــته ها  ســفره افطــار گرگانی ه
تاکنــون یــک پــای ثابــت دارد و آن هــم 
»فرنــی« اســت کــه عــالوه بــر آن از 
زمــان قاجــار رســم »جگــر خــوری« بعد 
از افطــار را نیــز می تــوان بــه رســوم 

ــرد.  ــه ک ــتان اضاف ــن اس ــردم ای م

مــاه رمضــان کــه شــروع می شــود 
ديــار  خيابان هــای  بــازار  و  کوچــه 
بــوی  و  رنــگ  گلســتان  سرســبز 
و  کافی شــاپ ها  می گيــرد،  ديگــری 
اغذيه فروشــی ها در طــول روز کرکــره 
و  می کشــند  پاييــن  را  خــود  مغــازه 
نزديــک افطــار کــه می شــود ميــزی 
جلــوی مغــازه خــود می گذارنــد و آن را بــا 
انــواع ظرف هــای آش رشــته و حليــم و ... 

می کننــد. تزئيــن 
ــروش  ــود بســاط ف ــه می ش ــروب ک دم غ

ــبزی خوردن و  ــی، س ــود. نان روغن ــته داغ می ش ــم و آش رش حلي
فرنــی هــم کــه يــک پــای ثابــت ســفره گرگانی هاســت. زولبيــا و 
باميــه هــم کــه ســوگلی ايــن مــاه اســت در جــای خــودش قــرار 

دارد.
ــوام  ــن اســت و اق ــران زمي ــی کــه گلســتان نگارســتان اي از آنجاي
ــای داده  ــود ج ــن را در خ ــتانی و ترکم ــه سيس ــی از جمل گوناگون
ــوام غذاهــای مخصــوص خــود را در  ــن اق ــدام از اي اســت، هــر ک

ــد. ــی کنن ــارک رمضــان مصــرف م ــاه مب ــام م اي
اســداهلل معطوفــی يکــی از تاريخ نــگاران اســترآباد در رابطه بــا آداب 
غذايــی مــردم گــرگان در رمضــان می گويــد: آب داغ خــوردن يکی 
از آداب خــاص افطــار کــردن مــردم گــرگان اســت چراکــه آن هــا 
معتقدنــد آب گــرم حنجــره و معــده خشــک را بــرای خــوردن غــذا 

ــد. ــاده می کن آم
ــرگان در  ــردم گ ــی« خــاص م ــَرک« و »ِفِرن ــزود: »تَ ــی اف معطوف
مــاه رمضــان اســت و در مراســم افطــار خانوادگــی معمــواًل انــواع 
غذاهــای رايــج ماننــد مســقطی، کتلــت، آبگوشــت، فرنــی، خرمــا، 
ــل  ــيرينی هايی مث ــی و ش ــوپ، نان روغن ــوا، آش، س ــبزی، حل س
ــا  ــاب و زولبي ــدی و قط ــان کنج ــه ای، ن ــان پنج ــل و ن گوش في
باميــه بــر ســر ســفره وجــود دارد کــه بــه ســليقه خانــواده اســتفاده 

می شــود.
ــارک  نان روغنــی يکــی ديگــر از طعام هــای پرمصــرف در مــاه مب
ــه  ــياه دانه ب ــد و س ــن، کنج ــدن روغ ــزوده ش ــا اف ــه ب ــت ک اس
ــار  ــد از افط ــوری بع ــر خ ــری درســت می شــود. جگ ــای برب نان ه
ــاس  ــر اس ــه ب ــه ای اســت ک ــنت ديرين ــا س ــرای گرگانی ه ــز ب ني

ــود. ــوط می ش ــار مرب ــه قاج ــت آن ب ــی قدم ــخه ای خط نس
امـروزه تعـدادی از ايـن غذاهـا در مـاه مبـارک رمضـان توسـط 
خانواده هـای گرگانـی مصـرف می شـود، امـا آن چيزی کـه امروزه 
شـاهدش هسـتيم بيشـتر وجود غذاهای سـرد ماننـد سـاالد الويه و 
يـا انـواع و اقسـام ژله سـر سـفره های افطـار اسـت. بـرای اينکه از 
تغذيه صحيـح در اين مـاه پرخير و برکت آگاه شـويم به سـراغ يک 

کارشـناس علـوم تغذيـه در گـرگان رفتيم.
ــاه  ــح در م ــه صحي ــا تغذي ــژاد در رابطــه ب ــک ن اراز محمــد قرنجي
مبــارک رمضــان می گويــد: در وقــت افطــار بــدن نيــاز شــديد بــه 
ــان در  ــاه رمض ــال م ــه امس ــدرات دارد و ازآنجايی ک آب و کربوهي
فصلــی قــرار دارد کــه طــول روزهــا نســبت به روزهــای ديگر ســال 
بيشــتر اســت بايــد بــرای تأميــن آب موردنيــاز بــدن در وقــت افطار 
از آب جوشــيده ولــرم بــه همــراه شــيرينی طبيعــی ماننــد عســل، 

خرمــا، تــوت خشــک و يــا شــکر قهــوه ای اســتفاده شــود.
ــد از  ــت روزه داران بع ــر اس ــد: بهت ــه می کن ــژاد اضاف ــک ن قرنجي
ــه اعمــال عبــادی خــود  ــه مــدت 10دقيقــه ب مصــرف آب گــرم ب
بپردازنــد تــا ولــع خــوردن غــذای زيــاد و ســنگين در آن هــا کاهش 
ــداری  ــدن مق ــه آب ب ــی ک ــتراحت زمان ــی اس ــد از کم ــد و بع ياب
تأميــن شــد و عطــش بــه پرخــوری از بيــن رفــت فــرد می توانــد از 

غذاهــای مفيــد بهــره ببــرد.
ــار را  ــرای افط ــذا ب ــن غ ــه بهتري ــوم تغذي ــناس عل ــن کارش اي
ــه  ــد و اضاف ــدق و .... می دان ــادام، فن ــد گــردو، ب گــروه مغزهــا مانن
می کنــد: مصــرف لبنيــات، ســبزيجات و کمــی هــم ســوپ رقيــق 

ــتند. ــار هس ــرای افط ــبی ب ــای مناس گزينه ه
ــد در وقــت افطــار و ســحری از  ــد اســت باي ــژاد معتق قرنجيــک ن
خــوردن ادويه هايــی ماننــد دارچيــن، زعفــران و فلفــل  پرهيز شــود 

چراکــه در طــول روز موجــب تشــنگی می شــود.
ــد از  ــد بع ــعی کنن ــد: روزه داران س ــح می ده ــه توضي وی در ادام
ــای  ــد ســاعت ميوه ه ــد از چن ــد و بع ــام اســتراحت کنن صــرف ش
ــد؛  ــرف کنن ــو مص ــال و هل ــو قطره ط ــه، آل ــد هندوان ــدار مانن آب
همچنيــن قبــل از خــواب مصــرف آب جوشــيده ويــا تصفيه شــده 
بــه شــکل شــربت ســکنجبين، قنــد و عســل و يــا خاکشــير مفيــد 

ــت. اس
ــد:  ــحری می گوي ــده س ــا وع ــه ب ــه در رابط ــناس تغذي ــن کارش اي
بــرای وعــده ســحری بعــد از بيــدار شــدن بهتر اســت آب و ســاالد 
ــول روز   ــش در ط ــع عط ــرای رف ــود و ب ــرف ش ــذا مص ــل از غ قب
بهتــر اســت بــه همــراه ســاالد خــود از ليموتــرش اســتفاده کننــد.
قرنجيــک نــژاد می افزايــد: مصــرف مــواد پروتئينــی ماننــد گوشــت 
گوســاله، گوشــت ســفيد ماننــد مــرغ و شــترمرغ، برنــج کتــه کاماًل 
ــرای مصــرف  ــه همــراه شــويد و نعنــاع( ب ــرم، پنيــر و ماســت )ب ن
ــا 15  ــود 10 ت ــه می ش ــت و توصي ــحری مناســب اس ــده س در وع

دقيقــه بعــد از صــرف ســحری آب و ميــوه آبــدار مصــرف شــود.

lغذاهای ویژه سیستانی ها در ماه مبارک رمضان
يکــی از اقوامــی کــه حضــوری پررنگ در گلســتان داشــته و رســوم 
ــا ســنت های مــردم ايــن منطقــه گره خــورده اســت قــوم  آن هــا ب
سيســتانی اســت. خــوراک مــردم سيســتانی در ايــام مــاه مبــارک 
ــی و  ــت محل ــه آبگوش ــه ازجمل ــای آب دار منطق ــان غذاه رمض
کشــک زرد سيســتانی اســت کــه در وقــت افطــار رمضــان پخت و 

ــه اوج خــود می رســد. ــذا ب ــن غ مصــرف اي
ــرم  ــام گ ــان در اي ــاه رمض ــه م ــم ک ــای قدي در زمان ه
ســال قــرار می گرفــت مــردم سيســتان از غذاهــای ســرد 
ــا در  ــد ت ــار و کشــک اســتفاده می کردن ماننــد آب دوغ خي

طــول روز دچــار گرمازدگــی نشــوند.
آن هــا حتــی بــرای اين کــه در طــول روز دچــار افــت قنــد 
نشــوند از آلــوی خشــک، بــرگ زردآلــو و دواهــای محلــی 
مربائــی را درســت می کردنــد کــه در طــول روزبــه هيــچ 

ــد. عنــوان احســاس ضعــف نمی کردن
روزه داران معمــواًل روزه خــود را بــا خوانــدن دعاهــای 
مخصــوص افطــار و بــا خرمــا يــا کشــمش افطــار 
ــای،  ــمش، چ ــا کش ــا ي ــار خرم ــفره افط ــد. در س می کنن
نــان تافتــون محلــی و کلوچــه خرمايــی محلــی گذاشــته 

می شــود. غــذای افطــار را نيــز معمــواًل آبگوشــت محلــی يــا هــر 
نــوع غذايــی کــه در وســع صاحب خانــه اســت تشــکيل می دهــد.

lغذای ویژه ترکمن ها در ماه مبارک رمضان
در زمــان افطــار غذاهايــی ماننــد آبگوشــت، آش رشــته، آش برنــج، 
اناردانــه و آش ماســت بــر ســر ســفره ترکمن هــا جايگاهــی ويــژه 
ــه  ــورک )شــبيه ب ــرای افطــار ســوپ ، ب ــا بيشــتر ب دارد. ترکمن ه
ــد و غــذای ســحر بيشــتر ترکمن هــا چکدرمــه  پيراشــکی( می پزن

اســت.
شــيرينی های مخصــوص ايــن مــاه ترکمن هــا نيــز بيشــتر 
بيمشــه و قاتلمــه اســت. بســياری از عــادات غذايی درگذشــته های 
ــته  ــتان رواج داش ــين اس ــن نش ــق ترکم ــدان دور در مناط نه چن
ــت  ــه دس ــی از آن ب ــفانه بخش ــه و متأس ــم رنگ باخت ــا کم ک ام

فراموشــی سپرده شــده اســت.
قرنجيــک نــژاد در رابطــه بــا تنــوع غذايــی قــوم ترکمــن 
ــاز  ــه نم ــار ب ــد از افط ــنت بع ــل س ــه اه ــد: ازآنجايی ک می گوي
تراويــح مشــغول می شــوند و ايــن نمــاز بيــش از يــک ســاعت بــه 
طــول می انجامــد ســعی کننــد از غذاهــای ســبک در وقــت افطــار 

ــد. ــتفاده کنن اس
ــی  ــذای خوب ــورک غ ــد: ب ــه می کن ــه اضاف ــناس تغذي ــن کارش اي
اســت بــه شــرطی کــه بــرای درســت کــردن آن فقــط از گوشــت 
اســتفاده نشــود و به جــای گوشــت از ســبزی هايی ماننــد اســفناج، 
فلفــل دلمــه ای و قــارچ و ... اســتفاده شــود؛ همچنيــن ترکمن هــا 
ــری  ــای خمي ــته و غذاه ــد آش رش ــی مانن ــد از غذاهاي ســعی کنن
ــه در ســحری از گوشــت و  ــرای صــرف چکدرم ــرده و ب ــز ک پرهي
ــا جايــی کــه می تواننــد  روغــن کمتــری در طبــخ آن اســتفاده و ت

گوشــت را بــه شــکل بخارپــز مصــرف کننــد.
قرنجيــک نــژاد تصريــح کــرد: اســتفاده از پيــاز و روغــن زيــاد برای 
ســرخ کــردن گوشــت موجــب ســنگينی معــده و ايجــاد ناراحتــی 

ــود. ــول روز می ش ــرای روزه دار در ط ب

»ِفِرنی«یارقدیمیسفرهرمضانگرگانیها/
رسمجگرخوریبعدازافطار

مونا 
محمدقاسمی

آئین هـای رمضان
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گرمـای  در  روزه داری  16سـاعت 
زندگـی  سـبک  تغییـر  باعـث  جنـوب 
مـردم در ایـن مـاه شـده و بسـیاری از 
مشـاغلی که برایشـان مقدور اسـت، کارهـای روزمره خود 
بتواننـد روزه داری کننـد.  تـا  انجـام می دهنـد  را شـب ها 

ــی  ــای زندگ ــن روزه ــره انگيزتري ــان از خاط ــاه رمض ــام م اي
افــراد يــک خانــواده ايرانــی اســت؛ ســحرها و افطارهــای لــذت 
ــاص  ــای خ ــرات و رفتاره ــی از خاط ــادآور خيل ــه ي ــی ک بخش
ــدان  ــا فرزن ــا و ي ــا و مادربزرگ ه ــا، پدربزرگ ه ــا و مادره پدره

ــت. اس
روزه گرفتــن در فصــول گــرم ســال آن هــم در جغرافيايــی ماننــد 
اســتان بوشــهر طاقت فرســا اســت و موجــب می شــود کــه روزه دار 
ــال  ــد. امس ــته باش ــنگی داش ــتر از گرس ــنگی بيش ــاس تش احس
نخســتين ســالی نيســت کــه مــاه مبــارک رمضــان در فصــل گرما 
قــرار می گيــرد و بــه طــور ميانگيــن در هــر دوره ســی ســاله حــدود 

10 ســال فصــل تابســتان ميزبــان مــاه رمضــان اســت.
ــن بســيار ســخت اســت و  ــرم تابســتان روزه گرفت ــای گ در روزه
ــِق  ــد »توفي ــن باي ــرای روزه گرفت ــد ب ــر می  گوين ــراد قديمی ت اف
روزه« داشــت. حــدود 16 ســاعت روزه داری در فصــل گرمــا، همــان 

ــد. ــق می خواه ــه توفي ــزی اســت ک چي
ــذرد،  ــلمانان می گ ــه از روزه داری مس ــی ک ــال ها و قرن هاي در س
بارهــا مــاه رمضــان از فصــل تابســتان گذشــته و روزه داران 

توانســته اند آييــن دينــی خودشــان را به جــا بياورنــد.
ــا  ــده ت ــث ش ــوب باع ــای جن ــی روزه داری در گرم ــاعات طوالن س
ســبک زندگــی در ايــن مــاه تغييــر کنــد و بســياری از مشــاغلی که 
برايشــان مقــدور اســت، کارهــای روزمــره خــود را شــب ها انجــام 

ــد. ــد روزه داری کنن ــا بتوانن ــد ت می دهن
حتــی زمــان تفريــح مــردم نيــز تغييــر کــرده اســت و بيــن ســاعات 
افطــار تــا ســحر شــاهد حضــور گســترده مــردم در اماکــن تفريحی 

به ويــژه ســواحل اســتان هســتيم.

lتغییر ساعت کار شاغلین در ماه رمضان
ــه ســختی های روزه داری در  ــا اشــاره ب يــک ناخــدای بوشــهری ب
ايــن گرمــا اظهــار داشــت: صيــادان اســتان بوشــهر رابطه ويــژه ای 
بــا خــدا دارنــد چــرا کــه حــس می کننــد مســتقيما روزی خــود را از 

ــد. ــت می کنن خــدا درياف
احمــد غريبــی اضافــه کــرد: دعاهــا و نغمه هــای بســياری در ايــن 
شــغل از گذشــته های دور تــا کنــون وجــود دارد کــه ارادت خــاص 

ناخــدا و جاشــوها را بــه خداونــد و ائمــه اطهــار نشــان می دهــد.
ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــاه رمض ــق در م ــن ارادت و عش ــزود: اي وی اف
ــای  ــرد و برنامه ه ــت اوج می گي ــدا اس ــی خ ــاه ميهمان ــه م اينک

ــد. ــی کن ــر م ــغل تغيي ــن ش ــاغالن اي کاری ش
ــا بيــان اينکــه روزه گرفتــن آن هــم در  ايــن ناخــدای بوشــهری ب
ــا اســت  ــت فرس ــری طاق ــو ام ــدا و جاش ــرای ناخ ــا ب فصــل گرم
ــوا روزه  ــای ه ــختی کار و گرم ــه س ــه ب ــرد: باتوج ــان ک خاطرنش

ــت. ــخت اس ــا س ــای م ــف ه ــم صن ــرای ه ــن ب گرفت
ــه اينکــه در مــاه رمضــان صيــادی در روزهــا  ــا اشــاره ب غريبــی ب
ــل  ــن فص ــا در اي ــاعت کاری لنج ه ــت: س ــود گف ــل می ش تعطي
ــر ســاعت می دهــد و ناخداهــا و  ــا ســحر تغيي ــه مابيــن افطــار ت ب

ــد. ــادت می پردازن ــتراحت و عب ــه اس ــا را ب ــوها روزه جاش
 

lســختی های روزه زیبایی هــای پرســتش را دو 
چنــدان می کنــد

يکــی از شــهروندان بوشــهری بــا اشــاره بــه اينکــه ســختی هــای 
ــت: روزه  ــد گف ــدان می کن ــتش را دو چن ــای پرس ــی ه روزه زيباي
گرفتــن در شــرايط ســخت مطيــع بــودن در برابــر امــر خداونــد را 

نشــان مــی دهــد.
ژيــال الريــان افــزود: تحمــل ايــن ســختی هــا آن هــم در گرمــای 
بوشــهر آموزشــی بــرای درک وضعيــت نيازمنــدان اســت و بيشــتر 

ــيم. ــرکات روزه داری می رس ــه ب ب

lشدت گرمای نانوایی هم مانع روزه داری نمی شود
برخــی نيــز در ايــن ايــام از کلــه ســحر و صبــح و عصــر و شــب در 
نانوايــی هســتند و گرمــای تنــور کــه بــه گرمــای 45 درجــه هــوای 
ــه دســت مــردم  ــان ب اضافــه شــده اســت را تحمــل می کننــد و ن

ــود. ــل نمی ش ــی روزه داری تعطي ــد ول می دهن
ــای  ــن گرم ــه در اي ــت ک ــوا اس ــران نان ــدی از کارگ ــد احم محم
ــده  ــث نش ــوا باع ــای ه ــی گرم ــد ول ــخت، روزه داری می کن س
اســت کــه روزه خــواری کنــد و او عامــل ايــن تحمــل ســختی را 

ــد. ــی دان ــدا م ــه خ ــان ب اراده و ايم
حســين تمجيــدی هــم همــکار او در نانوايــی اســت و تــا ظهــر که 
ــی کار  ــرود، در نانواي ــان راه ب ــه و خياب ــد در کوچ ــی نمی توان کس

ــد. ــی کنن ــا اراده پوالدينشــان روزه داری م ــی ب ــد ول می کنن
تحمــل گرمــای نانوايــی بــرای مشــتريانی کــه تنهــا چنــد دقيقــه 
ــه  ــد ب ــه برس ــت؛ چ ــخت اس ــيار س ــتند بس ــی هس ــار نانواي کن
ــا دهــان روزه  ــرای کســب رزق و روزی حــالل ب ــی کــه ب کارگران

نانوايی هــا کار می کننــد. در 
 

برخــی  lشــب کاری 
خدمــات و  صنایــع 

ــه  ــا از جمل ــکاری و نجاری ه جوش
ــد  ــه می توانن ــتند ک ــاغلی هس مش
ــه  ــته ب ــود را بس ــاعت کاری خ س
ميــزان سفارشــاتی کــه دارنــد، 
ــارک  ــاه مب ــد و در م ــم کنن تنظي
رمضــان شــاهد تغييــر ســاعات 
ــوف  ــن صن ــی از اي ــت برخ فعالي

ــتيم. هس
ــی از نجــاران  ــفيعی يک ــد ش محم
ســاخت  کار  کل  کــه  اســت 
سفارشــات خــود را در مــاه رمضــان 
ــرده اســت و  ــول ک ــه شــب موک ب

می گويــد کــه روزهــا فقــط بــرای گرفتــن ســفارش و يــا تحويــل 
کار بــه مشــتری در محــل کار حاضــر می شــوم تــا بتوانــم روزهــا 

کنــم. روزه داری 
کريــم جــان احمــدی هــم جوشــکار اســت و بــرای اينکــه بتوانــد 
بهتــر روزه بگيــرد، عصرهــا بــه مغــازه خــود می آيــد و هــم 
ــکاران  ــراه هم ــه هم ــم ب ــد از افطــار ه ــرد و بع ــی گي ســفارش م

ــد. ــات می کن ــاخت سفارش ــه س ــدام ب اق
کشــاورزان نيــز از اقشــار زحمت کشــی هســتند کــه کار و روزه داری 
ــد کــه  ــد؛ هــر چن ــا هــم انجــام می دهن را در ايــن گرمــای هــوا ب
اغلــب کارهــای خــود را بــه ســحر تــا ســاعات اوليــه صبــح و يــا به 

ــد. ــول می کنن ــروب موک دم غ

lنکات بهداشتی روزه داری در گرما 
يکــی از نــکات مهــم در مــورد روزه گرفتــن ايــن اســت کــه نبايــد 
طــوری روزه بگيريــم کــه بــه ســالمتی مــا لطمــه وارد شــود و بــه 
ــه  ــری لطم ــرای جلوگي ــکان ب ــه و پزش ــان تغذي ــه کارشناس گفت

ــی وجــود دارد. ــی راه حــل هاي هــای احتمال
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر در ايــن زمينــه 
ــارک  ــی مــاه مب ــه گــرم شــدن هــوا و همزمان ــا توجــه ب گفــت: ب
رمضــان بــا فصــل تابســتان احتمــال شــيوع بيماری هايــی 
کــه از راه آب و غــذا، به ويــژه بيماری هــای عفونــی روده ای در 
ــع  ــه و توزي ــذا تهي ــته جمعی غ ــورت دس ــه به ص ــی ک مکان هاي

می شــود، افزايــش می يابــد. 
عبدالمحمــد خواجه ئيــان افــزود: بــرای پخت وپــز ترجيحــاً از 
شــبکه های آب عمومــی اســتفاده شــود و در صــورت عــدم 
ــا قطعــی آب از آب هــای بسته بندی شــده  ــه شــبکه ي دسترســی ب

ــود. ــتفاده ش ــت اس ــاخت وزارت بهداش ــه س دارای پروان
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر گفــت: توصيه 
می شــود از نمک هــای بســته بندی يــددار تصفيه شــده دارای 
مجــوز بهداشــتی و عالمــت اســتاندارد بــرای مصــرف در ســفره و 
پخــت غــذا اســتفاده شــود و همچنيــن از مصــرف هرگونــه رنــگ 

غيرمجــاز در توليــد زولبيــا و باميــه جلوگيــری شــود.
خواجــه ئيــان شستشــو و گندزدايــی مســتمر بــرای ظــروف چنــد 
ــار مصــرف را ضــروری دانســت و افــزود: در صــورت اســتفاده از  ب
ظــروف يک بارمصــرف بــرای توزيــع چــای و مــواد غذايــی گــرم 
از ظــروف گياهــی )بــر پايــه نشاســته ذرت( و دارای پروانــه ســاخت 

اســتفاده شــود.
ــده در  ــی پخته ش ــواد غذاي ــداری م ــد از نگه ــرد: باي ــد ک وی تأکي
دمــای محيــط بــه مــدت طوالنــی خــودداری شــود و در صــورت 
ــی  ــواد غذاي ــد م ــاعت، باي ــتر از دو س ــداری بيش ــه نگه ــاز ب ني
پخته شــده در دمــای زيــر 4 درجــه و يــا بــاالی 63 درجــه 
ــی خــام و  ــواد غذاي ســانتی گراد نگهــداری شــود و از نگهــداری م
ــردخانه  ــا س ــال و ي ــل يخچ ــم در داخ ــاورت ه ــده در مج پخته ش

ــود. ــودداری ش خ

قــدر؛  شــب های  در  »کوچه گــردان«  lآییــن 
رمضــان بهانــه کمــک بــه محرومــان می شــود

ــم  ــوردن و ک ــم خ ــت و ک ــادآور قناع ــان ي ــاه رمض ــن م همچني
ــر  ــاه ب ــن م ــای آداب اي ــه از معن ــردن اســت، آنچــه ک مصــرف ک
ــری،  ــه ديگ ــگاه ب ــم، ن ــه ه ــا ب ــدن دل ه ــل ش ــد، متماي ــی آي م

ــت.  ــخاوت اس ــندگی و س ــی، بخش مهربان
نخــوردن و روزه داری يــادآور گرســنگی محرومــان اســت، کســانی 
ــان از  ــا چن ــتند، ام ــر هس ــار فق ــف دچ ــای مختل ــه علت ه ــه ب ک
چشــم مــا پنهــان مانــده انــد کــه فکــر مــی کنيــم نيســتند ولــی 

ــگاه ماســت. ــر ن ــدن به خاط ــان مان ــن پنه اي
ــه روزمرگی هــای  ــا مشــغول شــدن ب گاه درســت نمــی بينيــم و ب
خــود، فرامــوش می کنيــم ايــن مــاه فرصــت خوبــی اســت بــرای 
ديــدن، شــنيدن و عمــل کــردن بــه مســئوليت های خــود در قبــال 

ديگــر افــراد جامعــه.
ــا توجــه بــه معنويــت مــاه  جمعيــت امــام علــی اســتان بوشــهر ب
مبــارک رمضــان و همچنيــن يــادآوری کــردن مســئوليت اجتماعی 
افــراد نســبت بــه هــم، آيينــی بنــام کوچــه گــردان را در شــب های 

قــدر برگــزار مــی کنــد. 
ماه هــای رمضــان همزمــان بــا فصــل گرمــا بارهــا و بارهــا آمــده و 
ســپری شــده اســت و مــردم دســت از اعتقــادات خــود برنداشــته اند 
و بــا انجــام تغييراتــی در ســبک زندگــی خــود ايــن مــاه را اســتفاده 

ــد. ــرکات آن ســپری می کنن مناســب از ب

۱۶ساعتروزهداریدرگرمای۴۵درجه/تغییرسبکزندگیمردمدررمضان
نساء کروندی
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ــردک«  ــان »اگ ــت ن ــتی« و پخ ــادآور »آش  و آش ــرز ی ــان در الب رمض
اســت، البرزنشــینان بــا اجــرای »همچــه کاســه« زمینه نزدیکــی دل ها 
ــا  ــه« را برپ ــاه َدر ِم ــم »م ــز مراس ــا نی ــرده و طالقانی ه ــم ک را فراه

می کننــد. 
ستاره محمدی

اســتان مهاجرپذيــر البــرز بــا روســتاهای هزارســاله کــه بــرای خود 
ــردم  ــان م ــاز ميزب ــد از ديرب ــی دارن ــب و خواندن تاريخچــه ای جال
ــه  ــرج ک ــوده اســت ک ــف ب ــا آداب و رســوم مختل ــن ب ــران زمي اي
ــک  ــران کوچ ــه اي ــروف ب ــری مع ــم رهب ــام معظ ــر مق ــه تعبي ب
ــد و  ــرز می درخش ــال الب ــله جب ــی در دل سلس ــد نگين ــت مانن اس
البرزنشــينان هماننــد ديگــر مــردم ايــران زميــن عالقــه منــد بــه 

ــای کهــن هســتند. ــزاری رســوم و جشــن ه برگ
مردمــان ســاکن البــرز در مــاه هــای مختلــف ســال از جملــه مــاه 
مبــارک رمضــان آداب و رســوم ويــژه و مختــص خــود را دارنــد کــه 

در نــوع خــود ديدنــی و شــنيدنی اســت.
ــی در  ــاد البرزشناس ــس بني ــی رئي ــراب رجب ــذر مح ــن رهگ در اي
ــارک  ــاه مب ــم م ــرد: مراس ــار ک ــوم، اظه ــن آداب و رس ــريح اي تش
رمضــان در البــرز چنــدان متفــاوت از ســاير مناطــق کشــور نيســت 

ــود دارد. ــژه وج ــومی وي ــتان آداب و رس ــتاهای اس ــی در روس ول
وی در ادامــه بــا تاکيــد بــر اينکــه البــرز از ســه اقليــم کوهســتان، 
کوهپايــه و دشــت تشــکيل شــده اســت، گفــت: اقليــم کوهســتان 
بــاالی ســه هــزار متــر ارتفــاع از ســطح دريــا، اقليــم کوهپايــه بين 
دو هــزار متــر و دشــت در اتفــاع هــزار متــری از ســطح دريــا واقــع 

شــده اســت.
 

lمراسم ویژه »ماه َدر ِمه« در طالقان  
رئيــس بنيــاد البرزشناســی بــا اشــاره بــه اينکــه در هــر ســه اقليــم 
آداب مــاه رمضــان تقريبــا مشــابه برگــزار می شــود، گفــت: منطقه 
جغرافيايــی البــرز اســتان البــرز، تهــران، قزوين، گيــالن، مازنــدران، 

ــود  ــزی را در خ ــم و مرک ــمنان، ق ــتان، س گلس
جــای داده کــه مردمــان ايــن اســتان هــا آداب و 
رســوم مشــابهی در مــاه مبــارک رمضــان دارنــد.
ــام  ــه ن ــژه ب ــم وي ــک مراس ــی ي ــه رجب ــه گفت ب
ــدن« در  ــاه در آم ــای »م ــه معن ــه« ب ــاه َدر ِم »م
شهرســتان طالقــان وجــود دارد کــه ايــن مراســم 
ــود و  ــی ش ــام م ــاه انج ــت م ــور  رؤي ــه منظ ب

ــت. ــان نيس ــاه رمض ــص م ــا مخت صرف
ــدای  ــرز در ابت در برخــی مناطــق کوهســتانی الب
ــا  ــن ه ــن جش ــا و در اي ــنی برپ ــاه جش ــر م ه
عيــدی و طعــام ميــان همســايگان توزيــع مــی 
شــود کــه ايــن مراســم بهانــه ای بــرای توجــه به 

ــدگان اســت. ــه درمان ــر از جمل همديگ
ــرد:  ــه ک ــه اضاف ــرز در ادام ــتاندار الب ــاور اس مش
ــه« در  ــه کاس ــام »َهمچ ــه ن ــری ب ــم ديگ مراس

البــرز وجــود دارد کــه ايــن مراســم در مــاه رمضــان بيشــتر برگــزار 
مــی شــود و ممکــن اســت در 30 روز مــاه رمضــان برگــزار شــود.

رجبــی در توضيــح مراســم َهمچــه کاســه، گفــت: در ايــن مراســم، 
همســايگان معمــوال شــيربرنج، فرنــی، حلــوا و آش را بــه يکديگــر 
تقديــم مــی کننــد کــه ايــن امــر ســبب نزديکــی دل هــا می شــود.

 
lبرطــرف کــردن اختــالف هــا در البــرز بــا برگــزاری 

مراســم آش پــزان
رئيــس بنيــاد البرزشناســی بــا تاکيــد بــر اينکــه مراســمی مشــابه 
»َهمچــه کاســه« در زاگــرس نيــز برپــا مــی شــود، گفــت: در ايــن 
مراســم مائــده ای )ســفره( ميــان همســايگان توزيــع مــی شــود.

ــارک رمضــان را  ــد کــرد: در گذشــته دهــه ســوم مــاه مب وی تاکي
ــن مســلمانان  ــن رســم در بي ــد، اي ــرات مــی ناميدن شــب هــای ب

ــا مــی شــود. پاکســتانی و افغانســتان نيــز برپ
مشــاور اســتاندار البــرز بــا اشــاره بــه اينکــه رمضــان بــه ســه دهــه 
تقســيم می شــود و بــا تاکيــد بــر اينکه ايــن مصــرع از حافــظ »آن 
شــب قــدر کــه ايــن تــازه براتــم دادنــد« يــاداور دهــه بــرات اســت، 
گفــت: دهــه ســوم را دهــه بــرات مــی نامنــد ايــن دهــه بــه نوعــی 
همــان شــب هــای قــدر اســت و در البــرز شــب 2۷ رمضــان نيــز 

گرامــی داشــته مــی شــود.
رئيــس بنيــاد البرزشناســی در ادامــه ســخنان خــود گفــت: قبــل از 
مــاه رمضــان در البــرز معمــول بــود اگــر خانــواده هايــی اختــالف 
دارنــد قبــل از رويــت مــاه رمضــان بــا يــک آش پــزان بــا يکديگــر 
ــه  ــد ک ــی ناميدن ــن مراســم را »آش و آشــتی« م ــد اي آشــتی کنن

البتــه ايــن رســم در حــال فراموشــی اســت.
ــن مراســم   ــت: در اي ــی در خصــوص رســم آش و آشــتی، گف رجب
افــرادی کــه کــدورت داشــتند بــا آش پذيرايــی مــی شــدند تــا بــا 
ــه شــب  ــوروز از جمل ــن مراســم در ن قهــر وارد رمضــان نشــوند اي

چهارشــنبه ســوری نيــز اجــرا مــی شــود.
 

lآداب و روسم آذری زبانان البرزنشین
ــردک« و  ــر »اگ ــی نظي ــای محل ــان ه ــت ن ــه داد: پخ وی ادام
»تفتــان« ميــان آذری زبانــان مقيــم البــرز رواج دارد و شــايد کمتــر 
ســفره افطــار آذری زبانــان را مــی تــوان در ايــن ايــام خالــی از ايــن 

ــان محلــی يافــت. دو ن
رئيــس بنيــاد البرزشناســی بــا تاکيــد بــر اينکــه ديــدار بــا دوســتان 
ــه امــوری اســت کــه در ســاعات بعــد از افطــار  و آشــنايان از جمل
انجــام مــی شــود، گفــت: گاه ايــن ديدارهــا تــا هنــگام ســحر بــه 

طــول مــی کشــد.
رجبــی با اشــاره بــه اينکــه شهرســتان هــای طالقــان، ســاوجبالغ، 
اشــتهارد و نظرآبــاد از جملــه شــهرهای اســتان البــرز بــه شــمار می 
ــت:  ــی برخــوردار هســتند، گف ــت تاريخــی باالي ــه از قدم ــد ک آين
ــود  ــتايی خ ــت روس ــان باف ــه همچن ــت ک ــهری اس ــان، ش طالق
ــا و  ــام  ه ــر پشــت ب ــن ب ــرده اســت. مراســم اذان گفت ــظ ک را حف
ــا  ــه پ ــن منطق ــان در اي ــرای ســحر همچن بيدارکــردن يکديگــر ب
ــوم را از  ــن رس ــته اي ــم نتواس ــروزی ه ــوژی ام ــت و تکنول برجاس

ــرد. ــتان بگي ــن شهرس ــردم اي م
 

ــحرخوانی« و  ــم »س ــرای مراس lاج
»رمضان خوانــی« در طالقــان

ــم  ــرد: مراس ــد ک ــرز تاکي ــتاندار الب ــاور اس مش
در  »رمضان خوانــی«  و  »ســحرخوانی« 
ــه  ــرز از جمل ــتان الب ــوی اس ــن معن ــن که آيي
ــا اســت. ــان پابرج ــان همچن شهرســتان طالق

ــاه  ــی م ــای پايان ــب ه ــوص ش وی در خص
ــارک رمضــان، گفــت: شــب هــای پايانــی  مب
ــی  ــارک رمضــان شــور و شــوق فراوان مــاه مب
را بــه همــراه داشــت. مــردم بــرای رؤيــت مــاه 
بــه قلــه هــا مــی رفتنــد،  قديــم هــا پيشــوازی 
از روحانــی محــل انجــام مــی گرفــت و مــردم 
بــا آدابــی خــاص وی را بــه مســجد مــی بردند 
ــه  ــی را روان ــی« روحان ــی خوان ــا »چاووش و ب

ــد. مســجد مــی کردن

آدابالبرزیهادررمضان؛از
»آشوآشتی«تامراسم»ماهَدرِمه«
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در  رمضــان  مــاه 
چهارمحــال و بختیــاری 
»آش  پخــت  یــادآور 
ــان »کاکلــی«  اومــاج« و ن
در  همچنیــن  اســت. 
ــاه چهارمحالی ها  ــن م ای
جشــن »ســر روزه ای« 
را بــرای تــازه عروســان 

می کننــد.  برگــزار 

مــاه رمضــان مــاه مهمانــی خداونــد، مــاه نــزول 
ــت،  ــال اس ــای س ــريف ترين ماه ه ــرآن و از ش ق
درايــن مــاه درهــای بهشــت گشــوده می شــود و 

عبــادت در ايــن مــاه  فضائــل زيــادی دارد.
ايــن مــاه بــا خــود بــرکات بســياری بــه همــراه 
ــاه  ــن م ــطه ارزش اي ــام به واس دارد و از قديم االي
ــی در شــهرها و روســتاهای  آداب ورســوم مختلف
مختلــف کشــور بــرای ايــن مــاه مبــارک برقــرار 

ــوده اســت. ب
رمضــان، از ســال های دور تاکنــون، در فرهنــگ 
ــوده و  ــوردار ب ــاز برخ ــی ممت ــردم از جايگاه م
همــواره آيين هــای ويــژه ای در ارتبــاط بــا 
ايــن مــاه، در ميــان مــردم کشــورهای اســالمی  
ــرا  ــه اج ــران ب ــف اي ــهرهای مختل ــه ش ازجمل

ــت. ــده اس درآم
آداب ورســوم مــاه مبــارک رمضــان يکــی از 
مباحــث مهــم فرهنــگ مــردم اســت کــه 
متأســفانه در زندگی شــهری و ماشــينی، بسياری 
ــی  ــه فراموش ــه بوت ــا ب ــنت های زيب ــن س از اي
ــر  ــز کم رنگ ت ــر ني ــياری ديگ ــده  و بس سپرده ش
ــن رســوم زمينه ســاز  ــه اي ــی ازآنجاک شــده اند ول
همبســتگی در جامعــه اســالمی اســت، اهميــت 

ــز دارد. ــی ني فراوان
هرســاله بــا آغــاز مــاه رمضــان يــک روح معنوی 
در اســتان چهارمحــال و بختيــاری حاکــم 
می شــود. مــردم اســتان چهارمحــال و بختيــاری 
ــل  ــارک قائ ــرای ايــن مــاه مب ــرام خاصــی ب احت
ــاير  ــد س ــز همانن ــتان ني ــن اس ــتند و در اي هس

اســتان ها آداب ورســوم  ويــژه ای وجــود دارد.
ــق  ــا در مناط ــوم چهارمحالی ه ــتر آداب ورس بيش
ــت  ــم اس ــه ه ــبيه ب ــتان ش ــن اس ــف اي مختل
ــگ  ــوع فرهن ــطه ن ــاط به واس ــی نق ــا در برخ ام
ــف در  ــای مختل ــن غذاه ــت. پخت ــاوت اس متف

اســتان زاگــرس نشــين چهارمحــال و بختيــاری 
ــمار  ــه ش ــتان ب ــن اس ــن آداب اي ــم تري از مه

ــی رود. م
پخـت آش هـا در ايـن اسـتان در مـاه مبـارک 
رمضـان موردتوجـه قـرار می گيـرد وزنـان ايـن 
اسـتان با توجـه به فصـل و نـوع گياهـان موجود 

در طبيعـت اقـدام بـه پختـن آش می کننـد.

مخصــوص  آش  »اومــاج«  lآش 
رمضــان در چهارمحــال و بختیــاری
آش »اومــاج« يکــی از مهم تريــن آش هايــی 
ــاه  ــاری در م ــال و بختي ــه در چهارمح ــت ک اس
مبــارک رمضــان توســط زنــان پختــه می شــود.
آش »اومــاج« از اســفناج و نخــود خيــس شــده و 
خردشــده و پيــازداغ بــه همــراه آرد و تخم مــرغ و 
ادويه هــای محلــی تهيــه می شــود کــه هرســاله 
پخــت ايــن آش در مــاه مبــارک رمضــان توســط 

زنــان ايــن اســتان انجــام می شــود.
آش »کارديــن« ديگــر آشــی اســت کــه در مــاه 
ــای  ــن آن بيشــتر از ماه ه ــارک رمضــان پخت مب
ــه  ــاص ب ــود و اختص ــام می ش ــال انج ــر س ديگ

ــارک رمضــان دارد. ــاه مب م
آش کارديــن بــا گيــاه کارديــن کــه در ارتفاعــات 
ــاه  ــن گي ــه می شــود. اي ــش دارد تهي اســتان روي
ترش مــزه اســت و آش پخته شــده بــا ايــن  

ــذ اســت. ــرش دارد و بســيار لذي ــاه طعــم ت گي
ر  د

ــک،  ــن آش کش ــان همچني ــارک رمض ــاه مب م
آش دوغ، آش رشــته کــه در نقــاط مختلــف 
ــتان  ــن  اس ــود در اي ــه می ش ــز پخت ــور ني کش
ــان چهارمحالــی پختــه می شــود  نيــز توســط زن
امــا تفــاوت آن ايــن اســت کــه در برخــی از ايــن 
آش هــا ازجملــه آش دوغ گياهــان معطــر خــاص 
ــاری کــه در کوهســتان های  چهارمحــال و بختي
ايــن اســتان رويــش دارد اســتفاده می شــود 
ــور  ــاط کش ــر نق ــای ديگ ــا آش ه ــم آن ب و طع

ــت. ــاوت اس متف

و  ســاده  غذایــی  l»کاالجــوش« 
رمضــان مــاه  در  پرانــرژی 

کاالجــوش نيــز يک نــوع غــذا اســت که بيشــتر 
در مــاه مبــارک رمضــان توســط چهارمحالی هــا 
پختــه می شــود. مــاده اصلــی ايــن غــذا کشــک، 

گــردو، نعنــاع داغ، پيازداغ و کشــمش اســت.
پختــن نان هــای مختلــف نيــز در نقــاط مختلــف 
اســتان طــی مــاه مبــارک رمضــان از آداب مهــم 

چهارمحالی هــا بــه شــمار مــی رود.
ــتان  ــامان اس ــتان س ــتاهای شهرس ــردم روس م
ــاه  ــه م ــل از ورود ب ــاری قب ــال و بختي چهارمح
ــه  ــد ب ــی کــه می خواهن ــارک رمضــان و زمان مب
اســتقبال مــاه مبــارک رمضــان برونــد بــه پخــت 

ــد. ــا« می پردازن ــام »يوخ ــه ن ــذری ب ن
ــازل  ــتايی در من ــان روس ــط زن ــا توس ــان يوخ ن

ــان و شــيره ای اســت  تهيــه می شــود و شــامل ن
کــه از شــيره انگــور، گــردو، بــادام روغــن حيوانی 
و ... تهيــه می شــود. در اصــل بــرای پخــت ايــن 
نــان از محصــوالت تهيه شــده توســط خــود 
ــن  ــده در بي ــه ش ــان پخت ــتفاده و ن ــردم اس م

ــود. ــع می ش ــتا توزي ــی روس ــی اهال تمام
کاکولــی پــزون يکــی از آداب قديمــی مــاه 
رمضــان اســت کــه در سرتاســر ايــن اســتان بــه 
ــر  ــهرهای ديگ ــهر و ش ــرخ ش ــهر ف ــژه در ش وي
اســتان از جملــه بروجــن رايــج اســت »کاکولــی 
پــزون« رســمی قديمــی در اســتان چهارمحــال 
و بختيــاری اســت. کاکولــی پــزون يکــی از آداب 
قديمــی اســت کــه در سرتاســر ايــن اســتان بــه 
ــر  ــهرهای ديگ ــهر و ش ــرخ ش ــهر ف ــژه در ش وي
اســتان از جملــه بروجــن رايــج اســت؛ در بروجــن 
ــروف اســت. ــام »کپچــی« مع ــه ن ــان ب ــن ن اي

در شــب 2۷ مــاه رمضــان تمامــی شــهرهای اين 
ــن شــب  ــد و در اي ــزان رادارن ــی پ ــتان کاکول اس
هــر خانــواده بــا توجــه بــه بضاعــت مالــی بــرای 
ــه  ــا ب ــتجابت دع ــت و اس ــدن حاج ــرآورده ش ب
پخــت کاکولــی پرداختــه و ايــن نــان را در بيــن 

ــد. ــع می کنن ــردم توزي م
کاکولی نوعی نان اسـت که خميرش از شـير، آرد 
و خشـکبار)گردو، کشـکش، بادام( تشکيل شده و 
برای پختـن آن بـر روی اين نـان زرده تخم مرغ، 
گل رنـگ، زعفران، رازيانـه، سـياه دانه و باديانه و...

زده می شـود و در تنـور پخت می شـود.
ــر  ــاری، بيش ت ــان اســتان چهارمحــال و بختي زن
در  می پزنــد.  کاکلــی  گروهــی  به صــورت 
شــهرکرد افــرادی کــه کاکولــی پخته انــد در 
ــام زادگان، حليمــه و حکيمــه  صحــن مطهــر ام
خاتــون، آن هــا رابيــن زائــران، رهگــذران و 

نمازگــزاران پخــش می کننــد.
ــای  ــف نان ه ــواع مختل ــی از ان ــتی« يک »درش
ــا  ــه  ب ــت ک ــگ اس ــتان کوهرن ــی شهرس محل
ترکيبــات گياهــان دارويــی منطقــه ماننــد 

آويشــن، شــنبليله و ... پخــت می شــود.
ــات  ــان کوچکــی اســت کــه از ترکيب درشــتی، ن
ــنبليله،  ــک، ش ــير، کش ــو،  ش ــدم، آرد ج آرد گن
ــگ  ــتان کوهرن ــن و... در شهرس ــد، آويش کنج

چهارمحــال و بختيــاری پخــت می شــود.
پختــن »فتيــر« نيــز يکــی از ســنت هــای 
ــاه  ــژه در شــب 21 م ــه وي ــه ب قديمــی اســت ک
در شهرســتان  قــدر،  و شــب های  رمضــان 
ــام  ــاری انج ــال و بختي ــتان چهارمح ــن« اس »ب

 . می شــود
در ايـن ايـام، هـر خانـواده بـا توجـه بـه بضاعت 
مالـی، و با نيت برآورده شـدن حاجت و اسـتجابت 
دعـا، بـه پخت و نـذر فتيـر پرداختـه و اين نـذر را 
هنـگام افطـار در بيـن مـردم روزه دار و همچنيـن 

احيـاء کننـدگان شـب قـدر توزيـع می کنند.
جشــن »ســر روزه ای« يکــی ديگــر از آداب مهــم 

چهارمحالی هــا در مــاه مبــارک رمضــان اســت.
در مراســم جشــن ســر روزه ای هديــه بــه همــراه 
تازه عــروس  بــرای  و...  کاکولــی، آش  نــان 
ــن  ــود و اي ــرده می ش ــاد ب ــواده دام ــط خان توس
جشــن بــه مناســبت اوليــن مــاه رمضــان عروس 

ــود. ــه می ش ــاد گرفت و دام

سیدمحمدرضا 
موسوی

آدابرمضاندرچهارمحالوبختیاری؛ازپخت»کاکلی«تاجشن»سرروزهای«

آئین هـای رمضان
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مــاه مبــارک رمضــان بــرای نوجوانانــی 
کــه تــازه بــه ســن تکلیــف رســیده  
مازنــدران  در  گرفته انــد  روزه  و 
جلــوه خاصــی دارد چــرا کــه آن هــا 
از بزرگ ترهــای خــود »روزه ســری« 

می گیرنــد.  هدیــه 

ــف  ــه ســن تکلي ــار ب ــرای نخســتين ب ــدران ب ــه در مازن کســانی ک
ــا  ــب بزرگ تره ــه از جان ــی ک ــا زمان ــد ت ــند و روزه می گيرن می رس
به عنــوان روزه ســری هديــه ای نگيرنــد، افطــار نمی کننــد و معمــواًل 
ــول و  ــران، پ ــرای دخت ــات ب ــاز و طالج ــامل چادرنم ــا ش ــن هداي اي

انــواع نقــره جــات قديمــی بــرای پســران اســت.

lرمضان با طعم غذاهای محلی
ــو،  ــاک، کوک ــوا، آش س ــال، اوحل ــکر پ ــو، ش ــون دش ــير آش، راغ ش
شــامی ســبزی، تخم مــرغ و برنــج و در قديــم نيــز قرقنــاق از 
غذاهــای محلــی مازنــدران بــود کــه اعتقــاد داشــتند خــوردن ايــن 

ــود. ــف می ش ــنگی و ضع ــع گرس ــول روز مان ــا در ط غذاه
ــه  ــم ک ــدر ه ــان را هرق ــد افطارش ــح می دهن ــا ترجي مازندرانی ه
ــن در  ــوند و بنابراي ــريک ش ــل ش ــواده و فامي ــا خان ــد، ب ــاده باش س
خانواده هــای مازندرانــی، تقريبــاً هــر شــب مهمانــی افطــار برپاســت.

بوميــان ســاکن مازنــدران می دانســتند بــا درنظرگرفتــن شــرايط آب 
و هوايــی و بــا توجــه بــه کار ســخت کشــاورزی، دامــداری و طوالنی 
بــودن روز در زمــان روزه داری از کــدام مــواد طبيعــی بــا چــه ترکيبی 
خــوراک تهيــه کننــد تــا تحمــل ايــن ايــام بــرای آنان آســان شــود.

»اوحلـوا« غذايی بسـيار کامل اسـت کـه از مخلوط آب، شـکر قرمز و 
کمـی شـيره خرمالوی وحشـی بـه دسـت می آيد. ايـن غذا بـه خاطر 
داشـتن مواد قندی طبيعی می تواند برای افطار بسـيار مناسـب باشـد.
ــرده و  ــس ک ــج را خي ــی از برن ــدران مخلوط ــاکن مازن ــان س بومي
ــه آن  ــکر را ب ــد و ش ــه، کنج ــرغ، ادوي ــت تر، تخم م ــی درش آرد کم
ــی بســيار  ــاق« غذاي ــد. »قم ــت ســرخ می کنن ــد کتل ــزوده و مانن اف

ــه مناســب ســفره افطــار اســت. ــوی اســت ک مق
بوميــان مازندرانــی بــرای ســحر تابســتان های مــاه مبــارک 
رمضــان نيــز غذايــی کامــل و ازنظــر طبــع غذايــی ســرد را در نظــر 
ــج  ــز و برن ــکر قرم ــی از ش ــامل مخلوط ــال ش ــکر پ ــد. ش می گيرن

اســت کــه ميزبــان روزه داران می شــود
طرز پخت ترش او بسـيار سـاده و سـبک اسـت. آرد، برنج نيمـه و آرد 
را قوام آورده و کمی ادويه و سـيرداغ با ترشـی آلوچه جنگلـی را به آن 

می افزاينـد. ايـن غـذا  به عنـوان آش در افطار تناول می شـود.
»راغـون دشـو« غذايـی اسـت که بـرای کودکان بسـيار مفيد اسـت. 
البتـه کسـانی کـه در طـول روز دچار تشـنگی بسـيار زياد می شـوند، 
از همـان شـکرپال بـرای سـحر اسـتفاده می کننـد. در ايـن غـذا کره 
محلـی را آب کـرده و شـيره خرمالو بـه آن اضافه می کننـد و به عنوان 

خورشـت روی برنـج ريختـه و در زمان سـحر ميـل می کنند.
شــير آش يــا شــير برنــج شــامل مخلوطــی از شــير، برنــج و کمــی 
نمــک اســت کــه به عنــوان افطــار خــورده می شــود. ايــن غــذا بــه 
دليــل ترکيــب شــير، برنــج و شــکر و ســادگی در پخــت معمــواًل در 

ــود. ــده می ش ــور دي ــار به وف ــفره های افط س
ــد و کامــل  ــی، جــزو غذاهــای بســيار مفي ــی مازندران آش دوغ محل
اســت کــه در تابســتان بــر ســفره افطــار ديــده می شــود. ايــن غــذا 
از مخلــوط دوغ، آب، بــرگ و ســاقه چغنــدر ســفيد، باقــال خشــک يــا 

تــازه، گشــنيز و نعنــاع و برنــج نيــم دانــه تهيه شــده و در پايــان بــه 
ــد. ــه می کنن ــازداغ، ســير و نمــک و فلفــل اضاف آن پي

ــذر داشــت  ــه ن ــاری هرکســی ک ــان افط ــاری در زم ــا در س قديم ه
مجمــه ای از کل نــذورات خــود را به عنــوان افطــاری درســت 

می کــرد و بــه زنــدان شــهر می بــرد.
همچنيــن مــردم مازنــدران در شــب ضربــت خــوردن حضــرت علــی 
ــردن روزه بانمــک  ــاز ک ــد، ب ــرام می دانن ــيرينی را ح ــوردن ش )ع( خ
بــرای زيادشــدن بــرکات و گذاشــتن نــان جــو در ســفره افطــاری بــه 

يــاد ســاده زيســتن ائمــه از ديگــر سنت هاســت.

lآیین های ماه رمضان
هنـوز آداب ورسـومی ازجمله سـحری خوانی در منطقه ديده می شـود 
کـه طـی آن، سـحری خوانـان بـا حرکـت در کوچه پس کوچه هـای 
روسـتا، مردم را برای سـحر بيـدار می کننـد و در قديم، سـحر خوانان 
بـا به راه افتـادن در کوچه و محالت بانـوای خـوش، روزه داران را بيدار 
می کردنـد و می خواندنـد، »سـحر شـد بپا خيز هنـگام نماز اسـت« و 
همسـايه ها نيز با ايـن آواز ديگـران را برای سـحری بيـدار می کردند.

آداب ورسـوم مـاه مبارک رمضان يکـی از مباحث مهـم فرهنگ مردم 
بـوده که به واسـطه قدمت خود، از قداسـت ويـژه ای برخوردار اسـت و 
متأسـفانه در زندگـی شـهری و ماشـينی، بسـياری از اين سـنت های 
زيبـا به بوتـه فراموشـی سپرده شـده  و بسـياری ديگر نيـز کم رنگ تر 
شـده اند و ازآنجاکـه ايـن رسـوم بـا باورهـای اعتقـادی و فرهنگـی 

آميخته شـده اند، اهميـت فراوانـی نيـز دارند.
آداب، رســوم و عقايــد مــردم هــر منطقــه از کشــور، ريشــه در عقايــد 
ــی  ــت بخش ــر هوي ــن عنص ــه بارزتري ــا دارد ک ــی آن ه ــی و مل دين
مردمــان يــک ناحيــه محســوب می شــود و بايــد در حفــظ و انتقــال 
آن بــه آينــدگان کوشــا بــود امــا متأســفانه بــه آداب ورســوم، توجــه 
چندانــی نمی شــود و غبــاری از فراموشــی بــر آن هــا نشســته اســت.

ــان  ــق همچن ــی مناط ــی در برخ ــحر خوان ــنت س lس
ــه دارد  ادام

ــدران  ــتان مازن ــر اس ــگ و هن ــوت فرهن ــنی پيشکس ــدی حس مه
ــارک  ــاه مب ــا در م ــی مازندرانی ه ــوم قديم ــی از رس ــد: يک می گوي
ــًا  ــه اســتقبال رفتــن ايــن مــاه مبــارک اســت کــه عمدت رمضــان ب
ــه اســتقبال مــاه رمضــان می رفتنــد  ســه روز آخــر مــاه شــعبان را ب
ــدور  ــودن روز، مق ــی ب ــا طوالن ــا ي ــت گرم ــه عل ــه روزب ــر س و اگ
ــه  ــد ک ــتقبال می رفتن ــه اس ــم ب ــور حت ــک روز را به ط ــد،  ي نمی ش

ــه دارد. ــان ادام ــنه همچن ــنت حس ــن س اي
 وی اظهـار کرد: در قديـم به علت نبود امکانات مانند برق، روشـنايی، 
دسـتگاه های رسـانه ای و خسـتگی مـردم به خاطـر کار در شـاليزار و 
فعاليت های کشـاورزی ممکن بود کـه عده ای، سـحر را خواب بمانند 
بنابرايـن بعضـی از مؤمنان با گرفتـن حلب خالی در يکدسـت و چوب 
در دسـت ديگـر بـا چـوب روی حلـب می کوبيدنـد و با فرياد »سـحر 
برخيز«، »سـحر برخيـز که صبح صادق آمـد«، مردم را بـرای خوردن 
سـحر و روزه گرفتن از خـواب، بيدار می کردند و اگر همسـايه ای چراغ 

يا به گفتـه مازندرانی هـا، لمپ پا )چراغ گردسـوز( يا فانوس همسـايه 
را خامـوش می ديد بالفاصلـه بر در خانـه می کوبيدند و او را از سـحر، 

آگاه می کردنـد.
حســن پور تصريــح کــرد: در مناطــق کوهســتانی اســتان مازنــدران و 
در روســتاهای دوردســت شهرســتان ســوادکوه و کوه هــای دو هــزار 
شهرســتان تنکابــن و منطقــه بندپــی شهرســتان بابــل و به ويــژه در 
چهاردانگــه و دودانگــه و روســتاهای اتــو، الجيــم، ولوپــی، پيــر نعيم، 
اميــرکال، ولوکــش، ســی پــی ســوادکوه و روســتاهای ديگــر، ســنت 

حســنه ســحر خوانــی همچنــان ادامــه دارد.

lنذر حلوا از نذورات مردم مازندران 
ــراث  ــوی اداره کل مي ــراث معن ــی و مي ــد مردم شناس ــئول واح مس
مازنــدران دراين بــاره  فرهنگــی، صنايع دســتی و گردشــگری 
می گويــد: بســياری از مــردم مازنــدران بــرای بــرآورده شــدن آرزوهــا 
و ارتبــاط معنــوی باخــدا ســه روز مانــده بــه مــاه مبــارک رمضــان را 
ــند  ــته باش ــی داش ــه حاجت ــرادی ک ــدران اف ــد. در مازن روزه می گيرن
ــرای ايــن کار  ــام کــرده و ب ــم انع ــذر خت ــرآورده شــدن آن ن ــرای ب ب
ــد و  ــوت می کنن ــد دع ــر دارن ــرآن تبح ــت ق ــه در قرائ ــانی ک از کس
ــان و  ــرص ن ــد ق ــک، چن ــداری نم ــرآن مق ــدن ق ــگام خوان ــه هن ب
ــرار  ــس ق ــد و در مجل ــی می گذارن ــينی بزرگ ــرف آب در س ــد ظ چن

می دهنــد.
طوبـی اوصانلـو بيـان می کنـد: قديـم در مازندران رسـم بـود افرادی 
کـه فرزند پسـر می خواسـتند نـذر می کردند کـه در طول مـاه مبارک 
رمضـان مـردم را برای خـوردن سـحری بيدار کننـد، به ايـن صورت 
کـه يک پيـت حلبی خالـی به گـردن خـود می آويختند و بـا چوب به 
آن ضربـه می زدنـد تا مـردم برای سـحری بيدار شـوند کـه البته اين 

رسـم ها هم اکنـون از بيـن رفته اسـت.
ــذورات مــردم ايــن منطقــه اســت  ــوا از ديگــر ن ــذر حل وی افــزود: ن
ــام  ــالد ام ــا مي ــان ب ــارک رمضــان هم زم ــاه مب ــه در شــب 15 م ک
حســن مجتبــی)ع( زنــان به عنــوان نــذر، قنــد، چــای، خرمــا و زغــال 
بــه مســجد می برنــد کــه ايــن کار تــا پايــان مــاه مبــارک رمضــان 
ــه  ــاز نافل ــرا نم ــد زي ــحر را نمی خوابن ــا س ــه دارد. مازندرانی ه ادام
شــب می خواننــد و به ويــژه مناجــات حضــرت اميــر در مســجد اميــر 

ــد. ــا مــوال« زمزمــه می کنن ــام »مــوال ي ــه ن را ب
ــم را  ــاه صله رح ــن م ــردم در اي ــد: م ــان می کن ــو بي ــی اوصانل طوب
به جــای آورده و بــه فقــرا، محرومــان و آشــنايان افطــاری می دهنــد.
ــه  ــا ک ــدر و احي ــب های ق ــا در ش ــه مازندرانی ه ــان اينک وی بابي
شــب نــزول قــرآن اســت در روضه خوانــی شــهادت حضــرت علــی 
ــان  ــد: زن ــد، می افزاي ــوگواری می پردازن ــه س ــرده و ب ــرکت ک )ع( ش
ــدار  ــح بي ــا صب ــد ت ــه می دارن ــا نگ ــدر را احي ــب های ق ــردان ش و م

ــد. ــر می گذارن ــر س ــرآن ب ــد و ق ــا می خوانن ــده، دع مان
در روز عيـد فطر پـس از انجام نمـاز روز عيد فطر، مـردم مبالغ فطريه 
خـود را بـه افراد مسـتحق می دهنـد و اگر کسـی در خانـه ای مهمان 
باشـد، بـه لحـاظ دينـی فطريـه آن بـه عهـده صاحب خانه اسـت که 

معمواًل بـه تعداد نفـرات مبلغـی را در نظـر می گيرند.
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مــاه رمضــان از گذشــته های دور بــا 
آداب و ســنن خاصــی در کرمانشــاه 
ــون  ــز چ ــردم آن نی ــوده و م ــراه ب هم
دیگــر نقــاط در مــاه مهمانــی خــدا 
رســوم پســندیده ای دارنــد که نشــان از 
جایــگاه ایــن مــاه در نــزد آن هــا اســت. 

ــا حــال  ــوای ربن ــداز شــدن ن ــا طنين ان رمضــان در کرمانشــاه ب
ــاری  ــوان افط ــرده و خ ــت ک ــر از معنوي ــتان را پ ــوای اس و ه
کرمانشــاهيان بــا خوراک هايــی ســنتی  چــون »بــژی« و »آش 
عباســعلی« ميزبــان بســياری از مهمانــان خــدا در مــاه رحمــت 

ــرت اســت. و مغف
ــز چــون ديگــر  ــارک رمضــان در اســتان کرمانشــاه ني ــاه مب م
ــون  ــته تاکن ــاص از گذش ــومی خ ــا آداب ورس ــران ب ــاط اي نق
ــاوری  ــا پيشــرفت فّن ــان و ب ــه به مرورزم ــوده کــه البت همــراه ب
ــا  ــده ي ــی سپرده ش ــه فراموش ــنن ب ــن آداب و س ــی از اي برخ
ــز  ــا بعضــی از ســنن ني ــده اســت ام ــه شــکل ديگــری درآم ب
هنــوز جايــگاه خــود را حفــظ کــرده و مــردم کرمانشــاه در مــاه 
ــرده و آن را  ــنن يادک ــن آداب و س ــش از اي روزه داری بيش ازپي

می آورنــد. به جــای 
ــاه  ــاز م ــران از آغ ــاط اي ــز چــون ديگــر نق ــردم کرمانشــاه ني م
ــان  ــه رمض ــای ورود ب ــاده و مهي ــود را آم ــعبان خ ــب و ش رج
ــی  ــای پايان ــی در روزه ــن آمادگ ــا اي ــد ام ــارک می کنن المب

ــری دارد. ــوی ديگ ــگ و ب ــعبان رن ش
ــرای ورود  ــتايی ب ــق روس ــاً مناط ــاه و خصوص ــردم کرمانش م
ــه و  ــرده و آذوق ــی ک ــو خانه تکان ــال ن ــون س ــاه چ ــن م ــه اي ب
مايحتــاج خــود را بــرای ورود بــه مــاه رمضــان تهيــه می کننــد 
تــا يــک مــاه روزه داری را در مــاه ميهمانــی خــدا تجربــه کننــد.

غبارروبــی مســاجد و خانه تکانــی منــازل، فراهــم کــردن آذوقــه 
الزم بــرای ايــن مــاه و رفتــن بــه ارتفاعــات بــرای رؤيــت هالل 
ــردم  ــه م ــت ک ــی اس ــه اقدامات ــان ازجمل ــارک رمض ــاه مب م
ــاه  ــتقبال از م ــرای اس ــران ب ــاط اي ــر نق ــون ديگ ــاه چ کرمانش
مبــارک رمضــان انجــام می دهنــد امــا رســومی چــون »ســحر 
ــه رســوم قديمــی مــردم  خوانــی« و »کاســه همســايه« ازجمل

ــوده اســت. ــارک ب ــاه مب ــار در م ــن دي اي

lرفتن به ارتفاعات برای رؤیت هالل ماه رمضان
يکــی از رســوم مــردم کرمانشــاه پيــش از مــاه مبــارک رفتــن 
بــه ارتفاعــات از يکــی دو روز قبــل از ايــن مــاه بــود تــا بتواننــد 
هــالل مــاه مبــارک را رؤيــت و بــه ديگــر مــردم اســتان اعــالم 

کننــد.
البتــه در گذشــته بــه دليــل اينکــه آن گونــه کــه بايــد فّنــاوری 
ورود نکــرده بــود، ايــن  رؤيــت توســط افــراد و تنهــا بــا چشــم 
در ارتفاعــات کــوه پــراو، تپــه چيا ســرخ )پــارک شــيرين کنونی( 
و ســراب قنبــر صــورت می گرفــت و به وســيله شــيپوری 
خــاص و تــوپ جنگــی آغــاز مــاه مبــارک بــه مــردم کرمانشــاه 
ــم  ــوز ه ــه هن ــم اينک ــون علی رغ ــا هم اکن ــد؛ ام ــالم می ش اع
ــا ورود  ــد، ب ــاق می افت ــات اتف ــاه در ارتفاع ــالل م ــت ه رؤي
ــالل و  ــت ه ــانه ها، رؤي ــکوپ و رس ــون تلس ــی چ فّناوری هاي

ــت. ــرده اس ــر ک ــه تغيي ــن زمين ــانی در اي اطالع رس

lآشتی کنان
ــه  ــه ب ــوده ک ــرم ب ــی خونگ ــواره مردم ــاه هم ــردم کرمانش م

مهمان نــوازی نيــز شــهره هســتند و اغلــب اوقــات خــوش خود 
ــطه  ــذا به واس ــد. ل ــر می کنن ــايگان س ــا و همس ــا فاميل ه را ب
ــد،  ــش آي ــان پي ــن آن ــی بي ــه کدورت ــوع چنانچ ــن موض اي
ــا  ــوند ت ــل دســت به کار می ش ــا فامي ــفيدهای محــل ي ريش س
پيــش از ايــام مبارکــی چــون مــاه رمضــان و عيــد نــوروز آنــان 

ــد. ــتی دهن را آش
ــن  ــردم اي ــن م ــه بي ــتی ک ــت و دوس ــن محب ــطه همي به واس
ــالت  ــاً در مح ــود، خصوص ــرار ب ــان برق ــا همسايگانش ــار ب دي
قديمی تــر و روســتاها، ســحرها همســايگان از روی ديــوار 
بيــن دوخانــه که اکثــراً هــم کوتــاه بــود همديگــر را صــدا زده و 

ــد. ــدار می کردن ــحری بي ــوردن س ــرای خ ب

سـنتی  رسـوم  از  یکـی  خوانـی  lسـحری 
رمضـان مـاه  در  کرمانشـاهیان 

يــک پژوهشــگر کرمانشــاهی، در خصــوص آداب ورســوم مــردم 
کرمانشــاه در مــاه مبــارک و حــال و هــوای رمضــان کرمانشــاه 
ــه بســياری از رســوم  ــد ک ــت: هرچن در ســال های گذشــته گف
ــی  ــر چندان ــون تغيي ــته تاکن ــی مســاجد از گذش چــون غبارروب
ــی  ــگ شــدن زندگ ــوم به واســطه پررن ــا برخــی رس ــرده ام نک
ــده  ــه ش ــی مواج ــا تغييرات ــانه ها ب ــا ورود رس ــينی و ي شهرنش

اســت.
ــک  ــای رمضــان به صــورت ي ــزود: آئين ه ــاورز اف ــير کش اردش
اصــل مذهبــی- ملــی بــا تفاوت هــای جزئــی در نقــاط مختلــف 
کشــور معمــول اســت و مــردم هــر ديــار بنــا بــر عقايــد، باورهــا 
و شــرايط جغرافيايــی آداب و ســننی را خلــق و به جــای آورده  و 

مــردم کرمانشــاه نيــز از ايــن قاعــده مســتثنی نبوده انــد.
وی ادامــه داد: قبــل از پيدايــش دســتگاه های رســانه ای نويــن 
ــحری  ــای »س ــم زيب ــار رس ــن دي ــردم اي ــوم م ــی از رس يک
ــحر در  ــگام س ــانی هن ــن روزه داران کس ــود و از بي ــی« ب خوان
ــد  ــر می دادن ــه س ــی ک ــا نواهاي ــد و ب ــالت راه می افتادن مح
روزه داران را از خــواب بيــدار و آمــاده خــوردن ســحری 

می کردنــد.
ايــن پژوهشــگر کرمانشــاهی تصريح کــرد: متأســفانه هم اکنون 
ماشــين و فّنــاوری تمــام آداب ورســوم پيشــين را بلعيده اســت و 
تقريبــاً چيــزی از ايــن رســم باقــی نمانــده و مــردم بــا تنظيــم 
ــرای ســحر از  ــود ب ــراه خ ــگ گوشــی های هم ــا زن ــاعت، ي س

ــوند. ــدار می ش ــواب بي خ
ــات  ــه ارتفاع ــردم کرمانشــاه ب ــن م ــه رفت ــز ب ــاره ای ني وی اش
بــرای رؤيــت مــاه رمضــان بــرای آغــاز مــاه و رؤيــت ماه شــوال 
ــدون  ــردم ب ــان م ــزود: در آن زم ــد فطــر داشــت و اف ــرای عي ب

هيــچ تجهيزاتــی بــه ارتفاعــات کرمانشــاه چــون ســراب قنبــر و 
ــا بتواننــد مــاه رمضــان و در پايــان  کوه هــای پــراو می رفتنــد ت
مــاه مبــارک نيــز مــاه شــوال را رؤيــت کــرده و بــه مــردم نويــد 
ــاً فراموش شــده و  ــز تقريب ــن رســم ني ــون اي ــا هم اکن ــد ام دهن
ــه  ــد. البت ــام می دهن ــن کار را انج ــوی اي ــکوپ های ق ــا تلس ب
پيــش از ورود تلســکوپ و رصــد مــاه مبــارک مــردم بــه خاطــر 
اطمينــان بيشــتر چنــد روزی را زودتــر بــه اســتقبال مــاه رمضان 

می رفتنــد و روزه می گرفتنــد.

lتوپ جنگی که در خدمت روزه داران بود
ــه  ــی محل ــاه در نزديک ــته در کرمانش ــد: درگذش ــادآور ش وی ي
تپــه فتحعلــی خــان کــه بــه روســتای دره لــول )آخــر و انتهــای 
ــور(  ــوار شــهدای رحمــان پ ــا همــان بل کوچــه ثبــت کنونــی ي
اشــراف داشــت و حدفاصــل محلــی بــه نــام »بــان ســايه خان« 
ــهرک  ــی ش ــش« )نزديک ــته ک ــتای »کاوه پش ــير روس در مس
ــه  ــی ک ــا )محل ــاک کنه ــام خ ــه ن ــی ب ــی( محل ــت کنون بعث
خــاک آن ســفيد بــود و بــه خاطــر برداشــت مــردم از آن بــرای 
ســفيد کــردن ديوارهــای منازلشــان در عيدهــا گــود شــده و بــه 
ايــن نــام شــهرت پيداکــرده بــود( يــک دســتگاه تــوپ ارتشــی 
ــط  از  ــوپ فق ــن ت ــود و اي ــده ب ــرباز الزم مستقرش ــه س باخدم
ــار  ــحر و افط ــان س ــد و زم ــر می ش ــه پ ــه کهن ــاروت و پارچ ب
ــع  ــاری مطل ــوردن افط ــان خ ــردم از زم ــا م ــد ت ــليک می ش ش
ــدن از خــوردن و آشــاميدن در  ــان بازمان ــد زم ــا بفهمن شــوند ي

ســحر فرارســيده اســت.

ــنن  ــل تس ــته جمعی روزه داران اه ــور دس lحض
در منــازل بــرادران دینــی و خــوردن از طعــام عیــد 

فطــر آن هــا
ــران  ــردم اي ــوم م ــتر آداب ورس ــه بيش ــان اينک ــاورز بابي کش
ــت:  ــاط کشــور مشــترک اســت گف ــا ســاير نق در رمضــان ب
تفاوت هايــی نيــز در ايــن زمينــه وجــود دارد کــه از آن 
جملــه می تــوان به رســم پســنديده ای اشــاره کــرد کــه بيــن 
بــرادران اهــل ســنت اســتان کرمانشــاه رواج دارد و بنــا بر آن 
ــس  ــردم اهــل ســنت اســتان در مناطــق تســنن نشــين پ م
ــداری از  ــوردن مق ــر و خ ــد فط ــاز عي ــای آوردن نم از به ج
طعامــی کــه در منــزل خــود آمــاده کرده انــد بــه خانــه بــرادر 
ــه  ــز ک ــی ني ــد و از طعام ــود می رون ــايه خ ــا همس ــی ي دين
آنــان آمــاده و طبــخ کــرده می خورنــد و بــا او همــراه شــده و 
بــه خانــه بــرادر دينــی ديگــر می رونــد و بــه هميــن ترتيــب 
در نقاطــی چــون روســتاها همــه اهالــی از طعــام آماده شــده 
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ــع  ــان جم ــه ميزب ــن خان ــد و آخري توســط يکديگــر می خورن
ــود. ــی خواهــد ب ــری از اهال کثي

ايــن پژوهشــگر کرمانشــاهی تأکيــد کــرد: تــذکار ايــن مباحــث 
ــاه  ــينه ای م ــک پيش ــال مناس ــم و اعم ــای مراس ــرای احي ب
مبــارک رمضــان در ذهــن و نهــاد جوانــان اســت کــه از گذشــته 

ــند. ــناخت نباش ــره از ش ــود بی به خ
وی اشــاره ای نيــز بــه غذاهــای مرســوم و مورداســتفاده 
کرمانشــاهيان در مــاه روزه داری داشــت و گفــت: غذاهــای 
ســنتی ای کــه در کرمانشــاه در ايــن مــاه طبــخ می شــود 
ــای  ــق گفته ه ــه طب ــتند ک ــن هس ــذی و ملي ــی مغ غذاهاي
کارشناســان تغذيــه در عصــر حاضــر ايــن غذاهــا، خوراک هايی 

ــتند. ــان هس ــاه رمض ــرای روزه داران در م ــب ب مناس

lقدمــت غذاهــای کرمانشــاهی بــه دوران زندیــه 
برمی گــردد

ــه  ــوط ب ــاه را مرب ــنتی کرمانش ــای س ــت غذاه ــاورز، قدم کش
ــاه  ــنتی کرمانش ــای س ــت: غذاه ــد و گف ــه می دان دوران زندي
همزمــان بــا احداث مســجد و حــوزه علميــه در اســتان در دوران 

ــت. ــرد و شــهرت ياف ــدا ک ــه رواج پي زندي
وی ســفره رمضــان در غــرب کشــور را از متنوع تريــن ســفره ها 
ــا  ــم ب ــعلی، حلي ــون آش عباس ــی چ ــا غذاهاي ــه ب ــت ک دانس
ــيب  ــالل، س ــت خ ــه، خورش ــاهی، آش ترخين ــن کرمانش روغ
پلــو، هريســه )غذايــی با ترکيــب گوشــت و حبوبــات(، خــوراک 
ــير  ــکر(، ش ــاهی و ش ــن کرمانش ــی، روغ ــان محل ــگال )ن چن

ــود. ــن می ش ــله زرد رنگي ــه و ش ــج، کوفت برن
ــه کــه  ــح کــرد: همان گون ــن پژوهشــگر کرمانشــاهی تصري اي
ذکــر شــد، مــردم در ايــن مــاه از غذاهايــی اســتفاده می کردنــد 
ــاال  ــا را ب ــتايی آن ه ــوان ايس ــت و ت ــن اس ــذی و ملي ــه مغ ک

می بــرده اســت.
وی افــزود: غــذای اصلــی يــا محلــی مــردم کرمانشــاه 
ــی  ــذای اصل ــوان غ ــه به عن ــان خورشــت خــالل اســت ک هم
ــد  ــوب می ش ــردم محس ــن م ــحری اي ــام و س ــفره های ش س

و مــردم پــس از افطــار بــا خوراک هايــی چــون حليــم و 
ــام«  ــان آن را »پاش ــه آن زم ــام ک ــده ش ــعلی در وع آش عباس
ــرده و از  ــاول ک ــد از خورشــت خــالل کرمانشــاهی تن می گفتن

مهمانانشــان بــا آن پذيرايــی می کردنــد.

lتاریخچه آش عباسعلی
معــروف  خــوراک  ديگــر  را  عباســعلی«  »آش  کشــاورز 
کرمانشــاهيان دانســت و گفــت: ايــن آش بيــش از 200 ســال 
ــان  ــه در آن زم ــت ک ــرار اس ــتان آن ازاين ق ــت دارد و داس قدم
آشــپز متديــن و ماهــری بــه نــام عباســعلی نــذر می کنــد کــه 
ــا آن هــا  ــه مــردم آشــی ويــژه بدهــد ت هــر شــب در مســجد ب

ــد. ــار کنن ــا آن آش افط ــود را ب روزه خ
نخــود،  گوشــت،  از  آش  ايــن  در  کــرد:  تصريــح  وی 
ــن  ــر، روغ ــبزی های معط ــدم، س ــوره گن ــدس، پ ــا، ع لوبي
ــزه ای  ــه م ــود ک ــده ب ــات استفاده ش ــاهی و ادويه ج کرمانش
منحصربه فــرد بــه آن مــی داد. ســال ها بعــد، ايــن آش 
ــاه  ــعلی در کرمانش ــی عباس ــپز آن يعن ــام آش ــه ن ــالت ب پرم
ــای  ــه مــردم و پ ــه يکــی از غذاهــای موردعالق معــروف و ب
ثابــت ســفره های افطــار کرمانشــاهيان تبديــل شــد؛ و 
ــاد  ــذرد، ي ــاق می گ ــن اتف ــال از اي ــه 200 س ــون ک هم اکن
ــر  ــر س ــان ب ــاه رمض ــان و در هرم ــن همچن ــعلی متدي عباس
ــردم  ــده اســت و م ــردم کرمانشــاه زن ســفره های افطــاری م
ــن  ــرک و خوش يم ــی متب ــن آش ــه چني ــده ک ــن عقي ــا اي ب

بــوده، آن را نــذری می دهنــد.

lکاســه همســایه؛ رســم پســندیده ای کــه کمتــر 
کســی آن را بــه یــاد مــی آورد

 يکــی از ريــش ســفيدان محلــه هــای قديمــی کرمانشــاه ، در 
خصــوص آداب ورســوم مــردم ايــن ديــار در رمضــان ســال های 
ــوم  ــر از رس ــی  ديگ ــايه« يک ــه همس ــت: »کاس ــته گف گذش

ــارک رمضــان اســت. ــاه مب پســنديده کرمانشــاهيان در م
ــن  ــب درگذشــته چندي ــه داد: چــون اغل ــی ادام منصــور ميرزائ

ــا و  ــن درآمده ــطح پايي ــل س ــه دلي ــاهی ب ــواده کرمانش خان
ــا  ــه ب ــزرگ ک ــی ب ــات در خانه هاي ــودن توقع ــن ب ــه پايي البت
ــی  ــته جمعی زندگ ــورت  دس ــتر و به ص ــی بيش ــاق و حت 20 ات
ــر  ــاق ه ــا ات ــه ي ــه در خان ــی ک ــر غذاي ــوی ه ــد ب می کردن
ــز  ــاکنان ني ــر س ــه ديگ ــد ب ــی پخــت می ش ــن اهال ــک از اي ي
ــود کــه همســايگان از غــذای  می رســيد و ايــن باعــث شــده ب
خــود کاســه يــا ظرفــی را بــه ديگــر همســايگان کنــاری بدهند 
ــن کرمانشــاهيان  ــب رســم »کاســه همســايه« بي و به اين ترتي

ــد. ــه وجــود آم ب
ــن  ــی اي ــياری از محــالت قديم ــم در بس ــوز ه ــزود: هن وی اف
ــی بيشــتر کاســه ای از  ــا بضاعــت مال ــراد ب رســم رواج دارد و اف
ــان  ــه همسايه ش ــارک ب ــاه مب ــاً در م ــود را خصوص ــذای خ غ
ــگ  ــداری کمرن ــم مق ــن رس ــاط اي ــاير نق ــا در س ــد ام می دهن
ــايه« را  ــه همس ــنديده »کاس ــم پس ــی رس ــر کس ــده و کمت ش

به جــای مــی آورد.
ــاق  ــايه« انف ــه همس ــم »کاس ــع رس ــزود: درواق ــی اف ميرزائ
مــردم کرمانشــاه در مــاه بخشــش و رحمــت بــود کــه البتــه 
ــاه  ــا در م ــاد ام ــاق می افت ــز اتف ــال ني ــای س ــاير ماه ه در س
ــی  ــگ و بوي ــود و رن ــر ب ــای ديگ ــتر از ماه ه ــان بيش رمض

ــت. ــر داش ديگ
ــن در خصــوص عــزاداری  ــن شــهروند کرمانشــاهی هم چني اي
شــب های احيــا، ضربــت خــوردن و شــهادت حضــرت علــی)ع( 
ــه مســاجد و  ــر ب ــردم کرمانشــاه اگ ــان م ــز گفــت: در آن زم ني
ــا  ــاط ت ــن نق ــا را در اي ــب های احي ــد، ش ــک بودن ــا نزدي تکاي
صبــح بــه اقامــه عــزا می پرداختنــد و يــا در دســته های 
ــه  ــود ب عــزاداری کــه در هيئتــی در نقــاط مختلــف برپاشــده ب
عــزاداری بــرای اميــر مؤمنــان علــی)ع( پرداختــه و شــب را بــه 

صبــح می رســانند.
ــت  ــاره ای داش ــر اش ــد فط ــای عي ــه آيين ه ــن ب وی هم چني
ــاه  ــه هــالل م ــی ک ــد فطــر و زمان ــل از عي ــت: شــب قب و گف
شــوال در ارتفاعــات رويــت می شــد، بزرگ تــر خانــواده فطريــه 
ــواده  ــای خان ــن اعض ــام آن را بي ــفره ش ــر س ــن و س را تعيي
ــرار  ــود ق ــش خ ــر بال ــاً آن را زي ــرد و نهايت دست به دســت می ک
مــی داد تــا صبــح روز عيــد و قبــل از اقامــه نمــاز عيــد آن را بــه 

ــردازد. ــناخت بپ ــه می ش ــتمندی ک مس
ــومی  ــب رس ــه اغل ــاه ک ــردم کرمانش ــوم م ــياری از رس بس
پســنديده بــوده، برگرفتــه از اعتقــادات دينــی و حــس 
ــاء«  ــوره نس ــه 36 س ــداق »آي ــان و مص ــتی آن انسان دوس
ــر حــق همســايه  ــی در آن ب ــد تبارک وتعال ــه خداون اســت ک
بــه همســايه تأکيــد کــرده و می فرمايــد: »َو الْجــاِر ِذی 
الُْقْربــی َو الْجــاِر الُْجُنــِب.« »و بــه همســايه نزديــک و 
همســايه دور احســان کــن.« و ايــن نيکــی بــه همســايه در 
رســم پســنديده و زيبــای »کاســه همســايه« کرمانشــاهيان 
می شــود.  ديــده  ميهمان نــواز  و  خونگــرم  هميشــه 
کرمانشــاهيانی کــه از ديربــاز نيــز در مســير راه کربــال بــوده 
ــداهلل  ــران اباعب ــان زائ ــادی را ميزب ــب های زي ــا و ش و روزه

بوده انــد. الحســين)ع( 
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ــل  ــدازون«، »طب ــوخ ان ــحرخوانی«، »کل ــی«، »س ــش خوان »پی
زنــی« و... از جملــه آیین هــای مردمــان کویــر در مــاه 
میهمانــی خــدا بــود کــه کــم کــم بــه مــرگ تدریجــی دچــار 

شــده اســت. 

مــردم قــم در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان آداب و رســوم خاصــی 
داشــتند کــه بســياری از آن هــا بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت. 
ــم  ــاد ق ــی بني ــت هفتگ ــنبه در نشس ــامگاه دوش ــا ش ــن آيين ه اي
ــرار  ــورد بررســی ق ــان م ــم پژوه ــی از ق ــا حضــور جمع پژوهــی ب

ــت. گرف
ــه  ــام داشــت ک ــدازون« ن ــوخ ان ــن آداب و رســوم، »کل يکــی از اي
ــاره ايــن  محمــد قاضــی يکــی از اعضــای بنيــاد قــم پژوهــی درب
رســم اظهــار کــرد: طبــق ايــن رســم، در شــب آخــر مــاه شــعبان، 
ــم)ع(  ــد قاس ــاه محم ــزاده ش ــار امام ــه کن ــوی آب ک ــردم در ج م
ــرت  ــی پ ــود کلوخ هاي ــروف ب ــدق« مع ــه »خن ــت و ب ــود داش وج
ــاه  ــک در م ــترده و کم ــرای روزی گس ــد ب ــد و از خداون می کردن

ــد. ــدد می گرفتن ــان م ــارک رمض مب
ايــن قــم پــژوه بــه اشــاره بــه رســم مــردم قــم در شــب 2۷ مــاه 
ــه  ــد کل ــاً باي ــردم حتم ــن شــب م ــزود: در اي ــارک رمضــان، اف مب
ــع  ــازل جم ــا من ــاجد ي ــم در مس ــا ه ــد و خانم ه ــه می خوردن پاچ

ــتند. ــن داش ــم جش ــا مراس ــذاری و ي ــم حناگ ــدند و مراس می ش
قاضــی بــا اشــاره بــه عالقــه کــودکان بــه روزه داری، بيــان کــرد: 
بچه هــا در ســنين پاييــن خيلــی عالقــه داشــتند کــه خــود را روزه 

ــن يــک ارزش محســوب می شــد. ــد و اي ــوه دهن دار جل
ــته  ــای گذش ــرد: در زمان ه ــد ک ــم تأکي ــخ ق ــن پژوهشــگر تاري اي
ــا درشــکه  ــود و معمــواًل ب ــن صــورت ســاختمان ســازی نب ــه اي ب
ــاد  ــل ايج ــی از دالي ــد. يک ــتفاده می کردن ــد اس ــت و آم ــرای رف ب
ــا  ــتند ت ــی روی آن می گذاش ــه چراغ هاي ــوده ک ــن ب ــته ها اي گلدس
ــاه  ــام م ــد. در اي ــدا کنن ــان را پي ــده اند راهش ــم ش ــه گ ــانی ک کس
ــاالی  ــتند ب ــدی داش ــدای بلن ــه ص ــانی ک ــان کس ــارک رمض مب
ــد  ــات می خواندن ــحر و اذان و مناج ــای س ــته ها دع ــن گلدس همي

ــد. ــه می ش ــوان« گفت ــش خ ــا »پي ــه آن ه ــالح ب ــه در اصط ک

ــه اهميــت بيدارکــردن مــردم بــرای ســحر در  ــا اشــاره ب قاضــی ب
گذشــته، تصريــح کــرد: در ميــدان نــو کــه همــان ميــدان شــهيد 
ــليک  ــوپ ش ــار، ت ــحر و افط ــگام س ــت هن ــی اس ــری فعل مطه
می کردنــد و مــردم می فهميدنــد کــه زمــان افطــار و ســحر اســت.
ــا اشــاره بــر غذاهايــی کــه بيشــتر  پژوهشــگر و نويســنده قمــی ب
در مــاه مبــارک رمضــان تهيــه می شــد، گفــت: نــان کنجــدی در 
مــاه رمضــان يکــی از مهم تريــن غذاهــا بــود و از بــوی ايــن نــان و 
زولبيــا می توانســتيم حــدس بزنيــم کــه مــاه رمضــان در راه اســت.

lطبل زنی در سحر
حســن اعرابــی يکــی ديگــر از اعضــای بنيــاد قــم پژوهــی اظهــار 
کــرد: شــاعران مختلــف از رمضــان و روزه بســيار در اشعارشــان ياد 
کرده انــد، از جملــه عبــاس صبــوری قمــی شــاعر معــروف قــم کــه 

در اشــعارش از مــاه رمضــان يــاد کــرده اســت.
ــی آداب و  ــريح برخ ــا تش ــی ب ــگر قم ــنويس و پژوهش ــن خوش اي
رســوم مــردم در مــاه رمضــان، افــزود: مــاه رمضــان در قــم حــال 
ــا همــه ماه هــای ســال فــرق  و هــوای بســيار زيبايــی داشــت و ب

ــود. ــم ب ــا مراس ــه خانه ه ــرد و در هم می ک
ــده  ــر در همــه شــب ها خوان ــد کــرد: دعــای جوشــن کبي وی تاکي

می شــد و مختــص شــب های 
قــدر نبــود و ايــن ســبب می شــد 
کــه بچه هــا هــم در کودکــی 

ايــن دعــا را حفــظ باشــند.
اعرابـی بـا تاکيد بر اهميـت توجه 
رمضـان،  مـاه  در  همسـايه  بـه 
تصريـح کـرد: مـردم در گذشـته 
بـرای  خانه هايشـان  در  همـه 
افطـار و سـحر اذان می گفتند که 
ديگـران از زمـان افطـار و سـحر 
مطلـع شـوند و ايـن تبديـل بـه 

عـادت شـده بـود.
رســم  از  پــژوه  قــم  ايــن 
طبــل زنــی هنــگام ســحر در 

محله هــای قــم يــاد کــرد و گفــت: عــده ای از مــردم بــه صــورت 
داوطلبانــه بــرای بيدارکــردن همســايه ها و اهالــی محل طبــل زنی 
می کردنــد. ســحرخيزی در ايــام مــاه رمضــان عــادت زيبايــی بــود 
ــد و ســحر  ــا هــم در آن شــريک بودن ــواده ب کــه همــه اهالــی خان

تنهــا مختــص افــراد روزه دار نبــود.

lشب نشینی در پشت بام
ــاره حــال و هــوای  ــدس کاظمــی شــاعر و نويســنده قمــی درب اق
مــردم قــم در مــاه مبــارک رمضــان، افــزود: در گذشــته خانواده هــا 
در محــالت دور هــم جمــع بودنــد و اهالــی محــل همگــی بــا هــم 
قــوم و خويــش بودنــد و در ايــام مــاه مبــارک رمضــان معمــواًل در 

کنــار هــم بودنــد.
ايــن عضــو بنيــاد قــم پژوهــی بــا اشــاره به رســم شــب نشــينی در 
ايــام مــاه مبــارک رمضــان، تاکيــد کــرد: در گذشــته کــه پشــت بام 
خانه هــا بــه هــم متصــل بودنــد، بعــد از افطــار، اهالــی روی پشــت 
بام هــا جمــع می شــدند و بــه دليــل گرمــای شــديد هــوای قــم در 
آن زمــان کاهــگل هــا را بــا نــم آب خيــس می کردنــد کــه قــدری 

هــوای مطبــوع و خنــک در فضــا حکمفرما شــود.
کاظمــی ابــراز کــرد: مــردم قــم شــب های مــاه رمضــان را معمــواًل 
تــا صبــح نمی خوابيدنــد، بعــد از افطــار را بــه شــب نشــينی 
ــد.  ــدارک می ديدن ــحر ت ــرای س ــم ب ــد از آن ه ــد و بع می گذرانن
ــد و  بعــد از ســحر هــم نمــاز را در حــرم و مســاجد اقامــه می کردن

ــد. ــرآن می رفتن ــت ق ــم قرائ ــه مراس ــپس ب س
ــی از  ــون« را يک ــل کچل ــی، »چه ــم پژوه ــاد ق ــو بني ــن عض اي
بازی هــای قمــی عنــوان کــرد کــه بچه هــا در شــب نشــينی هــا 
ــای  ــان گرم ــته در زم ــا در گذش ــزود: بچه ه ــد و اف ــازی می کردن ب
طاقــت فرســا و بــرای اينکــه روزه را بتــوان تحمــل کــرد زمانــی از 

روز را در ســرداب ها می گذراندنــد و بــازی می کردنــد.
وی ابــراز کــرد: در ايــام مــاه مبــارک رمضــان مناجات هــای زيبايی 
از بــاالی گلدســته های حــرم خوانــده و در محله هــا پخــش 
می شــد. در آن زمــان راديــو تــازه آمــده بــود کــه بــا صــدای آقــای 

ــيد. ــردم می رس ــوش م ــه گ ــای ســحر ب ذبيحــی دع
کاظمــی بــا بيــان اينکــه مــردم قــم در گذشــته بــه اقامــه نمــاز در 
ــد  ــارک رمضــان بســيار تاکي ــاه مب ــام م ــه خصــوص در اي حــرم ب
ــات  ــوش از ملزوم ــا و آب ج ــک، خرم ــرد: نم ــان ک ــتند، بي داش
ــاز  ــا نمــک ب ــا آب جــوش ي ــود و معمــواًل روزه خــود را ب افطــار ب
می کردنــد؛ چيــزی کــه امــروز علــم بــه آن رســيده اســت و قبــل 
از صبحانــه و زمانــی کــه شــکم خالــی اســت خــوردن آب جــوش 

ــه شــده اســت. توصي
ايــن نويســنده و شــاعر قمــی بــا اشــاره بــه اهميــت صلــه رحــم و 
ديــد و بازديدهــا در مــاه رمضــان در اســتان قــم، تاکيــد کــرد: شــب 
ــا خوراکی هايــی  نشــينی هــای ايــام مــاه مبــارک رمضــان هــم ب

مثــل زولبيــا، خرمــا و چــای در عيــن ســادگی برگــزار می شــد.
بســياری از رســوم و عــادات مــردم قــم در مــاه مبــارک رمضــان که 
برخــی از آن هــا منحصــر بــه ايــن اســتان بــود، رنــگ باختــه کــه 
ــی  ــات زندگ ــغله ها و مالحظ ــد مش ــل آن می توان ــن دلي مهم تري

شهرنشــينی باشــد.
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مــردم همــدان از دیربــاز 
مــاه  بــه  ورود  بــرای 
آداب ورســوم  رمضــان 
ازجملــه  خاصــی 
کلوخ انــدازان داشــته اند 
کــه هرســاله با برگــزاری 
آن بــه اســتقبال ایــن مــاه 
رفتــه و خــود را بــرای 
یــک مــاه مهمانــی خــدا مهیــا می کننــد. 

مــرور تاريــخ نشــان دهنده آن اســت کــه قدمــت 
ــه  ــدان ب ــان در هم ــاه رمض ــژه م ــنت های وي س
تاريــخ اســالم برمی گــردد و باوجــود گذشــت 
ســاليان متمــادی، مــردم ايــن اســتان هنــوز خــود 

ــد. ــد می دانن ــا مقي ــن آيين ه ــرای اي ــه اج را ب
ميــراث  کل  اداره  مردم شناســی  کارشــناس 
ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــی، صنايع دس فرهنگ
همــدان بابيــان اينکــه در واپســين روزهــای 
شــعبان، همدانی هــا بــا گرفتــن روزه، بــه پيشــواز 
ــاه  ــاز م ــا آغ ــت: ب ــد، گف ــان می رون ــاه رمض م
رمضــان در همــدان، در شــهرها و روســتاهای اين 

اســتان روزه داری آغــاز می شــود.
فريبــا نعمتــی اظهار داشــت: آييــن اســتقبال از ماه 
رمضــان در همــدان بــه ايــن صــورت اســت کــه 
مــردم بــرای آمادگــی هرچه بيشــتر بــرای گرفتن 
ــم و  ــای اول، پانزده ــان، روزه ــاه رمض روزه در م
ــن  ــر اي ــد و ب ــعبان را روزه می گيرن ــاه ش ــر م آخ
باورنــد افــرادی کــه ايــن ســه روز را روزه بگيرنــد، 
اجــر و ثــواب آن برابــر بــا روزه يــک مــاه رمضــان 
ــردم  ــزد م ــدی در ن ــه ح ــاد ب ــن اعتق ــت و اي اس
ــن ســه  ــان اي همــدان ريشــه دارد کــه بيشــتر آن

روز را روزه می گيرنــد.

lیکــی از آداب ورســوم اهالــی همــدان 
ــت  ــام داش ــدازان ن ــم کلوخ ان در قدی

وی بابيـان اينکه يکـی ديگر از آداب ورسـوم اهالی 
داشـت  نـام  »کلوخ انـدازان«  قديـم  در  همـدان 
و مـردم اسـتان همـدان روز آخـر مـاه شـعبان را 
کلوخ انـدازان می گفتنـد، گفـت: در ايـن روز مـردم 
شـادی کنـان بـا تهيه و پخـت غذايـی مخصوص 
بنـام کبـاب سرداشـی سـفره خـود را بـرای اطعام 

نيازمنـدان و فقـرا پهـن می کردنـد.
ميــراث  کل  اداره  مردم شناســی  کارشــناس 
ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــی، صنايع دس فرهنگ
همــدان بابيــان اينکــه همدانی ها کباب سرداشــی 
ــيب زمينی،  ــرده، س ــت چرخ ک ــوط گوش را از مخل
ــه  ــی تهي ــه و گوجه فرنگ ــرغ، ادوي ــاز، تخم م پي
ــدازان از  ــم کلوخ ان ــرد: مراس ــوان ک ــد، عن می کنن
ــت و  ــه داش ــعبان ادام ــر ش ــان روز آخ ــا پاي اول ت
پــس ازآن مــردم، آمــاده روزه داری در مــاه رمضــان 
ــدان  ــتان هم ــردم اس ــاله م ــدند و همه س می ش
ــه اســتقبال  ــه آغــاز رمضــان ب ــده ب ــد روز مان چن
ــن  ــتقبال آيي ــن اس ــه اي ــد ک ــاه می رفتنن ــن م اي

ــد. ــده می ش ــان نامي ــاه رمض ــواز از م پيش

lروزه قالغی، تمرین روزه داری کودکان
گذشــته از آييــن اســتقبال از مــاه رمضــان، 
ــت در  ــاه پربرک ــن م ــاص در اي ــومی خ آداب ورس

ــر  ــی محمــدی پي ــه تق ــم اســت ک همــدان حاک
ــرش را در  ــال های عم ــه س ــاله ک ــالم  90س غ
ــرده  ــت ک ــن مراســم خدم ــزاری برخــی از اي برگ
ــای  ــا روزه ه ــدان، ب ــت: روزه در هم ــار داش اظه
در  به نحوی کــه  می شــود  آغــاز  قالغــی 
ــدان،  ــام بزرگ ســاالن هم ــی تم خاطــرات کودک
تصويــری از روزه هــای قالغــی يــا همــان 
کله گنجشــکی معــروف وجــود دارد کــه بــا 
تشــويق بزرگ ترهــا و بــرای آنکــه از حــال و 
ــم  ــد رق ــا نمانن ــان ج ــارک رمض ــاه مب ــوای م ه

می خــورد.
تقــی محمــدی عنــوان کــرد: مــردم اســتان 
ــن  ــه س ــان ب ــدان آن ــه فرزن ــدان پس ازآنک هم
بلــوغ رســيدند، از آنــان می خواهنــد کــه در 
ــد و  ــل بگيرن ــان روزه را کام ــارک رمض ــاه مب م
دربــاره کودکانــی کــه بــه ســن شــرعی نرســيده 
ــدان  ــی هم ــان واجــب نيســت، اهال ــر آن و روزه ب
اعتقاددارنــد اگــر بتواننــد روزه را قالغــی )کالغی( 
ــل را  ــاداش روزه کام ــر و پ ــد اج ــد، خداون بگيرن

ــد. ــور می کن ــان منظ ــرای آن ب

ــه روز،  ــه روزه نیم ــدان ب ــردم هم lم
می گوینــد  قالغــی  روزه 

وی بابيــان اينکــه مــردم همــدان بــه روزه نيمه روز 
ــا  ــگام ســحر ت ــا از هن ــه در آن بچه ه و روزه ای ک
ــی  ــد، روزه قالغ ــود را نخورن ــر روزه خ اذان ظه
ــی  ــيرينی های محل ــت: پخــت ش ــد، گف می گوين
ماننــد »کمــاج«، »انگشــت پيچ«، »پنجــه خالــه«، 
»يوخــا«، »نيــس در جهــان« و »اگــرده« نيــز در 
ــی رواج  ــای همدان ــن خانواده ه ــان بي ــاه رمض م
دارد و پخت وپــز نان هــای مخصــوص محلــی 
نظيــر نــان »اوفــاق«، نــان »گــرده چــرب« و نان 
ــه  ــت ک ــی اس ــر آيين هاي ــز از ديگ ــاتی« ني »ش
ــدام  ــاه رمضــان اق ــان همــدان همه ســاله در م زن

ــد. ــا می کنن ــه آن ه ــه تهي ب
ــاه  ــدان در م ــه در هم ــومی ک ــی از رس ــا يک ام
رمضــان همچنــان رواج دارد نــذری دادن چــه 
بــرای بــرآورده شــدن حاجــات و چــه بــرای اموات 
ــه  ــورت ک ــن ص ــه اي ــت، ب ــتگان اس و درگذش
غذاهايــی مثــل شــله زرد، عدس پلــو، شــير برنــج، 
ــا آش رشــته طبــخ و در بيــن  عدســی، حليــم و ي
ــتمندان و  ــژه مس ــتان و به وي ــايگان و دوس همس
ــرای افطــار روزه داران در مســاجد  ــا ب نيازمنــدان ي

ــود. ــع می ش ــا توزي و تکاي
جالــب اينکــه همدانی هــا ســنت حســنه ميهمانی 

دادن و دعــوت از روزه داران بــرای صــرف افطــاری 
در منــزل خــود را نيــز همــواره انجــام می دهنــد و  
ــار جلــب رضــای  ــد ايــن کار در کن ــر ايــن باورن ب
خداونــد، موجــب برکــت در زندگــی آن هــا 

می شــود.
ــوم  ــر از رس ــی ديگ ــه يک ــان اينک ــدی بابي محم
مــردم همــدان در مــاه رمضــان جمــع آوری 
خرده هــای نــان ســفره افطــاری اســت چراکــه به 
بــاور مــردم هــر فــردی کــه بتوانــد خرده نان هــای 
ــع  ــان جم ــاه رمض ــر م ــا آخ ــاری را ت ــفره افط س
کنــد و تــا روز عيــد قربــان آن را نــزد خــود 
از  آبگوشــتی کــه  در  را  آن هــا  و  نگهــداری 
ــان تهيــه می شــود،  ــی در عيــد قرب گوشــت قربان
بريــزد و ســپس بخــورد، خداونــد تمــام آرزوهــا و 
ــی  ــت: يک ــد، گف ــرآورده می کن ــای وی را ب نيازه
ــدان  ــتان هم ــردم اس ــه م ــای جالب توج از آيين ه
ــه  ــه خان ــز فرســتادن افطــاری توســط دامــاد ب ني

ــت. ــروس اس ع

lدامــاد بایــد افطــاری نامــزدش را بــه 
خانــه پــدر عــروس ببــرد 

ــاه  ــه در م ــنت ديرين ــن س ــق اي ــت: مطاب وی گف
رمضــان جــوان دارای نامــزد، بايــد افطــاری 
ــه  ــرد ک ــروس بب ــدر ع ــه پ ــه خان ــزدش را ب نام
ــرده  ــان، گ ــرص ن ــد ق ــامل چن ــن افطــاری ش اي
دوزرده، برنــج، روغــن حيوانــی، يــک عــدد مــرغ و 
يــا ماهــی، ســيب ســرخ، شــيرينی، انگشــت پيچ و 
ــاری  ــه افط ــای فصــل اســت و پس ازاينک ميوه ه
ــد،  ــرده ش ــروس ب ــه ع ــه خان ــاد ب ــوی دام از س
خانــواده عــروس نيــز در شــب های آينــده، 
خانــواده دامــاد را بــرای صــرف افطــاری بــه منزل 

ــد. ــوت می کنن ــود دع خ
محمـدی ادامـه داد: زيـارت اهـل قبـور، شـرکت 
قـدر،  و  احيـا  آيين هـای شـب های  در  گسـترده 
برگـزاری ايام سـوگواری شـهادت مولی الموحدين 
امـام علـی)ع(، راه انـدازی دسـته های سـينه زنی، 
نوحه خوانـی، زنجيرزنـی و عـزاداری از ديگـر آداب 
مردم شـهرها و روسـتاهای اسـتان همـدان در ماه 

ضيافـت اهلل اسـت.
وی بابيــان اينکــه همدانی هــا رســم دارنــد کــه در 
مــاه مبــارک رمضــان آجيــل مشکل گشــا درســت 
و آن را در محلــه پخــش کننــد تــا ايــن ماه بســيار 
ــم  ــت: مراس ــد، گف ــن باش ــت و خوش يم پربرک
ــان از  ــاه رمض ــت در روز 2۷ م ــه برک ــه کيس تهي
ــار  ــن دي ــده از پيشــينيان در اي رســم های به جامان

اســت.
محمــدی بابيــان اينکــه در ايــن روز زنــان روزه دار 
در هنــگام رفتــن بــه مســجد و اقامــه نمــاز ظهــر 
ــد  ــخ و ســوزن می برن ــه همــراه خــود پارچــه، ن ب
ــتفاده از  ــا اس ــر ب ــر و عص ــاز ظه ــن دونم و در بي
ــد  ــا چن ــک ي ــن ي ــه کار دوخت ــيله ها ب ــن وس اي
ــت:  عــدد کيســه برکــت مشــغول می شــوند، گف
بــه اعتقــاد مــردم همــدان، هــر کــس داخــل ايــن 
کيســه پــول بريــزد، خداونــد بــه او مــال و دارايــی 
زيــاد می بخشــد و بــه هميــن علــت زنــان در ايــن 
ــد و آن  روز بيــش از يــک کيســه برکــت می دوزن
ــواده خــود و  ــرای زيادشــدن دارايــی بيــن خان را ب

ــد. ــع می کنن ــران توزي ديگ
وی ادامــه داد: ايــن رســم بــه نحــوی اســت کــه 
در آن بعــد از پايــان مــاه رمضــان، پول هايــی کــه 
ــدان  ــرج نيازمن ــده خ ــع ش ــه ها جم ــن کيس در اي

ــود. ــه می ش محل
جمــع خوانــی قــرآن نه تنهــا در مســاجد، بلکــه در 
ــن  ــز مرســوم اســت و در اي ــازل ني ــا و من محله ه
ــا و  ــت دع ــت، قرائ ــاز جماع ــزاری نم ــام، برگ اي
جمــع خوانــی قــرآن نه تنهــا در مســاجد، بلکــه در 
ــود. ــده می ش ــور دي ــز به وف ــازل ني ــا و من محله ه

در روز عيــد فطــر تقريبــاً از تمــام خانه هــای شــهر 
بــوی آش رشته ترشــی حــس مــی شــود

وی عنــوان کــرد: اگــر در روز عيــد فطــر گذرتــان 
ــای  ــام خانه ه ــاً از تم ــد، تقريب ــدان بيفت ــه هم ب
ــد،  ــوی آش رشته ترشــی را حــس می کني شــهر ب
ــاه  ــک م ــد از ي ــردم، بع ــاد م ــه اعتق ــه ب آشــی ک
روزه داری، خــوردن آن دســتگاه گوارشــی را جــال 

می دهــد.
محمــدی عنــوان کــرد: همدانی هــا در ايــن 
ــای  ــو، ميوه ه ــردو، آل ــل گ ــذی مث ــواد مغ آش م
خشــک و خرمــا می ريزنــد و بــا ســبزی های 

محلــی آن را طبــخ می کننــد.
مــوارد عنوان شــده گوشــه ای از آداب ورســوم 
مــردم همــدان در مــاه پرفضيلــت رمضــان اســت 
کــه اکثــر قريــب به اتفــاق ايــن رســوم همچنــان 

ــود. ــرا می ش ــده و اج ــا باقی مان پابرج
ــه  ــت ک ــر آن اس ــوم بيانگ ــن آداب ورس ــه اي هم
هرچنــد مدرنيتــه بــه زندگــی اکثــر مــردم 
واردشــده امــا مــردم شــهر و اســتان همــدان هنوز 
پايبنــد برخــی رســم و رســوم در زندگــی هســتند 
ــه زندگــی زيبايــی خاصــی  کــه هميــن رســوم ب

ــت. ــيده اس بخش
ــب  ــا ل ــری تنه ــاه روزه گي ــک م ــد ي ــه نمان ناگفت
ــه  ــام نيســت بلک ــان فروبســتن از آب و طع و ده
فرصتــی بــرای کمــک بــه نيازمنــدان و محرومان 
و دســت محبــت کشــيدن بــر ســر يتيمــان اســت 
ــدان دارد و  ــی در هم ــا بازارگرم ــن روزه ــه اي ک
ــه اجــرای  ــاه الهــی ب ــن م ــت اي گســترش معنوي

ــت. ــت اس ــومات و صداق ــن رس همي
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مــردم خراســان شــمالی 
در مــاه مبــارک رمضــان 
ویــژه ای  آئین هــای 
ــه در  ــومی ک ــد، رس دارن
میــان اقــوام مختلــف 
رنــگ و بــوی خــاص 

می گیــرد.  را  خــود 

هم زمــان بــا ورود اســالم بــه ايــران مــاه رمضــان 
ــود در  ــيار واالی خ ــگاه بس ــل جاي ــه دلي ــز ب ني
ميــان ديگــر ماه هــای ســال در بيــن اقــوام، 
مذاهــب و حتــی فرهنگ هــای گوناگــون صاحــب 
آداب ورســوم خاصــی شــد کــه مــردم هــر منطقــه 
بــا توجــه بــه ســنت های خــود از ايــن مــاه 

ــد. ــتقبال می کردن ــی اس ــض اله پرفي
 خراســان شــمالی به عنــوان اســتانی بــا گنجينـــه 
فرهنگ هــای بومــی و مهـــد اقـــوام و آيين هــای 
آميــز  مســالمت  زندگــی  شــاهد  مختلـــف، 
ــن در  ــرد و ترکم ــرک، ک ــارس، ت ــای ف قوميت ه
ــی در  ــوده و از آداب ورســوم زيباي ــار يکديگــر ب کن

ــت. ــوردار اس ــارک برخ ــاه مب ــن م اي
ــعبان  ــاه ش ــر م ــمالی از اواخ ــان ش ــردم خراس م
ــاجد  ــی و مس ــن عموم ــا، اماک ــت خانه ه بانظاف
ــان  ــاه رمض ــتقبال م ــه اس ــاج ب ــه مايحت و تهي
ــه  ــدی هرچ ــرای بهره من ــن ب ــد و همچني می رون
ــون دعــوت  ــارک از روحاني ــاه مب ــن م بيشــتر از اي
می کننــد تــا در تمــام مســاجد و حســينيه ها 

ــد ــزار کنن ــود را برگ ــی خ ــم های مذهب مراس
همچنيــن از ديربــاز پــس از نظافت خانه و مســاجد 
بــه نظافــت شــخصی خــود می پرداختنــد. در 
ــل  ــتر از قب ــود بيش ــای موج ــان حمام ه ــن زم اي
حمام هايــی  می شــدند.  شــيفته  دو  و  شــلوغ 
ــوثر،  ــی، کـ ــا، وکيل ــراب، جاجرمی ه ــون س همچ
ــا  ــش آن ه ــاز و آت ــم ب ــور و مـــالک به طــور دائ ن

لحظــه ای خامــوش نمی شــد.
در مـاه ضيافـت اهلل در تمـام مسـاجد و حسـينيه ها 
روزانـه  جماعـت  نمـاز  و  قـرآن  قرائـت  برنامـه 
برگـزار می شـود. حتـی ايـن برنامه هـا در بعضی از 

خانه هـای محـالت در ميـان زنـان رايـج اسـت.
از گذشــته های دور در ايــن اســتان، شــيوه های 
ــرای  ــردم ب ــردن م ــدار ک ــنتی بي ــف و س مختل
ــاره،  ــتفاده از من ــون اس ــوردن همچ ــحری خ س
طبــل و شــيپور، زدن درب منــازل و ســحری 
ــود  ــفانه باوج ــا متأس ــت ام ــود داش ــی وج خوان
شــيوه ها  ايــن  امــروزه  جديــد  فناوری هــای 

کاربــردی نــدارد.

lطبل زنی آهنگین در بجنورد
در بجنورد در زمان سـحری سـه نوع طبـل نواخته 
می شـد که هرکدام مفهـوم خاصی داشـت. آهنگ 
طبـل اول بـا عنـوان »قـره خاتون تـو پلو بيشـر«، 
بـرای بيـدار کـردن خانـم خانه بـود تا با برخاسـتن 

بسـاط سـحری را آماده کند.
آهنگ طبل دوم، يعنـــی خانم خانه ديـــگ غـذا را 
پـــايين بيـــار »قره خاتــون قازانــه ديشــر«، درواقع 
بــا آهنــگ ايــن طبــل تمــام افــراد خانــواده بــرای 

ــدند. ــدار می ش ــحری بي ــوردن س خ
ــای موعــد اذان  ــه معن ــز ب آهنــگ طبــل ســوم ني

ــت. ــؤذن اذان را می گف ــس ازآن م ــه پ ــود ک ب

ــن  ــی در بی ــی و چاوش خوان ــل زن lطب
کوچ نشــینان

کوچ نشـينان و مـردان عشـاير بـه دليـل زندگـی 
در بيابان هـا، بـا نـگاه کـردن بـه آسـمان و رصـد 
سـتارگان حلـول مـاه را اعـالم و همچنيـن هنگام 
سـحر بـا چاوش خوانـی مـردم چادرنشـين را برای 
مناطقـی  بيـدار می کردنـد. در  خـوردن سـحری 
کـه چاوش خـوان وجـود نداشـت بـا کوبيـدن بـر 

تشـت های مسـی مـردم بيـدار می شـدند.
بــه اعتقــاد عشــاير، کوبيــدن بــر تشــت های 
ــحر در  ــگام س ــه هن ــوی را ب ــی معن ــی فضاي مس

بيــن مــردم کوچ نشــين ايجــاد می کنــد.

lمــاه رمضــان در میــان کرمانــج هــای 
خراســان شــمالی

يکــی از رســوم منحصربه فــرد کرمانــج هــای 
ــان در  ــه نوجوان ــه دادن ب ــمالی هدي ــان ش خراس

آســتانه مــاه مبــارک رمضــان اســت. هديــه دادن 
ــار روزه  ــرای نخســتين ب ــه ب ــی ک ــه نوجوان هاي ب
می گيرنــد از ســال های دور در ميــان مــردم 

ــت. ــوده اس ــوم ب ــج مرس کرمان
همچنيــن يکــی ديگــر از رســوم قديمــی کرمانــج 
هــای خراســان شــمالی نگهــداری گوســفند بــوده 
اســت تــا بــرای مــاه رمضــان، گوســفند را قربانــی 

کننــد.

ــای  ــان ترک ه ــان در می ــاه رمض lم
ــمالی ــان ش خراس

ــوام  ــن اق ــم در بي ــه صله رح ــه اينک ــه ب ــا توج ب
و  دارد  رواج  بســيار  تــرک خراســان شــمالی 
هميشــه بــرای صلــح و رفــع مشــکالت پيش قــدم 
می شــوند، در آســتانه ايــن مــاه بــزرگان بــا 
دعــوت و صحبــت ميــان افــرادی کــه بــا يکديگــر 
مشــکل دارند، صلــح و آشــتی را برقــرار می کننــد.
ــان شــمالی در  ــان خراس ــوام ترک زب ــن اق همچني
آســتانه مــاه رمضــان اقــدام بــه تهيــه مــواد غذايی 
ــد  ــه اعتقاددارن ــد چراک ــی می کنن ــن ماه و پخت

ــت. ــده اس ــی پاک کنن ماه

lتات ها
ــل  ــه قب ــک هفت ــمالی ي ــان ش ــای خراس تات ه
ــای  ــزاری دوره ه ــه برگ ــدام ب ــان اق ــاه رمض از م
قــرآن، برگــزاری نمازهــای جماعــت می کننــد تــا 
بديــن طريــق خــود را آمــاده مــاه رمضــان کننــد.

روســتاهای  منحصربه فــرد  رســوم  از  يکــی 
ــردن  ــی ک ــات نشــين خراســان شــمالی چراغان ت

اســت. خيابان هــا  و  کوچه هــا 

lترکمن های خراسان شمالی
ــاه  ــتانه م ــمالی در آس ــان ش ــای خراس ترکمن ه
رمضــان عــالوه بــر نظافــت منــزل و مســاجد، بــا 
ــوص  ــه مخص ــف ک ــای مختل ــا و نمده فرش ه
ــد.  ــن می کنن ــاجد را مزي ــت مس ــاز اس ــه نم اقام
ــه  ــن ب ــوام ترکم ــی و اق ــن اهال ــم در بي ــن رس اي

ــت. ــروف اس ــق« مع »نمازلي
ــای ســنی مذهــب  يکــی ديگــر از آداب ترکمن ه
ــاه رمضــان،  ــش از شــروع م خراســان شــمالی پي
روزه گرفتــن و بــه پيشــواز رفتــن ايــن مــاه اســت، 
ــب  ــای رج ــتان ماه ه ــای اس ــی از ترکمن ه برخ
ــاه  ــر م ــالوه ب ــا به ع ــه ت ــعبان را روزه گرفت و ش

ــد. ــاه را روزه بگيرن رمضــان ســه م
ترکمن های خراسـان شـمالی ماه رمضـان را »آرازا 
آی« می نامنـد و چنـد روز قبـل از مـاه رمضـان 

صـدای قـرآن از خانه هـا شـنيده می شـود.
ترکمــن هــا بــا اعتقــاد بــه اينکــه هر کــس هالل 
ــه  ــرد ب ــواب بيشــتری می ب ــد ث ــر ببين مــاه را زودت

ــد  ــهر می رون ــد در ش ــاط بلن ــا نق ــت بام ها و ي پش
ــن  ــنت در بي ــن س ــد. اي ــاه را ببينن ــالل م ــا ه ت
ــروف اســت. ــک« مع ــام »آی گورم ــه ن ــا ب آن ه

يکــی ديگــر از رســوم قــوم ترکمــن در خراســـان 
شمالی اقامـه نمـــاز »تـراويج« اســـت که عـالوه 
ــرآن،  ــم ق ــه و خت ــای يومي ــايی نمازه ــر برپـ بـ
شــب ها در مســاجد اقــدام بــه برپايــی نمــاز 

ــد. ــج می کنن ــوان تراوي ــا عن ــت ب جماع
ــب  تراويــج، نمــازی 20 رکعتــی اســت کــه در قال
10 نماز دورکعتی، پـــس از اقامـــه نمـــاز عشاء بـه 

ــود. ــده می ش ــت خوان جماع

lماه رمضان و صله رحم
ــدت  ــاری دادن در م ــان، افط ــه محروم ــک ب کم
يــک مــاه رمضــان، ديدوبازديــد از يکديگــر و رفتن 
ــه تفرجگاه هــا پــس از افطــار ازجملــه کارهايــی  ب
ــروز در  ــه ام ــا ب ــته های دور ت ــه از گذش ــت ک اس

ميــان مــردم خراســان شــمالی مرســوم اســت.

lشاهنامه خوانی در قهوه خانه ها
برپايـی مراسـم نقالـی در قهوه خانه هـا و خوانــدن 
شــاهنامه، اسکندرنامه و مختارنامــه و بازی هايی 
چــون گل بازی، پادشاه و وزيـر در حدفاصل افطار 

تـا سـحر از برنامه هـای ماه رمضـان بوده اسـت.

lافطار
برگــزاری مراســم افطــاری يکــی ديگــر از 
ــمالی  ــان ش ــردم خراس ــان م ــا در مي ــوم زيب رس
ــه  ــفيدان اســت ک ــزرگان و ريش س به خصــوص ب
بنــا بــر رســم هرســاله خــود يــک يــا چنــد روز از 

ايــن مــاه را افطــاری می دهنــد.

lبزرگداشت شب های قدر
ــردم  ــدر مـ ــب های قـ ــت ش ــم بزرگداش در مراس
ــرآن،  ــان قـ ــوت از قاري ــا دع ــمالی ب ــان ش خراس
بزرگـــان محـــل، همســايه ها، دوســتان، اقـــوام و 
ــد کــه  ــا را برگــزار می کنن ــان مراســم احي خويشـ
ــزاری  ــرآن، برگ ــدن ق ــه خوانـ ــار بـ ــس از افط پ
ــح  ــا اذان صب ــش ت ــا و نياي ــه، دع ــس روض مجل

می دهنــد. ادامــه 

lعید فطر در خراسان شمالی
روز عيــد فطــر، زکات فطريــه را پيــش از برآمــدن 
ــا کار  ــرده ت ــت ک ــان پرداخ ــه متوليـ ــيد ب خورش
ــد  ــای نيازمن ــه خانواده ه ــاندن آن بـ ــع و رس توزي
ــا  ــتان ب ــن اس ــردم اي ــن م ــود. همچني ــام ش انج
شــرکت در نماز عيد فطـــر بـــه ســبب بهره مندی 
ــس و  ــزاری مجال ــق در برگ ــت روزه و توفي از نعم

ــد. ــی  کردن ــدا را شــکر م ــی خ ــل مذهب محاف
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هنـوز  اصفهـان  سـنتی  بافـت  گرچـه 
و  »جیرجیرونـی«  ماننـد  رسـومی  بـه 
»هومبابائی« در ماه رمضان پایبند هسـتند 
بـه  آیین هـای رمضـان  از  بسـیاری  امـا 
ویژه در شـرق اصفهـان نیازمند تحقیق و 

اسـت.  شناسـایی جـدی 

ــارک رمضــان  ــاه مب ــا م ــاط ب ــا در ارتب بســياری از رســوم ايرانی ه
نشــانی از يــک انتظــار زيبــا بــرای فــرا رســيدن ايــن مــاه اســت؛ 
ــی  ــای ايران ــوم زيب ــياری از رس ــد بس ــه از راه می رس ــان ک رمض
جلــوه وي   ــژه و خاصــی پيــدا می کنــد و همــگام بــا حــال و 
ــرای گراميداشــت  ــوی رمضــان ســنت های قديمــی ب هــوای معن

ــد. ــاه رخ می نماي ــن م اي
رمضــان داری نــوری در دل خويــش اســت کــه دل هــای مــردم را 
نيــز نــرم و نورانــی می کنــد و گويــی نــگاه و رفتــار روزمــره مــردم 
در قبــال يکديگــر نيــز تحــت تأثيــر معنويــت ايــن مــاه مال يم تــر 

و مهربانانــه ميشــود. 
درســت يــک روز پيــش از آغــاز مــاه رمضــان در بســياری از نقــاط 
اصفهــان مراســم »کلوخ انــدازان« برگــزار می شــود و خانوادههــای 
ــا دور يکديگــر جمــع شــدن و جشــن  ــاه را ب ــن م ــی آغــاز اي ايران

ــد. ــپری می کنن ــوع س ــای متن ــا خوراکی ه ــن ب گرفت
يکــی از ســنت های قديمــی اصفهــان کــه امــروز شــکل و شــيوه 
ديگــری پيــدا کــرده اســت ســنت بيداربــاش ســحرها بــوده اســت 
امــا امــروزه بــا گســترده شــدن  وســايل ارتبــاط جمعــی ايــن کار 
محــدود بــه داخــل خانواده هــا شــده و ديگــر شــيوه های مختلــف 
ــرای ســحری خــوردن همچــون  ــردم ب ــدار کــردن م و ســنتی بي
اســتفاده از نقــاره، طبــل و شــيپور، صــدای تــوپ و ســحری خوانی 
ــی  ــی قديم ــوز در محله هاي ــا هن ــدارد ام ــازل رواج ن ــام من ــر ب ب
ــردن  ــدار ک ــرای بي ــزل همســايه ها ب ــاب درب من ــان دق الب اصفه

ســحر هماننــد گذشــته يکــی از آداب زيبــای ســحر اســت.
ــنتی اســت  ــتان س ــواده و دوس ــان خان ــاری دادن در مي ــم افط رس
ــب  ــه جال ــوز کمرنــگ نشــده اســت امــا نکت کــه در اصفهــان هن
اينکــه در بســياری از مســاجد اصفهــان نيــز مراســم های افطــاری 

ــزار می شــود. ــاه برگ ــن م ــی در اي ــا مفصل مختصــر ت
در ايــن مــاه بســياری از اصفهانی هــا مــواد غذايــی ماننــد گوشــت 
ــن  ــد و در اي ــذر می کنن ــدان ن ــه نيازمن ــرای کمــک ب ــار ب و خواروب
ميــان بــه ويــژه نــذر گوشــت شــهرت بيشــتری دارد و ايــن ســنت 
ــی  ــه در ماه ــد ک ــی می بخش ــن  تجل ــالمی را در ذه ــای اس زيب
ــنگی  ــج گرس ــن از رن ــد غمگي ــی نباي ــچ دل ــت هي ــن پربرک چني

نباشــد.
ــال  ــمين س ــت و شش ــاهد بيس ــان ش ــن اصفه ــال همچني امس
برگــزاری ســفره کــرم امــام حســن)ع( خواهــد بــود و در روز 15 ماه 
مبــارک رمضــان مقــارن بــا تولــد دوميــن امــام شــيعيان هماننــد 
ــه  ــه ارائ ــاط کشــور بســياری از نانوايی هــای اصفهــان ب ديگــر نق
نــان رايــگان بــه عمــوم مــردم می پردازنــد و در اغلــب مــوارد نيــز 

ــد. ــل ميکنن ــا را تقب ــه نان ه ــردم هزين م
امــا در ســال های اخيــر ســفره کــرم امــام حســن)ع( جلــوه 
جالب تــری پيــدا کــرده و واحدهــای ســّياری بــه صــورت موتــوری 
و ماشــينی بيــن افــراد نيازمنــد و مراکــزی از جملــه بيمارســتان ها، 

ــد. ــع می کنن ــان توزي ــز ن ــا ني ــتی و زندان ه ــز بهزيس مراک

lگلریــزان اصفهانی هــا در تمــام طــول مــاه 
آزادی زندانیــان بــرای  رمضــان 

دســت و دل بــازی اصفهانی هــا در مــاه مبــارک رمضــان بــه ايــن 
مــوارد ختــم نمی شــود چراکــه گلريــزان در ايــن مــاه بــرای آزادی 
زندانيــان در تمــام روزهــای مــاه مبــارک رمضــان انجــام می شــود؛ 
ــان  ــاه رمضــان نيســت و اصفه ــه م ــص ب ــر مخت ــن ام گرچــه اي

رتبــه نخســت خيــران کشــور را دارد.
ــزاری  ــر برگ ــه بهت ــک ب ــرای کم ــته ب ــالهای گذش ــول س در ط
شــدن ايــن رســِم زيبــای رمضــان، در اصفهــان صــدا و ســيما در 

ــه معرفــی  ــوان »يــک شــهر، يــک ضيافــت« ب ــا عن برنامــه ای ب
زندانيــان جرائــم غيرعمــد پرداختــه اســت کــه بــه طــور معمــول تا 
پايــان برنامــه وجــه موردنياز يــا بخــش زيــادی از آن توســط مردم، 
ــی  ــه برخ ــی ک ــود؛ زندانيان ــن می ش ــدان تامي ــئوالن و هنرمن مس
بــرای وجــوه بســيار انــدک و باورناپذيــر سالهاســت رنــج زنــدان را 

ــد. ــان خريده ان ــه ج ب
امــا در ســالهای اخيــر بســياری از رســوم قديــم و خــاص اســتان در 
گــذر دنيــای نويــن برخــی بــه درســتی و برخــی شــايد در اثــر بــی 
توجهــی از ميــان رفتــه اســت گرچــه در شهرســتان های قديمــی 

ــان ايــن رســوم قديمــی اجــرا می شــود. اصفهــان همچن
ــوم  ــی رس ــه برخ ــان ب ــه همچن ــهوری ک ــتان های مش از شهرس
ــه  ــا توجــه ب قديمــی ايــن مــاه پايبنــد هســتند کاشــان اســت و ب
ــوم  ــياری از رس ــان بس ــه کاش ــدگل ب ــز و آران و بي ــی نطن نزديک

ــت. ــابه اس ــتان مش ــه شهرس ــن س ــان در اي رمض
ــاه  ــی« م ــل گردان ــی« و »نخ ــم »هومبابائ ــان دو رس ــن مي در اي
رمضــان کاشــان بــه تازگــی در فهرســت ميــراث ناملمــوس ميراث 

فرهنگــی نيــز بــه ثبــت رســيده اســت.
در ايــن ارتبــاط عبــاس تــراب زاده کارشــناس مردم شناســی 
ــن  ــزود: اي ــی اف ــن هومبابائ ــاره  آيي ــان درب ــی کاش ميراث فرهنگ
ــاه  ــه م ــا نيم ــان ت ــارک رمض ــاه مب ــت م ــب نخس ــم از ش رس

ــه در  ــر محل ــان در ه ــه نوجوان ــکل ک ــن ش ــود بدي ــزار می ش برگ
ــه  ــر ب ــک نف ــده و ي ــيم بندی ش ــری تقس ــا 15 نف ــای 5 ت گروه ه
ــام صنــدوق دار انتخــاب و پــس  ــه ن ــده و ديگــری ب ــوان خوانن عن
ــمس و  ــوره ش ــدن س ــا خوان ــته جمعی ب ــکل دس ــه ش ــار ب از افط

اشــعاری ويــژه بــه درب خانه هــا می رونــد.
ــب 15  ــژه در ش ــه وي ــم ب ــن رس ــه اي ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
ــد کــرد:  ــر انجــام می شــود، تاکي ــا اشــعاری متفاوت ت رمضــان و ب
صاحب خانــه بــا ايــن اعتقــاد کــه مــاه مبــارک رمضــان مــاه انفــاق 
ــداء  ــا اه ــن گروه ه ــه اي ــدی ب ــر نق ــا غي ــدی و ي ــوارد نق اســت م
ــا آن را  ــن پول ه ــع آوری اي ــس از جم ــان پ ــه نوجوان ــد ک می کن

ــد. ــيم می کنن ــود تقس ــان خ مي

lنخل گردانی در شب 21 رمضان
تــراب زاده تاکيــد کــرد: همچنيــن آييــن نخل گردانــی در شــب 21 
رمضــان از ديگــر آداب ايــن مــاه اســت کــه بــه نشــانه عــزاداری در 

برخــی روســتاهای اطــراف کاشــان برگــزار می شــود.
مســئول ثبــت پرونده هــای ميــراث معنــوی اداره ميــراث فرهنگــی 
کاشــان گفــت: مشــهور اســت شــب 2۷ مــاه مبــارک رمضــان ابن 
ملجــم بــه قصــاص رســيده اســت و بــر ايــن اســاس کاشــی ها در 

ايــن شــب جشــن مفصــل و حنابنــدان داشــته اند.

رسوماصفهانیهادررمضاننیازمندکاوش؛
»جیرجیرونی«ثبتملیمیشود

فاطمه کازرونی

آئین هـای رمضان
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رسوماقوامگلستانی؛ازندای
فراموششده»اهللرمضونی«تانماز»تراوی«

مونا 
محمدقاسمی

lعــدم شناســایی صحیــح آداب و رســوم شــرق اصفهان 
در مــاه رمضــان

بــه گفتــه کارشناســان مــردم شــرق اصفهــان بيــش از ديگــر نقاط اســتان 
آداب و رســوم خــود بــرای ايــن مــاه مبــارک را حفــظ کرده انــد امــا ايــن 
ــايی  ــا شناس ــا ب ــه بس ــت و چ ــده اس ــايی نش ــتی شناس ــه درس ــوم ب رس
صحيــح آنهــا بســياری از ايــن آداب در فهرســت ميــراث ناملمــوس قــرار 

گيــرد.
بــه گفتــه فهيمــه زرگــر کارشــناس ثبــت آثــار ميــراث فرهنگــی اصفهان، 
ــاه رمضــان در سرتاســر اســتان  ممکــن اســت بســياری از ســنت های م
اصفهــان موجــود باشــد کــه بــرای ثبــت بــه عنــوان ميــراث ناملمــوس 
نيازمنــد تحقيــق و ســپس معرفــی توســط يکــی از ســکنه باشــد 
ــی از  ــی يک ــا معرف ــی« ب ــام »جيرجيرون ــا ن ــمی ب ــه رس ــه ک همان گون
دانشــجويان اهــل ايــن منطقــه بــه ميــراث فرهنگی اکنــون مراحــل ثبت 

ــد. ــی می کن ــوی را ط ــوس معن ــراث ناملم ــوان مي ــه عن ب
ــل  ــم قات ــن ملج ــان اب ــت در روز 2۷ رمض ــروف اس ــد: مع ــر می گوي زرگ
ــن روز دارای  ــن اســاس اي ــر اي ــی)ع( قصــاص شــده اســت و ب ــام عل ام
شــأن خاصــی اســت و مــردم دســتجرد آدابــی خــاص در ايــن روز اجــرا 

می کننــد.
وی بــا بيــان اينکــه  بــر ايــن اســاس زنــان در ايــن روز پيــش از غــروب 
ــه  ــردم جرقوي ــزود: م ــد، اف ــرای مراســم خــاص می پردازن ــه اج ــاب ب آفت
ــه  ــتی دارد ک ــای بهش ــود دانه ه ــردی در دل خ ــر ف ــه ه ــد ک معتقدن
شــياطين بــه دنبــال آن هســتند و بــر ايــن اســاس در ايــن روز بــا تکــرار 
کلمــه »بســم اهلل« وجــود خــود را متبــرک ميکننــد تــا از شــر شــيطان در 

ــان باشــند. ام
ــه  ــان اينک ــا بي ــان ب ــی اصفه ــراث فرهنگ ــار مي ــت آث ــناس ثب کارش
همچنيــن تمــام زنــان دســتجرد جرقويــه در ايــن روز بايــد نــان بپزننــد، 
ــه اســتفاده  ــن نان هــا حتمــا از ســياه دان ــان در پخــت اي ــد کــرد: زن تاکي
ــه برکــت زيــر  ــه عنــوان چان ــان را ب ــر ايــن اســاس چنــد ن می کننــد و ب

ــد. ــه می دارن ــد آن را نگ ــال بع ــا س ــرار داده و ت ــان ق ــفره ن س
 وی بــا اشــاره بــه اينکــه همچنيــن آييــن »جيرجيرونــی« رســمی اســت 
کــه در شــب 2۷ رمضــان در دســتجرد جرقويــه برگــزار می شــود، گفــت: 
ــا 10  ــرب در دســته های 5 ت ــس از اذان مغ ــردان پ ــن رســم م ــق اي مطاب
تايــی بــه درب خانه هايــی مــی رونــد که پســر مجــرد دارنــد و  بــا خواندن 
ــد و  ــت رامی کنن ــی نيکوسرش ــا زن ــا آرزوی ازدواج ب ــرای آنه ــعاری ب اش

ــه دريافــت می کننــد. مشــتلقی نيــز از طــرف صاحبخان

lپخت غذاهای خاص در ماه مبارک رمضان 
طــی مــاه رمضــان در سرتاســر شــهر اصفهــان غذاهــای خــاص ماننــد 
حليــم بادمجــان، خــورش ماســت، شــله زرد و آشــی موســوم بــه »شــله 

ــود. ــت می ش ــم کار« پخ قل
در گذشــته در بعضــی نواحــی اســتان غذاهايــی ويــژه مــاه رمضــان وجــود 
داشــته اســت؛ بــه طــور مثــال در قمصر کاشــان شــولی، در شــهر کاشــان 
ديــزی تنــوری، در نشــلج کاشــان خــورش چغنــدر مخصــوص ســحر و 

افطــار بــوده اســت.

l شب های قدر و عزاداری در استان اصفهان
ــان  ــوالی متقي ــزاداری م ــام ع ــدر و اي ــب های ق ــان ش ــتان اصفه در اس
ــی اســت کــه  ــواده اصفهان ــر خان ــا شــورخاصی برگــزار می شــود و کمت ب
ــان   ــاجد اصفه ــا مس ــزادگان ي ــب ها در امام ــن ش ــدن اي ــرای گذران ب

ــد. ــدا نکن حضــور پي
ــژه در  ــه وي ــب ب ــی از ش ــا پاس ــات ت ــا و مناج ــات دع ــزاری جلس برگ
ــداری  ــحر، بي ــا س ــده داری ت ــب زن ــارک، ش ــاه مب ــه م ــب های جمع ش
پيــش از ســحر بــرای مناجــات، برگــزاری جلســات مختلــف جــزء خوانــی 
قرائــت قــرآن در مســاجد و حســينيه های اصفهــان و منــازل از ســنتهای 
مهــم اصفهانی هــا در مــاه مهمانــی خداســت کــه جايــگاه خاصــی دارد.

مــردم اصفهــان در روز عيــد فطــر نيــز همــگام بــا يکديگــر برای شــرکت 
در  نمــاز عيــد فطــر شــرکت می کننــد؛ پيــش از ايــن بزرگ تريــن آييــن 
نمــاز عيــد فطــر در اصفهــان در ميــدان نقــش جهــان برگــزار می شــد و 
در کنــار آن برخــی مســاجد اصفهــان نيــز شــاهد برگــزاری نمــاز با شــکوه 
عيــد فطــر بوديــم امــا از ســال گذشــته نمــاز عيــد فطــر بــه جــای ميــدان 

امــام خمينــی)ره( در مصــالی اصفهــان برگــزار می شــود.

روزهــای مــاه مهمانــی خــدا از پــی 
ــده  ــو ش ــا ن ــد، جامه ه ــم می آی ه
و دل هــا در هیاهــوی برگــزاری 
رســم و رســوم ویــژه ایــن مــاه 
اســت؛ اقــوام گلســتانی هــم بــا 
ــان  ــاه رمض ــود م ــاص خ آداب خ
را معنویتــی مضاعــف می بخشــند. 

اســتان گلســتان کــه رنگين کمــان اقــوام بــه شــمار مــی رود 
ــن را در  ــوچ و ترکم ــتانی و بل ــا سيس ــرک ت ــارس و ت و از ف
ــا  ــاه رمضــان هــم متناســب ب خــود جــای داده اســت، در م

ــوام آداب ورســوم خــاص خــود را هــم دارد. ــوع اق تن
روســتاهای  و  شــهرها  در  جامــع  مســجدهای 
مختلــف گلســتان و مســجدهای محــالت همــواره 
پذيــرای شــهروندان هســتند و پايگاهــی اســت کــه 
هرســاله مراســم قرآن خوانــی، تفســير و موعظــه و 
ــود.  ــزار می ش ــا برگ ــم در آن ه ــل عل ــخنرانی های اه س
ــماری از  ــدس ش ــای مق ــور در مکان ه ــر حض ــالوه ب ع
افــراد نيــز در خانه هــای خــود بــرای تــالوت قــرآن گــرد 

می آينــد. هــم 
ــتان  ــردم اس ــن م ــم در بي ــه از قدي ــم هايی ک ــی از رس يک
ــل  ــايه ها و اه ــردن همس ــدار ک ــوده بي ــج ب ــتان راي گلس
ــا  ــت ت ــح اس ــل از اذان صب ــحر و قب ــگام س ــل، هن مح
ــذای ســحری  ــرای صــرف غ ــد و ب ــواب نمانن روزه داران خ

ــوند. ــاده ش آم
در روزگاران قديــم مــردی بــا ســحر خوانــی و يــا 
ــرد؛  ــوت می ک ــداری دع ــه بي ــردم را ب ــوزون م ــی م ابيات
ــم  ــتان گلســتان ه ــی از شــهرهای اس ــن در برخ همچني
ــام  ــی« انج ــم »اهلل رمضون ــان مراس ــب  های رمض در ش
می شــود کــه در آن جوانــان بــه جمــع آوری کمــک  
ــه مســتمندان افطــاری  ــا ب ــن کمک  ه ــد و از اي می پردازن
ــرا  ــر اج ــده و ديگ ــوش ش ــه فرام ــمی ک ــد؛ رس می دهن

. نمی شــود
ــاء، مــردم روزه دار گلســتان  ــا فرارســيدن شــب های احي ب
بــا اشــتياق فــراوان در مســاجد حضــور می يابنــد و 
ــن  ــای جوش ــرآن و دع ــدن ق ــا خوان ــاء را ب ــم احي مراس

ــاجد  ــزادار در مس ــته های ع ــد و دس ــا می کنن ــر برپ کبي
بــه ســينه زنی و عــزاداری می پردازنــد.

 افطــاری دادن و مهمانــی گرفتــن و همچنيــن برپايــی 
افطــاری باشــکوه در مســاجد از مهم تريــن آداب مــردم 
مســلمان گلســتان در مــاه رمضــان اســت کــه نقــش مهمی 

ــد. ــا می کن ــی ايف ــتگی اجتماع در همبس
مســاجد،  در  قــدر  احيــا شــب های  مراســم  برپايــی 
ــا از ديگــر مراســم  ــی و در برخــی خانه ه مکان هــای مذهب

مشــترک بيــن گلستانی هاســت.
ازآنجايی کــه در گلســتان قوم هــای مختلفــی ازجملــه 
ــی از  ــد برخ ــی می کنن ــن زندگ ــوچ و ترکم ــتانی و بل سيس
ــکل  ــه ش ــوام ب ــن اق ــن اي ــان بي ــاه رمض ــم های م مراس

خــاص برگــزار می شــود.
يکــی از محققــان فرهنــگ سيســتانی در خصــوص 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــتان در م ــردم سيس ــوم م آداب ورس
ــتان  ــتانی های گلس ــارک سيس ــاه مب ــن م ــد: در اي می گوي
آيين هــای خــاص خــود را بــر پــا می کننــد، رمضــان 
خوانــی، عيــادت از مريــض، صله رحــم، کمــک بــه 
مســتمندان، دعــا و نيايــش به خصــوص در شــب های قــدر 

ــت. ــوم اس ــن رس ــه اي و ...از جمل

lسحر خوانی و رمضان خوانی
بــه گفتــه محمــد آذری مديربنيادفرهنگــی نيمــروز در ايــن 
ــتاهای  ــدان روس ــفيدان و معتم ــر از ريش س ــد نف ــن چن آيي
ــدار  ــاز ســحر از خــواب بي ــی پيــش از آغ سيســتانی لحظات
ــدن اشــعار  ــا و خوان ــه پشــت بام خانه ه ــن ب ــا رفت شــده و ب
مذهبــی بــا لهجــه محلــی مــردم روســتا را از رســيدن وقــت 

ــد. ــر می کنن ــحر باخب س
ــان و  ــی از جوان ــن جمع ــن آيي ــزود: در اي ــد آذری اف محم
ــان هــر محلــه در دســته ای کوچــک پــس از افطــار  نوجوان
بــرای جمــع آوری نــذورات بــه درب منــازل مــردم مراجعــه 
کــرده و اشــعار محلــی را بــا صــدای رســا قرائــت می کننــد.

آيين هــای رمضــان خوانــی و ســحر خوانــی ريشــه 
ــن  ــع اي ــتان دارد و درواق ــردم سيس ــی م ــگ غن در فرهن
آيين هــا قداســتی خــاص بــه مــاه مبــارک رمضــان 
ــی  ــان خوان ــن رمض ــرای آيي ــی اج ــد؛ چگونگ می بخش
ــا  ــب های 14ت ــه ش ــت ک ــه اس ــه اين گون ــتانی ها ب سيس

آئین هـای رمضان
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19 مــاه مبــارک رمضــان، گروهــی از مــردم بــا خوانــدن اشــعار 
ــا و  ــه هداي ــه و از صاحب خان ــازل مراجع ــه در من ــوص ب مخص

نذوراتــی را دريافــت می کننــد.
ــدان و  ــن نيازمن ــده بي ــوال جمع آوری ش ــن، ام ــن آيي ــان اي در پاي

ــود. ــيم می ش ــان تقس يتيم

lمراسم آشتی کنان و نقش »ریش سفید«
ــتانی ها،  ــن سيس ــارک در بي ــاه مب ــن م ــم اي ــر از مراس ــی ديگ يک
مراســم آشــتی و ايجــاد دوســتی بيــن افــرادی اســت کــه بــه علتی 
ــه  ــد ک ــن باورن ــر اي ــتانی ها ب ــده اند. سيس ــر دل آزرده ش از يکديگ
بــدون آشــتی بــا بــرادران دينــی، روزه فــرد موردقبــول درگاه الهــی 

ــود. ــع نمی ش واق
البتــه ايــن مراســم آشــتی دادن فقــط مختــص ايــام مــاه مبــارک 
نيســت بلکــه در همــه اعيــاد مذهبــی و ملــی نيز اعضــای خانــواده 
ــن چــه کســانی  ــد در مــدت گذشــته بي ــل بررســی می کنن و فامي
ــه  ــا را ب ــا آن ه ــرده به اصطــالح شــکراب شــده اســت ت خدای ناک

ايــن بهانــه آشــتی دهنــد.
نقــش  ريش ســفيدان  از  يکــی  آشــتی کنان  مراســم  در 
ــن  ــماور را روش ــه اش س ــد. در خان ــازی می کن ــتی دهنده را ب آش
ــم  ــه ه ــبت ب ــه نس ــر را ک ــد و آن دو نف ــی دم می کن ــرده و چاي ک
ــد و  ــوت می کن ــر دع ــالع از يکديگ ــدون اط ــد، ب ــی دارن کدورت

می انــدازد. راه  آشــتی کنان  مراســم 
سيســتانی ها ســه روز قبــل از فرارســيدن عيــد فطــر، بــه 
نظافــت و خانه تکانــی می پردازنــد و لباس هــای نــو تهيــه 
ــی« و  ــام »قليف ــه ن ــی ب ــای روغن ــن روز نان ه ــد. در اي می کنن
ــاوندان  ــايه ها و خويش ــن همس ــت و بي ــی پخ ــای محل کلوچه ه

توزيــع می شــود.
ــه  ــور اقام ــه به منظ ــی ک ــتانی ها در مکان ــر سيس ــد فط در روز عي
نمــاز عيــد در نظــر گرفته شــده حضــور می يابنــد و پــس از 
خوانــدن نمــاز و پرداخــت فطريــه، فرارســيدن عيــد فطــر را 
ــه  ــک ب ــرض تبري ــرای ع ــد و ب ــک می گوين ــر تبري ــه يکديگ ب

خانه هــای اقــوام و آشــنايان می رونــد.
ــرد  ــن ف ــا بزرگ تري ــادات ي ــهدا و س ــه ش ــد از خان ــد عي ديدوبازدي
ــه و خــوردن  ــر خان ــس از حضــور در ه ــاز می شــود و پ ــل آغ فامي
شــيرينی محلــی و چــای و ميــوه، خانــه را بــه همــراه صاحب خانــه 
ــرک  ــتان ت ــاوندان و دوس ــر خويش ــزل ديگ ــه من ــن ب ــرای رفت ب

می کننــد.

lآیین ماه رمضان در بین ترکمن های گلستان
ــه  ــته هايی ک ــار درگذش ــان افط ــالم زم ــرای اع ــا ب ترکمن ه
ــود  ــون و ... وج ــو و تلويزي ــد رادي ــی مانن ــات و تجهيزات امکان
نداشــت، مراســمی بــه نــام » آغــاز آچلــی« بــه معنــای افطــاری 

ــق  ــن مناط ــاجد در اي ــاخت مس ــس از س ــتند و پ ــردن داش ک
مراســم افطــاری ،ديگــر از فــراز پشــت بام ايــن مســاجد اعــالم 

می شــد.
ــا  ــن ترکمن ه ــان در بي ــارک رمض ــاه مب ــب های 14 و 15 م در ش
رســم اســت کــه يــک طلبــه يــا غزل خــوان خوش صــدا در روســتا 
ــن  ــون آن اي ــه مضم ــد ک ــعاری را می خوان ــاد و اش ــه راه می افت ب
ــت  ــيد، مقاوم ــه رس ــه نيم ــان ب ــاه رمض ــه ای روزه داران م ــود ک ب
ــرع  ــر مص ــس از ه ــد و پ ــر را روزه بگيري ــف ديگ ــا نص ــد ت کني
جمعيتــی کــه پشــت ســر ايــن طلبــه بــه راه می افتادنــد»االو« يــا 
ــه ايــن مراســم  ــود، ب » اهلل« می گفتنــد کــه به صــورت منادايــی ب

ــد. ــان« می گوين ــار رمض »ي
ــردم  ــت و م ــه داش ــب ادام ــی از ش ــا پاس ــان ت ــم ياررمض مراس
ــه  ــی ک ــه جمعيت ــادی را ب ــای زي ــا و نذری ه ــايل و خوراکی ه وس
در کوچه هــای روســتا بــه راه افتــاده بودنــد می دادنــد کــه پــس از 

ــد. ــيم می ش ــدان تقس ــن نيازمن ــم بي ــان مراس پاي
ــن  ــارک اي ــاه مب ــن م ــا در اي ــم ترکمن ه ــر از مراس ــی ديگ يک
اســت کــه از شــب بيســتم تــا ســی ام مــاه مبــارک رمضان مراســم 
ــا 5  ــرآن در 6 شــب در گروه هــای 3 ت ــد و 30 جــز ق ــکاف دارن اعت

ــود. ــم می ش ــاجد خت ــره در مس نف
ــح«  ــاز »تراوي ــود و نم ــور می ش ــرم و پرن ــام مســاجد گ ــن اي در اي
کــه از مهم تريــن مناســک عبــادی مــاه رمضــان بيــن ترکمن هــا 

ــا می شــود. ــه اســت برپ پــس از نمازهــای يومي
ــترک در  ــم مش ــر مراس ــدر از ديگ ــب ق ــای ش ــزاری آيين ه برگ

ميــان همــه مســلمانان اســت ترکمن هــا در شــب بيســت و 
هفتــم مــاه رمضــان آييــن شــب قــدر را برگــزار می کننــد و در آن 
ــه مشــغول  ــاز باخــدا و ادای نمــاز نافل ــادت و راز و ني ــه عب شــب ب

می شــوند.
بــرای گراميداشــت ايــن شــب، زنــان ترکمــن شــيرينی و 
ــان برنجــی  ــورک«، ن خوراکی هــای خانگــی نظيــر »پشــمه«، »ب
و فرنــی می پزنــد و انجــام ديدوبازديــد همســايه ها و خويشــاوندان 

ــت. ــب اس ــن ش ــای اي ــر آيين ه از ديگ

lآیین مشایعت رمضان با آوای »الوداع«
ــا  ــاه ب ــن م ــی اي ــاه رمضــان در شــب های پايان ــن مشــايعت م آيي
ســردادن آوای» الــوادع« و »الفــراق« يــا شــهر رمضان  در مســاجد 

ــدوه تمــام برگــزار می شــود. ــا ان از ســوی روزه داران ب
ــک  ــز آداب ورســومی نزدي ــتان گلســتان ني ــاکن اس ــای س قزاق ه
ــاه  ــن روز م ــز پانزدهمي ــا ني ــد. کردکوی ای ه ــا دارن ــه ترکمن ه ب
ــه  ــن ک ــن جش ــد و در اي ــراه می کنن ــن هم ــا جش ــان را ب رمض
مراســم ســنتی »رمضــان اهلل« معــروف اســت افــراد نذرهــای خود 
ماننــد آرد، نــان و حلــوا را بــرای تقســيم بيــن فقــرا بــه اين مراســم 

می آورنــد.
يکــی از رســوم جالــب ايــن مــاه نــزد کتــول های اســتان گلســتان 
ــه50 ســالگی برســد  ــاه ب ــن م ــردی در اي ــر ف ــه اگ ــن اســت ک اي
افطــاری می دهــد. گلســتانی ها بــاور دارنــد قبــل از ســپيده صبــح 

عيــد فطــر ، زکات فطــره را بــه دســت مســتمندان برســانند.

آئین هـای رمضان
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نقـاط  از  بسـیاری  در 
لرسـتان همزمان بـا فرا 
بیسـت  شـب  رسـیدن 
شـب  رمضـان  یکـم  و 
حضـرت  شـهادت 
علـی)ع( اقدام بـه پختن 
می کننـد.  حلـوا  انـواع 

ــتان در  ــر لرس ــول در سراس ــوم معم از آداب ورس
ــب  ــوای ش ــن حل ــان پخت ــارک رمض ــاه مب م
ــه  ــواًل در هم ــه معم ــت ک ــم اس ــت و يک بيس
شهرســتان های اســتان پختــه می شــود و در 
مراســم احيــا و ديگــر مراســم های مختــص بــه 
ــود. ــع می ش ــردم توزي ــان م ــان در مي 21 رمض

در اين راسـتا هم زمان با فرارسـيدن شـب بيسـت 
و يکم و شـهادت حضـرت علی )ع( زنـان لر اقدام 
بـه پختـن حلوايی نـذری می کنند کـه در گويش 
لری بـه آن »حلـوای بيـس و يه کـم« می گويند 
کـه لرسـتانی ها بر ايـن باورند بـاز کـردن افطار با 

اين حلـوا ثواب بسـياری دارد.
همچنيـن در برخی از مناطق لرسـتان بخشـی از 
حلوای شـب بيسـت و يکـم را به نشـانه تبرک تا 
زمان فرارسـيدن روز عيد فطر و خـوردن مجدد از 

آن در جـای خنـک نگهـداری می کنند.

ــه  ــگ عام ــگر فرهن ــور پژوهش ــن پ ــا حس عط
لرســتان در ايــن رابطــه می گويــد: يکــی از آداب 
و رســوم مــردم لرســتان در مــاه مبــارک رمضــان 
مربــوط بــه شــب های قــدر و ضربــت خــوردن و 

شــهادت حضــرت علــی)ع( اســت.
وی ادامــه می دهــد: مــردم در شــب 21 مــاه 
رمضــان حلــوای نــذری می پزنــد کــه بخشــی از 
آن را بــر ســر ســفره ســحر و افطــار می گذارنــد، 
ــد و بخشــی  ــه همســايگان می دهن بخشــی را ب
هــم بــرای روز عيــد فطــر نگــه داشــته می شــود.

در شــب  21 مــاه رمضــان در بروجــرد نيــز انــواع 
ــوا  ــيره، حل ــوا ارده، ارده ش ــم از حل ــات اع حلواج
مغــزی، حلــوا شــکری، ترحلــوا پختــه می شــود.
شهرســتان  در  پخته شــده  حلــوای  امــا  و 
ــت از  ــوم اس ــوا« موس ــه »ترحل ــه ب ــرد ک بروج
ــت و  ــوز پابرجاس ــه هن ــت ک ــومی اس آداب ورس
ــار و  ــفره های افط ــتر س ــوان آن را در بيش می ت

ــرد. ــاهده ک ــرد مش ــان بروج ــحر مردم س
»ترحلــوا«، حلــوای خانگــی مقــوی اســت کــه از 
ترکيــب آرد بــوداده يــا برشــته، شــکر يــا خرمــا، 

ــخ  ــی بروجــرد طب ــی محل گالب و روغــن حيوان
می شــود و به نوعــی زيبــا و رنگيــن توســط 
کدبانوهــای بروجــردی به وســيله پســته و گــردو 

ــود. ــن می ش تزيي
از ديگر غذاهايی که در شب های احيا در مراسم های 
عزاداری و شب زنده داری توزيع می شود می توان به 
آش »شله زرد« و ديگر آش های محلی ازجمله آش 

»مشوره« اشاره کرد.
ــمزه  ــبک و خوش ــای س ــوره« از غذاه آش »مش
ــان بروجــرد اســت کــه در ســحر و افطــار  مردم
مــاه مبــارک رمضــان پختــه می شــود و به رســم 
معمــول ميــان مردمــان لرســتان موســوم 
بــه ســنت »کاســم ســا« در ميــان منــازل 

همســايگان نيــز توزيــع می شــود.
ــوای  ــواده ای حل ــر خان ــنت ه ــن س ــق اي مطاب
نــذری پخته شــده و در برخــی مــوارد مقــداری از 
غــذای افطــار خــود را بــرای همســايگان می بــرد 
ــز مقــداری از غــذای افطــار خــود  و همســايه ني
ــذا  ــش غ ــا آن براي ــه ب ــی ک ــرف غذاي را در ظ

آورده انــد می ريــزد و پــس می فرســتد.
اجـرای ايـن رسـم ضمـن تقويـت روابـط بيـن 
همسـايگان و فاميل باعث خبر گرفتـن از احوال و 
وضعيـت معيشـتی خانواده ها از يکديگر می شـود 
خانواده هـای  شناسـايی  باعـث  به خصـوص  و 

کم بضاعـت خواهـد شـد.
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زهرا حسینی

»رشــته خشــکار« شــیرینی بومــی بــا 
ــه  ــوده ک ــی بیــش از 300 ســال ب قدمت
بخــش  زینــت  و  جــزو جدانشــدنی 
ســفره های افطــار در گیــالن اســت. 
ســفره های گیالنــی بــه لحــاظ تنــوع 
کم نظیرتریــن  از  یکــی  غذایــی 
ادعــای  شــاید  و  بــوده  ســفره ها 
بیجایــی نباشــد اگــر بگوییــم متناســب بــا هــر فصــل و هــر 
ــن ســفره های  مناســبت، غذاهــای خاصــی زینت بخــش ای

رنگیــن اســت.

ــرزا قاســمی« در فصــل بهــار و تابســتان  ــی آِوی« و »مي از »خال
ــخ  ــد طب ــرای اســتقبال از عي ــون« کــه ب و »آش چهارشــنبه خات
می شــود گرفتــه تــا »آش تــرش« کــه بــرای زن بــاردار می پزنــد 
و »شــامی« کــه زينت بخــش ســفره های افطــار اســت، هرکــدام 
ــش  ــده و پختن ــاص تهيه ش ــبتی خ ــل و مناس ــا فص ــب ب متناس

ــود را دارد. ــاص خ آداب ورســوم خ
ــامی« و  ــکار«، »ش ــته خش ــز »رش ــان ني ــارک رمض ــاه مب در م
ــار  ــفره های افط ــر از س ــزو جدايی ناپذي ــه ج ــله قلمکار« س »ش
ــه هرکــدام ســبک و ســياقی خــاص  گيالنی هــا اســت کــه تهي

ــود دارد. خ

lرشته خشکار؛ شیرینی محلی با قدمت 300 ساله
شــيرينی  قدمــت  دربــاره  دقيــق  خيلــی  نتــوان  شــايد 
ــود،  ــات موج ــاس اطالع ــر اس ــا ب ــر داد ام ــکار« نظ »رشته خش
ــکرات  ــه گس ــاله در منطق ــی 300 س ــا قدمت ــيرينی ب ــن ش اي
ــود  ــخ می ش ــرا طب ــوراب« صومعه س ــر گ ــش »طاه ــژه بخ به وي
و بهتريــن رشــته ريــزان- اصطالحــی بــرای افــرادی کــه رشــته 
ايــن شــيرينی را آمــاده می کننــد- در ايــن منطقــه وجــود دارد و 
ــا و  حتــی در برخــی خانواده هــا رشــته ريــزی به عنــوان شــغل آب

ــت. ــده اس ــدادی درآم اج

ــر  ــه طاه ــا در منطق ــود نه تنه ــروع می ش ــه ش ــان ک ــاه رمض م
گــوراب کــه در تمــام نقــاط اســتان به ويــژه شــهر رشــت 
ــت  ــه کيفي ــم می شــود و بســته ب ــزی عل بســاط رشته خشــکار پ
ــاص  ــتريان خ ــازه مش ــر مغ ــود، ه ــه می ش ــه ارائ ــی ک محصول

خــود را دارد.
حميــد طاهــر گورابــی يکــی از رشــته ريزانــی اســت کــه اگرچــه 
ســال ها در منطقــه طاهــر گــوراب بــه کار رشــته ريــزی مشــغول 

بــوده امــا ايــن روزهــا کاروکاســبی اش را بــه رشــت منتقــل کرده 
و در مــاه مبــارک رمضــان بــه ارائــه ايــن شــيرينی بــه مشــتريان 

می پــردازد.
ــد:  ــح می ده ــکار« توضي ــخ »رشته خش ــوه طب ــاره نح وی درب
ايــن شــيرينی مخصــوص ســفره های افطــار اســت و بيشــترين 
ــواد  ــت م ــوع و کيفي ــا ن ــام اســت ام ــن اي ــم در همي ــد آن ه تولي
ــتريان دارد. ــتقبال مش ــادی در اس ــر زي ــکيل دهنده آن، تأثي تش

»رشتهخشکار«شیرینی۳۰۰ساله
زینتبخشسفرههایافطاردرگیالن

مریم قاضی زاده
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از دو  ادامــه مــی دهــد: رشــته خوشــکار  طاهرگورابــی 
ــه  ــوال ب ــه معم ــده ک ــکيل ش ــکار تش ــته و خش ــول رش محص
ــان  ــته« هم ــود. »رش ــی ش ــرده م ــام ب ــته ن ــورت پيوس ص
ترکيــب آرد و برنــج و آب و شــير بــه تنهايــی اســت کــه روی 
ــته  ــه رش ــکار« ب ــود و »خش ــی ش ــه م ــی ريخت ــينی مس س

ــد. ــی گوين ــر م ــان پ مي
ايــن رشــته ريــز گيالنــی دربــاره نحــوه درســت کــردن »رشــته« 
ــرم  ــج را خيــس کــرده و وقتــی ن ــر هــا برن ــم ت ــد: قدي مــی گوي
شــد، آن را آســياب مــی کردنــد تــا آرد برنــج يکدســتی بــه دســت 
آيــد و همــان آرد برنــج را بــرای تهيــه رشــته مــورد اســتفاده قــرار 
ــج آمــاده اســتفاده مــی  ــد امــا امــروزه بيشــتر از آرد برن مــی دادن

کننــد.
وی يــادآور مــی شــود: بــرای اينکــه طبــع رشــته معتــدل باشــد، 
ــی کاظمــی«  ــواع »عل ــج حاصــل از ان ــوع آرد برن از ترکيــب دو ن
و »هاشــمی« کــه يکــی طبــع ســرد دارد و ديگــری طبــع گــرم 

ــی شــود. اســتفاده م
ــير  ــا آب و ش ــج را ب ــدا آرد برن ــد: ابت ــی افزاي ــی م ــر گوراب طاه
مخلــوط مــی کنيــم و وقتــی مايعــی صــاف و يکدســت درســت 
ــه آن »شــانه رشــته  شــد، آن را در وســيله ای مخصــوص کــه ب

ــم. ــی ريزي ــد، م ــی گوين ــزی« م ري
ــزی«  ــته ري ــانه رش ــرد »ش ــوه عملک ــکل و نح ــاره ش وی درب
ــتوانه  ــيله ای اس ــزی وس ــته ري ــانه رش ــد: ش ــی ده ــح م توضي
ــا بتــوان مــواد  ــوده ت ــاز ب ای شــکل اســت کــه از يــک طــرف ب
ــه  ــش لول ــج- ش ــه پن ــر ب ــويی ديگ ــت و از س ــل آن ريخ را داخ
ــه  ــا ب ــه ه ــن لول ــه اي ــود ک ــی ش ــم م ــد خت ــف مانن ــک قي باري
شــکلی منظــم در کنــار هــم قــرار گرفتــه و خــروج مــواد رشــته 
ــه همــراه چرخــش دســت اســتاد کار، شــکل  ــه هــا ب از ايــن لول

ــد. ــی کن ــت م ــته را درس رش
طاهــر گورابــی همچنيــن دربــاره ســينی مخصــوص رشــته پزی 
مــی گويــد: ســينی مخصــوص رشــته پــزی از جنــس مس اســت 
و هرچــه خلــوص مــس آن بيشــتر باشــد، پخــت رشــته و کيفيت 

آن بهتــر مــی شــود.
ايــن رشــته ريــز گيالنــی ادامــه مــی دهــد: وقتــی مــواد رشــته 
ــم،  ــوری در آوردي ــت ت ــکل باف ــه ش ــه و ب ــينی ريخت را روی س
ــتن از روی  ــل برداش ــرد و قاب ــود را بگي ــع خ ــه ماي ــی ک ــا زمان ت
ــم  ــار پشــت و رو مــی کني ــد ب ســينی باشــد آن را گذاشــته و چن
تــا بــه خوبــی خــود را بگيــرد و در اصطــالح »وا« نــرود. »رشــته« 
ــی  ــه صــورت خال ــوان ب ــی ت ــم م ــرده و ه ــا ک ــاده شــده را ت آم
ــا کــردن داخــل آن را  اســتفاده کــرد و هــم مــی تــوان قبــل از ت
بــا محتوياتــی کــه از قبــل آمــاده شــده، پــر کنيــم و بــه صــورت 

ــود. ــورده ش »خشــکار« خ
وی دربـاره محتويـات درون خوشـکار توضيح می دهـد: محتويات 
درون خوشـکار از گـردو و کمی شـکر بـه همـراه ادويه مخصوص 
شـامل هل، دارچيـن، جوز هندی و ميخک تشـکيل شـده که اين 

مواد را درون رشـته گذاشـته و آن را تـا می کنيم.
ــام  ــورت خ ــه ص ــيرينی ب ــن ش ــد: اي ــی افزاي ــی م ــر گوراب طاه
ــد  ــا باي ــرو آن حتم ــرای س ــود و ب ــی ش ــا عرضــه م ــازه ه در مغ
کمــی ســرخ شــده و با شــربتی کــه شــامل کمــی شــکر، گالب و 

ــران اســت، شــيرين شــود. زعف

l رشته خشکار؛ از طاهر گوراب تا انگلیس
هرچنــد »رشــته خوشــکار« شــيرينی ســنتی و مخصــوص مــاه 
رمضــان در گيــالن اســت امــا طعــم بــی نظيــر ايــن محصــول 
ــا بســياری از شــهرهای کشــور و حتــی خــارج از  باعــث شــده ت
مرزهــای ايــران نيــز طبــخ ايــن شــيرينی در مــاه مبــارک رمضان 

رواج داشــته باشــد.
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صناي ــراث فرهنگ ــس اداره مي رئي
ــد: شــيرينی »رشــته خشــکار« يکــی از  ــه ســرا مــی گوي صومع
شــيرينی هــای ســنتی گيــالن و منطقــه گســکرات اســت کــه 
ــر  ــد آن در سراس ــان تولي ــارک رمض ــاه مب ــاز م ــا آغ ــان ب همزم
اســتان بــه ويــژه در منطقــه »طاهــر گــوراب« رونــق مــی گيــرد.

ــر  ــه ب ــيرينی ک ــن ش ــد اي ــد: تولي ــی افزاي ــرگان م ــا مه عليرض
ــال دارد از  ــش از 300 س ــی بي ــود قدمت ــات موج ــاس اطالع اس
ــاط اســتان رســيده و در  ــه ســاير نق ــه »طاهــر گــوراب« ب منطق
ايــن منطقــه اســتاد کاران ماهــری بــه عرضــه »رشــته خشــکار« 

ــد. ــی پردازن م
وی بــا اشــاره بــه گســترش توليــد اين شــيرينی ســنتی در کشــور 
تصريــح مــی کنــد: منطقــه طاهــر گــوراب ســفير معرفی »رشــته 
ــران  ــه سراســر کشــور و حتــی خــارج از مرزهــای اي خشــکار« ب
ــوده و توليــد آن حتــی در کشــور انگلســتان نيــز توســط يکــی  ب
از اهالــی منطقــه »طاهــر گــوراب« بــه نــام »بردبــار« انجــام مــی 

شــود.
رئيـس اداره ميراث فرهنگی، صنايع دسـتی و گردشـگری صومعه 
سـرا به حضـور اسـتادکارانی بـا سـابقه 60 سـال فعاليـت در توليد 
»رشـته خشـکار« اشـاره کـرده و مـی گويـد: در بسـيار از خانواده 
هـای منطقـه طاهـر گـوراب »رشـته ريـزی« بـه عنـوان شـغل 
خانوادگـی همچنـان رواج دارد و توليـد اين شـيرينی در ماه مبارک 

رمضـان در منطقـه يـاد شـده رونق زيـادی مـی گيرد.
مهــرگان بــه لــزوم حفــظ و حراســت از مشــاغل خــاص گيــالن 
تاکيــد کــرده و خاطرنشــان مــی کنــد: الزم اســت تــا بــا تشــويق 
ــات  ــال تجربي ــن انتق ــت و همچني ــه فعالي ــه ادام ــتادکاران ب اس
شــخصی بــه نســل جديــد، از ايــن شــغل چنديــن ســاله کــه بــه 
عنــوان بخشــی از ميــراث معنــوی گيــالن محســوب مــی شــود 

ــم. حفاظــت کني

lطعم لذیذ »شامی« زیر دندان روزه داران
ــه  ــان ک ــاه رمض ــوص م ــای مخص ــی ه ــر از خوراک ــی ديگ يک
ــام دارد.  ــامی« ن ــار اســت، »ش ــای افط ــفره ه ــت بخــش س زين

ايــن غــذا کــه همــراه بــا پنيــر و ســبزی خــوردن ســرو می شــود، 
جايــگاه ويــژه ای بــر ســر ســفره هــای افطــار مــردم گيــالن دارد.

ــازان  ــه ساغريس ــاکن در محل ــال س ــهروندان ميانس ــی از ش يک
رشــت دربــاره طبــخ »شــامی« مــی گويــد: کمتــر ســفره افطاری 

در گيــالن وجــود دارد کــه شــامی بــر ســر آن ســفره نباشــد.
ــو حقيقــی ادامــه مــی دهــد: شــامی کــه از ترکيــب گوشــت  بان
ــه  ــده، ب ــکيل ش ــرغ تش ــم م ــاز و تخ ــه و پي ــا لپ ــده ب ــش ش ري
همــراه پنيــر - پنيــر ســياهمزگی يا ليقــوان- و ســبزی خــوردن و 

ــه عنــوان پيــش غــذا ســرو مــی شــود. ب
ــر  ــای ديگ ــذا در روزه ــن غ ــت اي ــد پخ ــد: هرچن ــی افزاي وی م
ــگ و  ــر ســر ســفره افطــار رن ــا شــامی ب ــز رواج دارد ام ســال ني

ــد. ــی ده ــری م ــم ديگ ــته و طع ــری داش ــوی ديگ ب
 

lآش »شله قلمکار« محبوب گیالنی های روزه دار
ــژه  ــه وي ــالن ب آش »شــله قلمــکار« کــه در برخــی مناطــق گي
شــرق اســتان بــه نــام آش »فاطمــه زهــرا« ناميــده مــی شــود نيز 
يکــی ديگــر از خوراکــی هــای محبــوب گيــالن در مــاه مبــارک 

رمضــان اســت.
ايــن آش کــه ترکيبــی از گوشــت، ســبزيجات، انــواع حبوبــات و 
برنــج اســت، طرفــداران زيــادی داشــته و همزمــان با مــاه مبارک 
رمضــان عرضــه آن در اکثــر مغــازه هــا رونــق زيــادی مــی گيــرد.

محمــد، کارگــر يکــی از معروفتريــن آش فروشــی هــای رشــت 
اســت و دربــاره محبوبيــت ايــن آش در بيــن گيالنــی هــا توضيح 
مــی دهــد: آش »شــله قلمــکار« تنهــا آشــی اســت کــه همزمــان 
بــا مــاه مبــارک رمضــان در اکثــر مغــازه هــای شــهر فروختــه می 
شــود و بــر خــالف ســاير شــهرها کــه در ايــن مــاه خــوردن »آش 
رشــته« مرســوم اســت، مــردم گيــالن بيشــتر »شــله قلمــکار« 
مــی خورنــد و بــه نــدرت مــی تــوان آش رشــته را بــر ســر ســفره 

هــای افطــار در گيــالن ديــد.
وی ادامــه مــی دهــد: محبوبيــت ايــن آش بــه حــدی اســت کــه 
توليــد آن در مغــازه مــا همزمــان بــا مــاه مبــارک رمضــان بــه دو 
يــا حتــی ســه برابــر ميــزان هميشــگی رســيده و در برخــی روزها 

حتــی زودتــر از موعــد هــم بــه اتمــام مــی رســد.
محمــد بــه خــواص غذايــی ايــن آش اشــاره کــرده و مــی گويــد: 
ترکيــب گوشــت و ســبزيجات و حبوبــات بــه همــراه برنــج باعث 
شــده تــا آش »شــله قلمــکار« يــک وعــده غذايــی مقــوی و البته 
ــواص  ــال خ ــن ح ــد و در عي ــرای روزه داران باش ــری ب ــر کال پ

غذايــی مطلــوب را نيــز شــامل شــود.
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پژمان امیدی
رمضــان کــه می آیــد ســنت خــوب 
»کاســه بهــره« و صله رحــم در کهگیلویه 
و بویراحمــد رونــق می گیــرد و بــوی 
معنویــت و نوع دوســتی در کوچه پس کوچه هــای شــهر و 

روســتا می پیچــد. 

ــا صله رحــم و ســفره های  ــد ب ــه و بويراحم رمضــان در کهگيلوي
ســاده امــا صميمی عشــاير و ســنت خــوب »کاســه بهــره« دادن 

ــت. ــورده اس گره خ
ــته  ــوای ســنت های عشــايری گذش ــال و ه ــی باح اينجــا زندگ
ــا ســحر  ــد خــورده اســت و همســايه ها در زمــان افطــار و ي پيون
هــر چــه کــه بــرای خــوردن داشــته باشــند را بــا همســايه خــود 

ــوند. ــريک می ش ش
ايــن رســم کــه »کاســه بهــره دادن« نــام دارد يــادگار گذشــتگان 

ايــن ديــار اســت کــه نســل بــه نســل حفظ شــده اســت.
روزگاری نه چنــدان دور کــه همســايه از حــال همســايه باخبــر  و 
ــه می شــد، يکــی از همســايه ها  ــود، ســحر ک ســفره ها يکــی ب
ــرای  ــا را ب ــی زد و آن ه ــر م ــه س ــراد محل ــر اف ــه ديگ ــه خان ب

ــرد. ــدار می ک ــحری بي س
مــردم ايــن اســتان بنــا بــر ســنتی ديرينــه از چنــد روز پيــش از 
ــاه  ــه پيشــواز م ــد و ب ــارک رمضــان، روزه می گيرن ــاه مب ــاز م آغ

ــد. ــان می رون رمض
در ايـن مـاه  کـه خيروبرکـت را بـا خـود بـه همـراه دارد توجـه 
همسـايه ها به همديگر بيشـتر شـده و همسـايه هايی که وضعيت 

مالـی ضعيف تـری دارنـد، موردتوجـه بيشـتر قـرار می گيرنـد.
ــق  ــا حضــور همســايه ها و فاميــل دور و نزديــک رون ســفره ها ب
ــفره  ــر س ــه در س ــز آنچ ــتان ني ــتاهای اس ــرد و در روس می گي

ــت. ــواده اس ــدی خان ــول تولي ــود، محص ــر می ش حاض
تــا قبــل از ورود راديــو، بانــگ خــروس و رؤيــت فجــر و غــروب 
ــا  ــردان ي ــتا پيرم ــر روس ــود. در ه ــای روزه داران ب ــاب راهنم آفت
ــادی را  ــه آب ــحرگاه بقي ــه در س ــد ک ــحرخيزی بودن ــان س پيرزن

بيــدار می کردنــد.
آبــادی  پيرمــردان  نيــز  احيــاء  شــب های  در  درگذشــته 
کتاب هــای دعايــی کــه مــرور زمــان باعــث فرســودگی آن هــا 
شــده بــود را می آوردنــد و بــرای ســايرين دعــای جوشــن کبيــر 

می خواندنــد.
ــه  ــته ب ــه از گذش ــت ک ــومی اس ــی از آداب ورس ــی يک خانه تکان
يــادگار مانــده اســت و مــردم ايــن اســتان پيــش از مــاه مبــارک 
رمضــان خانه تکانــی می کننــد و بــه پيشــواز بهــار قــرآن 

می رونــد.
مســاجد نيــز پيــش از مــاه مبــارک رمضــان غبارروبــی می شــوند 

و پيــر و جــوان در ايــن کار مشــارکت می کننــد.
ــان در  ــارک رمض ــاه مب ــی م ــنت های قديم ــر از س ــی ديگ يک
ايــن اســتان کــه ايــن روزهــا بــه دســت فراموشــی سپرده شــده 

ــوات اســت. ــگاه کــردن در آيينــه و فرســتادن صل اســت، ن
درگذشــته مــردم ايــن ديــار بعــد از رؤيــت هــالل مــاه، در آينــه 
می نگريســتند و صلــوات می فرســتادند و اعتقــاد داشــتند کــه بــا 
ايــن کار دلشــان چــون آيينــه صــاف و روشن شــده و غبــار گنــاه 

ــود. ــان زدوده می ش از دلش
ــود،  ــه ب ــا راه نيافت ــه خانه ه ــوژی ب ــوز تکنول ــه هن ــته ک درگذش

مــردم بــرای تشــخيص وقــت دقيــق ســحر از ســتارگان يــاری 
ــدن  ــای دمي ــه معن ــان ب ــروس برايش ــگ خ ــد و بان می طلبيدن

ــود. ــح ب صب
ــی داد و  ــد م ــحر  را نوي ــمان س ــتاره در آس ــت س ــدن هش دي
ــن  ــر را تعيي ــاز ظه ــت نم ــاک وق ــی در خ ــردن چوب ــا فروک ب
می کردنــد. بديــن گونــه کــه زمانــی کــه چــوب ســايه 
ــود  ــر ب ــت بعدازظه ــايه داش ــه س ــی ک ــر، و زمان ــت ظه نداش
ــار  ــت افط ــيدن وق ــز رس ــمان ني ــتاره در آس ــه س ــدن س و دي

ــی داد. ــد م را نوي
در وقــت اذان نيــز ريش ســفيد روســتا چراغــی را روشــن 
می کــرد و بــر پشــت بام قــرار می گرفــت و اذان می گفــت.
يکــی ديگــر از رســوم ســنتی ايــن ديــار افطــاری دادن بــه فاميل 
و همســايگان اســت کــه هنــوز در اکثــر خانواده هــا ايــن رســم 

ــود. ــرا می ش اج
ــر ســر ســفره افطــار دعــوت می شــوند  ــل دور و نزديــک ب فامي

و هــر  شــب يکــی از فاميــل عهــده دار ايــن مســئوليت اســت.
ــفره های  ــت س ــوان نعم ــز از خ ــتمندان ني ــب ها مس ــن ش در اي
افطــاری بی بهــره نيســتند و هرکســی کــه ســفره افطــار 
ــوش  ــز فرام ــت را ني ــراد بی بضاع ــتمندان و اف ــهم مس دارد س

نمی کنــد.
اما شـب های احيا در سـياه چادرهای عشـاير حال و هوای ويژه ای 
دارد. نـوای اسـتغفار در کوه و دشـت طنيـن می انـدازد و درختان و 

جنگل نيـز در اين نيايش و پاکی سـهيم می شـوند.
روزهــای آخــر مــاه رمضــان کــه می رســد در آخريــن پنجشــنبه 
ــر  ــد و ب ــاد نمی برن ــز از ي ــتگان را ني ــردم درگذش ــاه، م ــن م از اي

ــد. ــاه رمضــان می خوانن ســر خاکشــان حاضرشــده و دعــای م
مــردم کهگيلويــه و بويراحمــد روز آخــر مــاه رمضــان را در 
خانه هــای خــود ســپری می کننــد و معتقدنــد کــه بايــد در 
لحظــات معنــوی آخريــن اذان مغــرب و عشــای مــاه رمضــان در 
ــد  ــاده کرده ان ــل آم ــه ای را کــه از قب ــه خــود باشــند و فطري خان
ــانند. ــه دســت مســتحقش برس ــرب و عشــا ب ــاز مغ ــد از نم بع

ــاز  ــاز آغ ــش و نم ــا و نياي ــوای دع ــتان بان ــر در اس ــد فط عي
ــاز  ــا آغ ــد فطــر را در امامزاده ه ــردم روز عي می شــود و بيشــتر م
ــم را  ــد و صله رح ــل می رون ــدار فامي ــه دي ــپس ب ــد و س می کنن

می آورنــد. به جــا 

رمضاناحیاگرسنت»کاسهبهره«/نوایاستغفاردرسیاهچادرهامیپیچد
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ــردم  ــاور م ــان در ب ــارک رمض ــاه مب م
آذربایجــان غربــی از جایــگاه ویــژه 
ای برخــوردار بــوده و بــا آداب و ســنن 
زیــادی از جملــه اوبــاش دان، رســم 
فرامــوش شــده کیســه دوزی بــرای 
ــت.  ــراه اس ــم و... هم ــن ملج ــن اب لع

مــردم آذربايجــان غربــی بــا آيينــی تحــت آييــن »قابخالمــا« يعنی 
بــا روزه داری 10 تــا ســه روز مانــده بــه مــاه مبــارک رمضــان بــه 
پيشــواز مــاه مهمانــی خداونــد مــی رونــد، نــگاه کــردن بــه  آيينــه 
ــر محمــد و آل محمــد)ص( بعــد از رويــت  ــوات ب و فرســتادن صل
هــالل مــاه هنــوز هــم بــه عنــوان يــک رســم در بيــن پيرمــردان 

مناطــق روســتايی اســتان، مرســوم اســت.
ايــن عــادت بــر ايــن اعتقــاد مبتنی اســت کــه بايــد در مــاه رمضان 
ــه صــاف و روشــن باشــد و از ناپاکی هــا  دل مومــن همچــون آيين
صيقــل يابــد، پيرمــردان بــرای اين منظــور همــواره آيينــه کوچکی 
در درون جيــب خــود داشــتند و بعــد از اينکــه خــود بــه رويــت آيينه 
مــی  پرداختنــد، بــا فرســتادن صلــوات چنديــن بــار آئينــه را بــه دور 

خــود و اهــل خانــواده مــی  چرخاندنــد.
 

ــف  ــق مختل ــژه در مناط ــم وی ــاش دان« رس l»اوب
ــی ــان غرب آذربایج

ســحری خــوردن و ســحری بلنــد شــدن کــه در اصطــالح محلــی 
بــه آن »اوبــاش دان« هــم بــرای خــود در آذربايجــان غربــی و بــه 

ويــژه در روســتاهای آن آدابــی دارد.
هنــوز هم کــه هنــوز اســت روســتائيان و عشــاير آذربايجــان غربی 
بــا صــدای ضربــه همســايه بــر ديــوار خانــه و يــا درب منزل شــان 

از خــواب بيــدار می شــوند.
ــی  ــان غرب ــاده آذربايج ــتاهای دور افت ــحرگاهان در روس ــر س اگ
ــام خانــه ای قــرار بگيــری مــی بينــی کــه چــه  بــر روی پشــت ب
شــور و نشــاطی در روســتاها حاکــم اســت، چــراغ خانــه هــا يکــی 
يکــی روشــن مــی شــوند همســايه های ديــوار بــه ديــوار زنجيــروار 
يکديگــر را بــه فريضــه الهــی فــرا مــی خواننــد و حســن ختــام اين 
شــعر منظــوم، ســحری خــوردن بــه شــيواترين موســيقی آســمانی 

يعنــی اذان صبــح ختــم مــی شــود.

در روســتاهای اســتان در مــاه رمضــان، وســيله آگاه شــدن مــردم از 
اوقــات شــرعی، بــه طــور عمــده بــه وســيله موذن هــای روســتايی، 
ــگ صبحگاهــی خــروس هــای  حرکــت ســتارگان و باالخــره بان

محلــی بــوده اســت.
ــا  ــه »اوبــاش« ي در بيــن عامــه مــردم، زمــان ســحری خــوردن ب
ــه  ــده ب ــز يــک ســاعت مان ــاش دان« مشــهور و وقــت آن ني »اوب

ــح اســت. اذان صب
 

lتعییــن وقــت ســحر و اذان صبــح از حرکت ســتاره 
»اولکرلر« 

موذنــان روســتايی، بــا صــدای نافــذ و گيرايــی، وقــت ســحر را بــر 
ــه  ــی ک ــا دعاي ــا مســاجد روســتايی ب ــازل ي ــام هــای من پشــت ب
در محــل بــه آن »مناجــات« می گوينــد، اعــالم می داشــتند، 
ــی و  ــی و ترک ــان عرب ــه زب ــا ب ــه دع ــد قطع ــامل چن ــات ش مناج

ــت. ــوده اس ــد)ص( ب ــد و آل محم ــر محم ــوات ب صل
ــادی  ــرت زي ــا حس ــم ب ــوز ه ــتاها، هن ــطح روس ــردان در س پيرم
ــات  ــدای مناج ــی ص ــی و زيباي ــان، گيراي ــيوه بي ــی از ش خاطرات

ــد. ــل می کنن ــتا نق ــی روس ــان قديم خوان
ــتايی  ــق روس ــدان دور در مناط ــه چن ــته های ن ــن در گذش همچني
وقــت ســحر و اذان صبــح از روی حرکــت ســتاره هايی کــه 

ــد. ــن می ش ــد تعيي ــر« می گفتن ــا »اولکرل ــه آنه ــا ب اصطالح
 

lافطــاری دادن بــه مســتمندان رســم مانــدگار 
ــی ــان غرب ــردم آذربایج م

مــاه رمضــان در آذربايجــان غربــی، هنــوز هــم مــاه احســان، اطعام 
و تجديــد دوستی هاســت و اکثــر خانواده هــا، ســعی می کننــد 
ــل و  ــراد فامي ــرای اف ــاه ب ــن م ــول اي ــار در ط ــرای يکب ــل ب حداق

ــد. ــکان، افطــاری بدهن نزدي
آنچــه کــه در اوليــن گام در آســتانه رمضــان و يــا در روزهــای روزه 
در بيــن مــردم آذربايجــان غربــی مــی تــوان مشــاهده کــرد مهمان 

نــوازی و دعــوت نزديــکان بــه افطــار اســت.
افطــار دادن بــه انــدازه ای در بيــن مــردم آذربايجــان غربــی جايگاه 
ــری  ــر ديگ ــر ب ــن ام ــد در اي ــی کنن ــعی م ــک س ــر ي ــه ه دارد ک

پيشــی گيرنــد.
ــم، در  ــوز ه ــتمندان، هن ــرای مس ــی، ب ــای جمع دادن افطاری ه
ــب  ــتان در ش ــتايی اس ــهری و روس ــاجد ش ــی از مس ــطح برخ س

ــت. ــوم اس ــان مرس ــاه رمض ــای م ه
 

lآش دوغ و آش رشــته افطــاری مرســوم مــردم 
ــی ــان غرب آذربایج

ــاه  ــه دوم م ــی از هفت ــان غرب ــردم آذربايج ــن م ــی در بي افطارده
ــاری  ــم افط ــه مراس ــرا را ب ــوال فق ــت و معم ــوم اس ــان مرس رمض
ــه  ــده گرفت ــز وع ــل ني ــراد فامي ــه از اف ــد و البت ــوت می کنن دع

می شــود.
امــا آنچــه کــه اغلــب بــر ســر ســفره افطــاری آذربايجانی هــا ديده 
ــا ســوپ و خرماهــای  ــه ت ــی گرفت ــان هــای روغن مــی شــود از ن
تزئيــن شــده بــا گــردو، پــودر گــردو، پنيــر، ســبزی، ماســت، مربــا، 

ــواع حليم هــا اســت. ــج و ان شــير برن
در گذشــته آبگوشــت از غذاهــای مرســوم افطــاری بــوده اســت اما 
ــا ديگــر نقــاط کشــور نــدارد  امــروز افطاری هــا تفــاوت چندانــی ب

فقــط آش دوغ و آش رشــته مرســوم اســت.
ــتی و  ــع دس ــی، صناي ــراث فرهنگ ــی مي ــردم شناس ــناس م کارش
ــد:  ــی گوي ــوص م ــن خص ــی در اي ــان غرب ــگری آذربايج گردش
امــروزه نــان روغنــی پزهــای بــازاری کار را راحــت کــرده انــد امــا 
ــن  ــن و خوشــمزه تري ــه، لذيذتري ــوی خان ــان گذشــته کدبان در زم
کلوچــه هــا، نــان هــا، کيــک هــا و شــيرينی هــا را بــرای مهمانــان 

ــد. ــی ديدن ــدارک م ــود ت روزه دار خ
حســن ســپهرفر معتقــد اســت، در آذربايجــان غربــی امــا شــيرين 
ــازه عــروس هــا اختصــاص  ــازه دامادهــا و ت ــه ت تريــن افطــاری ب
دارد، پســران و دختــران نامــزد در ايــام رمضــان جايگاه ويــژه ای در 

ســر ســفره افطــار دارنــد.
ــادی  ــار شــيرينی فــروش هــا و مخصوصــا آن دســته از قن کار و ب
ــای  ــی ه ــان روغن ــا و ن ــه ه ــه و کلوچ ــا و بامي ــه زولبي ــی ک هاي
ــان در  ــام رمض ــن اي ــز در اي ــد ني ــی پزن ــروف م ــوص و مع مخص

ــود. ــی ش ــکه م ــتان س ــن اس ــهرهای اي ش
چنــد ســاعت بــه افطــار مانــده مــی تــوان شــور و حــرارت و صــف 
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هــای طوالنــی در مقابــل ايــن شــيرينی فــروش هــا را مشــاهده کرد.
مراســم نيمــه مــاه رمضــان يعنــی روز تولــد امــام حســن مجتبــی )ع( 
نيــز در آذربايجــان غربــی گرامــی داشــته می شــود، هــر چند مراســم 
عقــد و عروســی در ايــن مــاه در بيــن مــردم متــداول و معمول نيســت 
ــک  ــات ي ــردن مقدم ــم ک ــز فراه ــا ني ــواده ه ــياری از خان ــا بس ام
زندگــی مشــترک و مراســم بلــه بــرون را در ايــام رمضــان پــر برکــت 

و ميمــون مــی داننــد.
 

lطلب عفو بخشش از خداوند در شبهای قدر 
امــا شــب های احيــا در آذربايجــان غربــی از جايــگاه ويــژه ای 
برخــوردار اســت مســاجد، حســينه هــا و مصلــی هــا همــه از خيــل 
مشــتاقان وصــال دوســت و خريــداران معرفــت و تشــنگان محبــت و 

ــز اســت. ــده و لبري ــت دوســت آکن رحم
ــار  ــن الن ــا م ــوث خلصن ــوث الغ ــت، الغ ــه اال ان ــا ال ال ــبحانک ي »س
ــه در شــب هــای  ــی اســت ک ــارب« آوای ســوزناک هــر آذربايجان ي
ــه  ــد ب ــال از امي ــای ماالم ــينه ه ــا 23 رمضــان( از دل س ــدر )19 ت ق

ــود. ــی ش ــاری م ــروردگار ج ــرت پ ــت و مغف رحم
در ايـن روزهـا و شـب هـا، محبـت، مهربانـی، احسـان و نيکـوکاری 
مـردم آذربايجـان غربـی و خانـواده هـای آنـان بـه اوج خود می رسـد 
و خوشـحال و بـا نشـاط از آن لحـاظ کـه رمضان ايـن مـاه پرفيض و 
برکـت را دريافتـه اند و به ايـن توفيق بزرگ نائل شـده انـد و مغموم از 
آن نظـر که اين ماه دوسـت داشـتنی در حـال خداحافظی از آنهاسـت.
ــا در  ــواده ه ــياری از خان ــان بس ــاه رمض ــين روز از م ــر واپس در عص
ــذر  ــارت اهــل قبــور رفتــه و ن ــه زي بســياری از شــهرها و روســتاها ب

ــد. ــی کنن و احســان م
 

lرسم فراموش شده کیسه دوزی برای »لعن ابن ملجم«
ــوز در برخــی مناطــق  ــاه رمضــان کــه هن رســم کيســه  دوزی 2۷ م
ــاه  ــه روز 2۷ م ــروف اســت ک ــی شــود، مع ــن اســتان مشــاهده م اي
رمضــان شــب قصــاص ابــن ملجــم اســت، در ايــن روز زنــان برخــی 
مناطــق کيســه ای می دوزنــد کــه بــه کيســه »لعــن ابــن ملجــم« يــا 

کيســه »مــراد« معــروف اســت.
در شــب بيســت و هفتــم مــاه رمضــان بــا هــر ســوزنی کــه بــه ايــن 

ــن ملجــم لعنــت می فرســتند. ــه اب ــار ب ــد، يــک ب کيســه می زنن
آخريــن روز مــاه رمضــان کــه در بيــن مــردم آذربايجــان غربــی بــه 
»عارافــات آخشــامی« مشــهور اســت. روز زيــارت اهــل قبــور و تهيــه 
لــوازم عيــد فطــر اســت. مــردم روســتاهای اروميــه و شــهرهای ديگر 
آذربايجــان غربــی در روز عرفــه بــه طــور دســته جمعــی بــه زيــارت 
اهــل قبــور می رونــد و حلــوا يــا خرمــا و نقلــی کــه بــا خــود آورده انــد 
ــرای  ــويند و ب ــی ش ــا را م ــر ه ــد. قب ــردم احســان می کنن ــن م در بي
آمــرزش روح مــردگان خــود قــرآن تــالوت مــی کننــد و فاتحــه ای 

مــی خواننــد.   
روز عرفــه نيــز  بــزرگ خانــواده خانــواده بــا محاســبه ميــزان فطريــه 
ــه  ــرده  و ب ــدا ک ــود ج ــد خ ــا از درام ــاالنه ي ــوت س ــراد آن را از ق اف
ــه را در  ــه فطري ــوان ارائ ــردی ت ــد. اگــر هــم ف مســتمندان مــی دهن
ــرده و  ــن ک ــی را ضام ــس گرانبهاي ــا نداشــته باشــد جن همــان روزه

ــد. ــه آن را آزاد کن ــران فطري ــس از جب ــا پ ــذار ت ــی گ ــار م کن
ــد در  ــاز عي ــا آوردن نم ــرای به ج ــان ب ــد، مومن ــالم عي ــد از اع بع
مســاجد جمــع مــی شــوند و پــس از آن بــه ديــدار و فاتحــه خوانــی 
خانــواده هايــی مــی رونــد کــه بــه تازگــی عزيــزی را از دســت داده و 
بــه اصطــالح)  قــره بايــرام( = نوعيــد شــان اســت. پــس ايــن ديــدار 
از بــزرگان فاميــل و تبريــک عيــد و صــرف نهــار در منــزل ايشــان  از 

ــی اســت. ــردم آذربايجــان غرب ديگــر رســوم م
امــا هــالل مــاه شــوال کــه بــه بــام باختــر آســمان نقــش مــی بنــدد 
حلــول شــوال و پايــان رمضــان حتمــی اســت و فردايــش عيــد فطــر 
اســت و بــه شــکرانه توفيــق يــک مــاه روزه داری و منزلــت در جــوار 
محبــت پــروردگار را جشــن و ســرور و شــادمانی خانــواده هــا را در بــر 

مــی گيــرد.
هرچنــد کــه ايــن جشــن در ذات خــود اندکــی هجــران دارد چــرا کــه 
ايــن مــاه دوســت داشــتنی بــرای ســالی ديگــر از خانــه هــا رخــت بــر 

بســته اســت.

مــردم زنجــان در مــاه رمضــان 
رســوم دیریــن خــود را رنــگ 
آئین هایــی  می بخشــند؛  تکــرار 
ــوع  ــت در ن ــوان گف ــاید بت ــه ش ک
نظیــر  کــم  کشــور  در  خــود 
هســتند؛ اینجا »چــای چورکــی« کام 
می کنــد.  شــیرین  را  روزه داران 

شــاه بيت ماه هــای ســال رخ نشــان داده اســت، ماهــی کــه 
ــی  ــدازه تمام ــه ان ــود را ب ــت خ ــروردگار ســفره محب در آن پ
ــان را  ــش جه ــش از پي ــت، بي ــا برک ــايد ت ــتی می گش هس
ــه وســع خــود از  ــز هــر يــک ب ــرد و انســان ها ني ــر بگي در ب

خــوان رحمــت الهــی ســهمی داشــته باشــند.
ــته  ــتان زنجــان، در روزگاران گذش ــردم اس ــان م ــن مي در اي
ــد  ــام می دادن ــاه رمضــان انج ــوم خاصــی را در م آداب و رس
ــرات آن  ــی از خاط ــار روزگار بخش ــرد و غب ــروزه گ ــه ام ک
روزهــا را گرفتــه اســت و برخــی از آن هــا نيــز هنــوز در بيــن 

ــد. ــردم رواج دارن م

lزنجانی ها به پیشواز رمضان می روند
 روزه داری مؤمنيـن زنجانـی معمـواًل هم زمان بـا آخرين روز 
مـاه شـعبان و برخـی مواقـع نيز يـک هفته قبـل از آغـاز ماه 
رمضان، تحـت عنوان »روزه پيشـباز)روزه پيشـواز(« آغاز می 

شـود و در عيدسـعيد فطر خاتمـه می يابد. 
در طــول مــاه رمضــان کــه بــه زبــان ترکــی »اوروشــليق« 
يــا »اوروشــلوق« و يــا »اوروشــلوق آيــی« خوانــده می شــود 
مســاجد، اماکــن مقــدس و نمازخانــه هــای اين اســتان مملو 
ــل  ــزه تکمي ــا انگي ــه ب ــود ک ــی ش ــت روزه داری م از جماع
ــه  ــه را ب ــای يومي ــتر، نمازه ــض بيش ــب في ــادت و کس عب

جماعــت برگــزار مــی کننــد. 
ــاه در شــهرها و  ــن م ــی در اي ــی و مذهب ــای دين ــت ه فعالي
روســتاهای اســتان بــه اوج خــود مــی رســد و کالس هــای 
ويــژه قرائــت، تفســير و تعليم قــرآن، جلســات احاديــث، علوم 
ــه و  ــن مقدس ــترده در اماک ــور گس ــه ط ــی ب ــی و فقه دين

ــی شــود. ــزار م ــردم برگ ــازل م من
ــاد  ــام اعتق ــم االي ــن اســتان از قدي ــردم اي ــف م آحــاد مختل
داشــته انــد، مــاه رمضــان بــا خــود خيــر و برکــت مــی آورد و 

اعضــای خانــواده ای کــه در آن روزه خــوار بــدون عــذر موجه 
ــرکات بيکــران ضيافــت  وجــود داشــته باشــد از نعمــات و ب

ــدی محــروم مــی شــوند.  خداون

lتعابیر 3 دهه ماه رمضان در زنجان
مــردم زنجــان روزه گرفتــن در دهــه اول مــاه مبــارک 
رمضــان را»يوقوشــا داشــينان- چيخماق«)حرکــت در 
ــاه  ــن م ــار ســنگ(، ده روز دوم اي ــا ب ــد کــوه ب ســربااليی تن
را»يوقوشــا کرپيجينــن چيخمــاق« )باالرفتــن از دامنــه کــوه 
ــام  ــن اي ــوم اي ــه ی س ــت( و روزه داری در ده ــار خش ــا ب ب
پربرکــت را»انيشــه قاشــماق ســو ايچمــاق کيميندی«)پايين 
آمــدن از دامنــه کــوه مثــل آب خــوردن اســت( تعبيــر مــی 

ــد.  کنن
 بــه اعتقــاد مــردم زنجــان، در مــاه مبــارک رمضــان اعضــای 
بالــغ خانــواده هــا از ثــواب روزه هــای کلــه گنجشــکی) بــه 
ــغ  ــراد نابال ــودکان و اف ــی«( ک ــه اوروج ــان محلی»طبق زب

برخــوردار مــی شــوند.
ــکی  ــه گنجش ــای کل ــواب روزه ه ــد ث ــا معتقدن ــی ه زنجان
کــودکان و افــراد نابالــغ بــه پــدر و مادرهــا هــم مــی رســد. 
بــه هميــن خاطــر والدين، کــودکان خــود را بــه گرفتــن روزه 
هــای نصفــه روز تشــويق مــی کننــد و در مقابــل هــر روزه 
کلــه گنجشــکی مبلغــی را بــه عنــوان جايــزه بــه فرزنــد خود 

مــی دهنــد و در اصطــالح آن ثــواب را مــی خرنــد.
زنجانــی هــا در ســال هــای دور کــه وســايل ارتباطــی چــون 
ــازل تعــدادی از  ــدرت و تنهــا در من ــه ن ــون ب ــو و تلويزي رادي
متمــوالن شــهر يافــت مــی شــد، زمــان افطــار را با اســتفاده 
از رشــته هــای نــخ ســياه و ســفيد تعييــن مــی کردنــد. بــه 
ــل  ــفيد را در مقاب ــياه و س ــخ س ــته ن ــور دو رش ــن منظ همي
ــه تشــخيص  ــادر ب ــی کــه چشــم ق ــرار داده و زمان چشــم ق

ايــن دو رنــگ از هــم نمــی شــد، افطــار مــی کردنــد. 

lهر محله یک مناجات خوان
در روزگاران گذشــته زنجانی هــا نيــز بــرای بيــداری در ســحر 
روش هــای مختلفــی داشــتند، ســاعت شــماطه ای روميــزی 
ــا زنــگ  ــا ســحرگاه ب ــا ديــواری زنگــدار کــوک می شــد ت ي

بلنــدش اعضــای خانــواده را از خــواب بيــدار کنــد. 
 بيـداری يکـی از اهالـی محله هـم کافی بـود تـا کم کم همه 
بيدار شـوند، همسـايه، ديوار همسـايه بغلی را با مشـت و يا با 

رمضانبهصرفرسومناب؛»چایچورکی«
کامروزهدارانراشیرینمیکند

رحیم مقدمی

آئین هـای رمضان

http://mehrnews.com


صفحه 32 | شماره 13 | مرداد 95 MEHR NEWSAGENCY

يـک وسـيله ای می زد، يکـی بـه در خانه ديگـری می رفـت و او نيز 
بـه نوبه خود همسـايه و آشـنای ديگـری را بيـدار می کرد. 

در روزگاران گذشـته، همسـايه ها هوای هم را داشـتند، نمی گذاشتند 
کسـی خواب بماند و بدون سـحری روزه بگيرد،البتـه هر محل برای 
خـودش مناجـات خوان داشـت که سـحرگاه بـا صدای رسـای خود 
بر بـام خانه اش مناجـات می خوانـد و به هنـگام اذان صبح مناجاتش 

را به اذان پيونـد می داد.
مــردم زنجــان قبــل از فــرا رســيدن ضيافــت الهــی دســت بــه کار 
می شــدند، طــوری کــه فاطمــه حســينی يکــی از زنان خــوش ذوق 
ــش را نشــان  ــپيدی موهاي ــذر روزگار س ــاال گ ــه ح ــه ک ــن خط اي
ــه  ــه ب ــا ک ــردم در آن روزه ــد: م ــا می گوي ــد، از آن روزه می ده
بيــش از 60 تــا ۷0 ســال پيــش بــاز می گــردد يــک هفتــه تــا 10 

ــه کار می شــدند. ــارک دســت ب ــاه مب ــل از شــروع م روز قب
او ادامــه می دهــد: زنــان بــه امــورات منــزل می رســيدند و مــردان 
را در جريــان آنچــه بــرای مــاه رمضــان الزم اســت قــرار می دادنــد 
ــران و  ــز پي ــد. از آن ســو ني ــرآورده کنن ــاه را ب ــن م ــاج اي ــا مايحت ت
بــزرگان خانــدان بــه ســر خــود حنــا می زدنــد و بــه هميــن ترتيــب 
ــی وارد  ــی خاص ــت و زيباي ــا نظاف ــواده ب ــای خان ــک اعض تک ت
ــان  ــتر زن ــر، بيش ــاز بهت ــرای راز و ني ــال ب ــدند. مث ــی می ش مهمان

ــد. ــو می دوختن ــاز ن ــان چادرنم ــود و دختران ش ــرای خ ب
ــان مــردم رواج دارد، هــر  ــه در مي ــوز هــم رســم پاکيزگــی خان هن
چنــد ايــن روزهــا مــردم خانه هــای خــود را بــه خاطــر عيــد نــوروز 
بــه تازگــی گردگيــری کرده انــد، امــا اهميــت و ارزش مــاه رمضان، 

آنــان را از تميــزی و نظافــت خانــه و خــود غافــل نمی کنــد.
حســينی از خريــد روغــن حيوانــی و آماده کــردن برنــج ســخن بــه 
ميــان مــی آورد؛ مــردم در کنــار اينکــه غــذای مــورد نيــاز خــود را 
ــه درســتی  ــرژی تمــام ب ــا ان ــد روزه را ب ــا بتوانن ــد ت ــا می کردن مهي
ــز  ــاله را ني ــران 15 س ــاله و پس ــران 9 س ــد دخت ــا بياورن ــه ج ب
ــت  ــد در روزه داری رعاي ــه باي ــی ک ــد و نکات ــی می کردن راهنماي

ــد. ــان می آموختن ــه آن ــد ب کنن

lتاباق اوروجی
ــی  ــرای کودکان ــز ب ــی« ني ــاق اروج ــد: »تاب ــه می کن وی اضاف
ــل روزه  ــت مث ــد. درس ــيده بودن ــوغ نرس ــن بل ــه س ــه ب ــود ک ب
کله گنجشــکی کــه هنــوز هــم وجــود دارد. ايــن کــودکان از 
ظــرف نــان چيــزی نمی خوردنــد تــا وقــت ناهــار کــه والدين شــان 
غذايــی بدهنــد و دوبــاره تــا وقــت افطــار روزه خــود را ادامــه دهنــد. 
ايــن کــودکان خــوردن غــذا را در ميانــه اوقــات ناهــار و شــام بــد 
ــا  ــکنند و ب ــود را بش ــاه خ ــد روزه کوت ــر نبودن ــتند و حاض می دانس
ــزرگ  ــر ب ــا زودت ــمردند ت ــود را می ش ــای خ ــگاه روزه ــن ن همي
ــل  ــن دلي ــه همي ــز ب ــان ني ــد. اطرافي ــل بگيرن ــوند و روزه کام ش

برای شــان پاداشــی در نظــر می گرفتنــد.
ــد: در لحظــه  ــن می گوي ــن چني ــار اي ــر افط ــای س حســينی از دع
افطــار از کــودکان و کم ســن و ســاالن درخواســت می کردنــد کــه 

همــه را دعــا کننــد. يکــی از ســنت های زيبــای ايــن مــاه ايــن بــود 
کــه همــه بــه خوانــدن ســوره های قــرآن توســط يکديگــر گــوش 

می دادنــد تــا اگــر خطايــی در قرائــت وجــود داشــت رفــع شــود.

lبیداری سحر
ــه  ــياری زمزم ــوش بس ــحر در گ ــای س ــدای دع ــم ص ــوز ه هن
می شــود و ننــه کلثــوم دربــاره رســوم آن می گويــد: آن روزهــا کــه 
بيشــتر خانه هــا کاه گلــی بــود، مــردم در زمــان ســحر بــا کوبيــدن 
ــدار  ــر را بي ــا يکديگ ــه صــدا درآوردن در خانه ه ــايه، ب ــوار همس دي
می کردنــد و گاه نيــز از پشــت بام همســايه را خبــر می کردنــد کــه 

وقــت ســحر شــده اســت.
لحظــه افطــار شــيرين اســت. بســياری لــذت روزه خــود را در ايــن 
ــه  ــزرگ ک ــن مادرب ــه اي ــه گفت ــه ب ــد ک ــتر می فهمن ــه بيش لحظ
حــاال نتيجه هــای خــود را بــه خانــه بخــت فرســتاده، پخــت برخی 
از غذا هــا از جملــه آش، آبگوشــت، حليــم و ديگــر غذاهــای ســنتی  
بــاب بــوده و هــر کســی از غــذای خــود ســهمی بــه همســايه خود 

مــی داد بــه خصــوص بــه افــراد مســتمند.

l»چای چورکی« شیرنی مخصوص زنجانی ها در رمضان
ــاه  ــه م ــود ک ــی ب ــای مخصوص ــه آش ه ــاج« از جمل آش »اوم
ــوص  ــه مخص ــز ک ــرش ني ــود. آش ت ــام روزه داران ب ــان طع رمض

ــت. ــردم داش ــن م ــی بي ــگاه خاص ــت جاي ــا اس زنجانی ه
ــای  ــی از غذاه ــوان بخش ــه عن ــيره ب ــوای ش ــم و حل ــن حلي پخت
نــذری نيــز جــای خــود را داشــت و همــه ايــن غذاهــا را مــردم بــا 
عشــق می پختنــد تــا عطــر آن هــر رهگــذر و همســايه ای را جذب 
خــود کنــد. هنــوز هــم نان چايــی، بربــری، فتيــر، شــيرمال روغنــی 

و شــيرين، زولبيــا و باميــه و پشــمک کام مــردم روزه دار زنجــان را 
ــد. ــيرين می کن ــود ش ــتان پخــت و عرضــه می ش ــه در اس ک

ــان،  ــی زنج ــان چاي ــی ن ــان فارس ــه زب ــا ب ــی« ي ــای چورک »چ
يکــی از شــيرينی هــای ســنتی اســت کــه معمــواًل در مــاه مبــارک 

رمضــان پخــت مــی شــود.
بــا فــرا رســيدن مــاه مبــارک رمضــان بــازار پخــت نــان چايــی در 
زنجــان رونــق گرفتــه و روزه داران اســتقبال گرمــی بــرای خريــد 
ــان يکــی از شــيرينی هــای  ــد. ايــن ن ــان انجــام مــی دهن ايــن ن
ســنتی وســوغاتی هــای زنجــان بــوده و درطــی ســال پخــت مــی 
شــود ولــی در مــاه مبــارک رمضــان، پخــت و پــز ايــن نــان بيشــتر 
شــده و ســر ســفره افطــار اغلــب زنجانــی هــا بــه چشــم مــی خورد 

ــد. و از خــوردن آن لــذت مــی برن

lعزاداری ماه رمضان
زنجانی هــا در شــب های قــدر نيــز همچــون حــاال کــه بــه 
پايتخت نشــينان شــور و شــعور حســينی شــهرت يافته انــد در 
ــا  ــر ســيد و ســاالر شــهيدان می نشســتند و ب ــدر بی نظي ســوگ پ
برپايــی آيين هــای ويــژه و خاصــی از قبيــل دعــا و نيايش، شــرکت 
ــت  ــاز هف ــه نم ــر، اقام ــن کبي ــای جوش ــوی دع ــل معن در محاف
ــا و قــرآن  ســرگرفتن، 19،  قل هواللهــی، حضــور درمســاجد و تکاي

ــد. ــزاداری می کردن ــان را ع ــارک رمض ــاه مب 21 و 23 م

lدوختن کیسه برات
دوختــن کيســه بــرات يــا »بــرات کيسه ســی« بــه زبــان ترکــی در 
آخــر ماه رمضــان بــه تعــداد اعضــای خانــواده نيــز از آداب و رســوم 
ــان مــردم  ــوز هــم در مي ــا هن ــود کــه تقريب مــردم ايــن منطقــه ب

ــود را دارد. ارزش خ
اين رسـم به گونـه ای بود که مـادر خانواده اين کيسـه را در مسـجد 
و بيـن دو نمـاز ظهـر و عصـر و دعاهـای تعقيبـات نمـاز، بـا پارچه  
تـازه و مناسـبی می دوخت. بـرای بريدن نـخ و پارچه اين کيسـه به 
 جـای چاقو و قيچی از دندان ها اسـتفاده و يک سـکه »پـول« نيز در 
قسـمت پاييـن آن طوری قـرار داده می شـد که ديگـر پول هايی که 
در طول يک سـال در آن می گذاشـتند با سـکه اوليه کـه چند قرآنی 

بيـش نبود قاطی نشـود.
بســياری ايــن کيســه را کيــف پــول خــود می کردنــد و بــا 
ــز  ــی ني ــد و گاه ــارت می رفتن ــه زي ــده ب ــع آوری ش ــای جم پول ه
ــراغ  ــه س ــپس ب ــد. س ــه بخــت می کردن ــی خان ــان را راه فرزندش
ــرای  ــد و ب ــه بودن ــکه را گرفت ــه از او آن س ــد ک ــی می رفتن کس

ــد. ــکر می کردن ــش تش ــر بودن ــت خي دس
بـه  اعتقـاد زنجانی هـا اگر اين کيسـه ها توسـط پنـج زن سـيده که 
اسـامی آن هـا فاطمـه يـا يکـی  از القـاب حضرت زهـرا)س( باشـد 
لمـس شـود، برکـت و نعمـت خـدا بـه  همـراه ايـن کيسـه ها بـه 
خانه هـای آنـان می آيد و اعضـای خانواده بـه آرزوی خود می رسـند.

آئین هـای رمضان

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 33 | شماره 13 | مرداد 95

یاسر ظریفی

مـردم خراسـان رضـوی به عنـوان مرکز 
تشـیع ایران و در رأس آن مشـهد الرضا، 
آداب و رسـوم مختلفـی در مـاه رمضـان 
و حرکـت در مسـیر بندگـی دارنـد کـه 
گذشـت سـال ها نیـز نتوانسـته برخـی از 

ایـن رسـوم را تغییـر دهد. 

هرچــه بگويــی و بشــنوی، کــم اســت از زيبايی هــای مــاه خــدا و 
خــدا چقــدر برايــت آرزوهــای خــوب دارد در ايــن مــاه.

هــر ســال، در همــان روزهــای ابتدايــی مــاه رمضــان، شــايد گمان 
نکنــی چــه عاشــقانه هايی در انتظــارت اســت، عاشــقانه های 
ــيد و  ــی چش ــيرينی اش را خواه ــالوت و ش ــا ح ــت؛ ام ــو و خداي ت
بــاورت می شــود رمضــان آمــده اســت بــرای تــو تــا بيــش از پيــش 

ــش. ــه مخلوقات ــر نســبت ب ــت شــوی و مهربان ت عاشــق خداي
ــدا  ــی خ ــاه مهمان ــه م ــتر ب ــو را بيش ــان ت ــوای رمض ــال و ه ح
ــوردن ســحری و  ــرای خ ــه ب ــد، آن لحظــه ای ک ــد می کن عالقمن
ــفره  ــه س ــی ک ــزی، زمان ــای برمی خي ــحر از ج ــای س ــت دع قرائ
ــايی  ــرای روزه داران می گش ــی ب ــنت اله ــوم و س ــا رس ــار را ب افط
ــا روزه داری، خويشــتن را  ــا ب ــالش هســتی ت ــی کــه در ت و لحظات

ــی. ــل کن ــی عم ــنت های اله ــن س ــه زيباتري ــه و ب تزکي

lآداب و رسومی که همچنان جریان دارد
آداب و ســننی کــه در بيــن مــردم ايــران وجــود دارد، شــايد 
ــر  ــی را از ديگ ــگ ايران ــه فرهن ــد ک ــه باش ــی ک ــن عامل مهم تري
ــگ  ــوم، رن ــن و رس ــن آيي ــی اي ــرده و وقت ــز ک ــا متماي فرهنگ ه
مذهبــی بــه خــود می گيــرد، زيباتــر می شــود و دلچســب تر.
در ايــن بيــن امــا مــاه مبــارک رمضــان بــه عنــوان ماهــی کــه در 
بيــن مســلمانان از جملــه ايرانی هــا دارای جايــگاه وااليــی اســت، 
آييــن و رســوم زيبايــی در گوشــه گوشــه کشــور دارد کــه برخــی از 

آنهــا در نــوع خــود زيبــا و متمايــز هســتند.
ــا آداب  اســتقبال از مــاه مهمانــی خــدا در نقــاط مختلــف کشــور ب
ــوان  ــه عن ــوی ب ــان رض ــت، خراس ــراه اس ــی هم ــوم خاص و رس
ــوم  ــهد الرضا، آداب و رس ــران و در رأس آن، مش ــيع اي ــز تش مرک
مختلفــی را بــرای ورود بــه مــاه مهمانــی خــدا و حرکــت در مســير 
بندگــی دارنــد و گذشــت ســال ها نتوانســته برخــی از آداب و رســوم 

مهمانــی خــدا را دســتخوش تغييــر کنــد. 
ــاير مســلمانان در  ــد س ــان رضــوی همانن ــوی خراس ــردم خداج م
کنــار عمــل بــه فريضــه روزه داری و تالش بــرای کســب فيوضات 

ــر  ــاه سراس ــن م ــومی، اي ــا آداب و رس ــی ب ــران اله ــای بيک دري
ــد. ــپری می کنن ــت را س ــت و برک فضيل

lبرگزاری محافل تفسیر قرآن
ــه تبعيــت از  ــا و ب ــد ســاير مســلمانان دني ــن اســتان مانن مــردم اي
ســنت نبــوی بــا روزه داری ســه روز آخــر مــاه شــعبان بــه اســتقبال 

ــد. ــان می رون ــارک رمض ــاه مب م
ــه  ــردم ب ــاه رمضــان م ــاز م ــش از آغ ــد روز پي ــن اســتان چن در اي
ــن  ــد و در اي ــت و پاکســازی مســاجد و حســينيه ها می پردازن نظاف
روزهــا در وضــع زندگــی مــردم تغييراتــی حاصــل می شــود چراکــه 
مــردم بيشــتر از هــر کاری بــه عبــادت پرداختــه و مســاجد رونــق 
مضاعــف می يابنــد، مســاجد نيــز در ايــن مــاه بــه برکــت جلســات 
ــيفته  ــان های ش ــن انس ــی دارد و مام ــوای خاص ــال و ه ــرآن ح ق

طاعــت و بندگــی خداونــد اســت.
خراســانی ها اغلــب  در مســاجد و تکايــا و بســياری از منــازل 
جلســه های ختــم  قــرآن  برگــزار می کننــد، هــر چنــد جلســه های 
ــدارد و در تمــام   ــاه رمضــان اختصــاص  ن ــه  م ــرآن  تنهــا ب ــم  ق خت
ــا  ــگار صف ــاه رمضــان ان ــی در م ــا می شــود ول ماه هــای ســال  برپ

ــر دارد. ــوه ای ديگ و جل
مشـهدی ها معتقدنـد قرائـت قرآنـی  را کـه  در مـاه رمضـان آغـاز 
می کننـد بايـد حتمـاً تـا آخـر مـاه تمـام  کننـد وگرنـه  مقـروض 
می شـوند و هـر کـس در جـزء آخـر قـرآن نوبتش بـه سـوره توحيد 
رسـيد، به سـاير شـرکت کنندگان در دوره قـرآن شـيرينی می دهد.

lنوای نقاره زنی حرم رضوی
در روزگاران قبــل، نــه تنهــا در خراســان رضــوی بلکــه در بســياری 
ــرای بيــدار شــدن در ســحرهای مــاه رمضــان و  از نقــاط ايــران، ب
تشــخيص وقــت ســحر از وســايل و روش هــای گوناگــون از جملــه 
ســتارگان، بانــگ خــروس، صــدای نقــاره، طبــل و شــيپور، تــوپ 
ــدن  ــوارد کوبي ــن م ــر از اي ــه غي ــد ک ــتفاده می کردن ــردن اس در ک
ــوار همســايه و پخــش صــدای مناجــات از گلدســته هــای  ــه دي ب

مســاجد از ديگــر روش هــای بيــدار شــدن در ســحر بــود.
ــدن در  ــدار ش ــرای بي ــی ب ــايل الکترونيک ــروز از وس ــه ام اگرچ
ســحرگاه اســتفاده می شــود امــا آنچــه کــه ســاليان درازيســت بــا 
اهالــی خطــه خورشــيد همــراه و مهمــان لحظات ســحر آنهاســت، 
ــوز هــم  ــی حــرم رضــوی اســت و هن ــزای نقاره زن ــوای جــان اف ن

ــد. ــال می ده ــاوران را ج ــران و مج ــان زائ ــم و ج جس
اگــر تــا بــه حــال بــه مشــهد ســفر کــرده باشــی، حتمــا 
ــان  ــوی را مهم ــرم رض ــه ح ــای نقاره خان ــوای زيب ــت، ن گوش هاي
ــا. ــام مهربانی ه ــقی ام ــوای عاش ــت ن ــوش اس ــه خ ــوده و چ ب
نحــوه به جــا آوردن اعمــال ســحر و خــوردن ســحری در شــهرها 
و روســتاهای مختلــف تفاوت هايــی دارد امــا آنچــه بيشــتر معمــول 
بــوده بــه ايــن صــورت اســت کــه ســاعتی بــه ســحر مانــده اهــل 
ــدن  ــغول خوان ــد و مش ــو می گيرن ــوند و وض ــدار می ش ــه بي خان
ــت  ــا ني ــران و دع ــم ق ــد از خت ــران می شــود بع ــای ســحر و ق دع

ــود. ــاز می ش ــحری آغ ــوردن س ــد و خ می کنن
البتــه در برخــی شــهرهای خراســان رضــوی روال زندگــی مــردم 
اينگونــه اســت کــه از پاســی از شــب تــا ســحر، بــه خوانــدن قــرآن 
و دوره کــردن آن مشــغول می شــوند تــا هنــگام خــوردن ســحری 

فــرا رســد.

lافطاری دادن در مهمانسرای امام رضا)ع(
غالــب مــردم خراســان رضــوی بــرای بــرآورده شــدن حاجــات خود 
ــد کــه يکــی از مرســوم ترين  ــذورات متعــددی رادرنظــر می گيرن ن
ــام  ــرای حــرم ام ــره ب ــات، غــالت و غي ــذر گوســفند، حبوب آنهــا ن

رضــا)ع( و مهمانســرای آن حضــرت اســت.
ــوارد  ــن م ــام اي ــی انج ــدرت مال ــه ق ــراد ک ــی از اف ــی برخ حت
ــرت در  ــذای حض ــه غ ــرای تهي ــا ب ــد ت ــذر می کنن ــد، ن را ندارن
ــج،  ــاک کــردن برن ــه پ ــه مشــغول انجــام کاری از جمل مهمان خان
ســبزی، حبوبــات و غيــره شــوند تــا از ايــن طريــق نذرشــان مقبول 

ــرد. ــرار بگي ــی ق درگاه اله
اگــر روزی تصميــم بگيــری در مــاه رمضــان مهمــان مشــهدالرضا 
ــام روزه داران  ــرای تم ــش را ب ــفره رحمت ــوف، س ــام رئ ــوی، ام ش
گشــوده اســت و در سرتاســر صحــن هــای حــرم رضــوی، خــوان 

ــود. ــن می ش ــرای روزه داران په ــی ب ــت اله رحم
ــرای مــردم محــل و نيازمنــدان  پهــن کــردن ســفره های افطــار ب
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شــايد برگرفتــه از هميــن ســنت زيبــای ســفره های افطــار در حــرم 
رضــوی باشــد کــه بــه يــک رســم ديرينــه در آداب و رســوم مــردم 

خراســان رضــوی تبديــل شــده اســت.
ــوا،  ــان در ســفره هــای افطــار خــود از خوردنی هايــی ماننــد حل  آن
ــا و  ــا و زولبي ــيربرنج، خرم ــبزی، ش ــر و س ــله زرد، پني ــوت، ش ماغ
باميــه و غذاهايــی ماننــد آش، خــورش قيمــه و مــرغ بــرای اطعــام 

روزه داران بهــره می گيرنــد.

lشله مشهدی
بــازار طبــخ شــله مشــهدی، شــله زرد، آش رشــته، ســوپ و پخــش 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــدان در م ــل و نيازمن ــی مح ــن اهال آن بي
ــله  ــايد ش ــا ش ــان ام ــن مي ــت، در اي ــوی داغ اس ــان رض در خراس
ــد. ــر باش ــران جذاب ت ــاط اي ــاير نق ــردم درس ــرای م ــهدی ب مش

ــاير  ــه س ــت ک ــهدی ها اس ــروف مش ــذای مع ــهدی، غ ــله مش  ش
ــی  ــنا هســتند و در ايام ــا آن آش ــش ب ــم و بي ــز ک ــران ني ــردم اي م
همچــون مــاه رمضــان پــای ثابــت برخی ســفره ها اســت و بيشــتر 
بــرای وعــده افطــار مــورد اســتفاده روزه داران قــرار می گيــرد زيــرا 
ــنگی  ــبب تش ــوده و س ــنگين ب ــی س ــله غذاي ــد ش ــردم معتقدن م

روزه دار در طــول روز می شــود.

l آیین روزه داری در سبزوار
ســبزوار بــه عنــوان يکــی از شــهرهای بــزرگ خراســان رضــوی، 
دارای قدمــت تاريخــی و فرهنگــی طوالنــی اســت و مــردم 
روســتاهای آن، آداب و رســوم و متفاوتــی داشــته و غذاهــای خاصی 
ــد.  ــرار می دهن ــتفاده ق ــورد اس ــارک رمضــان م ــاه مب ــام م را در اي
روزه داران ســبزواری در مــاه مبــارک رمضــان غــذای اصلی خــود را 
در ســحر می خوردنــد زيــرا بعــد از ســحر کار و فعاليــت اقتصــادی 

روزمــره مــردم شــروع می شــود.

ــهر  ــن ش ــد و در اي ــکنه دارن ــه اش ــی ب ــه خاص ــبزواری ها عالق س
بيــش از 90 نــوع اشــکنه تهيــه می شــود کــه مشــهورترين آن هــا 

»اشــکنه ی قورمــه« اســت.
ــادام و  ــه همــراه کشــمش و ب ــار را ب برخی هــا ماســت و دوغ و خي
گــردو تنــاول می کننــد کــه معمــوال بــرای وعــده افطــار مصــرف 
ــان  ــه هم ــتلی« ک ــا »خوش ــراه ب ــج هم ــتفاده از برن ــود، اس می ش
ــای  ــر غذاه ــبزی، از ديگ ــا کوکوس ــراه ب ــه هم ــت البت ــته اس رش

ــن شــهر اســت. ــردم اي م
در شــب های احيــاء معمــوال هيئت هــای مذهبــی افطــاری 
ــل  ــای فامي ــا، کوچکتره ــواده ه ــر خان ــن اکث ــد همچني می دهن
بــرای صــرف افطــار بــه خانــه بزرگترهــا مــی رونــد و بــا حليــم و 

ــد. ــار می کنن ــوربا افط ش

lساده زیستی، مهمان سفره افطاری خراسانی ها
ــن ساده زيســتی ســبب شــده باشــد  ــه رســم و آيي شــايد عمــل ب
اهالــی شــهرهای خراســان رضــوی، هرافطــار، مهمــان شــخصی 
ــوده  ــام روزه داران، گش ــرای اطع ــاری ب ــفره های افط ــند و س باش

ــود. ش
ــه ســنت های  ــا اشــاره ب ــی ب ــک کارشــناس گردشــگری مذهب ي
ــد:  ــی گوي ــان م ــارک رمض ــاه مب ــوی در م ــان رض ــردم خراس م
ــی  ــان، ميزبان ــاه رمض ــار در م ــفره های افط ــن س ــدف از انداخت ه
مهمانــان خدا بــوده و ســادگی و ساده زيســتی ســرلوحه بســياری از 

مردمــان ايــن خطــه در برپايــی مراســم افطــاری اســت.
بهــزاد چوپانــکاره ادامــه می دهــد: از جملــه غذاهايــی کــه در ايــن 
ــتفاده  ــوی اس ــان رض ــف خراس ــهرهای مختل ــخ و در ش ــاه طب م
می شــود، اشــکنه های مختلــف دانه هــای خربــزه، عــدس، 
ــا آرد  ــا ب ــواع حلواه ــان و ان ــا، ن ــواع آش ه ــو، ان ــی پل ــه، باقال گوج

ــت. ــج اس ــدم و برن گن

وی می افزايــد: در گذشــته و در ايــن ايــام، خوراکی هايــی همچــون 
خشــکبار، انجيــر، تــوت خشــک و قيســی برســر ســفره افطــار قرار 
می گرفتــه و هماننــد امــروزه، اســتفاده از زولبيــا و باميــه بــرای مــاه 

ــاب نبوده اســت. رمضــان ب

lبرگزاری آیین شب خوانی
ــزاری  ــی برگ ــن دين ــه آيي ــا ب ــگری ام ــناس گردش ــن کارش اي
ــد  ــاره می کن ــان رضــوی اش ــی در شــهرهای خراس جلســات قرآن
و می گويــد: برگــزاری جلســات ختــم قــرآن و قــرآن خوانــی بيــن 
همســايه ها بــه نوبــت انجــام می گيــرد و هــر شــب در يــک خانــه 
ــين«  ــوره »ياس ــه س ــواده ای ک ــود و خان ــزار می ش ــم برگ مراس
ــاری  ــرف افط ــه ص ــوان را ب ــراد قرآن خ ــد اف ــد باي ــالوت کن را ت

ــد. ميهمــان کن
ــل  ــه دلي ــته ب ــال های گذش ــی س ــد: ط ــه می ده ــکاره ادام چوپان
ــردم  ــو، م ــون و رادي ــد تلوزي ــن ارتباطــی همانن ــايل نوي ــود وس نب
ــتفاده  ــحر اس ــر در س ــردن يکديگ ــدار ک ــرای بي ــب خوانی ب از ش
ــوار  ــه دي ــدن ب ــا مشــت کوبي ــه ب ــب ک ــن ترتي ــه اي ــد ب می کردن
همســايه و درآوردن صــدای طبــل، دهــل و صــدای ظــروف 

يکديگــر را مطلــع می کردنــد.
 وی می گويــد: طــی شــب خوانی ها، همســايه ای کــه زودتــر بيــدار 
ــا  ــرد، برخی ه ــدار می ک ــز بي ــر را  ني ــايه های ديگ ــد همس می ش
ــدار می شــدند و اصطالحــا »خــروس  ــا صــدای خــروس بي ــز ب ني
ــا  ــا روشــن شــدن چراغ ه ــتند و ب ــر می خواس ــواب ب ــوان« از خ خ
کــه نشــانه بيــدار شــدن روزه داران بــود، ديگــر طبلــی زده نمی شــد.

رمضــان امــا فرصتــی اســت بــرای تمريــن مهربانــی تــا مهربانــی 
ــتن و  ــه خويش ــبت ب ــيم نس ــان باش ــش و مهرب ــه خلق ــم ب کني
ــوان خــود را ســاخت و خودســازی کــرد تنهــا  بياموزيــم کــه می ت

ــق. ــت حضــرت ح ــرای رضاي ب

مــاه مبــارک رمضــان 
مرکــزی  اســتان  در 
آئین هایــی  میزبــان 
تحولــی  کــه  اســت 
معنــوی را در حــال و 
هــوای مــردم همــراه 
برگــزاری  بــا  و  دارد 
چــون  رســومی 
ــه  ــان را ب ــم انس ــحرخوانی« روح و جس »س
فرامی خوانــد.  معنــوی  بیداربــاش 

ــت و  ــض و برک ــام پرفي ــزی در اي ــتان مرک اس
ــری دارد  ــوای ديگ ــال و ه ــان ح ــوی رمض معن
و مــردم روزه دار ايــن اســتان در مــاه نــزول 
قــرآن بــا آداب و ســنن و رســوم خاصــی در ايــن 

ــوند. ــی ش ــر م ــی حاض ــت اله ضياف
آئيــن و مراســم مذهبــی بــا ســنت هــای مــردم 
اســتان مرکــزی عجيــن شــده و از گذشــته های 
دور مــردم هر منطقــه در ايــن اســتان در روزهای 
ــا  ــاص را برپ ــمی خ ــان مراس ــی و اعيادش مذهب
مــی کردنــد. مراســمی کــه ريشــه در اعتقادشــان 

دارد و برخــی از آنهــا هنــوز پابرجــا اســت.
ــردم اســتان مرکــزی  ــان م از گذشــته دور در مي
مرســوم بــوده اســت وقتــی در آســتانه بهــار قــرار 
مــی گيرنــد بــه خانــه تکانی مشــغول می شــوند. 
ــت  ــلمانان اس ــد مس ــرآن و عي ــار ق ــان به رمض
ــر هميــن اعتقــاد مــردم اســتان مرکــزی در  بناب

آســتانه مــاه رمضــان نيــز بــه خانــه تکانــی مــی 
ــان را  ــه روح و جسمش ــان ک ــا همچن ــد ت پردازن
بــرای تهذيــب و پاکــی آمــاده مــی کننــد، محيط 

اطرافشــان نيــز پاکيــزه باشــد.
مردمان اســتان مرکــزی اين مــاه را آنقــدر عظيم 
و پربرکــت مــی داننــد کــه به پيشــواز و اســتقبال 
از آن مــی رونــد. ســه روز آخــر مــاه شــعبان برای 
مومنــان روزهــای اســتقبال و آمادگــی بــرای ماه 
مهمانــی خداســت بــه ايــن صــورت کــه بيشــتر 
مردمــان مناطــق مختلــف اســتان ايــن ســه روز 
ــی  ــه م ــح اســت ک ــد و مصطل ــی گيرن را روزه م

گوينــد: بــه پيشــواز رمضــان رفتــه ايــم.
عــده ای نيــز ايــن روزه هــا را روزه نــذری اطالق 

ــرآورده  ــاری و ب ــفای بيم ــت ش ــه ني ــرده و ب ک
ــد. شــدن حاجــات روزه مــی گيرن

lآئین های ماه مبارک رمضان در خمین
يکی  از آداب و رسـوم محلی در شهرستان خمين 
اسـتان مرکزی در مـاه مبارک رمضان اين اسـت 
کـه جوانان ايـن شهرسـتان از سـه روز مانـده به 
اين مـاه مبارک بـه بلندترين ارتفاع در شـهر خود 
مـی رونـد و در انتظار حلول ماه، شـب  زنـده داری 
می کننـد. در ايـن مراسـم، جوانـان پـس از ديدن 
مـاه، با نـدای اهلل اکبـر، خبـر از حلول مـاه مبارک 

می دهند. رمضـان 
يکــی ديگــر از آداب و رســوم محلــی مخصــوص 

ــن  ــتان خمي ــان در شهرس ــارک رمض ــاه مب م
ــن  ــی اســت. در اي اســتان مرکــزی، ســحر خوان
ــه ای  ــام خان ــر ب ــی ب مراســم، هــر شــب نوجوان
ــا کوبيــدن برپشــت  در محلــه خــود مــی رود و ب
يــک طبــل و خوانــدن مناجــات، ســحرخوانی را 

آغــاز مــی کنــد.
هــر چــه زمــان بــه پايــان ســحر و طلــوع 
ــوب  ــدن چ ــود، کوبي ــک می ش ــيد نزدي خورش
ــا روزه داران  ــود ت ــر می ش ــريع ت ــل س ــر طب ب
بداننــد ديگــر وقــت اذان اســت بايــد از خــوردن 
پرهيــز کننــد و بــرای اقامــه نمــاز آمــاده شــوند. 
بــا رســيدن وقــت اذان نوجــوان هــم اذان گفتــن 

ــد. ــی کن ــاز م ــه را آغ ــام خان ــر ب ب
 

lرمضان در آئینه رسوم مردم ساوه 
در بيـن مردم مسـلمان سـاوه عيد سـعيد فطر که 
از آن بـه عنـوان بزرگترين عيد مسـلمانان ياد می 

شـود، با آداب رسـوم خاصی و همراه اسـت.
نظافــت منــازل، خريــد لبــاس نــو، تهيه شــيرينی 
و ميــوه هــای تــازه فصــل و برنامــه ريــزی برای 
ــات  ــه مقدم ــن روز از جمل ــد در اي ــد و بازدي دي
بــرای حلــول عيــد ســعيد فطــر و بزرگداشــت آن 

در بيــن مردمــان مومــن ايــن شــهر اســت.
مــردم خداجــوی ايــن خطــه، پــس از اقامــه نمــاز 
ــدان و قبــل  ــه نيازمن ــه ب فطــر و پرداخــت فطري
ــر ســرقبور مطهــر  ــازل خــود، ب ــه من ــن ب از رفت
ــا توزيــع خيــرات يــاد شــهدا  شــهيدان رفتــه و ب

ــد. و گذشــتگان خــود را گرامــی مــی دارن
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ــی  ــه تازگ ــه ب ــی ک ــواده هاي ــن روز خان در اي
ــن  ــزاری آيي ــا برگ ــد ب ــردی را از دســت داده ان ف
ــی و  ــه خوان ــامل فاتح ــه ش ــد ک ــنتی نوعي س
توزيــع مــواد غذايــی بيــن افراد مســتحق اســت، 
بــرای فــرد درگذشــته طلــب مغفــرت مــی کنند، 
بســتگان نيــز بــا حضــور در منــزل ايــن افــراد از 
آنهــا دلجويــی کــرده و بــا آنهــا ابــراز همــدردی 

ــد. مــی کنن
ــد ســعيد  ــردم ســاوه در روز عي ــن م از ديگــر آيي
فطــر، فرســتادن عيــدی توســط تــازه دامــاد بــه 
خانــه همســر خــود اســت. مطابــق ايــن ســنت 
ــه  ــاد، عيدان ــازه دام ــر ت ــد فط ــه در روز عي ديرين
ــه  ــل، پارچ ــای فص ــوه ه ــامل مي ــزدش ش نام
ــه  ــيرينی را ب ــر و ش ــه جواه ــک تک ــی، ي لباس

ــرد. ــی ب ــروس م ــدر ع ــه پ خان
از فضيلت های شـب و روز عيد فطـر، ختم قرآن، 
قرائـت دعاهای وداع مـاه مبارک رمضـان، دعای 
ابوحمـزه، شـب زنـده داری و انجـام اعمـال ويژه 
شـب عيـد فطـر اسـت کـه مـردم ايـن منطقـه 

نسـبت به انجـام آن اهتمـام دارند.
ــد  ــتان در روز عي ــن شهرس ــوان اي ــن بان همچني
ســعيد فطــر بــه صــورت دســته جمعــی بــه خانه 
فــردی کــه جلســات ختــم قــرآن مجيــد در طول 
مــاه مبــارک رمضــان در منــزل او برگــزار شــده 
ــيرينی، از او  ــه و ش ــا دادن هدي ــد و ب ــی رون م

تشــکر مــی کننــد.
 

lآداب و رســوم مــردم دلیجــان در 
ــان ــارک رمض ــاه مب م

ــرای  ــته ب ــان در گذش ــتان دليج ــردم شهرس م
ــته،  ــحر در گذش ــگام س ــه هن ــدن ب ــدار ش بي
ــا چــوب روی طبــل مــی  ــام هــا ب روی پشــت ب
ــحرخون«  ــم »س ــن مراس ــه اي ــه ب ــد ک کوبيدن
ــرآن  ــدی ق ــا صــدای بلن ــد، ســپس ب مــی گفتن

ــد. ــی گفتن ــح م ــد و اذان صب ــی خواندن م
در سـينقان و خـاوه بـه شـب های سـيزده تـا 15 
رمضان، »شـب های نيمـه« گويند. در اين شـب 
ها در سـينقان پسـر بچه هـای کوچـک در گروه 
هـای ده نفـری در مرکـز روسـتا جمـع شـده بعد 
از افطـار در کوچـه هـا بـه راه افتـاده و بـا خواندن 
اشـعار زيـر آجيـل )نخودچـی، کشـمش، نقـل، 
نبـات و ...( جمـع می کردنـد؛ به اعتقاد مـردم اين 

منطقه، ايـن کار شـگون دارد.
در روســتای زر و بعضــی ديگــر از نقــاط در شــب 
21 مــاه رمضــان، مراســم ســينه زنــی و زنجيــر 
زنــی مشــابه روزهــای تاســوعا و عاشــورا در 

ــرد. ــان هــا انجــام مــی گي خياب
ــراق  ــی ن ــان اهال ــم رمض ــت و يک در روز بيس
دليجــان، نخــل هــا را برداشــته و مشــابه 
ــه  ــورا ب ــين )ع( در روز عاش ــام حس ــزاداری ام ع
ــا  ــد، ب ــی پردازن ــی و ... م ــی، زنجيرزن ــينه زن س

ــند. ــی پوش ــن نم ــر کف ــه ديگ ــاوت ک ــن تف اي

lمراسم کلوخ اندازان در فراهان
آييـن ويـژه ای بـه نـام کلـوخ انـدازان، در بيـن 
خانـواده هـای فراهانـی و بخـش هايی از اسـتان 
مرکزی مرسـوم اسـت که معمـوال در آخرين روز 
ماه شـعبان انجـام می شـود. در اين آييـن، بزرگ 
هـر فاميـل اغلب بـه عنـوان عصرانه آش رشـته 
تـدارک می ديـد و بـا جمع کـردن خويشـان دور 
هـم، بـه ميمنـت و مبارکی آمـدن مـاه ميهمانی 

خـدا، جشـن کوچکـی را برگـزار مـی کردند.

lآئین سحرخوانی
ــنن  ــی از س ــحرخوانی يک ــن س ــزاری آيي برگ
ــتايی  ــهری و روس ــق ش ــج در مناط ــای راي زيب
اغلــب  ديربــاز  از  اســت.  مرکــزی  اســتان 
ســحرخوانان از بيــن افــرادی انتخــاب می شــدند 
کــه بــا ســواد و خــوش صــدا باشــند و بــا اشــعار 
ادبــی مناجــات و دعاهــا آشــنايی کامــل داشــتند.
ســحرخوانان از شــب اول مــاه مبــارک رمضــان 
ــام خانــه مســجد و يــا تکايــا رفتــه  بــر پشــت ب
بــا قرائــت دعــا و شــعرهايی بــا مضامين تســبيح 
ــی و  ــفقت خواه ــت و ش ــروردگار رحم ــدح پ و م
طلــب بخشــش و آمــرزش را تــا اذان صبــح 

ــد. ــی دادن ــه م ادام
بلندگــوی  از  امــروزه  ســحرخوانی  آييــن 
ــود و  ــی ش ــرا م ــزی اج ــتان مرک ــاجد در اس مس
ســحرخوانان محلــی بيشــتر در مناطق روســتايی 
بــه نــدرت رســوم گذشــته را زنــده نگــه داشــتند.

 
l»اهـو اهـو«، مراسـم ویژه شـب تولد 

امام حسـن مجتبـی)ع( در محالت
ــر از  ــی ديگ ــو« يک ــو اه ــنت ديرينــه »اه س
ــه  ــت ک ــزی اس ــتان مرک ــداول در اس آداب مت
ــد  ــب تول ــان ش ــاه رمض ــم م ــامگاه چهارده ش
ــع  ــه از تواب ــتای خوره ــن)ع( در روس ــام حس ام

ــود. ــی ش ــزار م ــالت برگ ــتان مح شهرس
براســاس ايــن ســنت قديمــی بــا تاريــک شــدن 
هــوا نوجوانــان و کــودکان در دســته هــای مجــرا 
ــد و يکــی از اعضــای  ــه هــا مــی رون ــه در خان ب
گــروه کــه از همــه بزرگتــر اســت بــا صــدای بلند 
ــدای  ــا ص ــران ب ــد و ديگ ــی خوان ــعاری را م اش

بلنــد »اهــو اهــو« مــی کننــد.
ــی  ــی م ــه در منازل ــوال ب ــا معم ــروه ه ــن گ اي
رونــد کــه دارای فرزنــد خردســال پســر باشــند 
و وقتــی کــه اشــعار خوانــده شــد، پســر کوچک 
خانــواده مقــداری آجيــل و تنقــالت بــرای 
اعضــای گــروه مــی آورد و اگــر پســر خانــواده 
بــا تاخيــر اقــدام بــه آوردن تنقــالت کنــد ايــن 
گــروه اشعارشــان را کــه حالتــی فولکــور دارنــد 

ــد. تکــرار مــی کنن

lشب افطاری و تقدیم هدیه به نوعروسان
شــب افطــاری يکــی از آداب و رســوم مخصوص 
مــاه مبــارک رمضــان در اســتان مرکــزی اســت 
ــهرهای  ــتر ش ــت در بيش ــوان گف ــی ت ــه م ک
ــتان اراک رســمی  ــه خصــوص شهرس ــتان ب اس

پابرجــا اســت.
ــی  ــواده هاي ــق رســم شــب افطــاری، در خان طب
کــه دختــر عقــد کــرده دارنــد مرســوم اســت کــه 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــای م ــب ه ــی از ش در يک
خانــواده دامــاد بــرای خانــواده عــروس بــه 
اصطــالح افطــاری مــی برنــد. بــه ايــن صــورت 
ــارک  ــاه مب ــک روز از م ــاد ي ــواده دام ــه خان ک
رمضــان را تعييــن مــی کننــد و  چنــد روز قبــل از 
آن بــه خانــواده عــروس اطــالع مــی دهنــد کــه 
ــد و از  ــاری بياورن ــن روزی افط ــت چني ــرار اس ق
خانــواده عــروس مــی خواهنــد کــه بــرای افطــار 
ــا  چيــزی آمــاده نکننــد ســپس خانــواده دامــاد ب
آمــاده کــردن طبقــی از چنــد نــوع غذا، شــيرينی 
و يــک هديــه کــه مخصــوص عــروس اســت به 
خانــه عــروس مــی رونــد و آن شــب را در منــزل 

عــروس ســپری مــی کننــد.

lآئین های لیالی قدر در استان مرکزی
ــردن  ــن ک ــدر، برت ــی ق ــم ليال ــرکت در مراس ش
ــده داری  ــب زن ــام و ش ــن اي ــياه در اي ــه س جام
ــب  ــازل و نص ــا، من ــاجد، تکاي ــادت در مس و عب
پرچــم هــای عــزا بــر ســر در خانــه هــا از ديگــر 
آداب مــاه مبــارک رمضــان در شــب هــای قــدر 

ــت. ــزی اس ــتان مرک در اس
در ليالــی قــدر مســاجد اســتان مرکــزی ميزبــان 
مراســم ســينه زنــی و نوحــه خوانــی و قرآن ســر 
ــينيه  ــا حضــور در حس ــردم ب ــن اســت و م گرفت
ــه دعــا و نمــاز و  ــا نزديــک ســحر ب و مســاجد ت

ــد. ــی پردازن ــادت م عب
ــر آن  در بســياری از روســتاهای تفــرش رســم ب
اســت کــه مراســم احيــا بــا آييــن هــای ســوگ و 
روضــه خوانــی در مســاجد برگــزار می شــود و در 
ايــن آييــن هــا مــردم روســتا شــير نــذری و شــله 

زرد پخــش مــی کننــد.
 

lمراسم حلواپزان در تفرش
زنـان روسـتايی تفـرش در غـروب روز 21 مـاه 
رمضـان آييـن حلواپـزان برگـزار مـی کننـد و 
بخـش اعظم ايـن حلواهـا در بين مـردم توزيع 
و بخـش ديگـر بـرای روز عيـد فطـر نگهداری 

شـود. می 
افطاری دادن به دوســتان، خويشــان و آشــنايان از 
ديگــر امــور پســنديده و متداول در ســطح اســتان 
اســت و در اين شــب نشــينی هــا ضمــن پذيرايی 
ــی در  ــالت مطالب ــاير تنق ــوه و س ــای و مي ــا چ ب
ــن  ــف اي ــرکات مختل ــل و ب ــورد آداب و فضاي م

مــاه روحانــی و مســايل دينــی مطــرح می شــود.
دســتگيری از فقــرا و نيازمنــدان و بخشــش مــال 
و طعــام در ايــام رمضــان از خصلــت هــای خوب 
مــردم ايــن خطــه اســت و بســياری از خيــران در 
مســاجد بــا انداختــن ســفره هــای افطــار در ايــن 

بــاور و ســنت اصيــل مشــارکت مــی کننــد.

lبرگزاری آیین »الم ترانی« در ساوه
ــنتی و  ــم س ــه مراس ــی از جمل ــم تران ــن ال آيي
ــارک  ــاه مب ــه در م ــت ک ــی اس ــی کهن مذهب
رمضــان در شهرســتان ســاوه برگــزار مــی شــود.

ايــن مراســم در شــب هــای پايانــی مــاه مبــارک 
رمضــان بــه ويــژه آخريــن چهارشــنبه ايــن مــاه 
بعــد از اقامــه نمــاز مغــرب و عشــاء توســط عــده 
ــان ســاوجی برگــزار مــی  ــان و نوجوان ای از جوان
ــه  ــن ک ــن آيي ــدگان دراي ــرکت کنن ــود. ش ش
ــد  ــی رس ــر م ــدود 10ده نف ــه ح ــان ب تعدادش
ــان  ــای خويش ــه ه ــل خان ــاع در مقاب ــا اجتم ب
ــی  ــه م ــن برنام ــرای اي ــه اج ــايگان ب و همس

ــد. پردازنن
آنــان هــم صــدا بــا هــم اشــعاری ســرمی دهنــد 
ــه ای کــه  ــدان خان ــام يکــی از فرزن و در ادامــه ن
در مقابــل آن اجتمــاع کــرده انــد را بــه نيکــی ندا 

مــی دهنــد.
ــده در مراســم  ــان شــرکت کنن ــان و نوجوان جوان
ــواب،  ــه »ياث ــا ذکــر جمل ــگاه ب ــی« آن ــم تران »ال
ياجــواب« بــرای گرفتــن انعــام از صاحــب 
ــگام  ــن هن ــه انتظــار مــی ايســتند. در اي ــه ب خان
ــا خوشــرويی و گشــاده دســتی  ــه ب صاحــب خان
و تقديــم شــيرينی و تنقــالت و گاهــی وجــه نقد 
از جوانــان و نوجوانــان شــرکت کننــده در مراســم 

ــد. ــی مــی کن ــه گرمــی پذيراي ب
 

lفتیــر و گــوش فیل، شــیرینی ســفره 
هــای افطــار در اســتان مرکزی

مــاه مبــارک رمضــان در اســتان مرکــزی، 
ــوان  ــرای بان روزهــای گــرم و پرشــوری را نيــز ب
ــای  ــت غذاه ــراه دارد و پخ ــه هم ــه ب ــر خان ه
ويــژه در مــاه رمضــان و تقســيم کــردن آن ميــان 
همســايگان از ديگــر رســم هــای مــردم اســتان 

ــت. ــاه اس ــن م ــزی در اي مرک
غذاهايــی همچــون آش رشــته، شــله زرد، 
ترحلــوا، آش جــو، آش حليــم، آش انــار، آش 
ــه  ــه از جمل ــل و بامي ــوش في ــر و گ ــار و فتي خي

ــت. ــا اس ــن غذاه اي
ــی  ــای خانگ ــيرينی ه ــواع ش ــخ ان ــاز طب از ديرب
ــان  ــن ن ــل و همچني ــوش في ــا و گ ــر زولبي نظي
ــوم  ــتان مرس ــوی اس ــان کدبان ــط زن ــر توس فتي
بــوده و ايــن خوراکــی هــا بــه عنــوان بخشــی از 
طعــام، زينــت بخــش ســفره هــای افطــاری روزه 

ــه اســت. ــن منطق داران اي

آئین هـای رمضان
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ــت  ــی، دوخ ــو خوان ــادآور ش ــان« ی »رمض
کیســه مــراد، حنابنــدان، طبــخ غذاهــای 
کــه  اســت  و آداب ورســومی  محلــی 
البــه الی کتــاب زندگــی مردمــان اســتان 
ســمنان خانــه کــرده و هرســال بــا ربنایی 

ــد.  ــدا می کن ــرار پی ــال تک تازه،مج

مــاه مبــارک رمضــان در اســتان ســمنان حــال و هــوای ديگــری 
دارد و بــوی خــوش بندگــی زمانــی کــه بــا ســفره افطــار و نــوای 
خــوش »ربنــا« در هــم می آميــزد، رمضــان را ماهــی بــرای 
ــد  ــه بگوي ــت ک ــی اس ــه کس ــد و چ ــم می زن ــدا رق ــت خ عبودي
ــی« و  ــحر خوان ــی«، »س ــو خوان ــر »ش ــتالژی هايی نظي ــا نوس ب
»دوخــت کيســه مــراد«، کــه تک تکشــان برايمــان شــيرين اســت، 

ــدارد؟ ــره ن خاط
از دوخــت کيســه مــراد در بيــن زنــان شــاهرودی تــا شــو خوانــی و 
طبــخ غذاهــای رنگارنــگ در ديبــاج و ايســتادن در صــف نان هــای 
ــزل  ــگ درب من ــدن زن ــه صــدا درآم ــوق ب ــمنانی و ش ــی س محل
بــرای دريافــت کاســه ای آش ماســت و شــير برنــج شــهميرزادی، 
هرکــدام برايمــان حــس خــوب کودکــی مــی آورد آن روزهــا کــه 
ــان  ــر و حال وروزم ــان نزديک ت ــر، دل هايم ــان کوچک ت روزه هايم

بهتــر بــود.
ــت  ــادآور پخ ــمنان ي ــتان س ــی اس ــی از اهال ــرای خيل ــان ب رمض
ــرزان،  ــوا، ل ــمنانی، حل ــر س ــوالچ، فطي ــته، گ ــته برش ــاج، رش کم
حســو، آش رشــته، آش زنگالچــو و جــوش بــره اســت طعامــی که 
بســته بــه فصــل قرارگيــری رمضــان تغييــر می کننــد و هــر يــک، 
رنــگ و جاليــی بــه ســفره افطــار مــی بخشــد و بااين همــه رنــگ 
و طعــم برايمــان رمضانــی می آفرينــد تــا جلوه گــر تابلــوی زيبايــی 
از عشــق، نــور و بندگــی باشــد آن زمــان کــه بــر ســر ســفره افطار، 

ــه دعــا می گشــايد. ــر آفريننــده دســت ب بنــده در براب
 

lشو خوانی رسمی دیرین در استان سمنان
»شــو خوانــی« مراســم معنــوی و ســنتی رمضــان رنــگ و 
جاليــی ديگــر دارد، رئيــس اداره ميــراث فرهنگــی، صنايع دســتی 
ــای  ــن آئين ه ــی از زيباتري ــت: يک ــاهرود ، گف ــگری ش و گردش
معنــوی در شــاهرود و مجــن، شــو خوانی)شــب خوانــی( يــا ســحر 
ــايل  ــاء وس ــل ارتق ــه دلي ــروز ب ــفانه ام ــه متأس ــت ک ــی اس خوان
ارتباط جمعــی و پيشــرفت زندگــی مــدرن، کمرنــگ شــده اســت.
ــان  ــی همچن ــو خوان ــه ش ــه اينک ــاره ب ــا اش حميدرضــا حســنی ب
ــت:  ــان داش ــود، بي ــرا می ش ــاهرود اج ــتاهای ش ــی روس در برخ
ــردم از ســاعتی  ــه طــی آن، م ــن اســت ک شــوخانی رســمی ديري
ــا  ــه و ب ــاجد رفت ــا و مس ــام خانه ه ــح روی ب ــه اذان صب ــده ب مان
صــدای دل نشــين شــو خوانــی يــا ســحر خوانــی، مــردم را بيــدار 

می کننــد.
ــا  ــا، ب ــوخوان ه ــتان، ش ــاط شهرس ــر نق ــه در اکث ــزود: البت وی اف
نواختــن طبــل و شــيپور، شــو خوانــی خــود را تکميــل می کردنــد و 
از ابيــات و اشــعار کهــن و مذهبــی بــرای بيــدار کــردن مــردم بهره 
ــام  ــا ديگــر اي ــام مــاه رمضــان، ب ــه ايــن شــکل اي ــا ب ــد ت می بردن

ســال تفــاوت داشــته باشــد.

lشو خوانی هنری کهن است
يکــی از بازمانــدگان هنــر شــو خوانــی اســتان ســمنان، »نادعلــی« 
بــوده کــه بــه ســوارکاری بــر اســب چوبــی معــروف اســت او کــه 
هنــر شــو خوانــی را از 60ســال پيــش و زمانــی کــه تنهــا 10ســال 
ــو  ــد: ش ــوی، می گوي ــراث معن ــن مي ــاره اي ــه، درب ــت آموخت داش
خوانــی را همــراه بــا طبــل و شــيپور زمانــی انجــام می دهيــم کــه 

همــه بــرای تنــاول ســحری بيــدار شــوند.
ــر  ــردن آتش ب ــن ک ــا روش ــد: روزگاری ب ــه می ده ــی ادام نادعل
ــان  ــيدن زم ــل فرارس ــی و طب ــعار مذهب ــوای اش ــت بام ها و ن پش
ــالم  ــردم اع ــه م ــان را ب ــارک رمض ــاه مب ــحری در م ــاول س تن
ــگ  ــز رن ــه همه چي ــی ک ــه کنون ــا در دوره و زمان ــم ام می کردي
ماشــينی بــه خــود گرفتــه، بعضاً تنهــا بــه خوانــدن اشــعار مذهبی و 

ــم. ــا می کني ــحرگاهان اکتف ــا س ــان ب ــی هم زم اذان گلوي
ــردی  ــروز کارب ــر ام ــی ديگ ــای قديم ــن هنره ــد: اي وی می افزاي
ندارنــد چراکــه تلويزيــون، اينترنــت و ابــزار جديــد ارتباطــی دنيــا را 
آن قــدر کوچــک کــرده کــه هــر کــس در منزلــش يــک شــوخوان 

ــی دارد. ــا کمتريــن خطــای زمان الکترونيکــی ب
ــه  ــمنان، ادام ــتان س ــرق اس ــزج در ش ــتای م ــوخوان روس ــن ش اي
ــرانم  ــی از پس ــيله يک ــی به وس ــو خوان ــن، ش ــس از م ــد: پ می ده
ــم  ــی را نمی شناس ــز او ديگرکس ــی به ج ــت ول ــد ياف ــه خواه ادام
کــه بــه ايــن کار ارزشــمند عالقــه ای نشــان دهــد و تنهــا راه احيــاء 

ايــن مراســم مذهبــی و معنــوی، توجــه مســئوالن اســت.
 

lدوخت کیسه مراد برای گرفتن حاجت
کارشــناس فرهنــگ شــفاهی و آداب رســوم شهرســتان شــاهرود 
نيــز دربــاره ديگــر آئيــن ويــژه مــاه مبــارک رمضــان، گفــت: يکــی 
ديگــر از آيين هــای معنــوی ايــن شهرســتان، دوخــت کيســه مــراد 

هم زمــان بــا روز بيســت و هفتــم مــاه مبــارک رمضــان اســت.
مرتضــی قريــب مجنــی دراين بــاره توضيــح داد: زنــان شــاهرودی 
در ايــن روز و در فاصلــه بيــن نمــاز ظهــر و عصــر مســاجد، 
ــرک  ــوان تب ــکه به عن ــک س ــد و ي ــک را می دوزن ــه ای کوچ کيس
ــره ای  ــراد، برايشــان ذخي ــن کيســه م ــا اي ــد ت ــرار می دهن در آن ق

ــد. ــی باش ــفرهای زيارت ــال و در س ــول س ــت در ط بابرک
وی افــزود: افــرادی کــه حاجــت آن هــا بــرآورده می شــود در ســال 
بعــد حتمــاً مقــداری پارچــه و نــخ و ســوزن می آورنــد و بيــن ديگــر 
ــد. از ســوی  ــاز جماعــت تقســيم می کنن ــای حاضــر در نم خانم ه
ديگــر پرداخــت زکات فطــره بــه فقــرای محلــه و همچنيــن توزيع 
خرمــا نــذری هم زمــان بــا نمــاز مغــرب و عشــا در مســاجد از ديگــر 

رســوم مــاه رمضــان اســت.

lحنابندان رسمی دیرین در مجن است
ايــن کارشــناس فولکلــور دربــاره ديگــر مراســم موجــود در 
شــاهرود، می گويــد: در شــهر مجــن مرســوم اســت کــه در 
آخريــن پنج شــنبه مــاه شــعبان آئيــن حنابنــدان در اســتقبال از مــاه 
رمضــان برگــزار شــود بــه ايــن صــورت کــه خانم هــا در خانــه ای 
دورهــم جمــع می شــوند حنــا را همــراه بــا ذکــر صلــوات اســتفاده 

می کننــد.
ــاه  ــاجد در م ــی مس ــن مذهب ــه آئي ــاره ب ــا اش ــی ب ــب مجن قري

رمضــان، بيــان داشــت: مــردم در ايــن مــاه بــرای اســتفاده از منابر، 
وعــظ، قرائــت قــرآن و ادعيــه حضــور بيشــتری در مســاجد و اماکن 

ــد. مذهبــی دارن
وی افــزود: مســاجد و خانه هــا نيــز در ايــن مــاه غبارروبــی 
می شــوند و مــردم از چنــد روز مانــده بــه مــاه رمضــان بــا روزه داری 
ــاه مــردم در مســاجد و  ــن م ــن در اي ــد همچني ــه پيشــواز می رون ب
خانه هــا بــا برگــزاری جلســات تــالوت کالم اهلل مجيــد بــه مناظــره 

ــد. ــی می پردازن قرآن
ايــن کارشــناس فرهنگ عامــه همچنيــن دربــاره روزهــای پايانــی 
ــر و  ــن کبي ــای جوش ــب ها دع ــن ش ــت: در اي ــان، گف ــاه رمض م
ــر مــردم  ــرآن بســيار ســفارش شــده و اکث ــالوت يــک جــز از ق ت
ســعی می کننــد حتمــاً تــالوت قــرآن را داشــته باشــند دراين بيــن 
امــا رســم جالــب مرســوم در شــاهرود ايــن اســت کــه در دوره های 
تــالوت قــرآن مجيــد و غالبــاً در روزهــای بيســت و هفتم و بيســت 
هشــتم ايــن مــاه، اگــر تــالوت ســوره قــدر بــه ترتيــب نشســتن 
ــود، آن شــخص می بايســت در  ــی از حضــار ش ــب يک ــراد نصي اف
نخســتين دور تــالوت قــرآن پــس از عيــد فطــر، کام همــگان را بــا 

شــيرينی شــيرين کنــد.

l جوش بره غذایی محلی برای مردم میامی
ــی  ــی ميام ــوم اجتماع ــگر عل ــرورش و پژوهش ــم آموزش وپ معل
نيــز دربــاره آداب ورســوم ايــن شهرســتان در آســتانه مــاه رمضــان، 
گفــت: يکــی از آداب ورســوم ويــژه مــاه رمضــان، طبــخ جــوش بره 
در ميامــی و صــرف آن همــراه بــا خانــواده و يــا توزيــع آن در بيــن 
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افــراد به خصــوص در نخســتين افطــار مــاه ميهمانــی خــدا اســت.
محمدرضــا محمــدی دربــاره نحــوه پخــت ايــن غــذا، توضيــح داد: 
بــرای طبــخ جــوش بــره خميــر آرد گنــدم نيــاز اســت تــا پــس از 
مهيــا شــدن به صــورت دوار بريده شــده، بينشــان مــوادی متشــکل 
ــرد و در  ــرار می گي ــه ق ــدس و ادوي ــاً ع ــاز و بعض ــت، پي از گوش

ــود. ــرار داده می ش ــبيه آش ق ــان ش ــی جوش ديگ
وی افــزود: جــوش بــره در اصــل شــبيه آشــی اســت کــه به جــای 
رشــته آشــی، خميرهــای شــکم پــر در آن بــه کار مــی رود و غذايــی 
ــد  ــه باي ــد البت ــمار می آي ــه ش ــوی ب ــنگين و مق ــل، س ــيار کام بس
توجــه داشــت کــه پخــت ايــن غــذا بــه دليــل تهيــه خميــر و نيــاز 
اســتراحت دادن آن بــرای تخميــر، بســيار زمان بــر و ســخت اســت 
و امــروزه در ميامــی بــه  هميــن خاطــر در بيــن خانواده هــای جــوان 

ــا اســتقبال چندانــی روبــرو نمی شــود. ب

lطبخ رشته برشته در آستانه ماه رمضان
دامغــان هــم از آداب ورســوم مــاه رمضــان بی بهــره نيســت؛ 
ــواع آش  ــل رشــته برشــته، گــوالچ، ان ــی مث ــخ غذاهــای محل طب
ــردم  ــفره های م ــان س ــان، مهم ــاه رمض ــی در م ــای محل و نان ه
ــان  ــيرينی دامغ ــان و ش ــی، ن ــای محل ــناس غذاه ــت. کارش اس
گفــت: در ايــن مــاه روزه داران بعضــاً بــا مشــکل کاهــش قنــد خون 
ــع افطــار  ــا خــوردن شــيرينی در موق ــن رو ب مواجــه می شــوند ازاي
می تواننــد انــرژی ازدســت رفته خــود را جبــران کننــد کــه ازجملــه 
ــته و  ــته برش ــل، رش ــا، گوش في ــه، زولبي ــه بامي ــوان ب ــا می ت آن ه

گــوالچ اشــاره کــرد.
ســيد جــواد ترابــی دربــاره نحــوه طبــخ رشــته برشــته از غذاهــای 
مرســوم در مــاه رمضــان توضيــح داد: بــرای تهيــه ايــن نــان ابتــدا 
برنــج را خيــس کــرده ســپس آن را می کوبيــم تــا خميــری نــرم بــا 
مخلــوط آب بــه دســت آيــد و آن را از پارچــه چلــوار تميــزی عبــور 

داده و بــا کــف دســت ورز می دهيــم تــا کشســانی مخلــوط نمايــان 
و بــرای مرحلــه پخــت آمــاده شــود.

وی افــزود: پــس از آمــاده شــدن مخلــوط، خميــر نــرم را روی يــک 
ســينی کــه از قبــل آن را بــا روغــن مناســب چــرب کرده ايــم و بــر 
روی حرارتــی مســتقيم قــرار دارد، به صــورت پنجــه دســت پهــن 
کــرده و آن را بــه شــکل چهارگــوش جمــع می کنيــم تــا بــه رنگــی 
ــيدن  ــاده پاش ــته آم ــته برش ــان رش ــد. آن زم ــی درآي ــبتاً طالي نس
ــان  ــاج دامغ ــيرينی های ديب ــان از ش ــن ن ــود. اي ــد می ش ــودر قن پ
اســت کــه در مراســم مختلــف ماننــد عيــد نــوروز و مــاه رمضــان 

ــود. ــخ می ش طب

lلــرزان، گــوالچ و آش ماســت مهمــان ســفر افطــار 
دامغانی هــا

کارشــناس غذاهای محلــی دامغــان درباره نحــوه تهيه »لــرزان« از 
ديگــر غذاهای ســنتی اســتان ســمنان و ايــن شهرســتان می گويد: 
بــرای تهيــه لــرزان آب را همــراه نشاســته و شــکر مخلــوط کــرده، 
ــه آن  ــل ب ــوام کام ــس از ق ــم و پ ــرار می دهي ــعله ق ــر روی ش ب
زعفــران، گالب يــا پــودر کاکائــو می افزاييــم و پــس از ســرد شــدن 

آن را بــا پــودر نارگيــل، پســته و بــادام تزئيــن می کنيــم.
ترابــی دربــاره تهيــه »آش ماســت« نيــز توضيــح داد: ايــن آش بــا 
طبــخ حبوباتــی ماننــد لپــه، عــدس، برنــج و نخــود آغــاز می شــود. 
ــاع  ــری، گشــنيز و نعن ــد جعف ــه ســبزی های معطــری مانن در ادام
ــه  ــراه ادوي ــه هم ــراوان ب ــت ف ــر ماس ــده و در آخ ــه آن افزوده ش ب
ايــن غــذا را آمــاده می کنــد، دربــاره آش ماســت بايــد گفــت ايــن 

ــود. ــرو می ش ــرد س ــورت س ــذا به ص غ
وی افــزود: »گــوالچ« ازجملــه نان هايــی اســت کــه مــردم 
دامغــان در آســتانه مــاه رمضــان آن را طبــخ می کننــد ايــن 
ــه  ــر تهي ــک و مايه خمي ــکل از آرد، آب، نم ــری متش ــان از خمي ن

ــان  ــه تفت ــوم ب ــان موس ــی ن ــان نوع ــن در دامغ ــود همچني می ش
نيــز در مــاه رمضــان طبــخ می شــود کــه زرده تخم مــرغ، کنجــد، 
ــت  ــد گف ــت باي ــی آن اســت درنهاي ــه از اجــزای اصل آرد و زردچوب
ــی خوشــمزه را  ــاج، مــاه رمضان دامغانی هــا به خصــوص مــردم ديب

ســپری می کننــد.

lقندشکنی رسمی کهن در سمنان
ــوم  ــاره آداب ورس ــمنان درب ــخ س ــه و تاري ــناس فرهنگ عام کارش
ــه  ــت: ازجمل ــتان، گف ــن شهرس ــان اي ــارک رمض ــاه مب ــژه م وي
ــی  ــار روب ــدا، غب ــی خ ــاه مهمان ــمنان در م ــژه س ــوم وي آداب ورس
ــرد  ــد، خ ــتن قن ــک، شکس ــنگ نم ــردن س ــرد ک ــاجد، خ مس
ــروف،  ــوی ظ ــودر شستش ــاختن پ ــا س ــرای مهي ــر ب ــردن آج ک
خشــک کردن بادمجــان و ســبزی بــرای تهيــه غــذا اســت.

نعمــت اهلل عبــدوس ادامــه می دهــد: بيشــتر مــردم ســمنان پيــش 
از مــاه مبــارک رمضــان گوســفند ذبــح می کردنــد تــا از گوشــت آن 
در ايــن مــاه اســتفاده کننــد همچنيــن طبــخ نــان خانگــی، شــيره 
انگــور و نگــه داری آن در خمــره ازجملــه آداب پيــش از مــاه رمضان 

در ســمنان بــود.
وی دربــاره وظايــف بانــوان ســمنانی در آســتانه مــاه مهمانــی خــدا 
افــزود: زنــان ســمنانی، وظايفــی چــون غبارروبــی مســاجد، کمــک 
بــه آمــاده ســاختن مســاجد بــرای پذيرايــی از مــردم، خــرد کــردن 
ــدن برنج هــای  ــه، کوبي ــام هرن ــه ن ــا وســيله ای ب ســنگ نمــک ب
ــور و آرد  ــه بلغ ــرای تهي ــت کرده ب ــدم پوس ــه گن ــه و تهي ــم دان ني
ــخ و  ــد بي ــی مانن ــر و گياهان ــودر آج ــتند و از پ ــده داش ــر عه را ب
اشــنان بــرای شســتن ســماور، ظــروف مســی و معمولــی اســتفاده 

می کردنــد.
 

lغذاهای محلی سمنان رنگ و بویی تازه دارند
ايــن کارشــناس فرهنگــی دربــاره غذاهــای محلــی ســمنان در ماه 
ــان  ــتانه رمض ــمنانی در آس ــول س ــای معم ــت: غذاه ــان گف رمض
ــار  ــنجان در کن ــه و فس ــان، قيم ــامل بادمج ــواع خورشــت ها ش ان
ــان  ــن زن ــتند. همچني ــز هس ــته و گوشــت قرم ــا رش ــبزی پلو ب س
ســمنانی در طبــخ نــان شــيرمال بــا اســتفاده از آرد، روغــن، گالب، 

ــادام، گــردو، پســته و پــودر نبــات مهــارت خاصــی دارنــد. مغــز ب
ــگ  ــفره رنگارن ــدن س ــمنانی ها در چي ــه س ــان اينک ــدوس بابي عب
ــای  ــان داشــت: غذاه ــد، بي ــی دارن ــه ای طوالن ــرای افطــار صبغ ب
شــيرين، پرکالــری و بــا اســتفاده از محصــوالت دامــی ماننــد روغن 

و لبنيــات جــزو الينفــک ســفره افطــار مــردم ســمنان اســت.
وی افــزود: يکــی از رســوم کهــن مــردم ســمنان در مــاه رمضــان 
خوانــدن اشــعاری بــرای اطالع رســانی از امســاک همشــهريان در 

هنــگام نمــاز صبــح اســت.
عبــدوس دربــاره خاطــرات ســمنانی ها از مــاه رمضــان نيــز توضيح 
داد: نمازهــای جماعــت در مســجد جامــع و مســجد امــام خمينــی 
)ره( ســمنان بــه امامــت آيــت اهلل عالمــی، مالغالمحســين هراتی، 
لنکرانــی، نجــات و عالمــه حائــری مازندرانــی از خاطــرات خــوب 

مــردم ســمنان در مــاه پــر خيــر و برکــت رمضــان اســت.

آئین هـای رمضان
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ــل از  ــا قب ــزد روزه ــان در ی ــاه رمض م
آغــاز مــاه مبــارک تــا روز عیدفطــر 
سرشــار از رســم و رســوم کهــن اســت 
کــه برخــی از آنهــا باشــکوه و تماشــایی 
و قدمتــی بــه انــدازه پیدایــش اســالم در 

ایــران دارد.

از مراســم اســتقبال از مــاه رمضــان کــه از آن بــه عنــوان »کلــوخ 
ــنتی ترين و  ــه س ــوداع ک ــم ال ــا مراس ــد ت ــاد می کنن ــدازون« ي ان
زيباتريــن شــکل آن در ندوشــن برگــزار می شــود تــا مراســم ويــژه 
شــب های قــدر، روز عيــد فطــر، والدت امــام حســن)ع(، شــهادت 
حضــرت علــی)ع( و روز 2۷ رمضــان و ... دنيــا دنيــا خاطــره، آداب و 

زيبايــی بــه همــراه دارد.

ــای 42  ــزد روزه در گرم ــان در ی ــای رمض lزیبایی ه
ــد ــین می کن ــه را دلنش درج

ــه  ــر آنچ ــی و ه ــحر، وقت شناس ــار و س ــوراک، افط ــواب و خ خ
ــت و  ــا حکم ــزد ب ــارک رمضــان اســت، در ي ــاه مب ــه م ــوط ب مرب
ــزد  ــا رمضــان ي ــن زيبايی ه ــراه اســت و همي ســنتی قديمــی هم

ــت. ــرده اس ــين ک ــه دلنش ــای 42 درج ــی در گرم را حت
ــزد  ــا در ي ــه تنه ــته های دور ن ــه از گذش ــی ک ــن هاي ــی از آيي يک
بلکــه در بســياری ديگــر از شــهرهای کشــور وجــود داشــته، رســم 

ــدازون« اســت. ــوخ ان ــای »کل زيب
صديقــه رمضانخانــی، يکــی از محققــان برجســته فرهنــگ عامــه 
در اســتان يــزد در مــورد ايــن رســم می گويــد: کلوخ انــدازون يــزد 
در آخريــن روزهــای مــاه شــعبان برگــزار می شــود و پــس از آنکــه 
خانــه هماننــد روزهــای اســتقبال از عيــد نــوروز بــا توجــه ويــژه بــه 
ــا و آراســته  ــز و زيب ــا تمي ــا و چادرنمازه ــا، عباه ــا، جانمازه قرآن ه

شــد، آخريــن روز مــاه شــعبان را بــه دل طبيعــت می رفتنــد.

lشولی غذای مرسوم روز کلوخ اندازون
ــه  ــه ب ــه می دهــد: از آنجــا کــه رمضــان در فرهنــگ عام وی ادام
ــن روز  ــده، در اي ــناخته ش ــاميدن ش ــوردن و آش ــاه امســاک از خ م
مــردم از هــر آنچــه کــه ميــل داشــته باشــند، می خورنــد و در کنــار 
ــژه ايــن روز کــه يکــی از متداول تريــن آنهــا آش  خوراک هــای وي
ــته، آش  ــر آش رش ــری نظي ــای ديگ ــت، از خوراکی ه ــولی اس ش
ــوده  ــله زرد، فال ــان ش ــا هم ــج ي ــوای برن ــک، حل ــر، آش کش خمي
يــزدی، چهــار مغــز و ديگــر خوراکی هــا بســته بــه فصــل اســتفاده 

می کننــد.
روزی خاطره انگيــز  را  کلوخ انــدازون  روز  پايــان  رمضانخانــی 
ــه  ــک ب ــای کوچ ــاب کلوخ ه ــا پرت ــردم آن را ب ــه م ــد ک می دان
ــه  ــازی ب ــاط و ب ــادی و نش ــاد ش ــدف ايج ــا ه ــر ب ســمت يکديگ

پايــان می رســانند.
خوابيــدن و بيــدار شــدن در رمضــان يــزد هــم آييــن خاص خــود را 
دارد گرچــه امــروز بــه دليــل ســبک زندگــی مــردم ايــن شــيوه ها 
ــا خانواده هــای ســنتی  ــا در تمــام کشــور يکپارچــه شــده ام تقريب
هنــوز ســبک و ســياق خــاص خــود را دارنــد بــه ويــژه زمانــی کــه 

مــاه رمضــان بــا فصــل گــرم ســال مصــادف می شــود.

lتغییــر ســبک زندگــی مــردم یــزد قدیــم در ایــام 
مــاه مبــارک رمضــان

در گذشــته در چنيــن ايامــی از آنجــا کــه گرمای هــوا در روز بســيار 
زيــاد بــود، مــردم اغلــب امــور خــود را عصرهــا تــا افطــار و حتــی 
ــه  ــد روزه را ب ــرای اينکــه بتوانن ــا ب ــد و روزه شــب انجــام می دادن
پايــان برســانند، بيشــتر در منــزل و در اتــاق زيربادگير به اســتراحت 
ــان  ــاه رمض ــل از م ــا قب ــان روزه ــت ن ــی پخ ــد و حت می پرداختن
ــد  ــره می کردن ــان ذخي ــد روزی ن ــرای چن ــردم ب ــاز می شــد و م آغ

و پخــت نــان در بقيــه روزهــا از زمــان ســحر آغــاز 
می شــد.

امــا بيــدار شــدن بــه وقــت ســحر و وقت شناســی 
شــرعی در زمــان ســحر و افطــار نيــز در يــزد حــال 

و هــوای خــاص خــود را داشــت.
ــه از ســاعت و تلويزيــون خبــری  آن روزهــا کــه ن
بــود نــه از بلندگوهــای مســاجد، مــردم بــرای بيدار 
ــخيص  ــان و تش ــاه رمض ــحرهای م ــدن در س ش
اســتفاده  ســتارگان  از  ســحر،  دقيــق  وقــت 
ــا آداب و رســوم  ــزد ب ــد کــه ايــن کار در ي می کردن

ــد. ــام می ش ــی انج خاص

lچــراغ روشــن »مــال کاظــم« در 
ــع  ــجد جام ــان در مس ــحرهای رمض س

ــزد ــر ی کبی
برخــی از مــردم از جملــه خادمــان مســاجد، يکــی 
دو ســاعت بــه ســحر مانــده، چراغ هايــی را روشــن 
و در نقــاط مرتفــع شــهر و گلدســته مســاجد 
ــه  ــراغ ب ــور چ ــدن ن ــا دي ــه ب ــا بقي ــتند ت می گذاش
نزديــک شــدن ســحر پــی ببرنــد و بــا شــروع اذان 
ــردم  ــد و م ــوش می کردن ــا را خام ــح، چراغ ه صب
ــا  ــه ايــن ترتيــب دســت از غــذا می کشــيدند و ب ب

ــد. ــاز می کردن ــاز، روزه را آغ ــه نم ادای فريض
يکــی از مشــهورترين چراغ هــا، »چــراغ مــال 
ــود او هــر  ــر ب کاظــم«، خــادم مســجد جامــع کبي
ــی از  ــرد و در يک ــن می ک ــی را روش ــب چراغ ش

ــح،  ــگام اذان صب ــت و هن ــع می گذاش ــجد جام ــته های مس گلدس
ــد و  ــاره می زدن ــهر نق ــه در ش ــا اينک ــرد ي ــوش می ک آن را خام

ــد. ــخص می کردن ــحر را مش ــت س وق
گاهــی نيــز عــده ای بــا بــه صــدا درآوردن طبــل در کوچه هــا بانــگ 
ــد و در  ــحری را می نواختن ــفره س ــودن س ــرای گش ــاش ب ــدار ب بي
ــا وارد  ــره طبل ه ــر پيک ــری ب ــی ديگ ــز ضربه هاي ــگام اذان ني هن

می کردنــد.

lوقتــی دیــوار کاهگلــی زمــان اذان مغــرب را اعــالم 
می کنــد

ــگاه  ــی ن ــوار کاه گل ــه دي ــز ب ــاب ني ــروب آفت ــخيص غ ــرای تش ب
ــل  ــای داخ ــت کاه ه ــر وق ــه ه ــتند ک ــده داش ــد و عقي می کردن
ــس از  ــرب شــده و پ ــع اذان مغ ــده نشــود، موق ــوار دي کاهــگل دي
ادای فريضــه نمــاز کــه آن هــم اغلــب در مســاجد انجــام می شــد، 

ــد. ــاز می کردن ــود را ب روزه خ
ــد  ــيار دارن ــان بس ــارک رمض ــاه مب ــوم در م ــم و رس ــا رس يزدی ه
امــا يکــی از مهم تريــن ايــن رســوم کــه در ايــام شــهادت حضــرت 

ــر« اســت. ــی )ع( برگــزار می شــود، »روضــه قنب عل
ــر در  ــه قنب ــد: روض ــه می گوي ــن زمين ــی در اي ــه رمضانخان صديق
ايــام مــاه مبــارک رمضــان از روز نوزدهــم تــا شــب بيســت و هفتم 
مــاه رمضــان، خوانــده می شــود و ايــن روضــه بيشــتر ويــژه زنــان 
اســت کــه نــذری دادن و طلــب حاجــت در ايــن چنــد روز مرســوم 

ــود. ــزار می ش ــا برگ ــب در خانه ه ــم اغل ــن مراس اســت و اي

lروضه قنبر، نماد ضربت خوردن حضرت علی )ع( 
وی ادامــه می دهــد: برگــزاری روضــه قنبــر، نمــاد ضربــت خــوردن 
ــزار  ــان برگ ــا آداب خاصــی توســط زن ــان اســت و ب ــوالی متقي م
ــن  ــن آيي ــزد اي ــی ي ــای قديم ــم در محله ه ــوز ه ــد و هن می ش

برگــزار می شــود.
 رمضانخانــی می گويــد: قنبــر از غالمــان حضــرت علــی )ع( بــوده 
کــه فــردی در ايــن مراســم بــا حاالتــی شــبيه درويشــان، لبــاس 
ــا کاله ســفيد کشــکولی کــه نمــاد  ــر تــن می کــرد و ب ســفيدی ب

ــالوه  ــرد و ع ــرا می ک ــود، مراســم را اج ــی ب دوســتی حضــرت عل
بــر قنبــر، دو شــخصيت ديگــر نيــز حضــور دارنــد کــه يکــی نقــش 
ــخصيت  ــکی و ش ــد و مش ــاس بلن ــا لب ــب )س( را ب ــرت زين حض

ــرد. ــازی می ک ــوم را ب ــش ام کلث ــر نق ديگ
ــی در  ــروه، صحبت هاي ــن گ ــران در اي ــن حاض ــد: بي وی می گوي
قالــب شــعر رد و بــدل می شــد و اشــعار حــزن آلــود می خواندنــد و 

ــد. ــه تناســب جــواب می دادن هــر کــدام ب
ــوده و مــردم  ــرام خاصــی در بيــن مــردم ب ايــن مراســم دارای احت
ــزار  ــم را برگ ــن مراس ــاری اي ــع گرفت ــت و رف ــب حاج ــرای طل ب

می کردنــد.

lآش گنــدم و قیمــه یــزدی خــوراک متــداول 
ســفره های افطــار و ســحر یــزد

ــور،  ــف کش ــاط مختل ــردم نق ــر م ــد ديگ ــز مانن ــا ني ــا يزدی ه ام
افطــار  و  ســحر  ســفره های  بــرای  خاصــی  خوراکی هــای 
ــا  ــه ب ــه ذائق ــا ب ــا بن ــا را ســبک ام ــب افطاری ه ــد و اغل خــود دارن
ــا  ــج ي ــوای برن ــات، حل ــوش  نب ــل آبج ــيرين مث ــای ش خوراکی ه
ــد و وعــده شــام  ــل می کنن ــا و ... مي ــوا، خرم همــان شــله زرد، باقل
ــد و آش  ــپری می کنن ــی س ــالح نان ــه اصط ــای ب ــا غذاه ــز ب را ني
بــه ويــژه آش گنــدم، آبگوشــت، گوشــت نخــود و ... غــذای قالــب 

ــت. ــار اس ــفره های افط س
ســحرها نيــز قيمــه يــزدی کــه شــبيه بــه همــان قيمــه معمولــی 
اســت امــا بــه جــای لپــه از نخــود دو لپــه شــده بــه همــراه گوشــت 
ــر و  ــان و پني ــه خــاص اســتفاده شــده، ن ــران و ادوي بيشــتر و زعف

ــد. ــتفاده می کنن ــبزی و ... اس س
اگــر رمضــان بــا تابســتان مصــادف شــده باشــد نيــز فالــوده يــزدی 
ــب های  ــت ش ــای ثاب ــم پ ــربت چهارتخ ــراوان و ش ــخ ف ــا ي ب

ــزد اســت. ــردم ي رمضــان م
در ايــن ايــام در بيشــتر مســاجد و حســينيه ها ســفره های افطــاری 
ــاری  ــده افط ــردم در وع ــاده از م ــای س ــا غذاه گشــوده اســت و ب
ــزار  ــت برگ ــه جماع ــب ب ــز اغل ــا ني ــود و نمازه ــی می ش پذيراي
ــزد از  ــان در ي ــارک رمض ــاه مب ــاجد در م ــرو مس ــود از اين می ش

ــوردار اســت. ــی برخ ــق بســيار خوب رون
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 هــر ســالی که مــاه رمضــان آن همزمان 
بــا گرمــا باشــد، زندگــی در شــب بــرای 
خوزســتانی هــا آغــاز مــی شــود و مردم 
این اســتان دیــد و بازدیدهــا، خریدها و 
کارهــای معمــول خــودرا بــه زمــان بعد 

از افطــار موکــول مــی کننــد. 

گرمــا هــر ســاله در خوزســتان قبــل از فرارســيدن فصــل تابســتان 
ــار  ــز در فصــل به ــی هــوای شــرجی ني ــی شــود، حت احســاس م

مهمــان بســياری از شــهرهای ايــن اســتان مــی شــود.
تابســتان هــای کال را فقــط در خوزســتان مــی تــوان تجربــه کــرد 
و در ايــن اســتان تجربــه روزه داری رنــگ و بــوی متفاوتی از ســاير 
ــه  ــز به هيچ وج ــای هواشناســی ني ــع آماره ــا دارد. در واق اســتان ه
ــای هــوای اســتان  ــورد درجــه گرم ــت در م ــان واقعي ــه بي ــادر ب ق
نيســت و هيچ کــس تــا در معــرض شــرايط موجــود قــرار نگيــرد، 
ــته  ــه داش ــخت منطق ــرايط س ــتی از ش ــاوت درس ــد قض نمی توان

باشــد.
ايــن گرمــا کــه باعــث خانــه نشــينی مــردم نيــز مــی شــود معمواًل 
ــد  ــز همــراه اســت هــر چن ــاال ني ــت ب ــا هــوای شــرجی و رطوب ب
بــرای مــردم شــهرهای جنوبــی خوزســتان قصــه جديــدی 
ــن هــوای گــرم طبيعــی اســت  ــی در اي نيســت. سســتی و بی حال
و شــهرهای اســتان را بــه حالــت رکــود بــرده اســت امــا نــه شــهر 

ــت. ــردم بی طاق ــه م ــت و ن ــل اس تعطي
چند سـالی اسـت کـه مـاه مبـارک رمضان بـا روزهـای گرم سـال 
مقارن شـده اسـت، اين اتفـاق روزهـای بلند و گرمـی را بـرای روزه 
داران رقـم زده اسـت که باعث می شـود روزه داری توجـه دو چندان 
بخواهـد. هـر سـالی کـه مـاه رمضـان آن همزمـان بـا گرما باشـد، 
زندگـی در شـب بـرای خوزسـتانی هـا آغـاز می شـود و مـردم اين 
اسـتان ديـد و بازديدهـا، خريدها و کارهـای معمول خـود را به زمان 

بعـد از افطـار موکول مـی کنند.
گرمــای هــوا در خوزســتان خيلــی بــاال و در اهــواز بــه قدری اســت 
کــه اگــر آن را يکــی از گرمتريــن شــهرهای ايــران بدانيــم، اغــراق 
نکــرده ايــم. يــک خوزســتانی در مــاه رمضــان تنهــا زمانــی قبــل 
ــا  ــا شــاغل باشــد و ي ــه مــی رود کــه ي ــه بيــرون از خان از افطــار ب

اينکــه پــای يــک کار واجــب و ضــروری در ميــان باشــد.
البتــه بــا آغــاز فصــل گرمــا، تکــرار مکــررات در شــهرهای اســتان 
ــر  ــا و فق ــون کمبوده ــائلی چ ــود و مس ــوان می ش ــتان عن خوزس

ــد. ــدا می کنن ــز هــر چــه بيشــتر نمــود پي ــات ني امکان
افزايش دمای 4 درجه ای در رمضان

ــد:  ــی گوي ــاط م ــن ارتب ــتان در همي ــی خوزس ــرکل هواشناس مدي
ــه از روز  ــد ک ــی ده ــان م ــی نش ــای هواشناس ــه ه ــی نقش بررس
ــتان  ــا را در خوزس ــش دم ــد افزاي ــه رون ــر هفت ــا اواخ ــنبه ت يکش

ــت. ــم داش خواهي
کــوروش بهــادری مــی افزايــد: باالتريــن دمــا مــی توانــد 4۷ درجه 
ــه،  ــادان، اميدي ــواز، آب ــل اه ــهرهايی مث ــه ش ــد ک ــانتيگراد باش س
آغاجــاری و بهبهــان مــی تواننــد کانديــدای داشــتن چنيــن دمايــی 

باشــند.
وی عنــوان مــی کنــد: حداقــل دمــای صبحگاهــی در شــهرهای 
مذکــور از 24 و 25 درجــه ســانتيگراد شــروع مــی شــود و حداکثــر 

تــا پايــان روز بــه 4۷ خواهــد رســيد.
مديــرکل هواشناســی خوزســتان خبــر مــی دهــد: رونــد افزايــش 
دمــا در اکثــر نقــاط و شــهرهای اســتان بيــن ســه تــا چهــار درجــه 

ســانتيگراد خواهــد بــود.
ــتان در  ــهرهای اس ــن ش ــک تري ــود: خن ــی ش ــادآور م ــادری ي به
مــاه رمضــان نيــز ايــذه و دهــدز خواهنــد بــود کــه در 24 ســاعت 
ــای  ــه دم ــد. البت ــوده ان ــاهد ب ــه ای را ش ــای 19 درج ــته دم گذش
ــا 19 درجــه در صبــح هــر روز شــروع  ــز ب هــوای ايــن شــهرها ني

شــده و ايــن امــکان وجــود دارد کــه در بدتريــن شــرايط حداکثــر تا 
ــد. ــه کنن ــا 42 را تجرب ــان روز دمــای هــوای بيــن 41 ت پاي

lاز »مفطح« تا نوشیدنی های گیاهی
در مــاه رمضــان بانــوان بــا تهيــه انــواع شــيرينی های محلــی کــه 
ــا »ماقوطــه«،  ــه نام هــای »لگيمــات« ي ــی خوزســتان آن را ب اهال
ــل«،  ــقطی« و »معس ــک«، »مس ــعث«، »رنگين ــعريه«، »ش »ش
ــرای اهــل  ــم« و »آش ســفره« ســفره افطــار را ب ــی«، »حلي »فرن
ــوش و  ــا آبج ــان را ب ــد و روزه داران افطارش ــاده می کنن ــواده آم خان

ــد. ــاز می کنن ــای ب ــا چ ــات و ي نب
ــی  ــا و فرن ــيرينی، خرم ــتان ش ــردم خوزس ــاری م ــده افط در وع
پــای ثابــت ســفره های افطــار اســت و خــوراک »مفطــح« يکــی 
ــا  ــن بيشــتر خانواده ه ــه بي ــردم خوزســتان اســت ک از غذاهــای م
خصوصــاً مــردن عــرب اســتان اقبــال بســيار زيــادی دارد. ايــن غذا 
ــی  ــراه ادويه جــات محل ــه هم ــذ از گوشــت راســته گوســفند ب لذي
طبــخ می شــود و بــرای روزه داری و تحمــل گرســنگی های 
ــنگی  ــاالی آن تش ــی ب ــه چرب ــت البت ــد اس ــيار مفي ــی بس طوالن
ــذا از  ــن غ ــرف اي ــار ص ــتان در کن ــردم خوزس ــه م ــت ک آور اس

نوشــيدنی های محلــی اســتفاده می کننــد.
ــاالی هــوا  ــای ب ــم گرم ــه بگذري ــن خوراکی هــا گ ــا از همــه اي ام
ــواع  ــرف ان ــد مص ــه می رس ــه 50 درج ــه گاه ب ــتان ک در خوزس
نوشــيدنی و عرقيــات گياهــی را در ايــن اســتان افزايــش داده اســت 
ــا مــردم بتواننــد تشــنگی شــديد و از دســت رفتــن آب و امــالح  ت

ــد. ــاب بياورن ــدن را ت ب
 

lبرپایی نمایشگاه ضیافت در اهواز
ــی  ــد: برپاي ــی گوي ــواز م ــاف اه ــاق اصن ــت رئيســه ات عضــو هيئ
نمايشــگاه ضيافــت مــاه مبــارک رمضــان از 25 خردادمــاه جــاری 
تــا يــک تيرمــاه امســال از جملــه برنامــه هــای ايــن اتــاق بــرای 

ــاه رمضــان اســت. م
ــل  ــگاه در مح ــن نمايش ــد: اي ــی کن ــه م ــدری اضاف ــام حي بهن

ــواز  ــی اه ــن الملل ــگاه بي ــرکت نمايش ش
ــواد  ــه م ــی آن ارائ برگــزار و رويکــرد اصل
غذايــی اســت. مــردم هــم مــی تواننــد از 
ــر روز  ــه ه ــا 23 و 30 دقيق ــاعت 19 ت س

ــد. ــد از نمايشــگاه بپردازن ــه بازدي ب
از  بيشــتر  کنــد:  مــی  عنــوان  وی 
بنکــداران، توليــدی هــا و مراکــز پخــش 
بــرای حضــور در ايــن نمايشــگاه دعــوت 
شــده و همچنيــن از آنهــا خواســته شــده 
تــا زيرمجموعــه هــای خــود را نيــز 

ــد. ــی کنن معرف
عضــو هيئــت رئيســه اتــاق اصنــاف اهواز 
خبــری مــی دهــد: در ســطح شــهر نيــز 
فــروش فــوق العــاده را بــا اولويــت 
ــش،  ــف و کف ــی، کي ــی پروتئين کاالهاي
ــتور  ــل در دس ــيرينی و آجي ــاک، ش پوش

کار داريــم.
حيــدری اظهــار مــی کنــد: ســال گذشــته 
ــز  ــی را در مرک ــک هاي ــا و کيوس چادره
شــهر برپــا کــرده و افطــاری توزيــع مــی 
کرديــم ولــی امســال ســعی شــده تــا اين 
کار را در مســاجد انجــام دهيــم. همچنين 
ــاجد  ــای مس ــت امن ــکاری هيئ ــا هم ب
مرکــز شــهر بــه نيازمنــدان کمــک کنيم.
وی بيــان مــی کنــد: برنامــه هــای 
مختلــف اتــاق بــه ويــژه نمايشــگاه 
ضيافــت مــاه مبــارک رمضــان را بــا 

همــکاری ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و همچنيــن اتحاديه 
هــای مربوطــه برگــزار خواهيــم کــرد.

عضــو هيئــت رئيســه اتــاق اصنــاف اهــواز بــا اشــاره بــه فعاليــت 
ــاق در  ــد: ات ــی ده ــه م ــاق ادام ــن ات ــه در اي ــدود 62 اتحادي ح
ــا مراســم رحلــت امــام  برگــزاری جشــن هــای نيمــه شــعبان و ي
ــام  ــی داشــته و اگــر جشــن والدت ام ــی )ره( همــکاری هاي خمين
حســن عســکری )ع( نيــز در مســاجد مراکــز شــهر برگــزار شــود 

ــت. ــم داش ــی خواهي ــکاری هاي هم

lرویکرد نیروی انتظامی ارشادی است
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی خوزســتان اظهار مــی کند: 
ــا همــکاری  ــاه رمضــان در اســتان ب ــل از شــروع م هــر ســال قب
ــر  ــارت ب ــس نظ ــژه پلي ــه وي ــتان ب ــی خوزس ــی انتظام فرمانده
اماکــن عمومــی اطالعيــه هــای مختلفــی را از ســوی ايــن معاونت 

صــادر مــی کنيــم.
ســرهنگ ســيد رحمان موســوی ادامــه می دهــد: رعايت شــئونات 
مــاه رمضــان بــر هــر مســلمانی واجــب اســت و بــا صــدور اطالعيه 
هــای مختلــف بــه تمامــی اغذيــه فروشــی هــا و رســتوران هــای 
ــن  ــت اي ــه رعاي ــبت ب ــه نس ــم ک ــی کني ــالم م ــهر اع ــطح ش س

شــئونات توجــه بســياری داشــته باشــند.
وی عنــوان مــی کنــد: البتــه ايــن اطالعيــه هــا از طريــق رســانه 
ــری،  ــای خب ــگاه ه ــا، پاي ــزاری ه ــد خبرگ ــف مانن ــای مختل ه
روزنامــه هــا و بــه ويــژه صــدا و ســيما بــه گــوش مــردم هــم مــی 
رســد، لــذا مــردم واليتمــدار اســتان نيــز بايــد نســبت بــه رعايــت 

ايــن شــئونات مقيــد باشــند.
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی خوزســتان بيــان مــی کند: 
برخــی از مــردم هســتند کــه بنــا به داليــل مختلــف )عذر شــرعی( 
ــد کــه ايــن افــراد  ــه بيمــاری توانايــی روزه گرفتــن را ندارن از جمل
مــی تواننــد از اغذيــه فــروش هــای دارای مجــوز اســتفاده کننــد.

ــز  ــوز ني ــای دارای مج ــروش ه ــه ف ــد: اغذي ــی افزاي ــوی م موس
ــه اســتتار محــل کســب خــود و رعايــت شــئونات  ــد نســبت ب باي
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ــد. ســاير  ــدام کنن ــاه رمضــان اق ــت م و حرم
ــد از اذان  ــز از بع ــی ني ــه فروش ــز اغذي مراک
ــه  ــاز ب ــرب مج ــد از اذان مغ ــا بع ــح ت صب

ــتند. ــت نيس فعالي
وی خبــر مــی دهــد: رويکــرد اصلــی 
فرماندهــی انتظامــی خوزســتان در ايــام مــاه 
ــود و  ــد ب ــادی خواه ــان ارش ــارک رمض مب
بيشــتر تذکرهــای لســانی را خواهيــم داشــت. 
ــت  ــه رعاي ــد نســبت ب ــز باي ــردم ني ــه م البت
ــی و  ــدام و از بدحجاب ــاه اق ــن م ــت اي حرم
ــد. ــودداری کنن ــواری خ ــه روزه خ ــر ب تظاه
موســوی تأکيــد مــی کنــد: سرنشــينان 
خــودور نيــز بايــد نســبت بــه رعايــت حرمــت 
مــاه مبــارک رمضــان توجــه ويــژه ای داشــته 
و از ايجــاد آلودگــی صوتــی و يــا روزه خــواری 

ــد. ــودداری کنن خ

lتأمین امنیت در شب های قدر
ــد:  ــی کن ــان م ــز بي ــتان ني ــی خوزس ــی انتظام جانشــين فرمانده
تدابيــر ويــژه ای بــرای تأميــن امنيــت در شــب هــای قــدر 
انديشــيده شــده اســت. تقويــت گشــت هــای خودرويــی و پليــس 
ــن  ــه اي ــی از جمل ــن مذهب ــژه اماک ــه وي ــهر ب ــاده در ســطح ش پي

ــت. ــر اس تدابي
ســرهنگ ســيد محمــد صالحــی اضافه مــی کنــد: افزايش گشــت 
هــای انتظامــی، پاســگاه هــا و گشــت هــای نامحســوس را نيــز در 

محلــه هــای مختلــف در دســتور کار قــرار داده ايــم.
وی عنـوان مـی کنـد: در مـاه مبـارک رمضـان شـاهد کاهـش 
چشـمگير جرائـم مختلـف هسـتيم کـه از آن جملـه مـی تـوان به 
کاهش 12 درصدی تصادفات رانندگی در سـال گذشـته اشـاره کرد.

lفقط برای کار ضروری از خانه خارج می شوم
ــد:  ــی کن ــار م ــوازی اظه ــهروندان اه ــی از ش ــری يک ــی امي عل
زندگــی و روزه داری در اهــواز واقعــا ســخت اســت چــرا کــه ايــن 
ــه  ــای هــوای حــدود 50 درجــه ای خواهــد داشــت، البت شــهر دم
ــش  ــر آن را کاه ــن اج ــودن روزه گرفت ــخت ب ــان س ــا بي ــد ب نباي

ــا اســت. ــت فرس ــا طاق ــی واقع ــم ول دهي
وی مــی افزايــد: در ايــام مــاه مبــارک رمضــان ســعی مــی کنــم تــا 

فقــط بــرای انجــام امــور ضــروری از خانــه خــارج شــوم.
ــروز  ــد کار ام ــد نباي ــد: هــر چن ــده مــی گوي ــا خن ــن شــهروند ب اي
ــای  ــام کاره ــکان انج ــورت ام ــی در ص ــپرد ول ــردا س ــه ف را ب
غيرضــروری خــود را بــه بعــد از مــاه رمضــان موکــول مــی کنــم.

lروزه داری باعث بهبود بسیاری از بیماریها
ــوم  دکتــر مجيــد محمــد شــاهی اظهــار مــی کنــد: از ديــدگاه عل
ــم  ــياری از عالئ ــود بس ــث بهب ــه روزه داری باع ــکی فريض پزش
ــای خــون،  ــی ه ــودن چرب ــاال ب ــل ب و مشــکالت پزشــکی از قبي
فشــارخون، اضافــه وزن و چاقــی مــی شــود کــه البتــه تمــام ايــن 
امــور در صورتــی محقــق مــی شــود کــه اصــول صحيح و مناســب 
روزه داری از ديــدگاه تغذيــه ای در ايــن مــاه مبــارک رعايــت شــود، 
در غيــر ايــن صــورت حتــی ممکــن اســت منجــر بــه مشــکالت 

گوارشــی، افزايــش وزن و حتــی ســنگ کليــه نيــز شــود.
ايــن مشــاور تغذيــه ادامــه مــی دهــد: هــدف روزه در ديــن اســالم، 
امســاک از خــوردن بــا هــدف تحمــل کمــی گرســنگی و بــه يــاد 
ــر  ــای اخي ــال ه ــفانه در س ــی متأس ــادن اســت ول مســتمندان افت
در اکثــر مــوارد شــاهد افزايــش ميــزان مصــرف اقــالم خوراکــی و 
افزايــش قيمــت اقــالم غذايــی قبــل از مــاه مبــارک هســتيم کــه 
ــر غــذا اســت. مصــرف بســيار  ــه کمت نشــانه مصــرف بيشــتر و ن
زيــاد شــيرينی جــات، شــربت هــا و برگــزاری مهمانــی هــای مکرر 

خــود دليلــی بــر ايــن مدعــا اســت.
وی مــی گويــد: بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن مــاه مبــارک رمضــان 
در مــاه هــای گــرم ســال خصوصــا در مناطــق گرمســيری از جمله 

اســتان خوزســتان بايــد برخــی نــکات را بــه مــردم گوشــزد کــرد 
تــا تحمــل گرســنگی و تشــنگی بيشــتر شــده و آســيبی بــه روزه 

ــود. داران وارد نش
محمدشــاهی اضافــه مــی کنــد: بــه طــور کلــی وعــده هــای اصلی 
غذايــی در مــاه مبــارک رمضــان بايــد مطابــق بــا ســاير ايــام ســال 
ــرم  ــه متأســفانه در فصــول گ ــده باشــد ک ــان ســه وع ــی هم يعن
ســال و بــا توجــه بــه فاصلــه کــم بيــن افطــار تــا ســحری بــه دو 

وعــده کاهــش مــی يابــد.
ــی  ــم آب ــنگی و ک ــايد تش ــد: ش ــی کن ــه م ــه توصي ــاور تغذي مش
مهمتريــن چالــش مــاه مبــارک رمضــان بــرای روزه داران در ايــن 
ــان  ــل زم ــی شــود در طــول روز حداق ــه م مناطــق باشــد و توصي
ممکــن را در بيــرون از منــزل بگذراننــد و حتــی در صــورت امــکان 
ــحر  ــا س ــار ت ــن افط ــه بي ــه فاصل ــاده روی را ب ــان ورزش و پي زم

ــد. اختصــاص دهن
وی بيــان مــی کنــد: در وعــده افطــار معمــوال افــراد افطــار خــود 
ــه  ــد ک ــی کنن ــاز م ــا ب ــا شــربت ه ــی شــيرين ي ــواد غذاي ــا م را ب
ــد  ــراد بع ــادی از اف ــداد زي ــت و تع ــبی نيس ــه مناس ــدان توصي چن
يــک گرســنگی طوالنــی بــه دليــل اينکــه ســلول هــای بدنشــان 
بســيار گرســنه و يــا اصطالحــا حســاس بــه انســولين هســتند پس 
از خــوردن کمــی شــربت يــا شــيرينی کــه حــاوی قند ســاده اســت 
دچــار افــت قنــد خــون شــديدتری مــی شــوند و عالئمــی از قبيــل 
ســردرد، عــرق کــردن و ســرگيجه و حتــی حالــت تهــوع را تجربــه 

مــی کننــد.

lوعده افطار سبک باشد
محمــد شــاهی يــادآور مــی شــود: توصيــه مــی شــود وعــده افطــار 
ــر و  ــان و پني ــه ن ــد لقم ــل چن ــی از قبي ــا اقالم ــيار ســبک و ب بس
ــان و تخــم مــرغ، آش، ســوپ و  ــد لقمــه ن ــا ســبزی، چن گــردو ي
ــد  ــع باي ــز شــروع شــود. در واق ــرغ آب پ ــان و م ــه ن ــد لقم ــا چن ي
اقــالم غــذای صبحانــه بــه افطــار منتقــل شــود کــه متأســفانه در 

ــن اســت. خوزســتان کامــال برعکــس اي
ــری  ــه از الغ ــرادی ک ــد: اف ــی کن ــوان م ــه عن ــاور تغذي ــن مش اي
رنــج مــی برنــد خــوردن مــواد شــيرين و آب و شــربت زيــاد جلــوی 
اشــتهای آنهــا را بــرای خــوردن وعــده افطــار خواهــد گرفــت و بــه 

الغرتــر شــدن آنهــا کمــک خواهــد کــرد.
وی تأکيــد مــی کنــد: بهتــر اســت بعــد از يــک افطــار ســبک يــک 
يــا دو عــدد ميــوه ميــل شــود و حــدود يــک ســاعت تا يک ســاعت 
ــد  ــد وعــده شــام مصــرف شــود و وعــده شــام هــم باي ــم بع و ني
کامــال منطبــق بــا شــام قبــل از مــاه مبــارک باشــد ولــی بــاز هــم 

زيــاده روی نبايــد کــرد.
محمدشــاهی مــی افزايد: بايــد در وعــده شــام از گروه هــای غذايی 
گوشــت هــا، غــالت و ســبزيجات اســتفاده کنيــم، بــه عنــوان مثال 
انــواع کوکوهــا، خــوراک هــای حبوبــات و املــت هــا گزينــه هــای 

ــبی هستند. مناس
وی بــا اشــاره بــه اينکــه پيشــنهاد مــی شــود قبــل از خــواب يــک 
ــه  ــحر ب ــده س ــا وع ــاط ب ــود، در ارتب ــل ش ــا مي ــير حتم ــوان ش لي

ــارک  ــاه مب ــده م ــن وع ــی تري ــوان اصل عن
رمضــان نــام مــی بــرد و مــی گويــد: 
ــز  ــوان خــط قرم ــه عن ــن وعــده ب حــذف اي
متخصصــان تغذيــه مطــرح اســت کــه 
ــتان و  ــی خوزس ــوی غذاي ــفانه در الگ متأس
ــا  ــواده ه ــدن خان ــر خوابي ــه دي ــه ب ــا توج ب
خصوصــاً در ايــام تعطيــالت و يــا ســاير 

ــود. ــی ش ــذف م ــل ح دالي

lسحری را حذف نکنید
ايــن مشــاور تغذيــه ادامــه مــی دهــد: حــذف 
وعــده ســحری خصوصــا در نوجوانــان و 
کســانی کــه در ســن رشــد هســتند مانــع از 
رشــد آنــان مــی شــود و همچنيــن بــه دليــل 
ــد  ــش قن ــنگی و کاه ــدن گرس ــی ش طوالن
ــری، کاهــش  ــت يادگي ــه اف خــون منجــر ب
حافظــه، خســتگی، خــواب آلودگــی و تشــنگی در طــول روز خواهد 
شــد. همچنيــن بــه دليــل تجزيــه ناقــص چربــی هــا منجــر بــه 

ــی روز مــی شــود. ــد دهــان در ســاعت پايان ــوی ب ب
ــی  ــراد م ــات اف ــی اوق ــود: گاه ــی ش ــادآور م ــاهی ي ــد ش محم
خواهنــد بــا حــذف وعــده ســحر بــه کاهــش وزن بيشــتری دســت 
ــوده  ــن کار 100 درصــد اشــتباه ب ــم اي ــد بگوي ــد کــه باي ــدا کنن پي
ــدن آب و  ــای ب ــی ه ــردن چرب ــم  ک ــای ک ــه ج ــراد ب ــن اف و اي

ــد. ــی دهن ــت م ــود را از دس ــالت خ عض
ــش  ــرای دان ــا ب ــحری خصوص ــده س ــد: وع ــی کن ــار م وی اظه
آمــوزان، کارمنــدان، کارگــران و کســانی کــه مــی خواهنــد در طول 
روز فعاليــت داشــته باشــند، بايــد شــبيه بــه وعــده ناهــار باشــد. در 
وعــده ســحر بايــد از کربوهيــدرات هــای پيچيــده مثــل نــان هــای 
ســبوس دار، برنــج قهــوه ای و همچنيــن ميــوه و ســبزی فــراوان 
ــی شــود و  ــه م ــده تخلي ــر از مع ــواد ديرت ــن م ــم. اي اســتفاده  کني
تــا ســاعات طوالنــی تــری از روز آب را در اختيــار بــدن قــرار مــی 

دهنــد و کمتــر احســاس تشــنگی خواهيــم کــرد.
ايــن مشــاور تغذيــه تصريــح مــی کنــد: خــوردن دســرهای خيلــی 
شــيرين، غذاهــای شــور و ســرخ کــرده را بــرای ســحری توصيــه 
نمــی کنيــم چــون عــالوه بــر ســوءهاضمه، ايجــاد تشــنگی نيــز 
خواهنــد کــرد. آب پــز کــردن گوشــت هــا نيــز بــه دور ريختــن آنها 
ــد از مصــرف کمــک  در حــذف ســديم آن و کاهــش تشــنگی بع
ــات و  ــا گوشــت، حبوب ــوط ب ــای مخل ــن پلوه ــد. همچني ــی کن م
ســبزيجات، انــواع اســتانبولی و دمپخــت هــا گزينــه های مناســبی 

بــرای وعــده ســحر هســتند.
محمــد شــاهی در ارتبــاط بــا نوشــيدنی هــای مناســب مــاه رمضان 
مــی گويــد: نوشــيدنی هــا نقــش مهمــی در وعــده ســحری دارنــد، 
خــوردن دوغ هــای صنعتــی کــه اکثــرا بــه آنهــا نمــک اضافــه می 
شــود، نوشــابه هــای گاز دار و شــربت هــا برخــالف تصــور معمول، 

بيشــتر منجــر بــه تشــنگی در ســاعات اوليــه روز خواهد شــد.
وی ادامــه مــی دهــد: نوشــيدن قهــوه و چــای زيــاد نيز در ســاعات 
اوليــه روز آب بــدن را دفــع خواهنــد کــرد. همچنين مصــرف آب در 
مقــدار زيــاد و بــه زور و از تــرس تشــنه شــدن نيــز جــواب معکوس 

مــی دهــد.
ايــن مشــاور تغذيــه در پايــان بيــان مــی کنــد: يکــی از بهتريــن راه 
هــای کمتــر تشــنه شــدن، خــوردن ميوه و ســبزی، شــير و ماســت 
کــم چــرب و حتــی عرقيجــات ســنتی اســت. اگــر انــواع عرقيجات 
ســنتی را بــا مقاديــر بســيار کــم شــکر تهيــه و مصــرف کنيــم در 

کنتــرل تشــنگی مــا مؤثــر خواهــد بــود.
بــه هــر حــال مــاه رمضــان نزديــک اســت و گرمــای بــی حــد و 
ــه  ــن؛ چــه خــوب اســت ک ــز در کمي حصــر هــوای خوزســتان ني
مســئوالن حتــی المقــدور شــرايط و امکانــات را بــه گونــه ای برای 
شــهروندان فراهــم کننــد کــه صبــوری شــهروندان بــا توجــه بــه 
ــم  ــزل هــر چــه بيشــتر رق ــرون از من ــن در شــرايط بي ــرار گرفت ق
ــت  ــای طاق ــن گرم ــان را در اي ــی آن ــد کاری و زندگ بخــورد و رون

ــا زبــان روزه تســهيل کننــد. فرســا ب

آئین هـای رمضان
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سفرهافطارایالمیها
طعم»بژیبرساق«و

»هریسه«گرفت

مــردم اســتان ایــالم از دیربــاز تاکنــون 
در مــاه رمضــان از شــیرینی های ســنتی 
نان هــای  و  برســاق«  »بــژی  ماننــد 
خــود  افطــار  ســفره های  در  محلــی 

می کننــد.  اســتفاده 

ــه دوســتان و آشــنايان  پخــت غذاهــای محلــی و افطــاری دادن ب
يکــی از آداب ورســوم مــردم ايــالم در مــاه رمضــان اســت کــه بــا 
ــله،  ــم، ش ــل حلي ــمزه از قبي ــيرينی های خوش ــا و ش ــت غذاه پخ
آش، بــژی برســاق، کلــه کنجــی، شــله زرد، آش گنــدم، شــيره خرما 

و روغــن محلــی به يادماندنی تــر می شــود. 
اگــر در رمضــان، ايــالم به شــهر حليــم )هريســه( ايــران لقــب داده 
ــان  ــارک آن چن ــاه مب ــن م ــزاف نيســت، در اي ــود، ســخنی به گ ش
ــتر  ــه بيش ــرد ک ــق می گي ــالم رون ــی در اي ــم فروش ــاط حلي بس
ــزرگ  ــای ب ــاری پاتيل ه ــگام افط ــهر هن ــی های ش اغذيه فروش
ــم و  ــذای خوش طع ــن غ ــا داده و اي ــازه ج ــل مغ ــم را در مقاب حلي

ــند.  ــه روزه داران می فروش ــر را ب عط
ايالمی هــا کــه در پختــن حليــم بســيار تبحــر و مهــارت دارنــد، در 
مــاه مبــارک رمضــان ســفره های افطــاری خــود را بــا ايــن غــذای 

خوشــمزه در کنــار ديگــر غذاهــای ســاده رنگيــن می کننــد. 
ــا  ــم ي ــه حلي ــاوری قديمــی و ريشــه دار ب ــه ب ــر پاي ــالم ب مــردم اي
ــه  ــد ک ــد و معتقدن ــرک می نگرن ــر تب ــه« از منظ ــان »هريس هم
ــتر  ــاداش بيش ــواب و پ ــث ث ــم باع ــاری ه ــم در افط ــوردن حلي خ
ــت  ــه در تقوي ــم اين ک ــود و ه ــال می ش ــدای متع ــزد خ روزه دار ن
ــان  ــا پاي ــوای روحــی و جســمی ت ــری از کاهــش ق ــه و جلوگي بني

ــر اســت.  ــد و مؤث ــارک رمضــان بســيار مفي ــاه مب م
ــد کــه ســفره افطــار و ســحری مــردم شيعه نشــين اســتان  هرچن

ــا  ــت ام ــوردار اس ــی برخ ــوی خاص ــگ و ب ــرکات و رن ــالم از ب اي
بااين حــال آنچــه مــاه مبــارک رمضــان را در ايــن اســتان جــذاب و 
ــل  ــد ســفره های افطــاری عصــر روزهــای تعطي دل نشــين می کن
در پارک هــا و تفرجگاه هــا و مکانــه ای زيارتــی ايــن اســتان اســت.
بيشــتر مــردم روزه دار ايــالم در روزهــای تعطيــل بــا برگــزاری آيين 
مهمانــی و افطــاری در پــارک چغــا ســبز و پــارک کوثــر و ورودی 
ارغــوان و پخــت انــواع غذاهــا به ويــژه کبــاب بــه دوســتان و اقــوام 

ــد. ــاری می دهن ــود افط خ

ــفره های  ــر س ــر س ــه ب ــله کیت ــاق و ش ــژی برس lب
ــردم ایــالم م

بــژی برســاق کــه در اســتان ايــالم معــروف اســت و زنــان ايالمــی 
کم وبيــش بــا طــرز پخــت ايــن شــيرينی آشــنا هســتند  به عنــوان 

ــون شــناخته می شــود. ــن شــيرينی اســتان هم اکن مهم تري
بـژی برسـاق از شـيرينی های معروف محلی و سـنتی اسـتان ايالم 
اسـت که بـا آرد، شـکر، روغـن دان، تخم مرغ، شـير، زيـره، رازيانه و 
زردچوبـه درسـت می شـود و همه مـواد را باهـم مخلوط کـرده و در 

روغـن سـرخ و روی آن را بـا شـکر تزييـن می کنند.

lانواع نان محلی
ــه طــرز  ــج اســت ک ــالم راي ــی در اســتان اي ــای محل ــواع نان ه ان
تهيــه متفاوتــی باهــم دارنــد. نان هــای پپــگ، نــان ســاجی، نــان 
ــان ذرت يــا کزگــه برخــی از  ــان پنجه کــش، ن تنــوری، ســمون، ن

ــتند. ــا هس ــن نان ه اي
از ديگــر خوراکی هــای اســتان 
ــی  ــوان روغــن حيوان ــالم می ت اي
ــيار  ــم بس ــا طع ــی ب ــره محل و ک
لذيــذ، عســل کوهــی و نــاب 
مناطق ســورگه و شــلم، کشــک، 
ــه ، ســقز  ــردو، ترخين کنجــد و گ
محلــی )شــيره درخــت بنــه( 
کوه هــای  در  به وفــور  کــه 
اســتان وجــود دارد، شــيرينی کله 
ــوای  ــيرينی کاک حل ــی، ش کنج
ــودر کشــک  ــی از پ ــگل )ترکيب ب
ــه  ــی(، کل ــن محل ــاو روغ و خرم

ــرد. ــاره ک ــی و..اش کنج
از  يکــی  حيوانــی  روغــن 
عشــاير  توليــدات  مهم تريــن 
اســتان ايــالم اســت کــه از قديــم 

ــردم  ــی م ــای غذاي ــی در وعده ه ــيار باالي ــگاه بس ــون جاي تاکن
ــرار  ــتان ق ــردم اس ــه م ــز موردتوج ــون ني ــته و هم اکن ــتان داش اس

. د می گيــر
ــواره  ــول روز هم ــردم در ط ــاد م ــت زي ــل فعالي ــه دلي ــته ب درگذش
از روغــن حيوانــی در راســتای تأميــن قــوای بدنــی اســتفاده 
می کردنــد واالن هــم ايــن روغــن در ســطح اســتان بســيار 

می شــود. اســتفاده 

lبرنج عنبربو روی سفره ایالمی ها
ــاورزی  ــه کش ــرو درزمين ــتان های پيش ــی از اس ــالم يک ــتان اي اس
ــل  ــه دلي ــالم ب ــتان اي ــردم اس ــد م ــه 30 درص ــت به طوری ک اس
وجــود زمين هــای حاصلخيــز در بخــش کشــاورزی مشــغول 
بــه کار هســتند، يکــی از مهم تريــن محصوالتــی کــه طــی 
ــيروان،  ــه س ــتان ازجمل ــف اس ــق مختل ــر در مناط ــال های اخي س
ــق  ــهر رون ــدره و دره ش ــتان ب ــم شهرس ــتای کل ــرداول، روس چ

ــی اســت. ــوع محل ــتر از ن ــه بيش ــوده ک ــج ب ــه کشــت برن گرفت
برنــج »عنبربــو« طــی ســال های اخيــر بــه نامــی آشــنا در کشــور 
تبديل شــده چراکــه ايــن برنــج محلــی را بــه اســم اســتان ايــالم 
ــج  ــن برن ــی اي ــدن اصل ــند و مع ــيروان می شناس ــتان س و شهرس
ــن  ــج اي ــت برن ــه کيفي ــرار دارد به طوری ک ــتان ق ــن شهرس در اي

منطقــه از ديگــر مناطــق باالتــر اســت.
ايــن برنــج همان طــور کــه از نامــش پيداســت دارای طعــم خــاص 
ــال  ــال های س ــار س ــن دي ــان اي ــت و مردم ــز اس ــوی دل انگي و ب
اســت کــه بــا پخــت آن آشــنايی کامــل دارنــد و حتــی ايــن برنــج 
ــران دارای  ــزرگ ته ــازار ب ــژه ب ــر کشــور به وي ــتان های ديگ در اس

ــت. ــاده ای اس ــروش فوق الع ف
ــا  ــه ب ــی ک ــا پلوي ــراه ب ــا هم ــواع خورش ه ــن ان ــو و پخت ــا پل لوبي
ــر از  ــی ديگ ــده يک ــت ش ــالم پخ ــتان اي ــود اس ــی خ ــج محل برن

ــت. ــالم اس ــتان اي ــردم اس ــوم م رس

lهدیه برای روزه اولی ها
اگــر هنــگام ســحر بــه کوچه هــای ايــالم ســرک بکشــيم زنانــی 
ــازل  ــه دِر من ــت ب ــوراک در دس ــه های خ ــه کاس ــم ک را می بيني
ــد. ــرای همســايه ها می برن همســايه ها رفتــه و از غذاهــای خــود ب
ــدان  ــرای تشــويق فرزن ــی ب ــی رســم خوب ــدر و مادرهــای ايالم پ
ــار روزه  ــن ب ــرای اولي ــيده اند و ب ــف رس ــن تکلي ــه س ــه ب ــود ک خ
ــه ايــن صــورت کــه پــس از پايــان نخســتين  ــد ب ــد، دارن می گيرن
روز از مــاه رمضــان بــه فرزنــد خــود کــه بــرای نخســتين بــار روزه 
گرفتــه اســت هديــه ای ماننــد چادرنمــاز، ســجاده و يا هديــه نقدی 

می دهنــد.

رمضان نوری
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ــه  ــا ب ــان اردبیلی ه ــان در می ــاه رمض م
ــی  ــا جای ــر می شــود ت ــاه برکــت تعبی م
کــه چیدمــان و ترکیــب غذاهــا در افطار 
ــدگاه را  ــن دی ــی ای ــز تداع ــحر نی و س
ــفره  ــه س ــب هایی ک ــال دارد، ش ــه دنب ب

ــرد.  ــی گی ــی« م ــر »ِفرن ــار عط افط

کدبانوهـای اردبيلـی از يـک ماه مانـده بـه رمضـان نيازمندی های 
مصرفـی يـک مـاه خـود را تهيـه و تـدارک می بينند.

در گذشــته کــه پخــت نــان صنعتــی تــا بــه ايــن حــد رواج نداشــت 
و اشــخاص در منــازل خــود بــه پخــت نــان اقــدام می کردنــد، چنــد 
روز يــا هفتــه قبــل از آغــاز مــاه رمضــان شــاطر، خميرگيــر، چونــه 
ــان مصرفــی يــک مــاه  ــا ن ــه زن دعــوت می شــدند ت ــر و وردن گي

خانــواده تأميــن شــود.
ــی و  ــواع ترش ــا، ان ــواع مرب ــک، ان ــبزی های خش ــواع س ــه ان تهي
مــواد اوليــه انــواع غــذا و آش از يــک مــاه مانــده بــه رمضــان آغــاز 
ــواده  ــوده و خان ــار ب ــا در ايــن مــاه ســفره ها هميشــه پرب می شــد ت

کســری نداشــته باشــد.

lافطار با غذاهای محلی
بــه عقيــده کارشناســان تغذيــه ترکيــب غذاهايــی کــه اردبيلی هــا 
در افطــار و ســحری مصــرف می کننــد، متناســب بــا نيــاز فــرد در 
ــده  ــود گنجان ــی را در خ ــای غذاي ــه گروه ه ــوده و هم ــام ب ــن اي اي

اســت.
ــا  ــار ب ــه افط ــود ک ــه می ش ــرد: توصي ــح ک ــی تصري ــی نصرت عل
غــذای ســبک آغــاز شــود و شــام کمــی بــا فاصلــه مصــرف شــود 
ــن  ــه اي ــته ب ــژه از گذش ــه وي ــا ب ــه اردبيلی ه ــبک تغذي ــه در س ک

ــد شــده اســت. ــی تأکي مهــم توجــه و حت
وی افــزود: برنامــه غذايــی کــه در مــاه رمضــان مصــرف 
می شــود برخــوردار از تمامــی گروه هــای غذايــی اســت و 
ــه  ــول تغذي ــا اص ــب ب ــز متناس ــرف آن ني ــکل مص ــان و ش زم

ــت. ــده اس ــن ش تعيي
ايــن کارشــناس تغذيــه مصــرف غذاهــای  چربــی دار در ســحر را با 
ــوع  ــرد: در مجم ــد ک ــرژی دانســت و تأکي ــازی ان ــدف ذخيره س ه
ــوردار از  ــل را برخ ــان در اردبي ــاه رمض ــه م ــبک تغذي ــوان س می ت

ــت. ــی الزم دانس ارزش غذاي
اردبيلی هــا در هنــگام افطــار از غذاهــای محلــی از جملــه فرنــی بــا 
ــه آرد کــردن آن می کننــد و امــروز  آرد برنجــی کــه خــود اقــدام ب
ــرف  ــود مص ــام می ش ــا انج ــی در مغازه ه ــتگاه های صنعت ــا دس ب

می کننــد.
در حيــاط اغلــب شــهروندان اردبيلــی گل هــای محمــدی مشــاهده 
ــدا شــده و  ــت خاصــی ج ــا ظراف ــای آن ب ــه گلبرگ ه ــود ک می ش

بــرای تهيــه مربــای گل مــورد اســتفاده قــرار می گيــرد.
هــر چنــد امــروز فــروش مربــای گل خانگــی در مغازه هــا 
ــا در  ــی اســت ام ــر شــيوه های زندگ ــر تغيي ــداول شــده و بيانگ مت
گذشــته بانــوان کدبانــو بــا وســواس خاصــی مربــای خــود را تهيــه 

می کردنــد.
ــای گل  ــت: مرب ــوص گف ــن خص ــی در اي ــهروند اردبيل ــک ش ي
ــی  ــواد غذاي ــی از م ــت يک ــش پيداس ــه از نام ــدی چنانچ محم
ــرای پخــت بهتــر آن  ــاارزش محســوب می شــود کــه خانم هــا ب ب

رقابــت می کننــد.
ــازار  ــا را از ب ــا مرب ــروز خيلی ه ــد ام ــزود: هرچن ــو اف ــترن دلج نس
تهيــه می کننــد امــا در گذشــته خانم هــا بــا عالقه منــدی و 

وســواس آن را در منــزل تهيــه می کردنــد.
ــودر دارچيــن و پوســت پســته  ــا پ ــای گل ب ــر مرب فرنــی عــالوه ب
ــواع  ــواده ان ــه فراخــور طبــع خان ــوان ب نيــز مصــرف می شــود و بان
مربــای ديگــر از جملــه بهارنارنــج و بالهنــگ و مربــای ميوه هــای 

ــرار  ــاری ق ــفره افط ــره در س ــا ک ــت مصــرف ب ــز جه فصــل را ني
می دهنــد.

ــيرين  ــا شــکر  ش ــه ب ــوش ک ــا  آب ج ــای و ي ــن چ ــر اي ــالوه ب ع
شــده، پنيــر بــا ســبزی خــوردن در کنــار نان هــای محلــی و عســل 
ــار  ــفره های افط ــر در س ــوم ديگ ــذای مرس ــی غ ــير محل و سرش

ــت. اس
ــای  ــته مهمانی ه ــت: از گذش ــی گف ــوی کهنســال اردبيل ــک بان ي
ــوی  ــه کوک ــت ک ــت اس ــا کتل ــو ي ــا کوک ــراه ب ــان هم ــاه رمض م
اردبيــل متفــاوت از کوکويــی اســت کــه معمــواًل در همه جــا پخته 

می شــود.
پوراندخــت سپاســی تأکيــد کــرد: در کوکــوی اردبيــل کــه بــا قطــر 
کلفــت پخــت می شــود گوشــت و گــردو نيــز اضافــه می کننــد تــا 

بــه عنــوان يــک غــذای مقــوی مصــرف شــود.
وی همچنيــن بــه پخــت انــواع آش کــه در هنــگام افطــار می توانــد 
بــرای روزه دار مناســب و مقــوی باشــد اشــاره کــرد و افــزود: در گذشــته 
ــه  ــر س ــه ه ــد ک ــخ می ش ــرش طب ــک و آش ت آش دوغ، آش گيلدي

ــوی محســوب می شــوند. غذاهــای مق

ــرای  ــدارک ب ــزل و ت ــفره در من ــردن س ــا ک ــه پ lب
ــده ــان ناخوان مهم

در اردبيــل رســم اســت کــه شــام ســاعتی بعــد از افطــار مصــرف 
ــر  ــای ذک ــه غذاه ــان افطــار ب ــا در زم ــب خانواده ه می شــود و اغل

ــد. ــنده می کنن ــده بس ش
کهنســال اردبيلــی تأکيــد دارد کــه در گذشــته ارزش ســفره افطــار 
بســيار مــورد توجــه بــود تــا جايــی کــه خانواده هــا در منــزل خــود 
ــه  ــی ب ــاری دادن در جاي ــد و افط ــا می کردن ــه پ ــار را ب ــفره افط س

ــه خــود را عمــل نادرســتی می دانســتند. ــر از خان غي
ــزل  ــم در من ــت صله رح ــوان در اهمي ــل آن را می ت ــزود: دلي وی اف
خــود جســتجو کــرد امــا متأســفانه امــروز حتــی در مهمانــی مــاه 
رمضــان خانواده هــا بــه خانــه يکديگــر دعــوت نمی شــوند و تــاالر 

ــدار خانواده هــا شــده اســت. و رســتوران محــل دي
زن کهن ســال ديگــری تأکيــد دارد کــه در ســفره افطــاری اغلــب 
بــرای يــک يــا دو مهمــان فرضــی غــذا تــدارک ديــده می شــد. بــه 
عنــوان مثــال بــرای فرزنــدان، دختــران شــوهر کــرده و يــا پســر و 

ــد. ــدارک می ديدن ــذا ت ــروس غ ع
فاطمــه رســتمی گفــت: مهمــان ســرزده در افطار کــه روزه خــود را 
افطــار می کنــد، برکــت خانــه محســوب می شــد و اينکــه خداونــد 
مهمانــی را بــه خانــه فــرد فرســتاده تا در ســفره وی شــريک شــود.
ــت  ــت و برک ــب مغرف ــا طل ــا دع ــواده ب ــزرگ خان ــزود: ب وی اف
ــای  ــيد اعض ــان می رس ــه پاي ــا ب ــه دع ــد از اينک ــرد و بع می ک

خانــواده افطــار می کردنــد.

lآبگوشت در سحر
در گذشــته رســم بــود کــه اغلــب شــهروندان تــا ســحر بيــدار مانده 
ــد.  ــاز می پرداختن ــا و نم ــه دع ــدند و ب ــر می ش ــاجد حاض و در مس
ــی انتخــاب می شــد کــه  ــه غــذای ســحری غــذای پرچرب در ادام

کمــی مــدت گرســنگی را بــه تأخيــر بينــدازد.
به گفتــه کهنســاالن بيشــترين غــذای متداول در ســحر آبگوشــت 
و کوفتــه بــود و در برخــی مواقــع کبــاب و انواع خورشــت بــا برنج از 
جملــه قورمه ســبزی، مــرغ، ماهــی، پيچــاق قيمــه غــذای محلــی 

اردبيــل و قيمــه مصــرف می شــد.
بــرای اينکــه تشــنگی از غذاهــا حاصــل نشــود کدبانــوی خانــه تــا 
ــد و  ــرف می کن ــری مص ــک کمت ــذا نم ــت غ ــکان در پخ ــد ام ح
ــذا  ــار غ ــا در کن ــواع ميوه ه ــه ان ــی آب دار از جمل ــواد غذاي ــواع م ان

ــود. ــرف می ش مص
ــحر  ــت در س ــرد اس ــب س ــل اغل ــوای اردبي ــه ه ــل اينک ــه دلي ب
ــام  ــن اي ــی در اي ــود و حت ــرب مصــرف می ش ــای چ بيشــتر غذاه
مصــرف کله پاچــه نيــز افزايــش پيــدا می کنــد؛ تــا جايــی کــه تــا 
ــاال  ــرای فــروش کله پاچــه آســتين ب اذان صبــح کلــه فروش هــا ب

می زننــد.
در مــاه رمضــان شــيرينی محلــی کــه مختــص بــه اردبيــل باشــد 
مصــرف نمی شــود. انــواع پشــمک، زولبيــا، باميــه و گــز در 
ــه  ــاً در هم ــه عموم ــد ک ــرف می رس ــه مص ــه و ب ــا پخت قنادی ه

ــت. ــداول اس ــا مت ج

lمهمانی برای برکت افزایی زندگی
اردبيلی هــا اعتقــاد خاصــی بــه مهمانی هــای مــاه رمضــان دارنــد. 
ــل  ــه مح ــان ب ــاه رمض ــای م ــا مهمانی ه ــن روزه ــد اي ــر چن ه
ــا  ــده ام ــل ش ــا تبدي ــی خانواده ه ــش داراي ــی و نماي تجمل گراي
ــاير  ــزا از س ــان را مج ــاه رمض ــی م ــا مهمان ــته خانواده ه از گذش

مهمانی هــا قلمــداد می کردنــد.
ــی تلقــی می شــود  ــوان مهمان ــه عن در اردبيــل »افطــار آشــتی« ب
ــواده  ــال و روزی خان ــد م ــه همــراه داشــته و می توان کــه برکــت ب

را افزايــش دهــد.
مديــرکل تبليغــات اســالمی اســتان اردبيــل معتقــد اســت 
ــوام  ــد اق ــت ديدوبازدي ــه فرص ــد ب ــان باي ــاه رمض ــی م مهمان
تبديــل شــود و نبايــد بــه واســطه تجمــالت از اصــل و فلســفه 

ــد. ــدا بمان ــود ج خ
ــی و  ــرای مهمان حجت االســالم مهــدی ســتوده فرهنگ ســازی ب
ــزود: الزم اســت  ــه رســانه ها دانســت و اف افطــاری ســاده را وظيف
مهمانــی بــا هــدف افطــار يــک روزه دار و متناســب بــا وســع انجــام 

شــود و در ايــن ميــان نيازمنــدان فرامــوش نشــوند.
ــا  ــر ب ــدف فخرفروشــی مغاي ــا ه ــی ب ــه مهمان ــان اينک ــا بي وی ب
توصيه هــای اکيــد ديــن اســالم اســت، تأکيــد کــرد: در ماهــی کــه 
ــد الزم اســت مســلمانان  ــد بنــدگان را مهمــان خــود می دان خداون

ــا فلســفه ايــن مــاه بياراينــد. نيــز ســفره هايی متناســب ب
شــهروندان اردبيلــی در مهمانی هــای مــاه رمضــان اغلــب غذاهايی 
کــه ذکــر آن رفــت را تــدارک می بيننــد. عســل و سرشــير، فرنــی 
ــی در  ــای محل ــراه نان ه ــه هم ــبزی ب ــا و س ــر و خرم ــا، پني و مرب
ــواع آش هــا غــذای افطــار آشــتی را  ــا کتلــت و ان ــار کوکــو و ي کن
شــکل می دهــد. بــه دليــل اينکــه مهمانــان بعــد از صــرف افطــار 
منــزل فــرد را تــرک می کننــد و عمومــاً شــام نيــز تــدارک ديــده 
ــا کــره محلــی غــذای متــداول  می شــود و از گذشــته چلوکبــاب ب

بــرای شــام بعــد از افطــار اســت.
در صورتــی کــه مهمانــان بعــد از افطــار نيــز ســاعاتی را در منــزل 
ميزبــان بگذراننــد بــا انــواع ميوه هــای فصــل و شــيرينی هايی کــه 

ــی می شــوند. ذکــر آن رفــت پذيراي
خاطــرات افطاری هايــی کــه از صبــح زود عطــر فرنــی و گل 
ــد  ــه می پيچي ــاط خان ــا در حي ــوی مادربزرگ ه ــدی و کوک محم
ــم  ــوز ه ــده اســت. هن ــهروندان زن ــن بســياری از ش ــوز در ذه هن
می تــوان ســبک زندگــی متــداول امــروزی کــه در برخــی مواقــع 
حتــی شــکل برگــزاری مهمانی هايــی از ايــن دســت را تغييــر داده 
اســت، عــوض کــرد و بــه روزهايــی بــر گشــت کــه ســفره ها بــه 

ــود. ــار ب ــی و رفاقــت گــرم و پرب واســطه نشــاط و همدل
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بــه دوراز  کــه  ســاده  افطاری هــای 
هرگونــه چشــم و هم چشــمی برپــا 
ــوی  ــد و ب ــاد کن ــی را ش ــا دل ــود ت می ش
مــاه خــدا دهــد، ایــن آئیــن دیریــن در 
ــد  ــدران اســت کــه بای روســتاهای مازن

ــد.  ــترش یاب ــز گس ــهرها نی در ش

خرمــا،  چنــد  اســت،  بی آاليــش  و  ســاده  سفره هايشــان 
ــه از  ــت و ن ــری اس ــف خب ــه از تکل ــر. ن ــان و پني ــرص ن ــک ق ي
چشم وهم چشــمی های رياکارانــه. بفرماييــد افطــار به شــرط 

ســادگی. 
ــود و  ــا می ش ــی برپ ــفره های مهربان ــار، س ــل از افط ــی قب از دقايق
ــدگان  ــران و درراه مان ــينند، زائ ــفر می نش ــه دورادور س ــانی ک کس
ــی افطارهــای ســاده  ــوان برپاي ــی ت ــان حت هســتند و برخــی از آن

ــد.  را ندارن
ــر  ــرم پ ــم و ح ــوی حري ــود، دل به س ــد می ش ــه بلن ــا ک ــوای ربن ن
می گشــايد و هم زمــان بافــرا رســيدن مــاه مبــارک رمضــان 
ــش  ــردم افزاي ــن م ــز در بي ــاری ني ــام و افط ــتياق و دادن اطع اش
ــه  ــاری ب ــرای دادن افط ــادی ب ــيار زي ــواب بس ــه ث ــد چراک می ياب

ــت.  ــده اس ــاه داده ش ــن م ــرد روزه دار در اي ف

lرنگ باختن سادگی در سفره های افطار 
ــادگی  ــن س ــگ باخت ــاهد رن ــر ش ــال های اخي ــفانه در س متأس
در ســفره های افطــار بوده ايــم به گونــه ای کــه تجمالتــی 
برگــزار شــدن مهمانی هــا در ايــن مــاه مبــارک بســيار 
ــفره های  ــا وارد س ــر و ري ــت، تفاخ ــت و رقاب ــه اس افزايش يافت

ــت. ــده اس ــار ش افط
مطمئنــاً پهــن کــردن ســفره افطــار و دادن افطــاری در ايــن مــاه 
ــه تقــرب الهــی  ــی باشــد کــه انســان را ب ــه اعمال ــد ازجمل می توان
برســاند امــا تجمل گرايــی کــه ايــن روزهــا در بيــن برخــی از مــردم 
ــث در  ــه در احادي ــه آنچ ــباهتی ب ــچ ش ــت هي ــرده اس رواج پيداک
مــورد افطــاری اســت نــدارد و تنهــا باعــث از بيــن رفتــن فرهنــگ 

ــار دارد. ــادگی افط س
ــن  ــفره های رنگي ــردن س ــن ک ــای په ــود به ج ــتی می ش به راس
ــای  ــا و گره ه ــاری، درده ــرای افط ــزاف ب ــای گ و دادن هزينه ه
ــن  ــرد و اي ــاز ک ــاه ب ــن م ــدان در اي ــادی را از مشــکالت نيازمن زي
مهــم نيــاز بــه توجــه همــه مــردم و مســئوالن دارد، همــان کاری 
ــا  ــدران برپ ــزادگان مازن ــار در امام ــای افط ــا همپ ــن روزه ــه اي ک

می شــود.
ــی  ــبک زندگ ــترش س ــت و گس ــدف تقوي ــاده« باه ــاری س »افط
ــنه  ــنت حس ــزاری س ــه برگ ــی را ب ــای ايران ــالمی خانواده ه اس

افطاری هــای ســاده به صــورت عمومــی تشــويق می کنــد
ســفره هايی ســاده کــه بــا چنــد عــدد خرمــا، نــان، ســبزی و يــک 
ــا و جلوه گــری  ــچ ري ــدون هي اســتکان چــای پهــن می شــوند و ب

ــه دور خــود جمــع می کــن. روزه داران بســياری را ب
کمپيـن »افطـاری سـاده« باهـدف تقويـت و گسـترش سـبک 
زندگـی اسـالمی خانواده هـای ايرانـی را به برگزاری سـنت حسـنه 

افطاری هـای سـاده به صـورت عمومـی تشـويق می کنـد.
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی گســترش ســنت خــوب 
ــارک  ــاه مب ــا را در م ــاجد و خيابان ه ــاده در مس ــای س افطاری ه
رمضــان تحســين کردنــد و امســال در مراکــز عمومــی، در مراکــز 
ــدران،  ــای مازن ــينيه ها، در جای ج ــا، در حس ــدس، در خيابان ه مق
ــنه  ــنت حس ــعه س ــان دهنده توس ــد، نش ــی رس ــه م ــی ک خبرهاي

افطاری هــای ســاده و بی ريــا اســت.

lاجرای طرح افطاری ساده در مازندران
ــه  ــور خيري ــاف و ام ــرکل اوق ــزاده، مدي ــتار علي حجت االســالم س
اســتان مازنــدران بــا تأکيــد بــر توجــه بــه مفاهيــم عالــی قرآنــی 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــالم( در م ــار )عليهم الس ــه اطه ــيره ائم و س
گفــت: مــاه رمضــان فرصتــی ارزشــمند بــرای عمل بــه واجبــات و 
تــرک محرمــات اســت کــه اميدواريــم همــه از ايــن فرصــت الهــی 

نهايــت بهــره را ببريــم.
ــت  ــوی و ظرفي ــت معن ــدازه لياق ــس به ان ــه هرک ــان اينک وی بابي
ــرد:  ــار ک ــرد، اظه ــره می ب ــاه به ــن م ــرکات اي ــود از ب ــی خ معرفت
ــا و امــام زادگان از فرصت هــای  ــا حضــور در مســاجد، تکاي همــه ب
ــد. ــری کنن ــان بهره گي ــاه رمض ــتثنايی م ــی و اس ــوی، معرفت معن

مديــرکل اوقــاف و امــور خيريــه مازنــدران بابيــان اينکــه در 
ــک  ــد کم ــراد نيازمن ــه اف ــی رود ب ــار م ــان انتظ ــاه رمض ــام م اي
ــم  ــه می تواني ــدازه ک ــه هران ــد ب ــه باي ــرد: هم ــوان ک ــم، عن کني
ــل  ــی رود مث ــار نم ــا انتظ ــم و از م ــيدگی کني ــتمندان رس ــه مس ب
ــه ديگــران  ــم و ب ــت )عليهم الســالم( از افطــار خــود بگذري اهل بي
ــذف و  ــالت را ح ــريفات و تجم ــم تش ــا وظيفه داري ــيم، ام ببخش

به جــای آن از نيازمنــدان دســتگيری کنيــم.
ــارک  ــاه مب ــام م ــاف در اي ــای اوق ــی از برنامه ه ــئول يک ــن مس اي
رمضــان را اجــرای طــرح افطــاری ســاده بــه عمــوم مــردم، زائــران 
ــاع  ــام زادگان و بق ــرح در ام ــن ط ــت: اي ــت و گف و روزه داران دانس
متبرکــه شــاخص مجــری طــرح ضيافــت الهــی در حال اجراســت.
حجت االســالم عليــزاده بــر لــزوم اهــداء افطــاری ســاده در 
اماکــن مذهبــی اســتان تأکيــد کــرد و افــزود: طــرح افطاری ســاده 
می توانــد زمينه ســاز ايجــاد فرهنــگ دســتگيری از نيازمنــد و 

ــد. ــه باش ــه مســتندان در ســطح جامع کمــک ب

lحمایت از اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده 
ــاه رمضــان طــرح هــای همــای  ــه هــای م ــای ديگــر برنام همپ
رحمــت و هميــان مــوال بــه همــت هــالل احمــر مازنــدران برپــا 

شــده اســت.
مديرعامــل جمعيــت هالل احمــر مازنــدران می گويــد: يکــی 
از مهم تريــن مأموريت هــای جمعيــت هالل احمــر حمايــت 
از اقشــار آســيب پذير و آســيب ديده جامعــه اســت داوطلبــان 
جمعيــت هالل احمــر بــا رعايــت احتــرام و تکريــم جامعــه هــدف، 
در مــاه مبــارک رمضــان ضمــن شناســايی خانواده هــای نيازمنــد، 
نســبت بــه تهيــه اقــالم غذايــی اقــدام بــه توزيــع آن هــا در بيــن 

ــد. ــه می کن ــان جامع ــتمندان و محروم مس
ــر  ــن اقــالم غي ــوان کــرد: مشــارکت در تأمي  مجتبــی اکبــری عن
ــی،  ــواد غذاي ــامل م ــد ش ــای نيازمن ــاز خانواده ه ــدی موردني نق
ــا،  ــای، خرم ــن، شــکر، چ ــج، روغ ــل برن ــالم از قبي بهداشــتی و س
لبنيــات، کنســرو، حبوبــات و مــواد پروتينــی و مشــارکت در برپايــی 
ســفره های افطــاری ويــژه خانواده هــای نيازمنــد در منــازل 

ــت. ــوارد اس ــر م ــان از ديگ داوطلب
ــدا  ــل اه ــت: تقب ــدران گف ــر مازن ــت هالل احم ــل جمعي مديرعام
بســته های افطــاری بــرای نيازمنــدان روزه دار، مشــارکت در 
ــر  ــدان از ديگ ــن نيازمن ــی در بي ــای مردم ــبانه کمک ه ــع ش توزي

ــت. ــرح اس ــن ط ــکاری در اي ــيوه های هم ش

lسفرهای افطاری ساده در روستاها
ــد و  ــه اوج می رس ــرورزی ب ــای مه ــان، آيين ه ــا رمض ــان ب هم زم
ــام و افطــار دهــی در محــالت و مناطــق  ــی ســفره های اطع برپاي
ــت از  ــک و حماي ــدان، کم ــتگيری از نيازمن ــتان، دس ــف اس مختل
ايتــام ازجملــه برنامه هايــی اســت کــه در دســتور کار مــردم اســتان 

ــرد. ــرار می گي ق
ــی دارد،  ــوای خاص ــال و ه ــدران ح ــتاهای مازن ــان در روس رمض
ــوی  ــی و از بلندگ ــک و قديم ــوی کوچ ــه از رادي ــا ک ــدای ربن ص
مســجد محلــه بــه گــوش می رســد، دسته دســته اهالی روســتاهای 
کوچــک امــا باصفــای مازنــدران را از گوشــه و کنــار محلــه، يــا از 

ــاند. ــجد، می کش ــه مس ــاغ ب ــزارع و ب ــر م س
آيين هــای  از  تعزيه خوانــی  و  مهربانــی  ســفره های  برپايــی 
ــرز  ــدران در دامنه هــای الب ــان بخــش کجــور مازن ــی مردم رمضان
ــور و  ــا ش ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــا م ــان ب ــه هم زم ــت ک ــد اس بلن

ــود.  ــزار می ش ــف برگ ــتاهای مختل ــی در روس ــال خاص ح
بــوی اســپند فضــای مســجد نيــم ســاخت را معطر ســاخته اســت، 
ــان بــر روی ســفره می گذاشــت، ديگــری خرمــا و پنيــر و  يکــی ن
آب مــی آورد و آن يکــی نيــز کاســه ای آش. اينجــا همــه در مهربانی 
و مهــرورزی به قــدر توانشــان مايــه می گــذارد و از زرق وبــرق 

شهرنشــينی، تکبــر و غــرور در ايــن مجالــس خبــری نيســت. 
ســفره های مهربانــی و ضيافــت افطــار رســم ديرينــه روســتاييان 
اســت و آييــن افطــار دهــی در مســاجد مازنــدران برگــزار می شــود. 
در ايــن مراســم بــا همــکاری اعضــای هيئــت، خانوارهــای روســتا 
ــک رســم  ــن همه ســاله به صــورت ي ــن آيي ــد و اي حضــور می يابن

ــود.  ــزار می ش ــن برگ ديري
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مــاه رمضــان در اســتان تهــران هــم 
دارای آئین هــای معنــوی مخصــوص 
بــه خــود اســت، آئین هایــی کــه برخــی 
از آنهــا را در خاطــرات نماینــده مــردم 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــن در مجل ورامی

ــم.  ــی کنی ــرور م م

مــاه رمضــان در اســتانهای مختلــف از جملــه تهــران آداب و 
ــاه  ــت م ــه معنوي ــه ب ــی ک ــن هاي ــود را دارد، آئي رســوم خــاص خ
خــدا افــزوده و محلــی بــرای عــرض ارادت بيشــتر مردمــان ايــران 

ــارک اســت. ــاه مب ــن م ــه اي اســالمی ب
در اســتان تهــران نيــز از قديــم االيــام از زمانــی کــه بــرای بيــدار 
ــی  ــوپ« در م ــار »ت ــان افط ــالم زم ــحر و اع ــردم در س ــدن م ش
ــه  ــی ب ــن هاي ــحر آئي ــت س ــی در وق ــی خوان ــا چاووش ــد ت کردن

ــت. ــته اس ــار رواج داش ــن دي ــردم اي ــياق م ــبک و س س
برگــزاری تعزيــه در ايــام ســوگواری مــاه رمضــان، نظافــت خانــه و 
مســجد و زورخانــه پيــش از آغــاز ايــن مــاه مبــارک و پخــت انــواع 
ــن  ــج در اي ــوا از ديگــر آئيــن هــای راي ــژه آش و حل ــه وي ــذری ب ن

اســتان بــوده اســت.
ــاء  ــد از افطــار و به خصــوص در شــب های احي مســاجد تهــران بع
مملــو از جمعيــت شــده و اهالــی گــود و زورخانــه نيــز بعــد از اقامــه 
ــی  ــه  می شــدند، جاي نمــاز و شــنيدن وعــظ واعــظ، راهــی زورخان
کــه در برخــی شــب هــا ميزبــان گلريــزان بــرای گرفتــن دســت 

نيازمنــدان مــی شــد.

lخاطرات رمضانی
ــارک رمضــان سرشــار از خاطــرات شــيرينی اســت  ــاه مب ــا م و ام
کــه تــا پايــان عمــر در ذهــن و يــاد هــر انســانی باقــی مــی مانــد 
ــا  و مــی توانــد در مســير زندگــی آنــان تأثيــر بگــذارد. همزمــان ب
فــرا رســيدن مــاه مبــارک رمضــان، بررســی زوايــای مختلــف ايــن 
مــاه پــر خيــر و برکــت از دريچــه خاطــرات خالــی از لطــف نيســت.

خاطــرات شــيرين برخــی از مســئوالن در ارتبــاط بــا مــاه مبــارک 
رمضــان شــايد بــرای بســياری از مــردم جالــب توجــه باشــد و مردم 
دوســت دارنــد، بداننــد کــه شــخصيت هــا و مديــران مختلــف، چه 

حــال و هوايــی در ايــام مــاه مبــارک رمضــان داشــته انــد.
ســيد حســين نقــوی حســينی از نماينــدگان مجلــس نهــم و دهــم 
ــم  ــت معل ــت تربي ــر رياس ــالوه ب ــود ع ــه خ ــه در کارنام ــت ک اس
کشــور، ســه دوره نمايندگــی مــردم وراميــن، پيشــوا و قرچــک در 

ــالمی را دارد. ــورای اس ــس ش مجل

رياســت مجمــع نماينــدگان اســتان تهران، ســخنگوی کميســيون 
ــالمی،  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــت خارج ــی و سياس ــت مل امني
ســخنگوی کميســيون ويــژه بررســی برجــام، رياســت فراکســيون 
فرهنگيــان مجلــس شــورای اســالمی  از جملــه ســوابق چنديــن 

ســال اخيــر نقــوی حســينی اســت.

lتالش برای رویت هالل ماه
ــگار مهــر  ــا خبرن ســيد حســين نقــوی حســينی در گفــت و گــو ب
ــاه  ــام م ــی خــود در اي ــی و جوان از حــال و هــوای روزهــای نوجوان
مبــارک رمضــان گفــت و اينکــه بــا پــای پيــاده بــرای اقامــه نمــاز 
بــه وراميــن مــی آمــده و يکــی از نوجوانانــی بــوده اســت کــه برای 

رويــت هــالل مــاه مبــارک رمضــان تــالش مــی کــرده اســت.
 

lاز کالتــه تــا ورامیــن را در ایــام مــاه رمضــان پیــاده 
طــی مــی کــردم

ــگار  ــا خبرن ــده مجلــس شــورای اســالمی در گفــت و گــو ب نماين
مهــر بــا اشــاره بــه بــرکات مــاه مبــارک رمضــان اظهــار داشــت: 
مــاه مبــارک رمضــان سرشــار از بــرکات مختلــف اســت کــه مــی 

ــد روح و جــان انســان را جــال دهــد. توان
وی بــا اشــاره بــه ثبــت خاطــرات شــيرين مــاه مبــارک رمضــان در 
اذهــان انســان افــزود:  هــر انســانی بــر اســاس شــرايط و اقتضائات 
ــادگار دارد  ــه ي ــارک رمضــان خاطراتــی را ب ســنی خــود از مــاه مب

کــه مــی توانــد مــورد توجــه قــرار بگيــرد.
ــاه  ــام م ــا تشــريح يکــی از خاطــرات خــود از اي نقــوی حســينی ب
مبــارک رمضــان در دوران نوجوانــی ادامــه داد: در دوران جوانــی از 
کالتــه تــا وراميــن را بــا پــای پيــاده طــی مــی کــردم تــا در نمــاز 

جماعــت حاضــر شــوم.
ــورای  ــس ش ــک در مجل ــوا و قرچ ــن، پيش ــردم ورامي ــده م نماين
ــاز در مســجد  ــه نم ــن را اقام اســالمی، هــدف از حضــور در ورامي
ــام  ــن اي ــرد: در اي ــه ک ــرد و  اضاف ــوان ک صاحــب الزمان)عــج( عن
ــا زبــان روزه خــود را بــه نمــاز مغــرب و عشــاء مســجد صاحــب  ب
الزمان)عــج( وراميــن مــی رســاندم و نمــاز را بــه امامــت آيــت اهلل 
محمــودی امــام جمعــه و نماينــده ولــی فقيــه در شهرســتان اقامــه 

ــردم. ــی ک م

ــن را هیچــگاه  ــا ورامی ــه ت ــاده روی مســیر کالت lپی
ــم فرامــوش نمــی کن

ــان وســايل حمــل و  ــه در آن زم ــه ک ــن نکت ــه اي ــا اشــاره ب وی ب
ــاز  ــه نم ــس از اقام ــت: پ ــت، گف ــود نداش ــز وج ــروزی ني ــل ام نق
مغــرب و عشــاء در مســجد صاحــب الزمان)عــج( وراميــن، دوبــاره 
بــه صــورت پيــاده بــه کالتــه کــه محــل زندگــی مــان بــود بــاز 

مــی گشــتم و افطــار مــی کــردم.
نقــوی حســينی، حضــور پيــاده در نمــاز جماعــت مســجد صاحــب 

الزمان)عــج( وراميــن را لــذت بخــش و فرامــوش نشــدنی عنــوان 
کــرد و  متذکــر شــد: اين يکــی از خاطــرات شــيرين و لــذت بخش 
مــن در ايــام جوانــی در وراميــن بــود کــه هيچــگاه فرامــوش نمــی 

کنــم.

ــتای  ــی روس ــام قدیم ــاالی حم ــه ب ــی ک lنوجوانان
ــد ــان بودن ــاه رمض ــالل م ــال ه ــه دنب ــه ب کالت

ايــن نماينــده مجلــس شــورای اســالمی بــا تشــريح يکی ديگــر از 
خاطــرات خــود در ايــام مــاه مبــارک رمضــان بيــان داشــت: در ايام 
نوجوانانــی و زمانــی در مقطــع ابتدايــی مشــغول به تحصيــل بودم، 

در روســتای کالتــه رســم خاصــی متــداول بــود.
 وی بــا اشــاره بــه وجــود يــک حمــام قديمــی در روســتای کالتــه 
کــه دارای ســقف بلنــدی بــود، افــزود: در زمــان حلــول مــاه مبارک 
رمضــان، حمــام قديمــی در روســتای کالتــه وجــود داشــت کــه از 

ســقف بلنــدی برخــوردار بــود.
ــتا در  ــجد و روس ــای مس ــزرگ تره ــه داد: ب ــينی ادام ــوی حس نق
زمــان حلــول مــاه مبــارک رمضــان، چهــار تــا پنــج نوجوان روســتا 
ــان بــاالی ســقف حمــام قديمــی  را انتخــاب کــرده و ايــن نوجوان

مــی نشســتند.

lاهــدای جایــزه اهالــی روســتا بــه پیــدا کننــده مــاه 
مبــارک رمضــان

ــی  ــام قديم ــقف حم ــاالی س ــان در ب ــور نوجوان ــل حض وی دلي
روســتای کالتــه را رويــت هــالل مــاه رمضــان عنــوان و  اضافــه 
کــرد: در ان زمــان، امکانــات کنونــی بــرای تشــخيص حلــول مــاه 
ــزرگ  ــر ب ــن خاط ــه همي ــت و ب ــود نداش ــان وج ــارک رمض مب
ترهــای روســتا اعتقــاد داشــتند کــه چشــمان نوجوانــان تيــز بيــن 
تــر اســت و بــه هميــن خاطــر از وجــود نوجوانــان روســتا اســتفاده 

ــد. ــی کردن م
نقــوی حســينی بــا اشــاره بــه تعييــن جايــزه بــرای نوجوانانــی کــه 
موفــق بــه رويــت هــالل مــاه مبــارک رمضان شــوند، يــادآور شــد: 
ــان و  ــرای نوجوان ــز ب ــزی را ني بزرگترهــای مســجد وروســتا، جواي
جوانانــی کــه موفــق بــه ديــدن مــاه مبــارک رمضــان مــی شــدند، 
تعييــن مــی کردنــد و بســياری از نوجوانــان بــرای گرفتن جايــزه در 

ايــن امــر مشــارکت داشــتند.
ــت  ــرای روي ــی ب ــام نوجوان ــود در اي ــالش خ ــه ت ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــم از جمل ــن ه ــان داشــت: م ــارک رمضــان بي ــاه مب ــالل م ه
نوجوانانــی بــودم کــه باالی ســقف حمــام قديمــی روســتای کالته 
ــارک رمضــان را  ــاه مب حاضــر شــده و تــالش مــی کــردم کــه م

ــم. ــت کن روي
ــاه  ــالل م ــت ه ــرای روي ــالش ب ــه داد: ت ــينی ادام ــوی حس نق
ــرات  ــر از خاط ــی ديگ ــه يک ــتای کالت ــان در روس ــارک رمض مب

ــت. ــان اس ــارک رمض ــاه مب ــام م ــن در اي ــيرين م ش

محمدرضا 
حیدری

آئین هـای رمضان
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مــردم فــارس ســنت های زیبایــی مانند 
»کلــوک انــدازون« و »روز والــون« بــرای 
مــاه رمضــان دارنــد، همچنیــن آن ها در 
ــان  ــام مهمان ــای اطع ــود به ج ــوم خ رس
ــحری  ــفره های س ــار، س ــان افط در زم

ــد.  ــن می کردن په

ــی و  ــای تاريخ ــر روايت ه ــا ب ــيراز بن ــهر ش ــارس و ش ــتان ف اس
دست نوشــته های موجــود از گذشــته تاکنــون دارای رســومات 
ــا  ــی از آن ه ــد بخش ــه هرچن ــوده ک ــاه روزه ب ــام م ــی در اي خاص
ــن  ــا بســياری از اي ــه فراموشــی سپرده شــده ام ــال حاضــر ب در ح

ــود دارد. ــان وج ــی همچن ــای فارس ــوم در خانواده ه رس
ــا و  ــی، دع ــواع خوراک ــت ان ــد، پخ ــحر، ديدوبازدي ــا س ــداری ت بي
نيايــش بــرای مــردم فــارس نيــز ماننــد ديگــر اســتان های کشــور 
ــت)ع(  ــرم اهل بي ــومين ح ــا در س ــود ام ــام می ش ــاه روزه انج در م
و  قــرآن  ختــم  فــراوان  امامــزادگان  حضــور  به واســطه  و 
ــد. ــه چشــم می آي ــز ب شــب زنده داری در مســاجد بيــش از همه چي

ــاالن در  ــان و بزرگ س ــرای جوان ــد ب ــارک رمضــان هرچن ــاه مب م
ــوق و  ــاه ش ــن م ــا در اي ــژه ای دارد ام ــگاه وي ــارس جاي ــتان ف اس

ــت. ــه اس ــيار جالب توج ــودکان بس ــتياق ک اش
ــه شــوق اينکــه ســفره  ــا صــدای دعــای پــدر و مــادر و ب ســحر ب
ــوند و  ــدار می ش ــواب بي ــد از خ ــاهده کنن ــحری را مش ــن س رنگي
ــاز  ــن مشــق نم ــار ســجاده والدي ــس از خــوردن ســحری در کن پ

می کننــد و ســپس می خوابنــد.

lسحری خوانی و کلوک اندازون
طبــع شــعر و خوانــدن دعــا بــا صــدای بلنــد و آرزوهــای ســالمتی 
ــارس از کــه قبــل از  ــه رســوم ديگــر مــردم ف ــرای مــردم ازجمل ب

ــود. ــام می ش ــح انج اذان صب
در ايــن خصــوص افــراد خوش صــدا دعاهــای مختلــف را در 
کوچه هــای شــهر بــا صــدای بلنــد می خواننــد تــا ســاکنان محلــه 

ــد. ــروع روزه داری کنن ــاده ش ــود را آم ــوند و خ ــدار ش ــواب بي از خ
يکـی ديگـر از رسـم های مردم شـيراز »کلـوک اندازون« اسـت که 
البتـه طی چندين سـال گذشـته در کالن شـهر شـيراز کمتـر به ياد 
مـردم مانـده اما درگذشـته آخريـن جمعه قبـل از ماه رمضـان مردم 
بـه مکان های خـوش آب وهـوا می رفتند تا شـب به تفريح مشـغول 
می شـدند زيـرا اعتقـاد داشـته و دارند کـه در اين مـاه بايد بـه دعا و 
نيايش در تمام سـاعات روز مشـغول بود و ديگر زمان سـفر نيسـت.

lصله رحم و روز والون
افطــار در کنــار بــزرگان فاميــل و در ادامــه شــب زنده داری در 

ــارس  ــتان ف ــردم در اس ــنديده م ــای پس ــر رفتاره ــاجد از ديگ مس
ــه دارد. ــا ادام ــياری از خانواده ه ــان در بس ــه همچن ــت ک اس

ــز در  ــد ني ــاز کرده ان ــود را آغ ــی خ ــازه زندگ ــه ت ــی ک ــا جوانان ام
ــر  ــه دخت ــی ک ــرا خانواده هاي ــد زي ــهم دارن ــاه روزه، س ــوم م رس
ــک  ــترک ي ــی مش ــان زندگ ــاه رمض ــن م ــد در اولي ــوهر داده ان ش
ــه کــه شــامل طــال باشــد  ــه همــراه گل و هدي افطــاری کامــل ب
را بــه خانــه زوج جــوان می فرســتند کــه بــه آن روز والــون 

می گوينــد.

lسفره های سحری به جای افطار
ــردن  ــن ک ــارس په ــيراز و ف ــردم ش ــم های م ــر از رس ــی ديگ يک
ــذر  ــار ن ــای افط ــته به ج ــه درگذش ــت ک ــحری اس ــفرهای س س

می شــد.
درگذشــته مــردم ســفره های ســحری پهــن می کردنــد و 
ــن  ــود اطعامــی انجــام شــود اي ــرار ب ــد و اگــر ق ــی می دادن ميهمان
ــفره های  ــه س ــروز ب ــه ام ــد ک ــام می ش ــحر انج ــان س کار در زم

ــت. ــيده اس ــار رس افط

lجمعه الوداعی
ــاجد و  ــه مس ــته ب ــيراز از گذش ــردم ش ــگاه م ــادت و ن ــا اعتق ام
ــه در  ــه ای ک ــه دارد به گون ــز ادام ــون ني ــوده و تاکن ــزادگان ب امام
برخــی از کتاب هــای قديمــی جمعــه الوداعــی را يکــی از رســومات 
ــد. ــوان کرده ان ــان عن ــاه رمض ــه م ــن جمع ــيراز در آخري ــردم ش م

ــاص  ــيراز اختص ــهر ش ــان ش ــه زن ــه ای ب ــه به گون ــن روز ک در اي
ــه  ــح ب ــه صب ــف از ســاعات اولي ــا نيت هــای مختل ــان ب داشــته زن
ــل بســم اهلل« و  ــردن »چ ــرای درســت ک ــا ب ــد ت مســجد می آمدن

ــد. ــت باش ــه در اولوي ــای کيس ــن دع گرفت
ــواره(  ــتند »ننی«)گه ــدن هس ــه دار ش ــه در آرزوی بچ ــی ک زنان
ــکل  ــه ش ــک های ب ــد و در آن عروس ــت می کردن ــک درس کوچ

ــند. ــود برس ــه آرزوی خ ــا ب ــد ت ــرار می دادن ــه ق بچ

lزلیبی، رنگینک و آش کوفته سبزی
امــا خوراکی هــای مــاه رمضــان در شــيراز و فــارس تنــوع 
رنــگ و طعــم فــراوان دارد کــه يکــی از آن »زليبــی« اســت کــه 
ــاوت دارد. ــا تف ــا زولبي ــيرينی ب ــزان ش ــر و مي ــی در ظاه به طورکل

ــای  ــی از قنادی ه ــا در برخ ــيرينی تنه ــن ش ــر اي ــال حاض در ح
ــود. ــت می ش ــتقيم پخ ــفارش مس ــا س ــيراز ب ــی ش قديم

رنگينــک بــا خرمــای جهــرم نيــز در ســفره های افطــار و ســحری 
ــد  ــی از کنج ــردو و ارده و روکش ــا گ ــه ب ــود را دارد ک ــگاه خ جاي

درســت می شــود.
ــی و ســبزی های معطــر،  ــج محل ــا برن ــه ب ــه ســبزی ک آش کوفت

ــود. ــده درســت می ش ــرخ ش ــدو و گوشــت چ کشــمش، گ
در کنــار ايــن خوراکی هــا ترحلــوا و حليم بادمجــان نيــز دارای 

ــت. ــار اس ــفره های افط ــی در س ــگاه خاص جاي
همچنيــن عرقيجــات معطــر شــيراز به طــور گــرم در خيابان هــا در 

زمــان افطــار توزيــع می شــود.

شیرازیهاسفرهسحریپهنمیکنند/سنت»کلوکاندازون«و»روزوالون«

هادی فتحی
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مــاه خدایــی دیگــری 
و  می رســد  راه  از 
مــردم مشــتاق لرســتان 
ــوش روح  ــقانه آغ عاش
یــک  تــا  گشــوده اند 
مــاه دیگــر از ســال را 
مهمــان ســفره خداونــد 
ــا شــیرینی »کاسمســا« و  ــی ب باشــند، مهمان

عطــر »برســاق« ســفره افطــار! 

بــه  را  مبارکــش  قدم هــای  آرام آرام  رمضــان 
ــک  ــا ي ــد ت ــک می کن ــر نزدي ــم های منتظ چش
مــاه ديگــر مهمــان دل هــای مشــتاقان خــود 
ــه چشــم  ــتان هســتند ک ــردم لرس ــن م ــد و اي باش
ــر  ــه زودت ــه هرچ ــد ک ــان دوخته ان ــاده زم ــر ج ب
مســافر رمضــان از راه برســد تــا بــا دســت های بــه 
آســمان و ســينه های معطــر از عطــر وجــود خــدا در 

ــد. ــش گيرن آغوش

ــر  ــا ب ــی ه ــا و خوب ــی ه ــت پاک lدس
داران روزه  شــانه 

ــان  ــار گناه ــا از غب ــاه شستشــوی دل ه رمضــان م
ــه  ــه آنچ ــاره ب ــت اش ــه انگش ــت ک ــی اس و ماه
ــه  ــت ک ــن اس ــی رود، اي ــانه م ــت نش خوبی هاس
شــمار گنــاه در ايــن 30 روزه خدايــی کاهــش 
يافتــه و ايــن روزه دار اســت کــه دســت بــه دامــان 
پاکی هــا می شــود تــا ســپری بســازد از دعــا و 
ــش دورش  ــدای خوي ــه از خ ــه آنچ ــات رو ب مناج

می ســازد.
می تــوان گفــت در ايــن مــاه، ايــن پاکــی و خوبــی 
اســت کــه دســت بــر شــانه روزه دار می گذارنــد تــا 
او چشــم هايش را جــز بــه ســمت آســمان نگشــايد.
ــه  ــتاقانه ب ــال مش ــاز هرس ــتان از ديرب ــردم لرس م
اســتقبال ايــن مــاه عزيــز می شــتابند تــا گرامــی اش 
دارنــد، هرکســی می کوشــد قــدر بزرگــی از دريــای 

ــد. ــا تشــنگی از وجــود بزداي معرفتــش بکشــد ت
عشــق مــردم ايــن اســتان تــا به جايــی اســت کــه 
ــاالی  ــه ب ــان ب ــوز قدش ــه هن ــی ک ــی کودکان حت
تکليــف نرســيده روزهــای گــرم تابســتان را پابه پای 
بزرگ ترهــا تــاب می آورنــد و لب هــای تشــنه 
و شــکم های گرســنه را بــه غــروب افطــاری 
ــت  ــود را تثبي ــلمانی خ ــه مس ــا بچ ــانند ت می رس
کننــد و آن هــا نيــز خــدای بــزرگ را مهمــان 

ــد. ــود کنن ــک خ ــای کوچ دل ه
ــا  ــت ت ــی اس ــاه تمرين ــک م ــن ي ــع همي درواق
ــادران  ــجاده م ــای س ــار دري ــاز را کن ــودکان نم ک
ــای معنويــت،  ــن ســاحل زيب ــد و از اي خــود بياموزن

ــتند. ــاره بايس ــه نظ ــب را ب ــوس مذه اقيان

lجاری شدن سنت »کاسمسا« در لرستان
ــو از  ــتان ممل ــه لرس ــه گوش ــان در گوش ــاه رمض م
ــا در  ــروزه تنه ــه ام ــه البت ــت ک ــومی اس آداب ورس
برخــی از روســتاهای اســتان برگــزار می شــوند 
و تنهــا يــادگاری اســت شــيرين به جامانــده از 
ــان باخــدا تنهــا  ــه زميني ــا فاصل روزهايــی کــه گوي

ــت. ــوده اس ــدم ب ــد ق چن
يکــی از آداب کهــن لرســتان کــه هنــوز نيــز 
در برخــی نقــاط اســتان اجــرا می شــود ســنت 

» کاسمســا« اســت، مطابــق ايــن ســنت هــر 
خانــواده ای مقــداری از غــذای افطــار خــود را بــرای 
همســايگان می بــرد و همســايه نيــز مقــداری 
ــه  ــی ک ــرف غذاي ــود را در ظ ــار خ ــذای افط از غ
بــا آن برايــش غــذا آورده انــد می ريــزد و پــس 

. می فرســتد
ــن  ــط بي ــت رواب ــن تقوي ــم ضم ــن رس ــرای اي اج
همســايگان و فاميــل باعــث خبــر گرفتــن از 
احــوال و وضعيــت معيشــتی خانواده هــا از يکديگــر 
شناســايی  باعــث  به خصــوص  و  می شــود 

شــد. خواهــد  کم بضاعــت  خانواده هــای 

lخودنمایــی شــیرینی های محلــی در 
ــحر ــار و س ــفره های افط س

در لرســتان بــازار شــيرينی های محلــی در مــاه 
مبــارک رمضــان بســيار داغ اســت، در اغلــب 
شــهرها و روســتاهای لرســتان شــيرينی های 
ــر ســر ســفره افطــاری قــرار می گيــرد. متعــددی ب

برخــی از بانــوان روســتاهای اســتان به رســم 
بــا  را  خانــواده  افطــار  ســفره  خــود  ديريــن 
ــد. ــن می بندن ــی آذي ــی و بوم ــيرينی های محل ش

ايــن شــيرينی ها بــا توجــه بــه فصلــی کــه رمضــان 
در آن قــرار می گيــرد و نــوع مهياکــردن آن متنــوع 
هســتند، اگــر مــاه مبــارک رمضــان در فصل بهــار و 
تابســتان باشــد معمــواًل بــا شــيرينی ها و نان هــای 
ــَرک و  ــادل لکــی : ُچ ــک )مع ــد »چزن ــی مانن محل
ــفره های  ــز« س ــاکی پ ــاق« و »س ــن («، »برس ري
ــارک  ــاه مب ــن م افطــار آراســته می شــوند و اگــر اي
ــرده«  ــيرينی »گ ــد نان ش ــتان باش ــل زمس در فص

ــرد. ــرار می گي ــار ق ــفره افط روی س
ــه(  ــاج )تاب ــز« را روی س ــاکی پ ــک« و »س »چزن
ــل  ــل در فص ــن دلي ــه همي ــد و ب ــت می کنن درس
ــن  ــون در اي ــود چ ــه می ش ــار پخت ــتان و به تابس
ــر در فضــای آزاد اقــدام بــه درســت  ــان ل فصــل زن

ــد. ــان می کنن ــذا و ن ــردن غ ک

lآش »کشکینه« پای ثابت سفره افطار
درسـت  زمسـتان  در  دليـل  ايـن  بـه  را  »گـرده« 
می کنيـم چراکه برای درسـت کـردن اين شـيرينی 
خوشـمزه در ايـن فصـل از بخاری و کرسـی خانگی 
اسـتفاده می شـود. هرچنـد کـه ايـن روزهـا بـه مدد 
وسـايل آشـپزی امـروزی در خانه هـای شـهری نيز 

ايـن شـيرينی ها طبـخ می شـود.
ســفره افطــار مــاه رمضــان مــردم لرســتان از 
غذاهــای محلــی ســبک نيــز خالــی نيســت، ســوپ 
»کشــکينه« ازجملــه غذاهــای مقوی اســت کــه در 
ــتفاده  ــتان مورداس ــژه زمس ــف به وي ــول مختل فص

قــرار می گيــرد.
»کشــکينه« خشــک را زنــان روســتا از ماه هــا 
ــدم  ــا گن ــتان ب ــار و تابس ــای به ــل در فصل ه قب
نيمــه آرد شــده و دوغ درســت می کننــد و بــه 
ــوی  ــپس آن را جل ــد و س ــره درمی آورن ــکل داي ش
آفتــاب می گذارنــد تــا خشــک شــود و بــرای فصــل 
ــاز و روغــن در  ــه همــراه ادويه جــات، پي زمســتان ب
ــوپ  ــک س ــوان ي ــرده و به عن ــل ک ــوش ح آب ج

ــد. ــتفاده می کنن ــوی اس ــبک و مق س

پیچیدن آوای مؤذن در سحرگاهان
مــردم روســتاهای اطــراف سلســله و دلفــان 

درگذشــته بــرای ديــدن مــاه مجمع محلی تشــکيل 
می دادنــد، مجمــع محلــی رؤيــت هــالل مــاه 
مجمعــی بــود متشــکل از بــزرگان و علمــای محلی 
ــه اطــراف روســتا  ــرای رؤيــت هــالل مــاه ب کــه ب
ــود  ــاف ب ــمان ص ــه آس ــی ک ــد و درجاي می رفتن

ــتند. ــاه داش ــالل م ــت ه ــعی درروي س
ــوص  ــؤذن مخص ــاً م ــتان عموم ــتاهای لرس روس
داشــته اند، مــؤذن هــر روســتا بــا توجــه بــه تجربــه 
ــان  ــای رمض ــحرها و غروب ه ــود در س ــه خ ديرين
ــاالی پشــت بام  ــگ اذان را از ب ــا صــدای رســا بان ب
روســتا بــه همــه مناطــق روســتا می رســانده اســت.
در بعضــی ديگــر از روســتاها مــؤذن از روی خواندن 
خــروس زمــان اذان را تخميــن مــی زده اســت کــه 
ــروس اول«  ــه »خ ــروس ب ــدن خ ــوع خوان ــن ن اي

مشــهور بــوده اســت.
از ديگـر راه هـای بيـدار کـردن مـردم در سـحرهای 
مـاه رمضان رفتـن مؤذن يا يکـی از اهالی روسـتا به 
درب خانـه مـردم و زدن در خانه ها بـرای بيدار کردن 
مـردم اسـت کـه خانواده ها نيـز به نشـانه تشـکر از 
فـردی آن ها را بيدار کرده اسـت از غذای سـحر خود 

مقـداری بـه او می دادند.

lاز برساق تا زولبیا
ــه اذان  ــاده ب ــای س ــا غذاه ــحر را ب ــتانی ها س لرس
ــی  ــرت دين ــول روز غي ــانند و در ط ــح می رس صب
ــی، اجــازه روزه خــواری را از کســانی  ــگ ايل و فرهن
می گيــرد کــه بــه هــر دليلــی از عهــده روزه گرفتــن 

برنمی آينــد.
مغازه هــای حليم پــزی در لرســتان بــا شــروع 
ــحری  ــذای س ــا هم غ ــوند ت ــر می ش ــان داي رمض
و هــم افطــاری روزه داران را تهيــه کننــد. اگــر مــاه 
ــدم  ــتان ق ــهرهای لرس ــای ش روزه را در خيابان ه
ــه در  ــه رو می شــوی ک ــی روب ــا حليم پزهاي ــی ب بزن
ــزی را  ــوص حليم پ ــوب مخص ــبانه روز چ ــول ش ط
ــا افطــاری و  ــزرگ خــود می چرخاننــد ت در ديــگ ب

ــد. ــاده کنن ــحری روزه داران را آم س
معمــواًل در لرســتان افطاری هــا بــا آب داغ و باميــه 
ــفره ها  ــی س ــر برخ ــا ب ــود ام ــاز می ش ــا آغ و زولبي
ــاق«  ــمزه »برس ــت و خوش ــای درش ــوز دانه ه هن

ــد. ــی می کن خودنماي
برســاق از شــيرينی های ويــژه تاريخ لرســتان اســت 
کــه از آرد، شــير، شــکر و برخــی افزودنی هــا از 
گياهــان بومــی و طبيعــی درســت می شــود و ســهم 

ــار دارد. ــن دي ــردم اي بزرگــی از ســفره افطــاری م
لرسـتانی ها معمواًل نمـاز پنج گانه خود را در مسـجد 
و شانه به شـانه جماعـت می خواننـد و کوچه هـای 
بامـدادی ايـن اسـتان پراسـت از دسـته های مردمی 
کـه لـب از خـوردن و آشـاميدن بسـته و قدم هـا را 
شـتاب داده تـا پيـش از صـدای اذان خـود را به صف 

هـای جماعت مسـاجد برسـانند.
بــازار شــهرهای ايــن اســتان هنــگام غــروب، 
ــه ای  ــرد. به گون ــود می گي ــه خ ــی ب ــوه ای ديدن جل
کــه خيابان هــای اصلــی نمايشــگاهی بــرای 

ــت. ــاری اس ــی افط ــواد مصرف ــه م عرض
از خرمــا و شــيرينی گرفتــه تــا ميوه هــای مختلــف، 
فروشــنده ها منتظرنــد تــا مــردم از مســاجد بيــرون 
ــوند. ــه ش ــدار مواج ــته های خري ــا دس ــا ب ــده ت آم
درواقــع 30 غــروب مــاه رمضــان، معيشــت برخــی 

خانواده هــا رونــق می گيــرد.

ــف  ــق مختل ــه مناط ــغ ب ــزام مبل lاع
ــان ــاه رمض ــا م ــان ب ــتان همزم لرس

ــرکل  ــن مدي ــدوی امي ــعيد مه ــالم س حجت االس
تبليغــات اســالمی لرســتان بابيــان اينکــه علمــای 
شــيعه در طــول دوره هــای مختلــف همــواره از مــاه 
رمضــان بهتريــن بهــره تبليغــی را برده انــد، اظهــار 
ــارک  ــاه مب ــدت م ــن م ــد در اي ــه باي ــت: آنچ داش
رمضــان تبليــغ شــود مباحــث اعتقــادی و اخالقــی 

اســت. 
ــا  ــتان ب ــتان لرس ــالمی اس ــات اس ــرکل تبليغ مدي
ــردم  ــاد م ــاع و آح ــالق اجتم ــه اخ ــر اينک ــد ب تأکي
ــن  ــان دي ــح و موعظه هــای مبلغ ــه نصاي وابســته ب
اســت، افــزود: احــکام فقــه از ديگــر مســائلی اســت 
کــه در ايــن مــاه مبــارک بايــد در تبليــغ و ترويج آن 

اهتمــام داشــته باشــيم. 
ــه ســخنان  ــن در ادام ــدوی امي حجت االســالم مه
ــام  ــرای اي ــده ب ــای پيش بينی ش ــه برنامه ه ــود ب خ
مــاه مبــارک رمضــان از ســوی تبليغــات اســالمی 
عنــوان کــرد: در ايــن راســتا اعــزام مبلغــات و 
مبلغيــن بــه مناطــق مختلــف اســتان ازجملــه ايــن 

ــت. ــا اس برنامه ه

ــل  lبرگــزاری جلســات تفســیر و محاف
ــا قــرآن در مســاجد انــس ب

ــرآن  ــت ق ــل و قرائ ــات ترتي ــزاری جلس وی برگ
ــرآن و  ــی ق ــزء خوان ــه ج ــزاری جلس ــم، برگ کري
پخــش در صداوســيما را از ديگــر برنامه هــای 
ســازمان تبليغــات اســالمی در مــاه مبــارک 
رمضــان عنــوان کــرد و گفــت: برگــزاری محافــل 
انــس بــا قــرآن در شهرســتان های مختلــف 
ــا  ــرآن ب ــير ق ــات تفس ــزاری جلس ــتان، برگ اس
ــه در اســتان لرســتان  ــده ولی فقي محوريــت نماين
مفســران  از  دعــوت  خرم آبــاد،  امام جمعــه  و 
قــرآن و ... از ديگــر برنامه هــای مــا در مــاه 

ــود. ــد ب ــان خواه رمض
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»شــوخوانی، طبــل زنــی و رمضونــی« 
از جملــه ســنت های دیریــن مــردم 
مبــارک  مــاه  در  جنوبــی  خراســان 
رمضــان اســت کــه برگــزاری آن هنــوز 
در برخــی مناطــق حــال و هــوای خاصی 

بــه ایــن اســتان می دهــد. 

ــگ  ــر فرهن ــی ه ــر اصل ــی از عناص ــنت های بوم ــا و س آيين ه
اســت کــه مولفه هــای فرهنگــی جامعــه را اســتواری و اســتحکام 
ــی از  ــان يک ــارک رمض ــاه مب ــان آداب م ــن مي ــند. در اي می بخش
ــا ريشــه های  ــه ب ــران اســت ک ــردم اي ــه م ــق فرهنگ عام مصادي

ــرار دارد. ــی موردتوجــه همــگان ق ــق مذهب عمي
از گذشــته های دور، آيين هــای پيشــواز رمضــان، آيين هــای 
ــرام، عظمــت و ارجمنــدی ايــن مــاه  ــوده و نشــانه احت پررونقــی ب
در فرهنــگ ايرانــی اســالمی اســت. در گويــش بيرجنــدی کلمــه 
رمضــان »رمــزا« تلفــظ شــده و 11 مــاه ديگــر ســال »ســالگان« 
ــذاری »رمضــان« را از ماه هــای  ــام گ ــن ن ــا اي ــه می شــود و ب گفت

ــد. ــاز می کنن ــر ممت ديگ
ــری  ــره ديگ ــعبان چه ــه ش ــی از نيم ــان جنوب ــهرهای خراس ش
ــارک  ــاه مب ــل از م ــد روز قب ــز چن ــردم ني ــرد و م ــود می گي ــه خ ب
رمضــان بــا غبارروبــی، عطرافشــانی مســاجد و همچنيــن نظافت و 
ــد. ــت می رون ــاه پربرک ــن م ــتقبال اي ــه اس ــا ب ــازی خانه ه پاک س
ــان  ــاه رمض ــاز م ــه موردني ــن آذوق ــرای تأمي ــردم ب ــوی م تکاپ
و پختــن نــان از جملــه ســنت هايی اســت کــه هنــوز هــم 

به گونــه ای در بيــن مــردم رواج دارد.
ــالل اول  ــت ه ــرای روي ــی ب ــان جنوب ــته های دور در خراس گذش
ــاق  ــزرگان شــهر به اتف ــاه رمضــان، غــروب روز آخــر شــعبان، ب م
ــرف بــه  ــدا بــه بلندی هــای مش ــراد خوش ص ــر از اف ــد نف چن
منطقــه خــود می رفتنــد و چشــم بــه آســمان می دوختنــد. وقتــی 
بــزرگان، ديــدن مــاه را تأييــد می کردنــد، نوحه خــوان جمــع را بــه 
ــی در  ــدن آوازهاي ــه خوان ــرد و ب ــوت می ک ــوات دع ــتادن صل فرس

ــد. ــان می پرداختن ــاه رمض ــتقبال از م ــم و اس تکري
 

lتیک تاک »شوخوانی« در هنگام سحر
ــو  ــتان »ش ــردم اس ــالح م ــا به اصط ــی ي ــب خوان ــات و ش مناج
خوانــی« از مراســم ويــژه اکثــر شــهرهای خراســان جنوبــی اســت؛ 
ــت  ــدف از آن تقوي ــته و ه ــی داش ــه شــکل های متفاوت ــری ک هن
نيــروی معنــوی و ســوق دادن روزه داران بــه ســمت نيکــی و 

ــوده اســت. ــی ب نيکوي
 در ايــن مراســم از نخســتين شــب مــاه رمضــان هــر شــب، برخــی 
ــر  ــه ه ــت ک ــه نوب ــب س ــه ش ــس از نيم ــدا پ ــردان خوش ص از م
ــه  ــام خان ــاالی ب ــه ب ــود، ب ــی از ســحرگاهان ب ــودار وقت ــدام نم ک
خــود می رفتنــد و بــا صــدای بلنــد بــه خوانــدن ادعيــه و اشــعاری 

ــد. ــی می پرداختن نيايش
در نوبــت اول کــه حــدود دو ســاعت قبــل از ســحر انجــام می شــد 
نيايش هايــی تــالوت می شــد تــا مــردم را بــرای تــدارک ســحری 

از خــواب بيــدار کنــد.

قبــل از اذان ســحر نيــز مناجــات کوتاهــی می کردنــد کــه بــه آن 
نظــاره خوانــی می گفتنــد و در نوبــت ســوم کــه در آخريــن دقايــق 
ــاه  ــی کوت ــک شــب خوان ــت امســاک، ي ــالم وق ــرای اع ســحر ب

ــت. ــام می گرف ــر انج ديگ
هــر چنــد امــروز تکنولوژی هــا روز مثــل ســاعت، موبايــل و 
تلويزيــون جايگزيــن »شــو خوانــی« در بســياری از مناطــق اســتان 
ــی از  ــوی در برخ ــم معن ــن مراس ــم اي ــوز ه ــا هن ــت ام ــده اس ش

ــود. ــرا می ش ــتاها اج روس
ــت«  ــتای »چنش ــه روس ــتاها از جمل ــی روس ــم در برخ ــن مراس اي
ــوز  ــت و هن ــل انجــام می گرف ــيله طب ــتان سربيشــه به وس شهرس

ــود. ــام می ش ــی انج ــز گاه ني
 

lطبل نوازی منادیان سحر در طبس
طبــل زنــی در ســحر مــاه مبــارک رمضــان يکــی ديگــر از راه هايی 
بــود کــه مردمــان شهرســتان های بشــرويه و طبــس بــرای بيــدار 

کــردن مــردم در ســحرگاهان اســتفاده می کردنــد.
طبل زنــی در اوقــات ســحر مــاه رمضــان در طبــس، يکــی از نيــات 
موقوفــه عمادالملکــی اســت کــه تاريــخ وقــف ايــن امــر خيــر بــه 
ســال 1300 هجــری قمــری برمی گــردد و مانــدگاری آن نيــز بــه 

دليــل موقوفــه بــودن و اجــرای نيــات خيــر واقــف اســت.
ــان  ــخيص زم ــرای تش ــته ب ــود نداش ــاعت وج ــه س ــم ک در قدي
ــی  ــتوانه ای مس ــرف اس ــک ظ ــارک ي ــاه مب ــی در م ــل زن طب
ــا اســتفاده از  ــه ب ــام فنجــان وجــود داشــته ک کنده کاری شــده به ن

آن، زمــان )ســاعت( تعييــن می شــد.
ــه ايــن صــورت  ــن فنجــان ب نحــوه تشــخيص ســاعت از روی اي
بــود کــه ظــرف فــوق را پــر از آب کــرده کاســه کوچــک ديگــری 
کــه يــک ســوراخ در تــه آن بــوده بــر روی ظــرف اســتوانه ای فــوق 

ــد. ــرار می داده ان ق
ــر از آب  ــاعت پ ــک س ــدت ي ــرف م ــاً ظ ــده دقيق ــه يادش کاس
می شــده و به اين ترتيــب زمــان مشــخص می شــده اســت. 

ــود. ــتفاده نمی ش ــرف اس ــن ظ ــال از اي ــان ح ــه در زم البت
ــاعت،  ــه س ــب س ــه ترتي ــت ب ــه نوب ــس در س ــوازی در طب طبل ن
ــح انجــام می شــود و  ــل از اذان صب ــک ســاعت قب دو ســاعت و ي
صــدای طبل هــا تــا شــعاع پنــج کيلومتــری شــهر را فرامی گيــرد.
نوبــت اول آماده بــاش، نوبــت دوم بيداربــاش و نوبــت ســوم 
نزديــک شــدن وقــت اذان صبــح را بــه مــردم يــادآوری می کنــد و 
دســت کشــيدن از خــوردن و آشــاميدن ســحرگاهی، بــا برخاســتن 

»اهلل اکبــر« مــؤذن از مأذنــه مســجد محلــه، همــراه بــود و بعدهــا 
بــا شــيوع اســتفاده از ســاعت شــماطه دار و راديــو، نخســتين گام ها 
بــرای گسســت رويارويــی مــردم در مــاه مبــارک رمضــان برداشــته 
شــد و رســوم کوبيــدن بــر طبــل و چاووشــی خوانــی را کم کــم بــه 
فراموشــی ســپرد تــا جايــی کــه امــروز نــوای طبــل مناديان ســحر 
ــن ســنت  ــه گــوش نمی رســد و اي ديگــر از شــهرهای بشــرويه ب

تنهــا در شهرســتان طبــس ادامــه دارد.
 

lنوای رمضان خوانی در کوچه های شهر
يکــی ديگــر از مراســم قديمــی مــاه مبــارک رمضــان در بيرجنــد، 
خوانــدن »رمضانــی« اســت ايــن مراســم کــه نوعــی خبررســانی 
بــرای مــاه رمضــان اســت و ايــن مراســم به عنــوان آداب ورســوم و 
بــرای جمــع آوری نــذورات مــردم و همچنيــن ايجــاد شورونشــاط از 

ــوده اســت. ــم در اســتان مرســوم ب زمان هــای قدي
ــان  ــب های رمض ــه در ش ــت ک ــه اس ــن گون ــه اي ــم ب ــن مراس اي
پــس از نمــاز و افطــار، جمعــی از پســران و نوجوانــان در دســته های 
چهــار تــا شــش نفــری بــه راه افتــاده و بــه در خانه هــای همســايه 
ــن  ــد گرفت ــد و به قص ــی رون ــران م ــان و توانگ ــژه سرشناس به وي

ــد. ــژه ای اجــرا می کنن ــه وي ــام برنام انع
ــا لهجــه  ــی« ب ــه »رمضان ــروف ب ــعاری مع ــدن اش ــا خوان ــان ب آن

بيرجنــدی از صاحب خانــه طلــب انعــام می کننــد.
ــتاد  ــط اس ــه توس ــی ک ــه دعاي ــک مقدم ــا ي ــی ب ــی خوان رمضان
ــدا  ــه پي ــاگردان ادام ــن ش ــا آمي ــده و ب ــود، آغازش ــده می ش خوان

. می کنــد
خوانــدن اشــعاری در مــدح حضــرت محمــد )ص( و حضــرت علــی 
)ع( و رباعی هايــی در مرثيــه ائمــه اطهــار )ع( از ديگــر اشــعار 

ــت. ــی« اس ــی خوان ــم »رمضان ــده در مراس خوانده ش
مراســم رمضــان خوانــی هــم اکنــون نيــز در شــهر بيرجنــد و برخی 

روســتاهای اســتان از جملــه ســيوجان انجــام می شــود.
 

lآداب »بیست و هفتمو«
در شــب بيســت و هفتــم مــاه رمضــان نيــز مــردم خراســان جنوبی 
ــام  ــه ن ــی ب ــم خاص ــرادی مراس ــم م ــن ملج ــرگ اب ــن م ــه يم ب

ــد. ــام می دهن ــو را انج ــت و هفتم بيس
ــا پوشــيدن  در ايــن مراســم برخــی از خانم هــا و دختــران جــوان ب
ــا طبقــی در دســت کــه آيينــه ای  صــورت خــود و گرفتــن ســبد ب
ــه همســايگان  ــه درب خان ــه به دســت ب ــرار دارد و مالق روی آن ق

طنین»شوخوانی«درکویر/کودکانخراسانجنوبی»رمضونی«میخوانند

فاطمه زیراچی

آئین هـای رمضان

http://mehrnews.com


صفحه 48 | شماره 13 | مرداد 95 MEHR NEWSAGENCY

ــد. ــه می کنن ــب هدي ــه و طل رفت
ــذر خــود را در  ــه آينــه نگــه می کنــد ســپس ن ــز ب ــه ني صاحب خان

ســينی بيســت و هفتمــان می گــذارد.
ــی به دســت  در ايــن مراســم همــه کســانی کــه بدين صــورت پول
ــه  ــان ب ــاه رمض ــم م ــت و هفت ــر روز بيس ــش از ظه ــد پي می آورن
ــر  ــد و ظه ــه ای به دلخــواه خــود می خرن ــا آن پارچ ــه و ب ــازار رفت ب
آن روز در خانــه يــا مســجدی، از آن پارچــه پوشــاکی ماننــد چــادر، 
ــر  ــد و آن را می پوشــند و ب ــرای خــود می دوزن ــد ب پيراهــن و چارق
ــه  ــد و از هم ــادی می گذرانن ــه ش ــال را ب ــه همه س ــد ک ــن باورن اي

بالهــا مصــون هســتند.
ــود  ــع آوری می ش ــب جم ــن ش ــه در اي ــی ک ــا و تنقالت خوراکی ه

ــود. ــتفاده می ش ــع بالاس ــرک و رف ــوان تب ــز به عن ني

lثبــت مراســم طبــل زنــی و رمضــان خوانــی در آثار 
ــور معنوی کش

معــاون پژوهشــی اداره کل ميــراث فرهنگــی خراســان جنوبــی بــا 
ــارک  ــاه مب ــتان در م ــردم اس ــنت های م ــا و س ــه آيين ه ــاره ب اش
ــاه  ــل از م ــی از قب ــان جنوب ــردم خراس ــرد: م ــار ک ــان اظه رمض
ــه ايــن مــاه را انجــام می دهنــد  مبــارک رمضــان مقدمــات ورود ب
ــاه  ــل از م ــد قب ــه مســافرت برون ــد ب ــه ای کــه اگــر بخواهن به گون

ــد. رمضــان مــی رون
احمــد برآبــادی بــا بيــان اينکــه مــردم در گذشــته لــوازم و آذوقــه 
ــه  ــارک رمضــان تهي ــاه مب ــل از فرارســيدن م ــاه را قب ــاز م موردني
می کردنــد، بيــان کــرد: حتــی در روزگار گذشــته کــه مثــل اکنــون 
ــارک  ــاه مب ــيدن م ــل از فرارس ــردم قب ــت م ــود نداش ــی وج نانواي

ــد. ــان می پختن ــادی ن ــدار زي ــان مق رمض

وی بــا اشــاره بــه اينکــه در گذشــته رويــت حلــول مــاه مبــارک در 
خراســان جنوبــی بــا آييــن و مراســم خاصــی همــراه بــود، عنــوان 
ــت بام ها  ــر پش ــعبان ب ــر ش ــردم روز آخ ــتا م ــن راس ــرد: در اي ک

ــد. ــان ببينن ــاه را خودش ــول م ــا حل ــد ت می رفتن
معــاون پژوهشــی اداره کل ميــراث فرهنگــی خراســان جنوبــی بــه 
آيين هــا و مراســم خــاص مــردم اســتان موقــع ســحر اشــاره کــرد 
و گفــت: ســابق برخــی از همســايگان يکديگــر را بــرای ســحری 
ــا  ــد و ب ــت بام ها می رفتن ــه پش ــز ب ــی ني ــد و برخ ــدار می کردن بي
طبــل صدايــی توليــد می کردنــد و آمــدن ســحر را بــه مــردم خبــر 

می دادنــد.
ــر از  ــی ديگ ــی« را يک ــب خوان ــم »ش ــرای مراس ــادی، اج برآب
ــحرهای  ــگام س ــی هن ــان جنوب ــردم خراس ــن م ــنت های ديري س
ــه  ــم ک ــن مراس ــت: اي ــرد و گف ــوان ک ــان عن ــارک رمض ــاه مب م

ــد. ــام می ش ــه انج ــه مرحل ــود در س ــات ب ــی مناج نوع
ــدار کــردن مــردم  ــرای بي ــه نخســت ب ــان اينکــه مرحل ــا بي وی ب
ــت: در  ــان داش ــد، بي ــام می ش ــحری انج ــز س ــت و پ ــرای پخ ب
ــان  ــيدن زم ــه فرارس ــود ک ــه اذان ب ــک ب ــز نزدي ــه دوم ني مرحل

ــی داد. ــر م ــحری را خب ــوردن س خ
ــی  ــان جنوب ــی خراس ــراث فرهنگ ــی اداره کل مي ــاون پژوهش مع
ــا  ــک اذان ب ــز نزدي ــی ني ــب خوان ــوم ش ــه س ــرد: مرحل ــه ک اضاف
ــدند  ــه می ش ــردم متوج ــه م ــد ک ــام می ش ــی انج ــعار خاص اش
نزديــک اذان صبــح اســت و بايــد غذايشــان را بــه اتمــام برســانند.

برآبــادی بــا بيــان اينکــه در گذشــته مــردم به خصــوص در 
روســتاها بعــد از خــوردن ســحری و خوانــدن نمــاز صبــح 
ــه  ــد ک ــعی می کردن ــان س ــردم در آن زم ــزود: م ــد، اف نمی خوابيدن
کارهــای کشــاورزی خــود را بعــد از ســحر انجــام دهنــد تــا قبــل از 

ــد. ــه برگردن ــه خان ــای روز ب گرم
ــت و  ــواًل گوش ــحری معم ــای س ــه غذاه ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
غذاهــای محلــی بــود کــه کمتــر احســاس گرســنگی و تشــنگی 
ــرای افطــار  ــه آن هــا دســت دهــد، عنــوان کــرد: ب در طــول روز ب
نيــز عمومــاً مــردم از غذاهــای ســبک تری از جملــه انــواع فرنــی، 
آش و انــواع محصوالتــی کــه از لبنيــات تهيــه می شــود، اســتفاده 

می کردنــد.
ــی  ــان جنوب ــی خراس ــراث فرهنگ ــی اداره کل مي ــاون پژوهش مع
همچنيــن طبــل زنــی را يکــی ديگــر از مراســم خــاص اين اســتان 
ــه در گذشــته  ــن مراســم ک ــت: اي ــاه رمضــان برشــمرد و گف در م
در شــهرهای طبــس و بشــرويه انجــام می شــد بــه ثبــت ميــراث 

معنــوی کشــور نيــز رســيده اســت.
ــا بيــان اينکــه اجــرای مراســم رمضــان خوانــی يکــی  ــادی ب برآب
ــارک  ــاه مب ــای م ــب ه ــه در ش ــت ک ــنت هايی اس ــر از س ديگ
رمضــان توســط جوانــان و نوجوانــان انجــام می شــود، بيــان کــرد: 
ــتاها انجــام  ــد و برخــی از روس ــم در بيرجن ــوز ه ــن مراســم هن اي

می شــود.
ــار  ــت آث ــز در فهرس ــی ني ــان خوان ــم رمض ــه وی مراس ــه گفت ب

ــت. ــيده اس ــت رس ــه ثب ــور ب ــوی کش معن
ــت  ــرآن و قرائ ــم ق ــا خت ــراه ب ــوی هم ــای معن ــينی ه ــب نش ش
نهج البالغــه در قبــل و بعــد از اذان صبــح، افطــاری، مجالــس پــر 
ــايگان دور و  ــل و همس ــدان، فامي ــوت نيازمن ــژه دع ــه وي ــق ب رون
نزديــک از نمودهــای بــارز احيــای ســنت زيبــای صله رحــم در مــاه 

ــی اســت. ــارک رمضــان در خراســان جنوب مب
ــی، شــله زرد،  ــا، فرن ــوا، خرم ــر و ســبزی، حل ــان، پني آش رشــته، ن

ــه، قــوت افطــار مــردم ايــن خطــه اســت. ــا و بامي زولبي

مردم هر منطقه از کشور 
با آداب خاصی به استقبال 
خداوند  مهمانی  ماه  از 
می روند و مردم آذربایجان 
آیین  با  نیز  غربی 
مبارک  ماه  از  »قاباخالما« 

رمضان استقبال می کنند. 

در مــاه رمضــان طبــق دســتور خداونــد، روزه 
ــاب  ــوده و در کت ــب ب ــلمانان واج ــه مس ــر هم ب
آســمانی قــرآن از رمضــان به عنــوان ماهــی 
کــه بــه مبارکــی آن قــرآن بــر پيامبــر اکــرم)ص( 

نازل شــده، يادشــده  اســت.
اهالـی هـر منطقـه از کشـور با مراسـم خاصـی از 
مـاه رمضـان اسـتقبال می کننـد برخـی از مـردم 
آذربايجـان غربـی يکـی دو روز قبـل از رمضـان 
يعنـی روزهای آخر ماه شـعبان را به نيت اسـتقبال 

از مـاه مبـارک رمضـان روزه می گيرنـد.
مــردم ايــن منطقــه ضمــن نظافــت و خانه تکانــی، 
ــه  ــارک رمضــان ب ــاه مب ــه م ــده ب ــد روز مان از چن
پيشــواز ايــن مــاه می رونــد کــه در زبــان محلــی 

بــدان »قاباخالمــا« گوينــد.
 

ــوز  ــه هن ــن ک ــمی که ــا رس lقاباخالم
ــود ــرا می ش ــم اج ه

ــش  ــد پي ــاً باي ــه حتم ــا ســنتی اســت ک قاباخالم
ــرای  ــا ب ــا همه ج ــود ت ــرا ش ــان اج ــاه رمض از م
حضــور در مهمانــی بــزرگ خداونــد آمــاده و 
پاکيــزه باشــد. در ايــن ميــان، نظافــت و غبارروبی 
مســاجد بــا همــکاری مــردم و روحانــی محــل نيز 
ــه از ســال های دور در  ــی اســت ک از اعمــال قطع

ــود. ــام می ش ــان انج ــار آذربايج دي
ــه  ــی ب ــا خانه تکان ــی ب ــان غرب ــردم آذربايج م
اســتقبال مــاه مبــارک رمضــان می رونــد و يکــی 
دو روز مانــده بــه آغــاز ماه مبــارک رمضــان، مردم 
ــری موســوم  ــی فطي روســتاهای آذربايجــان غرب

ــد. ــت می کنن ــه« درس ــه »اپ ب
نــان »ارديــه و اپــه« يــک نــوع نــان محلــی مغــز 
دار اســت کــه روی آن بــا چنــگال و تــه اســتکان 
ــر از شــيرينی های  ــن فطي ــزک شــده اســت، اي ب

مخصــوص مــاه رمضــان اســت.
 

lاسـتقبال از مـاه رمضان بـا غبارگیری 
از منازل و مسـاجد

ــاه  ــتايی در م ــان روس ــی، زن ــان غرب در آذربايج
رمضــان ماننــد عيــد نــوروز اقــدام بــه غبارگيــری 
از منــازل کــرده و مــردم ايــن منطقــه نيــز اقــدام 

ــد. ــاجد می کنن ــی مس ــه غبارروب ب

زنــان مؤمــن آذربايجــان غربــی بــر ايــن اعتقادنــد 
خانــه ای کــه بــرای شــروع مــاه رمضــان پــاک و 
ــز نباشــد، خيروبرکــت مــاه مهمانــی خــدا، از  تمي

ــود. ــزان می ش آن گري
نـگاه کـردن به  آينه و فرسـتادن صلـوات بر محمد 
و آل محمـد )ص( بعـد از رؤيـت هـالل مـاه هنوز 
هم به عنـوان يک رسـم در بين پيرمـردان مناطق 

روسـتايی استان، مرسـوم است.
ــالل  ــت ه ــد از رؤي ــا بع ــار بزرگ تره ــن دي در اي
مــاه رمضــان، بــه چهــره يــک کــودک معصــوم يا 
يــک فــرد مؤمــن و نمازخــوان نــگاه می کردنــد و 
به صــورت  نگريســتن  اعتقــاد داشــتند کــه 
ــی در  ــوار، خوش يمن ــاز و روزه خ ــای بی نم آدم ه

ــی نخواهــد داشــت. پ
اين عـادت بـر ايـن اعتقـاد مبتنی اسـت کـه بايد 
در مـاه رمضـان دل مؤمـن همچون آيينـه صاف و 

روشـن باشـد و از ناپاکی هـا صيقـل يابد.

l نــگاه کــردن بــه آیینــه و صلــوات بــر 
حضــرت محمــد)ص( 

ــه  ــواره آين ــور هم ــن منظ ــرای اي ــردان ب پيرم
و  داشــتند  خــود  جيــب  درون  در  کوچکــی 
ــد،  ــه می پرداختن ــت آين ــه رؤي بعدازاينکــه خــود ب
بــا فرســتادن صلــوات چنديــن بــار آينــه را بــه دور 

خــود و اهــل خانــواده می چرخاندنــد.
هرچنــد ايــن رســم طــی ســاليان اخيــر بــه دليــل 
توســعه رســانه های گروهــی، موضوعيــت خــود را 
ازدســت داده امــا هنــوز کــه هنــوز اســت بســياری 
از پيرزنــان و پيرمــردان روستانشــين بــه ايــن کار 

ــد. ــادرت می کنن مب
همچنيــن پيش ازايــن قبــل از آغــاز مــاه رمضــان، 
از طــرف مردم روســتاهايی کــه روحانی نداشــتند، 
 نمايندگانــی بــه نــزد امام جمعــه  شــهرها  فرســتاده 
ــه  ــد ک ــت می کردن ــا درخواس ــد و از آن ه می ش
يــک روحانــی را بــه نمايندگــی از خــود بــه روســتا 

. ستند بفر
روحانـی اعزامـی را بـا سـالم وصلوات بـه روسـتا 
می بردنـد و هـر شـب در خانـه ای مهمان می شـد 

تا مـاه رمضـان بـه پايان برسـد.  
در شــب آغــاز مــاه رمضــان درگذشــته های 
نه چنــدان دور رؤيــت هــالل مــاه در شــهرها 
ــاص و آداب  ــن خ ــا آيي ــتان ب ــتاهای اس و روس

ــت. ــوده اس ــراه ب ــژه ای هم وي
اکثـر اهالـی در آذربايجـان غربـی درگذشـته برای 
ايـن منظـور در روزهـای پايانـی ماه شـعبان برای 
منـازل  پشـت بام های  بـه  مـاه  هـالل  رؤيـت 
می رفتنـد و بـا مشـاهده هـالل مـاه به شـادمانی 
پرداختـه و با ذکـر صلوات و دعاخوانـی ورود به اين 

مـاه را بـه همديگـر تبريـک می گفتنـد.

مردمآذربایجانغربیبارسم»قاباخالما«بهاستقبالرمضانمیروند

سکینه اسمی

آئین هـای رمضان
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طنیننوای»مرحبا
رمضان«درکردستان/
گردفراموشیبررسوم

قدیمینشست

از  دیگــری  بخــش  و  کردســتانی ها 
ــنت  ــل س ــق اه ــاکن در مناط ــردم س م
ایــران اســالمی بــا طنیــن نــوای »مرحبــا 
رمضــان« بــه اســتقبال مــاه مهمانــی خدا 
رفتــه و خــود را بــرای یــک مــاه بندگــی 

آمــاده می کننــد. 

اســتقبال از مــاه مبــارک رمضــان در کردســتان دارای آئيــن هــا و 
مراســم هــای ويــژه ای اســت و هــر چنــد کــه بــا گذشــت زمــان 
گــرد فراموشــی بــر بخشــی از ايــن مراســم هــا نشســته اســت ولی 
همچنــان شــماری از مــردم ســاکن در ايــن اســتان مطابق رســم و 

ســنت گذشــتگان از مــاه مهمانــی خــدا اســتقبال مــی کننــد.
ــارک  ــاه مب ــاز م ــدن آغ ــمی ش ــاه و رس ــالل م ــاهده ه ــا مش ب
ــن  ــا« رمضــان در اســتان کردســتان طني ــوای »مرحب رمضــان، ن
انــداز مــی شــود و مــردم بــا شــنيدن ايــن نــوای عرفانــی و قرآنــی 

ــد. ــی کنن ــاده م ــاه آم ــن م ــرای اســتقبال از اي خــود را ب
بــا آغــاز مــاه ضيافــت خــدا در کردســتان نــدای »مرحبــا مرحبــا« 
ــد،  ــی رس ــوش م ــه گ ــا ب ــه ه ــگ و وزن خاصــی در محل ــا آهن ب
آوازی کــه فــرا رســيدن مــاه برکــت و رحمــت را بــه مــردم شــهر 
خبــر مــی دهــد و از بلندگــوی مســاجد ايــن آواز خــوش بــه گــوش 
مــی رســد و مــردم خبــردار مــی شــوند کــه فــردا اوليــن روز از مــاه 

مبــارک رمضــان اســت.
ــر از  ــای اســتان کردســتان پ پيــش از اذان مغــرب مســاجد و تکاي
صــدای دعاهــای مذهبــی و اشــعاری مــی شــوند کــه نمازگــزاران 
در مــدح رســول گرامــی اســالم حضــرت محمــد)ص( مــی خوانند 
ــی  ــده م ــدا خوان ــر خ ــدح پيامب ــه در م ــای خوشــی ک ــن نواه و اي
ــه  ــرده و ب ــاک ک ــت پ ــاه و معصي ــده ای را از گن ــر بن شــود روح ه
ــل  ــن دلي ــه همي ــد و ب ــی ده ــت ســوق م ــی و صداق ســمت تعال
اســت کــه برگــزاری مولــودی خوانــی در ايــام مــاه مبــارک رمضان 
ــژه ای  ــت وي ــازل شــخصی از اهمي ــی من ــا و حت در مســاجد، تکاي

برخــوردار اســت.

lنوید آغاز ماه رمضان با دهل و سرنا
خــادم يکــی از مســاجد قديمــی ســنندج کــه از پيرمردهــای محــل 
اســت اظهــار داشــت: در گذشــته مــردم ســنندج روز آخــر شــعبان 
خــود را بــه پشــت بــام خانــه هــا مــی رســاندند تــا هــالل مــاه را 
ببيننــد بعــد از آن، نقــاره چــی هــا کــه ســه يــا چهــار نفر دهــل زن 
مشــهور بودنــد بــا ســرنا زدن بــر يکــی از بلندی های وســط شــهر 
و ميــدان اصلــی مــردم را بــا خبــر مــی کردنــد، نــوای مخصــوص 
ــه  ــردم را ب ــد و م ــی زدن ــان را م ــارک رمض ــاه مب ــيدن م ــرا رس ف

آمــاده شــدن در ايــن مهمانــی فــرا مــی خواننــد.
محمــد جعفر کــه سالهاســت افتخــار خادمی مســاجد در ســنندج را 
بــر عهــده دارد، گفــت: بعــد از آن نوبــت شــليک تــوپ مخصوصــی 
بــود کــه در آن زمــان بــر تپــه کانــی کوزلــه ســنندج قــرار داشــت 
بــا شــليک گلولــه از ايــن تــوپ، مــردم شــهر مــی فهميدنــد کــه 
ــوپ را  ــدای ت ــه ص ــم ک ــی ه ــت و آنهاي ــده اس ــان آم ــاه رمض م
ــا  ــا دهــل و ســرنا از رســيدن ايــن مــاه خــوب ب ــد، ب نشــنيده بودن

خبــر مــی شــدند.
ــن هــای ســحری )پاشــيو(  ــوپ، آيي ــد از شــليک ت ــزود: بع وی اف

هــر روز موقــع ســحر در شــهر برپــا مــی شــد و چــون در آن موقــع 
هنــوز وســايل ارتبــاط جمعــی گســترش پيــدا نکــرده بــود، مــردم 
ــا گفتــن )پاشــيو(، وقــت ســحری  ــام مــی رفتنــد و ب ــه پشــت ب ب

ــد. خــوردن را خبــر مــی دادن
ايــن خــادم مســجد بــا ابــراز تاســف از ايــن موضــوع کــه امــروزه 
تنهــا رســمی کــه از گذشــته باقــی مانــده اســت در مســاجد مرحبــا 
ــينی شــدن و  ــا ماش ــروز ب ــرد: ام ــان ک ــن اســت، بي ــوداع گفت و ال
ــوژی بســياری از آداب و رســوم، صميميــت هــا و  پيشــرفت تکنول

يکدلــی هــا از بيــن رفتــه اســت.
محمــد جعفــر ادامــه داد: احيــاء فرهنــگ هــا و ســنت هــای قديمی 
ــياری از  ــد بس ــی توان ــان م ــژه جوان ــه وي ــه ب ــاد جامع ــن آح در بي
ــن  ــه اي ــی متاســفانه کســی ب ــد ول ــه را حــل کن مشــکالت جامع
ســنت هــای قديمــی توجهــی نمــی کنــد و هــر چــه زمــان مــی 
ــن  ــا اي ــه ب ــروز جامع ــی شــوند و ام ــز عــوض م ــا ني ــذرد آدم ه گ

همــه مشــکل مواجــه شــده اســت.

lآذیــن ســفره افطــار بــا آش دوغ، ترخینــه یــا آش 
ــردی  ک

ــز  ــان ني ــه آغــا زم ــان خــوش ذوق محل ــه يکــی از زن ــه آمن حاجي
دربــاره آييــن ســحری و رنــگ و بــوی ســفره افطــار و ســحری در 
کردســتان گفــت: ســر ســفره افطــار کردهــا هميشــه پنيــر ممتــاز 
ــر  ــازه و انجي کوهســتان های کردســتان، شــير، عســل، گــردوی ت

بــه وفــور يافــت مــی شــد.
ــر  ــی منتظ ــاز همگ ــدن نم ــاری و خوان ــد از افط ــه داد: بع وی ادام
ــی  ــديم ول ــی ش ــردی م ــا آش ک ــه ي ــوردن آش دوغ، ترخين خ
ــرای  ــی ب ــی مجال ــای صنعت ــا غذاه ــن روزه ــر اي ــفانه ديگ متاس
عــرض انــدام غذاهــای محلــی در مناطــق مختلــف کردنشــين بــه 

ــد. ــی کن ــم نم ــتان فراه ــژه کردس وي
ــفره  ــتان، س ــای کردس ــه کرده ــه اينک ــاره ب ــا اش ــه ب ــه آمن حاجي
ــای  ــان ه ــن ن ــا پخت ــان را ب ــتنی ش ــت داش ــاده و دوس ــای س ه

محلــی رنگيــن مــی کردنــد، افــزود: نــان هايــی مثــل نان برســاق 
و نــان تــاوه ای حاصــل کدبانوگــری زنــان کــرد بــود کــه عطــر و 

ــه ســفره مــی داد. ــوی خاصــی ب ب

lپخت »کلیره« برای شب 27 رمضان
وی افــزود: زنــان کــرد طبــق آييــن ديرينــه شــان نوعــی نــان ويژه 
و محلــی بــرای شــب بيســت و هفتــم مــاه مبــارک رمضــان مــی 
پزنــد کــه بــه آن کوليــره مــی گوينــد و بعــد از پخــت، آن را بيــن 
همســايگان و اهالــی محــل تقســيم مــی کننــد کــه البتــه هنــوز 

ايــن آئيــن در بخشــی از مناطــق اســتان وجــود دارد.
زنــان کردســتان، بــرای پخــت کوليــره آرد، مغــز گــردو و مقــداری 
ــتند در  ــی گذاش ــور م ــرده و در تن ــوط ک ــم مخل ــا ه ــن را ب روغ
ــد از  ــان و بع ــارک رمض ــاه مب ــزی از روز 26 م ــره پ ــت کولي حقيق
نمــاز ظهــر شــروع مــی شــود و خميرهــای آمــاده شــده، در روز 2۷ 

رمضــان بــه تنــور مــی رفتنــد.
بيشــتر خانــواده هــای طبقــه متوســط و بــاالی کردســتان ايــن نان 
را در تعــداد زيــاد پخــت مــی کردنــد و ميــان مــردم محــل يــا افراد 
ــد بــه طــوری کــه در روز 26 و 2۷ مــاه  نيازمنــد توزيــع مــی کردن
رمضــان، تقريبا تمــام خانــواده های اســتان کردســتان افطاريشــان 

کوليــره و ماســت بــود.
مــال رحمــان امــام جمعــه مســن و خــوش اخــالق محلــه قديمــی 
آقــا زمــان نيــز از خاطــرات مــاه رمضــان حــرف زد و گفــت: بعــد از 
افطــاری و خوانــدن نمــاز عشــاء، خانــواده هايــی کــه وسعشــان می 
رســيد، کوليــره هــای زيــادی را بــه مســجد مــی آوردنــد و همــراه 

بــا ماســت در ميــان نمازگــزاران توزيــع مــی کردنــد.
ــره  ــه، کولي ــم ديرين ــک رس ــاس ي ــر اس ــا ب ــه داد: کرده وی ادام
هــای کوچکــی مــی پختنــد و 5 يــا 6 عــدد از ايــن کوليــره هــا را 
بــه نــخ مــی کشــيدند و در انبــار آرد يــا برنجشــان قــرار مــی دادنــد 
بــه ايــن اميــد کــه خيــر و برکــت مــاه رمضــان بــه دارايــی آنهــا 
ــار  ــره يــک ســال در انب ــه ايــن ترتيــب، هــر رشــته کولي برســد ب
کردهــا مــی مانــد و ســال بعــد، بــا کوليــره هــای جديــد جايگزيــن 

مــی شــود.
ــر ســبک زندگــی و شــرايط آن حــال و  ــا تغي ــد کــم کــم ب هرچن
هــوای رمضــان نيــز تغييــر کــرد و بــه شــکلی ســاده و در تنگنــای 
ــان و  ــرات زن ــا خاط ــد ام ــره در آم ــد نف ــه ای چن ــوب خان چهارچ
ــرد و  ــاری از گ ــا و ع ــی زيب ــون لوح ــان چ ــی همچ ــردان قديم م

ــخ کردســتان حــک شــده اســت. ــر تاري ــار ب غب
بــا گذشــت زمــان شــمار زيــادی از آئيــن هــا و ســنت هــای مــردم 
ــی  ــود ول ــی ش ــوش م ــان فرام ــارک رمض ــاه مب ــتان در م کردس
ــا حضــور در مســاجد و روزه داری برخــی آئيــن  همچنــان مــردم ب

هــای مذهبــی ايــن مــاه مبــارک را برپــا مــی دارنــد.

آرمان نصرالهی

آئین هـای رمضان
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افطــاری  ســفره های 
رمضــان  ســحری  و 
از  بســیاری  همچــون 
آداب و رســوم ایــران 
منطقــه ای  از  بــزرگ 
بــه منطقــه دیگــر فــرق 
درایــن  و  می کنــد 
ــل  ــان غذاهــای ســاده، خوشــمزه و اصی می
پــای ثابــت ســفره  افطــار آذری هــا اســت. 

مــاه رمضــان اســت و ســادگی و صفــا و معنويت؛ 
ايــن مــاه يکــی از ماه هــای ويــژه ای اســت 
ــا  ــور آن را ب ــف کش ــاط مختل ــردم در نق ــه م ک
ــان  ــه پاي ــاز کــرده و ب آداب و رســوم خاصــی آغ
ــان ســفره های افطــاری  ــن مي می رســانند، در اي
و ســحری رمضــان رنــگ و بــوی ديگــری دارد و 
تنــوع ايــن ســفره ها از نقطــه ای بــه نقطــه ديگــر 

ــد. ــرق می کن ــور ف کش
ــل و  ــای اصي ــا غذاه ــز ب ــرقی ني ــان ش آذربايج
ســاده خــود در پــای ســفره های ســحری و 
افطــاری شــهره اســت، در ايــن اســتان رمضــان 
ــران  ــوص »اِي ــوش آش مخص ــر خ ــادآور عط ي

ــت. ــر اس ــان و فطي ــان رمض ــی« و ن آش
آداب غذايــی آذری هــا در رمضــان خاص اســت، 
هــر غذايــی در پــای ســفره ها ديــده نمــی شــود، 
ــاوت  ســفره های افطــاری و ســحری باهــم متف
هســتند و فقــط غذاهــای ويــژه ايــن مــاه 
اســت کــه پــای ثابــت ســفره ها هســتند، البتــه 
ــودن نقطــه اشــتراک همــه  ســادگی و مقــوی ب

ــاه در ســحر و افطــار اســت. ــن م غذاهــای اي
ــان آذربايجانــی لذيذتريــن و خوشــمزه تريــن  زن
ــيرينی ها را  ــا و ش ــا و کيک ه ــا ، نان ه کلوچه ه
بــرای مهمانــان روزه دار خــود تــدارک می بيننــد. 
آنهــا چنــد روز قبــل از آغــاز مــاه مبــارک رمضان 
فطيــری بــه نــام »نزيــه« نيــز درســت می کننــد.
»نزيــه« نــام نوعــی نــان شــيرينی خــاص 
ــگال  ــا چن ــه روی آن ب ــزدار اســت ک ــی مغ محل
ــه منظــور قــرار  ــه اســتکان تزئيــن شــده و ب و ت
گرفتــن ســر ســفره افطــار، فقــط در مــاه مبــارک 
پخــت مــی شــود کــه بســيار خوشــمزه اســت.
ــوص  ــی مخص ــيرينی خانگ ــم ش ــی« ه »ختاي
رمضــان اســت. مــواد اوليــه ايــن نــوع شــيرينی 
ــه  ــه ب ــری شــکل اســت ک ــر حصي نوعــی خمي
شــکل دلمــه بــا ترکيــب پــودر گــردو و دارچيــن 

ــود. ــه می ش تهي
 

lخــوردن ســحری و افطــاری دســته 
جمعــی

مــردم آذربايجــان شــرقی و بــه خصــوص 
ــرای  ــی ب ــم های خاص ــل رس ــای فامي بزرگتره
ــوردن  ــد، خ ــان دارن ــار و رمض ــفره های افط س
ســحری و افطــاری دســته جمعــی در خانــه 
ــت  ــا اس ــن نمونه ه ــی از اي ــل يک ــزرگ فامي ب
ــی  ــته جمع ــل دس ــای فامي ــه خانواده ه ــه هم ک
ــع می شــوند و روزه  ــل جم ــزرگ فامي ــه ب در خان

ــد. ــاز می کنن ــم ب ــود را باه خ
آذری هــا  رمضــان  در  رســتورانی  غذاهــای 

جايگاهــی نــدارد، زنــان فاميــل از صبــح دورهــم 
جمــع می شــوند و مشــغول تهيــه و تــدارک 
غذاهــای افطــار می شــوند و معمــوال در فضــای 

ــد. ــاز می کنن ــود را ب ــم روزه خ ــاز و دوره ب
ــر  ــل در ه ــردن فامي ــان ک افطــاری دادن و مهم
وعــده افطــاری رســم ديرينــه مــردم آذربايجــان 
شــرقی اســت کــه در ايــام مــاه مبــارک رمضــان 
ــود و  ــزار می ش ــی برگ ــور خاص ــزه و ش ــا انگي ب
ــی بســياری از  ــرات ســبک زندگ ــا وجــود تغيي ب

ــه دارد. ــان ادام ــينان، همچن شهرنش
ميزبــان بــه کمــک خانم هــای خانــواده بــا 
پخــت غذاهــای ويــژه ايــن مــاه در ســفره افطــار 
ــی رود.  ــود م ــان روزه دار خ ــتقبال مهمان ــه اس ب
غذاهايــی کــه رنــگ و بوی رمضــان و ســادگی و 
معنويــت آن را دارنــد. روزه هــا بــا انــواع عرقيــات 
ــات و آب جــوش  ــای نب ــرم، شــير، گالب و چ گ

ــود. ــاز می ش ــا ب ــراه خرم ــه هم ب
 

l»زنجفیلــی کوکــه« نــان مخصــوص 
رمضــان در آذربایجــان شــرقی

ــان  ــوص رمض ــان مخص ــه« ن ــی کوک »زنجفيل
ــوده کــه زينــت بخــش  در آذربايجــان شــرقی ب
ــه  ــان ب ــن ن ــت. اي ــار روزه داران اس ــفره افط س
قــدری پرطرفــدار اســت کــه در ايــام غيــر 
ــتان  ــهرهای اس ــی از ش ــم در برخ ــان ه رمض
ــه می شــود. برخــی از کارگاه هــای شــيرينی  تهي
ــد و  ــان می کنن ــن ن ــه اي ــه تهي ــدام ب ــزی اق پ
ــه  ــار ب ــه افط ــده ب ــاعات مان ــا در س ــام نان ه تم

فــروش می رســد.
ــوده  ــالم ب ــرژی و س ــوص پران ــان مخص ــن ن اي
و شــکر کمــی در داخــل آن بــه کار رفتــه و 
ــز  ــی تبري ــان زنجبيل ــت. ن ــوی اس ــی مق خيل
يکــی از پرطرفدارتريــن و پرکاربردتريــن نان هــا 
در آذربايجــان شــرقی اســت کــه در مراســم 
مختلــف مذهبــی و از جملــه در مهمانــی افطــار 

و بــرای صبحانــه اســتفاده می شــود.
ــل، ماســت  تخــم مــرغ، کــره، شــير، آرد، زنجبي

ــوادی هســتند  ــه ای، آب، کنجــد و شــکر م خام
ــتفاده می شــود. ــان اس ــن ن ــه اي ــرای تهي ــه ب ک

ــای  ــی و غذاه ــيرينی های مصنوع ــالت، ش تنق
پرچــرب در ســفره های مــردم آذربايجــان شــرقی 
ــا،  ــر، خرم ــه جــای آن پني ــد و ب جايگاهــی ندارن
کشــمش، عســل و مربــا پــای ثابــت ســفره های 

افطــار هســتند.
ــان در  ــاه رمض ــار م ــفره های افط ــای س غذاه
ــی از  ــت، غذاهاي ــژه اس ــرقی وي ــان ش آذربايج
ــای  ــاق« پ ــا »ِقيقان ــی« ت ــران آش ــه »اِي جمل
اصلــی و هميشــگی ســفره های افطــار هســتند.

ــا  ــوی لوبي ــير، کوک ــی، آش ش ــراق دولماس ياپ
ــه فرنگــی، آش ماســت،  ــز، آش گوج ــبز تبري س
ــدس  ــيله ع ــزی، آش ش ــه تبري ــاق، کوفت قايقان
ــاه  ــار م ــفره های افط ــای س ــاج غذاه و آش اوم
رمضــان در آذربايجــان شــرقی هســتند کــه 
ــياری از  ــد و در بس ــز دارن ــی ني ــداران خاص طرف
ــود. ــه می ش ــز تهي ــور ني ــر کش ــهرهای ديگ ش
ســفره های افطــاری در تبريــز بــه تنــوع غذايــی 
معروفنــد، در ايــن ميــان فرنی، شــير برنــج، انواع 
ــی، اهــری،  ــت، کوکــو، ســاالد، ختاي دلمــه،  کتل
ــده  ــن ش ــای تزئي ــبزی، خرماه ــر، س ــوا، پني  حل
ــا و حليم هــا  ــواع مرب ــودر گــردو، ان ــا گــردو و پ ب

ــتند. ــفره ها هس ــت س ــای ثاب پ

ــی مخصــوص  ــران آشــی« غذای l»اِی
افطــار

ــوص  ــی مخص ــی« غذاي ــران آش آش دوغ »اِي
ــانی دارد و  ــم آس ــی هض ــه خيل ــت ک ــار اس افط
ــود،  ــاع، دوغ، نخ ــت. نعن ــد اس ــدن مفي ــرای ب ب
ســبزی، تخــم مــرغ و برنــج مــواد اصلی ســازنده 
ــده  ــار و مع ــرای افط ــه ب ــتند ک ــذا هس ــن غ اي

ــيار مناســب اســت. ــی بس خال
آش دوغ از آش هــای محبــوب و پــر طرفــدار 
شــهرهای مختلــف شــمال غــرب کشــورمان و 
ــه از  ــه خصــوص آذربايجــان شــرقی اســت ک ب
شــهری بــه شــهر ديگــر طعــم و عطــر و رنــگ 

ــای  ــليقه خانم ه ــه س ــا ب ــد و بن ــرق می کن آن ف
ــود. ــت می ش ــواده پخ خان

آش زغــال اختــه، تورشــولو آش، داش کلــم 
آشــی، اومــاج آشــی و ميــوه آشــی از ديگــر آش 
ــرقی  ــان ش ــردم آذربايج ــوص م ــای مخص ه
ــه  ــدود آن ب ــورد مح ــد م ــط چن ــه فق ــت ک اس
ــارک رمضــان  ــاه مب ــی هضــم در م خاطــر راحت

پخــت می شــود.

و  ســالم  شــیرینی  l»ِقیقانــاق« 
جایگزیــن مناســب زولبیــا بامیــه

»ِقيقانــاق« شــيرينی قديمــی خانــم هــای 
بيشــتر  آذربايجــان شــرقی اســت کــه در 
ــن شــيرينی  ســفره های افطــاری وجــود دارد. اي
مخصــوص بــرای افزايــش قندخــون بــدن مفيد 
بــوده و شــيره آن نيــز از انگــور مخصــوص تهيــه 
ــی  ــد خــون باالي ــرای افراديکــه قن می شــود و ب

ــدارد. ــرر ن ــد، ض دارن
ايــن شــيرينی در قديــم االيــام ســر ســفره 
ــی را  ــان هرکس ــت و ميزب ــا داش ــا ج مهمانی ه
کــه بيشــتر عزيــز مــی داشــت در کنــار غذاهــای 
اصلــی، ايــن شــيرينی را نيــز برايــش می پخــت.

ــن و آرد  ــور، گالب، روغ ــيره انگ ــرغ، ش ــم م تخ
مــواد ســازنده ايــن شــيرينی خوشــمزه هســتند. 
ايــن شــيرينی پرانــرژی و ســالم جايگزين بســيار 

خوبــی بــرای زولبيــا باميــه اســت.
ــه  ــو، کوفت ــا پل ــو، لوبي ــی پل ــو، باقل ــدس پل ع
ــو، ســوزمه  ــه گوشــت، رشــته پل ــزی، کوفت تبري
پيلــو، قورمــه و قيمــه از ديگــر غذاهايــی هســتند 
ــا  کــه بســياری از خانواده هــا در وعــده شــام و ي
ســحری مــاه مبــارک رمضــان تهيــه می کننــد.

ــار  ــون افط ــم همچ ــحری ه ــای س ــفره ه س
ــای و  ــان و چ ــوه، ن ــتر مي ــتند و بيش ــاده هس س
ــده  ــای ســفره هــا دي شــيرينی هــای خانگــی پ
می شــود. دســرهای ميــوه هــم بــه دليــل انــرژی 
ــت  ــای ثاب ــه پ ــر ب ــد در ســال های اخي ــه دارن ک

ســفره های ســحری تبديــل شــده اند.

غذاهایاصیلپایثابتسفرههایافطار؛از»اِیرانآشی«تا»ِقیقاناق«

اسد بابایی

آئین هـای رمضانآئین هـای رمضان
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پخت انـوع شـیرینی و نان هـای محلی از 
جملـه نـان ریختـه و مهیـاوه و تخـم مرغ 
، نـان کلوچـه ای بـا زعفـران ، رنگینـه در 
مـاه مبـارک رمضـان، بیـن خانـواده های 

هرمزگانـی رواج مـی یابـد. 

هرمزگانی ها همچون سـاير مردم ايـران در ماه مبارک رمضان مراسـم 
و آئيـن هـای ويـژه ای دارنـد. هرمزگانی هـا ماه رمضـان را مـاه برکت 
مـی نامنـد و معتقدنـد در مـاه برکـت سرنوشـت، درآمـد، و رزق و روزی 

يک سـاله آنهـا رقم می خـورد.

lرؤیت ماه از روی پشت بام ها
مردم هرمزگان به خصوص در روستاها رسم بر اين داشتند تا در آخرين 
روزهای ماه شعبان به روی پشت بام ها رفته و با رويت، ماه رمضان را آغاز 
کنند. در آن زمان که امکانات و تجهيزات پيشرفته کنونی نبود. مالک آغاز 

ماه برکت مشاهده ماه از روی پشت بام ها بود.

lنقش زنان در آئین های پیش از ماه مبارک رمضان
مردم هرمزگان در شهرها، بنادر و جزاير هرمزگان در استقبال از ماه مبارک 
رمضان روزهای آخر ماه شعبان را روزه می گيرند. زنان هرمزگانی در 
برگزاری آيين های پيش ازماه مبارک رمضان نقش کليدی دارند به همين 
منظور به مساجد محله يا روستای خود می روند تا  اين مکانهای مقدس را 

برای ورود به ماه ميهمانی خدا آماده کنند.
پـس از نظافت مسـاجد زنـان با روشـن کـردن مشـک و دود دادن ماده 
به نام سـوچکی مسـاجد را خوشـبو مـی کننـد. در برخی مناطق اسـتان 
بانـوان بـا جمـع آوری فـرش هـا يخانـه هـای خـود و بـردن آنهـا بـه 
رودخانـه و شتشـوی فـرش هـا ، با خانـه تکانی کامـل به اسـتقبال ماه 

مبـارک رمضـان مـی روند.
ايـن روزهـا مسـاجد و مکتـب خانـه هـای بـرای ختـم قـرآن و  اقامـه 
نمازهايجماعـت آمـاده شـده انـد و علمای شـيعه و سـنی  نيـز همواره 
برخوانـدن نمـاز جماعـت و تـالوت  کالم اهلل مجيـد در مـاه مبـارک 

رمضـان تاکيـد مـی کنند.

lغذاهای متنوع هرمزگانی ها در ماه مبارک رمضان
پخـت انـوع شـيرينی و نان هـای محلـی از جمله نـان ريخته همـراه با 
سـوراغ و مهيـاوه و تخم مرغ ، نـان کلوچه ای بـا زعفـران ، رنگينه )آرد 
برشـته با روغن و رطـب )خرما( همراه با هـل و دارچيـن( ، خرما روغنی 
، آش محلـی ، شـله زرد ، حليم و حريصـه با ماهی در مـاه رمضان بويژه 
موقـع افطار بيشـتر از سـاير ماه هـا در بين خانـواده ها و زنان روسـتايی 

در هرمـزگان رواج دارد.
اهالـی بومی هرمزگان در زمسـتان و تابسـتان ، نان های سـنتی خوش 
طعـم و گوناگونـی ماننـد نان تموشـی )توی مشـتی( ، نان دسـتی ، نان 
ريختـه ، نـان بـاال تـاوه ای و نـان کروسـی را می پزنـد که مـورد توجه 

توريسـت ها و سـاير مردم مناطق کشـور اسـت .

lسحر و افطار
در گذشته»بانگ خروس« يکی از معتبرترين مواردی بود که افراد را 
سحرگاهان برای سحری خوردن بيدار می کرد. مسئله الهام از طبيعت به 
خوبی مشهود است، هر زمان امکانات خاص خود را می طلبد و بشر سعی 

می کند از اين امکانات ناچيز، حداکثر استفاده را بکند.
اسـتفاده از بانـگ خـروس مـی توانـد يکـی از بهتريـن سـاعت هـای 
بيولوژيکـی زمـان گذشـته و يا حال باشـد کـه در مواقعی ويژه ايـن آواز 
به گـوش می رسـد هرچند کـه بيشـتر اوقات ممکن اسـت اشـکاالتی 
نيز داشـته باشـد ولی به هرحال مردم در گذشـته از آن بهره می جسـتند 
و طبـق ايـده قديمی ها خيلی نـادر بود کـه درسـت از آب در نيايد. برای 
اين منظـور گاهی اوقات نيز از سـتارگان آسـمان برای تشـخيص موقع 
سـحر کمک می گرفتند و هنگامی که در يک روسـتا يـک نفر در وقت 

سـحر بيدار می شـد بـا زدن دهل، بقيـه افـراد را مطلع مـی کرد.
اهل سنت معموال زودتر از شيعيان افطار می کنند و زودتر نيز اذان مغرب 
می گويند؛ در اين خطه گشودن روزه معموال با خرما صورت می گيرد و 
فلسفه اين کار را در توصيه پيامبر اسالم)ص( می دانند. اهل سنت معموال 
برای افطار، سفره ای در مسجد و يا خانه می اندازند و در آن ماست، حلوا، 
خرما و گاهی نيز گوشت و برنج می گذارند؛ افرادی که از اين غذاها استفاده 

می کنند، فاتحه ای برای اموات ميزبان می خوانند.

lشهرستان جاسک
اهالی شهرسـتان جاسـک در غرب اسـتان هرمزگان و در کنار سـواحل 
دريـای عمـان، از شـب اول تـا پانزدهم مـاه رمضـان، يک دور قـرآن را 
ختـم مـی کننـد و در دور دوم نيـز تـا شـب آخـر مـاه يکبار ديگـر ختم 
قـرآن انجام مـی دهند؛ کسـی که آخرين سـوره قـرآن به او برسـد بايد 
بيـن مـردم شـيرينی توزيع کنـد، اين شـيرينی به شـيرينی ختـم قرآن 
معـروف اسـت. بنا بـه عقيـده اين مـردم، کسـی کـه قـرآن را ختم می 
کند، يعنـی آخرين سـوره را بخواند، ثواب تمـام ختم قرآن را برده اسـت 

و بـه ميمنـت اين اجـر معنـوی بايد شـيرينی بدهد.

lشهرستان میناب
مـردم شهرسـتان مينـاب نيـز عـالوه بر هشـتم و نهـم ذيحجه، شـب 
هـای 26 و 2۷ مـاه مبـارک رمضـان را عيـد مـردگان می گويند. شـب 
هـای 26 رمضـان و هشـت ذيحجـه را برای کسـانی که در سـال های 
گذشـته فوت شـده اند و شـب های 2۷ رمضـان و نهم ذيحجـه را برای 
تازه درگذشـتگان غـذا تهيه کرده و خيـرات می کنند. ابتدا مقـداری غذا 
پيش مـالی محلـی می برنـد تا پـس از خـوردن، بـرای امـوات فاتحه 

بخوانـد، بعـد بقيه غذاهـا را بين مردم تقسـيم مـی کنند.
در شهرسـتان ميناب بـه ويژه روسـتای کريـان در 19، 20 و 21 رمضان 
مراسـم تعزيـه خوانی باشـکوهی برگزار می شـود، اين تعزيـه مربوط به 
چگونگی به شـهادت رسـيدن امام علی)ع( توسـط ابن ملجـم مرادی و 
گروه خوارج اسـت، برای شـروع تعزيـه و تجمع افـراد، نوازندگان محلی، 

موسـيقی عزا بوسـيله دهل و سـاز می نوازند.
تابـوت هايـی را از قبـل آماده کـرده و به محل اجـرای تعزيه مـی آورند. 
به جـز تابـوت حضـرت زهـرا)س(، بقيه تابـوت ها هـر کـدام يک علم 

دارنـد، بـا تجمـع افـراد و حضـور تابـوت هـا و علـم هـا، مراسـم تعزيه 
خوانـی آغـاز می شـود. در پايان مراسـم پارچه هـای رنگـی را از علم ها 

بازکـرده و پارچه سـياه بـه آنها می پوشـانند.
در شهرسـتان ميناب، يک شـب قبـل از شـهادت امام علـی)ع(، خانواده 
هايـی کـه نذر دارنـد، خمير آماده کـرده و نان مـی پزند؛ افـراد مريض از 
اين نـان می خورنـد و در صورت شـفا يافتن، سـال آينده وسـايل انجام 

اين مراسـم را تدارک مـی بينند.

lشهرستان قشم
اهالی قشم نيز در طول ماه مبارک رمضان، بعد از نماز ظهر به قبرستان 
ها رفته و برای مردگان فاتحه می خوانند و هر جمعه خانواده ها مقداری 
سيب، پرتقال و ساير ميوه ها و غذاهايی مانند تخم مرغ، مقداری قند و 

شکر به مالی محلی می دهند تا برايشان قرآن بخوانند.
در نوزدهم ماه رمضان مراسم »علم شمشيری« که از قدمتی 900 ساله 
برخوردار است در اين جزيره برگزار می شود؛ در اين مراسم شيعيان جزيره 
قشم علم شمشيری را با پای پياده از شهر قشم به روستای حميری می 

برند و تا قبل از اذان مغرب به شهر بر می گردانند.
قشـمی ها معتقدنـد که علم شمشـيری از نجف اشـرف به جزيـره آمده 
و يـک نمونه از آن نيـز در حرم امام علی)ع( موجود اسـت؛ بـر روی تکه 
فلـزی و چوبـی ايـن علـم نوشـته هايی بـه خط کوفی اسـت، مسـجد 

علی بـن ابيطالب)ع( شـهر قشـم محل اسـتقرار اين علم اسـت.
شـيعيان اسـتان هرمزگان شـب شـهادت حضرت علـی)ع(، همانند ماه 
محرم، ديوارهای مسـاجد و حسـينيه هـا و امامزادگان را سـياه پوش می 
کننـد و بـرای عـزاداری در ايـن اماکـن جمع شـده و به روضـه خوانی و 

سـينه زنی مـی پردازند.
علـم بندی هـا در نقاط مختلف اسـتان در بين شـيعيان همانند مراسـم 
مـاه محـرم انجام مـی شـود و عـزاداری در سـوگ اميرالمومنيـن)ع( به 

مـدت سـه شـبانه روز ادامه مـی يابد.

lشب های قدر
شـب هـای 19، 21 و 23 مـاه مبـارک رمضـان را ليالـی قدر مـی نامند، 
شـب هـای 25، 2۷ و 29 نيـز شـب هـای قـدر هسـتند و در اين شـب 
ها، مسـلمانان تا سـحر بيـدار مـی مانند و دعای جوشـن کبير، جوشـن 
صغيـر، نماز شـب قـدر خوانـده و قرآن بر سـر مـی گيرنـد؛ همچنين در 

اين شـب هـا در سـوگ امـام علـی)ع( مرثيه سـرايی مـی کنند.
اما اهل سـنت فقـط قرآن مـی خوانند و نمـاز قيـام اليل را در اين شـب 
هـا اقامه مـی کننـد؛ اهـل تسـنن در بندرکنگ مراسـمی به نـام »خير 
شـب قـدر« دارنـد، در ايـن شـب تـا صبح مـردم بيـدار مـی ماننـد و به 

عبادت مشـغول می شـوند.
مـردم بـا توجه به تـوان مالی خـود، نان، زولبيـا و پول به همسـايگان به 
ويـژه فقـرا مـی دهنـد و قدری نيـز به مالهـا و امـام مسـجد محل می 

دهنـد تا بـرای امـوات آنها دعا کـرده و فاتحـه بخواند.

lختم قرآن و فاتحه اموات
آييـن هـای ختـم قـرآن در منـازل و فاتحه امـوات نيـز از شـب 21 ماه 
رمضـان بـه مـدت 9 شـب در بين اهـل تشـيع برگزار مـی شـود، برای 
برگـزاری ايـن آيين از شـب قبل چند مـال بـرای قرائت قـرآن در منزل 
دعـوت مـی شـود و عصر بـا حضور مالهـا و اهـل فاميل هرکـدام يک 
جـزء بـه نيت امـوات صاحـب خانه تـالوت مـی کننـد و با فرا رسـيدن 

افطـار سـفره افطـاری پهن می شـود.

lنخ 100 بند
در شـب های قـدر ، مـردم اعمـال وارد و تأکيـد شـده را انجـام می دهند 
و مخصوصـاً دعای »جوشـن کبيـر« که بـه »دعای 100 بنـد« معروف 
اسـت را مـی خواننـد. آنـان با خـود نخـی همـراه دارند کـه بـا خواندن 
هـر بنـد از دعای جوشـن کبيـر يـک گـره بـه آن می زننـد و در مکانی 
نگهـداری می کننـد. هرمزگانی هـا معتقدنـد اگـر ايـن نـخ 100 بنـد را 
همراه داشـته باشـند يا در خانه خود نگهداری کنند آن سـال با مشـکلی 

مواجـه نخواهند شـد.

غذاهایمتنوعهرمزگانیهادر
ماهمبارکرمضان/حکایتنخ۱۰۰بند

رضا زرگر
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اســتان کرمــان همچنــان بافت ســنتی و 
رســوم گذشــته خود را در ایــام مختلف 
ســال حفــظ کــرده اســت و در مــاه 
رمضــان نیــز مــردم بــا نوشــتن طومــار 
»چهل بســم اهلل« و »کلیــد زنــی« ایــن 

ســنت ها را زنــده نــگاه می دارنــد. 

ــه  ــا لهج ــه ب ــد ک ــهوری دارن ــل مش ــان ضرب المث ــردم کرم م
ــد  ــد و می گوين ــرار می کنن ــا تک ــا باره ــن روزه ــان در اي شيرينش
»هميشــه شــعبون؛ يــه بــار هــم رمضــون« امــا مــاه رمضــان يــا 
بــه قــول کرمانی هــا »رمضــون« بــرای مــردم ايــن شــهر بســيار 
شــيرين و دل نشــين اســت، شــيرينی ايــن مــاه در کنــار عبادت هــا 
ــی و  ــوم قديم ــنت ها و رس ــه س ــت ک ــن رو اس ــش ازاي و طاعات
خاطره انگيــز مــردم کرمــان بــار ديگــر شــکل می گيــرد و 

ــار ديگــر  غذاهــای شــيرين و خوشــمزه کرمانی هــا ب
ــان  ــاری نماي ــحری و افط ــفره های س ــر س ــر س ب

می شــود.
ــام  ــن اي ــان در اي ــردم کرم ــم م ــن رس ــا مهم تري ام
آيينــی خاطره انگيــز بــرای اکثــر مــردم کرمــان 
اســت کــه هنــوز هــم توســط نوجوانــان شــهر اجــرا 
ــاد  ــی« ي ــوان »اهلل رمضان ــه از آن به عن ــود ک می ش

می شــود.
در ايـن آييـن پسـران نوجـوان کرمانـی دسـته جمعی 
درب خانه هـای اهـل محلـه رفتـه و سـرودی مذهبی 
و عاميانـه می خوانند و بر پيامبر اسـالم )ص( و خاندان 

او صلـوات می فرسـتند.
صاحب خانــه نيــز بــه مقــدار توانايــی خــود هدايايــی 
ــمش و  ــود و کش ــادام، نخ ــا، ب ــول، خرم ــل پ از قبي
ــه  ــا نکت ــد. ام ــا می دهن ــه آن ه ــا ب ــر خوراکی ه ديگ

اساســی در ايــن رســم نيــت خيــری اســت کــه ايــن افــراد دارنــد 
به طوريکــه قبــل از شــروع اهلل رمضونــی نيــت می کننــد کــه پــول 

ــد. ــد بدهن ــردی نيازمن ــه ف ــده را ب ــالم جمع آوری ش و اق

lآئین »اهلل رمضانی« 
در ايــن مراســم کــه اکثــراً توســط پســرها اجــرا می شــود يــک نفــر 

سردســته شــده و ديگــران او را همراهــی می کننــد و می خواننــد؛
ســالم کــردم کــه ســالمت باشــيد/ زيــر علــم ســبز محمد باشــيد/ 

گــو يــا محمــد، يــا علی
مــا از اون بــاالی بــاال اومديــم / مــا از اون صنــدوق اعــال اومديــم / 

گــو يــا محمــد، ياعلی
ــه فصــل  ــر ميزن ــر پ ــگاره/ کبوت ــش و ن ــر از نق ــدوق پ ــوی صن ت

ــاره به
ــه ايــن گــروه می دهــد  ــه مبلغــی را ب پــس از اينکــه صاحــب خان

ــد؛ ــان می خوانن نوجوان
تــو کــه خيــر دادی بــا نــاز و نيــاز/ پيــش پيغمبــر باشــی ســرفراز/ 

ــه مخمــل دوزه ــه رو َور روزه/ صاحــب ايــن خون ايــن در خان
همچنيــن در آيينــی ديگــر زنــان شــهر بــا انداختــن چــادری ســياه 
بــر ســر خــود به طوريکــه شناســايی نشــوند در يــک ســينی ســرمه 
ــد  ــه همســايگان می رون ــد و درب خان ــرآن می گذارن ــه و ق دان، آين
و درخواســت کمــک می کننــد کــه البتــه ايــن آييــن بــه صــورت 

فــردی اجــرا مــی شــود.
همچنين سـنتهايی مانند ابراهيمی خوانی و بيدار کردن همسـايه ها 

در وقت سـحر و نذری دادن نيز در کرمان مرسـوم اسـت.

lوقتی کریمان به استقبال رمضان می روند
رئيــس مرکــز کرمــان شناســی در ايــن خصــوص می گويــد: مــردم 
ــته دور  ــتندات تاريخــی از گذش ــا و مس ــا کتابه ــق ب ــان مطاب کرم

ــرا  ــی را اج ــای مختلف ــارک رمضــان آئين ه ــاه مب ــون در م ــا کن ت
ــود. ــرا می ش ــم اج ــوز ه ــا هن ــياری از آنه ــه بس ــد ک می کنن

ــردان  ــان و م ــاه زن ــن م ــزود: در اي ــی گالب زاده اف ــد عل محم
کرمانــی همچنــان بــر ســنتهای گذشــته پايبنــد هســتند و بــا آغاز 
ــود  ــن خ ــد و محاس ــام می رون ــردان حم ــان م ــارک رمض ــاه مب م
ــا  ــود را حن ــای خ ــت و پ ــز دس ــان ني ــد و زن ــالح می کنن را اص
می گذارنــد و بــه ايــن ترتيــب بــه اســتقبال مــاه مبــارک می رونــد.
ــا توســط  ــزه کــردن مســاجد و تکاي ــه پاکي ــا اشــاره ب گالب زاده ب
ــی  ــان از ســال حت ــن زم ــت: در اي ــه گف ــردان هــر محل ــان و م زن
درب تکايــا نيــز بــرای برپايــی نمــاز جماعــت و افطــاری دادن بــاز 

می شــود.
ــارک در  ــاه مب ــروع م ــل از ش ــردم قب ــن م ــه داد: همچني وی ادام
يــک روز تعطيــل بــه يکــی از مناطــق خــوش آب و هــوای شــهر 
ــی  ــذای مفصل ــه« غ ــام »لک ــه ن ــی ب ــن غذاي ــا پخت ــد و ب می رون
ــوای  ــن کار ق ــا اي ــه ب ــتند ک ــور داش ــه تص ــد و اينگون می خوردن

ــد. ــاده می کنن ــارک آم ــاه مب ــاز م ــرای آغ ــود را ب ــمانی خ جس

lغذاهای سنتی بر سر سفره های افطار
گالب زاده گفــت: پختــن شــله زرد، حليــم، نــان قنــدی و پخــش 
ــت.  ــاه اس ــن م ــم های اي ــه مراس ــذری از جمل ــواع ن ــا و ان خرم
ــادی از  ــم زي ــد حج ــعی می کردن ــردم س ــته م ــن در گذش همچني
نــان مــورد نيــاز خــود را در ايــن مــاه قبــل از آغــاز رمضــان بپزنــد. 
همچنيــن نکتــه جالــب اينکــه مــردم کرمــان از گذشــته تــا کنــون 
ــد. ــاب می کنن ــی در ايــن مــاه اجتن از خــوردن غــذای ســرخ کردن
وی اطعــام يتيمــان و مســتمندان را نيــز از جملــه مهمتريــن 
ــتمند  ــار مس ــاه اقش ــن م ــزود: در اي ــت و اف ــردم دانس ــای م کاره

ــد. ــرار می گيرن ــه ق ــورد توج ــيار م بس
رئيــس مرکــز کرمانشناســی گفــت: بعــد از افطــار نيــز مردم ســراغ 
داروهــای محلــی و گياهــان دارويــی می رونــد و بــه ويــژه از 

ــد. ــتفاده می کنن ــترن اس ــد و نس ــرق بي ــير، ع ــربت خاکش ش
وی يکــی از غذاهــای مــورد اســتفاده مــردم کــه مختــص اســتان 
کرمــان را چنگمــال دانســت و افــزود: ايــن غــذا از مخلــوط خرمــا، 

ــود. ــخ می ش ــان طب ــی و ن ــای داروي ــی ادويه ه برخ
ــز  ــزاری مراســم ســحر ني ــن در خصــوص برگ گالب زاده همچني
گفــت: در گذشــته ايــن زمــان بــا شــليک تــوپ مشــخص می شــد 
ــر روی  ــا ب ــد ي ــی« می کردن ــی کوب ــردم »پ ــز م ــتاها ني و در روس
بام هــا اذان و يــا ســوره يــس و طــه می خواندنــد و بــر ايــن عقيــده 
ــدن  ــدار ش ــارک در بي ــای مب ــوره ه ــن س ــدن اي ــه خوان ــد ک بودن

تاثيرگــذار اســت.
وی بــا اشــاره بــه اينکه حتــی برخــی در روســتاها ســوار بــر االغ در 
کوچــه هــا بــر حلبــی می کوبيدنــد تــا ســاير مــردم را بيــدار کننــد، 
ــه قبــل از خــواب  افــزود: برخــی از مــردم هــم در فرهنــگ عاميان
انگشــت بــه زميــن می کوبيدنــد و زميــن را قســم می داننــد کــه در 

زمــان ســحر آنهــا را بيــدار کنــد.
 گالب زاده افــزود: مراســم »چهــل بســم اهلل« هــم اينگونــه بــود 
ــاجد  ــی از مس ــاری در يک ــردم طوم ــی م ــمی قديم ــه در رس ک
ــن  ــر روی اي ــتند ب ــزاران می خواس ــردم و نمازگ ــتند از م می گذاش
ــه چهــل  ــراد ب ــن اف ــداد اي ــی تع ــار بســم اهلل بنويســند و وقت طوم
می رســيد طومــار را نــزد خــود نــگاه می داشــتند و گمــان 
می کردنــد کــه ايــن طومــار از جــان و مــال آنهــا حفاظــت 

می کنــد.

lرنگ و بوی رمضان در دیار کریمان
ــن  ــه در اي ــی ک ــز در تحقيق ــی ني ــار اجتماع ــک پژوهشــگر رفت ي
خصوص منتشــر کــرده اســت در خصــوص رفتار مــردم کرمــان در 
ــد: کرمانی هــا يکــی از قديميتريــن  ــه ای می گوي ــاه در مقال ــن م اي
ــاه  ــد و در م ــرا می کنن ــف اج ــمهای مختل ــران را در مراس آداب اي
رمضــان نيــز ايــن مســئله نمــود دارد کــه برگــزاری مراســم »اهلل 
رمضونــی« و »کليــد زنــی« از همــه مهمتــر اســت 
ــد  ــودکان و کلي ــط ک ــتر توس ــی بيش و اهلل رمضون
زنــی توســط زنــان و دختــران انجــام می شــود 
کــه در آئيــن دوم فــردی کــه ايــن مراســم را انجــام 

ــود. ــناخته ش ــد ش ــد نباي می ده
ــرد  ــی ف ــد زن ــد: در کلي ــور می افزاي ــا پ ــه رض فاطم
اجراکننــده بايــد نيــت کنــد کــه پــول و يــا غذايــی 
کــه جمــع می کنــد را در نيتــی خيــر اســتفاده کنــد و 
بعــد صــورت خــود را می پوشــاند و يــک ســينی يــا 
ــايه  ــه همس ــرد و درب خان ــت می گي ــه دس ــو ب کم
و يــا هم محله ای هــای خــود را می زنــد وقتــی 
ــن  ــا گفت ــه ب ــرد صاحب خان ــود ف ــاز می ش درب ب
جمله هــای چــراغ بيــاور و يــا قنــد و شــيرينی بيــاور 
ــا  ــد و ي نشــان می دهــد کــه می خواهــد کمــک کن
ــد  ــن صــورت کلي ــزد کــه در اي ــرد آب می ري روی ف

ــد. ــت نمی کن ــی درياف زن کمک
ــای  ــم بچه ه ــی ه ــم اهلل رمضان ــه در مراس ــد ک ــه می ده وی ادام
يــک محلــه دورهــم جمــع می شــوند يــک نفــر سردســته 
می شــود و يــک نفــر صنــدوق دار و درنهايــت بــا چنــد نفــر ديگــر 
درب خانه هــا را می زننــد و شــعری زيبــا بــا لهجــه کرمانــی 
می خواننــد و درنهايــت اموالــی را کــه جمــع کرده انــد بــه 
ــام  ــب انج ــم ها در ش ــن مراس ــر دو اي ــد و ه ــتمندان می دهن مس
ــز  ــحر ني ــان س ــايه در زم ــه همس ــن آب در خان ــود. ريخت می ش

ــت. ــان اس ــر آداب کرم ــه ديگ ازجمل
رضاپــور دربــاره دو ســنت کرمانی هــا در مــاه رمضــان کليــد زنــی 
و اهلل رمضانــی می گويــد: کليــد زنــی يکــی از آداب ورســوم مــردم 
ــود،  ــزار می ش ــارک برگ ــاه مب ــه در شــب های م ــان اســت ک کرم
ــه، ســرمه دان  ــک ســينی، آين ــد زن داخــل ي ــن مراســم کلي در اي
ــازل اهــل محــل  ــه من ــرار داده و ب ــد ق ــد کالم اهلل مجي و يــک جل
مــی رود و درحالی کــه صــورت خــود را بــا چــادر پوشــانده بــا کليــد 

ــد. ــينی می زن ــه س ب
ــون  ــخ هايی چ ــه، پاس ــوی صاحب خان ــر از س ــد: اگ ــی گوي وی م
چــراغ بيــاور و يــا قنــد و شــيرينی بيــاور داده شــود در ايــن صــورت 
زن کليــد زن، اميــدوار شــده و کمک هايــی را دريافــت می کنــد، در 

غيــر ايــن صــورت محــل را تــرک می کنــد.
رضــا پــور بابيــان اين کــه کليــد زن نبايــد تــا آخــر ايــن 
ــزود:  ــناخته نشــود، اف ــه ش ــه خاطــر اين ک ــد ب مراســم حــرف بزن
صاحب خانــه پــس از گشــودن در، آيينــه داخــل ســينی را 
برمــی دارد و چهــره خــود را می نگــرد، ســپس مقــداری شــيرينی، 

ــد. ــرار می ده ــينی ق ــل س ــول داخ ــا پ ــد ي قن
مــردم کرمــان بــا شــور و اشــتياق روزهــای مــاه رمضــان را پشــت 
ــی  ــا برپاي ــردم ب ــن م ــت بي ــا و صميمي ــد و صف ــر می گذارن س

ــت. ــه اس ــت گرفت ــوی معنوي ــگ و ب ــی رن ــم های جمع مراس

نوشتنطومار»چهلبسماهلل«درکرمان/کلیدزنیدِرخانهروزهداران

اسما محمودی

آئین هـای رمضان
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یزدیها»پیراهنمراد«
میدوزند/ذکرنادعلی

ولعنابنملجم

 روزهــای پایانــی مــاه مبــارک رمضــان 
بــا آداب و آیین هــای خــودش از راه 
رســید، یکــی از ایــن آیین هــای کهــن، 
دوخــت »پیراهــن مــراد« اســت کــه 
ــزد  ــع ی ــان مســجد جام امــروز در خیاب

رونــق دارد. 

ــاط  ــر آن در نق ــی نظي ــراد و آيين ــراد، پيراهــن م دوخــت کيســه م
مختلــف کشــور و در ايام خــاص از مــاه مبــارک رمضــان رواج دارد، 
ــب های  ــه ای در ش ــارک، در منطق ــاه مب ــاز م ــه ای در آغ در منطق
ــت  ــان، دوخ ــارک رمض ــاه مب ــم در روز 2۷ م ــزد ه ــدر و در ي ق

ــق دارد. ــراد رون ــن م پيراه
کيســه دوزی يــا لبــاس مــراد کــه عــده ای از آن بــه عنــوان پيراهن 
مــراد يــاد می کننــد، از رســوم باســتانی در يــزد اســت و ســال های 
ســال اســت کــه در ايــن اســتان رواج دارد و يکــی از آدابــی اســت 

کــه مــرور زمــان نتوانســته آن را منســوخ کنــد.
دوخــت پيراهــن مــراد هنــوز هــم در ميــان بســياری از مــردم يــزد 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــه در روز 2۷ م ــن ک ــن آيي ــت و اي ــج اس راي
ــژه ای  ــق وي ــزد رون ــان مســجد جامــع ي برگــزار می شــود، در خياب

دارد.
يکــی از محققــان فرهنــگ عامــه در يــزد گفــت: دوخــت پيراهــن 
مــراد رســمی اســت کــه صدهــا ســال قبــل بــه مردمــان امــروز به 
ــزد  ــان ي ــن روزهــا بيشــتر توســط زن ــن رســم اي ارث رســيده و اي

ــود. ــرا می ش اج
ــاه  ــم در روز 2۷ م ــن مراس ــرد: اي ــان ک ــی بي ــه رمضانخان صديق
ــود  ــزار می ش ــر برگ ــر و عص ــاز ظه ــن نم ــان بي ــارک رمض مب
ــارج از  ــاز و خ ــد از نم ــه بع ــی ب ــی در مســجد انجــام و گاه و گاه

مســجد موکــول می شــود.

ــض و  ــفای مری ــرای ش ــراد ب ــن م ــت پیراه lدوخ
جوانــان بخت گشــایی 

وی افــزود: ايــن مراســم در گذشــته بيشــتر بــه نيــت بخت گشــايی 
ــز مرســوم اســت و  ــوز ني ــض انجــام می شــده و هن و شــفای مري

ــد. ــه اجــرای آن می پردازن ــران جــوان ب بســياری از دخت
ــان  ــر خياب رمضانخانــی عنــوان کــرد: ايــن رســم کهــن عــالوه ب
مســجد جامــع در مســجد اميرچخمــاق نيــز برگــزار می شــود زيــرا 

در ايــن مســجد ســنگی بــا نــام »مــراد« وجــود دارد.
ســبک و ســياق اجــرای رســم پيراهــن يــا لبــاس مــراد متفــاوت 
ــه  ــياق ها، کســانی ک ــر اســاس يکــی از ســبک و س ــا ب اســت ام
حاجتــی دارنــد بــه ويــژه افــرادی کــه شــفای مريضــی را از درگاه 
ــا  ــر از ســادات ي ــت نف ــی را از هف ــال خواســتارند، پول ــد متع خداون
ــده،  ــته ش ــا گذاش ــر آنه ــه ب ــام فاطم ــه ن ــی ک ــر از زنان ــت نف هف
می گيرنــد و بــا آن پــول پارچــه ای تهيــه می کننــد و ايــن پارچــه را 
در روز 2۷ مــاه رمضــان بيــن نمــاز ظهــر و عصــر بــرش می زننــد.
بسـياری بر اين باورنـد که اين پارچـه نبايد قيچی بخـورد به همين 

دليـل از چاقـو يا تيغ برای بـرش پارچه اسـتفاده می کنند.

lآداب خاص دوخت کیسه مراد با سکه های حاجت
ــه  ــت ب ــب اس ــود جال ــوع خ ــز در ن ــه ني ــن پارچ ــت اي آداب دوخ
نحــوی کــه بــا نخــی همرنــگ پارچــه، کيســه ای دوختــه می شــود 

کــه بيــن دو نمــاز از ميــان کيســه، نــخ ســبزی را عبــور می دهنــد 
ــکه های  ــخ را از س ــره زده و ن ــخ گ ــد ن ــه چن ــخ را ب ــای ن و انته
ــور داده و  ــه کــرده، عب ــرد حاجــت دار آن را تهي ســوراخ داری کــه ف

ــد. ــه می بندن ــر کيس ــه س ب
پــس از دوخــت کيســه آن را بــه فــرد ســفارش دهنــده می دهنــد 
و شــخص تــا وقتــی کــه حاجتــش بــرآورده شــود از آن نگهــداری 
ــاز  ــه را ب ــر کيس ــت، س ــدن حاج ــرآورده ش ــس از ب ــد و پ می کن
ــاس  ــر لب ــی آورد و زي ــرون م ــوراخ دار را بي ــکه س ــد و س می کن
مــی دوزد بــه نحــوی کــه ديــده نشــود و بايــد هميشــه اين ســکه را 

همــراه خــود داشــته باشــد.
ــت و  ــر اس ــای قديمی ت ــياق در آيين ه ــبک و س ــن س ــه اي البت
ايــن روزهــا بيشــتر بــه دوخــت لباســی در ايــن روز بــرای شــخص 

ــود. ــا می ش ــت دار اکتف حاج
ــن  ــن پيراه ــرای دوخــت همي ــارک رمضــان، ب ــاه مب در روز 2۷ م
ــت و  ــه ای برپاس ــزد همهم ــع ي ــجد جام ــان مس ــراد در خياب م
جمعيــت قابــل توجهــی بــه ايــن خيابــان مراجعــه می کننــد و بــازار 
ــق دارد و  ــان رون ــن خياب ــی های اي ــه در پارچه فروش ــروش پارچ ف
ــه دوخــت  ــان ب ــز در کوچــه  پس کوچه هــای ايــن خياب عــده ای ني

لبــاس مشــغولند.
عــده ای چــادر می دوزنــد، عــده ای شــلوار، عــده ای پيراهــن و البتــه 

عــده ای نيــز بــه دوخــت کيســه بســنده می کننــد.

lعطر نان بیست و هفتم در کوچه های شهر یزد
ــه در شــب 2۷  ــز از ديگــر آداب يزدی هــا البت ــان مــراد« ني امــا »ن

مــاه مبــارک رمضــان اســت.
ــارک  ــاه مب ــم م ــوم شــب بيســت و هفت ــراد از رس ــان م پخــت ن
رمضــان اســت کــه در ميــان مــردم يــزد بــه نــان بيســت و هفتــم 

ــروف اســت. مع
بــرای تهيــه و پخــت ايــن نــان کــه در ابعــاد کوچــک و شــبيه لقمه 
اســت، بايــد پــول آرد آن را از هفــت نفــر از اهــل ســادات يــا پنــج 
مومــن کــه نــام پنــج تــن را دارنــد تهيــه کننــد و آرد نــان را نيــز از 
نانوايــی کــه رو بــه قبلــه اســت می خرنــد، آرد را خميــر می کننــد و 

ــد. ــان مــردم تقســيم می کنن ــد و در مي ــان می پزن ن
خانواده هايــی کــه مريــض داشــتند يــا فرزندشــان خدمــت 
ــان را  ــز ن ــی ني ــد و گاه ــراد را می پختن ــان م ــود، ن ــربازی ب س
ــا فــردی کــه در زنــدان  خشــک می کردنــد و در جيــب ســرباز و ي
بــود می گذاشــتند و ســرباز بــه خانــه می آمــد و زندانــی نيــز از بنــد 

می شــد. آزاد 
در روزهــای پايانــی مــاه مبــارک رمضــان بســياری از رســوم ديگــر 

ــل مشکل گشــا، پخــت آش  ــه آجي ــج اســت، تهي ــزد راي ــز در ي ني
ــا در  ــوم يزدی ه ــر رس ــت و ... از ديگ ــوای حاج ــذری، پخــت حل ن

روزهــای پايانــی مــاه مبــارک رمضــان اســت.

ــا و  ــم در خانه ه ــن ملج ــن اب ــی و لع ــر نادعل lذک
ــاده ــاجد دارالعب مس

امــا ذکــر گرفتــن و وداع بــا رمضــان نيــز در روزهــای پايانــی ايــن 
مــاه حــال و هــوای خــاص خــود را دارد.

يزدی هــا در مــاه مبــارک رمضــان در مســاجد و خانه هــا 
ذکرخوانــی دارنــد و بــا آداب و مناســکی، »نــاد عليــا مظهــر 
ــدام تکــرار  ــن« را م ــه اميرالمومني ــن قتل ــب« و »اللهــم الع العجائ

. می کننــد
وداع رمضانيــه نيــز از مراســم بســيار زيبــا و البتــه حزن برانگيــز مــاه 
مبــارک رمضــان اســت کــه ايــن مراســم در هــر نقطــه از يــزد در 

روزی خــاص و بــه ســبکی خــاص برگــزار می شــود.
ــن  ــه ندوش ــه منطق ــوط ب ــم وداع مرب ــزاری مراس ــن برگ کهن تري
اســت کــه ايــن مراســم در غــروب آخريــن جمعــه مــاه رمضــان 
برگــزار می شــود و در برخــی نقــاط ديگــر نيــز در غــروب آخريــن 
ــحر  ــاط در س ــر از نق ــی ديگ ــان و در برخ ــارک رمض ــاه مب روز م

ــود. ــزار می ش ــارک برگ ــاه مب ــن روز م آخري

lوداع با ماه بندگی و  عبادت
ــزار  ــتاها برگ ــب در روس ــون اغل ــه اکن ــم ک ــن رس ــاس اي ــر اس ب
ــع  ــه جم ــجد منطق ــن مس ــار قديمی تري ــردم در کن ــود، م می ش
می شــوند و يــک نفــر از اهالــی کــه معمــوال از ميــان کهنســاالن 
ــه  ــدازی ک ــوز و گ ــا س ــی و ب ــی خوان ــت چاووش ــه حال ــت، ب اس
اشــک همــگان را جــاری می کنــد، اشــعاری در وداع بــا مــاه 

رمضــان را قرائــت می کنــد.
»الــوداع ای مــاه قــرآن الــوداع«، »الــوداع ای مــاه خوبــان الــوداع« 
و ... از اشــعاری اســت کــه چاووشــی خوانان در ايــن مراســم قرائــت 

می کننــد.
ــود و  ــاز می ش ــر آغ ــاز عيدفط ــا نم ــزد ب ــز در ي ــر ني ــد فط عي
ــربت و  ــيرينی و ش ــع ش ــد،   پخــت و توزي ــد و بازدي ــه دي ــب ب اغل

می گــذرد.  ...
رمضــان امســال نيــز بــا همــه حــالوت و زيبايــی، ذکــر و عبــادت، 
ــدا در  ــوب خ ــدگان خ ــيد و بن ــان رس ــه پاي ــارت ب ــی و طه بندگ
درالعبــاده توشــه يــک مــاه راز و نيــاز و بندگــی را در کولــه بار ســفر 
ــر  ــی ديگ ــار رمضان ــد و در انتظ ــای می دهن ــود ج ــاله خ يک س

روزشــماری می کننــد.
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خواننــدگان ایــن شــماره مجلــه مهــر تولــد 10 ســالگی ورود گــرد و غبــار بــه عــروس زاگرس  را جشــن 
ــات  ــه مــرگ حی ــالم ســری ب ــی ای ــی کشــور یعن ــا از اســتاان غرب ــا همــراه مــی شــوند ت ــا م ــه و ب گرفت
ــه بغضــی 26  ــار کــه ب ــه 31 خــرداد رودب وحــش در جــاده هــای اردبیــل و بازخوانــی واقعــه تلــخ زلزل
ســاله تبدیــل شــده زده و از آنجــا نیــز ورقــی براحــوال و مصائــب ســومین اســتان معدنــی کشــور مــی 

زننــد.

ــه   آخریــن شــب بهــار بــود. آخریــن شــب زندگــی بیــش از ۵3 هــزار نفــر از مردمانــی کــه شــب را ب
امیــد صبــح بــه خــواب رفتــه بودند و چــه آشــفته خوابــی شــد. ســاعت 34 دقیقــه بامــداد 31 خــرداد 69 
زمیــن قهــر کــرد، روی برگردانــد، لرزیــد و چــه داغ هــا کــه از قهــر زمیــن بــر دل هــا مانــد و خبــر زلزله 

60 ثانیــه ای منجیــل و رودبــار، ســر خــط اخبــار شــد.

در حالــی کــه آمــار مرگ ومیــر وحــوش در جاده هــای اردبیــل بــه درســتی اعــالم نمی شــود و 
تصادفــات راننــدگان بــا موجــود جانــداری کــه بــر خــالف انســان آگاهــی از جــاده، خط کشــی، گاردریــل 

ــت. ــه نیس ــدان موردتوج ــدارد چن ــی ن ــی و رانندگ ــای راهنمای و تابلوه

ــره ای  ــهر، جزی ــهِر بهش ــمال ش ــری ش ــزر، در 12 کیلومت ــای خ ــرقی دری ــوب ش ــه جن ــی الی در منته
ــون  ــدود یک میلی ــان ح ــاالنه میزب ــه س ــد ک ــی می کن ــه خودنمای ــبه جزیره میانکال ــام ش ــه ن ــی ب رؤیای
قطعــه پرنــده از کشــورهای مختلــف بــه ایــن منطقــه بــرای زمســتان گذرانــی اســت و عــالوه بــر میزبانی 
از پرنــدگان شــرایط بســیار خوبــی بــرای میزبانــی از گردشــگران را دارا اســت کــه ایــن مهــم بامطالعه و 

ــت. ــدام اس ــت اق ــت در دس ــط محیط زیس ــی توس ــای خاص زون بندی ه

اهالــی بخــش شــعیبیه از توابــع شهرســتان شوشــتر می گوینــد کــه تخریــب نهرهــای قدیمــی و طبیعــی 
ــا آب از مســیر  ــام شــرکت نیشــکر امــام خمینــی باعــث شــد ت ــه ن توســط شــرکت کشــت و صنعــت ب
اصلــی خــود منحــرف شــود و روســتاهای ایــن بخــش را بــه زیــر آب ببــرد. نهرهــای طبیعــی ایــن منطقه 
موســوم بــه »صبــاب« بودنــد کــه توســط ایــن شــرکت در دهــه گذشــته مســدود شــدند و حــاال تبعــات 

ــن دســتکاری طبیعــت به صــورت ســیالب خــود را نشــان داد. ای

جامعـه ایـــران
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رمضان نوری

01 ســال از ورود گــرد و غبــار بــه 
ــه  ــذرد، ب ــی گ ــالم م ــی ای ــتان غرب اس
رغــم وعــده دولــت هــا مبنــی بــر حــل 
ایــن معضل،امــا مشــکل هــر ســال 
ــه طــوری کــه االن  بیشــتر مــی شــود؛ ب
بایــد گفــت ایــالم مهمــان گــرد و غبــار 

ــت.  اس

جامعــه ایـــران

۱۰سالازورودگردوغباربهایالمگذشت/مهمانیکهصاحبخانهشد

ــتان های  ــی از اس ــوان يک ــال 13۸5 به عن ــالم از س ــتان اي اس
ــن  ــده و اي ــار دي مــرزی بيشــترين آســيب و ضــرر را از گردوغب
مشــکل سال به ســال نيــز در حــال افزايــش اســت، طــی يــک 
ــردم  ــرای م ــی ب ــاله کابوس ــتان هرس ــر فصــل تابس ــه اخي ده
ــار در  ــام اوج گردوغب ــن اي ــه در اي ــد چراک ــی زن ــم م ــالم رق اي
ــا فصــل گرمــا و وزش  اســتان اســت، گــرد و غبــار همزمــان ب
بادهــای شــديد در اســتان تشــديد می شــود و هــوای اســتان را 
غبارآلــود می کنــد کــه ايــن هــوا بــرای ســالمندان و کــودکان و 

حتــی مــردم عــادی بســيار خطرنــاک اســت.
ــتند و از  ــاوت هس ــاًل متف ــدازه کام ــر ان ــار ازنظ ذرات گردوغب
ــدی  ــس( طبقه بن ــز ) قابل تنف ــا ري ــس( ت ــت )غيرقابل تنف درش
ــه  ــد ب ــر می توانن ــار حداکث ــت گردوغب ــوند، ذرات درش می ش
ــز  ــا ذرات ري ــد ام ــدا کنن ــق راه پي ــان و حل ــی، ده ــل بين داخ
ــرای  ــاس مج ــی حس ــتر و نواح ــاق بيش ــه اعم ــد ب می توانن

ــد. ــوذ کنن ــه نف تنفســی و ري
ــر ســالمت انســان  ــرات بالقــوه مهمــی ب ــر دارای اث ذرات ريزت
هســتند و بيشــتر ذراتــی کــه در پديــده گردوغبــار حضــور دارند 
ــدی  ــد ج ــتند و تهدي ــس هس ــا غيرقابل تنف ــت ي ــوع درش از ن
ــت  ــن اس ــی ممک ــد ول ــاد نمی کن ــردم ايج ــالمت م ــرای س ب
ــد  ــد مانن ــی دارن ــای تنفس ــابقه بيماری ه ــه س ــرادی ک در اف

ــد. ــزم مشــکالتی ايجــاد کن ــه آســم و آمفي ــان ب مبتالي
گردوغبــار در فصــل تابســتان به طــور هفتگی و شــايد چنــد روز 
پشــت ســرهم اســتان را دربرمــی گيــرد، در هميــن ســال جاری 
هــم چنديــن بــار ايــن اتفــاق افتــاده اســت، ايــن غبارآلــود بودن 
ــاهده  ــم قابل مش ــی ه ــوا مشــخص اســت و گاه ــال در ه کام
ــر  ــاک ب ــه خ ــی ک ــين ها و خانه هاي ــر روی ماش ــا ب ــت ام نيس
ــد  ــت اســت، باي ــی قابل رؤي ــا نشســته اســت به خوب روی آن ه
گفــت گردوغبــار در هميــن آغــاز فصــل تابســتان طــی ســال 
ــرزی  ــردم م ــرای م ــوس وار ديگــری را ب ــای کاب ــاری روزه ج
ــردم  ــرای م ــادی ب ــرهای زي ــم دردس ــم زده و بازه ــالم رق اي

ــد. ــاد می کن ــتان ايج اس

ــوری در  ــئوالن کش ــای مس ــده ه ــوابق وع lس
ــالم ــتان ای ــه اس ــفر ب س

چهارشــنبه 12 خــرداد 13۸9؛ رئيــس جمهــور وقــت کشــورمان 
ــه اســتان ايــالم ســفر مــی کنــد و در آن ســفر اعــالم کــرد:   ب
ــالم  ــتان اي ــی اس ــکالت اساس ــی از مش ــار يک ــرد و غب »گ
ــراق  ــه ســه کشــور عربســتان، ســوريه و ع و کشــور اســت ک
ــن  ــل اي ــرای ح ــا ب ــتند، ام ــل هس ــن معض ــی اي ــون اصل کان

ــاز اســت«. ــان ني ــال زم ــج س مشــکل پن
ــط  دوشــنبه 25 اســفند 1393؛ رئيــس ســازمان حفاظــت محي
ــرد:  ــالم ک ــالم اع ــتان اي ــه اس ــفر ب ــورمان در س ــت کش زيس
دولــت بــرای مقابلــه بــا ريزگردهــا مصوبــات ويــژه ای در نظــر 
ــی  ــای داخل ــرح ه ــال 94 ط ــده در س ــت؛مقرر ش ــه اس گرفت
ــار داخلــی  ــون گــرد و غب ــار در نقــاط کان ــا گــرد و غب ــه ب مقابل

ــود. ــی ش اجراي

ــم  ــوری اع ــد کش ــئوالن ارش ــر 1395؛ مس ــنبه 15 تي سه ش
از رئيــس ســازمان محيــط زيســت، رئيــس مديريــت بحــران 
کشــور، نماينــده ســازمان ملــل متحــد در ايــران، مســئوالن 
ــردی  ــه راهب ــترک کميت ــت مش ــت و..در نشس وزارت بهداش
ــار کشــور در محــل اســتانداری  ــا گــرد و غب ــه ب ســتاد مقابل
ايــالم بازهــم گردهــم آمدنــد و حاصــل آن شــد»دولت تمــام 
تــالش خــود را بــرای حــل مشــکل ريزگردهــا بــه کار 

ــت«. ــد گرف خواه
بــا گذشــت ســال هــا از ايــن وعــده هــا، هنــوز ايــن معضــل در 
اســتان وجــود دارد، در دولــت جديــد نيــز طــی ســالهای اخيــر 
وعــده هــای زيــادی مبنــی بــر حــل مشــکل داده شــده ولــی 

بازهــم حــل نشــده اســت.
در  گردوغبـار  ذرات  بهداشـتی،  کارشناسـان  گفتـه  طبـق 
کالن شـهرهايی که منشأ سـوخت فسـيلی دارند، سرطان زاست، 
آلودگـی هـوا موجـب انـواع بيماری هـا ماننـد آسـم، سـرطان، 

می شـود. و...  فصلـی  حساسـيت های 
ســاالنه حــدود ســه ميليــون کــودک زيــر پنــج ســال در جهــان 
ــی  ــوند و آلودگ ــی می ش ــت قربان ــی محيط زيس ــر آلودگ براث
هــوا عــالوه بــر تأثيــرات بــر  انســان باعــث تخريــب جنــگل، 

ــود. ــی می ش ــش گياه ــع و پوش مرات

lنبــود امکانــات در اســتان مســئله گــرد و غبــار را 
حادتــر کــرده اســت

مشــکل گــرد و غبــار را اگــر طبيعــی بدانيم، نمــی توانيــم از کنار 
محروميــت هــای ايالم بــرای افزايــش مضرات گــرد و غبــار در 
اســتان بگذريــم؛ مــردم اســتان هنــوز از کولرهــای آبی اســتفاده 
مــی کننــد کــه ايــن کولرهــا تمامــی خــاک را بــه داخــل خانــه 

مــی کشــاند و بازهــم مــردم خــاک را استنشــاق مــی کنند.
بايــد گفــت محروميــت هــای اقتصــادی مــردم بــرای خريــد 
کولرهــای گازی باعــث شــده مضــرات گــرد و غبــار در 
ــود  ــد نب ــئله باي ــن مس ــار اي ــود، در کن ــدان ش ــتان دوچن اس
ــه آن  ــرق و آب را ب ــش ب ــب در بخ ــای مناس ــاخت ه زيرس
ــار  ــرد و غب ــه در اوج گ ــود ک ــته ب ــال گذش ــرد، س ــه ک اضاف
ــرق  ــاعته ب ــی ۷2 س ــاهد قطع ــان ش ــتان آبدان ــردم شهرس م
ــی  ــم آب ــکل ک ــا مش ــتان ب ــردم اس ــياری از م ــد و بس بودن

ــدند. ــه ش مواج

ــتان  ــار در اس ــرد و غب ــنجش گ ــتگاه س 5l ایس
ــت ــده اس ــدازی ش ــالم راه ان ای

ــاط يکــی از  ــن ارتب ــالم در اي ــتاندار اي ــد اس محمدرضــا مرواري
مشــکالت اســتان ايــالم در يــک دهــه گذشــته را معضــالت 
ناشــی از ورود ريزگردهــا بــه اســتان برشــمرد و تاکيــد کــرد: در 
جريــان ســفر هيئــت دولــت ايــن موضــوع مــورد تاکيــد قــرار 
ــون  ــارد و ۷60 ميلي ــج ميلي ــاص پن ــا اختص ــت ب ــت و دول گرف

ــه اســتان موافقــت کــرد. ــاده 10 و 12 ب ــال از محــل م ري
ــتان  ــز در شهرس ــنجش ذرات ني ــتگاه س ــج ايس ــزود: پن وی اف
هــای ايــالم، مهــران، دهلــران، ايــوان و آبدانــان در مــدت ســه 

ــدازی شــده اســت. ســال گذشــته راه ان
وی گفــت: عمليــات بهســازی مناطــق و جنــگل هــای آســيب 
ديــده از پديــده گــرد و غبــار شــامل نهــال کاری مشــارکتی بــا 
ــار،  ــزار و ۷00 هکت ــی و اقتصــادی در ســه ه ــای بوم ــه ه گون
پــرورش و بهســازی جنــگل بــا مشــارکت مــردم در ســطح 11 
هــزار هکتــار، تاميــن و تهيــه 314 هــزار اصلــه نهــال و اجــرای 
ســامانه آبگيــر بــاران ســه در يــک هــزار و ۸00 هکتــار تاکنــون 

اجــرا شــده اســت.

lاثــرات منفــی گــرد و غبــار در زیرســاخت هــای 
اســتان

ــالم  ــتان اي ــرق اس ــروی ب ــع ني ــرکت توزي ــل ش ــر عام مدي
گفــت: گــرد و غبــار تاثيــرات بســيار مخربــی بــر شــبکه هــا و 
تاسيســات توزيــع و انتقــال بــرق داشــته بــه طــوری کــه بهمن 
93 گــرد و غبــار در شهرســتان آبدانــان ۷2 ســاعت خاموشــی را 
ــز  ــهر ني ــران و دره ش ــتان های دهل ــی داشــت و در شهرس در پ

خاموشــی نســبی داشــتيم.
هــادی شــيرخانی تاکيــد کــرد: ايــن پديــده بــه ظاهــر زيســت 
ــه يــک معضــل  محيطــی و طبيعــی در حــال تبديــل شــدن ب
ــرق  ــن ب ــل تامي ــه معض ــی ک ــرا در صورت ــت، زي ــزرگ اس ب
ــه  ــا مشــکالتی رو ب ــا ب ــد قطع ــداوم ياب ــه و خاموشــی ها ت ادام

ــود. ــم ب رو خواهي
شــيرخانی در ادامــه اظهــار کــرد: حــوزه جنوبــی ايــالم بــدون 
وجــود ريزگردهــا دمايــی بــاالی 50 درجــه را در فصل تابســتان 
تجربــه می کنــد و تاميــن بــرق در آن منطقــه حکــم اکســيژن 
ــا خاموشــی مکــرر مواجــه  را دارد در صورتــی کــه در منطقــه ب
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شــويم بــه شــدت مــردم را آزار خواهــد داد.
وی تصريــح کــرد: يکــی ديگــر از مشــکالت 
صنعــت بــرق مصــرف بــی رويــه و رعايــت نکردن 
الگــو هــای مصــرف اســت کــه نقــش بســزايی در 
ــار اضافــی بــر شــبکه هــا و تاسيســات  تحميــل ب
ــا را  ــی ه ــوع خاموش ــه وق ــع دارد و در نتيج توزي

منجــر مــی شــود.

32lروز هــوای اســتان ایــالم نامطلوب 
بــود

مديــرکل مديريــت بحــران اســتانداری ايــالم 
ــرای  ــی ب ــم انديش ــت ه ــته در نشس ــه گذش هفت
ــس  ــور رئي ــا حض ــار ب ــرد و غب ــکل گ ــل مش ح
ســازمان محيــط زيســت در ايــالم گفــت: امســال 
ــوب  ــالم نامطل ــتان اي ــوای اس ــون 32 روز ه تاکن

ــت. ــوده اس ب
احمــد کرمــی اظهــار داشــت: از ســال ۸5 تاکنــون 
درگيــر مســئله گردوخــاک بــوده و ايــن امــر 
ــردم اســتان  ــرای م ــددی ب باعــث مشــکالت متع
و خســارات زيــادی بــه بخش هــای مختلــف 
توليــدی و صنعتــی، کشــاورزی، جنگل هــا و 

ــت. ــرده اس ــتان وارد ک ــاد اس اقتص
ــردم در دوران هشــت  ــه م ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
ســال دفــاع مقــدس بــا شــجاعت از خــاک و مــرز 
کشــور دفــاع کردنــد و باوجــود بمباران هــای 
متعــدد حاضــر بــه تــرک اســتان نشــدند و در دامان 
جنگل هــای زيبــای اســتان ســکونت پيــدا کردنــد، 
ــده  ــر پدي ــه خاط ــون ب ــفانه اکن ــه داد: متأس ادام
ــرت  ــتان مهاج ــردم از اس ــاک، م ــار گردوخ زيان ب
ــاز اســت در اســرع  ــد کــه ني ــرار می کنن و بلکــه ف
ــرای  ــدت ب ــدت و ميان م ــات کوتاه م ــت اقدام وق
کمــک به ســالمت مــردم و تقويــت توليــد و 

ــرد. اقتصــاد اســتان صــورت گي
ــون 10۸ روز  ــا کن ــه ت ــان اينک ــئول بابي ــن مس اي
ــرد: در  ــه ک ــت، اضاف ــده اس ــال 95 سپری ش از س
ايــن مــدت 32 روز آن هــوای اســتان در وضعيــت 
غيرســالم قــرار داشــته و ايــن امــر باعــث تحميــل 
هزينه هــای ناخواســته نظيــر پرداخــت هزينــه آب 

ــت. ــده اس ــی و ... ش ــای درمان ــرق، هزينه ه و ب

lپیشــنهادهای مدیــران اســتانی بــرای 
کاهــش معضــل گــرد و غبــار در اســتان

ــت در  ــاز اس ــن ني ــرد: بنابراي ــح ک ــی تصري کرم
ــده  ــر پدي ــتان های درگي ــرای اس ــه ب ــن مقول اي
گردوخــاک تصميم گيــری خــاص شــود، پيشــنهاد 
پرداخــت  نظيــر  مــوارد  برخــی  در  می شــود 
ــتان  ــن اس ــازی در اي ــاخت و بهس ــهيالت س تس
ــورت  ــی ص ــر اقدامات ــتان های درگي ــر اس و ديگ

ــرد. پذي
ــز  ــت: ري ــالم گف ــتانداری اي ــرکل بحــران اس مدي
گردهــا خســارت های زيــادی بــه بخش هــای 
ــت  ــاورزی و صنع ــون کش ــتان همچ ــف اس مختل

ــت. ــاخته اس وارد س
وی يــادآور شــد: بايد دولــت نــگاه و امتيــاز ويژه ای 
ــال  ــد، به عنوان مث ــل باش ــالم قائ ــتان اي ــرای اس ب
تعرفه هــای حامل هــای انــرژی اســتان را کاهــش 
ــزان  ــا مي ــز گرده ــگام ورود ري ــه هن ــد چراک ده

ــد. ــش می ياب ــرق افزاي ــرف آب و ب مص

31 خــرداد ســالروز وقــع زلزلــه رودبــار 
ــادی  ــای زی ــه داغ ه ــه ای ک ــت. زلزل اس
بــر دل هــا گذاشــت و هنــوز بعــد از 
ایــن داغ  تازگــی  گذشــت 26 ســال 

ــود.  ــی ش ــاس م احس

ــود. آخريــن شــب زندگــی بيــش از 35 هــزار  آخريــن شــب بهــار ب
نفــر از مردمانــی کــه شــب را بــه اميــد صبــح بــه خــواب رفتــه بودند 

و چــه آشــفته خوابــی شــد.
ــرد، روی  ــر ک ــن قه ــرداد 69 زمي ــداد 31 خ ــه بام ــاعت 34 دقيق س
برگردانــد، لرزيــد و چــه داغ هــا کــه از قهــر زميــن بــر دل هــا مانــد 
و خبــر زلزلــه 60 ثانيــه ای منجيــل و رودبــار، ســر خــط اخبــار شــد.
وســعت محــدوده زلزلــه زيــاد بــود. اســتان هــای تهــران، آذربايجان 
ــم  ــتان ه ــدان و کردس ــمنان، هم ــدران، س ــزی، مازن ــرقی، مرک ش
لــرزش زميــن را حــس کردنــد و طــارم عليــا در زنجــان نيــز 
خســارت ديــد. شــهرهای گيــالن نيــز بــه وضــوح لــرزش زميــن را 
ــی  ــی و مال ــد و حتــی در برخــی شــهرها خســارات جان حــس کردن
نيــز پيــش آمــد. همــه شــنيدند و خواندنــد کــه رودبــار و منجيــل بــا 

ــود ماننــد ديــدن؟ خــاک يکســان شــد امــا شــنيدن کــی ب
ــار مــی گــذرد. شــايد امــروز خيلــی  ــه رودب 26 ســال از فاجعــه زلزل
هــا اصــال خاطرشــان نباشــد کــه 31 خــرداد 69 چــه اتفاقــی رخ داده 
امــا مــردم رودبــار از همــان ســال تــا بــه امــروز، 34 دقيقــه بامــداد 
31 خــرداد را فرامــوش نکــرده انــد و هنــوز هــم آخريــن شــب بهــار 
ــوز هــم ايــن شــب رنــگ غــم  ــای ديگــری دارد. هن برايشــان معن
ــه  ــوای »برم ــد و ن ــی ده ــون م ــه خ ــته ب ــاک آغش ــوی خ دارد و ب
الال«- نــوای حــزن انگيــز محلــی مــردم رودبــار کــه در زمــان غم و 

انــدوه ســر مــی دهنــد- در فضــا جــاری اســت.
در بيســت و ششــمين ســالگرد فاجعــه زلزلــه رودبــار، فرصتــی پيش 
آمــد تــا بــرای حضــور در مراســم ســالگرد ايــن حادثــه بــه شــهری 
ســفر کنــم کــه هرچنــد ايــن روزهــا نشــانی از خرابــی هــای زلزلــه 
نــدارد امــا، دل مردمانــش پــر از غــم اســت و هنــوز تصاوير آن شــب 

برايشــان زنــده اســت.
 

57l نفر از عزیزانم را یک شبه از دست دادم
ــخ 31 خــرداد 69  ــه تل ــدگان حادث عليرضــا ســروری يکــی از بازمان

ــدر  ــا 13 ســال داشــته، پ ــه تنه ــوع زلزل ــان وق ــه در زم اســت. او ک
ــی از بســتگان نزديکــش را در آن شــب از دســت داده  ــود و جمع خ

ــت. اس
وقتــی از او دربــاره شــب زلزلــه می پرســم بغضــی 26 ســاله گلويش 
ــودم.  ــه آمــد خــواب ب را مــی فشــارد و مــی گويــد: وقتــی کــه زلزل
ــا آمــدم بــه خــودم بيايــم،  يــک آن فکــر کــردم بمبــاران شــده و ت

ســقف خانــه روی ســرمان خــراب شــد.
وی ادامــه مــی دهــد: وقتــی بــه خــودم آمــدم فقــط صــدای بــرادرم 
کــه زيــر رختتخــواب مانــده بــود و از زيــر آوار صدايــم مــی کــرد را 
شــنيدم. تمــام تالشــم را کــردم و او را نجــات دادم و وقتــی به ســراغ 
مــادر و خواهــرم رفتيــم تــا نجاتشــان بدهيــم، مــادر از مــن خواســت 

کــه اول بــه فکــر پــدرم باشــيم.
ــات  ــتيم او را نج ــم نتوانس ــرکاری کردي ــد: ه ــی افزاي ــروری م س
بدهيــم چــرا کــه بخــش اعظمــی از آوار ســقف، بيــن مــا و او ديــوار 

ــود. ايجــاد کــرده ب
ــدرش را از  ــازه پ ــد از دو روز جن ــی بع ــه وقت ــر دارد ک ــه خاط وی ب
زيــر آوار بيــرون کشــيدند، بــه طــور نيــم خيــز افتــاده و گردنــش بــا 

ــود. تيرآهــن ســقف شکســته ب
ســروری همچنيــن از زخمــی شــدن خواهــر و خواهــر زاده اش يــاد 
مــی کنــد. خواهــر زاده ای کــه در زمــان زلزلــه شــيرخوار بود و فشــار 
ــه ســر مواجــه  ــا مشــکل در ناحي ــر روی گهــواره اش، وی را ب آوار ب
ــا  ــادف از دني ــر تص ــال، در اث ــد از 22 س ــد و بع ــده مان ــا زن ــرد ام ک

ــت. رف
وی از ســاعات پــس از زلزلــه خاطــرات زيــادی بــه يــاد دارد. 
ــا هــم  ــه ب ــاس ک ــق صميمــی اش عب ــرگ رفي ــر م از شــنيدن خب
ــاس او را  ــت خواهــر عب ــد و بعدهــا هروق ــازی مــی کردن ــال ب فوتب
ــازه  ــا مغ ــت ت ــی گرف ــا م ــردارش را از عليرض ــراغ ب ــد، س ــی دي م
ــردم  ــا م ــود ام ــده ب ــيب دي ــه آس ــر زلزل ــه در اث ــی ک طالفروش
ــرود. ــرقت ب ــه س ــش ب ــه از طالهاي ــک قطع ــی ي ــتند حت نگذاش

وقتــی از او دربــاره عزيزانــی کــه در ايــن حادثــه از دســت داده مــی 
ــی  ــرد و پاســخ م ــوی اشــکش را بگي ــد جل ــی کن پرســم، ســعی م
دهــد: 5۷ نفــر از نزديکانــم را يــک شــبه از دســت دادم. از دختــر خاله 
هايــم گرفتــه تــا دختــر عمويــم بــا پنــج تــا بچــه اش. همــه در يک 

شــب و تنهــا در عــرض 60 ثانيــه از بيــن مــا رفتنــد.
شــاهين آبــزن نيــز يکــی ديگــر از بازمانــدگان زلزلــه رودبــار اســت. 
ــز  ــه چي ــگار هم ــم، ان ــی پرس ــه م ــب حادث ــاره ش ــی از او درب وقت
برايــش زنــده مــی شــود. مکــث عميقــی کــرده و مــی گويــد: زلزلــه 

بغض۲۶سالهدرگلویرودبار/
فاجعهدرآخرینشببهار

 مریم 
قاضی زاده
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کــه آمــد، هــر لحظــه منتظــر مــرگ بــودم.
وی کــه از زنــده ماندنــش بــه عنــوان معجــزه يــاد مــی کنــد، مــی 
افزايــد: از شــدت زلزلــه بــه گوشــه ای پرتــاب شــدم و وقتی ســقف 
ــوی  ــا ت ــود دقيق ــام ب ــت ب ــه روی پش ــی ک ــع آب ــت، منب فروريخ

رختخــواب مــن فــرود آمــد.
ــه 12 ســال  شــاهين کــه بــه گفتــه خــودش در زمــان وقــوع زلزل
داشــته، از لحظــه هــا و ســاعاتی مــی گويــد کــه صــدای جيــغ و 
ــرده  ــر ک شــيون و فريادهــای کمــک خواهــی فضــای شــهر را پ
بــوده. از اجســادی کــه از زيــر آوار بيــرون کشــيده مــی شــدند و از 

ــد. عزيزانــی کــه هيــچ گاه صبــح روز بعــد را نديدن
ــی اش  ــر داي ــود دخت ــون آل ــره خ ــر چه ــه ب ــدی ک ــی لبخن او حت
ــی  ــی جوان ــر داي ــرده. دخت ــاد نب ــوز از ي ــود را هن ــته ب ــش بس نق
ــی اش در دانشــگاه مــی  ــر قبول کــه تنهــا ســه روز از شــنيدن خب

ــت. گذش
شــاهين جنــازه دختــر دايــی را بــا موهــای آغشــته بــه خــون بــه 
خاطــر دارد کــه مــادر آب بــر لبــان او مــی زده کــه شــايد بــرادر زاده 

اش زنــده شــود.
شــاهين همچنيــن از بازماندگانــی مــی گويــد کــه زنــده ماندشــان 
چيــزی شــبيه معجــزه بــوده. شــيرخواره ای کــه وقتــی بعــد از يک 
ــادر را  ــدر انگشــت م ــش، آنق ــی آوردن ــرون م ــر آوار بي ــه از زي هفت
مکيــده بــود کــه انگشــت مــادر کوچــک شــده بــود. از پســر بچــه 
ای مــی گويــد کــه شــدت زلزلــه بــه داخــل يخچــال پرتــش کرده 
ــر آوار  ــده از زي ــد از 15 روز، زن ــه بع ــی ک ــد و جوان ــده مان ــود و زن ب

بيــرون کشــيده شــد.
همــه و همــه تصاويــری اســت کــه در ذهــن وی نقــش بســته و 
دربــاره اش توضيــح مــی دهــد: ســنگينی غــم از دســت دادن تعداد 
زيــادی از دوســتان و نزديــکان آن هــم در يــک شــب آنقــدر وصف 
ناشــدنی اســت کــه هنــوز بعــد از 26 ســال واژه ای بــرای توصيــف 

حــال و هــوای آن روزهــا نيافتــه ام.
شــاهين ادامــه مــی دهــد: يکــی از بهتريــن دوســتانم را در زلزلــه از 
دســت دادم و تــا ســال هــا در مراســم ســالگرد قربانيــان زلزلــه کــه 
در ســطح شــهر برگــزار مــی شــد، حجلــه اش را حمــل می کــردم.

 
ــر  ــه را غافلگی ــه هم ــه ای ک ــار، حادث ــه رودب lزلزل

ــرد ک
ــئوليت  ــار مس ــه رودب ــان زلزل ــه در زم ــی ک ــی تکليم رضــا کاظم
بخــش اداری- مالــی ســازمان بازنشســتگی کشــوری را بــه عهــده 
داشــته، از روزهايــی مــی گويــد کــه وقــوع زلزلــه رودبــار همــه را 

غافلگيــر کــرده اســت.
ــن  ــخ تري ــه از تل ــر مترقب ــوادث غي ــد: ح ــی ده ــح م وی توضي
ــفانه  ــد و متاس ــی ده ــر رخ م ــی بش ــه در زندگ ــی اســت ک اتفاقات
چــون آمادگــی قبلــی بــرای رويارويــی بــا آن وجود نــدارد، حــوادث 

ــد. ــی زن ــم م تلخــی را رق
کاظمــی ادامــه مــی دهــد: زلزلــه رودبــار نيــز يکــی از تلــخ تريــن 
حوادثــی اســت کــه تاريــخ کشــور بــه خــود ديــده و چــون بعــد از 
پايــان جنــگ بــود و حجــم عظيمــی از خرابــی را بــه بــار آورد، حتی 

مســئوالن را هــم غافلگيــر کــرد.
وی از ســختی هــای امــداد رســانی بــه مناطــق زلزلــه زده يــاد مــی 
کنــد و مــی گويــد: بســته شــدن جــاده هــا و نبــود خــط ريلــی و 
ــکالت  ــا مش ــانی را ب ــداد رس ــه زده، ام ــق زلزل ــرودگاه در مناط ف

ــود. ــادی مواجــه کــرده ب بســيار زي
ــرارش کــرده  ــه ســختی برق ــی کــه ب کاظمــی از تنهــا خــط تلفن
بودنــد تــا وضعيــت تخريــب رودبــار را بــه اطــالع وزيــر کشــور و 
معــاون اجرايــی رئيــس جمهــور وقــت برســاند مــی گويــد و ادامــه 
مــی دهــد: يکــم تيرمــاه 69 بــود کــه بــه رودبــار آمــدم و از طريــق 
تنهــا خــط تلفن برقــرار شــده توانســتيم عمــق فاجعــه را بــه تهران 

و بــه معــاون اجرايــی رئيــس جمهــور اطــالع رســانی کنيــم.
ــور  ــر کش ــور وزي ــان حض ــه در زم ــی آورد ک ــر م ــه خاط وی ب
ــه زده از  ــن خواســته مــردم زلزل ــار، مهمتري ــه رودب وقــت در منطق

ــت. ــوده اس ــان ب ــاد قرباني ــن اجس ــه دف ــک ب ــئوالن، کم مس
کاظمــی در ادامــه حرفهايــش از عــزم مــردم رودبــار بــرای 

ــی کــه شــهر را  ــد. مردمان ــی گوي آبادکــردن شهرشــان ســخن م
تــرک نکردنــد و بــا همــان آواربــرداری رايــگان دولــت و اعطــای 
وام هــای ۸00 هــزار تومانــی بالعــوض، در شــهر ماندنــد و جــان 

ــه شــهر بخشــيدند. ــازه ب ت
ــاد آور مــی شــود: کمــک هــای مردمــی از سراســر کشــور،  وی ي
اقدامــات دولــت وقــت و همــت مــردم و عــزم آنهــا بــرای آبادانــی 

شــهر، بــه رودبــار جــان دوبــاره بخشــيد.

ــه نيمــه رســيده.  آســمان چــادر ســياه برســر کشــيده و شــب ب
ــان  ــرای قرباني ــژه ب ــدارک اجــرای مراســم وي مــردم شــهر در ت
زلزلــه هســتند. ســکوت شــب را صــدای ماشــين هايــی کــه بــه 
ــوای  ــی شــکند. ن ــد، م ــی رون ــه م ــان زلزل ــزار قرباني ســمت گل
ــزرگ  ــم ب ــن غ ــاه از اي ــده و م ــهر پيچي ــه الال« در ش »برم
چهــره نهــان مــی کنــد. اينجــا رودبــار اســت، ســاعت 34 دقيقــه 

ــداد. بام
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ــاله  ــت 40 هزارس ــی از قدم ــات زمین شناس ــه مطالع ــاالب»آق گل« ک ت
ــوزد  ــایه می س ــی همس ــش نامهربان ــا در آت ــن روزه ــت دارد ای آن حکای
به طوری کــه بیــم آن مــی رود بــه کانــون داخلــی جوشــش غبــار 
ــالم آباد  ــتای اس ــرقی روس ــوب ش ــاالب »آق گل« در جن ــود. ت ــل ش تبدی
از توابــع شهرســتان مالیــر و روســتای توتــل در کنــار کــوه کــت در مــرز 
اســتان های همــدان و مرکــزی بــا وســعتی افــزون بــر 830 هکتــار، یکــی 
از تاالب هــای مهــم غــرب کشــور و بزرگ تریــن تــاالب طبیعــی اســتان 

ــرار دارد. ــون در آســتانه خشــک شــدن ق ــه اکن همــدان اســت ک

پروین قادری 
دانشمند

ايــن تــاالب کــه در فهرســت آثــار ملــی 
ــه  ــوان منطق ــيده  و به عن ــت رس ــه ثب ــران ب اي
ــوده  ــی ب شــکارممنوع شناخته شــده اســت، فصل
و از محــل رودخانــه قره چــای از زيــر حــوزه 
ــتانه  ــای زمس ــق بارندگی ه ــان و از طري کميج

تغذيــه می شــود.
تــاالب »آق گل« بــا توجــه بــه بافــت و ضخامت 
تشــکيالت زمين شناســی آن، دارای قدمتــی 
40 هزارســاله بــوده و زيســتگاه  31 گونــه پرنــده 
ــو،  ــو، ق ــه فالمينگ ــزی ازجمل ــار آب ــزی و کن آب
ــری، اردک  ــه، اردک مرم ــتری، تنج ــاز خاکس غ
سرســبز، مــرغ ســقا، لک لــک و حواصيــل 

ــت. اس

lتــاالب »آق گل« در حــال خشــک 
بــه  نفس هایــش  و  بــوده  شــدن 

شــماره افتــاده اســت
ايــن تــاالب کــه از ســال ۸۸ بــه بعــد بــه دليــل 
عــدم توجــه الزم، تأميــن نشــدن حق آبــه از 
ــه از  ــت های بی روي ــای و برداش ــه قره چ رودخان
ــا  ــته ب ــال گذش ــود، س ــده ب ــع آب خشک ش مناب
ــدود  ــعت ح ــتانه در وس ــوب زمس ــای خ بارش ه
100 هکتــار آبگيــری شــد و به طــور موقــت 
ــی، دوســتداران محيط زيســت  ــردم بوم ــرای م ب
و پرنــدگان ايــن منطقــه طــراوت وزندگــی را بــه 
ارمغــان آورد، امــا اکنــون در حــال خشــک شــدن 
ــاده اســت؛  ــماره افت ــه ش ــش ب ــوده و نفس هاي ب

به طوری کــه بيــم آن مــی رود بــه کانــون 
داخلــی توليــد ريــز گــرد تبديــل شــود.

ــاالنه  ــد س ــزی باي ــتان مرک ــون، اس ــق قان طب
2 ميليــون مترمکعــب حق آبــه تــاالب آق گل 
را رهاســازی کنــد امــا در چنــد ســال اخيــر ايــن 
کار را انجــام نــداده و امســال نيــز باوجــود پــرآب 
ــه  ــان حق آب ــای همچن ــه قره چ ــودن رودخان ب

تــاالب آق گل داده نمی شــود.
در هميــن زمينــه معــاون فنــی حفاظــت 
ــه  ــان اينک ــدان بابي ــتان هم ــت اس محيط زيس
ــاالب از ســوی اســتان مرکــزی  ــن ت ــه اي حق آب
ــه  ــای ک ــه قره چ ــت: رودخان ــود، گف داده نمی ش
ــرد در ورودی  ــات می گي ــزی نش ــتان مرک از اس
ــزی  ــتان مرک ــده و اس ــدان بسته ش ــتان هم اس
ــاالب  ــه ت ــه ب اجــازه ورود قســمتی از آب رودخان

نمی دهــد. را 

ــه ای در  ــزاری جلس ــت برگ lدرخواس
ــا  ــی داده شــده ام ســطح اســتانی و مل
اســتان مرکــزی پاســخی نداده اســت
ــن  ــل اي ــه دلي ــان اينک ــی بابي ــادل عرب ــيد ع س
ــود  ــرا باوج ــم زي ــزی را نمی داني ــتان مرک کار اس
اســتاندار  نامــه  و  درخواســت ها  مکاتبــات، 
جوابــی دريافــت نشــده اســت، گفت: درخواســت 
ــی  ــتانی و مل ــطح اس ــه ای در س ــزاری جلس برگ
ــداده  ــخی ن ــزی پاس ــتان مرک ــا اس ــده ام داده ش

ــت. اس

پرنــدگان در جزيــره وســط تــاالب »آق گل« 
تخم گــذاری و النــه گزينــی کرده انــد امــا 
تغذيــه و زيســت پرنــدگان بــه آب تــاالب 
ــدگان آن از  ــت پرن ــن اس ــت و ممک ــته اس وابس
بيــن برونــدوی بابيــان اينکــه مســئوالن اســتان 
ــد و  ــه نمی دهن ــفاف ارائ ــخی ش ــزی پاس مرک
وضعيــت مبهــم اســت، گفت: بــرای تــاالب »آق 
ــرآورد  ــه ب ــق آب ــب ح ــون مترمکع گل« دو ميلي

ــت. ــده اس ش
گل«  »آق  تــاالب  اينکــه  بابيــان  عربــی 
نفس هــای آخــر را می کشــد و شــايد تــا 10 
ــاًل خشــک شــود،  ــاالب آق گل کام ــده ت روز آين
گفــت: پرنــدگان در جزيــره وســط تــاالب 
ــد  ــی کرده ان ــه گزين ــذاری و الن »آق گل« تخم گ
ــاالب  ــه آب ت ــدگان ب ــت پرن ــه و زيس ــا تغذي ام
وابســته اســت و ممکــن اســت کــه پرنــدگان آن 

ــد. ــن برون از بي
وی بابيــان اينکــه در حــال حاضــر مشــکل 
اصلــی در بــه وجــود آمــدن شــرايط حاکــم 
اســتحصال بی رويــه منابــع آب زيرزمينــی دشــت 
ــه  ــت ک ــان اس ــوزه کميج ــر ح ــان و زي کميج
ــع اســت،  ــوزه واق ــن ح ــز در اي ــاالب آق گل ني ت
گفــت: زيــر حــوزه دشــت کميجــان ســاالنه 35 
ميليــون مترمکعــب افــت ســطح آب زيرزمينــی 

دارد.

ــه  ــاالب از رودخان ــه ت ــق آب ــد ح lبای
ــود ــن ش ــای تأمی ــره چ ق

ــه  ــق آب ــد ح ــه باي ــر اينک ــد ب ــا تأکي ــی ب عرب
ــود،  ــن ش ــای تأمي ــره چ ــه ق ــاالب از رودخان ت
ــد  ــت و باي ــی اس ــاالب »آق گل« فصل ــت: ت گف
ــار و قســمتی از فصــل  در فصــل زمســتان و به

تابســتان از آب بهره منــد شــود.
وی بابيــان اينکــه »تــاالب آق گل« بزرگ تريــن 
تاالب طبيعی اســتان همــدان اســت و در رده دوم 
تــاالب »چــم شــور« در اســدآباد و دشــت »چهار 
دولــی« قــرار دارد، گفــت: ايــن دو تــاالب بعــد از 

ســال ۸۸ خشــک شــدند.
ــروژه  ــن پ ــه چندي ــر اينک ــد ب ــا تأکي ــی ب عرب

مطالعاتــی در اداره کل محيط زيســت اســتان 
گل«  »آق  تــاالب  خصــوص  در  همــدان 
ــود  ــه اداره کل موج ــه در کتابخان ــده ک انجام ش
هســتند، گفــت: اداره کل حفاظــت محيط زيســت 
پيگيــر  مجدانــه  مديــرکل  به خصــوص  و 
ــت. ــاالب »آق گل« اس ــه ت ــق اب ــوع ح موض

امــا وضعيــت تــاالب »آق گل« ماليــر تــا حــدی 
ــر  ــای اخي ــه در روزه ــت ک ــده اس ــی ش بحران
عــالوه بــر تشــکيل کمپيــن حمايــت از تــاالب، 
اســتاندار همــدان نيــز نســبت بــه موضــوع 
واکنــش نشــان داده و  در نامــه ای بــه وزيــر 
ــاالب آق گل،  ــه ت ــن حق آب ــتار تأمي ــرو خواس ني
ــد  ــون جدي ــاد کان ــری از ايج ــور جلوگي به منظ
ــاالب  ــدن آب ت ــک ش ــی از خش ــرد ناش ــز گ ري

ــت. ــده اس ــر ش »آق گل« مالي
ــوان  ــه عن ــن نام ــت در اي ــر نيکبخ محمدناص
کــرده اســت: تــاالب ارزشــمند و فصلــی »آق گل 
واقــع در شهرســتان ماليــر از توابــع ايــن اســتان 
ــی ازنظــر زيســت محيطی  ــت قابل توجه از اهمي
ــری آن  ــه آبگي ــه ب ــا توج ــوده و ب ــوردار ب برخ
ــای  ــالی و احي ــال خشک س ــن س ــس از چندي پ
ــر  ــای اخي ــفانه در بازديده اکولوژيکــی آن، متأس
کارشناســان اداره کل محيط زيســت همــدان 
از  تــاالب  ورودی هــای  کــه  مشاهده شــده 
در  قره چــای  رودخانــه  فرعــی  شــاخه های 
اراضــی روســتای قاســم آباد خنــداب اســتان 
مرکــزی مســدود و از ورود آب بــه تــاالب 

می شــود. جلوگيــری 

lخشــک شــدن مجــدد تــاالب، 
امــکان ایجــاد کانــون جدیــد ریــز گرد 

در اســتان را فراهــم می کنــد
وی در ايــن نامــه آورده اســت: در صــورت تــداوم 
ايــن امــر و خشــک شــدن مجــدد تــاالب، 
امــکان ايجــاد کانــون جديــد ريــز گــرد در جنوب 
ــی از  ــن يک ــن رفت ــتان و از بي ــن اس ــرقی اي ش
زيســتگاه های غنــی پرنــدگان مهاجــر را فراهــم 

می کنــد.
اســتاندار همــدان در ادامــه عنــوان کــرده اســت: 

جوششخاکبهجایآبدریکتاالب/
نفس»آقگل«بهحقآبههمسایهبنداست
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ــر،  ــاله اخي ــای چندس ــه پيگيری ه ــه ب ــا توج ب
ــای  ــور آب و آبف ــرم ام ــت محت ــوی معاون از س
ــور  ــاالب مذک ــه ت ــزان حق آب ــه مي آن وزارتخان
بــه ميــزان 2 ميليــون مترمکعــب در ســال 
ــه  ــدن مصوب ــی ش ــرای عمل ــه ب ــده ک اعالم ش
ــئوالن  ــه مس ــه ب ــد آن وزارتخان ــه تأکي ــاز ب ني
ــه ای اســتان مرکــزی اســت. شــرکت آب منطق

ــرده  ــت ک ــرو درخواس ــر ني ــن از وزي وی همچني
و  موجــود  مشــکالت  کاهــش  به منظــور 
ــع  ــيت جوام ــه حساس ــه ب ــا توج ــن ب همچني
اســتان،  مردم نهــاد  تشــکل های  و  محلــی 
ــه مصــوب، از  ــزان حق آب ــه اجــرای مي نســبت ب
ســوی اســتان مرکــزی اقــدام الزم معمــول و از 

ــد. ــع کن ــدان را مطل ــتانداری هم ــه اس نتيج
ــود  ــم نمی ش ــا خت ــه همين ج ــوع ب ــا موض ام
و اهالــی رســانه های حامــی محيط زيســت 
در اســتان همــدان نيــز نامــه ای تنظيــم و 
ــت  ــال و رونوش ــوری ارس ــت جمه ــرای رياس ب
آن را در اختيــار معــاون اول رئيس جمهــوری، 
معــاون رئيس جمهــوری و رئيــس ســازمان 
نيــرو،  وزيــر  محيط زيســت،  حفاظــت 
ــدان در  ــزی و هم ــتان های مرک ــدگان اس نماين
مجلــس شــورای اســالمی، رئيــس فراکســيون 
اســالمی،  شــورای  مجلــس  محيط زيســت 
رئيــس گــروه محيط زيســت مجمــع تشــخيص 
ــتاندار  ــزی و اس ــتاندار مرک ــام، اس ــت نظ مصلح
همــدان قراردادنــد تــا شــايد گرهی از مشــکالت 

ــود. ــاز ش ــاالب ب ــن ت اي

lدســتورات الزم بــرای پرداخــت 
ــود ــادر ش ــاالب ص ــق آب ت ح

در ايــن نامــه بــر نجــات تــاالب »آق گل« تأکيــد 
ــتورات  ــده دس ــت ش ــور درخواس و از رئيس جمه
ــاالب  ــن ت ــه اي ــق آب ــت ح ــرای پرداخ الزم ب
ــاالنه  ــرو س ــر وزارت ني ــاس نظ ــر اس ــه ب - ک
ــکيل  ــز تش ــت- و ني ــب اس ــون مترمکع 2 ميلي
کارگــروه ويــژه بــرای حفــظ و احيــای آن را 

ــد. ــادر کنن ص
گذشــته از تالش هايــی کــه بــرای نجــات 
ايــن تــاالب صــورت گرفتــه بــه اعتقــاد معــاون 
نظــارت و پايــش آلودگــی اداره کل حفاظــت 

محيط زيســت اســتان همــدان وضعيــت کيفــی 
ــت و  ــده اس ــر ش ــدان حادت ــتان هم ــوای اس ه
ــر  ــا در آن بی تأثي ــدن تاالب ه ــک ش ــايد خش ش

ــد. نباش
بــه گفتــه رضــا دانش پــژوه بــا توجــه بــه 
تغييــرات زيســت محيطی ماليــر، اســدآباد و 
همــدان جــزو آلوده تريــن شــهرهای اســتان بــه 
ــالی ها  ــش خشک س ــه افزاي ــد ک ــمار می آين ش
در آلودگــی هــوای ايــن شــهرها تأثيــر بســزايی 

ــت. ــته اس داش
وی بابيــان اينکــه اســتان همــدان تحــت 
ــتانی  ــارج از اس ــار خ ــای گردوغب ــر کانون ه تأثي
ــر  ــال های اخي ــفانه در س ــت: متأس ــت، گف اس
کانون هــای انتشــار گردوغبــار در داخــل اســتان 
نيــز توســعه يافته و تــاالب »آق گل« شهرســتان 
ــن  ــل مشــکالت موجــود در تأمي ــه دلي ــر ب مالي
حق آبــه خشک شــده و بــه کانــون ايجــاد 

گردوغبــار تبديل شــده اســت.

ــرگ  ــتانی م ــای اس ــه مرزه ــگاه ب lن
ــد ــم می زن ــاالب را رق ــک ت ی

مردم نهــاد  ســازمان های  نماينــده 
محيط زيســتی کشــور در برنامــه ششــم توســعه 
ــه  ــای توج ــی از نموده ــه يک ــان اينک ــز بابي ني
بــه محيط زيســت وضعيــت  يــک کشــور 
تاالب هاســت، گفــت: بايــد توجــه بــه ايــن 
موضــوع در دســتور کار مديــران عالــی و مديــران 

ــرد. ــرار گي ــتانی ق اس
ســياوش آقاخانــی بابيــان اينکــه متأســفانه نــگاه 
بــه محيط زيســت نگاهــی مبتنــی بــر مرزهــای 
ــدن  ــگاه خشــک ش ــن ن ــی اســت و اي جغرافياي
ــال  ــه دنب ــم را ب ــون هورالعظي ــا همچ تاالب ه
ــت و  ــر اس ــگاه فاجعه بارت ــی ن ــت: گاه دارد، گف

نــگاه بــه مرزهــای اســتانی مــرگ يــک تــاالب 
را رقــم می زنــد.

مردم نهــاد  ســازمان های  خانــه  مديرعامــل 
ــاالب آق گل  ــه ت ــان اينک ــزی بابي ــتان مرک اس
ــگاه شــده اســت، گفــت:  ــن ن ــی اي ــر قربان مالي
نــگاه مــرزی و جغرافيايــی دو اســتان مرکــزی و 
همــدان ســبب حاکــم شــدن وضعيــت فعلــی بر 

ــت. ــده اس ــاالب آق گل ش ت
وی بــا تأکيــد بــر اينکــه اولويــت تخصيــص آب 
در درجــه اول تأميــن آب شــرب و در درجــه دوم 
ــه  ــپس ب ــت و س ــه تاالب هاس ــق آب ــن ح تأمي
ــت:  ــاص دارد، گف ــاورزی اختص ــت و کش صنع
تــاالب آق گل بــه دليــل بهــره بــرداری از 
ــه  ــق آب ــن ح ــدم تأمي ــی و ع ــای زيرزمين آب ه

ــبی دارد. ــت نامناس وضعي

ــاالن  ــرای فع ــان« و »آق گل« ب l»میق
محیــط زیســت مرکــزی فرقــی نــدارد

فعــاالن  نــگاه  اينکــه  بابيــان  آقاخانــی 
محيط زيســت بــه حفــظ تاالب هــا تفاوتــی 
ــون  ــان و هام ــه از ميق ــه ک ــدارد و همان گون ن
ــاالب آق  ــظ ت ــرای حف ــم ب ــداری می کني نگه
گل نيــز تــالش خواهيــم کــرد، گفــت: مديــران 
بايــد راهکارهــای الزم را بــرای تأميــن حــق آبــه 

ــد. ــم کنن ــاالب آق گل فراه ت
ايــن اســتاد دانشــگاه بــا تأکيــد بــر اينکــه بايــد 
بندهــای خاکــی و ســدهايی کــه در مســير 
رودخانــه قــره چــای ايجادشــده بــاز شــود، گفت: 
برخــورد بــا بهره برداری هــای غيرقانونــی از 
رودخانــه قــره چــای نيــز بايــد موردتوجــه قــرار 

ــرد. گي
وی بابيــان اينکــه مديــران اســتانی بايــد توجــه 
ــوع  ــن موض ــه اي ــوری را ب ــد کش ــران ارش مدي
ــر  ــده تغيي ــفانه پدي ــت: متأس ــد، گف ــب کنن جل
ــره  ــه ق ــی از رودخان ــرداری معدن ــم و بهره ب اقلي
ــرو کــرده  ــا تهديــد روب ــه را ب چــای ايــن رودخان
ــن  ــرگ اي ــا م ــه ب ــت ک ــری نيس ــت و دي اس

اظهار نظر مسئوالن و فعاالن محیط زیست

نام مسئول اظهار نظر

معاون فنی حفاظت محيط زيست 
استان همدان

رودخانه قره چای که از استان مرکزی نشات می گيرد در ورودی 
استان همدان بسته شده و استان مرکزی اجازه ورود قسمتی از 

آب رودخانه به تاالب را نمی دهد

معاون فنی حفاظت محيط زيست 
استان همدان

تاالب »آق گل« نفس های آخر را می کشد و شايد تا 10 روز 
آينده تاالب آق گل کاماًل خشک شود

استاندار همدان در مکاتبه با 
وزير نيرو

در صورت تداوم اين امر و خشک شدن مجدد تاالب، امکان 
ايجاد کانون جديد ريز گرد در جنوب شرقی اين استان و از بين 
رفتن يکی از زيستگاه های غنی پرندگان مهاجر را فراهم می کند

نماينده سازمان های مردم نهاد 
محيط زيستی کشور در برنامه 

ششم توسعه

نگاه مرزی و جغرافيايی دو استان مرکزی و همدان سبب حاکم 
شدن وضعيت فعلی بر تاالب آق گل شده است

بايد بندهای خاکی و سدهايی که در مسير رودخانه قره چای 
ايجادشده باز شود

نامه فعاالن رسانه ای به رئيس 
جمهور

در اين نامه بر نجات تاالب »آق گل« تأکيد و از رئيس جمهور 
درخواست شده دستورات الزم برای پرداخت حق آبه اين 

تاالب - که بر اساس نظر وزارت نيرو ساالنه 2 ميليون مترمکعب 
است- و نيز تشکيل کارگروه ويژه برای حفظ و احيای آن را 

صادر کنند
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ریزگردهاجایپرندگانمهاجرآمدند

بهشتپرندگانایران
میخشکد/توررالیو
ریزگردهادرمیانکاله

و  آب  پســروی  آبــی،  کــم 
بهشــت  »میانکالــه«،  ریزگردهــا، 
ذخیــرگاه  و  ایــران  پرنــدگان 
ــرد.  ــی ب ــه ســوی خشــکی پیــش م ــرد را ب منحصرف

در منتهــی اليــه جنــوب شــرقی دريــای خــزر، در 12 
ــه  ــی ب ــره ای رؤياي ــهر، جزي ــهِر بهش ــمال ش ــری ش کيلومت
ــاالنه  ــه س ــد ک ــی می کن ــه خودنماي ــبه جزيره ميانکال ــام ش ن
ميزبــان حــدود يک ميليــون قطعــه پرنــده از کشــورهای 
ــی اســت و  ــرای زمســتان گذران ــه ب ــن منطق ــه اي ــف ب مختل
عــالوه بــر ميزبانــی از پرنــدگان شــرايط بســيار خوبــی بــرای 
ميزبانــی از گردشــگران را دارا اســت کــه ايــن مهــم بامطالعــه 
ــت  ــت در دس ــط محيط زيس ــی توس ــای خاص و زون بندی ه

ــت. ــدام اس اق
ايــن روزهــا ميانکالــه نــه به عنــوان ميزبــان پرنــدگان مهاجــر 
ــه  ــافران بلک ــگران و مس ــی از گردش ــوان ميزبان ــه به عن و ن
بــه دليــل پــس روی آب، در معــرض خشــکی قــرار گرفتــن و 
حتــی وجــود ريزگردهــا در منطقــه بيــش از هــر زمــان ديگری 
ــده  ــا ش ــا و قلم ه ــازی، ورد زبان ه ــای مج ــار و فضاه در اخب
ــان  ــراد، مســئوالن و کارشناس ــی اف ــی موجــب نگران و به نوع

ايــن حــوزه شــده اســت.
در طـول سـاليان اخير بارهـا و بارهـا در مورد کم آبـی تاالب ها، 
تـاالب  و  شـبه جزيره  و  اسـت  داده شـده  هشـدار  خشـکی، 
ميانکالـه نيـز دارای يک جايگاه فرهنگی و آموزشـی اسـت که 
اکوسيسـتم های آبـی آن در سـال 19۷1 به عنـوان يکـی از 22 
تـاالب بين المللـی در ايـران و 350 تـاالب بين المللـی در دنيـا 
در کنوانسـيون بين المللـی رامسـر به عنـوان تـاالب بين المللی 

ميانکالـه ثبت شـده اسـت؛ از ايـن قاعـده مسـتثنا نيسـت و بـا 
از  البتـه هنـوز  اسـت کـه  مشـکل کم آبـی دسـت به گريبان 
مشـکل کم آبـی سـالهای اخيـر رهـا نشـده درگيـر احتمـال 
مشـکل ديگری به عنوان ريزگردها شـده اسـت و اين مسـائل، 
ايـن منطقه را بـا بحران جـدی کمک آبـی و ريزگردهـا مواجه 

اسـت. کرده 
ــيون  ــه کنوانس ــوم ب ــی موس ــده بين الملل ــاس معاه ــر اس ب
بين المللــی رامســر، » تــاالب بــه مناطــق مردابــی، آب 
ــی  ــای مصنوع ــی، برکه ه ــياه و باتالق ــای س ــد؛ نمزاره مانن
و يــا طبيعــی کــه به طــور دائــم و يــا موقــت دارای آب 
ــتند  ــور هس ــه ش ــا نيم ــور و ي ــيرين، ش ــا روان، ش ــاکن ي س
ــه در  ــود ک ــه می ش ــا گفت ــواحل دري ــی از س ــه مناطق ــا ب و ي
ــد.  ــر نباش ــش از 6 مت ــا بي ــاع آب در آن ه ــذر، ارتف ــگام ج هن
ــمندی  ــای ارزش ــا حوضه ه ــاس تاالب ه ــن اس ــر همي « و ب
هســتند کــه معيشــت بيــش از يــک ميليــارد نفــر در دنيــا بــه 
آن هــا وابســته اســت و مقصــد گردشــگری بيــش از نيمــی از 
ــی  ــن در حال ــد و اي ــکيل می دهن ــا را تش ــت های دني توريس
ــک  ــو، نزدي ــه اين س ــالدی ب ــال 1900 مي ــه از س ــت ک اس
بــه 60 درصــد از تاالب هــای جهــان ازدســت رفته اســت 
ــطه  ــا به واس ــد از تاالب ه ــک درص ــه ي ــک ب ــاالنه نزدي و س
ــار  ــه آم ــوند ک ــود می ش ــعه ای ناب ــای توس ــوم پروژه ه هج

بســيار نگران کننــده ای اســت.
بر اســاس نظــر کارشناســان تــاالب يک اکوسيســتم متشــکل 
ــوان  ــت، به عن ــده اس ــده و غيرزن ــودات زن ــه موج از مجموع
يــک اکوسيســتم زنــده و پويــا و در حــال تغييــر اســت و اگــر 
ــا  ــد ميليون ه ــرد، می توان ــورت نگي ــت ص ــای نادرس دخالت ه
ــای نادرســت را  ــن دخالت ه ــد اي ــذا باي ــاورد و ل ــال دوام بي س

ــرای رفــع آن اقــدام کــرد. شناســايی و ب
تــاالب ميانکالــه به عنــوان يکــی از تاالب هــای مهــم 
بين المللــی عضــو کنوانســيون رامســر از اهميــت بــاالی 
بــرای  اســت و کــه حفــظ آن هــا  برخــوردار  جهانــی 
محيط زيســت وزندگــی مــردم دارای اهميــت اســت کــه 
ــن  ــه اي ــه ب ــه همه جانب ــد توج ــی نيازمن ــات از آن کم آب نج
بحــران و رفــع آن اســت و در شــرايط فعلــی کم آبــی و 
ــئوالن را  ــردم و مس ــالی، م ــران خشک س ــود بح ــال وج احتم

ــت. ــرده اس ــاس ک ــئله حس ــن مس ــه اي ــبت ب نس
ــای  ــه پس روی ه ــه ب ــا توج ــه ب ــی در ميانکال ــرايط فعل ش
فــراوان شــرايط اضطــراری اســت کــه بايــد حساســيت 

ــود . ــال ش ــوع اعم ــن موض ــه اي ــبت ب ــتری نس بيش
ــه  ــا اشــاره ب احمــد محمــدی يکــی از شــهروندان بهشــهر ب
ــد:  ــه می گوي ــی در ميانکال ــودن کم آب مشــهود و قابل لمــس ب
ــای  ــه پس روی ه ــه ب ــا توج ــه ب ــی در ميانکال ــرايط فعل ش
فــراوان شــرايط اضطــراری اســت کــه بايــد حساســيت 
ــا  ــد ب ــن موضــوع اعمــال شــود و باي ــه اي بيشــتری نســبت ب
آموزش هــای الزم مانــع از دســت اندازی های مختلــف در 

ــد ــه ش ــاالب ميانکال ت
ــود بارندگــی در ســال های  ــر کمب وی معتقــد اســت عــالوه ب
اخيــر و کمبــود منابــع آبــی، دخالت هــای انســان ها و افــرادی 
اســت کــه از تــاالب زنــده و پــر آب ميانکالــه، تاالبــی کــم آب 
ــوده  ــر ب و در حــال خشــک شــدن ســاخته اســت؛ بســيار مؤث
ــت اندازی های  ــع از دس ــای الزم مان ــا آموزش ه ــد ب ــه باي ک

مختلــف در ايــن منطقــه و تــاالب شــد.
موســی آقاجانــی نيــز بــا اشــاره بــه خشــکی دريــای 
چهارفصــل بهشــهر منتهــی بــه ميانکالــه می گويــد: در 
ــا کــه منتهــی  ســال های گذشــته در هميــن فصــل ايــن دري
ــياری در  ــدگان بس ــود و پرن ــر از آب ب ــت پ ــه اس ــه ميانکال ب
آن قابل مشــاهده بودنــد امــا امــروزه بــا خشــکی کــه در ايــن 
منطقــه اتفــاق افتــاده اســت ســطح آب بســيار پاييــن رفتــه و 
ــد در ايــن  ــم کــه باي ــی در ايــن منطقــه داري پــس روی فراوان

راســتا چاره انديشــی شــود.

مریم   نظری
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وی گفــت: پــس روی آب ايــن منطقــه در ضلــع غربــی 
ميانکالــه به قــدری مشــهود اســت کــه حتــی می تــوان 
ــته  ــالهای گذش ــا س ــه ت ــه ای ک ــن منطق ــا در اي کيلومتره
ــاده روی کــرد و اگــر ايجــاد  ــوده اســت امــروز پي ــر از آب ب پ
ــود  ــه نب ــن منطق ــتحفاظی اي ــوزه اس ــنگی در ح ســدهای س
حتــی بــا خــودرو هــم می شــد وارد منطقــه ای کــه تــا 
ســال قبــل پــر از آب بــود شــد و رفــع ايــن معضــل درگــرو 
ــات  ــئوالن و نج ــه مس ــالش همه جانب ــردم و ت ــکاری م هم
ــه  ــکالت درياچ ــار مش ــا دچ ــت ت ــکی اس ــه از خش ميانکال

ــويم. ــه نش ارومي

lتغییـرات اقلیمـی و سـاخت سـد در حوزه هـای 
آبریز، خشـکی تـاالب میانکالـه را تشـدید می کند
ــا معرفــی  رئيــس اداره حفاظــت محيط زيســت بهشــهر نيــز ب
پناهــگاه حيات وحــش ميانکالــه می گويــد: ايــن پناهــگاه 
ــار شــامل اکوسيســتم  ــزار و ۸00 هکت ــا 6۸ ه حيات وحــش ب
ــتم  ــی اکوسيس ــعت تقريب ــه وس ــت ک ــکی اس ــی و خش آب
ــار و  ــزار هکت ــه 45 ه ــج ميانکال ــاالب و خلي ــامل ت ــی ش آب
اکوسيســتم خشــکی شــامل شــبه جزيره، نــوار ســاحلی و 
ــه  ــت ک ــار اس ــزار و ۸00 هکت ــامل 23 ه ــک ش ــر کوچ جزاي
ــا پــس روی و پيــش روی آب متغيــر می شــود. ايــن نســبت ب
ــه  ــن منطق ــه اي ــه اينک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــا احم ــان رض زم

زيســتگاه زمســتان گذرانــی يک ميليــون پرنــده از 230 گونــه 
اســت و از تنــوع گونــه ای بســيار فــراوان برخــوردار اســت، اين 
ــری  ــرض خط ــم و در مع ــدگان مه ــتگاه پرن ــه را زيس منطق
همچــون عقــاب دريايــی، دم ســفيد، اردک ســر ســپيد، پليکان 
ــتی از  ــوع زيس ــر تن ــه ازنظ ــد ک ــتری و ... می دان ــا خاکس پ

ــوردار اســت. ــی برخ ــوع باالي تن
وی بابيــان اينکــه ايــن منطقــه بــر اســاس مطالعــات 
اکولوژيســتی دارای 1۸0 گونــه گياهــی، 10 گونه پســتاندار، 20 
گونــه ماهــی شناسايی شــده اســت، در مــورد بحــران کم آبــی 
ــی شــنيده  ــن روزهــا در محافــل فراوان و خشک ســالی کــه اي
می شــود و بــه دغدغــه مــردم و مســئوالن تبديل شــده 
ــاالب  ــمتی از ت ــکی قس ــس روی و خش ــد: پ ــت؛ می گوي اس
در پناهــگاه حيات وحــش ميانکالــه يکــی از معضالتــی اســت 
کــه طــی چنــد ســال اخيــر شــاهد آن بوده ايــم و بالطبــع ايــن 
ــال دارد. ــه دنب ــی را ب ــات زيســت محيطی مختلف مســائل تبع

ــه  ــاره ب ــا اش ــهر ب ــت بهش ــت محيط زيس ــس اداره حفاظ رئي
تبعــات زيســت محيطی ايــن پــس روی تــاالب معتقــد اســت 
ــتگاه  ــب زيس ــی و تخري ــی تاالب ــطح اراض ــش س ــه کاه ک

ــار  ــزی و کن ــدگان آب ــرت پرن ــر مهاج ــر، تغيي ــدگان مهاج پرن
ــادی  ــزی )مهاجــر( و کاهــش جمعيــت آن هــا، فرســايش ب آب
رســوبات پهنه هــای ســاحلی و حتــی آلودگــی هوايــی و 
ــر  ــوری و تغيي ــزان ش ــش مي ــا، افزاي ــز گرده ــار و ري گردوغب
در خصوصيــات فيزيکــی و شــيميايی آب، تجــاوز و تصرفــات 
غيرقانونــی بــه اراضــی تــاالب توســط افــراد ســودجو و 
فرصت طلــب و ورود غيرمجــاز و هجــوم شــکارچيان بــه 
داخــل ممنوعــه ازجملــه ايــن تبعــات اســت کــه بايــد بــا دقت 

ــويم. ــتا وارد ش ــن راس ــتری در اي ــيت بيش و حساس
ــا اشــاره بــه اينکــه ايــن پــس روی تنهــا بــه چنــد  احمــدی ب
ســال اخيــر خالصــه نمی شــود و بــر اســاس کارشناســی های 
انجام شــده در بيــش از 40 ســال گذشــته نيــز چنيــن اتفاقــی 
در منطقــه گزارش شــده اســت، می گويــد: بــا توجــه بــه 
دليــل  انجام شــده  بازبينی هــای  و  مختلــف  نقشــه های 
پــس روی، بــه دليــل موقعيــت خليــج و ارتبــاط آبــی بــا دريای 
خــزر و هم جــواری تــاالب و خليــج بــا دريــای خــزر اســت کــه 
ايــن تــاالب و خليــج مســتقيماً« تحت تأثيــر نوســانات دوره ای 
آن قرارگرفتــه و ايــن مســئله دارای ســابقه تاريخــی اســت که 
ــن  ــز در اي ــش ني ــال پي ــدود 40 س ــال 19۷5 ح ــاً در س تقريب

منطقــه و تــاالب اتفــاق افتــاده اســت.
ــی  ــرات اقليم ــعه ای و تغيي ــه توس ــت: برنام ــد اس وی معتق
و ســاخت ســد در حوزه هــای آبريــز به ويــژه در اســتان 

ــواه  ــد و گ ــديد می کن ــالی را تش ــن خشک س ــز اي ــتان ني گلس
ــت. ــئله اس ــن مس ــر اي ب

ــن  ــری از اي ــکار جلوگي ــت محيطی راه ــئول زيس ــن مس اي
ــت  ــه را، مديري ــج ميانکال ــاالب و خلي ــکی ت ــس روی و خش پ
آب هــای ســطحی منطقــه )کــه در ايــن راســتا تمــام کانال هــا 
ــج درحرکــت  ــاالب و خلي ــه ســمت ت ــه ب ــی ک و روان آب هاي
توســط  به نوعــی  جنوبــی(  ضلــع  در  )بخصــوص  بــود 
واحدهــای پــرورش ماهــی مســدود شــده کــه بايــد اليروبــی 
ــی  ــه ارزياب ــت شــود(، مطالع ــاالب هداي ــه ســمت ت شــده و ب
ــال  ــداث کان ــی و اح ــاق ل ــی و چاپ ــال خوزين ــی کان و اليروب
ــاالب  ــه ت ــزر را ب ــای خ ــوان آب دري ــه بت ــد به طوری ک جدي

ــد. ــان می کن ــرد بي ــل ک منتق
احمــدی بابيــان اينکــه ميانگيــن بيــن 500 هزارتــا يک ميليون 
قطعــه پرنــده در طــول ســال اســت از ايــن منطقــه می تــوان 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــرد ک ــام ب ــران ن ــدگان اي ــت پرن ــه بهش ب
ــه در تــاالب  ــده از 230 گون ــا يک ميليــون قطعــه پرن وجــود ت
ــدگان  ــت پرن ــه »بهش ــت کره ب ــره گاه زيس ــی و ذخي بين الملل
ــون  ــه همچ ــم اينک ــت و علی رغ ــده اس ــروف ش ــران« مع اي

محيط زيســت  اختيــار  در  ميانکالــه  مديريــت  هميشــه 
اداره محيط زيســت بهشــهر اســت  اســتان مازنــدران و 
ــاالب و  ــکی در ت ــس روی و خش ــل پ ــن معض ــع اي ــرای رف ب
ــگاه ملــی و فراملــی و اختصــاص  ــد ن ــه، نيازمن خليــج ميانکال
بودجه هــای مختلــف در ايــن راســتا هســتيم تــا از ايــن 

ــم. ــور کني ــل عب معض

lاحیــای میانکالــه، نیازمنــد عــزم جــدی دولــت، 
مجلــس و مــردم

ــوگاه در  ــکا و گل ــهر، ن ــردم بهش ــده م ــن نماين ــا دراين بي و ام
مجلــس شــورای اســالمی کــه خــود نيــز ســالها در ســازمان 
محيط زيســت کشــور فعاليــت داشــته اســت اهميــت پناهــگاه 
حيات وحــش به عنــوان تــاالب مهــم کشــور را بســيار فــراوان 
ــت  ــرل و مراقب ــا کنت ــی دري ــس روی فعل ــر پ ــه اگ ــد ک می دان
ــه حــادث  ــرای ميانکال نشــود وضعيــت خطرناکــی در آينــده ب
ــه  ــه ارومي ــن مســئله همچــون درياچ ــد اي ــد شــد و باي خواه

جــدی گرفتــه شــود.
ــدن  ــک ش ــال خش ــاره به احتم ــا اش ــاعری، ب ــد ش علی محم
ذخيــره گاه شــبه جزيره ميانکالــه معتقــد اســت در کنــار 
ــار در  ــزرگ گردوغب ــون ب ــه، کان ــی ميانکال خشکســالی احتمال
ــا پديــده ريزگردهــا نيــز  مازنــدران شــکل خواهــد گرفــت و ب
مواجــه می شــويم و به نوعــی ايــن منطقــه کانــون ريزگردهــا 
خواهــد شــد و بــا انباشــت ريــز گردهــای ميکرونــی روی هــم 
و وزش يــک طوفــان، خطــرات فراوانــی را بــه دنبــال خواهــد 
ــه، را  ــه ايــن مســائل، احيــای ميانکال ــا توجــه ب داشــت کــه ب

ــردم اســت. ــس و م ــت، مجل ــد عــزم جــدی دول نيازمن
ــس  ــا مجل ــردم ت ــه از م ــاد جامع ــه آح ــد اســت: هم وی معتق
ــات  ــرای نج ــده و ب ــتا وارد کارش ــن راس ــد در اي ــت باي و دول
ــا در  ــز م ــتا ني ــن راس ــه در همي ــد ک ــالش کنن ــه ت ميانکال

مجلــس بــا تمــام تــوان وارد عمــل شــده ايم.
و  طبيعــی  منابــع  آب،  کشــاورزی،  کميســيون  عضــو 
محيط زيســت مجلــس شــورای اســالمی، احيــای ميانکالــه را 
ــد:  ــد و می گوي ــالم می کن ــون اع ــن کميس ــای اي از اولويت ه
ــدران در  ــتان مازن ــه در اس ــی ميانکال ــاالب بين الملل ــه ت اينک
ــل  ــل و عوام ــه عل ــه نتيج ــدن قرارگرفت ــک ش ــرض خش مع
مختلفــی اســت کــه بايــد بــه آن پرداخته شــود امــا در شــرايط 
ــه  ــل شــد چراک ــت وارد عم ــا فوري ــان ب ــد در احياي ــی باي فعل
اگــر ديــر بــه آن پرداختــه شــود بــه سرنوشــت درياچــه اروميــه 

ــار خواهــد شــد. گرفت
شــاعری بــا اشــاره بــه درخواســت اعتبــار دو ميليــارد تومانــی 
ــس  ــی در مجل ــالی احتمال ــه از خشکس ــات ميانکال ــرای نج ب
گفــت: کميتــه ملــی نجــات تــاالب بين المللــی ميانکالــه نيــز 
ــه  ــم ک ــه معتقدي ــش تشکيل شــده اســت چراک ــا پي از مدت ه
اگــر تــاالب بين المللــی ميانکالــه کــه در فهرســت کنوانســيون 
ــزاران  ــی ه ــتگاه اصل ــود زيس ــک ش ــرار دارد خش ــر ق رامس
هــزار پرنــده مهاجــر نابــود خواهــد شــد و لــذا احيــای آن جــزو 
ــارات الزم  ــود و اعتب ــد ب ــرار خواه ــيون ق ــای کميس اولويت ه

ــود. ــن می ش ــا تأمي ــی کانال ه ــرای اليروب ب
ــر  ــن و ه ــش زمي ــيل، ران ــه، س ــر زلزل ــر، اگ ــزارش مه ــه گ ب
حادثــه غيرمترقبــه ديگــری در شــهر و ديــار مــا اتفــاق بيفتــد 
مســلماً اوليــن اقــدام در ايــن راســتا، تشــکيل ســتاد مديريــت 
ــل و  ــن معض ــع اي ــرای رف ــق ب ــزی دقي ــران و برنامه ري بح
ــراری  ــرايط اضط ــز ش ــی ني ــرايط فعل ــت و در ش ــکل اس مش
ميانکالــه و کم آبــی نيازمنــد نــگاه ويــژه مســئوالن در رده های 
ــن  ــت اي ــرای مديري ــتان و کشــور ب ــتان، اس ــف شهرس مختل
بحــران و رفــع ايــن معضــل اســت تــا شــاهد درياچــه اروميــه 
ديگــری در تــاالب و خليــج ميانکالــه، ايــن بهشــت پرنــدگان 

ــران نباشــيم. اي
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انســانی طبیعــت در  دســتکاری های 
ایــران؛ 200 هــزار  جنــوب غــرب 
ــود، ۷  ــاورزی را ناب ــن کش ــار زمی هکت
هــزار نفــر را آواره و  یکهــزار رأس دام 
را ناپدیــد کــرد؛ بــا ایــن حــال تــا کنــون 
هیــچ خســارتی پرداخــت نشــده اســت. 

ســيالب در ســه شــهر از خوزســتان، 200  هــزار هکتــار از اراضــی 
ــر  ــر اث ــزار رأس دام ب ــش از يک ه ــرد و بي ــود ک ــاورزی را ناب کش
ــردن  ــاز ک ــيالب ب ــن س ــل اي ــدند. دلي ــد ش ــيالب ناپدي ــن س اي
ــد  ــام س ــه ن ــتان ب ــتان خوزس ــمال اس ــدی در ش ــای س دريچه ه
»دز« بــه دليــل افزايــش حجــم آب پشــت ايــن ســد اعــالم شــد.
ــد  ــرک کنن ــود را ت ــای خ ــردم خانه ه ــن بحــران باعــث شــد م اي
ــه هزار  ــا س ــول تقريب ــتان دزف ــيل زدگان در شهرس ــکان س و اس
ــر و در  ــزار و 500 نف ــت دو  ه ــه آهودش ــوش در منطق ــر، در ش نف
انديمشــک نيــز حــدود يــک هــزار و 500 تــا دو  هــزار نفــر گــزارش 
شــده اســت. همچنيــن بــر اثــر ســرعت آب، پــل مســير غــرب و 

شــرق منطقــه شــعيبيه قطــع شــد.
ــوع  ــتان، در مجم ــتان خوزس ــران اس ــتاد بح ــزارش س ــه گ ــا ب بن
پيش بينــی می شــد ۷3 روســتا درگيــر ســيالب شــوند، بــر هميــن 
اســاس درخواســت تخليــه چهــار روســتا در انديمشــک، 12 روســتا 
ــار  ــتر و چه ــتا در شوش ــتا در شــوش، 34 روس ــول، 19 روس در دزف
ــار  ــت در انديمشــک چه ــه در نهاي ــواز داده شــد، البت روســتا در اه
ــتر 6  ــتا و در شوش ــوش 9 روس ــتا، ش ــت روس ــول هف ــتا، دزف روس
ــره  ــتاها در محاص ــياری از روس ــد و بس ــر آب رفتن ــه زي ــتا ب روس

ــد. ــرار گرفتن ســيالب ق
 

lتخریب نهرهای قدیمی و طبیعی
ــد  ــتر می گوين ــتان شوش ــع شهرس ــعيبيه از تواب ــش ش ــی بخ اهال
کــه تخريــب نهرهــای قديمــی و طبيعی توســط شــرکت کشــت و 
صنعــت به نــام شــرکت نيشــکر امــام خمينــی باعث شــد تــا آب از 
مســير اصلــی خــود منحــرف شــود و روســتاهای ايــن بخــش را به 
زيــر آب ببــرد. نهرهــای طبيعــی ايــن منطقه موســوم بــه »صباب« 
بودنــد کــه توســط ايــن شــرکت در دهــه گذشــته مســدود شــدند و 
حــاال تبعــات ايــن دســتکاری طبيعــت به صــورت ســيالب خــود 

را نشــان داد.
ســاکنان شــعيبيه می گوينــد کــه مســيرهای طبيعــی انحــراف آب 
ناشــی از طغيــان رودخانــه دز در غــرب شــعيبيه به وســيله اقدامــات 
ــن  ــده و اي ــب ش ــش تخري ــال ها پي ــکر، س ــعه نيش ــرکت توس ش
ــا ايجــاد ســيل بندهای خاکــی و بتنــی عمــال ســيالب  شــرکت ب

را بــه ســمت مــزارع مــردم منطقــه منحــرف کــرده اســت. مــردم 
روســتاهای مجــاور طــرح توســعه نيشــکر، شــاهد انحراف ســيالب 
بــه ســمت زمين هــای کشــاورزی خــود بودنــد کــه ايــن امــر آنهــا 
ــاخته  ــيل بند س ــی و س ــال بتن ــه کان ــيالب ب ــرد. س ــر ک را غافلگي
ــتاها  ــل روس ــه در مقاب ــکر ک ــعه نيش ــرکت توس ــط ش ــده توس ش
واقــع شــده، برخــورد کــرد و بــه ســمت روســتاهای غــرب شــعيبيه 

منحــرف شــد.
ــريع  ــروی س ــاهد پيش ــه ش ــعيبيه ک ــاورزان ش ــه کش ــه گفت ب
ــل  ــن، قب ــش از اي ــد؛ پي ــود بودن ــدم خ ــزارع گن ــه م ــيالب ب س
از آمــدن شــرکت نيشــکر و دســتکاری اراضــی منطقــه در 
ســال های 136۸ و 1369، ســيالب ها مســير طبيعــی خــود 
ــر کشــت  ــه زي ــال حاضــر ب ــه در ح ــعيبيه ک ــه ش ــع در ميان واق
نيشــکر درآمــده اســت را طــی می کــرد و بــا تشــکيل رودخانــه 
ــه رود کارون در  ــعيبيه ب ــوب ش ــمالـ  جن ــداد ش ــی در امت موقت
نزديکی هــای پــل »بندقيــل« می رســيد و ســيالب ها بــه 
ــی  ــه فصل ــن رودخان ــام اي ــا ن ــد. آنه ــه می ش ــن شــکل تخلي اي
ــواره  ــاب هم ــد. وجــود صب ــوان کردن ــاب« عن ــه صب را »رودخان
ــد از  ــه بتوانن ــود ک ــتا ب ــی روس ــرای اهال ــی ب ــه گاه خوب تکي

ــد. ــان بمانن ــيالب در ام ــای س بالي
 

lساخت سیل بندهای موقت
بــه گفتــه مســئول مرکــز ترويــج و خدمــات جهــاد کشــاورزی زويه 

از بخــش شــعيبيه؛ مســئوالن بــرای ســاخت ســيل بندهای موقــت 
ــا آب  ــد کج ــا بدانن ــتند ت ــک خواس ــعيبيه کم ــفيدان ش از ريش س
جمــع می شــود و خروجــی آب از کجاســت و اگــر ايــن کار انجــام 

نمی شــد، فاجعــه انســانی شــديدتری رخ مــی داد.
منطقــه شــعيبيه از توابــع شهرســتان شوشــتر، روســتاهای حاشــيه 
دز توابــع شهرســتان شــوش و روســتاهای جنوبــی شــهر الحايــی 
همچــون »ســيد يديــم« و »سيدهاشــم« از توابــع شهرســتان اهواز 

کانــون اصلــی ســيالب در ايــن اســتان بودنــد.
 

lبه شکایت مردم رسیدگی می کنیم
مديــرکل ســتاد بحــران خوزســتان دربــاره ادعــای مــردم شــعيبيه 
ــام  ــکر ام ــرکت نيش ــی ش ــال بتن ــودن کان ــر ب ــر مقص ــی ب مبن
ــتاها  ــه روس ــيالب و ورود آن ب ــير س ــراف مس ــی)ره( در انح خمين
ــن مســئله را بررســی  ــوز اي ــه هن ــت ک ــن بخــش گف ــزارع اي و م
ــتا و  ــی روس ــکايت از اهال ــت ش ــورت درياف ــا در ص ــم ام نکرده اي
اثبــات ايــن مســئله کــه آن کانــال عامــل بحــران بــوده، بــه ايــن 

ــم. ــيدگی می کني ــکايت رس ش
هاشــم بالــدی با بيــان اينکه شــکی نيســت هواشناســی خوزســتان 
تجهيــزات و امکانــات کافــی بــرای پيش بينــی نــدارد و نمی توانــد 
ــه،  ــرای نمون ــت: ب ــد، گف ــالم کن ــرايط را اع ــق ش ــورت دقي به ص
تعطيلــی 25 فرورديــن مــاه امســال بــه دليــل بارندگــی بــود کــه 

ــاد. ــاق نيفت ــه بارشــی اتف هيچ گون
گفتــه می شــود خســارات فراوانــی بــه بخــش کشــاورزی و 
ــه حــدود  دامــداری خوزســتان وارد شــده و طبــق برآوردهــای اولي
ــده  و بيــش از  ــار از اراضــی کشــاورزی آســيب دي 200  هــزار هکت

ــت. ــده  اس ــد ش ــز ناپدي ــزار رأس دام ني يک ه
ــه 200   ــارت وارده ب ــزان خس ــه، مي ــای اولي ــاس برآورده ــر اس ب
ــارد  ــدود 235  ميلي ــتان ح ــاورزی اس ــی کش ــار از اراض ــزار هکت ه
تومــان اســت و همچنيــن بيــش از ســه  ميليــارد تومــان خســارت 
ــنگين در  ــبک و س ــزار رأس دام س ــدن يک ه ــد ش ــر ناپدي ــر اث ب
ــوان  ــذاب« به عن ــر روســتای »ي ــرآورد شــده اســت. معاب اســتان ب
ــد. ــی ش ــتر معرف ــعيبيه شوش ــش ش ــتا در بخ ــن روس بحرانی تري

ــذرد و  ــه ۸0 روز می گ ــک ب ــون، نزدي ــا کن ــيالب ت ــان س از پاي
ــتر و  ــوش، شوش ــول، ش ــهرهای دزف ــيب ديدگان ش ــان آس همچن
اهــواز خســارتی از دولــت دريافــت نکرده انــد. برخــی منابــع محلــی 
ــه  ــوش ب ــت ش ــه آهودش ــتاهای منطق ــی روس ــی اهال از جابه جاي
حاشــيه شــهر اهــواز خبــر داده انــد. زندگــی ايــن مــردم مبتنــی بــر 
ــون در  ــادی هم اکن ــاظ اقتص ــفانه به لح ــت و متاس ــاورزی اس کش

ــد. ــر می برن ــدی به س ــرايط ب ش
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ــار  ــه آم ــود اینک ــا وج ب
در  وحــوش  تلفــات 
ــتانی  ــای کوهس جاده ه
ــکان  ــل ت ــتان اردبی اس
ــر  ــده اســت، تدابی دهن
حفاظــت  امنیتــی 
حیوانــات  جــان  از 

نیســت.  موردتوجــه  چنــدان 

اردبيــل  اســتان  کوهســتانی  جاده هــای 
ــرای  ــتانداردهای الزم ب ــوردار از اس ــوز برخ هن
تــردد نيســت. ايــن موضــوع مــورد تائيــد 
ــه  ــردم ب ــود م ــی و خ ــای متول ــه نهاده هم
ــا  ــت. ام ــا اس ــی جاده ه ــران اصل ــوان کارب عن
در گــزارش تصادفــات رانندگــی و حــوادث 
ــت  ــان ها اس ــان انس ــاً ج ــن صرف ــاده ای اي ج
کــه بــه عنــوان کســب افتخــار يــا مايه تأســف 

مديــران مطــرح می شــود.
در حالــی کــه آمــار مرگ وميــر وحــوش 
در جاده هــای اردبيــل بــه درســتی اعــالم 
ــود  ــا موج ــدگان ب ــات رانن ــود و تصادف نمی ش
ــی از  ــان آگاه ــالف انس ــر خ ــه ب ــداری ک جان
تابلوهــای  و  گاردريــل  جــاده، خط کشــی، 
راهنمايــی و رانندگــی نــدارد چنــدان موردتوجــه 

ــت. نيس
ــه  ــا در ارائ ــه تنه ــد ن ــان می ده ــی ها نش بررس
ــی  ــتگاه های اجراي ــن دس ــی بي ــا توافق آماره
ــز  ــات ني ــی حيوان ــه در ايمن ــدارد بلک ــود ن وج
ــه  ــه و ب ــورت نگرفت ــی ص ــدام خاص ــاًل اق عم
کــه  نظــر می رســد مرگ وميــر وحــوش 
انقــراض رســيده اند، در  برخــی بــه مــرز 
ــری  ــادت و ام ــک ع ــه ي ــل ب ــای اردبي جاده ه

ــت. ــده اس ــل ش ــد ارزش تبدي فاق

lمــرگ بیــش از هــزار رأس حیــوان 
در یــک ســال

ــل،  ــم کوهســتانی اســتان اردبي ــل اقلي ــه دلي ب
بــا  ارتفاعــات  اســتان در محاصــره  ايــن 
ــت.  ــده اس ــع ش ــر واق ــزار مت ــه ه ــش از س بي
ــتی  ــوع زيس ــده تن ــب ش ــی موج ــوع اقليم تن
گونه هــای جانــوری در ايــن منطقــه قابــل 
ــه  ــاول ب ــال قرق ــوان مث ــه عن توجــه باشــد و ب
عنــوان نمــاد حيات وحــش اســتان اردبيــل 

ــود. ــاب ش انتخ
در  اســتان  محيط زيســت  اعــالم  مطابــق 
جانــوری  گونه هــای  کل  تعــداد  اردبيــل 
شناســايی شــده 212 مــورد اســت کــه از ايــن 
ــده،  ــورد پرن ــورد پســتاندار، 135 م ــداد 31 م تع
ــت و  ــورد دوزيس ــت م ــده، هش ــورد خزن 2۷ م
15 مــورد ماهــی اســت.از ايــن تعــداد 1۷ گونــه 
جانــوری در وضعيــت نامناســب جمعيتــی و 

ــد. ــرار دارن ــتی ق زيس
امــا تصادفــات رانندگــی در مقابــل شــکار 
اصلــی  بــه عنــوان تهديدهــای  و صيــد 
حيات وحــش، بــه عنــوان تهديــد جــدی 
محســوب می شــوند و بــا ايــن وجــود بــه 

دليــل اينکــه حتــی در ذکــر آمــار آن کوتاهــی 
می شــود، اغلــب مــورد غفلــت اســت.

مديــرکل حفاظــت از محيط زيســت اســتان 
اردبيــل در خصــوص آمــار تلفــات حيات وحــش 
در طــی ســال گذشــته گفــت: ســال گذشــته در 
تمامــی جاده هــای اســتان بالــغ بــر 500 قــالده 

روبــاه تلــف شــده اســت.
محمــد خداپرســت بــه تلــف شــدن ســه رأس 
کلــه بــز، 10 رأس گــراز، 10 قــالده تشــی 
ــی،  ــالده جوجه تيغ ــت(، 100 ق ــی خارپش )نوع
ــت  ــورد الک پش ــوش و 20 م ــورد خرگ 100 م

ــرد. ــاره ک اش
وی افــزود: همچنيــن طــی يک ســال گذشــته 
ــدگان را  ــواع پرن ــات ان ــورد تلف ــط 300 م فق
داشــتيم در حالــی کــه کل گونه هــای پرنــدگان 

شناســايی شــده 135 مــورد اســت.

lارائه آمارهای متناقض تلفات
ــات  ــار تلف ــل آم ــتان اردبي ــت اس محيط زيس
ســاالنه وحــوش را در تمامــی محورهــای 
واصلــه،  اخبــار  طريــق  از  و  مواصالتــی 
يافتــه  انعــکاس  محيط بانــی و تصادفــات 

می کنــد. جمــع آوری 
در واقــع بــه دليــل محدوديــت امکانــات 
جمــع آوری دقيــق آمــار تلفــات وحــوش 
امکان پذيــر نيســت و ايــن احتمــال کــه تلفــات 
بيــش از ايــن مقدار باشــد وجــود دارد. از ســويی 
راهــداری اســتان اردبيــل بــه عنــوان نگهبــان و 
ناظــر اصلــی جاده هــا بــه تلفــات اندکــی اشــاره 
ــا  ــارض ب ــد در تع ــر می رس ــه نظ ــه ب دارد ک

ــت. ــده اس ــر ش ــای ذک آماره
در هميــن زمينــه امــا علــی يوســف زاده مديــر 
راهــداری راه و شهرســازی اســتان اردبيــل 
تصريــح کرد: بيشــترين تصادفــات حيوانــات در 
ــه ســگ اســت و  ــوط ب ــل مرب جاده هــای اردبي
بــه غيــر از ايــن تصادفــی از حيوانــات حفاظــت 

شــده گــزارش نشــده اســت.
ــوص  ــه در خص ــوردی ک ــا م ــزود: تنه وی اف
تصــادف وحــوش طــی ســال گذشــته اعــالم 
ــه  ــه البت ــود ک ــک شــاهين ب شــده تصــادف ي
ــد از  ــده در تصــادف زخمــی شــد و بع ــن پرن اي

ــد. ــازی ش ــداوا رهاس م
ــا  ــتان ب ــازی اس ــداری راه و شهرس ــر راه مدي
ــه اينکــه احتمــال تصــادف در محــور  ــد ب تأکي

خلخــال- هشــتجين وجــود دارد، اضافــه کــرد: 
ــات  ــوردی از تصادف ــچ م ــود هي ــن وج ــا اي ب

ــت. ــده اس ــزارش نش گ

ــای  ــا در محدوده ه ــداث جاده ه lاح
ــش ــتی حیات وح زیس

ايــن تناقضــات در وضعيتــی اســت کــه برخــی 
زيســتی  محــدوده  در  اســتان  جاده هــای 
حيات وحــش احــداث شــده و هنــوز بعــد 
از ســال هــا بهره بــرداری از ايــن جاده هــا 
ــيرهای دور و  ــود مس ــه وج ــود را ب ــت، خ طبيع

ــت. ــداده اس ــادت ن ــرد ع ــفالت س دراز آس
بطوريکــه ســال گذشــته مديــرکل ســابق 
ــور جــاده  حفاظــت از محيط زيســت اســتان عب
ســرچم از منطقــه زيســتی حيات وحــش را 
يکــی از علــل تصادفــات قابــل توجــه وحــوش 

ــرد. ــوان ک ــه عن ــن منطق در اي
ــاده  ــون ج ــاکن در پيرام ــی س ــتاييان بوم روس
ــل اينکــه  ــه دلي ــات ب ــد کــه حيوان اذعــان دارن
ــد در  ــت داده ان ــود را از دس ــت خ ــل زيس مح
جاده هــا ســرگردان می شــوند و بــه دليــل 
ــف  ــا تعري ــرای آن ه ــاده ب ــوم ج ــه مفه اينک
نشــده اســت، هنــگام عبــور از جــاده در 
ــد. ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ــات ج تصادف
ــا در نظــر گرفتــن  ــه تنهــا احــداث جاده هــا ب ن
ايمنــی موجــودات زنــده نبــوده بلکــه بــا 
گذشــت ســال هــا از بهره بــرداری برخــی 
جاده هــا از جملــه ســرچم هنــوز عالئــم ايمنــی 

ــت. ــی نيس ــز کاف ــاده ني ج

lنصــب تابلــوی ایمنــی  درگیــر 
کاغذبــازی 

مديــر راهــداری راه و شهرســازی اســتان 
در خصــوص نصــب تابلوهــای احتيــاط در 
ــا  ــرای نصــب تابلوه ــرد: ب ــح ک ــا تصري جاده ه
ــتان  ــت اس ــت از محيط زيس ــت حفاظ الزم اس
ــک  ــی ي ــون حت ــه تاکن ــد ک ــت بده درخواس

ــتيم. ــتی نداش ــورد درخواس م
يوســف زاده متذکــر شــد: مــا در جاده هــا 
فقــط تابلوهــای احتيــاط عبــور حيوانــات اهلــی 
را داريــم  و در خصــوص نصــب تابلــو در 
ــات وحشــی هيــچ  ــور و مــرور حيوان محــل عب

ــت. ــده اس ــرح نش ــتی ط درخواس
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال اي

در  اســتان  محيط زيســت  درخواســت های 
نصــب تابلوهــا نيــز چنــدان قابــل توجــه نبــوده 
و نصــب تابلــو بــه عنــوان ابتدايی تريــن راهکار 
ــگام  ــاط در هن ــرای احتي ــده ب ــه رانن جلب توج

ــت اســت. رانندگــی مــورد غفل
اخيــراً نصــب تابلوهــای اخطــار عبــور حيوانــات 
تصادفــات  کاهــش  هــدف  بــا  وحشــی 
حيات وحــش در جــاده پرتــردد اردبيــل – 
ســرچم واقــع در منطقــه شــکار ممنــوع دربنــد 
ــی حفاظــت  ــا هماهنگــی و جانماي مشــکول ب
ــد. ــام ش ــر انج ــتان کوث ــت شهرس محيط زيس
ــداد  ــن تع ــد اي ــات نشــان می ده ــار تلف ــا آم ام
کافی نيســت و از ســويی آمــوزش راننــدگان در 
حفاظــت از ســالمت جانــداران نبايــد منحصــر 

بــه جــان انســان باشــد.
حفاظــت  مناطــق  مســاحت  درعين حــال 
ــا هشــت درصــد از کل  شــده اســتان اردبيــل ب
مســاحت اســتان، کمتــر از ميانگيــن کشــوری 

ــت. ــد اس ــرخ 11 درص ــا ن ب
ــش  ــه افزاي ــتان ب ــد محيط زيســت اس ــر چن ه
ــد دارد  ــده تأکي ــت ش ــق حفاظ ــاحت مناط مس
امــا عمــاًل در ســال های اخيــر وســعت مناطــق 
ــان  ــت از ج ــه حفاظ ــته و دغدغ ــش نداش افزاي

ــت. ــر جاس ــد ب ــرض تهدي ــای در مع گونه ه
حيوانــات بخشــی از حيــات کــره زمين هســتند 
و چرخه هــای حياتــی کــره زميــن کــه انســان 
نيــز در آن واقــع شــده يکپارچــه و بــه هــم گــره 
خــورده اســت. هــر مرگــی بــر روی کــره زمين 
ــازد و  ــر می س ــودات را متأث ــاير موج ــات س حي
ــه دليــل ســهل انگاری  اگــر يکــی از گونه هــا ب
ــا  ــی ب ــای حيات ــرود چرخه ه ــن ب ــان از بي انس

ــوند. ــه می ش ــر مواج ــات جبران ناپذي صدم
ــه  ــا ب ــه تنه ــعه ن ــعار توس ــود ش ــن وج ــا اي ب
ايــن مهــم توجــه نداشــته بلکــه بيشــتر 
ــای  ــه گونه ه ــام خان ــقف ب ــا از روی س جاده ه
حيات وحــش احــداث شــده و اينــک کــه 
حيوانــات ســرگردان در پيرامــون جاده هــا 
ــا  ــان آن ه ــت ج ــرای رعاي ــی ب ــتند حت هس

نمی گيــرد. اقدامــی صــورت 
ــات  ــود لطم ــا وج ــش ب ــای حيات وح گونه ه
ــه انســان  و صدمــات انســانی، هيــچ آســيبی ب
ــا خــود شــهروندان اســت  ــد و قضــاوت ب ندارن
ــه  ــا چ ــه آن ه ــه ب ــری رفت ــرای بی مه ــه ب ک

ــازند. ــاری را پيشــه س رفت
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نیره   شفیعی پور

ــکوفایی  ــه اش ش ــدن«، پیش ــش »مع نام
اقتصــادی و هدفــش توســعه اســت 
ــرای توســعه انتخــاب  ــا راهــی کــه ب ام
ایــن  می گــذرد؛  تخریــب  از  کــرده 
قصــه مصائــب ســومین اســتان معدنــی 

ــت.  ــور اس کش

ــورده و  ــره خ ــت گ ــوت و قناع ــات و قن ــا قن ــش ب ــه نام ــزد ک ي
مردمــش بــه سخت کوشــی شــهرت دارنــد، يکــی دو دهــه اســت 
ــف  ــادن تعري ــرداری از مع ــش در بهره ب ــه سخت کوشــی را براي ک
ــرای  ــدا، کارش ب ــن خ ــش در زمي ــه مواهب ــی ک ــد معادن کرده ان
ــرداران  ــرای بهره ب ــدش ب کارگــران ســخت کوش و بی ادعــا، عواي
ــت. ــردم اس ــرای م ــيب هايش ب ــا و آس ــکاران و تخريب ه و پيمان
ــی و  ــا پارچه باف ــدا ب ــال آرام و بی ص ــاليان س ــزد س ــی در ي زندگ
ــرای  ــا ب ــه بلدوزره ــا اينکــه ســر و کل ــان داشــت ت تجــارت جري
ــزد  ــه ي ــدا شــد و حــاال سال هاســت ک ــادن پي ــرداری از مع بهره ب
را ديگــر بــا برنــد بافــت تاريخــی و خانه هــای ســنتی زيبــا، قنــات 
و قنــوت و قناعــت نمی شناســند بلکــه برنــد يــزد امــروز صنعــت 

ــدن اســت. و مع

lیزد رتبه سوم ذخائر معدنی کشور
يــزد رتبــه ســوم ذخائــر معدنــی کشــور را داراســت و بــه ادعــای 
ــيونی از  ــزد کلکس ــوزه، ي ــن ح ــران اي ــان و صاحب نظ کارشناس
موادمعدنــی اســت و هــر مــاده معدنــی کــه در دنيــا وجــود داشــته 

ــزد دارد. ــدن در ي ــک مع ــل ي ــد، حداق باش
ايــن افتخــار و ظرفيــت خيلــی زود يــزد آرام و بی دغدغــه را 
ــواد  ــل م ــای حام ــر روزه کاميون ه ــور ه ــا عب ــه ای ب ــه منطق ب
معدنــی، انفجارهــای مهيــب، چاله هــای بــزرگ در کــوه و دشــت، 
روســتاهای خالــی از ســکنه تبديل کــرد و حــاال حتی روســتاهايی 
ــد،  ــی بودن ــذران زندگ ــرای گ ــج ب ــه ای دن ــه روزگاری گوش ک
ــی  ــل موادمعدن ــای حام ــرور کاميون ه ــور و م ــرای عب ــی ب اتوبان
ــر  ــور ه ــا عب ــه ای ب ــه منطق ــه ب ــزد آرام و بی دغدغ ــده اند. ي ش
ــب،  ــای مهي ــی، انفجاره ــواد معدن ــل م ــای حام روزه کاميون ه
ــی از ســکنه  ــزرگ در کــوه و دشــت، روســتاهای خال چاله هــای ب

ــل شــده اســت تبدي
ــا زميــن را عميــق  ــدا شــد ت ــه بلدوزرهــا پي ــه تدريــج ســر و کل ب
ــر روز  ــد و ه ــی بکاون ــاده معدن ــت وجوی م ــر در جس و عميق ت
ــبانه روزی  ــای ش ــل تالش ه ــد و حاص ــزوده ش ــا اف ــار آنه ــر آم ب

آنهــا، چاله هــای بزرگــی اســت کــه در دل کــوه و دشــت ايجــاد 
شــده و حتــی تــا کيلومترهــا اثــری از حيــات هيــچ گيــاه و جانوری 

نيســت.
ــادن،  ــن مع ــده اي ــی عم ــام فروش ــه خ ــر از اينک ــاال صرف نظ ح
ــق نکــرده اســت،  ــی محق ــه شــکل اصول توســعه اقتصــادی را ب
ــات  ــط زيســت و حي ــع طبيعــی، محي ــی کــه گاه مناب تخريب هاي
ــل  ــرار داده، قاب ــر ق ــردم را تحــت تاثي ــی م ــی زندگ وحــش و حت

ــت. ــی اس بررس
بهره برداری هــای بی رويــه و بــدون رعايــت اصــول فنــی، در 
ــود  ــا را ناب ــرد، بوته ه ــور ک ــمه ها را ک ــتاها چش ــياری از روس بس
ــاورزی و  ــطه کش ــه واس ــا ب ــی آنه ــه زندگ ــی ک ــرد و مردم ک
ــه تــرک روســتا  ــود، ناچــار ب ــه آب و مرتــع وابســته ب دامــداری، ب

ــدند. ش
ايــن روزهــا کــه يــزد تقريبــا خالــی از يزدی هــای اصيــل اســت و 
بيشــتر مــردم روســتاها بــه شــهر پنــاه آورده انــد، مردمانی هســتند 
ــرداری از  ــا بهره ب ــرده ي ــهر ک ــی ش ــا را راه ــالی آنه ــه خشکس ک
ــالل  ــار اخت ــتقيم دچ ــتقيم و غيرمس ــا را مس ــی آنه ــادن زندگ مع

کــرده اســت.
ــتاهای  ــی روس ــک و برخ ــن، دره زرش ــراف ندوش ــتاهای اط روس

اطــراف ده شــير از جملــه مناطقــی هســتند کــه مــردم آنهــا امــروز 
ــا  ــود را ره ــه خ ــش و بی دغدغ ــاده و بی آالي ــانه س ــه و کاش خان

ــد. ــهر روزگار می گذرانن ــرده و در ش ک

lحکایت آوارگی حاج قاسم از دره زرشک
پيرمــردی کــه خــود را حــاج قاســم اميــری دره زرشــکی معرفــی 
ــا  ــتای م ــی روس ــا در حوال ــدر کاميون ه ــد: آنق ــد، می گوي می کن
تــردد کردنــد و آنقــدر جاده ســازی بــه طبيعــت صدمــه وارد کــرد 
ــه ای  ــع بوت ــه در مرات ــود و ن ــی ب ــمه ها آب ــه در چش ــر ن ــه ديگ ک

ــرای چــرای دام هــا. ب
ــد  ــار زاد ول ــال آم ــر س ــه ه ــک ده ــول ي ــد: در ط وی می گوي
دام هايــم کمتــر و کمتــر شــد تــا جايــی کــه يک گلــه 200 راســی 
ــه  ــن اينک ــيد ضم ــی رس ــه کوچــک ده دوازده تاي ــک طويل ــه ي ب
ديگــر آبــی بــرای آبيــاری مزرعــه و تاميــن خــوراک دام هــا وجــود 

ــد. ــخت تر ش ــخت و س ــر روز س ــی ه ــت و زندگ نداش
ــک و امــالک  ــه و مل ــد: آخــر ســر هــم خان حــاج  قاســم می گوي
ــدا راهــی  ــی فروختــم و ابت ــرداران معدن ــه همــان بهره ب خــود را ب
تفــت و ســپس راهــی يــزد شــدم و اکنــون بــا خريــد يــک خانــه و 

ــم. ــاش می کن ــرار مع ــاره دادن آن ام اج
ــه  ــوی ک ــه نح ــت ب ــز حکم فرماس ــن ني ــت در ندوش ــن وضعي اي
ــرد و  ــا، گ ــردد کاميون ه ــدن و ت ــه مع ــای بی روي بهره برداری ه
خــاک بســياری بــر روی بوته هــا و گياهــان مراتــع نشــانده و آنهــا 
را غيرقابــل چــرا کــرده و ايــن امــر ســبب از بيــن رفتن بســياری از 

ــای ســنتی شــده اســت. دامداری ه
ندوشــن کــه قطــب لبنيات ســنتی اســتان يــزد به شــمار مــی رود، 
ــب  ــدارد و تخري ــته را ن ــوه گذش ــای انب ــر گله ه ــا ديگ ــن روزه اي
مراتــع، کــور شــدن چشــمه ها و ... ســبک و ســياق زندگــی مــردم 
ايــن مناطــق را تغييــر داده و بســياری از اهالــی را راهــی شــهرها 

کــرده اســت.

ــفند و  ــای گوس ــه گله ه ــادن ب ــارت های مع lخس
ــود ــم نمی ش ــات خت قن

خســارت های معــادن بــه گله هــای گوســفند و قنات هــا و 
ــر  ــر نظي ــای مهم ت ــی گونه ه ــود و زندگ ــم نمی ش ــمه ها خت چش

يوزپلنــگ آســيايی نيــز تحــت تاثيــر قــرار گرفتــه اســت.
ــزد  ــت ي ــط زيس ــه محي ــق چهارگان ــه مناط ــا هم ــون تقريب اکن
ــی و  ــارک مل ــوع، پ ــکار ممن ــده، ش ــت ش ــق حفاظ ــامل مناط ش

مصائبسومیناستانمعدنیکشور؛انفجارمهیبتاریخوطبیعتیزد

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 65 | شماره 13 | مرداد 95

جامعــه ایـــران

ــد و  ــج می برن ــدن رن ــک مع ــود ي ــش از وج ــات وح ــگاه حي پناه
ــاد  ــردم نه ــکل های م ــت و تش ــط زيس ــتداران محي ــاد دوس فري

ــد. ــد کرده ان ــی را بلن ــت محيط زيس
ــل  ــاد در داخ ــرب و روی مهدی آب ــدن س ــه مع ــوان نمون ــه عن ب
ــنگ در  ــدن س ــادران، مع ــد به ــده کالمن ــت ش ــه حفاظ منطق
منطقــه پــارک ملــی ســياهکوه، معــدن چادرملــو در داخــل منطقه 
حفاظــت شــده دره انجيــر قــرار دارد و ده هــا نمونــه ديگــر از ايــن 
معــادن وجــود دارد کــه نگرانی هــای زيســت محيطــی بســياری 

ــال دارد. ــه دنب ب
معــاون محيــط طبيعــی محيط زيســت اســتان يــزد در ايــن زمينه 
اظهــار داشــت: در ايــران مرکــزی آســيب های بهره بــرداری 
ــکی  ــرا خش ــت زي ــق اس ــاير مناط ــتر از س ــيار بيش ــادن بس از مع
ــن  ــت پايي ــوا، رطوب ــود در ه ــم موج ــيار ک ــت بس ــط، رطوب محي
خــاک و ... ســبب می شــود تــا تخريب هــا ديرتــر مرمــت شــود و 

ــران نيســت. ــل جب ــا قاب ــن تخريب ه ــی اي ــی گاه حت
حســن اکبــری بيــان کــرد: از ســوی ديگــر تعــداد معادنــی کــه در 
فــالت مرکــزی ايــران وجــود دارد بســيار بيشــتر از ســاير مناطــق 
ــارات  ــزد، خس ــر ي ــتان هايی نظي ــل در اس ــن دلي ــه همي ــت ب اس

ــت. ــاال اس ــيار ب ــادن بس ــای مع ــی از بهره برداری ه ناش
وی عنــوان کــرد: در مقطعــی شــتاب عجيبــی بــرای بهره بــرداری 
ــت  ــش رف ــوی پي ــه نح ــرايط ب ــد و ش ــود آم ــه وج ــادن ب از مع
کــه گويــی مــا آخريــن نســل موجــود در کــره زميــن هســتيم و 
آمده ايــم تــا همه منابــع و ذخائــر را اســتخراج و اســتفاده کنيــم. در 
مقطعــی شــتاب عجيبــی بــرای بهره بــرداری از معــادن بــه وجــود 
ــه نحــوی پيــش رفــت کــه گويــی مــا آخريــن  آمــد و شــرايط ب
نســل موجــود در کــره زميــن هســتيم و آمده ايــم تــا همــه منابــع 

و ذخائــر را اســتخراج و اســتفاده کنيــم. 
ــد کاری  اکبــری تصريــح کــرد: نمی گوييــم در حــوزه معــدن نباي
انجــام شــود زيــرا باالخــره معــادن بخشــی از اشــتغال و اقتصــاد 
ــی  ــت برخ ــا رعاي ــود ب ــا می ش ــد ام ــن می کنن ــور را تامي کش
ــد  ــه نباي ــن اينک ــرد ضم ــری ک ــا جلوگي ــائل، از تخريب ه مس
ــر  ــرا اگ ــم زي ــر کني ــی فک ــر قيمت ــه ه ــادی ب ــعه اقتص ــه توس ب
ــيب هايی  ــر آس ــت محيطی و ديگ ــای زيس ــای تخريب ه هزينه ه
کــه بــه طبيعــت تحميــل می شــود را محاســبه کنيــم، می بينيــم 
کــه بهره بــرداری از معــادن چنــدان هــم صرفــه اقتصــادی نــدارد.

وی يــادآور شــد: از دهــه ۸0 تــا ســال گذشــته ميــزان بهره بــرداری 
ــت  ــه طبيع ــا ب ــه تنه ــود و ن ــز ب ــع حيرت انگي ــه واق ــادن ب از مع
ــات  ــت حي ــه جمعي ــد بلک ــی داده نمی ش ــت و بازياب ــازه مرم اج
ــه شــکلی  ــود و بلدوزرهــا ب ــه نحــوی آواره شــده ب ــز ب وحــش ني
بــه جــان طبيعــت افتادنــد کــه نتيجــه آن ايــن شــد که يــک دهه 
ــادری نظيــر  ــه ن ــاد و تکثيــر و حفاظــت از گون ــرای ازدي تــالش ب

يوزپلنــگ آســيايی عمــال ناموفــق مانــد.
ــت وارد  ــه طبيع ــادن ب ــه مع ــيب هايی ک ــی از آس ــری، يک اکب
ــزود:  ــرد و اف ــالم ک ــی اع ــای دسترس ــاد جاده ه ــد را ايج می کنن
صرف نظــر از تخريبــی کــه خــود معــادن دارنــد، جاده هــا معضــل 
ــش از احــداث جــاده،  ــا پي ــه ت ــی ک ــرا مناطق بزرگــی هســتند زي
ــوری  ــات جان ــرای حي ــن ب ــی ام ــد و محل ــل دسترســی نبودن قاب
ــر  ــودرو نظي ــک خ ــا ي ــون ب ــد، اکن ــمار می رفتن ــه ش ــی ب و گياه
پرايــد نيــز قابل دسترســی هســتند و ايــن اقدامــات زمينــه نابودی 
حيــات وحــش را حتــی در مناطــق حفاظــت شــده، پــارک ملــی و 

ــد. ــم می کن ... فراه

lبرخوردهــای مرگبــار حیوانــات مناطــق محافظــت 
ــی ــل موادمعدن ــای حام ــا کامیون ه ــده ب ش

ــی  ــا اختصاص ــن جاده ه ــب اي ــر اغل ــوی ديگ ــزود: از س وی اف
ــای  ــر خودروه ــی و ديگ ــل موادمعدن ــای حام ــت و کاميون ه اس
مرتبــط بــا معــادن در ايــن جاده هــا بــا ســرعت های بســيار بــاال و 
غيرقابــل کنتــرل عبــور و مــرور می کننــد و ســاالنه تعــداد زيــادی 
از گونه هــای حيــات وحــش در تصــادف بــا ايــن خودروهــا جــان 

ــد. ــت می دهن ــود را از دس خ
ــز  ــر معــادن در ايجــاد ذرات معلــق و ريزگردهــا را ني اکبــری، تاثي

بســيار بــاال دانســت و بيــان کــرد: در بيابــان حتــی يــک بوتــه نيــز 
بــرای جلوگيــری از بلنــد شــدن خــاک بــه هــوا موثــر اســت امــا 
ــد  ــن می رون ــی از بي ــه واســطه فعاليت هــای معدن ــا ب ــن بوته ه اي
ــادی،  ــن ب ــا کوچکتري ــود ت ــبب می ش ــز س ــاک ني ــکی خ و خش
ــز  ــوا ني ــد و خشــکی ه ــده کن ــوا پراکن ــار شــديد در ه ــرد و غب گ
باعــث می شــود ايــن ذرات معلــق تــا ســاعت ها در هــوا پراکنــده 

بماننــد.
امــا آســيب های معــادن بــه هميــن جــا ختــم نمی شــود و در يــزد 
در برخــی مناطــق، بهره بــرداری از معــادن حتــی ســبب تخريــب 
ــی  ــای تاريخــی و طبيع ــی جاذبه ه ــه برخ ــدن ب ــيب وارد ش و آس
ــف  ــای مختل ــا و در دوره ه ــه قرن ه ــی ک ــت، جاذبه هاي ــده اس ش
ــه  ــون ب ــد و اکن ــی بوده ان ــر زيباي ــی مظه ــی و زمين شناس تاريخ
ــت  ــود را از دس ــرد خ ــی و کارب ــا زيباي ــی فعاليت ه ــطه برخ واس

ــد. داده ان

lتخت رستم زیر چرخ بلدوزرها جان می دهد
يکــی از ايــن مناطــق »تخــت رســتم« يــزد اســت کــه تاخــت و 
ــه ســبب شــده يکــی از جاذبه هــای  ــن منطق ــاز بلدوزرهــا در اي ت
تاريخــی و طبيعــی روســتايی کــه قدمــت آن بــه دوران ساســانيان 

ــرد. ــرار گي ــر ق ــاز می گــردد، تحــت تاثي ب
و  تخت رســتم  جوشــان،  چشــمه های  آهکــی،  تپه   هــای 

ــار ملــی، همــه  محــدوده ثبــت شــده توران پشــت در فهرســت آث
ــدان  ــی از طبيعت دوســتان، عالقه من ــار هــم شــرايط پذيراي در کن
را  گــرم  آب  و چشــمه های  زمين شناســی  موضوعــات  بــه 
ــا  ــت ب ــی توران پش ــدوده تاريخ ــوع مح ــرده و در مجم ــم ک فراه
ــت  ــی، ظرفي ــار تاريخــی و طبيع ــه ای از آث ــدی از مجموع بهره من
ــه گردشــگری را داراســت. ــه يــک منطقــه نمون تبديــل شــدن ب
ــی و  ــار تاريخ ــه آث ــن هم ــدی از اي ــا بهره من ــدوده ب ــن مح اي
طبيعــی، در ســال های اخيــر مــورد بهره بــرداری بی رويــه و 
غلــط معدنــکاران قــرار گرفتــه و آثــار تاريخی موجــود را در آســتانه 

ــت. ــرار داده اس ــودی ق ناب
ايــن اتفــاق در حالــی رخ می دهــد کــه ميــراث فرهنگــی، صنايــع 
ــه ايــن موضــوع  دســتی و گردشــگری يــزد بــه شــدت نســبت ب
انتقــاد کــرده و حتــی در ســفر معــاون رئيــس جمعــور بــه اســتان، 

ايــن موضــوع مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت.
موضــوع معــدن ســنگ توران پشــت به شــکل ويــژه در جلســه ای 
ــاون  ــت و مع ــط زيس ــازمان محي ــس س ــکار، رئي ــور ابت ــا حض ب
رئيــس جمهــور و مســئوالن صنعــت و معــدن و ميــراث فرهنگــی 
ــکار  ــت و گرچــه صحبت هــای ابت ــرار گرف ــورد بررســی ق ــزد م ي
ــراث فرهنگــی،  ــی چــون مي ــن نهادهاي و نتيجــه کش وقــوس بي

صنايــع و خانــه معــدن بــه تصميــم قطعــی در ايــن زمينــه منجــر 
نشــده امــا ميــراث فرهنگــی اســتان بــر روی مواضــع خــود در اين 

زمينــه ايســتاده اســت.
مديــرکل ميــراث فرهنگــی اســتان يــزد دربــاره فعاليــت معــدن در 
ايــن منطقــه اظهــار داشــت: فعاليــت دوبــاره و تمديــد مجــوز ايــن 
معــدن، خيانــت بــود و نمی شــود توجــه بــه مســئله محيط زيســت 
را در اولويــت گذاشــت امــا مجــوز معــدن را نيــز تمديــد کــرد کــه 
ــاره و تمديــد مجــوز  ــا خــط مشــی ها منافــات دارد. فعاليــت دوب ب
معــدن ســنگ تــوران پشــت، خيانــت بــود و نمی شــود توجــه بــه 
مســئله محيــط زيســت را در اولويــت گذاشــت امــا مجوز معــدن را 

نيــز تمديــد کــرد کــه بــا خــط مشــی ها منافــات دارد. 
ــه نظــر ميــراث  ــا انتقــاد از بی توجهــی ب محمدمهــدی شــرافت ب
ــرای معــدن ســنگ  ــاره ب ــه صــدور مجــوز دوب فرهنگــی در زمين
ــان داشــت: انتظــار  ــی بي ــو محدوديت هــای قبل توران پشــت و لغ
ــود  ــرای همــه روشــن ب چنيــن کاری را نداشــتيم در حالــی کــه ب
کــه فعاليت هــای معدنــی توران پشــت در کنــار مجموعــه 
ــت و  ــام اس ــال انج ــتم در ح ــت رس ــده  تخ ــت ش ــی و ثب تاريخ
ــود. ــرای چشــمه ها و تپه هــای آهکــی خواهــد ب ــد جــدی ب تهدي

ــا  ــدن ت ــن مع ــود اي ــرار ب ــا ق ــای م ــا پيگيری ه ــه داد: ب وی ادام
ــت  ــازه فعالي ــرای مجــوز، اج ــه شــده ب ــان دوره در نظــر گرفت پاي
داشــته باشــد امــا بــه يکبــاره مطلــع شــديم کــه مجــوز فعاليــت 

ايــن معــدن از ســوی شــورای عالــی معــادن تمديــد شــده اســت.
ــادن و  ــی مع ــا شــورای عال ــات ب ــان اينکــه مکاتب ــا بي شــرافت ب
ــه عنــوان عضــو ايــن  رئيــس ســازمان محيــط زيســت کشــور ب
شــورا تاثيــری نداشــته اســت، عنــوان کــرد: ادامــه فعاليــت ايــن 
معــدن در هــر ســطحی کــه باشــد، منابــع طبيعــی و ارزش هــای 
ــرد  ــرار می دهــد و آنهــا را از بيــن می ب ــر ق تاريخــی را تحــت تاثي

ــدام شــود. ــه اق ــن زمين ــد هــر چــه ســريع تر در اي ــه باي ک
مصداق هــا و مــوارد متعــددی در اســتان يــزد وجــود دارد 
ــزارش  ــک گ ــال ي ــا در مج ــک آنه ــه تک ت ــن ب ــه پرداخت ک
نمی گنجــد امــا »مشــت نمونــه خــروار اســت« در اينجــا 
ــکل های  ــع تش ــور قط ــه ط ــد و ب ــدق می کن ــتی ص ــه درس ب
ــئوالن  ــر از مس ــی آزادانه ت ــراث فرهنگ ــی و مي ــت محيط زيس
ــر و  ــث و تبادل نظ ــه بح ــه ب ــن زمين ــد در اي ــتان می توانن اس

ــد. ــات بپردازن ــه اطالع ارائ
ايــن واقعيــت کــه معــادن بــرای توســعه و رشــد اقتصــادی کشــور 
ــر کســی پوشــيده نيســت امــا نحــوه  الزم و ضــروری هســتند، ب
ــری  ــرداری، جلوگي ــيوه های بهره ب ــر ش ــارت ب ــرداری، نظ بهره ب
از صــدور مجوزهــای پــی در پــی و ... از جملــه مــواردی اســت کــه 

ــاند. ــل برس ــه حداق ــی را ب ــای معدن ــد تخريب ه می توان

http://mehrnews.com


ــر ایران فرهنگ و هن

مــاه رمضــان و مهمانــی هایــش حــال و هــوای دیگــری دارنــد امــا در ایــن بیــن مهمــان باشــی آن هم 
ــر اســت،  ــام شــاعری را هــم یــدک بکشــی حــال و روزت متفــاوت ت ــه ن در محضــر رهبــری و البت
نفــس کشــیدن در میــان واژه هــای نــاب و تــازه در حضــور رهبــر معظــم انقــالب شــاید نتوانــد کــه 

در قالــب واژه هــا بگنجــد.

ــه انتهــا رســیده و  ــه جــوان وارد روســتا شــد، جــاده خاکــی بعــد از طــی یکســاعت مســافت ب  طلب
ــه عصــا خاطــرات تکــراری  ــدا شــد. پیرمــردان روســتا کــه دســت ب چهــره روســتایی کاهگلــی پی
ــد، طلبــه جــوان عمامــه را  ــه را می پاییدن ــد، غریب ــرای هــم تعریــف می کردن روزهــای گذشــته را ب
ــر دار  ــتا خب ــردان روس ــت های م ــزران دس ــصت های ل ــت، ش ــر گذاش ــت و برس ــی برداش از صندل
ــی  ــا اســت، مهمان ــی مهمــان یک ماهــه آنه ــن روحان ــردا آغــاز می شــود و قطعــا ای شــد، رمضــان ف
ــی  ــد، مهمان ــود می دان ــغ خ ــرات دوران تبلی ــن خاط ــتا را از بهتری ــن روس ــور در ای ــا حض ــه بعد ه ک

ــا خاطراتــی از کوهنــوردی، شــنا و حتــی نقاشــی ســاختمان. روحانــی، مبلــغ، ب

ــدن و نوشــتن  ــدران باآنکــه ســواد خوان ــاه نســاء مازن ــر و م ــوی مه ــا چهارباغــی«، بان ــه می ــاه نن »م
ــد.  ــت می کن ــی فعالی ــی مازندران ــور و بوم ــای فولکل ــه آیین ه ــرن درزمین ــش از نیم ق ــدارد، بی ن
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آیین هــای فولکلــور و موســیقی مقامــی 
ــه  ــاه نن ــب م ــدران در قل ــی مازن و نواح
ــده  ــا بازمان ــان و تنه ــوی بی نام ونش بان

ــد.  ــی می تپ ــفاهی مازندران ــراث ش می

ــاء  ــاه نس ــر و م ــوی مه ــی«، بان ــا چهارباغ ــه مي ــاه نن »م
مازنــدران بــا آنکــه ســواد خوانــدن و نوشــتن نــدارد، بيــش از 
ــی  ــی مازندران ــور و بوم ــای فولکل ــه آيين ه ــرن در زمين نيم ق

فعاليــت می کنــد. 
وی کــه مــاه ننــه موســيقی مقامــی و تاريــخ شــفاهی 
ــفاهی  ــخ ش ــعر و تاري ــوی ش ــروف اســت و بان ــدران مع مازن
محســوب می شــود و گنجينــه ای از آيين هــا و نواهــای 
ــت.  ــرده اس ــط ک ــت و ضب ــينه اش ثب ــی را در س ــل بوم اصي
ــادر  ــد و م ــی می کن ــندگی و بافندگ ــعر، ريس ــر ش ــالوه ب ع
ــرارت  ــختی و م ــا س ــه ب ــت ک ــدی اس ــار فرزن ــان چه مهرب
ــرورش داده اســت و همدمــی  ــان را پ در کشــاکش روزگار آن

ــت.  ــش اس ــر ناتوان ــرای همس ــان ب ــور و مهرب صب
مــاه ننــه در مراســم رونمايــی از جــام زريــن کالردشــت بــه 
اجــرای برنامــه  پرداخــت و هنــرش مــورد اســتقبال مهمــان 
قــرار گرفــت و ايــن بانــوی شــعر و فرهنگ عامــه مازنــدران 

ــم.  ــندگی می کن ــم و ريس ــوراب می باف ــد: ج می گوي
شــعرخوانی  بــه  دل تنگــی  ســر  از  می دهــد:  ادامــه 
ــينه  ــه در س ــت ک ــی اس ــان ناگفته هاي ــعر بي ــردازم و ش می پ
حبــس کــرده ام و بــا اميــری خوانــی، طالبــا و اميــر و گوهــر، 

ناگفته هــای درونــی ام را بيــان می کنــم. 

ــر الل  ــی همس ــای درون ــه ه ــیقی ناگفت lموس
ــت ــن اس م

ــدران کــه اميــری خوانــی  بانــوی شــعر و فرهنگ عامــه مازن
ــرم  ــد: همس ــادگار دارد می گوي ــه ي ــدر ب ــی را پ و آوازخوان
ــم،  ــعرها و آوازهاي ــت و در ش ــدارد و الل اس ــن ن ــان گفت زب
ــان  ــراز می کنــم و شــعر و آواز بي ــه وی اب حــس درونيــم را ب
حرف هــای ناگفتــه و ناشــنيده همســرم اســت کــه بــا زبــان 

ــود.  ــان می ش ــيقی و آوا بي موس
قــرار اســت مســتند داســتانی مــاه ننــه بانــوی شــعر 
مازنــدران نيــز توليــد شــود و بــه جشــنواره بين المللــی 

ــم  ــن فيل ــردان اي ــدی کارگ ــم زن ــد، ميث ــاه راه ياب ــم کوت فيل
داســتانی و پژوهشــگر می گويــد: يکــی از دغدغه هــای 
مهــم مــا پرداختــن بــه ادبيــات فولکلــور و شــفاهی اســت و 
در فرهنــگ شــفاهی، ســاالر زنــان و ســاالر مردانــی هســتند 
ــه حفــظ و ضبــط  کــه دغدغــه آييــن و ســنن را داشــتند و ب

ــد.  ــگ پرداختن ــفاهی فرهن ش
ــی  ــيقی مقام ــه موس ــاالزنانی اســت ک ــه س ــه ازجمل ــاه نن م
ــندگی،  ــه ريس ــار آن ب ــد و در کن ــوب می شناس و آوازی را خ
ــز  ــروداری ني ــت و آب ــا زحم ــت و ب ــغول اس ــی مش بافندگ

ــت ــرورش داده اس ــش را پ فرزندان
ــه  ــت ک ــی اس ــه زنان ــه ازجمل ــاه نن ــت: م ــار داش وی اظه
موســيقی مقامــی را خــوب می شناســد و در کنــار آن 
ــت و  ــا زحم ــت و ب ــغول اس ــی مش ــندگی، بافندگ ــه ريس ب

آبــروداری نيــز فرزندانــش را پــرورش داده اســت.
ــانه های  ــا و افس ــا، ترانه ه ــه، قصه ه ــاه نن ــه وی، م ــه گفت ب
قديمــی زيــادی را در ســينه دارد و يکــی از بازمانــدگان 
ــر از  ــت و اگ ــه ای اس ــوان گنجين ــفاهی و به عن ــگ ش فرهن
دســت رود تمــام مفاهيــم و دانســته هايی کــه در ســينه دارد 
ازايــن رو  و  می شــود  مدفــون 
تصميــم بــه ســاخت فيلمــی 
دربــاره ايــن بانــوی شــعر و 

گرفته ايــم.  فرهنــگ 
مردم نهــاد  موسســه  مديــر 
نيمــا يوشــيج نوشــهر دربــاره 
معرفــی خصوصيــات اخالقــی 
و شــخصيتی »مــاه ننــه ميــا 
چهارباغــی« اظهــار داشــت: ايــن 
ــی  ــعرهای محل ــو ش ــزرگ بان ب
فراوانــی را از بــر اســت و تســلط 
کاملــی بــر فرهنــگ شــفاهی 
ــه  ــژه منطق ــتان به وي ــرب اس غ

دارد. کالرســتاق 
المعــارف  دايــره  بــه  زنــدی 
فرهنگ عامــه  جلــدی   10

ــا ابراهيمــی،  کالرســتاق حاصــل زحمــات اســتاد مؤمــن توپ
نويســنده، پژوهشــگر و روزنامه نــگار، مؤلــف چنــد جلــد 
ــه  ــنن منطق ــگ و س ــوص فرهن ــمار در خص ــاب و گاه ش کت
ــی  ــتاد ابراهيم ــد: اس ــادآور ش ــرد و ي ــاره ک ــتاق اش کالرس
ــتائيانی  ــش را از روس ــی خوي ــای تحقيق ــياری از فيش ه بس
نظيــر »مــاه ننــه« کــه ميــراث دار فرهنــگ شــفاهی غــرب 

ــت. ــرده اس ــت ک ــت، درياف ــدران اس مازن
ــی  ــيقی مازن ــه موس ــان اينک ــگاه بابي ــدرس دانش ــن م اي
ــادی  ــرزن آب ــژاد م ــادی ن ــت صي ــا و هم ــا ابوالحســن صب ب
ــه  ــن خط ــردم اي ــی م ــفانه حت ــزود: متأس ــده، اف شناخته ش
چيــزی  و  نمی شناســند  را  صيــادی  همــت  مرحــوم 
به صــورت مکتــوب و تصويــری از ايــن اســتاد برجــای 

ــت. ــر نيس ــده مفاخ ــن زيبن ــت و اي ــده اس نمان
ــه«  ــاه نن ــه »م ــان اينک ــا بابي ــر موالن ــروه تئات سرپرســت گ
ــوم،  ــان، آداب ورس ــر، زب ــی، تفک ــمی، پوشش ــاظ جس ازلح
ــا  ــاط ب ــی، ارتب ــی، کارآفرين ــارکت های اجتماع ــنن، مش س
همســر در زندگــی مشــترک معــرف يــک زن، همســر، 
ــی  ــت: معرف ــت، گف ــتاقی اس ــه کالرس ــر نمون ــادر، خواه م

ــود. ــد ب ــق  وی خواه ــا در ح ــو، جف ــن بان ــدی اي تک بع
احــد جاودانــی مديــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
مازنــدران نيــز بــا اشــاره بــه اينکــه فرهنــگ و هنــر 
ــی  ــان معرف ــه را جه ــو مکرم ــر بان ــره ای نظي ــدران، چه مازن
کــرده اســت کــه آثــارش در نمايشــگاه های بــزرگ خارجــی 
ــک  ــز ي ــه ني ــاه نن ــت: م ــت گف ــده اس ــش درآم ــه نماي ب
ــب  ــز در قال ــا وی را ني ــم ت ــا داري ــی دارد و بن ــتعداد زيباي اس

ــم.  ــی کني ــور معرف ــر کش ــگ و هن ــه فرهن ــم ب فيل
وی اظهــار داشــت: فيلــم مــاه ننــه بــرای جشــنواره 
ــاد  ــی، ارش ــورت راه ياب ــود و در ص ــاده می ش ــی آم بين الملل

از آن حمايــت خواهــد کــرد. 
ــادران و ســاالرزنان و  ــون م ــدران، مدي ــر مازن فرهنــگ و هن
ــخ شــفاهی،  ــو از تاري ســاالرمردانی اســت کــه قلبشــان ممل
ايــن  و شناســاندن  اســت  بومــی  و  آيين هــای کهــن 
هنرمنــدان بی نام ونشــان می توانــد بــر غنــای فرهنگــی 

ــد.  ــه افزاي منطق

فرهنــگ و هنــر ایــران

بازماندهمیراثشفاهیمازندرانرابشناسید

»ماهننه«؛بانویشعرفولکلورمازندران

علیرضا   نوری 
کجوریان
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

زخمیبیپولیبرپیکراسعدگرگانی

برنامههایغیرهنری
کمردومینتاالرباشکوه

کشورراشکست

تــاالر فخرالدیــن اســدگرگانی بعــد 
ــاالر  ــن ت ــاالر وحــدت تهــران دومی از ت
باشــکوه کشــور اســت کــه مختــص 
اســتفاده  امــا  ساخته شــده  تئاتــر 
ــب  ــاالر موج ــن ت ــوان ای ــد ت بیش ازح
تخریــب ایــن بنــای باشــکوه شــده 

اســت. 

ــی،  ــد گرگان ــن اس ــدان فخرالدي ــک مي ــت و ي ــرگان اس ــک گ ي
ميدانــی کــه دوميــن تــاالر باشــکوه کشــور در گوشــه ای از آن مانند 
نگينــی می درخشــد و محــل رفت وآمــد اهالــی و دوســتداران 

ــر کشــور و اســتان گلســتان اســت. فرهنــگ و هن
ــگاه،  ــزاری نمايش ــرای برگ ــش ب ــال پي ــه از 40 س ــی ک هنرمندان
اجــرای تئاتــر، موســيقی و ... از سراســر کشــور بــه گــرگان 
رفت وآمــد دارنــد نــام ايــن تــاالر را به خوبــی می شناســند. 
ــاالر گــرگان« شــناخته می شــد  ــام »ت ــا ن ــدا ب ــاالری کــه در ابت ت
امــا بــرای انتخــاب نامــش جمعــی از فرهيختــگان و نويســندگان 
ــاهيرگرگان  ــتی از مش ــه فهرس ــا تهي ــدند و ب ــع ش ــم جم ــرد ه گ
ــام خالــق »منظومــه ويــس و  ــه ن ــام تــاالر را ب زميــن ســرانجام ن

ــد. ــند زدن ــعدگرگانی س ــن اس ــی فخرالدي ــن« يعن رامي

lتاالری با تجهیزات اختصاصی
آنطــور کــه مــی گوينــد ســاخت ايــن تــاالر در ســال 1351 آغــاز 
شــده و در هشــتم ارديبهشــت ماه 135۷ افتتاح شــده اســت. 
مجموعــه ی فخرالديــن اســعد گرگانــی با متــراژ پنــج هــزار و 500 
متــر دارای ســه ســالن اجــرا و دو ســالن تمريــن اســت؛ بــه گفتــه 
برخــی از کارشناســان تجهيــزات بــه کار رفتــه در ايــن تــاالر در آن 
زمــان اختصاصــی ســاخته شــده و نمونــه داخلــی و خارجــی نــدارد. 
البتــه معمــاری منحصربه فــرد ايــن فضــای فرهنگــی هنــری هــم 

ــی دارد. ــودش زيبايی هاي ــوع خ در ن
بــرای دانســتن تاريخچــه دقيق تــری از ايــن تــاالر بــه ســراغ يکی 
از کارمنــدان بازنشســته تــاالر فخرالديــن بــه نــام محمــد غالمــی 
ــَمت های  ــود را در ِس ــر خ ــال از عم ــه 30 س ــردی ک ــی روم، م م
معــاون تــاالر و مســئول ايــن تــاالر باعظمــت ســپری کرده اســت؛ 
ــاالر و  ــر ت ــان پيگي ــا دلســوزانه همچن گرچــه بازنشســته شــده ام

مشــکالتش اســت.
بــرای صحبــت اتــاق مديريــت تــاالر در اختيارمــان قــرار می گيــرد، 
اتاقــی کــه بــا نقــش و نگارهــای فــرش ترکمنــی گچ بــری شــده 

اســت و نــگاه هــر بيننــده ای را بــه خــود خيــره می کنــد.
 غالمــی می گويــد شــروع ســاخت بنــای تــاالر در ســال 51 بــود، 
ــود و موســيقی و  ــگ دوســتی ب ــرگان شــهر فرهن ــه گ ازآنجايی ک
ــه  ــاد برگــزار می شــد در زمــان طاغــوت ب ــن شــهر زي ــر در اي تئات
اداره فرهنــگ و هنــر آن زمــان دستورســاخت ايــن مجموعــه داده 
شــد، در ابتــدا تصميــم گرفتــه شــدفضای تــاالر در حــد آمفی تئاتــر 
ــاالر در نظــر  ــرای ت ــان ب ــه در آن زم ــی ک ــا بناي ــود ام ــاخته ش س
گرفتــه بودنــد جوابگــوی 20 الــی 30 ســال آينــده نبــود بــه هميــن 
دليــل انتهــای ســالن و ضلــع شــرقی حــدود 200 الــی 300 متــر به 

فضــای ســاختمان اصلــی اضافــه شــد.
غالمــی ادامــه می دهــد: زمانــی کــه ســاخت ســاختمان بــه اتمــام 
رســيد و تجهيــزات فنــی را بــرای نصــب وارد ســاختمان می کردنــد 

در ســال 56 شــروع بــه اســتخدام نيــروی کادر فنــی کردنــد و مــن 
ــه  ــر ب ــر ديگ ــی 90 نف ــراه ۸0 ال ــه هم ــال ها ب ــان س ــم در هم ه

اســتخدام تــاالر درآمــدم.
وی اضافــه می کنــد: اواخــر ســال 56 همســر شــاه مخلــوق 
بــرای بازديــد از ايــن تــاالر آمــد و در حيــن بازديــد دســتور 
ــاح شــود،  ــا 5۸ افتت ــا در ســال 5۷ ي ــر و تحــوالت داده شــد ت تغيي
در حيــن انجــام تغييــرات انقــالب رخ داد و کارشناســان انگليســی 
ــی  ــرکت ايران ــارت ش ــت نظ ــان تح ــه در آن زم ــکاتلندی ک و اس
مشــغول کار بــر روی تــاالر بودنــد از کشــور خــارج شــدند و تکميل 

ــد. ــا ش ــه کاره ره ــزات نيم تجهي

lبا تجربه اندک تجهیزات را کامل کردیم
غالمــی ادامــه می دهــد: در آن زمــان کارمندانــی کــه بــه اســتخدام 
تــاالر درآمــده بودنــد دوره آموزشــی چنــد مــاه ای را گذرانــده بودند 
ــا  ــدک ت ــه ان ــان تجرب ــا هم ــا و ب ــان آموزش ه ــه هم ــکا ب ــا ات و ب
حــدودی توانســتيم نواقــص نــور و واحــد صحنــه را برطــرف کنيــم 
و ازآنجايی کــه تمــام دســتگاه های به کاررفتــه در ايــن تــاالر 
انگليســی و بــرای مــا ناشــناخته بــود بــا مشــکالت زيــادی روبه رو 

شــديم.
ايــن پيشکســوت تــاالر از اســتخدام عوامــل اجرايــی تئاترگــرگان 
ــر در همــان  ــد و ادامــه می دهــد: عوامــل تئات در آن زمــان می گوي
ســال شــروع بــه فعاليــت کــرد و در ســال 5۸ درايــام اوليــن دهــه 
فجــر و پيــروزی انقــالب اســالمی تــاالر فخرالديــن اســد گرگانــی 
بــا اجــرای تئاتــری کــه هنرمنــدان گرگانــی آمــاده کــرده بودنــد بــا 
حضورمســئوالن کشــوری و اســتانی آن زمــان رســماً افتتاح شــد و 

کار خــود را آغــاز کــرد.
بــه همــراه آقــای غالمــی بــه پشــت صحنه تــاالر فضايــی کــه از 
ديــد مخاطبــان پنهــان اســت و عمدتــاً محــل اســتراحت عوامــل 
اجرايــی تئاتــر، نمايــش و کنســرت های موســيقی اســت مــی روم. 
ــدام  ــرای هرک ــده ب ــب ش ــی نص ــه پرده هاي ــاره ب ــا اش ــی ب غالم
توضيحاتــی ارائــه می کنــد و بعــد بــه )لـَـت( هــای چوبــی کــه بــه 
ــد  ــاره می کن ــرار دارد اش ــه ق ــت صحن ــده در پش ــع ش ــت جم حال
ــمفونيک  ــت س ــزاری ارکس ــژه برگ ــا وي ــن لت ه ــد: اي و می گوي
اســت و مــن در بازديــدی کــه از ســاير تاالرهــای کشــور داشــته ام 

ــده ام. مشــابه آن را ندي
بعــد از پشــت صحنــه بــه طبقــه فوقانــی می رويــم، جايــی 
ــا  ــردن پرده ه ــن ب ــاال و پايي ــه ب ــوط ب ــزات مرب ــام تجهي ــه تم ک
ودســتگاه های ديگــر در آنجــا قــرار دارد، انــواع و اقســام تجهيزاتی 
کــه اسم هايشــان را نمی دانــم در راهرويــی پشــت ســر هــم 
قرارگرفتــه اســت. طناب هــای بزرگــی کــه مربــوط بــه نگهــداری 
ــم  ــی دور ه ــه شــکل حلقه هاي ــن اســت ب ــف ِس ــای مختل پرده ه

مونا  
محمد   قاسمی
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ــد. ــرار گرفته ان ــره ق ــک گي ــک روی ي ــورده؛ هري ــچ خ پي
ــاره  ــا اش ــد و ب ــانم می ده ــا رانش ــواع پرده ه ــی ان ــا غالم در اينج
بــه پــرده آهنــی منحصربه فــردی کــه در کمتــر تــاالری درســطح 
ــن  ــه اي ــی ب ــرده آهن ــن پ ــی اي ــد: کاراي کشــور ديده شــده می گوي
شــکل اســت کــه اگــر زمانــی در فضــای تــاالر آتش ســوزی رخ داد 
ايــن پــرده از گســترش آتــش بــه روی صحنــه جلوگيــری می کند، 
ــس،  ــوص ويدئوکنفران ــای مخص ــی پرده ه ــرده آهن ــر پ ــالوه ب ع

ــده می شــود. ــز دي ــر و ... ني ســينما و تئات

lتخریب های تاالر قلبم را به درد می آورد
ــع  ــم، موق ــف برميگردي ــالن همک ــه س ــاه ب ــد کوت ــد از بازدي بع
ــر  ــد ه ــف می گوي ــراز تأس ــا اب ــی ب ــا غالم ــدن از پله ه ــن آم پايي
ــی را  ــا و تخريب هاي ــم و کمبوده ــاالر می آي ــای ت ــه فض ــت ب وق
کــه بــر اثراســتفاده زيــاد و خــارج از تــوان تــاالر بــه وجــود آمــده 
ــی  ــه الب ــن ب ــن حي ــد. در همي ــه درد می آي ــم ب ــم قلب را می بين

همکــف می رســيم.
ــده را  ــی تخريب ش ــای چوب ــت پارکت ه ــاره دس ــا اش ــی ب غالم
ــه  ــن مجموع ــا در اي ــه م ــی ک ــد: زمان ــد و می گوي ــانم می ده نش
فعاليــت می کرديــم کوچک تريــن تخريب هــا را بــا ســرعت 

تعميــر می کرديــم امــا در ســال های بيــن ۸4 تــا ۸6 کــه 
و  بازنشســته شــدند  به يک بــاره همگــی  تــاالر  کارمنــدان 
نيروهــای جديــد بــدون تجربــه جايگزيــن کارکنــان ســابق شــدند 
ــاالر  ــروز تخريــب در ســطح ت ــه ســاز ب ــه زمين ــود تجرب ــر نب در اث
ــا  ــرگازی ي ــد کول ــال در قســمت هايی کــه نباي ــرای مث شــده اند؛ ب
اســپيلت کارگذاشــته شــده اســت؛ آب خــارج شــده از ايــن کولرهــا 
ــرروی پارکت هــای چوبــی کميــاب کــف البــی ريختــه شــده و  ب

ــا شــده اســت. ــی آنه باعــث خراب
ــاالر  ــر ت ــه ســراغ اميرغالمــی مدي ــاالر ب بعــد از چرخــی زدن در ت
ــوم،  ــا می ش ــاالر جوي ــی ت ــواالت فعل ــاع و اح ــی روم و از اوض م
ــره  ــا به ــاال ب ــه ح ــت ک ــی اس ــد غالم ــد محم ــی فرزن اميرغالم
ــاالر درصــدد  ــدر و ديگــر بازنشســتگان ت ــری از تجربه هــای پ گي

ــت. ــاالر اس ــرادات ت ــرن اي ــرف ک برط
غالمــی گويــد: بــه لحــاظ ســاختمانی مشــکالتی از جملــه نشــت 
آب، تخريــب ناشــی از بــاران و فرســودگی، مــوج برداشــتن البی در 

اثــر زلزلــه و ... گوشــه ای کوچــک از مشــکالت اســت.
مديرتــاالر فخرالديــن اســد گرگانــی بــا اشــاره بــه مشــکالتی کــه 
ــور و  ــد ن در زمينــه تجهيــزات از قبيــل تجهيــزات صحنــه ای مانن
ــی و  ــی، برق ــی، سرمايش ــات گرمايش ــه تاسيس ــدا و در زمين ص
مکانيکــی می گويــد: در زمــان تجهيــز کــردن تــاالر قطعاتــی کــه 
مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت سفارشــی بــوده و فقــط بــرای 
ــه آن در ديگــر کشــورها و  ــن ســاخته شــده و نمون ــاالر فخرالدي ت
ايــران وجــود نــدارد؛ متاســفانه اين سفارشــی بــودن تجهيــزات کار 

را بــرای مــا ســخت کــرده اســت چــون نمی توانيــم مشــابه داخلــی 
برايــش پيــدا کنيــم و در زمــان خرابــی بايــد بــه کلــی مجموعــه را 

عــوض کنيــم کــه ايــن امــر مســتلزم هزينــه زيــادی اســت.
وی ادامــه می دهــد: متاســفانه بودجــه ای کــه بــرای تــاالر در نظــر 
ــه  ــاالر را ب ــه ت ــای روزان ــاف هزينه ه ــط کف ــود فق ــه می ش گرفت
ســختی می دهــد و مــا مجبوريــم در زمــان خــراب شــدن قطعــه ای 
مشــابه قطعــه خــراب شــده را ازمــکان ديگــر برداشــته و جايگزيــن 

کنيــم.
ــود  ــه می ش ــر گرفت ــاالر در نظ ــرای ت ــه ب ــه ای ک ــفانه بودج متاس
ــد  ــختی می ده ــه س ــاالر را ب ــه ت ــای روزان ــاف هزينه ه ــط کف فق
ــم در زمــان خــراب شــدن قطعــه ای مشــابه قطعــه  و مــا مجبوري

ــم ــن کني خــراب شــده را ازمــکان ديگــر برداشــته و جايگزي
ــوزه  ــد: در ح ــات می گوي ــوزه تاسيس ــه ح ــاره ب ــا اش ــی ب غالم
تاسيســات يــک بخــش مربــوط بــه موتــور خانــه مســتهلک شــده 
و کيفيــت خــود را از دســت داده و بــرای برطــرف کردن مشــکالت 

آن بــه 50 ميليــون تومــان اعتبــار نيــاز اســت.
ــت  ــی اس ــئله مهم ــراری مس ــرق اضط ــه ب ــان اينک ــا بي وی ب
ــان  ــراری در زم ــرق اضط ــور ب ــور ژنرات ــه موت ــاز ب ــد: ني می گوي
ــر در  ــه اگ ــرا ک ــت چ ــات اس ــی از ملزوم ــرت يک ــزاری کنس برگ

وســط اجــرای برنامــه کنســرت بــرق قطع شــود، بــرق اضطــراری 
فقــط هشــت پروژکتــور را روشــن نگــه مــی دارد کــه ايــن 

ــت. ــش نيس ــرت و نماي ــخگوی کنس مقدارپاس
ــون  ــدود 100 ميلي ــور ح ــور ژنرات ــت موت ــد: قيم ــی می افزاي غالم
تومــان اســت و در صــورت خريــد آن مشــکل مــا در ايــن زمينــه 

برطــرف می شــود.
ــی  ــی از غالم ــای الب ــر پارکت ه ــای تعميي ــا هزينه ه ــه ب در رابط
می پرســم، می گويــد: البــی پاييــن، بــاال، راه پلــه و صحــن اصلــی 
حتمــاً نيازبــه تعويــض دوبــاره کفپــوش دارد و طبــق بــرآورد هزينه 
مــا حداقــل 300 ميليــون تومــان هزينــه بــرای تعويــض پارکت هــا 

الزم اســت.
ــرای  ــی در دســترس باشــد ب ــع مال ــد: اگــر مناب ــه می کن وی اضاف
ــال  ــوان مث ــه عن ــم ب ــه روز اســتفاده می کني ــزات ب ــه تجهي صحن
ِســن گــردان جــزء نيازهــای تــاالر امــروزی اســت کــه متاســفانه 

ايــن تــاال از آن بــی بهــره اســت.
ــه  ــت ک ــال اس ــک س ــگاه ي ــاالر ن ــور ت ــد: ميزن ــی می گوي غالم
ــت  ــان اس ــون توم ــدود 26 ميلي ــه آن ح ــت و هزين ــوخته اس س
ــکل  ــه ش ــدا را ب ــا ص ــکل دارد و م ــدا مش ــاق ص ــن ات همچني

ــم. ــن داري ــه ميکروف ــن ب ميکروف

lتعــداد کارکنــان تــاالر از 80 نفــر بــه 8 نفــر 
کاهــش داشــته اســت

مديــر تــاالر اضافــه می کنــد: روزگاری ايــن تــاالر بــا ۸0 نفــر اداره 

می شــده امــا اکنــون ايــن تعــداد بــه ۸ نفــر رســيده اســت و کمبــود 
نيــرو يکــی ديگــر از مشــکالت ايــن تــاالر اســت؛ اگــر ايــن تــاالر 
ــتفاده  ــر اس ــگ و هن ــط بحــث فرهن ــی فق ــودش يعن ــای خ در ج
ــار مشــکالتش حــل می شــود امــا مــا متاســفانه  شــود کمــی از ب
شــاهد هســتيم اکثــر دســتگاه ها و نهادهــا برنامه هــای خــود را بــه 
شــکل رايــگان در ايــن مــکان برگــزار می کننــد و هزينه هايــی را 

ــد. ــه وجــود می آورن ــاالر ب ــرای ت ب
ــاالر طــی  ــی ت ــون تومان ــه بودجــه 100 ميلي ــا اشــاره ب غالمــی ب
ــه ۸00  ــرای نگهــداری تــاالر حداقــل ب يــک ســال مــی گويــد: ب
ــن  ــی م ــت و از طرف ــاز اس ــال ني ــه در س ــان بودج ــون توم ميلي
ــاالر اختصاصــی شــود هزينه هــای آن  ــر اســتفاده از ت ــدم اگ معتق

ــرد. ــورت نمی گي ــم ص ــی ه ــر تخريب ــد و ديگ ــن می آي پايي
ــکالت  ــا مش ــه ب ــالمی در رابط ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدي
ــتفاده  ــاالر اس ــت ت ــادی از ظرفي ــالهای متم ــد: س ــاالر می گوي ت
ــرای رفــع آســيب های اساســی آن اعتبــاری در  شــده اســت امــا ب
ــرآورد انجــام شــده از طــرف  نظــر گرفتــه نشــده اســت و طبــق ب
کارشناســان وزارت ارشــاد دو ميليــارد و 100 ميليــون تومــان بــرای 
تعميــر و تجهيــز تــاالر نيــاز اســت کــه البتــه طبيعــی اســت چنين 
رقمــی خــارج از تــوان دســتگاه اســت چــرا کــه ايــن رقــم مربــوط 
بــه يــک ســال و دو ســال نيســت بلکــه در طــول ســاليان متمادی 
تجميــع شــده اســت و تبديــل بــه يــک رقــم درشــت شــده اســت.

ــکالت  ــت از مش ــرون رف ــازی، راه ب ــی س خصوص
ــاالر ت

حجــت االســالم فضيلــت راه بــرون رفــت از ايــن وضعيــت 
ــد  ــد و می گوي ــی می دان ــش خصوص ــه بخ ــذاری ب ــاالر را واگ ت
ــی پاســخگوی هزينه هــای جــاری  ــارات دولت ــه اعتب ــی ک ازآنجاي
نيســت از طرفــی نمی توانيــم بــه هنرمنــدان خدمــات ندهيــم بــه 
ــی از ســال  ــرای نصــف روزهاي ــم ب ــم گرفتي ــل تصمي ــن دلي همي
مديريــت تــاالر را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنيــم تــا از محــل 
ــود. ــن ش ــاالر تأمي ــاری ت ــای ج ــل هزينه ه ــای آن الاق درآمده

ــن  ــرای نگي ــی ب ــری اساس ــط فک ــئوالن زيرب ــت مس  الزم اس
ــر  ــال اگ ــوان مث ــه عن ــد، ب ــام دهن ــرگان انج ــهر گ ــی ش فرهنگ
ــاردی  ــه ميلي ــا هزين ــدی ب ــی جدي ــای فرهنگ ــت فض ــرار اس ق
ســاخته شــود بــه جــای آن باصــرف يــک ســوم همــان هزينه های 
ميليــاردی مرهمــی بــر زخم هــای تــاالر فخرالديــن اســد گرگانــی 
گذاشــته شــود تــا نگذاريــم گــرد پيــری و فرســودگی بر چهــره اين 

مــکان فاخــر بنشــيند.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

تعــدادی از روحانیــون و طــالب حــوزه 
علمیــه قــم در مــاه مبــارک رمضــان 
ــه مناطــق محــروم  بــرای تبلیــغ دیــن ب
از  برخــی  می کننــد.  ســفر  کشــور 
ــار حضــور  ــن ب ــرای اولی ــن مناطــق ب ای

روحانــی را تجربــه می کننــد. 

طلبــه جــوان وارد روســتا شــد، جــاده خاکــی بعــد از طی يکســاعت 
ــدا  ــی پي ــتايی کاهگل ــره روس ــيده و چه ــا رس ــه انته ــافت ب مس
ــه عصــا خاطــرات تکــراری  شــد. پيرمــردان روســتا کــه دســت ب
ــه را  ــد، غريب ــف می کردن ــم تعري ــرای ه ــته را ب ــای گذش روزه
ــی برداشــت و برســر  ــد، طلبــه جــوان عمامــه را از صندل می پاييدن
ــر  ــتا خب ــردان روس ــت های م ــزران دس ــصت های ل ــت، ش گذاش
ــی  ــن روحان ــا اي ــود و قطع ــاز می ش ــردا آغ ــان ف ــد، رمض دار ش
ــا حضــور در  ــه بعد ه ــی ک ــا اســت، مهمان ــه آنه ــان يک ماه مهم
ــد،  ــود می دان ــغ خ ــرات دوران تبلي ــن خاط ــتا را از بهتري ــن روس اي
مهمانــی روحانــی، مبلــغ، بــا خاطراتــی از کوهنــوردی، شــنا و حتی 

نقاشــی ســاختمان.
حجـت االسـالم سـيد محسـن محمـدی می گويـد: هنـوز بعـد از 
گذشـت چند سـال از آن دوران بچه های روسـتای دورافتـاده ای که 
بـه قول معـروف زير پونز نقشـه ايران قـرار دارد بـه او زنگ می زنند 

و هديـه آنهـا هنـوز در جلوی ماشـين وی آويزان اسـت.
وی يــاد آن روز هــا را اينگومــه تعريــف می کنــد: »روســتا وضعيــت 
مناســبی نداشــت، فــردای حضــور در آنجــا متوجــه شــدم بچه هــا 
ــد،  ــد اســت درس می خوانن ــادی بن ــه ب ــه ب ــی ک ــی کاهگل در اتاق
ــاز و  ــاخت و س ــر و س ــيمان و آج ــچ و س ــديم گ ــه کار ش دســت ب
ــک  ــی کوچ ــيد و اتاقک ــز رس ــا ني ــگاری ديوار ه ــه رن ــی کار ب حت

مدرســه روســتا شــد«.

lتجربه نقاشی ساختمان
و اينگونـه بـود که مبلغ جوان نقاشـی سـاختمان را نيـز تجربه کرد، 
وی از همراهـی خـود در کوهنـوردی بـا بچه هـا و شـنا بـا آنهـا در 
رودخانـه نيـز خاطـرات زيـادی دارد خاطراتـی کـه بـا ايـن جملـه 
همراه اسـت کـه آنها تصـور نمی کردند يـک روحانی در کنـار آن ها 

کوهنـوردی کنـد و يـا بـرای شـنا در آب سـرد وارد رودخانه شـود.
می گويــد  بچه هــا  هديــه  از  محمــدی  االســالم  حجــت 
بچه هايــی کــه هنــوز بــا او در اتباطنــد، آويــزی کــه درســت شــد 
تــا در جلــوی آينــه ماشــينش آويــزان باشــد و هميشــه يــاد بچه هــا 

ــت  ــه نشــان از معرف ــزی ک ــد. آوي ــده کن ــغ زن ــای مبل ــرای آق را ب
بچه هــای روســتايی دارد کــه در مــدار صفــر درجــه جايــی در ايران 

ــد. ــپری می کنن ــان روزگار س ــام و نش ــدون ن ــن، ب زمي
آنهــا تصــور نمی کردنــد يــک روحانــی در کنــار آن هــا کوهنــوردی 

کنــد و يــا بــرای شــنا در آب ســرد وارد رودخانــه شــود.
ايــن روحانــی مبلــغ در کنــار فعاليت هــای خــود تــا پاســی از شــب 
ــا رســالت  ــه و يادداشــت می کــرده ت منبر هــای فردايــش را مطالع
ــه  ــر وی چ ــه نظ ــد و ب ــوش نکن ــز فرام ــتا را ني ــه روس ــش ب آمدن

تبليغــی بهتــر از تبليــغ عملــی و اخالقــی.
روزهــای گــرم و صميمــی تبليــغ مــاه مبــارک رمضــان در روســتا 
ــغ  ــای مبل ــه آق ــت ک ــد و اينجاس ــود می رس ــی خ ــام پايان ــه اي ب

ــده شــدن. ــرای کن ــی ب ــه دل ــدن دارد و ن ــای مان ــه پ جــوان ن
وی کــه در مــدت اقامــت يــک ماهــه خــود از وضعيــت معيشــت 
روســتا باخبــر شــده در آخريــن روز، چنــد ســاعت زود تــر از موعــدد 
ــا مــردم در معذوريــت رودرويــی  مقــرر روســتا را تــرک می کنــد ت
بــا وی بــرای پرداخــت پــول و بيــن راهــی قــرار نگيرنــد امــا در راه 
ديــده اســت مــردم از وی زود تــر دســت بــه کار شــده اند و صنــدوق 
عقــب ماشــين وی بــا خرمايــی کــه تنهــا دارايــی و وســيله امــرار 

معــاش اهالــی بــوده پــر شــده اســت.

lکوله باری از هدیه برای مردم
هســتند کســانی کــه ماننــد حجــت االســالم احمــدی خاطــرات 
زيبايــی از دوران تبليــغ دارنــد، افــرادی کــه کولــه خــود را از 

هدايايــی کــه بــرای مــردم در نظــر گرفته انــد پــر می کننــد و البتــه 
ــا  ــن هداي ــه اي ــاره هزين ــا درب ــن شــايد پرســش های م ــن بي در اي
ــا چــک  ــد هداي ــرای خري ــه ب ــد ک ــه بگوي ــد ک ــور کن وی را مجب

ــت. ــدت دار داده اس م
حجت االسـالم غالمعلی نجـف زاده روحانی اسـت کـه کوله بارش 
در ايـام تبليـغ از هدايايی کـه برای مـردم در نظر گرفته پر می شـود 

و عـالوه بر آن تجربه 30 سـاله تبليغ را نيـز در چنته دارد.
ــان  ــان در مي ــنيدن مخاطب ــرای ش ــش را ب ــه خاطرات ــی ک مبلغ
ــون  ــه تاکن ــم ک ــتايی رفت ــه روس ــل ب ــال ها قب ــذارد: »س می گ
مبلغــی در آنجــا حضــو نيافتــه بــود، مــردم زيــاد بــا مــن مأنــوس 
ــتا راه  ــای روس ــس کوچه ه ــه پ ــا در کوچ ــن روز ه ــد بنابراي نبودن
می افتــادم و بــا ســالم کــردن بــه کوچــک و بــزرگ چنــد کلمــه ای 
ــردم و  ــان مــردم ب ــه مي ــرم را ب ــا آنهــا صحبــت می کــردم و منب ب
ايــن شــد کــه مــردم در   نهايــت خــود بــه پــای منبــر مــن آمدنــد«.
وی بــرای مــاه رمضــان ســال جــاری 300 هديــه را در نظــر گرفته 
کــه در حــال حاضــر مجبــور بــه پرداخــت چــک شــده تــا بعــد از 

بازگشــت بتوانــد حســابش را تســويه کنــد.

lتأکید بر توجه به اخالق و صبر
ــالق و  ــود اخ ــا خ ــا در گفته ه ــف زاده بار ه ــالم نج ــت االس حج
صبــر را مــورد تأکيــد قــرار می دهــد و از خاطــرات خــود می گويــد: 
ــری هايی را از  ــال و روس ــم، ش ــغ می رفت ــه تبلي ــه ب ــی ک »دوران
مکــه بــا خــود بــرده بــودم گاهــی در شــهر اگــر بانــوی بی حجابــی 
ــه  ــه وی هدي ــال ب ــک ش ــه و ي ــو رفت ــردم جل ــاهده می ک را مش
مــی دادم و حتــی برخــی از مواقــع بــرای اينکــه ايــن افــراد نســبت 
ــينی  ــوار ماش ــر س ــند اگ ــته باش ــی داش ــد خوب ــت دي ــه روحاني ب
ــت  ــه او را پرداخ ــود کراي ــوار ب ــی س ــرد بدحجاب ــه ف ــدم ک می ش

می کــردم و وی را ارشــاد می کــردم«.
ــه  ــور ب ــه در نظــر گرفتــه کــه مجب ــرای مــاه رمضــان 300 هدي ب
ــابش را  ــد حس ــت بتوان ــد از بازگش ــا بع ــده ت ــک ش ــت چ پرداخ

ــد. ــه کن تصفي
ايــن روحانــی مبلــغ اخــالق و دادن هديــه بــدون چشــم داشــت به 
مــردم را غوغايــی در امــر تبليــغ معرفــی می کنــد و غوغايــی کــه 
وی در طــول فعاليــت 40 ســاله خــود آن را بار هــا شــاهد بــوده و در 
گفته هايــش تأکيــد می کنــد کــه »اخــالق و اخــالق و اخــالق«.

آنچــه در خاطــرات تبليغــی طــالب بــا آن مواجــه می شــويم و قطعا 
ــاه  ــزارش کوت ــن گ ــه همــه آنهــا در اي ــن ب ــرای پرداخت ــی ب مجال
وجــود نــدارد تکيــه ايــن افــراد بــر رفتــار عملــی و خاطــرات آنهــا 
نيــز نشــأت گرفتــه از هميــن اقدام هــای عملــی آن هــا اســت کــه 
موجــب شــده تا مــردم بــه ســمت آنــان گرايــش دوچنــدان داشــته 
باشــند تــا جايــی کــه چنــد نفــر از نوجوانــان بــا معرفــت روســتای 
طلبــه جــوان وقتــی کــه در قالــب اردو بــه قــم ســفر کرده انــد بــا 
ــد و  ــاس بگيرن ــدار وی تم ــرای دي ــدی ب ــالم محم ــت االس حج
قــراری و مــداری در صحــن حــرم حضــرت معصومــه)س( تــدارک 

ديــده شــد تــا آقــای مبلــغ را دوبــاره زيــارت کننــد.

تبلیغدرمدارصفردرجه/هدایاییکهغوغامیکند

سیده    مرضیه 
میرقادری
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فرهنــگ و هنــر ایــران

معضــالت  مهمتریــن  از  یکــی 
کمبــود  قــم،  اســتان  بخش هــای 
ــث  ــه باع ــت ک ــی اس ــات فرهنگ امکان
بــه  اجتماعــی  آســیب های  شــده 
تهدیــد مهمــی بــرای مــردم ایــن 

شــود.  تبدیــل  مناطــق 
مژگان فرهنگیان

رهاشدگیفرهنگیدربخشهایقم/
موبایلمهمترینسرگرمیجواناناست

اســتان قــم مذهبی تريــن اســتان کشــور 
اســت کــه شــهری را در خــود جــای داده کــه 
ــيع  ــت تش ــالم و پايتخ ــان اس ــرای جه ام الق
ــال در نزديکــی  ــن ح ــا اي ــده می شــود. ب خوان
ــد  ــود دارن ــتاهايی وج ــری روس ــن ام الق همي
ــيمای  ــدا و س ــای ص ــدن کانال ه ــه از دي ک
ــی در  ــتند و حت ــروم هس ــور مح ــمی کش رس

ــد. ــی ندارن ــود روحان ــتای خ روس
خلجســتان يکــی از پنــج بخــش اســتان قــم 
اســت کــه بــا وجــود داشــتن باغــات سرســبز 
ــن  ــتن کمتري ــی، از داش ــرمايه های طبيع و س

ــت. ــره اس ــی بی به ــات فرهنگ امکان
علــی اصغــر دانشــفر، رئيــس شــورای بخــش 
خلجســتان در ايــن رابطــه بــا اشــاره بــه اينکه 
ايــن بخــش 2 دهســتان دســتجرد و قاهــان و 
ــه دارد و  ــادی و مزرع ــتا و آب ــش از 50 روس بي
از ويژگی هــای آن نزديــک بــودن بــه چهــارراه 
ــا ايــن  اقتصــادی ســلفچگان اســت، گفــت: ب
حــال بيــکاری جوانــان بخــش را بــه مهاجرت 
وادار می کنــد و هميــن موضــوع موجــب 
بی توجهــی بــه ايــن بخــش از نظــر فرهنگــی 

شــده اســت.
رئيــس شــورای بخــش خلجســتان در بخــش 
ديگــری از ســخنانش در پاســخ بــه ايــن 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــا کتابخان ــه آي ســئوال ک
در بخــش خلجســتان وجــود دارد؟ پاســخ داد: 
ــه خاطــر  در روســتاهای بخــش خلجســتان ب
ــدارد و در  ــود ن ــه وج ــم کتابخان ــت ک جمعي
ــح  ــم و مفاتي ــرآن کري ــط ق ــز فق ــاجد ني مس

ــت. ــود اس ــان موج الجن
ــه  ــی ک ــود روحان ــه نب ــاره ب ــا اش ــفر ب دانش
ــوان کــرد:  ــم در روســتا مســتقر باشــد، عن دائ
بخــش  ايــن  روســتاهای  از  بســياری  در 
خانــه عالــم نيــز وجــود نــدارد، البتــه يکــی از 
ــتاها  ــن روس ــم اي ــت ک ــه جمعي ــل آن ب دالي

برمی گــردد.
مهم تريــن  از  يکــی  داشــت:  اظهــار  وی 

ــردن  ــت نک ــتاها درياف ــن روس ــای اي کمبوده
بســياری از شــبکه های تلويزيونــی رســانه 

ــت. ــی اس مل
رئيــس شــورای بخــش خلجســتان بيــان کرد: 
ــتان  ــش خلجس ــتاهای بخ ــردم روس ــر م اگ
ــی را  ــبکه های تلويزيون ــل ش ــور کام ــه ط ب
ــتر آگاه  ــور بيش ــع کش ــد از وقاي ــت کنن درياف
می شــوند و مجبــور بــه دريافــت اطالعــات از 

فضــای مجــازی نيســتند.

در  فرهنگــی  تبلیغــات  lضعــف 
بخــش کهــک

حســن يــزدی، عضــو شــورای اســالمی 
ــا مشــکالت  بخــش خلجســتان در رابطــه ب
ــتان را  ــش خلجس ــت: بخ ــش، گف ــن بخ اي

ــه دوم  ــال و نيم ــه اول س ــه دو نيم ــد ب باي
ــال  ــه اول س ــه نيم ــرد ک ــيم ک ــال تقس س
ــهريور  ــان ش ــا پاي ــاه ت ــی از فروردين م يعن
ــاکن   ــش س ــن بخ ــتری در اي ــت بيش جمعي
هســتند کــه عــده ای جمعيــت بومــی و 

ــتند. ــی هس ــر بوم ــده ای غي ع
ــات فرهنگــی  ــه داد: در گذشــته تبليغ وی ادام
قوی تــر از امــروز بــود؛ به عنــوان مثــال 
ــش  ــجد پخ ــم در مس ــار فيل ــه ای يک ب هفت

می شــد و يــا کتــاب هديــه می کردنــد.
بخــش  اســالمی  شــورای  عضــو  ايــن 
خلجســتان در ادامــه اضافــه کــرد: امــا امــروزه 
بــا وجــود شــبيخون فرهنگــی دشــمن و 
ــی در  ــات فرهنگ ــن، تبليغ ــه دي ــات علي تبليغ
ــود  ــا وج ــدارد و ب ــود ن ــم وج ــای ق بخش ه
ــان روســتايی  ــان جوان ــت بيشــترين زم اينترن
در موبايــل و شــبکه های مجــازی ســپری 

. می شــود

lعدم حضور روحانیون در روستاها
يــزدی بــا اشــاره بــه حضــور روحانــی در 
روســتاهای بخــش خلجســتان، اظهار داشــت: 
حضــور روحانــی و بيــان کــردن چنــد مســئله 
احــکام، بــه تنهايــی کار فرهنگی نيســت، بلکه 
بايــد در ايــن بخــش نيــز توجــه جــدی شــود 
ــن  ــتاها همي ــن روس ــياری از اي ــه بس ــرا ک چ
روحانــی را هــم ندارنــد و از 40 روســتای 
ــی  ــتا روحان ــاً 15 روس ــک تقريب ــش که بخ

ــد. دارن
وی در ادامــه يــادآور شــد: در روســتاهای 

ايــن بخــش خانــه عالــم وجــود دارد امــا 
خيلــی اوقــات طــالب و روحانيــون بــه دليــل 
مشــکالت اقتصــادی در ايــن روســتاها حضور 
ــز  ــواران ني ــن بزرگ ــی از اي ــد و بعض نمی يابن
کــه در روســتاها ســاکن هســتند با مشــکالت 
ــی  ــی تواناي ــه حت ــتند ک ــه رو هس ــدی روب ج
ــز  ــود را ني ــرق و گاز خ ــض آب، ب پرداخــت قب
ــوزه  ــالمی ح ــات اس ــر تبليغ ــه دفت ــد ک ندارن
علميــه قــم و مســئوالن بايــد در ايــن زمينــه 

ــد. ــدام کنن ــه طــور جــدی اق ب
عضــو شــورای اســالمی بخــش خلجســتان 
در بخــش ديگــری از ســخنان خــود اظهــار 
ــل  ــه مح ــش ب ــن بخ ــفانه اي ــت: متأس داش
تفريــح و تفــرج گاه شهرنشــينان تبديــل 
بــرای  را  شــده اســت کــه مشــکالتی 
ــور  ــه ط ــد ب ــت و باي ــرده اس ــاد ک ــا ايج م
ريشــه ای و بنيــادی بــرای ايــن مســئله 

ــود. ــری ش فک
جمعيــت ســاکن در بخش هــای اســتان 
ــمی  ــز رس ــار مراک ــق آم ــد طب ــم هرچن ق
ولــی  نيســت  نفــر  هــزار  از 50  بيــش 
ــن  ــاکنان اي ــای س ــه نيازه ــه ب ــدم توج ع
ــه خصــوص در بخــش فرهنگــی  مناطــق ب
ــم  ــهر ق ــه ش ــرت ب ــع مهاج ــد مان می توان
شــود و از ســوی ديگــر غفلــت و عــدم 
ــا  ــی در بخش ه ــائل فرهنگ ــه مس ــه ب توج
و روســتاهای قــم کــه نقــش مهمــی در 
ــد  ــتان دارن ــگری اس ــت گردش ــعه صنع توس
می توانــد ضربــات جبــران ناپذيــری بــر 
ــد. ــيع وارد کن ــان تش ــرای جه ــر ام الق پيک
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شــاعران آذری کــه چندیــن روز پیــش 
ــری و در  ــم رهب ــام معظ ــر مق در محض
ــا ایشــان، شــعرهای  ــدار شــاعران ب دی
خــود را خواندنــد حــال پس از گذشــت 
چنــد روز از خاطــرات آن روز مــی 

ــد.  گوین

مــاه رمضــان و مهمانــی هايــش حــال و هــوای ديگــری دارنــد امــا 
در ايــن بيــن مهمــان باشــی آن هــم در محضر رهبــری و البتــه نام 
شــاعری را هــم يــدک بکشــی حــال و روزت متفــاوت تــر اســت، 
نفــس کشــيدن در ميــان واژه هــای نــاب و تــازه در حضــور رهبــر 

معظــم انقــالب شــايد نتوانــد کــه در قالــب واژه هــا بگنجــد.
ــر  ــعرای سراس ــا ش ــری ب ــم رهب ــام معظ ــدار مق ــد روزی از دي چن
کشــور نمــی گــذرد، ديــداری کــه در آن خورشــيد انقــالب هماننــد 
ديگــر ديــدار هــای خــود بــا دقــت هــر چــه تمــام حواسشــان بــه 

مهمانانشــان بــوده و گاه قطعــه شــعری را بــا شــاعران هم 
صــدا مــی شــدند و گاه لبخنــدی بــه لــب مــی آوردنــد.

از آذربايجــان شــرقی نيز دو شــاعر جــوان افتخــار مهمانی 
در ايــن ضيافــت بــزرگ را داشــتند و حــاال بعــد از گذشــت 
ــده و از  ــاز ش ــان ب ــفره دلش ــی س ــد روز از آن مهمان چن

خاطــرات آن لحظــات نــاب مــی گوينــد.
ــوان  ــاعر ج ــی دو ش ــی طوس ــا و مرتض ــين ني ــال حس لي
ــرده و از  ــه ک ــدار را تجرب ــن دي ــه اي ــتند ک ــتان هس اس

ــد. ــی گوين ــای آن م ــيرينی ه ش
ليــال حســين نيــا از دغدغــه هــای کودکــی خــود ســخن 
ــدار  ــا آرزو دي ــر روزش را ب ــه ه ــی ک ــد، دوران ــی گوي م
ــی  ــپری م ــان س ــی در محضرش ــعر خوان ــری و ش رهب
کنــد تــا حــاال در دوران جوانــی بتوانــد بــه آرزويــش جامــه 

ــاند. ــل بپوش عم
 

ــوزه  ــه ح ــالب ب ــم انق ــر معظ ــلط رهب lتس
ــت ــز اس ــین برانگی ــعر تحس ش

وی از حــس و حــال ويــژه آن روز مــی گويــد: هــر ســال 
ــی  ــر معظــم انقــالب فضاي ــا رهب ــدار شــعرا ب مراســم دي
ــل  ــن محف ــه اي ــرا ک ــت چ ــر اس ــی هن ــرای اهال ــاب ب ن

بهتريــن جــا بــرای شــنيدن اشــعار خــوب اســت و هــر فــردی کــه 
ــد. ــن جلســه را رصــد کن ــد اي ــوده باي ــات ب ــه ادبي ــد ب عالقه من

ايــن شــاعره جــوان ادامــه مــی دهــد: ايــن جلســه چــه از لحــاظ 
ــس  ــر ح ــالوه ب ــوده و ع ــی ب ــل بررس ــی قاب ــه ادب ــی و چ علم
عرفانــی حضــور در محضــر رهبــر معظــم انقــالب، توجــه ايشــان 
بــه حــوزه ادبيــات آن هــم نــه بــه عنــوان يــک مخاطــب معمولــی 
بلکــه بــه عنــوان کســی کــه سررشــته ای از ادبيــات داشــته و يک 
ــه  ــرای هم ــی ب ــس خوب ــت، ح ــه ای اس ــال حرف ــب کام مخاط

ــد. حاضــران فراهــم مــی کن
ــه  ــعار گفت ــه اش ــالب ب ــم انق ــر معظ ــه رهب ــگاه منتقدان وی از ن
ــای  ــک فض ــا ي ــعرخوانی در آنج ــای ش ــد: فض ــی ده ــه م و ادام
ــات  ــود و فرمايش ــد ب ــه من ــی دغدغ ــه فضاي ــوده بلک ــی نب معمول
رهبــر معظــم انقــالب نيــز نشــان دهنــده جايــگاه ويــژه شــعر بوده 
ــاد  ــات کشــور ي ــوان ســرمايه ادبي ــه عن و ايشــان بارهــا از شــعر ب
ــف از آن اســتفاده کــرد. ــد در عرصــه هــای مختل ــد کــه باي کردن

ــن جلســه ســخن  ــان در طــول اي ــذر ســريع زم ــا از گ حســين ني

گفتــه و ادامــه مــی دهــد: گاهــی رهبــر معظــم انقــالب نکاتــی را 
در طــول شــعرخوانی هــا يــادآوری مــی کردنــد کــه متخصصيــن 
ــد تعجــب کــرد  ــکات عاجــز هســتند و باي ادبيــات از بيــان ايــن ن
کــه رهبــر معظــم انقــالب ايــن چنيــن حتــی در کوچکتريــن نکات 

ادبيــات هــم ماهــر بــوده و دســتی دارنــد.
ــام  ــات مق ــه فرمايش ــيدن ب ــق بخش ــرای تحق ــد: ب ــی گوي وی م
معظــم رهبــری بايــد اســتعدادهای ويــژه در زمينــه شــعر را 
ــد  ــرا نباي ــم چ ــت کني ــد تربي ــد متعه ــم و هنرمن ــايی کني شناس
بهتريــن شــعرای مــا جوانــان کــم ســن و ســال باشــند، بايــد ايــن 

ــم. ــم کني ــان فراه ــرای جوان ــه را ب زمين
 

ــکده  ــک دانش ــعرا ی ــرای ش ــری ب ــا رهب ــدار ب lدی
ــت ــات اس ــی ادبی واقع

مرتضــی طوســی نيــز ديگــر شــاعر جوانــی اســت کــه در محضــر 
ــه  ــه گفت ــد و ب ــی خوان ــی م ــعری ترک ــری ش ــم رهب ــام معظ مق
ــان در  ــا و لبخندهايش ــر آق ــت نظ ــد از دق ــی کن ــودش ذوق م خ

ــش. ــعر خواندن ــگام ش هن
ــر معظــم انقــالب مــی  وی از گــذر ســريع زمــان در محضــر رهب
گويــد و ادامــه مــی دهــد: شــعرخوانی درمحضــر آقــا بــه هيــچ وجه 

قابــل قيــاس بــا ديگــر محافــل نيســت.
ايــن شــاعر جــوان واليــی از دغدغــه خــود قبــل از آغــاز مراســم 
شــعرخوانی مــی گويــد: تــا قبــل از آغــاز مراســم آنچــه دغدغــه مــا 
رضايــت رهبــری در هنــگام قرائــت شــعرمان بــود که خوشــبختانه 

ايــن آرزويمــان محقــق شــد.
ــک  ــعر را ي ــاعر و ش ــا ش ــرت آق ــد: حض ــی ده ــه م ــی ادام طوس
ــد. ــاد کردن ــوان يــک ســالح ي ــه عن ســرمايه دانســته و از شــعر ب

وی حضــور در محضــر رهبــری را غنيمتــی بــزرگ شــمرده و مــی 
ــات هســتم  ــا وجــود اينکــه دانشــجوی رشــته ادبي ــن ب ــد: م گوي
امــا حضــور در جلســه و محفــل شــعر رهبــری هماننــد حضــور در 
ــود، دانشــکده ای کــه توانســتم در آن  ــات ب دانشــکده واقعــی ادبي
ــاد بگيــرم، آن هــم در عــرض چنــد ســاعت. ــادی ي چيزهــای زي

اصطالحات خاص ادبی که تنها رهبری متوجهش شدند
ــای  ــه ه ــری در زمين ــام معظــم رهب ــاد مق ــارت زي طوســی از مه
مختلــف شــعری ســخن بــه ميــان آورده و مــی گويــد: گاه در بيــن 
اشــعار، مقــام معظــم رهبــری اصطالحاتــی را بــه کار مــی بردنــد 
کــه حتــی اســاتيد حــوزه ادبيــات کــه در جمــع بودنــد اطالعــی از 

ــژه نداشــتند. آن اصطــالح وي
وی ادامــه مــی دهــد: در محضرشــان کــه هســتی مثــل اين اســت 
ــا دوســت خــود بــه گفت وگــو نشســته ای چــرا کــه چنــان  کــه ب
صميمــی بــا طيــف هــای مختلــف ســخن مــی گوينــد کــه هيــچ 

گونــه غريبگــی  در ايــن ميــان حــس نمــی کنــی.
ايــن شــاعر جــوان مــی افزايــد: ســوال هــای ايشــان در بين اشــعار 
نشــان مــی داد کــه ايشــان تمــام حواسشــان پيــش اشــعار 
بــوده و بــا عشــق خاصــی بــه آن هــا گــوش مــی دهنــد و 

حتــی نقدهايــی هــم مطــرح مــی کننــد.

lبه قشر جوان اعتماد کنیم
ــد  ــه قشــر جــوان تاکي ــر ضــرورت اعتمــاد بيشــتر ب وی ب
ــف  ــرای کش ــای الزم ب ــه راهکاره ــتار ارائ ــرده و خواس ک

ــد. ــان ش ــان و نوجوان ــن جوان ــتعدادها در بي اس
ــار  ــد و هــر ب ــن خاطــرات را مــی گوين شــاعران جــوان اي
از شــدت ذوق لبخنــدی بــه لــب مــی آورنــد، شــايد تــک 
ــل  ــان در آن محف ــان و حضورش ــات ديدارش ــک لحظ ت
صميمــی بــه يادشــان مــی آيــد و هميــن کافــی اســت تــا 

ــد. ــب بياورن ــه ل لبخنــدی ب
امــا ايــن روزهــا فضــای شــعر تبريــز بــه هــوای تــازه ای 
بــرای نفــس کشــيدن شــعرای جــوان نيــاز دارد، شــاعران 
ــتر  ــاد بيش ــد اعتم ــه نيازمن ــی ک ــی نوجوان ــوان و حت ج
هســتند تــا بتواننــد جلــوه ای از هنــر متعهدانه را بــه عرصه 
نمايــش بگذارنــد کــه ايــن امــر جــز بــا نــگاه ويــژه بــه اين 

هنــر امــکان پذيــر نخواهــد بــود.

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

عاشقانههاییازیکدیدار/
محفلشعررهبرییکدانشگاهاست

فائزه زنجانی
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ــی  ــه همایون ــو علوی بان
ســپهر  نــوادر  از 
اســت  دینــی  عالمــه  
مهربانی،تجهــد  کــه 
وی  نیــک  اخــالق  و 
تــا همیشــه تاریــخ در 
ــدگار  ذهــن جامعــه مان
ــه حرکــت در  ــوان را ب اســت و همــواره بان
راه تهذیــب نفــس راهنمایــی می کــرد. 

چــراغ زندگــی هــر عالــم و عالمــه ای کــه 
ــر برکــت  خامــوش می شــود گويــی ســتاره ای پ
از آســمان زندگــی آدميــان همچــون شــهابی ُپــر 
ــت  ــی اس ــن مفهوم ــد و اي ــرو می افت ــرعت ف س
ــزرگان  ــخنان ب ــات و س ــياری از رواي ــه در بس ک

ــم. ــدا می کني ــت پي ــه درک آن دس ب
در طــول قرن هــای گذشــته و بــه ويــژه بــا 
ــتارگانی در آســمان،  ــران س ــه اي ــوذ اســالم ب نف
ــن و تجهــد خــوش درخشــيدند  ــم و ادب، دي عل
کــه کمبــود هــر يــک از آنهــا دريــغ و افسوســی 
ــياری  ــا بس ــت ام ــری اس ــه ای بش ــرای جامع ب
از  ايــن عالمــان نيــز در طــول زندگــی پربرکــت 
خــود شــاگردانی خــوش ذوق و متبحــر از خــود 
بــه يــادگار گذاشــتند کــه گرچــه شــايد بــه طــور 
کامــل جــای خالــی آنهــا را پــر نکننــد امــا هــر 
ــک  ــش ي ــرای درخش ــد ب ــدی جدي ــک امي ي
ــن اســت. ــم و دي ــی در آســمان عل ــتاره نوران س

lآثار بانو علویه همایونی
از جملــه شــاگردان ايــن گوهرهای نايــاب جهان 
ديــن و تجهــد، بانــو علويــه همايونــی اســت کــه 
از رهــروان مکتــب بانــوی مجتهــده اميــن بــود؛ 
مقامــی کــه شــايد در طــول تاريــخ کمتــر زنــی 
ــز  ــايد ني ــد؛ ش ــرده باش ــدا ک ــت پي ــه آن دس ب
مقــام بســياری از بانــوان مجتهــد در طــول تاريخ 

مغفــول مانــده باشــد.
ــه و  ــی فقي ــه همايون ــت الســادات علوي ــو زين بان
ــد روز پيــش در  مجتهــد معاصــر شــيعه کــه چن
ســن 99 ســالگی درگذشــت، اوليــن دانشــجوی 
ــه در  ــت ک ــگاه اس ــات در دانش ــته الهي زن رش
ــد  ــه ش ــان ورودی پذيرفت ــال 1343 در امتح س
ــن  ــن اولي ــو امي ــاز بان ــا امتي ــال 1344 ب و در س
حــوزه علميــه زنــان در ايــران را در اصفهــان بنام 

ــب فاطمــه تأســيس کــرد. مکت
وی  کــه در ســال 13۸۸ بــه عنــوان چهــره 
مانــدگار انتخــاب شــد روز دهــم تيرمــاه امســال 
ــر کهولــت ســن درگذشــت و پيکــر او روز  ــر اث ب
شــنبه دوازدهــم تيــر 1395 پــس از اقامــه نمــاز 
توســط آيــت اهلل حســين مظاهــری رئيــس 
حــوزه علميــه اصفهــان بــا حضــور پرشــور مردم 
ــم  ــزاده ابراهي ــان تشــييع و در امام روزه دار اصفه
ــت  ــه دس ــوذر ب ــان اب ــع در خياب ــهر واق ــن ش اي
خــاک ســپرده شــد.از نمونــه کتاب هــای ايشــان 

ــوی  ــه ترجمــه اربعيــن الهاشــميه بان ــوان ب می ت
ايرانــی، ترجمــه اســراراأليات  صدرالمتألهيــن 
دو  در  خالقيــت اهلل  مظهــر  زن  شــيرازی، 
ــرت  ــف حض ــی در وص ــق ذوی القرب ــد، عش جل
ــح  ــت ترجمــه و توضي  فاطمــه)س(، نســيم والي
چهــل حديــث در فضائــل و مناقــب اميرالمؤمنين 
ــن(  ــوی امي ــی )بان ــوی ايران ــی بان )ع(،  زندگان

ــرد .  ــاره ک اش

lوالیت مــداری بارزتریــن ویژگــی 
ــود ــی ب ــو همایون بان

زهــرا نــوری يکــی از اهالــی محــل زندگــی بانــو 
همايونــی کــه بــا ايشــان مــراودت داشــته اســت 
ــن  ــد: چندي ــی می گوي ــه دين ــن عالم ــاره اي درب
ــه  ــاد دارم ک ــه ي ــان ب ــارز از ايش ــت ب خصوصي
از جملــه برجســته ترين آنهــا واليت مــداری 
ايشــان اســت کــه در تمــام طــول زندگــی 
ــن اصــول  ــو يکــی از مهم تري ــن بان پربرکــت اي
ــود  ــای خ ــود و در صحبت ه ــان ب ــی ايش زندگ
بــه بســياری از رهنمودهــای رهبــر اشــاره 

می کردنــد.
ــارز  ــات ب ــر از خصوصي ــی ديگ ــزود: يک وی اف
ــه تميــزی  ــه نظــم و اهميــت ب ايشــان توجــه ب
ــر  ــن ام ــه اي ــز ب ــوان را ني ــود و بان و آراســتگی ب
ــورد  ــه در برخ ــن اينک ــد ضم ــويق می کردن تش
بــا مســايل جوانــان بــه روز بــوده و از مشــکالت 

ــتند. ــل داش ــی کام ــه آگاه ــه جامع مبتالب
اين بانوی جوان بيان داشـت: ايشـان از خانم های 
جوانی که بـه نزد ايشـان می رفتند دربـاره اهداف 
آينـده زندگـی خود و معيارهـای آنها بـرای ازدواج 
سـوال کـرده و در ايـن زمينـه آنهـا را به درسـتی 

می کردند. راهنمايـی 
وی بــا بيــان اينکــه توصيــه بــه تحصيــل 
ــس از  ــب نف ــرای تهذي ــزی ب ــم و برنامه ري عل
مهم تريــن توصيه هــای بانــو همايونــی بــه 
ــخنان  ــان در س ــت: ايش ــراز داش ــود، اب ــان ب زن
خــود اشــاره داشــتند کــه از نخســتين پله هــای 
رســيدن بــه ايــن تهذيــب نفــس توجــه داشــتن 
هنــگام اقامــه نمــاز اســت و بارهــا بيــان داشــتند 
ــاهراه  ــتين ش ــاز نخس ــای نم ــر در معن ــه تدب ک
ــه ذات  ــی توجــه ب ــن هــدف يعن ــه اي رســيدن ب

ــت. ــدن اس ــاز خوان ــی در نم اله
وی ادامــه داد: همچنيــن کمــک بــه رفــع 
جنبه هــای  در  مــردم  مختلــف  مشــکالت 
ــخ های  ــکل پاس ــه ش ــی ب ــف و جوابگوي مختل
واقعــا قابــل عمــل بــه ســواالت جوانــان از 

ويژگی هــای بــارز ايشــان بــود.
ــی  ــراز داشــت: مهربان ــی اب ــوی اصفهان ــن بان اي
و خوش رويــی ايشــان در برخــورد بــا مــردم 
جامعــه از ويژگی هايــی اســت کــه هرگــز از 
ذهــن جامعــه پــاک نخواهــد شــد چراکــه ايــن 
ســتاره آســمان ديــن کــه مفتخــر بــه شــاگردی 
ــه از  ــک را ک ــالق ني ــت اخ ــی اس ــو همايون بان
ــی اســت ســرلوحه  ــر اهميــت دين سفارشــات  پ

ــد. ــرار داده بودن ــود ق ــی خ کار و زندگ

lتوصیه های بانو علویه همایونی به زنان
بانـو همايونـی در سفارشـات خـود بـه بانـوان 
هميشـه بـه خودشناسـی توصيـه می کردنـد؛ از 
جملـه ايشـان در يکـی از  سـخنان خـود خطاب 
بـه بانوان گفتـه اسـت: توصيه مـن بـه خواهران 
ايمانـی ايـن اسـت که اوقـات فراغـت خـود را در 
شـناخت ويژگی های زن مصـرف کننـد و در اين 
زمينـه بـه طور جـدی، قدمـی بردارنـد و تحقيقی 
داشـته باشـند؛ در اين خصـوص از قـرآن مجيد و 
تفاسـير دانشـمندان، اسـتمداد نماينـد و بدانند که 
بی اعتنايـی بـه اين موضـوع، موجـب بيگانگی از 
خويـش و واماندگـی در گمراهـی و ذلت جماعت 

است. نسـوان 
وی می افزايـد: )بانـوان( رشـته های علـوم را از 
)حضـور( زن خالی نگذارند؛ مخصوصاً رشـته های 
علـوم دينی و الهـی را. به هر زحمتی هسـت خود 
را بـه مرتبه  عالی آن برسـانند و )ايـن امر( منافاتی 
هـم بـا بچـه داری نـدارد؛ زيـرا زمـان تحصيـل 
اللحـد« اسـت و زمـان  الـی  المهـد  علم»مـن 
بچـه داری زمانی محـدود، تا از ايـن راه خدمتی به 
صنف خود کرده باشـند و حرکتـی در جامعه  زنان 
به وجـود آيد، حرکـت انسـانی، ايمانـی، اخالقی، 

آگاهـی و عرفانی.
مديـر حوزه هـای علميـه خواهـران اصفهـان در 
ارتبـاط بـا ايـن بانـوی اخـالق و تجهـد بـه مهر 
می گويـد: با توجـه به اينکـه بانو علويـه همايونی 
تحصيـالت خـود را در محضـر بانـوی مجتهـده 
امين سـپری و درجـات علمی را طی کـرده بودند، 
تـالش داشـتند تـا در زمينـه پياده سـازی اهداف 
بانـو اميـن از جمله تربيـت بانـوان فرهيخته برای 

فرهنـگ جامعـه گام بردارند.
ــو  ــا شــناختی کــه از بان رهبــر معظــم انقــالب ب
علويــه همايونــی داشــتند، ايشــان را بــه عنــوان 
الگــوی فرهنگــی و دينــی جامعــه اســالمی 
ــات و  ــأ خدم ــد؛ وی منش ــی کردن ــران معرف اي
ــتيم  ــدوار هس ــود و امي ــه ب ــرای جامع ــرکات ب ب

ــد. ــو بگيرن ــان الگ ــان از ايش ــوان اصفه بان
افــزود: ايشــان در  حجت االســالم ابطحــی 
ــات تحصيــالت  دانشــگاه تهــران در رشــته الهي
ــفه و  ــم فلس ــد و در عل ــپری کردن ــه را س عالي
ــای  ــتند و کتاب ه ــی داش ــر خوب ــت تبح حکم

مرحــوم مالصــدرا را تدريــس می کردنــد.
مديــر حوزه هــای علميــه خواهــران اســتان 
اصفهــان ابــراز داشــت: ايــن بانــوی بــا کرامــت 

بيــش از نيــم قــرن از عمــر گرانمايــه خــود را در 
ــم، تحصيــل تهذيــب، و  راه اعتــالی قــرآن کري
ــام صــادق )ع(  ــب ام ــاگردانی در مکت ــت ش تربي
ســپری کــرد و مايــه فخــر بانــوان اصفهــان بلکه 

ــت. ــه اس ــای علمي ــران و حوزه ه ــوان اي بان
وی اضافـه کرد: رهبـر معظم انقالب با شـناختی 
کـه از بانـو علويـه همايونی داشـتند، ايشـان را به 
عنـوان الگـوی فرهنگـی و دينی جامعه اسـالمی 
و  خدمـات  منشـأ  وی  کردنـد؛  معرفـی  ايـران 
برکات بـرای جامعه بـود و اميدوار هسـتيم بانوان 

اصفهـان از ايشـان الگـو بگيرند.

lرکــن نخســت تربیــت فرزنــد صالح 
مــادران متدیــن و بــا علم اســت

حجت االسـالم ابطحـی بـا اشـاره بـه اهميـت 
تحصيـل بانـوان در ارتقـای سـطح جامعـه ابـراز 
داشـت: با حضور بانـوان متدين و تحصيـل کرده 
در جامعـه می تـوان فرزنـدان خـوب و صالـح را 
انتظار داشـت چراکه رکن نخسـت تربيـت فرزند 

صالـح مـادر متديـن و بـا علم اسـت.
وی بــا بيــان اينکــه بايــد همگــی تــالش کنيــم 
کــه بانوانــی نظيــر بانــوی همايونــی را در جامعــه 
ــن  ــمند اي ــات ارزش ــت: زحم ــم، گف ــت کني تربي
بانــوی عالمــه در راســتای تعليــم و تربيــت بانوان 
ــارف اســالمی موجــب ســعادت  و گســترش مع
ابــدی و هم جــواری بــا اجــداد طاهرينــش و 
بهره منــدی خاصــه از عنايــات حضــرت فاطمــه 

ــود. زهــرا )س( خواهــد ب
شــايد تعــداد عالمه هــای دينــی بــه دليــل 
ــت  ــه تربي ــوان در زمين ــف بان مشــغله های مختل
ــه  ــبت ب ــواده نس ــه خان ــيدگی ب ــدان و رس فرزن
ــوادر  ــن ن ــا اي ــد ام ــر باش ــی کمت ــان دين عالم
دنيــای تجهــد و ديــن در پــس ذهــن هــر زنــی 
ــه  ــازند ک ــن می س ــش را روش ــرده نماي ــن پ اي
بــرای بانــوان نيــز امــکان رســيدن بــه باالتريــن 
ــود دارد؛  ــی وج ــی دين ــی و حت ــای علم مقام ه
شــايد تنهــا اندکــی تأمــل بــرای اصــالح هــدف 
ــم  ــه فراه ــد البت ــوان و ص ــط بان ــش رو توس پي
ــرای  ــان ب ســاختن فرصــت ايــده آل توســط آقاي
ــدن  ــا در آفري ــی خانم ه ــی و علم ــرورش ذهن پ
البتــه پــرورش  عالمه هــای دينــی و صــد 
ــی و  ــات اخالق ــه صف ــن ب ــل آگاه و متضم نس
دينــی بســيار موثــر باشــد و در ايــن  راه بانوانــی 
ــده  ــوی مجته ــی و بان ــه همايون ــون علوي همچ
ــان ايــن مــرز و بــوم  اميــن چــراغ راه تمامــی زن

ــود. ــد ب ــا خواهن ــی دني و حت
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

آنهایــی کــه 60 برنامــه 
بــا  بودنــد  دیدنی هــا 
هنرمنــدی  صــدای 
خاطــره دارنــد کــه ایــن 
روزهــا آرام در خلوتــی 
از کــرج زندگــی مــی 
ــراه  ــال هم ــد وح گذران
مــا شــده تــا دیــداری بــا مخاطبــان ســالهای 

دورش داشــته باشــد. 

ــه  ــم ک ــی روي ــی م ــه جاي ــی ب ــرار قبل ــق ق طب
ــا او  ــرار اســت خاطــرات دوران کودکيمــان را ب ق
ــا اســتاد جــالل مقامــی  مــرور کنيــم همســفر ب
ــا  ــی ه ــه مشــهور ديدن ــا برنام ــه او را ب ــه هم ک
مــی شناســند بــه آسايشــگاه خيريــه کهريــزک 
ــودم و  ــنيده ب ــاد ش ــش را زي ــم تعريف ــی روي م
ــا  ــش، ام ــده بودم ــک دي ــار از نزدي ــن ب چندي
ايــن بــار متفــاوت از دفعــات قبــل بــود، در يــک 
خــودرو و بــه يــک مقصــد مشــترک مــی رفتيم، 
بعــد از آن ســکته، هنجــره اش ســرد شــده بــود 

ــی داشــت. ــوز دم گرم ــی هن ول
ــی  ــی م ــک گرم ــدار ســالم و علي ــدای دي در ابت
ــه  کنــد و خــوش رو بودنــش را از همــان ابتــدا ب
مــا نشــان مــی دهــد در بيــن راه از دوران ســخت 
بيماريــش، از حــال ناخــوش و بــی حوصلــه 
ــی  ــه اش م ــدن روحي ــف ش ــدنش و از ضعي ش

ــد. گوي
می گويـد: با ايـن روحيـه ضعيـف ای کاش جای 
ديگـری می رفتيـم، ولی کاری نمی شـد کـرد از 
مدت هـا قبـل به مسـئوالن کهريـزک قـول داده 
بوديـم هماهنگی ها انجام شـده بـود و ديگر نمی 

شـد قرار را لغـو کرد.
ــد:  ــی گوي ــا م ــزارش م ــوش صــدای گ ــرد خ م
ــرای  ــالخورده ب ــراد س ــاران و اف ــادت از بيم عي
روحيــه تحليــل رفتــه ام مناســب نيســت و حــال 
ــی  ــرار م ــر ق روحــی و جســمی ام را تحــت تاثي

ــد. ده

ــم  ــت گفت ــوک اس ــازش ناک ــی س ــدم کم دي
انشــاهلل مــی رويــم و افــرادی را مــی بينيــم کــه 
روی شــما هــم تأثيــر مثبتــی خواهنــد گذاشــت،  
حرفــه ای بــود و بــا وجــود حــال ناخوشــش زيــر 
قولــش نــزد و بــا آن کــه مــی توانســت، قــرار را 

لغــو کنــد، آمــد.
مسـير مهرشـهر تـا محمدشـهر را طـی کرديم و 
بـه کهريزک رسـيديم همـان بـدو ورود بـا ديدن 
درختان ميـوه و فضـای سـبز ورودی تعجب کرد 
و گفـت: ورودی زيبـای اينجـا هيـچ شـباهتی به 

تصـورات مـن از کهريزک نـدارد.
گفتــم ســاختمان هــا و آسايشــگاه هــا هم بســيار 
زيباســت، بــا ورود مــا مســئوالن و کارکنــان بــه 
اســتقبال نوســتالژی کودکــی، جوانی و ميانســالی 
ــادگاری  ــای ي ــس ه ــازار عک ــد،  ب ــان آمدن ش
ــری  ــروز و مج ــتنی ام ــت داش ــرد دوس ــا پيرم ب
توانمنــد و شايســته ســال هــای نــه چنــدان دور 

ــون داغ شــد. تلويزي
کهريزکــی ها خــوب مــی شــناختندش، »اســتاد 
جــالل مقامــی«  و برنامــه هــای فاخــرش 
خاطره مشــترک بســياری از بيننــدگان تلويزيون 
جمهــوری اســالمی ايــران را تشــکيل مــی 
ــورد  ــوش برخ ــره و خ ــوش چه ــان خ داد همچن
ــای  ــه پ ــا ب ــی پ ــا وجــود ضعــف عضالن ــود،  ب ب
ــی  ــم نم ــتگی ه ــرد و خس ــی ک ــت م ــا حرک م
توانســت لبخنــد را از روی چهــره اش محــو کند.  
زن و مـرد، پيـر و جـوان همه گرد هم جمع شـده 
بودند و جـالل مقامی با روی گشـاده بـا آنها گپ 
و گفـت مـی کرد،  بـه اتاق ها سـرک می کشـيد 
و بـا آن هايـی کـه نيامـده بودند نيـز صحبت می 
کـرد هـر چـه می گذشـت ايـن دوبلـور با سـابقه 
انـرژی بيشـتری از خـود نشـان مـی داد انـگار نه 
انـگار که يک سـال بيشـتر نيسـت که از سـکته 
اش مـی گـذرد و هنـوز دوران نقاهتـش پايـان 

نيافته اسـت.  
در اتاقــی کــه بــه گالــری و کارگاه نقاشــی 
ــت  ــم صحب ــدی ه ــا هنرمن ــت ب ــباهت داش ش
ــدن  ــالل دي ــرد و در خ ــگاه ک ــارش را ن ــد آث ش

آثــارش از هــر دری ســخن گفــت،  هــر دو بچــه 
تهــران بودنــد و تــا حــدودی هــم ســن و ســال،  
تهــران را از شــصت ســال پيــش ورق زدنــد و بــه 
کهريــزک رســيدند،  از محلــه هــا و بچــه محــل 

ــد و شــنيدند. هــای معروفشــان گفتن
اســتاد مقامــی از هنرمنــد مقيــم کهريــزک 
کــه دچــار بيمــاری ضعــف عضالنــی بــود 
توضيحاتــی در مــورد بيماريــش خواســت و 
وقتــی شــنيد بــا وجــود مــادرزاد بــودن بيمــاری 
ازدواج کــرده بســيار خوشــحال شــد،  همســر او 
ــد  ــد از چن ــود و بع ــاری ب ــن بيم ــز دچــار همي ني
ســال زندگــی هــر دو بــه کهريــزک آمــده بودنــد 
تــا زندگــی مشــترک خــود را در ايــن آسايشــگاه 

ــد. بگذرانن
بـا مـردم خـوش صـدای گـزارش بـه اتـاق های 
ديگر رفتيـم و در فضای آسايشـگاه چرخی زديم،  
بـا جوانی سـی و چند سـاله کـه بـر روی صندلی 
چـرخ دار نشسـته بود هـم صحبت شـد،  بيماری 
ناشـناخته  مريضـی  ايـن  و  داشـت  اس«  »ام. 
سـالمتی او را به غارت برده بود،  يکـی از مديران 
سـابق يک شـرکت خودروسـازی بود که بـا دچار 
شـدن به بيماری، کهريـزک را برای ادامـه روزگار 
انتخـاب کـرده بـود،  روحيـه اش بـاال بـود و بـه 
گفته خـودش زندگی را معنـوی تر ادامـه می داد.
بــا جــالل مقامــی بــه قســمتی ديگــر از 
ــم کــه محــل زندگــی خيرينــی  ــزک رفتي کهري
بــود کــه اموالــی از خــود را بــه کهريــزک هديــه 
ــرادی  ــش اف ــن بخ ــاکنان اي ــد،  س ــرده بودن ک
متعلــق بــه طبقــه اجتماعــی متوســط رو بــه باال 

ــد. بودن
بــا راهنمايــی مســئوالن جــالل مقامــی در البی 
ــن و  ــد،  متي ــکالم ش ــد هم ــی هنرمن ــا خانم ب
ــتاد  ــته،  اس ــوش و آراس ــوش پ ــود،  خ ــر ب موق
ــوه  ــه ســرعت شــناخت، ايــن بانــوی خيــر ن را ب
رشــديه معــروف بــود کــه بخشــی از آمــوزش و 
پــرورش مــدرن امــروزی و دانــش آمــوزان، ديــن 
فراوانــی بــه وی دارنــد،  نقــاش بــود از کودکــی 
ــد شــدنش  ــه من ــت و چگونگــی عالق خــود گف

بــه هنــر نقاشــی،  کهريــزک را بــه اختيــار بــرای 
ادامــه حيــات برگزيــده و از ايــن انتخــاب راضــی 

ــود. ب
بــه اتاقــش ســری زديــم،  پــر از نقاشــی بــود،  در 
کنــار پرتــره هايــی کــه بــر ديــوار رخ مــی نمودند 
پرتــره يــک فــرد نظامــی بــر ديــوار نصــب شــده 
بــود کــه بــرای مــن حــس متفاوتــی داشــت،  در 
ميــان گفــت و گوهايمــان خــودش بــه آن تابلــو 
ــدر مرحومــش اســت در  اشــاره کــرد و گفــت؛ پ
لبــاس نظــام و او خــود پــدر را نقاشــی کــرده بود.

ــه البــی اســتاد مقامــی  ــا برگشــتن ب در ادامــه ب
ــد،  ــت مشــغول ش ــه صحب ــوهری ب ــا زن و ش ب
3۷ ســال خــارج از کشــور زندگــی کــرده بودنــد 
ــرای  ــه وطــن کهريــزک را ب و بعــد از مراجعــه ب
ــد و  ــد،  مــرد متول ادامــه زندگانــی برگزيــده بودن
پــرورش يافتــه اهــراب، يکــی از قديمــی تريــن 
ــا لهجــه  محلــه هــای تبريــز بــود و همچنــان ب
ــی  ــت،  وقت ــی گف ــخن م ــی س ــيرين ترک ش
ــا  ــيديم ب ــن را پرس ــه وط ــتش ب ــل بازگش دلي
همــان شــيرينی بيانــش گفــت: »هرکســی دور 
مانــد از اصــل خويــش، بــاز جويــد روزگار وصــل 

ــش«. خوي
گفتگــوی اســتاد صــدا بــا برخــی ديگــر از 
ــه  ــر چ ــت و ه ــه داش ــزک ادام ــاکنان کهري س
پيــش تــر مــی رفتيــم روحيــه اش شــادتر مــی 
شــد انــگار نــه انــگار کــه در ابتــدای ديدارمــان از 
خبــر حضــور در کهريــزک چنــدان خرســند نبود.
پــس از ديــد و بازديــد، کهريــزک را بــا اســتقبالی 
ــرد  ــن م ــار اي ــن ب ــم و اي ــرک کردي ــور ت پرش
ديدنــی هــا بــود کــه از روحيــه گرفتنــش 
از ديــدار کهريــزک مــی گفــت،  از اجتمــاع 
ــای  ــت ه ــگاه و مراقب ــن آسايش ــان در اي مردم
خــوب آنجــا خرســند بــود،  چشــمان کــم شــوق 
هنرمنــدی کــه سالهاســت ســاکن کــرج اســت 
در هنــگام ورود، پــس از پايــان ايــن بازديــد 
ــود کــه  ــه ب ــه خــود گرفت ــرق شــعفی ب ــان ب چن
ــرای  ــا ب ــام وجــود از م ــگام خداحافظــی باتم هن

ــرد. ــکر ک ــدار تش ــن دي ــی اي هماهنگ

یکروزباجاللمقامی؛

حضورمرددیدنیهادر»کهریزک«/ورقزدنتاریختهراندرکرج

حامد موذن 
فردوسی

http://mehrnews.com


ــه روایتــی هــزار ســال و  ســروی غــول پیکــر در اســتان گیــالن وجــود دارد کــه ب
بــه روایتــی ســه هــزار ســال اســت کــه در ایــن خطــه نفــس مــی کشــد. خیلــی هــا 
بــه دیدنــش رفتــه انــد. از ناصرالدیــن شــاه  قاجــار گرفتــه )012۵ش( تــا نیکتیــن، 
کنســول روس )1300ش(. شــاه قاجــار در ســفرنامه فرنگــش آورده کــه در زیــر 
ــی -کــه الی شــاخ و  ــه خــورده و موزیســین های ــن درخــت غــول پیکــر عصران ای

بــرگ هــای درخــت مخفــی شــده بودنــد- برایــش موســیقی نواختــه انــد.

ــال  ــش از ۷00 س ــه بی ــود ب ــتندات موج ــاس مس ــر اس ــن ب ــفال اللجی ــت س  قدم
ــوب  ــان محس ــران و جه ــفال در ای ــاخت س ــده س ــز عم ــی از مراک ــد و یک می رس

می شــود به طوری کــه عنــوان پایتخــت ســفال ایــران را یــدک می کشــد.

 آلــوارس از جملــه گنجینه هایــی اســت کــه در 12 کیلومتــری روســتای آلــوارس 
ــت.  ــل اس ــام فص ــگری تم ــای گردش ــی از جاذبه ه ــه یک ــدن ب ــل ش ــال تبدی در ح
ــت  ــرعین رقاب ــهر س ــا ش ــای آن ب ــان جاذبه ه ــاد کارشناس ــه اعتق ــه ب ــی ک ــا جای ت
ــه  ــادر غلب ــر م ــد ب ــای فرزن ــه زیبایی ه ــد ک ــول نکش ــدان ط ــاید چن ــد و ش می کن

ــه مقصــد اصلــی گردشــگران تبدیــل شــود. کــرده و ب

میــرٍاث ایــــران
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شهرســتان ســرعين از قطب هــای گردشــگری کشــور محســوب 
می شــود. آوازه آبگرم هــای معدنــی دامنــه کــوه آتشفشــان ســبالن 
تــا آن ســوی مرزهــا رســيده و شــمار گردشــگران خارجــی کــه بــا 
ــد  ــفر می کنن ــل س ــه اردبي ــی ب ــن امکان ــتن چني ــرت از نداش حس

ــت. ــش اس ــه افزاي ــاله رو ب همه س
ــناخته ای دارد. از  ــدد ناش ــای متع ــرعين گنج ه ــال س ــن ح در عي
ــب  ــه در وجب به وج ــر ک ــت بک ــا طبيع ــه ت ــتانی گرفت ــدن باس تم
ــينی  ــی ماش ــای زندگ ــرد شــده در چرخ دنده ه ــا انســان خ ــود ب خ

ــد. ــخن می گوي س
ــرعين  ــايگی س ــن همس ــد در همي ــان نمی کن ــی گم ــايد کس ش
آب زاللــی معروفيــت جهانــی يافتــه و عشــاير در اوبــه هــای خــود 
مهمــان را از زيبايــی دســت بافته هــا غــرق در شــادی می ســازند.
ــری  ــه در 12 کيلومت ــت ک ــی اس ــه گنجينه هاي ــوارس از جمل آل
روســتای آلــوارس در حــال تبديــل شــدن بــه يکــی از جاذبه هــای 
ــاد  ــه اعتق ــه ب ــی ک ــا جاي ــت. ت ــل اس ــام فص ــگری تم گردش
ــد  ــت می کن ــرعين رقاب ــهر س ــا ش ــای آن ب ــان جاذبه ه کارشناس
ــادر  ــر م ــد ب ــدان طــول نکشــد کــه زيبايی هــای فرزن و شــايد چن

ــل شــود. ــی گردشــگران تبدي ــه مقصــد اصل ــرده و ب ــه ک غلب

lتمدن رازآلود سرعین و آلوارس 
ــق  ــن مناط ــذاری اي ــری نامگ ــز ديگ ــر چي ــتر از ه ــايد بيش ش
ــه  ــا ب ــد. بن ــته باش ــاره داش ــی آن اش ــابقه تاريخ ــه س ــد ب می توان
روايــات تاريخــی مــردی در زمان هــای قديــم در روســتای 
ــکان  ــن م ــت وارث اي ــا داش ــه ادع ــرد ک ــی می ک ــوارس زندگ آل
ــد. ــاب کردن ــام آل وارث خط ــه ن ــش  را ب ــد از او وراث ــت و بع اس
ــتای  ــت: در روس ــده اس ــم« آم ــه قل ــرعين در آين ــاب »س در کت
آلــوارس باغ هــای بزرگــی وجــود داشــت کــه از درختــان 
ــود.  ــته ب ــزی انباش ــد تبري ــرو و بي ــاد و س ــون شمش ــدی چ تنومن
ــه از  ــانی ک ــد و کس ــوار می بريدن ــوه ال ــت انب ــاران از آن درخ نج
ــوار  ــوارس ال ــه می ســاختند از نجــاران آل روســتاهای هم جــوار خان
ــد و  ــان تنومن ــن درخت ــود اي ــل وج ــه دلي ــن ب ــد، بنابراي می خريدن

ــد. ــروف ش ــتان مع ــه  الوارس ــتا ب ــن روس ــم اي ــوار محک ال
ــارس  ــژاد پ ــه ن ــتا ب ــن روس ــداد اي ــد اج ــاد دارن ــز اعتق ــی ني برخ
ــم  ــيار قدي ــای بس ــيان در زمان ه ــتا را پارس ــن روس ــيده و اي رس
ــن  ــه همي ــد. ب ــی کرده ان ــدی در آن زندگ ــدت مدي ــاخته و م س

ــد. ــر روی آن می نهن ــز ب ــارس ني ــام آل پ ــر ن خاط
ــان  ــوه آتشفش ــود ک ــای رازآل ــد جاذبه ه ــه مانن ــه ب ــی ک موضوع
همچنــان بــه جمع بنــدی مشــخصی نرســيده اســت و در نهايــت 

نيــز نــام روســتا بــر يــک منطقــه نمونــه گردشــگری ثبــت شــده و 
ــد. ــتان می رس ــای اس ــارج از مرزه ــه خ آوازه آن ب

مديــرکل ميــراث فرهنگــی اســتان اردبيــل از تــالش ايــن 
مجموعــه بــرای ثبــت آثــار باســتانی واقــع شــده در ايــن منطقــه 

ــر داد. ــی خب ــار مل ــت آث در فهرس
ــه  ــار ب کريــم حاجــی زاده تصريــح کــرد: قدمــت برخــی از ايــن  آث
ــه  ــه ب ــی هايی ک ــد و در بررس ــالد می رس ــش از مي ــزاره اول پي ه
عمــل آمــده چنــد تپــه باســتانی و حتــی قلعــه قابليــت ثبــت دارند.
وی بــا بيــان اينکــه پيرامــون کــوه ســبالن آثــار متعــدد تاريخــی و 
باســتانی وجــود دارد، اضافــه کــرد: حفاظــت از ايــن آثــار و معرفــی 

ــژه دارد. ــا ضــرورت وي ــن جاذبه ه اي

lآغاز سفر از تله سیژ در ارتفاع سه هزار متری
ــه پيســت  ــوارس منتهــی ب هــر چنــد وضعيــت ظاهــری جــاده آل
ــه اســت  ــل توج ــا آنچــه قاب ــوب نيســت ام ــدان مطل اســکی چن

ــت. ــا اس ــالک خودروه ــماره پ ش
ــگران از  ــب گردش ــه اغل ــد ک ــاهده ش ــی مش ــزارش ميدان در گ
ــه  ــی ک ــا جاي ــد ت ــفر می کنن ــل س ــه اردبي ــر ب ــتان های ديگ اس
يکــی از روســتاييانگفت: تقريبــاً هــر روز مســافران در تابســتان بــه 
ــت. ــل نيس ــای تعطي ــه روزه ــدود ب ــد و مح ــه می آين ــن منطق اي

نــادر رحمــت زاده تصريــح کــرد: بيشــتر از اردبيلی هــا از شــهرهای 
ديگــر از جملــه تهــران، تبريــز، اروميــه و رشــت بــه ايــن منطقــه 

ــد. ــفر می کنن س
ــه  ــه نمون ــده منطق ــناخته ش ــگری ش ــه گردش ــن جاذب اصلی تري
ــتر  ــه در بيش ــت ک ــکی آن اس ــت اس ــوارس پيس ــگری آل گردش

موقعيــت  دليــل  بــه  ســال  ماه هــای 
ــت. ــرف اس ــيده از ب ــی پوش اقليم

ــزار و 200  ــه ه ــاع س ــت در ارتف ــن پيس اي
متــری واقــع شــده و بــه دليــل طــول هــزار 
و 250 متــری آن بزرگ تريــن پيســت 

ــود. ــناخته می ش ــور ش ــی کش برف
هــر چنــد در معرفــی منطقــه نمونــه 
قابليــت  بــه  آلــوارس  گردشــگری 
ــد می شــود  گردشــگری زمســتانی آن تأکي
ــام  ــگری تم ــوارس گردش ــع آل ــا در واق ام
ــز  ــتان ني ــول تابس ــته و در ط ــل داش فص
ــتوران  ــه رس ــگران را ب ــيژ گردش ــه س تل
ــاع  ــرگرمی در ارتف ــازی و س ــات ب و امکان

می بــرد. باالتــر 
ــدگان  ــه پرن ــه نغم ــپردن ب ــان س ــوارس و ج ــت آل ــکوت طبيع س
يکــی از جاذبه هــای طبيعــی ايــن منطقــه اســت کــه ايــن روزهــا 
از ســوی پزشــکان بــه عنــوان عامــل آرامش بخــش بــرای انســان 

ــود. ــه می ش ــررات توصي ــه ک ــينی ب ماش
ــه  ــط تل ــر، خ ــون باالب ــی همچ ــه امکانات ــز ب ــت مجه ــن پيس اي
اســکی بــرای آمــوزش اســکی، ايســتگاه کالس هــای آموزشــی و 

ــی اســت. ــات رفاه امکان
ــام  ــت و انج ــن پيس ــز اي ــه تجهي ــت ب ــال ها اس ــد س ــر چن ه
ــکی  ــون اس ــی همچ ــی ورزش هاي ــی و بين الملل ــای مل رقابت ه
ــا گردشــگرانی کــه ايــن  در آن تأکيــد می شــود، امــا در مقايســه ب
ــئوالن  ــم مس ــوارس از چش ــی آل ــناخته اند، زيبايی هاي ــه را ش جاذب

ــده اســت. پنهــان مان

توســط  آلــوارس  در  تله کابیــن  lاحــداث 
تــرک ســرمایه گذار 

فرمانــدار ســرعين تصريــح کــرد: در محــل منطقــه نمونــه هتلــی 
توســط بخــش خصوصــی احــداث می شــود کــه متأســفانه 

ــدارد. ــی ن ــی مطلوب ــرفت فيزيک ــرعت پيش س
عاطــف ناصــری تصريــح کــرد: کنــدی کار بــه خــود ســرمايه گذار 
ــد  ــام چن ــد از اتم ــه بع ــت ک ــرده اس ــالم ک ــردد و وی اع برمی گ

ــد. ــل می کن ــل را تکمي ــن هت ــر اي ــروژه ديگ پ
وی در خصــوص برخــی اظهــارات مبنــی بــر خريــد ايــن منطقــه 
توســط يــک خانــم و ممانعــت وی از اجــرای طرح هــای 
گردشــگری تصريــح کــرد: در واقــع ايــن خانــم همســر 
ــت  ــاز و فعالي ــت و ساخت وس ــی اس ــش خصوص ــرمايه گذار بخ س
ــت. ــع اس ــد بالمان ــداری کردن ــه خري ــدوده ای ک ــارج از مح در خ

بــه گفتــه فرمانــدار در حــال حاضــر هتــل، پيســت اســکی و تلــه 
ســيژ در مالکيــت بخــش خصوصــی اســت.

ــن  ــق گردشــگری اي ــه منظــور رون ــن ب ــر اي ــزود: عــالوه ب وی اف
منطقــه بخشــی از طــرح هــادی روســتای آلــوارس ســال گذشــته 
اجــرا شــده و بــه دليــل حفاری هــای گازرســانی امســال نيــز ادامــه 

خواهــد داشــت.
وی متذکــر شــد: امســال توســط دهيــاری پارکــی نيــز در داخــل 
ــح مســافران را  ــه گــردش و تفري ــا زمين روســتا ايجــاد می شــود ت

فراهــم ســازد.
فرمانــدار ســرعين در خصــوص وضعيــت نامطلــوب جــاده 
دسترســی بــه منطقــه نمونــه نيــز اضافه کــرد: بــه دليل گازرســانی 
دســت انداز ايجــاد شــده کــه در نظــر داريــم جــاده اصلــی آســفالت 

ــود. ــرا ش ــری اج ــده و لکه گي ش
وی از ديگــر برنامه هــای رونــق گردشــگری ايــن منطقــه را 

میـراث ایــران

 در 42 کیلومتــری شهرســتان ســرعین 
منطقــه نمونــه گردشــگری آلــوارس بــا 
جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی واقــع 
ــگاران  ــوز تاریخ ن ــه هن ــت ک ــده اس ش
ــذاری آن  ــوز نامگ ــف رم ــی در کش حت

ــیده اند.  ــاع نرس ــه اجم ب  ونوس بهنود

»آلوارس«یادگارتمدنکهنسبالن/
آرامشگمشدهاترابازیاب
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ايجــاد تله کابيــن از ويلــه درق تــا ســرعين توســط ســرمايه گذاران 
ــت  ــر ظرفي ــال های اخي ــا در س ــزود: م ــرد و اف ــالم ک ــه اع ترکي
و مکان هــای ســرمايه گذاری را اعــالم کرديــم و بــا چنــد 

ــتيم. ــره داش ــز مذاک ــرک ني ــرمايه گذار ت س
ناصــری ابــراز اميــدواری کــرد ايــن مذاکــرات بــه فرجــام برســد؛ 

ــی نشــده اســت. ــاًل هيچ يــک عمليات چــرا کــه فع

lاکوکمپ های مزین به دست بافته های عشایر
ــاه  ــه پن ــاله ب ــاير را همه س ــود عش ــات خ ــن ييالق ــبالن در دام س
ــن  ــه اي ــای اولي ــود نيازمندی ه ــت خ ــم و طبيع ــا اقلي ــه و ب گرفت
گــروه از مردمــان را تأميــن کــرده اســت تــا جايــی کــه عشــاير در 
ــای ســبالن  ــه دامنه ه ــد ک ــود آموخته ان ــات خ ــا حي طــول قرن ه

ــات در فصــول گــرم ســال اســت. ــرای حي ــوب ب مطل
ــی  ــوان اوباهاي ــز می ت ــوارس ني ــگری آل ــه گردش ــه نمون در منطق
ــه در  ــاير ک ــرد. زن عش ــاهده ک ــده مش ــه ش ــا پشــم بافت ــه ب را ک
ــر  ــه اســم »ســاج چورگــی« اســت ســه دخت ــان ب حــال پخــت ن
دارد. معتقــد اســت اغلــب گردشــگرانی کــه يکبــار بــه ايــن منطقه 

ــد. ــفر کرده ان ــز س ــار ني ــن ب ــرای چندمي ــاره و ب ــد دوب آمده ان
ــاغ« کــه  ــا عطــر و طعــم »ســاری ي ســاج چورگــی زن عشــاير ب
ــده  ــته ش ــی اســت آغش ــره محل ــده از ک ــه ش ــن تهي ــی روغ نوع
ــات  ــت تزئين ــگران اس ــرت گردش ــث حي ــه باع ــا آنچ ــت. ام اس

ــت. ــاير اس ــادر عش ــی چ داخل
زن عشــاير گفــت: برخــی از ايــن بافته هــا آنقــدر اصيــل و قديمــی 

اســت کــه بارهــا از مــا خواســته اند بخرنــد امــا نمی فروشــيم.
وی بــه فارمــاش هايــی اشــاره کــرد کــه ديگــر در بيــن عشــاير نيز 
ــران بهــا و  ــدا می شــود و يکــی از صنايع دســتی گ ــه ســختی پي ب

نايــاب عشــاير اســت.
ــای  ــت بافته ه ــگ دس ــه رن ــگ ب ــات رن تزئين
عشــاير از اشــکال هندســی و رنگ هــای طبيعت 
ــی عشــاير رنــگ  ــت. گوي الهــام گرفتــه اس
ــود  ــای خ ــای آن را در بافته ه ــت و طرح ه طبيع
ثبــت می کننــد تــا بتواننــد آن را جاودانــه ســازند.
پنيــر، کــره، گياهــان کوهــی، دوغ، کشــک 
ــی  ــک زندگ ــول ي ــه محص ــه ک ــه آنچ و هم
ــوان در  ــت را می ت ــت اس ــداری در دل طبيع دام

ــرد. ــه ک ــاير تهي ــادر عش چ
مديــرکل ميــراث فرهنگــی اســتان تأکيــد کــرد 
ــه جاذبه هــای گردشــگری طبيعــت  ــه از جمل ک
ــادر  ــن چ ــت و همي ــا اس ــپ ه ــل اکوکم اردبي
ــروت آور  ــی از ث ــروز يک ــای ام ــاير در دني عش

تريــن جاذبه هــا محســوب می شــود.
حاجــی زاده از جملــه برنامه هــای اصلــی ميــراث 
فرهنگــی را فعــال کــردن اکوکمــپ ها عنــوان و 
اضافــه کــرد: در نظــر داريــم بــر روی ايــن نقطه 

ــويم. متمرکز ش

ــه موضــوع  ــز ب ــد آژانس هــای گردشــگری ني ــزود: در بازدي وی اف
اکوکمــپ هــا تأکيــد شــده و بــه دليــل اينکــه گردشــگری اردبيــل 
هنــوز بــرای امکانــات لوکــس آمادگــی و زيرســاخت نــدارد 
ــی  ــای محل ــوم و غذاه ــی، آداب ورس ــطه زندگ ــه واس ــوان ب می ت
توليــدی عشــاير گردشــگران بســياری را بــه ايــن منطقــه کشــاند.

 
lآبشار گورگور زینت مجالس بزرگ کشوری

عشــاير چنــان کــه ذکــر آن رفــت نيازهــای اوليــه خــود را بــدون 
ــد. ــت می کنن ــه درياف ــت از منطق ــب محيط زيس تخري

ــای  ــه رويش ه ــون از جمل ــی و گ ــی، گل ختم ــقايق های کوه ش
طبيعــی ايــن منطقــه اســت کــه چشــم نوازی می کننــد. در عيــن 
حــال آبشــار گورگــور کــه برخــی معتقدنــد بــه دليــل قــدرت آب در 
ــه ای  ــر جاذب ــود، ديگ ــده می ش ــام خوان ــن ن ــه اي ــار ب ــل آبش مح
اســت کــه تمامــی حيــات موجــودات پيرامــون را تضميــن می کند.
آب آبشــار گورگــور در پايين دســت در کارخانــه آب معدنــی واتــا در 
ــروز شــنيده می شــود کــه  بطری هــای کوچــک جمــع شــده و ام
حتــی در مجالس بــزرگ و جلســات ســران کشــوری مورداســتفاده 

ــرد. ــرار می گي ق
خوشــبختانه طبيعــت اين منطقــه هنوز از ســالمت کامــل برخوردار 
بــوده و چنــدان بــه زبالــه آغشــته نيســت. ايــن منطقــه مشــرف به 
کــوه ســبالن دارای آب وهــوای معتــدل و فرح بخــش اســت و بــه 
اذعــان يکــی از گردشــگران می توانــد تنش هــای زندگــی روزمــره 

را از آدمــی دور کنــد.
يوســف عليپــور کــه از اســتان آذربايجــان شــرقی بــه ايــن منطقــه 
ســفر کــرده اســت، تصريــح کــرد: مــردم اردبيــل بايــد قــدر ايــن 

مناطــق را بداننــد و امکانــات آن را افزايــش دهنــد.
وی افــزود: خيلی هــا آرزو دارنــد در کنــار يــک رود روان بنشــينند و 

غــذای محلــی بخورند. الزم اســت مســئوالن بــه فکر ايــن منطقه 
ــاز  ــد ني ــت و می توان ــر اس ــت آن بی نظي ــه طبيع ــرا ک ــند؛ چ باش

يــک گردشــگر را تأميــن کنــد.
 

lظرفیت ناشناخته شتر دوکوهانه         
در طــول مســير منطقــه نمونــه گردشــگری آلــوارس بــه کــررات 
ــر  ــای کم نظي ــی از گونه ه ــه يک ــه را ک ــتر دوکوهان ــوان ش می ت
حيوانــی اســت مشــاهده کــرد. ايــن شــتر بــه دليــل قــدرت تحمل 
ــاير  ــری عش ــدت در بارب ــی طوالنی م ــرد و راهپيماي ــتان س زمس
ــام  ــه ن ــه آن از خــاری ب ــرد و تنهــا تغذي ــرار می گي مورداســتفاده ق

»قانقــا« اســت.
ــا در  ــود ام ــتفاده می ش ــتر اس ــت ش ــدرت از گوش ــه ن ــد ب ــر چن ه
ايــن منطقــه بــه گفتــه يکــی از اهالــی روســتای آلــوارس محــل 

ــدارد. ــرورش شــتر وجــود ن پ
احمــد رســتمی گفــت: شــتر در مــدت کوتاهــی زادوولــد می کنــد 
ــن  ــرورش داد در اي ــا را پ ــوان آن ه ــه بت ــکان مشــخصی ک ــا م ام

ــدارد. منطقــه وجــود ن
ايــن در حالــی اســت کــه شــتر دوکوهانه از گذشــته توســط عشــاير 
شاهســون پــرورش می يافــت و نقــش کليــدی در حيــات عشــاير 

ايــن منطقــه دارد.
ــراً اعــالم  ــل اخي ــاد کشــاورزی اســتان اردبي ــس ســازمان جه رئي
کــرده اســت کــه نماينــدگان فائــو از مرکــز ملــی حفاظت و توســعه 

شــتر دوکوهانــه بازديــد خواهنــد کــرد.
عديــل ســروی دليــل ايــن بازديــد را بررســی ظرفيت هــای 
حفاظــت و پــرورش ايــن گونــه در معــرض انقــراض عنــوان کــرد 

ــت. اس
ايــن در حالــی اســت کــه ســاکن روســتای آلــوارس معتقــد اســت 
ــز  ــوان مرک ــد می ت ــت کنن ــئوالن حماي ــر مس اگ
ــر  ــتا داي ــن روس ــه را در اي ــتر دوکوهان ــرورش ش پ
ــه اقتصــاد روســتا  ــد ب ــن مرکــز می توان اســت و اي

ــد. ــک کن کم
ــر  ــت: ب ــوص گف ــن خص ــرعين در اي ــدار س فرمان
ــره جامــع  ــی کــه در هيئت مدي اســاس صحبت هاي
عشــايری ايــران انجــام شــده در خصوص پــرورش 

شــتر دوکوهانــه مذاکراتــی انجــام شــده اســت.
ناصــری بــا تأکيــد بــه ظرفيت هــای اقليمــی 
ــرح  ــن ط ــرد اي ــدواری ک ــراز امي ــه اب ــن منطق اي
ــرورش شــتر  ــه پ ــوان زمين ــام برســد و بت ــه فرج ب

ــاخت. ــم س ــه را فراه دوکوهان
ســفر گردشــگران بــه منطقــه نمونــه گردشــگری 
جاذبه هــای  اســت.  خاطره انگيــز  آلــوارس 
ــرای مســافران  ــه ســبالن ب ــه در دامن ــددی ک متع
فراهــم گشــته امــروز بيــش از هــر زمــان ديگــری 
برنامه هــای  بــا  بهينــه  بهره گيــری  نيازمنــد 

ــت. ــجم اس منس
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منجیـل  »هرزویـل«در  روسـتای  سـرو 
اگرچـه61 سـال زودتـر از سـرو ابرکـوه 
کشـور  طبیعـی  آثـار  فهرسـت  در  یـزد 
ثبت شـده ولـی حتـی بـرای گیالنی ها هم 
ناشـناخته بـوده و نیازمنـد توجـه بیشـتر 

مدیـران بـرای ادامـه حیـات اسـت. 

سـروی غول پيکر در اسـتان گيـالن وجـود دارد که بـه روايتی هزار 
سـال و به روايتی سـه هزار سـال اسـت کـه در اين خطـه نفس می 
کشـد. خيلی ها بـه ديدنش رفته انـد. از ناصرالدين شـاه  قاجار گرفته 
)1250ش( تـا نيکتيـن، کنسـول روس )1300ش(. شـاه قاجـار در 
سـفرنامه فرنگـش آورده کـه در زير ايـن درخت غول پيکـر عصرانه 
خـورده و موزيسـين هايـی -کـه الی شـاخ و بـرگ هـای درخـت 

مخفی شـده بودنـد- برايش موسـيقی نواختـه اند.

lدرخت نذر کرده و مقدس
ســرو روســتای هرزويــل در مســير خيــل مســافرانی اســت کــه بــه 
ديــدن طبيعــت گيــالن مــی آينــد ولــی بيشــتر مســافران منجيــل 
از توربيــن هــای بــادی و ســد ســفيد رود عبــور کــرده و کمتــر بــه 

ــد. ديــدن اَبَرســرو هرزويــل مــی رون
بـا اينکـه درخـت را در حصارهـای فلـزی محبـوس کـرده انـد ولی 
تنومنـدی و قطـوری اش را مـی تـوان از پشـت حصـار هـا دريافت.

پارچــه هايــی کــه بــه نيــت حاجــت خواهــی بــه شــاخه هــای ايــن 
درخــت بســته شــده، در بادهــای عصرگاهــی منجيــل به اين ســو و 
آن ســو تــاب مــی خــورد و بيننــده را بــه يــاد افســانه درخــت گيســو 
مــی انــدازد. يکــی از اهالــی هرزويــل کــه در نزديکــی ايــن درخــت 
مغــازه دارد؛ در ايــن بــاره توضيــح مــی دهــد: از قديــم ســرو هرزويل 
ــت  ــت حاج ــه ني ــردم ب ــت، م ــت داش ــه قداس ــردم منطق ــرای م ب
خواهــی بــه شــاخه هــای درخــت پارچــه هــای ســبز مــی بســتند 
و يــا داخــل شــکاف هــای  تنــه و شــاخه هــای درخــت ســکه فــرو 

مــی کردنــد.
ــت را  ــا دور درخ ــت دور ت ــط زيس ــی محي ــد: از وقت ــی افزاي وی م
حصــار کشــيده، مــردم کمتــر بــه شــاخه هــا دسترســی دارنــد و بــه 

فنــس هــای فلــزی نــخ مــی بندنــد.
در ســال هــای اخيــر اطــراف ايــن ابــر درخــت، واحدهای مســکونی 
زيــادی ســاخته شــده اســت. ايــن رونــد بــه خصــوص بعــد از زلزلــه 

ســال 69 منجيــل شــدت بيشــتری گرفت.
بــه گفتــه يکــی ديگــر از اهالــی هرزويــل، بافــت قديــم روســتا در 
زلزلــه بــه شــدت تخريــب شــد و اهالــی بــرای ســکونت بــه بخــش 

هــای باالتــر و نزديــک چشــمه و درخــت مهاجــرت کردنــد.
حــاال هرزويــل جديــد در جايــی ســاخته شــد کــه قبــال  بــاغ هــای 
زيتــون و گــردو بــود. ســاخت و ســاز جديــد در حريــم درختــی کــه 
ثبــت ملــی شــده اســت، ممکــن اســت بــه ايــن اثــر طبيعی آســيب 
بزنــد. نفــوذ ســيمان و پــس آب منــازل مســکونی بــه ريشــه هــای 

درخــت، مهمتريــن نگرانــی دوســتداران ايــن درخــت اســت.
 

lسرو »زردشت« یا ابردرخت »هرزویل«
يکـی از مسـافران بازديـد کننـده، اطالعـات اندکـی در مـورد ايـن 
درخـت در فضـای مجـازی خوانـده و حـاال بـه قصـد ديـدن ايـن 
درخـت، مسـير پـادگان منجيـل را به سـمت روسـتای کوهسـتانی 

هرزويـل کـج کـرده اسـت.

علـی خرسـندی دربـاره عظمـت اين درخـت می گويـد: ديـدن اين 
درخـت مـرا بـه يـاد سـرو معـروف زردشـت انداخـت که در کاشـمر 
کاشـته بـود و بعدها به دسـتور خليفـه بغداد  قطع شـد. نوشـته اند، تا 

سـال هـا حمام هـای بغـداد را با هيـزم آن گـرم مـی کردند.
ــن  ــق اب ــخ بيه ــب را در تاري ــن مطال ــی اي ــد: وقت ــی افزاي وی م
ــن  ــدن اي ــی دي ــيد ول ــی رس ــه نظــر افســانه م ــدم ب ــدوق خوان فن
ــد. ــته ان ــود داش ــی وج ــن درختان ــد چني ــی ده ــان م ــت نش درخ

ســمانه خمســه نيــز از زنجــان بــرای ديــدن ســرو هرزويــل آمــده 
اســت. اســتواری ايــن درخــت او را شــگفت زده کــرده و مــی گويــد: 
در مســير راه منجيــل بــه هرزويــل چناهــاری تنومنــدی ديــدم کــه 
در اثــر بادهــای منجيــل کــج شــده انــد برايــم عجيــب اســت کــه 
ايــن درخــت در طــی ايــن ســالها، چگونــه اصــال خم نشــده اســت.

lایجاد محدودیت های حفاظتی برای سرو هرزویل
ــر  ــن اث ــاره اي ــار درب ــتان رودب ــط زيســت شهرس ــس اداره محي رئي
طبيعــی ملــی توضيــح مــی دهــد:  ســرو کهنســال هرزويــل، يکــی 
از يــادگاران طبيعــی اســتان گيــالن اســت که در 30 شــهريور ســال 
1366 از ســوی شــورای عالــی محيــط زيســت بــه عنــوان اثــر ملی 

بــه ثبــت رســيده اســت.
بــا اينکــه تابلــوی نصــب شــده در نزديــک درخــت بــه 
ــزار  ــه ه ــت س ــن درخ ــه س ــود ک ــی ش ــادآور م ــدگان ي بازديدکنن
ســال اســت، امــا بهــروز آژنــد ســن درخــت را هــزار ســال عنــوان 
مــی کند و مــی گويــد: کارشناســان محيــط زيســت در ســال 1366 
ــل را هــزار  ــه وســيله دســتگاه مخصوصــی ســن درخــت هرزوي ب
ــد. همچنيــن ارتفــاع ايــن درخــت 30 متــر و  ســال تخميــن زده ان

ــد. ــی باش ــر م ــه آن 4.40 مت ــر تن قط
ــاخت و  ــه س ــه ب ــا توج ــه »ب ــئوال ک ــن س ــه اي ــخ ب وی در پاس
ــرای حفاظــت  ــی ب ــه راهکارهاي ــن درخــت چ ــم اي ــازهای حري س
ــد: اطــراف درخــت  از آن انديشــيده شــده«، خاطــر نشــان مــی کن
فنــس کشــی شــده و بــرای اطــراف درخــت بــا محيــط 0.06 هکتار 
محــدوده حفاظتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت و يکــی از محيــط 
ــازه  ــرده و اج ــد ک ــت را رص ــت درخ ــب وضعي ــه مرت ــان منطق بان

ــد. ــی ده ــت را نم ــه درخ ــاندن ب ــيب رس آس
ــوص در  ــت بخص ــن درخ ــراف اي ــر، در اط ــال اخي ــه س ــرف س ظ
ــاخت و  ــده، س ــذاری ش ــرو نامگ ــام س ــه بن ــی ک ــدوده خيابان مح
ســازهای زيــادی صــورت گرفتــه اســت. بــا اينکــه ســرو هرزويــل 
در مرتفــع تريــن نقطــه هرزويــل اســت؛ امــا ارتفــاع بناهــای جديــد 
مانــع از ديــد کامــل درخــت مــی شــود. آژنــد پرســش مهــر دربــاره 
چرايــی وضــع نشــدن محدوديــت هــای ســاخت و ســاز در اطــراف 
درخــت، را بــی پاســخ مــی گــذارد و تنهــا يــادآور مــی شــود: زميــن 
ــورا و  ــال ش ــت و عم ــخصی اس ــالک ش ــزو ام ــراف ج ــای اط ه

شــهردار مــی بايــد چنيــن محدوديــت هايــی را اعمــال کننــد.

lغربت اَبَر سرو گیالن
ــوی  ــافران، تابل ــير مس ــت در مس ــن درخ ــِی اي ــيله معرف ــا وس تنه

ــاده ورودی  ــت ج ــمت راس ــه در س ــت ک ــه ای اس ــگ و رو رفت رن
ــدازه ای نيســت کــه  ــه ان ــاد آن ب ــل نصــب شــده اســت. ابع منجي

ــر باشــد. ــول پيک ــرف ســرو غ مع
ــاره مــی  ــار در ايــن ب رئيــس اداره محيــط زيســت شهرســتان رودب
ــرای نصــب  ــاد ب ــای ابع ــت ه ــتان محدودي ــد: اداره راه شهرس گوي

تابلــو درنظــر گرفتــه اســت.
وی معتقــد اســت ســرو هرزويــل آنقــدر معــروف هســت کــه بــی 

تابلــو هــم مــردم بــه ديدنــش برونــد.

lخارج کردن چهارکیلو سکه از داخل شکاف های درخت
محيــط بــان حافــظ ســرو هرزويــل در بــاره حفاظــت از ايــن درخت 
ــتن  ــا نوش ــی م ــن نگران ــش مهمتري ــال پي ــد س ــد: تاچن ــی گوي م
يــادگاری، فروکــردن اشــياء تيــز بــه تنــه درخــت و روشــن کــردن 
ــا پيگيــری هــای مکــرر  آتــش زيــر ســرو بــود کــه خوشــبختانه ب

محيــط زيســت اطــراف درخــت فنــس کشــی شــد.
ــن  ــه اي ــردم ب ــادات م ــه اعتق ــاره ب ــا اش ــور ب ــی پ ــوش تقويم کيان
درخــت توضيــح مــی دهــد: اهالــی بــرای درخــت نــذر مــی کردند و 
ســکه هــای فلــزی داخــل شــکاف فــرو مــی کردنــد. مدتــی پيــش 
و پــس از چنــد مــاه تــالش، بــه کمــک يکــی از هميــاران محيــط 
زيســت، حــدود چهــار کيلــو ســکه از تنــه درخــت خــارج کرديــم و 

هنــوز هــم ايــن ســکه هــا موجــود اســت.
وی بــه کــم کاری شــهرداری و شــورای هرزويــل در مــورد معرفــی 
ــال  ــد: قب ــی افزاي ــد و م ــی کن ــن درخــت اشــاره م و حفاظــت از اي
شــهرداری تمــام اطــراف تنــه درخــت را بتــن ســيمانی کــرده بــود 
ــای  ــن ه ــی بت ــا تمام ــرد ت ــادی ک ــالش زي ــت ت ــط زيس و محي

ــردارد. ــم درخــت ب ســيمانی را از حري
ايــن محيــط بــان از سرکشــی مــداوم بــه ايــن درخــت ســخن گفته 
و اظهــار مــی کنــد: شــخصا آبيــاری و مبــارزه بــا آفــات ايــن درخت 
ــار  ــت دچ ــای درخ ــاخه ه ــم ش ــی ده ــازه نم ــده دارم و اج را برعه

شکســتگی و آســيب توســط ديگــران شــود.
ــی در  ــس آب خانگ ــرريز پ ــورد س ــن در م ــور همچني ــی پ تقويم
ــی  ــس آب خانگ ــال پ ــد: قب ــی گوي ــت م ــک درخ ــه نزدي رودخان
داخــل رودخانــه نزديــک درخــت مــی ريخــت ولــی در حــال حاضر 
مشــکل فاضــالب نداريــم زيــرا پــس آب منــازل لولــه کشــی شــده 

ــزد. ــه نمــی ري و داخــل رودخان
وی توضيــح مــی دهــد: محيــط زيســت بــه طــور قانونی نمــی تواند 
محدوديــت هــای بيشــتری در راســتای حفاظــت از ايــن درخــت در 
نظــر بگيــرد بــه هميــن دليــل بارهــا از شــهردار و شــورای هرزويــل 
خواســته ام تــا بــا نصــب تابلوهايــی در مســير دسترســی، هــم ايــن 
درخــت را بيشــتر معرفــی و هــم بــا دريافــت ورودی بــرای منطقــه، 

ايجــاد درآمدزايــی کننــد ولــی تاکنــون اقدامــی نشــده اســت.
ــای  ــده ه ــی از پدي ــت، يک ــواهد پيداس ــه از ش ــال آنچ ــر ح ــه ه ب
کهــن طبيعــی و ملــی در مهجوريــت بــه ســر مــی بــرد. اَبَــر ســرو 
هرزويــل نيازمنــد معرفــی و توجــه بيشــتر بــوده و مديــران در برابــر 

ــدگار مســئول هســتند. حفــظ و حراســت از ايــن ميــراث مان

گزارشمهرازاَبَرسروگیالن؛

»سروهرزویل«استوار
ومهجور/لزومتوجه
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میـراث ایــران

 زهرا   بهرامی

ــتان  ــور در گلس ــارک کش ــن ژئوپ ــات دومی ــاز مطالع ــاه از آغ ــج م پن
ــذاری  ــات و واگ ــان مطالع ــی پای ــران در یک قدم ــه می ــذرد و قلع می گ

ــرار دارد.  ــه بخــش خصوصــی ق ب
فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل  کــه  بــود  گذشــته  ســال  اواخــر 
صنایع دســتی و گردشــگری گلســتان از آغــاز مطالعــات دومیــن 
ژئوپــارک کشــور در گلســتان خبــر داد. ایــن خبــر نه تنهــا در شــلوغی 
ــت  ــرار گرف ــانه ها ق ــه رس ــر موردتوج ــال کمت ــان س ــای پای برنامه ه
ــد  ــه رون ــبت ب ــی نس ــری کس ــز کمت ــته نی ــاه گذش ــج م ــه در پن بلک

ــت. ــده اس ــاس ش ــتان حس ــرح در گلس ــن ط ــی ای اجرای

ــارک  ــن ژئوپ ــوان دومي ــارک گلســتان به عن ژئوپ
کشــور در حالــی مراحــل پايانــی مطالعــات خــود 
ــای  ــوز زواي ــه هن ــذارد ک ــر می گ ــت س را پش
مختلــف اجــرای آن و حتــی نــام آن بــرای 
بســياری از مــردم و مســئوالن ناشــناخته اســت.
حــدود يــک دهــه قبــل )ســال 2006( ژئوپــارک 
ــارک  ــه ژئوپ ــتين و يگان ــوان نخس ــم به عن قش
ــر  ــزون ب ــعتی اف ــا وس ــال ب ــه در آن س خاورميان
300 هــزار هکتــار کــه محــدوده غربــی جزيــره 
را دربرمــی گرفــت، در فهرســت شــبکه جهانــی 

ــارک هــا ثبــت شــد. ژئوپ
ــارک  ــان ژئوپ ــا 19 کشــور جه ــن دوره تنه در اي
ــطه  ــز به واس ــران ني ــه اي ــتند ک ــده داش ثبت ش
ــن 19 کشــور دارای  ــارک قشــم يکــی از اي ژئوپ
ژئوپــارک در شــبکه جهانــی ژئوپــارک هــا قــرار 

ــت. داش
ــارک  ــتين ژئوپ ــدازی نخس ــه از راه ان ــک ده ي
کشــور می گــذرد و حــاال قلعــه ميــران بــا 
چنديــن پديــده بــارز زمين شناســی و آثــار 
و  باستان شناســی  بوم شناســی،  تاريخــی، 
ــد  ــر در چن ــی ديگ ــی و طبيع ــراث فرهنگ مي
قدمــی پايــان مطالعــات و واگــذاری بــه 
بخــش خصوصــی بــرای ســرمايه گذاری و 

دارد. قــرار  بهره بــرداری 
ميــراث  حــوزه  ارشــد  کارشــناس  يــک 
فرهنگــی گفــت: ژئوپــارک طبــق تعريــف 
يونســکو گســتره ای اســت بــا مرزهــای کامــاًل 
ــد  ــده چن ــه دربرگيرن ــی ک ــه کاف آشــکار و پهن
برجســته  و  زمين شناســی کميــاب  پديــده 
بــوده و در آن گســتره جاذبه هــای طبيعــی، 
تاريخــی و فرهنگــی ارزشــمند نيــز يافــت 

ــود. ش

lتوســعه پایــدار هــدف نهایــی ایجاد 
ژئوپــارک

ــد از  ــتره باي ــن گس ــزود: اي ــی اف ــد محب محم
ــرداری  ــترش و بهره ب ــت گس ــای مديري برنامه ه
ــوان  ــوردار باشــد و ت ــی برخ ــای حفاظت و طرح ه
ــی و  ــه محل ــردن ســطح اقتصــادی جامع ــاال ب ب

ــد. ــی را دارا باش ــای مردم ــب همکاری ه جل

ــعه  ــا توس ــارک ب ــک ژئوپ ــه ي ــان اينک وی بابي
ــم  ــوزش و ژئوتوريس ــی، آم ــای حفاظت فعاليت ه
ــدف  ــه داد: ه ــد، ادام ــود می رس ــدف خ ــه ه ب
نهايــی از ايجــاد ژئوپــارک توســعه پايــدار اســت.

ــا  ــارک ه ــی ژئوپ ــرد: ارزش علم ــه ک وی اضاف
تنهــا بــرای متخصصيــن و دانشــمندان نيســت، 
بلکــه حضــور افــرادی آگاه و مطلــع در جای جای 
ــه  ــی و ن ــات عموم ــه توضيح ــارک و ارائ ژئوپ
ــود  ــد خ ــگران عالقه من ــه گردش ــی ب تخصص
ســبب آمــوزش بازديدکننــدگان شــده و چه بســا 
ايــن کار باعــث ايجــاد عالقه منــدی جهــت 
ــتر در  ــش بيش ــب دان ــی و کس ــای آن پيگيری ه

ــود. ــه ش ــن زمين اي
کــردن  برپــا  کــه  ايــن  بيــان  بــا  وی 
نمايشــگاه های متنــوع علمــی در جلب توجــه 
بازديدکننــدگان و ارتقــاء اطالعــات و دانــش 
آن هــا بســيار مفيــد اســت، تصريــح کــرد: 
ــع و  ــز تجم ــا مرک ــارک ه ــه ژئوپ ــه اين ک نتيج
ــد رشــته های مختلــف علمــی، فرهنگــی و  پيون

اقتصــادی هســتند.
ايــن کارشــناس ارشــد حــوزه ميــراث فرهنگــی 
ــا و  ــی مزاي ــه تمام ــه ب ــا توج ــد: ب ــادآور ش ي
فرصت هــای بالقــوه پيــش رو در صــورت ايجــاد 
ژئوپــارک، امــروزه تمامــی کشــورهای دنيا ســعی 
دارنــد کــه منطقــه يــا مناطقــی را بانــام ژئوپارک 

ــانند. ــی برس ــت بين الملل ــه ثب ب
محبــی اظهــار کــرد: تابه حــال 1۷ کشــور 
در سراســر دنيــا 6۷ ژئوپــارک را بــه ثبــت 
ــا 2۸  ــن ب ــن کشــور چي ــه دراين بي ــانده اند ک رس
مــورد، انگلســتان هفــت، آلمــان 6، اســپانيا چهار 
و ايتاليــا ســه مــورد بــه ترتيــب مقامــات اول تــا 

ــتند. ــم را دارا هس پنج

lتوســعه ژئوتوریســم مهم تریــن 
ــارک ــای ژئوپ مزای

ــعه  ــای توس ــان مزاي ــه بي ــن ب ــی همچني محب
ــارک  ــاد ژئوپ ــی و ايج ــگری زمين شناس گردش
ــدار  ــت پاي ــعه صنع ــت: توس ــرد و گف ــاره ک اش
جهــان گــردی در کشــور، ارتقــاء فرهنــگ 
عمومــی کشــور در جهــت ســفر و گردشــگری، 

ارتقــاء فرهنــگ عمومــی نســبت بــه ارزش 
ــت از  ــی، حفاظ ــی و جغرافياي ــای زمين پديده ه
محيط زيســت و ميــراث طبيعــی- تاريخــی- 
فرهنگــی در معــرض خطــر و يــا انقــراض، 
ــع  ــی جوام ــطح زندگ ــود س ــتغال زايی و بهب اش
ــه فرهنــگ بومــی  محلــی و همچنيــن توجــه ب
ــی،  ــوم محل ــن و رس ــظ آيي ــرای حف ــالش ب و ت
ــازمان های  ــژه س ــهيالت وي ــورداری از تس برخ
ــعه  ــداری توس ــط و پاي ــی مرتب ــی و بين الملل مل
مهم تريــن  از  ژئوتوريســم  در  گردشــگری 
ــت. ــارک اس ــاد ژئوپ ــدازی و ايج ــای راه ان مزاي
وی همچنيــن بــه ضوابــط و حداقــل خدمــات در 
ژئوپــارک هــا اشــاره و تصريــح کــرد: مشــخص 
کــردن محــدوده ژئوپــارک توســط ســازمان های 
پديده هــای  يــا  محوطــه  ثبــت  مرتبــط، 
ــراث  ــارک در فهرســت مي ــی موجــود ژئوپ طبيع
طبيعــی ملــی، حفاظــت و نگهبانــی دائمــی 
و تأميــن امنيــت گردشــگران در محــدوده 
ــص دارای  ــای متخص ــتن راهنم ــر، داش موردنظ
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان مي ــت از س ــوز فعالي مج
ــا  ــن تنه ــوم زمي ــه عل ــلط ب ــگری مس و گردش
در  و حداقــل خدمــات  از ضوابــط  بخشــی 

ــت. ــارک اس ژئوپ
ــازی  ــانی و آگاه س ــی، اطالع رس ــه محب ــه گفت ب
مناســب مبنــی بــر معرفــی و اهميــت آثــار 
ــد  ــارک و نحــوه اســتفاده و بازدي موجــود در ژئوپ
ــی  ــالم تبليغات ــورها و اق ــب بروش ــار در قال از آث
و اطالع رســانی، ايجــاد تأسيســات اقامتــی 
و پذيرايــی موقــت استانداردشــده در قالــب 
کمپينــگ و کلبــه و ســرويس های بهداشــتی بــا 
معمــاری و مصالــح ســازگار و همگــون بــا محيط 
بخــش ديگــر ضوابــط و حداقــل خدماتــی اســت 

ــود. ــه می ش ــا ارائ ــارک ه ــه در ژئوپ ک
ايــن کارشــناس حــوزه ميــراث فرهنگــی ادامــه 
داد: درواقــع ژئوپــارک هــا زيــر نظــر يونســکو بــه 
مراکــزی کارآمــد بــرای آمــوزش محيط زيســت، 
ــف  ــای مختل ــه ه ــش و کارورزی درزمين پژوه

ــوند. ــل می ش ــن تبدي ــوم زمي عل
ــی  ــارک هــا جزئ ــع ژئوپ ــه کــرد: درواق وی اضاف
ــن  ــه بهتري ــتند ک ــی هس ــبکه جهان ــک ش از ي
ــراث زميــن  ــه حفــظ مي ــرام ب ــا احت تجــارب را ب
ــا،  ــی آن ه ــار اصل ــته و معي ــتراک گذاش ــه اش ب

ــت. ــدار اس ــعه پاي ــتراتژی توس اس
ــان اينکــه گســترش ژئوتوريســم يکــی  وی بابي
ــتان اســت،  ــرح در گلس ــن ط ــج اي ــر از نتاي ديگ
ــا  ــی ب ــم در همراه ــرد: ژئوتوريس ــان ک خاطرنش
اکــو توريســم، پديده هــای زمين شناســی و 
ــی  ــش روح ــت آرام ــه خدم ــت محيطی را ب زيس
انســان های کنجــکاو درمــی آورد و آنــان را 
در ســفری جــذاب، لذت بخــش و پرخاطــره 
بــه کشــف ناشــناخته های جهــان هســتی 

ــدن در  ــه ور ش ــت و غوط ــا طبيع ــی ب و نزديک
جاذبه هــای طبيعــی آفرينــش فرامی خوانــد.

lاتمام مطالعات تا پایان تیرماه
کارشناســان حــوزه ميــراث فرهنگــی بــه 
ــعه  ــا در توس ــارک ه ــش ژئوپ ــا و نق کارکرده
پايــدار منطقــه اشــاره می کننــد. مديــرکل 
ــگری  ــتی و گردش ــی، صنايع دس ــراث فرهنگ مي
ــد  ــه معتق ــن رابط ــم در اي ــتان ه ــتان گلس اس
ــه  ــا مطالعــات ژئوپــارک قلعــه ميــران ب اســت ت
پايــان نرســد و شــرح خدمــات از ســوی مشــاور 
ارائــه نشــود نمی تــوان راجــع بــه جزييــات 
ــن طــرح در گلســتان صحبــت کــرد. اجــرای اي

ــن طــرح  ــات اي ــم کريمــی از آغــاز مطالع ابراهي
ــای  ــتان در ماه ه ــگاه گلس ــکاری دانش ــا هم ب
پايانــی ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: اجــرای 
ايــن طــرح در راســتای ســند جامــع گردشــگری 

گلســتان انجــام می شــود.
وی افــزود: هم اکنــون مشــاور بــرای انجــام 
مطالعــات ايــن طــرح مشخص شــده و قــرار 
ــان  ــه پاي ــات ب ــاه مطالع ــان تيرم ــا پاي ــت ت اس

ــد. برس
مديــرکل ميــراث فرهنگــی، صنايع دســتی و 
ــار  ــه داد: اعتب ــتان گلســتان ادام گردشــگری اس
ــت  ــان اس ــون توم ــرح 100 ميلي ــن ط ــه اي اولي
ــع  ــارات مناب ــات از اعتب ــرای انجــام مطالع کــه ب
ــی  ــراث فرهنگ ــوزه مي ــتانی در ح ــدی اس درآم

ــت. ــد ياف ــص خواه تخصي
وی تأکيــد کــرد: درراه انــدازی ژئوپارک گلســتان 
قــرار نيســت دولــت به طــور مســتقيم وارد شــود 
ــم زيرســاخت ها را فراهــم کــرده  ــا داري بلکــه بن
و ســرمايه گذاری و بهره بــرداری از آن را بــه 

بخــش خصوصــی واگــذار کنيــم.
کريمــی قدمــت تاريخــی چنــد هزارســاله، 
ــر،  ــع طبيعــی کم نظي ــی، مناب موقعيــت جغرافياي
ــای  ــا را از ويژگی ه ــاوب ابره ــه و حرکــت متن م
ــان برشــمرد و  ــران رامي ــه مي ــرد قلع منحصربه ف
اضافــه کــرد: وســعت حــوزه قلعــه ميــران راميان 
حــدود 12 هــزار هکتــار اســت کــه مرحلــه 
ــاحت 300  ــارک در مس ــم پ ــت ژئوتوريس نخس

ــد شــد. ــرا خواه ــه اج ــن قلع ــاری اي هکت
فرهنگــی،  ميــراث  مديــرکل  هرچنــد 
از  گلســتان  گردشــگری  و  صنايع دســتی 
ــارک  ــن ژئوپ ــدازی دومي ــات ايجــاد و راه ان جزيي
ــان در  ــران در ارتفاعــات رامي ــه مي کشــور در قلع
شــرق اســتان توضيــح روشــنی ارائــه نکــرد امــا 
ســرعت انجــام مطالعــات نشــان از عــزم جــدی 
ايــن ســازمان بــرای ايجــاد تحــول در ايــن حوزه 
خبــر می دهــد و بايــد بــه انتظــار نشســت و ديــد 
آيــا اجــرای ايــن پــروژه نيــز بــا ســرعت انجــام 

ــود. ــد ب ــراه خواه ــات هم مطالع

دومینژئوپارککشوردرگلستانراهاندازیمیشود
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میـراث ایــران

پروین قادری

به عنــوان  کــه  اللجیــن 
ســفال  تولیــد  قطــب 
ــا  کشــور مطــرح اســت، ب
ســبقت  گــوی  ربــودن 
از رقیبــان خــود عنــوان 
ــی ســفال را از  شــهر جهان
آن خــود کــرد تــا راه صنایع دســتی همدان 
ــود.  ــر ش ــا هموارت ــه دنی ــی ب ــرای معرف ب

ــر اســاس مســتندات  ــن ب قدمــت ســفال اللجي
موجــود بــه بيــش از ۷00 ســال می رســد و 
يکــی از مراکــز عمــده ســاخت ســفال در ايــران 
به طوری کــه  می شــود  و جهــان محســوب 
يــدک  را  ايــران  ســفال  پايتخــت  عنــوان 

. می کشــد
ــا تنــوع بســيار  ســفالينه های ســاخت اللجيــن ب
زيــاد صدهــا نــوع ظــروف تزئينــی و مصرفــی را 
شــامل می شــود چراکــه هــزار کارگاه ســفال در 
شــهر اللجيــن وجــود دارد کــه مــواد اوليــه آن ها 
ــن  ــاً در اي ــه صرف ــی ک ــاک رس مخصوص از خ

ــود. ــه می ش ــود دارد، تهي ــه وج منطق
بــر اســاس آخريــن آمــار بيــش از 200 فروشــگاه 
بــزرگ و کوچــک ســفال در شــهر اللجيــن 
فعــال اســت کــه توليــدات هنرمنــدان اين شــهر 

ــانند. ــروش می رس ــه ف را ب
ــه  ــی ک ــا داوران ــود ت ــی ب ــا کاف ــن مؤلفه ه همي
ــهر  ــت ش ــی وضعي ــرای بررس ــت ماه ب ارديبهش
ــهرهای  ــف ش ــرار دادن آن در ردي ــن و ق اللجي
ــی وارد ايــن منطقــه شــدن مهــر تأييــدی  جهان
بــر لياقــت شــهر اللجيــن در کســب ايــن 
ــد  ــا تأيي ــبختانه ب ــروز خوش ــد و ام ــوان بزنن عن
جهانی شــدن شــهر اللجيــن به طــور حتــم 
شــاهد افزايــش کميــت و کيفيــت ســفالينه های 
ايــن شــهر خواهيــم بــود و ســاير کشــورها نيــز از 

ــوند. ــوردار می ش ــن برخ ــفال اللجي س

»شــهر  عنــوان  نهایــی  lتأییــد 
اللجیــن بــرای  ســفال«  جهانــی 
در هميــن زمينــه اســتاندار همــدان از تأييــد 
ــرای  ــی ســفال« ب ــوان »شــهر جهان ــی عن نهاي
ــن  ــده اللجي ــت: پرون ــر داد و گف ــن خب اللجي
همــدان به عنــوان شــهر ســفال و ســراميک 
بــرای ثبــت جهانــی بــه شــورای عالــی 
ــه  ــود ک ــده ب ــور پيشنهادش ــتی کش صنايع دس
اطالعــات موردنيــاز در ايــن زمينــه جمــع آوری و 

ــد. ــال ش ــه و ارس ــه تهي ــرح اولي ط
ــه داوری در  محمدناصــر نيکبخــت افــزود: مرحل
ــد و  ــام ش ــور 5 داور انج ــا حض ــت ماه ب ارديبهش
ــع  ــت داوران در مجم ــا نظــر مثب ــده ب ــن پرون اي
عمومــی شــورای جهانــی صنايع دســتی بــا 
حضــور روســای پنــج قــاره مطــرح و مــورد تأييد 
نهايــی قــرار گرفــت کــه مرحلــه ثبــت جهانــی 

ــه زودی انجــام خواهــد شــد. ب
ــن  ــد، اي ــه کــرد: بی تردي اســتاندار همــدان اضاف
ــرای  ــل را ب ــو و بی بدي ــی ن ــم فرصت ــداد مه روي
اســتان در عرصــه بين المللــی فراهــم آورده و 
ــی  ــهر جهان ــوان ش ــن به عن ــهر اللجي ــت ش ثب

ــگری  ــق گردش ــر رون ــتقيم ب ــر مس ــفال تأثي س
خارجــی، اقتصــاد محلــی، اشــتغال زايی و توســعه 

ــت. ــد داش ــتی خواه ــادرات صنايع دس ص
ــن  ــرای اي ــه ب ــانی ک ــام کس ــت از تم نيکبخ
ــده  ــوص نماين ــد به خص ــالش کرده ان ــداد ت رخ
ــتار  ــرد و خواس ــکر ک ــتان تش ــه در اس ولی فقي
تــداوم توجــه همــگان بــه شــهر جهانــی ســفال 

ــد. ش

ــهر  ــفال در ش ــده س ــداث دهک lاح
ــن اللجی

ــندی از  ــراز خرس ــا اب ــز ب ــن ني ــهردار اللجي ش
تأييــد اللجيــن به عنــوان شــهر جهانــی ســفال، 
ــن  ــهر اللجي ــفال در ش ــده س ــداث دهک از اح
ــن دهکــده  ــت: محــل احــداث اي ــر داد و گف خب
ــه آن  در نقشــه شــهری جانمايــی شــده و مصوب
در دســت مطالعــه اســت و زمينــی بــه مســاحت 
ــنتی،  ــای س ــاخت کارگاه ه ــرای س ــار ب 50 هکت
فروشــگاه و زيرســاخت های گردشــگری در نظــر 

گرفته شــده اســت.
اميــر پــاک رقــم بــا تأکيــد بــر اينکــه بــا ايجــاد 
ــد  ــرانه درآم ــن، س ــهر اللجي ــفال ش ــده س دهک
افزايــش می يابــد و ايــن مهــم جذب گردشــگران 
داخلــی و خارجــی و رشــد صنعــت توريســم را به 
ــی  ــن يک ــت: اللجي ــد داشــت، گف ــال خواه دنب
از قطب هــای گردشــگری همــدان اســت و 
ــه  ــن در زمين ــهر اللجي ــت ش ــد جمعي 90 درص

ــال هســتند. صنعــت ســفال فع
وی بابيــان اينکــه بــرای توســعه کيفيــت کارهــا 
ــا  ــت: ت ــن برنامه ريزی شــده اســت، گف در اللجي
ــن  ــی در اي ــفال چين ــروش س ــکان از ف ــد ام ح

ــود. ــری می ش ــهر جلوگي ش
و  گردشـگری  فرهنگـی،  ميـراث  مديـرکل 
جهانی شـدن  همـدان  اسـتان  صنايع دسـتی 
اللجيـن را فرصتـی مغتنـم برای شـناخته شـدن 
ايـن شـهر عنـوان کـرد و گفـت: بايـد همـدان 
و ظرفيت هـای گردشـگری ايـن اسـتان را بـا 
بهره منـدی از تمام امکانـات به دنيـا معرفی کرد.
ــی شايســته  ــه ميزبان ــاره ب ــا اش ــر ب ــی مالمي عل
ــر  ــد فط ــالت عي ــافران در تعطي ــدان از مس هم
عنــوان کــرد: در حــال حاضــر همــدان در مرحلــه 
گــذار و عبــور از حــوزه و مســير گردشــگری 
ــادی در  ــرداری اقتص ــه بهره ب ــوز ب ــت و هن اس

ــت. ــرده اس ــدا نک ــت پي ــه دس ــن زمين اي

ــه و  ــگاه عرض ــن 231 فروش lاللجی
880 کارگاه تولیــدی ســفال دارد

وی بابيــان اينکــه اللجيــن 231 فروشــگاه 
دارد  توليــدی ســفال  عرضــه و ۸۸0 کارگاه 
و  به عنــوان قطــب توليــد ســفال در کشــور 
شناخته شــده اســت، گفــت: ايــن شــهر يکــی از 

شــهرهای گردشــگر پذيــر همــدان اســت.
مديــرکل ميــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنايع دســتی اســتان همــدان تأکيــد کــرد: 
ــناخته  ــدان ناش ــتان هم ــوده در اس ــه مفق حلق
مانــدن مزيت هــا و ظرفيــت گردشــگری اســتان 

ــت. ــور اس ــارج از کش ــل و خ در داخ
وی بــا اشــاره بــه اينکــه بخــش عمــده توليــدات 
ــف  ــهرهای مختل ــن در ش ــهر اللجي ــفال ش س
ايــران بــه فــروش می رســد و قســمتی از ســفال 
توليــدی بــه کشــورهای آســيايی و اروپايــی 
صــادر می شــود، گفــت: هنــر ســفالگری در 
ــن  ــتغال اي ــش ســطح اش ــث افزاي ــن باع اللجي
ــتغال 100  ــر اش ــالوه ب ــی ع ــده و حت ــهر ش ش
درصــدی باعــث جــذب کارگــران از نقــاط 
مختلــف شــده و حتــی در برخــی منــازل، 

کارهــای ســفالگری انجــام می شــود.
ــد  ــالت عي ــام تعطي ــه در اي ــن زمين ــا در همي ام
فطــر ســری بــه فروشــگاه های ســفال اللجيــن 
ــا  ــه ب ــی ک ــگاه ها در خيابان ــن فروش ــم، اي زدي
ــار يکديگــر  ــا آراسته شــده در کن ســفال های زيب
ــر  ــن ه ــی را در ذه ــا و به يادماندن ــی زيب فضاي

ــرد. ــت می ک ــگر ثب گردش
ويترين هايــی  بــا  بــزرگ  فروشــگاه هايی 
بزرگ تريــن  تــا  خردتريــن  از  کــه  زيبــا 
ــی  ــرد و حت ــی می ک ــفالينه ها در آن خودنماي س
ــگاه  ــر فروش ــه ه ــی ب ــنگفرش های منته از س
ــاص  ــود اختص ــه خ ــفال را ب ــهمی از س ــز س ني

داده بــود.

اللجیــن  ســفال های  lزیبایــی 
ناشــدنی اســت وصــف  

يکــی از مســافران که ســبد فروشــگاهی خــود را 
ــود  ــرده ب ــن پرک ــگ اللجي از ســفال های رنگارن
ــدان ســفرکرده  ــه هم ــيراز ب ــه از ش ــان اينک بابي
ــوده  ــن ب اســت و مقصــد ســفرش شــهر اللجي

اســت، گفــت: زيبايــی ســفال های اللجيــن 
وصف ناشــدنی اســت.

ــه  ــرای هدي ــه ب ــان اينک ــی بابي ــز امين مهرانگي
ــتفاده  ــن اس ــفال های اللجي ــتگان از س ــه بس ب
ــوی  ــن ب ــفال اللجي ــرد: س ــوان ک ــم، عن می کن
واقعــی ســفال را می دهــد و خــاک استفاده شــده 

در آن زنده بــودن کار را نشــان می دهــد.
وی بابيــان اينکــه در ايــن ســفر چمدانــم را 
ــب  ــا در صندوق عق ــرده ام ت کوچــک انتخــاب ک
ــد ســفال وجــود داشــته  ــرای خري خــودرو جــا ب
ــت  ــش از قيم ــزان رضايت ــح مي ــد، در توضي باش
ــداری  ــرای خري ــرده ب ــاب ک ــفال های انتخ س
ــدت  ــز به ش ــاس ني ــت اجن ــرد: قيم ــوان ک عن
پاييــن بــوده و حتــی نــرخ برخــی از آن هــا 

ــت. ــی نيس باورکردن
وی بابيــان اينکــه پــارچ آب های ســفالی بــر روی 
ميــز غذاخــوری در رســتوران ها و هتل هــای 
ــت:  ــی آورد، گف ــد م ــه وج ــان را ب ــن انس اللجي
همدانی هــا بايــد قــدردان چنيــن نعماتــی باشــند.
فرهنگــی،  ميــراث  صنايع دســتی  معــاون 
گردشــگری  صنايع دســتی اســتان همــدان نيــز 
ــار  ــا انتظ ــس از ماه ه ــن پ ــه اللجي ــان اينک بابي
به حــق خــود رســيد، گفــت: اللجيــن برنــد خــود 

ــرد. ــی ک را جهان
اينکــه  بــه  اشــاره  بــا  قاســمی  عليرضــا 
جهانی شــدن اللجيــن در ابعــاد اقتصــادی، 
ــت:  ــت، گف ــذار اس ــی اثرگ ــی و فرهنگ اجتماع
ــالش  ــال ها ت ــهر س ــن ش ــدن اي ــا جهانی ش ب
ــر  ــه ثم ــهر ب ــن ش ــدان اي ــران و هنرمن صنعتگ

نشســت.
وی بابيــان اينکــه ثبــت جهانــی اللجيــن عالوه 
ــتغال زايی  ــی، اش ــگری خارج ــق گردش ــر رون ب
بــه  را  صنايع دســتی  صــادرات  توســعه  و 
ــروزه يکــی از  ــال خواهــد داشــت، گفــت: ام دنب
مهم تريــن فاکتورهــای توســعه صــادرات در 
ــاد و  ــی ايج ــادی و بازارياب ــث اقتص ــوزه مباح ح

ــت. ــد اس ــعه برن توس
ــدان  ــتان هم ــه اس ــفر ب ــن در س ــهر اللجي ش
ــد ــد ش ــافر خواه ــر مس ــگری ه ــد گردش مقص

قاســمی بابيــان اينکــه در ســفر بــه اســتان 
همــدان شــهر اللجيــن مقصــد گردشــگری هــر 
ــدان  ــاب هم ــت: انتخ ــد، گف ــد ش ــافر خواه مس
به عنــوان شــهر جهانــی ســفال در معرفــی 
ــت و  ــش اس ــا اثربخ ــه دني ــدان ب ــتان هم اس
ــه  ــگر ب ــذب گردش ــی را در ج ــرات ملموس تغيي

ــی آورد. ــود م وج
نگاهـی بـه وضعيـت فعلی شـهر اللجين نشـان 
ايـن  فعاليـت در  می دهـد کـه جنب وجـوش و 
شـهر به حدی اسـت کـه تعطيلـی و بيـکاری در 
اين شـهر معنا نـدارد و هنر سـفالگری در اللجين 
آن چنـان بـا زندگـی مـردم عجيـن شـده اسـت 
کـه کارگاه و منـزل مسـکونی هنرمنـدان در کنار 
هـم قرارگرفتـه و حتـی زنـان در منـزل به شـغل 

می پردازنـد. سـفالگری 
ظرفيـت و پتانسـيل ويژه هنـری اللجيـن باعث 
شـد تـا ايـن شـهر به عنـوان قطـب گردشـگری 
اسـتان شـناخته شـود و از امروز نيز به عنوان شهر 

جهانی سـفال مطـرح خواهـد بود.
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میـراث ایــران

زنجــان بــه عنــوان خاســتگاه اصلــی 
ملیلــه در ایــران بــوده و ایــن هنــر 
و  مهم تریــن  از  یکــی  دســتی 
زنجــان  صنایع دســتی  گران تریــن 
اســت کــه از پیچ وتــاب مفتول هــای 
ــی  ــدان زنجان ــتان هنرمن ــره در دس نق

می شــود.  حاصــل 

گرچــه  بــه  دليــل ضعــف در تبليغــات و وقفه هــای ايجادشــده در 
ــه   ــام مليل ــه در زنجــان، ايــن صنعتدســتی گران بهــا  ن ــد مليل تولي
شــهر اصفهــان يــا تبريــز را در ذهــن تداعــی می کنــد امــا واقعيــت 
ــان و  ــه زنج ــق ب ــی متعل ــل و واقع ــه اصي ــه مليل ــت ک ــن اس اي
زنجانی هــا اســت چراکــه هيــچ کجــای دنيــا نمی تــوان ظرافــت و 
عيــار مليلــه زنجــان را يافــت. طــرح ماننــد پيچــک نيــز متعلــق به 

زنجــان اســت و بــس.
ــازار  ــر ب ــازار صنايع دســتی طــی ســال های اخي ــن ب ــق گرفت بارون
ــاال  ــت ب ــل قيم ــه دلي ــوازم ب ــن ل ــه اي ــد، گرچ ــز داغ ش ــه ني مليل
ــا ايجــاد تنــوع در  مختــص اقشــار خاصــی از جامعــه اســت امــا ب
ــدی همــگان  ــوازم ريزودرشــت امــکان بهره من ــد و ســاخت ل تولي

از آن فراهم شــده اســت.
ــه عرضــه  ــزرگ از مليل ــاد ب ــا ابع ــن فقــط ظــروف ب اگــر پيش ازاي
ــردی در  ــی و کارب ــورآالت و ظــروف تزيين ــک زي ــا اين می شــد، ام
ابعــاد مختلــف وارد بــازار شــده تــا هــر کــس بــا هــر ميــزان تــوان 

مالــی امــکان خريــد مليلــه نقــره را داشــته باشــد.
ــده اند،  ــت به کار ش ــود دس ــازل خ ــا من ــا ي ــدان در کارگاه ه هنرمن
عــده ای طــرح می زننــد و عــده ای قطعــات ريــز را آمــاده می کننــد 
تــا اســتادکار مونتــاژ کنــد و پــس از طــی مراحــل توليــد روانه بــازار 

گــردد.
ژيــال زارعــی هنرمنــد مليلــه ســاز زنجانــی متولــد ســال 44 اســت. 
او در خانــواده ای متديــن در محلــه چهــار راه ســعدی کوچــه غديــر 
متولــد شــد. تحصيــالت ابتدايــی و راهنمايــی را در مدرســه آزادی 
ــته  ــم در رش ــتان راه ــرد، دبيرس ــپری ک ــان س ــروی خانه ش روب
علــوم تجربــی در مدرســه دانشســرا به پايــان رســاند. قصــد ادامــه 

تحصيــل داشــت امــا انقــالب فرهنگــی شــد و نتوانســت.

lملیلــه، هنــر ظریــف در دســت های ظریــف بانــوی 
زنجانــی

ــدوزی و  ــی، گل ــل خياط ــری مث ــای هن ــه فعاليت ه ــه ب ازآنجاک
ــه  ــال ۷6 ب ــر روی آورد. از س ــه هن ــت ب ــه داش ــی عالق گليم باف
ــر نظــر اســتاد کاظميــان  مــدت دو ســال در اداره صنايع دســتی زي
ــار ســال  ــدت چه ــه م ــازی را آموخــت ســپس ب ــه س ــدم مليل مق
ــتاد  ــود اس ــوزش داد و خ ــان اداره آم ــر را در هم ــيصد نف ــدود س ح
اين رشــته شــد ايــن کار تــا ســال ۸2 ادامــه يافــت و ســپس کارگاه 
ــعدی  ــکونی اش در  س ــه مس ــن خان ــود را در زيرزمي ــی خ خصوص
ــر  ــک نف ــرد. ي ــت ک ــوز تربي ــت کارآم ــرد و هف ــر ک ــمالی داي ش

ــن از  ــت و دو ت ــرده اس ــر ک ــی داي ــاگردان او کارگاه خصوص از ش
ــد. ــت دارن ــازی فعالي ــوزه انگشــتر س ــاگردانش در ح ش

نشــان درجــه دو هنــر را کــه معــادل فوق ليســانس اســت امســال 
ــه از اداره کل فرهنــگ و  ــاج عــروس مليل ــا طراحــی و ســاخت ت ب

ارشــاد اســالمی اســتان زنجــان دريافــت کــرده اســت.
کســب مقــام اول در نخســتين جشــنواره هنرهــای ســنتی 
ــام اول نمايشــگاه  ــان مســلمان  در ســال ۸5، مق صنايع دســتی زن
ــزی  ــتان مرک ــگاه اس ــوم نمايش ــام س ــال ۸۸، مق ــاه در س کرمانش
ــای  ــی جلوه ه ــن جشــنواره مل ــارم پنجمي ــام چه در ســال ۸5، مق
ــی در  ــر مل ــای ســنتی ســال ۸9، کســب دو مه رضــوی در هنره
ــت.  ــای داده اس ــود ج ــن خ ــا را در عناوي ــر رتبه ه ــال 92 و ديگ س
در آســتانه نــوروز ســه روز نمايشــگاه مليلــه در کارگاهــش برگــزار 

ــاند. ــروش می رس ــه ف ــش را ب ــد و توليدات می کن
ــرای  ــه ســازی کــه ب ــن دوره مليل ــد: در اولي ــال زارعــی می گوي ژي
ــداد ســه  ــن تع ــر حضــور داشــتيم از اي ــزار شــد 10 نف ــوان برگ بان
ــن  ــن در اي ــط م ــت فق ــد و در نهاي ــه دادن ــان را ادام ــر فعاليتش نف
عرصــه مانــدم، در نمايشــگاه ها و جوامــع زيــادی حضــور دارم و بــا 
ــازار را حفــظ کنــم. طراحی هــای خــاص و متنــوع ســعی کــردم ب

ــاد  ــری ايج ــه تغيي ــد در مليل ــردم باي ــر ک ــد: فک ــه می ده او ادام
شــود و متناســب بــا نيــاز روز طرح هــای جديــد زد بنابرايــن مليلــه 
را روی تابلوهــای کوچــک طراحــی کــردم، چشــم نظرهــای آويــز 
ديــوار، ســت کمربنــد و لــوازم مردانــه، طــرح تلفيقــی زيــورآالت بــا 
ســنگ های قيمتــی، تلفيــق مليلــه بــا تخــم شــترمرغ و.. ازجملــه 

کارهــای جديــدی بــود کــه توانســت مشــتری جــذب کنــد.

lتجلی ظرافت های نقره در ملیله های دست ساز
در  اســتان  صنايع دســتی  حمايت هــای  بــا 
نمايشــگاه های خــارج از اســتان حضــور يافتــه  و 
بــازار يابــی انجــام داده اســت، بــه گفتــه خــودش 
بااينکــه مغــازه ای نــدارد و کارگاهــش هــم کارگاه 
ــادی  ــم فروشــگاه او مشــتری های زي اســت و ه
ــرکت  ــد ش ــا چن ــت. ب ــده اس ــناخته ش دارد و ش
ــه  خــارج از اســتان همــکاری دارد، ســفارش مليل
می گيــرد و در کارگاهــش توليــد می کنــد و 
شــبکه های  در  حتــی  او  می دهــد.  تحويــل 
ــه  ــد و صفح ــغ می کن ــی تبلي ــی گاه گاه اجتماع
اينســتاگرامش را فرزندانــش فعــال کرده انــد 
ــای  ــی طرح ه ــه وقت ــت ک ــکل اينجاس ــا مش ام

ــرداری  ــه نمايــش می گــذارد کپی ب جديــد را در فضــای مجــازی ب
صــورت می گيــرد.

ــت  ــر اصال ــوری او مه ــوری و آجيل خ ــرويس چايی خ ــال 92 س س
ــری  ــت مختــص کارهــای هن ــت کــرد ه اســت، مهــر اصال درياف
ــه هرچــه ظرافــت بيشــتری داشــته باشــد  باکيفيــت اســت و مليل

ــی رود. ــاال م ــرت آن ب ــری دارد و اُج ــت باالت کيفي
ــی روی  ــای زندگ ــتم و هزينه ه ــم هس ــن خان ــد: م وی می گوي
دوشــم نيســت بنابرايــن نيــازی نيســت کيفيــت را فــدای کميــت 
کنــم امــا افــرادی کــه مليلــه ســازی تنهــا منبــع درآمدشــان اســت 

ــد. ــن بياي ــد و شــايد کيفيــت پايي ــه کار ســرعت دهن ــد ب ناچارن
ــان،  ــز، اصفه ــران، تبري ــه ته ــور ازجمل ــل کش ــگاه داخ 42 نمايش
يــزد، همــدان، و کرمانشــاه شــرکت کــرده  و اغلــب نشــان غرفــه 
برتــر را کســب کــرده اســت، در جشــنواره زنــان ســرزمين مــن هم 
موردتقديــر قرارگرفتــه اســت. در نمايشــگاه های خارجــی نتوانســته 
شــرکت کنــد چراکــه هزينــه زيــادی می طلبــد هــم بايــد هزينــه 

اقامــت پرداخــت کنــد و هــم تأميــن مليلــه بــرای فــروش.
ماهانــه تــوان توليــد دو کيلوگــرم مليلــه را بــا همراهــی 
ــه نيــم  ــرای يــک شــرکت زيــورآالت ماهان کارآموزهايــش دارد. ب
ــاب عکس هــا و کارهــای درشــت  ــد، ق ــاده می کن ــه آم ــو مليل کيل
ــه  ــراه هم ــود. هم ــد می ش ــرم تولي ــو و ۷00 گ ــک کيل ــا ي ــم ت ه
ــا  ــد ت ــاده کن ــه آم ــم مليل ــن کارگاه ه ــرای ويتري ــد ب ــا باي اين ه

ــود. ــه نش ــی مواج ــن خال ــا ويتري ــتری ب مش
توليــدات او هــم مصرفــی اســت و هــم تزيينــی، ســاعت روميــزی 
مليلــه، گلــدان و شــاخه گل، ظــروف چايی خــوری و آجيل خــوری، 

ســينی، کاسه بشــقاب و... کــه همــه کاربــرد هــم دارنــد.
مدتــی هــم مليلــه ســازی را بــا طــال انجــام داده اســت. بــه گفتــه 
ــان  ــازی زنج ــال س ــای ط ــی از کارگاه ه ــا يک ــی ب ــودش مدت خ
ــا طــال دشــوار اســت و هنــگام  همــکاری داشــته اســت امــا کار ب
کار بــا آن بايــد بســيار مراقــب بــود تــا پودرهــای طالی حاصــل از 
ســوهان کاری به دقــت جمــع آوری شــود. دســتبندهای مليلــه کــه 
ــه زنجــان اســت و درگذشــته ميانه شــان  اصالــت آن هــا مربــوط ب
ليــره و ســکه جاگــذاری می کردنــد و اطرافــش مليلــه بــود، مدتــی 
توســط زارعــی ســاخته می شــد. گاهــی به جــای ســکه کل 
دســتبند را مليلــه مــی زد و گاه مليلــه را دورنــگ کار می کــرد يعنــی 

ترکيــب ســفيد و زرد.
ريــزش طــال زيــاد می شــد و ســرمايه زيــادی نيــاز داشــت کار روی 
آن هــم دشــوار بــود و گرچــه هفتــه ای دو ســه عــدد دســتبند طــال 
تحويــل مــی داد امــا کار به صرفــه نبــود بنابرايــن مليلــه ســازی بــا 
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طــال را رهــا کــرد.
ــد مخصــوص خــود را روی توليداتــش حــک می کنــد  زارعــی برن
ــا آرم  ــت دريافــت کــرده جعبه هــای چرمــی ب و چــون  مهــر اصال
ميــراث فرهنگــی اســتان بــرای بســته بندی بــه او پيشــنهاد شــده 
ــا  ــن جعبه ه ــر اي ــی اگ ــد. حت ــا را داخــل آنجــا می ده ــه مليله ه ک
ــرش  ــه گاه دخت ــد ک ــه می کن ــه ای تهي ــد جعب ــت نباش گران قيم

آن هــا را بــا مقــوا آمــاده کــرده اســت.
يکــی از طراحی هــای متنــوع او ظروفــی از جنــس تخــم شــترمرغ 

اســت کــه بــا مليلــه تلفيق شــده اســت.
ــی از  ــوع او ظروف ــای متن ــی از طراحی ه ــد: يک ــه می ده وی ادام
ــت  ــده اس ــه تلفيق ش ــا مليل ــه ب ــت ک ــترمرغ اس ــم ش ــس تخ جن
ــوان در  ــه اســت و می ت روکــش و پايه هــای ظــرف از جنــس مليل

ــو خوراکــی را جــای داد. آن نيــم کيل
ــتری روی  ــز بيش ــتم تمرک ــم هس ــون خان ــد: چ ــی می گوي زارع
ــا هــر پيشــنهادی  ــم ي ــه دارم و هــر چيــزی کــه می بين ــوازم خان ل
کــه می شــود بــرای آن طرحــی می زنــم و مطابق ســليقه مشــتری 

ــم. ــل می ده ــه را تحوي مليل
عالقه منداســت مغــازه ای داخــل شــهر داشــته باشــد تــا 
رقابت هــای خــود را بــا همــکاران آقــا بيشــتر کنــد و معتقــد اســت 
ــد   ــش می ياب ــر افزاي ــش 10 براب ــد فروش ــته باش ــازه داش ــر مغ اگ
امــا خانــم اســت و در خانــه مســئوليت دارد بنابرايــن هميــن کارگاه  
زيرزميــن منــزل مســکونی اش برايــش محــل مناســب تری اســت.

 ســال ۸5 تابلوهايــی بــه شــکل مليلــه بــا طــرح ميکــی مــوس و 
عروســک طراحــی کــرد در ابتــدا مــورد تمســخر همکارانــش واقــع 
شــد امــا فروشــش خــوب بــود. طــرح ضامــن آهــو را هــم آمــاده 
ــن  ــرد، اي ــام رضــا را کســب ک ــارم جشــنواره ام ــه چه ــرد و رتب ک
ــه  ــوی هدي ــدس رض ــتان ق ــه آس ــاد 50 در ۷0 را ب ــو را در ابع تابل

کــرده اســت.
آينــه شــعمدان هــا مليلــه  را روی بلــور يــا چــوب هــم کار می کنــد  
از ســال ۸5 ايــن طــرح را آغــاز کــرده، طرح هايــی را آمــاده 
ــد  ــر مشــتری می خواه ــه ه ــه ای ک ــا هزين ــد و متناســب ب می کن

ــد. ــت می کن ــه را روی آن چف ــردازد مليل بپ
ــه هميشــه  ــت مليل ــظ اصال ــا حف ــوأم ب ــد: ت ــد می کن زارعــی تأکي

ــداری را مدنظــر داشــته ام. ــاد تجــاری و مشــتری م ابع
آينــه شــعمدان هــا مليلــه  را روی بلــور يــا چــوب هــم کار 
می کنــد  از ســال ۸5 ايــن طــرح را آغــاز کــرده، طرح هايــی 
ــتری  ــر مش ــه ه ــه ای ک ــا هزين ــب ب ــد و متناس ــاده می کن را آم
می خواهــد بپــردازد مليلــه را روی آن چفــت می کند.ايــن هنرمنــد 
زنجانــی تأکيــد دارد: بايــد مشــتری مــدار بــود  بنابرايــن بــا حفــظ  
ــا  ــوع را هــم مدنظــر دارم ت ــاز مشــتری و تن ــل ني طرح هــای اصي
ــا  ــد ام ــت دارن ــتی را دوس ــه صنايع دس ــم. هم ــظ کن ــازار را حف ب

ــم  ــد مشــتری را ه ــوان خري ــد ت ــن اســت و باي ــد پايي ــوان خري ت
ــرارداد. ــر ق مدنظ

ــد  ــه تولي ــودش مليل ــم خ ــم به زع ــان ه ــد: اصفه ــی می گوي زارع
ــره اش  ــت، نق ــرد اس ــه ف ــر ب ــان منحص ــه زنج ــا مليل ــد ام می کن
عيــار 100 درصــد دارد و ظرافــت و طرح هايــش منحصــر بــه فــرد 

اســت.
بــرگ فرنــگ، واو، غنچــه، حاشــيه و بــرگ را از طرح هــای اصيــل 
مليلــه ســازان زنجــان می شــمارد و ادامــه می دهــد: آن طــور 
کــه شــنيده ام مليلــه از دوره ساســانيان در زنجــان وجــود داشــته و 

ــت. ــده اس ــل منتقل ش ــه نس ــل ب ــای آن نس طرح ه
ــان  ــای زنج ــه و طرح ه ــه مليل ــن تاريخچ ــزوم تدوي ــر ل   وی ب
ــر در دانشــکده های  ــن هن ــد اي ــد: باي ــد و خاطرنشــان می کن تأکي

ــر معرفــی شــود. هن
ــری  ــم، ريخته گ ــات ک ــت و تبليغ ــران اس ــه گ ــد: مليل او می گوي
ــناخت  ــه و ش ــم ريخت ــه ه ــازار را ب ــی ب ــدی و چين ــای تايلن ه
ــتر  ــد بيش ــن باي ــت بنابراي ــف اس ــه ضعي ــم از مليل ــداران ه خري

ــود. ــر ب ــن هن ــب اي مراق
مليلــه زنجــان ناشــناس مانده و معرفی مناســبی انجام نشــده اســت 
بــه هميــن دليــل بســياری از مــردم تصــور می کننــد مليلــه متعلــق 
بــه اصفهــان اســتزارعی ادامــه می دهــد: مليلــه زنجــان ناشــناس 
ــل  ــن دلي ــه همي ــت ب ــده اس ــبی انجام نش ــی مناس ــده و معرف مان
ــان  ــه اصفه ــق ب ــه متعل ــد مليل ــور می کنن ــردم تص ــياری از م بس
ــی  ــن رفتن ــود و از بي ــر می ش ــا ارزش ت ــه روز ب ــه روزب ــت. مليل اس

ــرد. ــد ســرمايه گذاری ک ــی آن باي ــرای معرف ــن ب نيســت بنابراي
از اســتاد ابطحــی، کاظميــان مقــدم، فرجــی، شــيروانی و 
يزدان شــناس بــه نيکــی يــاد می کنــد و می گويــد: هنــوز 
ــوم   ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــازی ب ــه س ــت در مليل ــر وق ــم ه ه
ــبک  ــا س ــدام از م ــم. هرک ــه می کن ــان مراجع ــتاد کاظمي ــه اس ب
خــاص خودمــان را داريــم و فعــاًل مــن تنهــا خانمــی هســتم کــه 

ــم. ــت می کن ــا رقاب ــکاران آق ــا هم ــختانه ب سرس
سپاســگزار خانــواده اش اســت و می دانــد اگــر حمايت هــای آن هــا 
ــتان  ــارج از اس ــی خ ــگاه های طوالن ــت در نمايش ــود نمی توانس نب
شــرکت کنــد و مــدت زيــادی را در کارگاهــش ســپری کند. شــغل 
همســرش آزاد اســت، يــک دختــر و يــک پســر دارد کــه در تبليغات 
ــر  ــد دخت ــد. فرزن ــش می کنن ــتاگرامش کمک ــه اينس و اداره صفح
ــوم  ــر س ــت و پس ــد اس ــی ارش ــع کارشناس ــل مقط فارغ التحصي
دبيرســتان. بــه گفتــه زارعــی هــردو همــه مراحــل ســاخت مليلــه 
ــدارد  ــه ن ــا چــون کار دشــواری اســت او عالق ــد ام ــاد گرفته ان را ي

فرزندانــش مشــغول بــه ايــن کار شــوند.

ــد و  ــزا ندارن ــه مج ــی اتحادی ــازان زنجان ــه س lملیل
ــد ــان کار می کنن ــه طالفروش ــر اتحادی ــر نظ زی

ــه مجــزا  ــی اتحادي ــه ســازان زنجان ــادآور می شــود: مليل زارعــی ي
ندارنــد و زيــر نظــر اتحاديــه طالفروشــان کار می کننــد  در حالــی 
ــی  ــد ســفارش های کل ــی باشــد و بتوان ــه مجزاي ــد اتحادي ــه باي ک
ــه و  ــواد اولي ــن م ــد، در تأمي ــع کن ــدان توزي ــن هنرمن ــرد و بي بگي

قيمت گذاری هــا  ياری رســان هنرمنــدان باشــد.
بيــش از 200 اســتادکار مليلــه در زنجــان فعاليــت دارنــد امــا تعــداد 
مغازه هــای مليلــه فروشــی بــه تعــداد انگشــتان دســت هم نيســت 
ــترش کار  ــوان گس ــد و ت ــا کار می کنن ــه در زيرزمين ه ــون هم چ
ــت  ــان فعالي ــه در زنج ــتادکار مليل ــش از 200 اس ــود را ندارند.بي خ
دارنــد امــا تعــداد مغازه هــای مليلــه فروشــی بــه تعــداد انگشــتان 
ــد و  ــا کار می کنن ــه در زيرزمين ه ــون هم ــت چ ــم نيس ــت ه دس

تــوان گســترش کار خــود را ندارنــد
او ادامــه می دهــد: نقــره را از صرافی هــای تهــران خريــداری 
ــده بســتان  ــه کارهــای زنجــان ب ــا مليل ــد ب ــر کم آم ــد و اگ می کن
ــه  ــان تهي ــوازم را از زنج ــه و ل ــواد اولي ــاير م ــد. س ــره می کنن نق

می کنــد.
ــرای او  ــيروانی ب ــتاد ش ــری را اس ــه ريخته گ ــوط ب ــای مرب کاره
ــا  ــازد ت ــرزی می س ــتاد رنگ ــا را اس ــراش ه ــد وقلمت انجــام می ده

ــد. ــه بزن او دســته مليل
همــه  در  چراکــه  می شناســند  را  مليلــه  زنجــان  مــردم 
ــل  ــال مث ــرف ط ــه ظ ــک قطع ــه ي ــول هميش ــای متم خانواده ه
ســينی چايی خــوری در منــزل داشــته اند. امــا چــون گــران 
بــود و غيرضــروری مدتــی مليلــه ســازی راکــد مانــد امــا مجــدداً 

صنايع دســتی رونــق گرفــت.
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میـراث ایــران

از  یکــی  گردشــگری  کریــدور 
طرح هــای در دســت اقــدام اســتان 
کرمانشــاه اســت کــه در صــورت 
تاریخــی  قلمــرو  شــدن  اجرایــی 
بیســتون را بــه طاق بســتان متصــل 

کــرد.  خواهــد 

صنعــت گردشــگری يکــی از پررونق تريــن صنايــع جهــان اســت 
ــرده و آن  ــت ب ــن صنع ــت اي ــه ظرفي ــی ب ــه پ ــردم نقاطــی ک و م
را ســامان بخشــيده اند، جــزو ثروتمندترين هــا در جهــان هســتند.
ــب  ــتانی، عجاي ــار باس ــا، آث ــگ و خرده فرهنگ ه ــوا، فرهن آب وه
ــق  ــه رون ــد ب ــه می توان ــت ک ــواردی اس ــه م ــی و... ازجمل طبيع
بيشــتر ايــن صنعــت کمــک کنــد و مــردم نيــز به واســطه هميــن 
ــد. ــه نقــاط مختلــف می رون جاذبه هاســت کــه ســفر می کننــد و ب

ــی از  ــور يک ــاط کش ــياری از نق ــون بس ــز چ ــاه ني ــتان کرمانش اس
ــران  ــی در اي ــی و تاريخ ــگری طبيع ــوه گردش ــای بالق ظرفيت ه
اســت کــه می توانــد ســاالنه پذيــرای تعــداد زيــادی از گردشــگران 

ــی و خارجــی باشــد. داخل
به کارگيــری ظرفيت هــای فــوق عــالوه بــر رونــق صنعــت 
ــک  ــود ي ــد خ ــق اقتصــادی، می توان ــی آن رون گردشــگری و در پ
راهــکار و فرصــت بــرای مبــارزه بــا معضــل دهه اخيــر اين اســتان 
ــتغال   ــت، اش ــن صنع ــق اي ــد و درنتيجــه رون ــکاری باش ــی بي يعن

ــادی در کرمانشــاه ايجــاد شــود. زي
ــه،  ــوری قلع ــاق، غــار ق ــا، پات ــد آناهيت طاق بســتان، بيســتون، معب
ــش از  ــی و بي ــه طبيع ــزاران جاذب ــات و ه ــبز اورامان ــه سرس منطق
ــای گردشــگری در  ــه ظرفيت ه ــه ازجمل ــر تاريخــی، هم 4000 اث
ــتان در  ــا مســئولين اس ــوند ام ــتان کرمانشــاه محســوب می ش اس
کنــار ايــن جاذبه هــا ســعی دارنــد جاذبــه ديگــری را تحــت عنــوان 
ــد  ــق کنن ــران باســتان« خل ــدور اي ــا کري ــدور گردشــگری ي »کري
ــذب بيشــتر مســافران،  ــرای ج ــی ب ــادی تاريخــی و طبيع ــا  نم ت
گردشــگران و کســانی کــه از ايــن اســتان عبــور می کننــد باشــد.

ــگری« از  ــدور گردش ــوب »کری ــرح مص ــا ط lاحی
ــته ــال گذش س

طـرح کريدور گردشـگری يکـی از ايده هايی اسـت که بـرای رونق 
صنعـت گردشـگری حدود 9 ماه پيش از سـوی اسـتاندار کرمانشـاه 
در بازديد از بناهای تاريخی و اماکن گردشـگری اسـتان مطرح شـد.
ــد از   ــن بازدي ــال 94 و در حي ــر س ــاه در 2۸ مه ــتاندار کرمانش اس
بناهــای تاريخــی و اماکــن گردشــگری اســتان ايــن ايــده را کــه در 
ســال 92 مطــرح و تصويب شــده بــود احيــا کــرد و از طــرح ايجــاد 
کريــدوری از بيســتون تــا کرمانشــاه خبــر داد کــه درنتيجــه آن يک 
مســير گردشــگری از منطقــه تاريخــی بيســتون تــا بنــای تاريخــی 

ــف شــود. طاق بســتان در کرمانشــاه تعري
وی در ايــن بازديــد تأکيــد کــرد: بــرای ايجــاد مســير مذکــور بايــد 
کارهــا و اقدامــات زيــادی انجــام شــود تــا بــه وضعيــت مطلــوب در 

ــه دســت يابيم. ــن زمين اي
اســتاندار کرمانشــاه هم چنيــن بــر توســعه صنعــت گردشــگری در 
اســتان تأکيــد کــرد و افــزود: در نظــر داريم اعتبــارات ملی، اســتانی 
و حتــی ســرمايه گذاری های بخــش خصوصــی را به صــورت 
ــوان يکــی  ــت گردشــگری به عن جــدی در راســتای توســعه صنع
از محورهــای اصلــی توســعه اســتان ســوق دهيــم تــا درنتيجــه آن 

شــاهد رشــد روزافــزون اســتان ازنظــر اقتصــادی نيــز باشــيم.

lایجــاد کریــدور گردشــگری یکــی از ضرورت هــای 
اساســی اســتان کرمانشــاه است

ــک  ــوان ي ــس ازآن به عن ــگری پ ــدور گردش ــداث کري ــده اح اي
موضــوع جــدی پيگيــری شــد و در پنجميــن کارگروه گردشــگری 
ــر ضــرورت احــداث کريــدور  ــار ديگــر ب ــان 94 ب اســتان در  2۷ آب
ــن  ــرای اي گردشــگری بيســتون – طاق بســتان و عــزم جــدی ب

ــرار گرفــت. ــده موردبحــث و بررســی ق ــد و ايــن اي امــر تأکي
اســتاندار کرمانشــاه در ايــن جلســه اســتارت طــرح ايجــاد مســير 
گردشــگری بيســتون -طاق بســتان را يکــی از ضرورت هــای 

ــرد. ــوان ک ــتان کرمانشــاه عن اساســی توســعه گردشــگری اس
ــير و  ــن مس ــه در اي ــورت گرفت ــات ص ــه مطالع ــاره ب ــا اش وی ب
تصويــب ايــن طــرح در ســال 92 گفــت: زمــان 
ــيده اســت  ــزرگ فرارس ــروژه ب ــن پ ــرای اي اج
و بــا بهره گيــری از طــرح اوليــه می تــوان 

ــرد. ــاز ک ــی کار را آغ ــش اجراي بخ
اسـتاندار کرمانشـاه بـا اشـاره بـه اينکـه برخی 
از فرصت هـا در اختيـار ماسـت کـه تکرارپذيـر 
نيسـتند و يک بـار بـرای هميشـه می تـوان در 
آنجـا دخـل و تصـرف کـرد، گفـت: ايـن نـوع 
فرصت هـا در اسـتان خيلـی زيـاد نيسـتند کـه 
ازجملـه آن ها می تـوان به منحصربه فـرد بودن 

محـور بيسـتون - طاق بسـتان اشـاره کـرد.
ــير  ــرح مس ــت ط ــر اهمي ــد ب ــا تأکي ــی ب رازان
ــه  ــتان، ادام ــتون - طاق بس ــگری بيس گردش
داد: طــرح کنونــی بايــد بــا دقــت نظر بيشــتری 
ــا همفکــری مشــاور طــرح  ــی شــود و ب بازبين

را بــر اســاس تحــوالت آينــده کشــور در حــوزه گردشــگری 
همسان ســازی کــرد.

ــان اينکــه در دو ســال گذشــته تحــوالت  اســتاندار کرمانشــاه بابي
مهمــی در عرصــه بين المللــی بــرای کشــور رخ داده اســت، 
گفــت: در طــرح مســير گردشــگری بيســتون _طاق بســتان بايــد 
معيارهــای جهانــی لحــاظ شــود؛ زيــرا در دوران بعــد از تحريــم مــا 
ــم  ــه کشــور خواهي شــاهد ســرازير شــدن گردشــگران خارجــی ب

ــود. ب

ــگری  ــدور گردش ــیر کری ــه در مس ــی ک lطرح های
ــد ــی باش ــراز جهان ــد در ت ــود بای ــف می ش تعری

رازانــی تأکيــد کــرد: طرح هايــی کــه در مســير گردشــگری 
ــی  ــراز جهان ــا ت ــد ب ــود باي ــف می ش بيســتون - طاق بســتان تعري

ــوند. ــی ش ــی اجراي ــگران خارج ــش گردش ــرض افزاي ــا ف و ب
وی خاطرنشــان کــرد: بــرای اســتارت کار ايــن پــروژه کار 
دارنــد  اجرايــی  قابليــت  کــه  بخش هايــی  و  آزادســازی ها 

به ســرعت پــی گيــری شــود.
کــردن  آمــاده  خواســتار  همچنيــن  کرمانشــاه  اســتاندار   
ــرای مطــرح کــردن  ــزرگ ب ــروژه بســيار ب ــن پ ــی از اي اولويت هاي

در ســفر رئيس جمهــور بــه اســتان شــد.
اهميــت اجــرای ايــن پــروژه بــرای اســتان بــه حــدی اســت کــه در 
ســال 95 و در اوليــن کارگــروه گردشــگری اســتان مجــدداً پيگيری 

شــد.
ــت:  ــه گف ــن جلس ــاه در اي ــتانداری کرمانش ــی اس ــاون عمران مع
ــتون -  ــگری بيس ــدور گردش ــر کري ــی نظي ــه طرح هاي ــد ب باي
ــم. ــوان طرح هــای پيشــران توســعه توجــه کني طاق بســتان به عن

ــرای  ــار اج ــم در کن ــد بتواني ــا باي ــزود: م ــردار اف ــک ک ــی ني مجتب
طــرح يــک مشــاور خــوب نيــز داشــته و بتوانيــم معرفــی خوبــی 

ــيم. ــته باش ــرمايه گذاران داش ــذب س ــرای ج از آن ب

lکریدور گردشگری از سال 92 تصویب شده بود
اســتاندار کرمانشــاه نيــز در بخــش پايانــی ايــن جلســه گفــت: مــن 
زمانــی کــه وارد کرمانشــاه شــدم، ســاماندهی ايــن محــور مدنظرم 
قــرار گرفــت کــه بعدهــا معلــوم شــد کــه ايــن طــرح در آبــان 92 

طیبه   قدمی

ضرورتاتصالقلمروهرکولبهتفرجگاهساسانی/
احیاءمسیرایرانباستان

http://mehrnews.com


صفحه 84 | شماره 13 | مرداد 95 MEHR NEWSAGENCY

میـراث ایــران

بــه تصويــب رســيده امــا رد آن از بيــن رفتــه بــود تــا زمانــی کــه ما 
مجــدد آن را مطــرح کرديــم و فرضمــان ايــن بــوده کــه بايــد کليد 

بخــورد و اجــرا شــود.
اســداهلل رازانــی افــزود: بــرای اجــرای ايــن طــرح بايــد ظرفيت هــا 
ســنجش شــود تــا بينيم کــه چــه ســازمان، موسســه يا دســتگاهی 

می توانــد متولــی اجــرای آن شــود.

ــرای اجــرای طــرح  lتعییــن یک زمــان مشــخص ب
کریــدور گردشــگری

اســتاندار کرمانشــاه بــر تعييــن يک زمــان بــرای مشــخص کــردن 
طــرح جامــع ايــن پــروژه تأکيــد کــرد تــا برنامــه طبــق زمان بنــدی 

پيــش رفتــه و بــه اتمــام برســد.
رازانــی تصريــح کــرد: اواًل مطالعــات تکميلــی بايســتی انجام شــده 
و در دســتور کار قــرار بگيــرد و تأميــن اعتبــار شــود و دوم ســازمان 
متولــی موردمطالعــه قــرار گيــرد و ســپس چشــم انداز بلندمــدت آن 

نيــز ديــده شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: عقب نشــينی پادگان هــا هــم در ســفر 
رهبــری تصويب شــده و مذاکــرات هــم بــا وزارت دفــاع انجام شــده 
ــت  ــه موقعي ــم ک ــی ه ــه پادگان ــرد س ــم ک ــعی خواهي اســت و س
ــا  ــم ت ــرار دهي ــرار اســت حفــظ شــود را مــورد مذاکــره ق آن هــا ق

ــج ديگــری برســيم. ــه نتاي ــز ب ــا آن هــا ني شــايد ب
 

lاگــر مدیــرکل میــراث کریــدور گردشــگری را 100 
درصــد بــه انجــام برســاند نمــره قبولــی می گیــرد

ــز  ــی ني ــراث فرهنگ ــازمان مي ــتان های س ــی و اس ــاون حقوق مع
ــخ 2۷  ــراث اســتان در تاري ــد مي ــرکل جدي ــه مدي در مراســم معارف
ارديبهشــت 95 بــر اجــرای ايــن پــروژه تأکيــد کــرد  تأکيــد کــرد و 
گفــت: بــا توجــه بــه ظرفيت هــای اســتان مديــرکل جديــد ميــراث 
بايــد از 100 درصــد ظرفيت هــای اســتان اســتفاده کنــد و مــا ايــن 

را از او می خواهيــم.
وی بـا اشـاره بـه طـرح کريـدور گردشـگری، خطـاب بـه بااليـی 
مديرکل جديد ميراث فرهنگی اسـتان کرمانشـاه، گفـت: اگر بتوانيد 
در ايـن مـورد 100 درصـد کارکنيـد نمره قبولـی به شـما می دهيم.
ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــی صنايع دس ــراث فرهنگ ــرکل مي مدي
کرمانشــاه امــا بــه پيگيری هــای مهــر بــرای گفتگــو در ايــن زمينه 
ــی نشــده اســت پاســخ  ــوز طــرح نهاي ــن اســتدالل کــه هن ــا اي ب

ــداد. ن
کريــدور گردشــگری می توانــد ويتريــن و پيشــانی اســتان 

کرمانشــاه در گردشــگری باشــد

مجتبــی نيــک کــردار، معــاون عمرانــی اســتاندار کرمانشــاه  در اين 
خصــوص گفــت: ايجــاد کريــدور گردشــگری، ايــده ای اســت کــه 
ــا توجــه  ــن اســت کــه ب ــز اي ــده آن ني اســتاندار مطــرح کــرد و اي
ــر  ــن اث ــی و هم چني ــتون از دوره هخامنش ــی بيس ــر تاريخ ــه اث ب
ــانی  ــه از دوره ساس ــاه ک ــتان در کرمانش ــی طاق بس ــم و تاريخ مه
به جــای مانــده اســت و ايــن دو اثــر در فاصلــه کوتاهــی از هــم و در 
ورودی اصلــی بــه اســتان کرمانشــاه واقع شــده اند، يــک مســير يــا 

کريــدور گردشــگری ايجــاد شــود.
ــر  ــن دو اث ــد اي ــه ش ــه گفت ــه ک ــرد: همان گون ــح ک وی تصري
ــر و در ورودی  ــر از يکديگ ــدود 30 کيلومت ــه ح ــی در فاصل تاريخ
ــوب  ــز محس ــتان ني ــانی اس ــه پيش ــاه ک ــتان کرمانش ــی اس اصل
ــر مهــم  ــن دو اث ــه اي ــا توجــه ب ــن ب می شــود واقع شــده اند، بنابراي
و ايــن مســيری کــه ايــن دو اثــر را بــه هــم متصــل می کنــد، ايــن 
مســير می توانــد بــه يــک مســير خــوب گردشــگری تبديــل شــود.

ــرای ســرمایه گذاری بخــش  ــد ب lزیرســاخت ها بای
ــود ــی فراهم ش خصوص

ــه مــوارد  ــا توجــه ب ــی اســتاندار کرمانشــاه افــزود: ب معــاون عمران

فــوق مــا بايــد يــک ســری زيرســاخت ها را در ايــن مســير 
فراهــم کنيــم کــه بخــش خصوصــی بياييــد در دو طــرف مســير 
ــات فراغــت  ــرای گــذران اوق ــی ب ــه محل ــد و ب ســرمايه گذاری کن
مــردم، گردشــگری، ارائــه خدمــات بين راهــی، ايجــاد هتــل بــرای 

ــود. ــل ش ــگران و... تبدي گردش
وی عقب نشــينی پادگان هــای اطــراف مســير را از ضروريــات 
احــداث ايــن مســير گردشــگری عنــوان کــرد کــه پــس ازآن بتوان 
يــک کريــدور ســبز بــا امکانــات اقامتــی و گردشــگری در اســتان 
ــال  ــه دنب ــز ب ــق اقتصــادی اســتان را ني ايجــاد و درنتيجــه آن رون

داشــته باشــد.
نيــک کــردار بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات مختلــف پيرامــون 
ــراث  ــدور در اســتان گفــت: رئيــس ســازمان مي ــن کري احــداث اي
فرهنگــی نيــز در ايــن زمينــه نظــر مثبتی داشــت و آقــای اســتاندار 
ــر  ــه اگ ــد ک ــرح کنن ــت آن را مط ــفر دول ــد در س ــز می خواهن ني
ــروژه  ــرای اســتارت زدن ايــن پ ــاری ب ممکــن باشــد بتوانيــم اعتب
بگيريــم و زيرســاخت های آن فراهــم شــود تــا بخــش خصوصــی 

ــد. ــرمايه گذاری کن ــد س بتوان
 

lایجــاد کریــدور گردشــگری یــک اتفــاق بــزرگ در 
ایــن حــوزه اســت

وی ايجــاد کريــدور گردشــگری در کرمانشــاه را يــک اتفــاق بزرگ 
در حــوزه گردشــگری اســتان برشــمرد و گفــت: اســتان کرمانشــاه 
ــير  ــن مس ــگری دارد و اي ــوزه گردش ــی در ح ــای باالي ظرفيت ه
چــون ورودی کرمانشــاه اســت و بيشــترين ورودی هــا به کرمانشــاه 
ــی  ــور به نوع ــگری مذک ــدور گردش ــت، کري ــتان اس ــرق اس از ش

ــن نظــر محســوب شــود. ــن اســتان از اي ــد ويتري می توان
معــاون عمرانــی اســتاندار کرمانشــاه تأکيــد کــرد: بنابرمــوارد فــوق 
ــاق  ــير اتف ــن مس ــتان از اي ــه اس ــا ب ــترين ورودی ه ــه بيش و اينک
ــتان  ــه اس ــن وردی ب ــره ورودی و ويتري ــه چه ــر چ ــد ه می افت
زيباتــر باشــد و هرچــه امکانــات  اين مســير بيشــتر باشــد، قطعــاً در 

ــود. ــر خواهــد ب توســعه صنعــت گردشــگری اســتان مؤث
و  اســتاندار  از ســوی  مباحــث مطرح شــده  بــه  توجــه  بــا 
ــتان  ــود در اس ــای موج ــن ظرفيت ه ــی و  همچني ــاون عمران مع
کرمانشــاه، می تــوان اجــرای ايــن پــروژه را گامــی مؤثــر در 
ــمرد  ــگری برش ــی گردش ــا، يعن ــت دني ــن صنع ــق پررونق تري رون
ــاق  ــتان اتف ــرای اس ــادی ب ــد اقتص ــز رش ــه آن ني ــه درنتيج ک
ــذا  ــود. ل ــاد ش ــز ايج ــادی ني ــدار زي ــد و پاي ــتغال های مول و اش
می طلبــد در ســفر دولــت بــه اســتان کرمانشــاه ايــن موضــوع نيــز 
جــزو مطالبــات اصلــی مــردم مطــرح و بــه هيئــت دولــت پيشــنهاد 

ــد. ــرا درآي ــه اج ــه مرحل ــک ب ــده نزدي ــا در آين ــود ت ش
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ماراتنثبتجهانی
گرمتریننقطهزمین

ادامهدارد
ثبــت جهانــی کویــر لــوت در فــالت 
ــوی  ــت از س ــران سال هاس ــزی ای مرک
مســئوالن میــراث فرهنگــی کرمــان 
ــه ســرانجام  ــا ب وعــده داده می شــود ام

نمی رســد. 

بخــش قابل توجهــی از شــمال اســتان کرمــان را مناطــق کويــری 
بکــر و دســت نخورده ای تشــکيل داده اســت کــه تــا 10 ســال قبل 
حتــی تــا پنــج کيلومتــری ايــن بيابــان شناخته شــده نبــود و از آن 
ــود و  ــاد می ش ــان ي ــتان کرم ــره اس ــن مخاط ــوان بزرگ تري به عن
گاه مشــکالت و دردســری های ناشــی از وضعيــت اقليمــی اســتان 

کرمــان نيــز بــه گــردن کويــر انداختــه می شــد.
امــا از 10 ســال قبــل رفته رفتــه نگاه هــا بــا کويــر لــوت در اســتان 
ــدازی  ــا راه ان ــر کــرد و ماجراجوهــای طبيعــت گــرد ب کرمــان تغيي
گروه هــای مختلــف وارد کويــر شــدند و بــه کاوش ايــن بخــش از 

ســرزمين داخلــی پرداختنــد.
ــای  ــده گروه ه ــدد انجام ش ــای متع ــود کاوش ه ــز باوج ــروز ني ام
ــی از  ــايی برخ ــه بازگش ــدام ب ــف اق ــتان های مختل کاوش از اس

ــد. ــر می کنن ــای کوي راه ه

70l درصد کویر لوت در کرمان قرا دارد
ــاده  ــان احــداث ج ــر کرم ــل شــناخت بيشــتر کوي ــن عام مهم تري
شــهداد بــه نهبنــدان بــود کــه موجــب شــد راه کرمــان بــه ســمت 

ــد. ــی و خراســان رضــوی ســاعت ها کاهــش ياب خراســان جنوب
ايجــاد زيرســاخت های  احــداث کمــپ کويــری شــهداد و 
گردشــگری رفته رفتــه بــر تعــداد گردشــگران عــادی کــه از 
ــه  ــر ازجمل ــای کوي ــزود و زيبايی ه ــد اف ــد می کردن ــر بازدي کوي
ــاد  ــر ي ــی کوي ــای طبيع ــوان گلدان ه ــا به عن ــه از آن ه ــا ک نبکاه
می شــود، بزرگ تريــن تپه هــای شــنی جهــان، کلوتهــای شــهداد 
ــی و  ــر داخل ــان و کوي ــدم بري ــن در گن ــه زمي ــن نقط و گرم تري
همچنيــن رصــد آســمان کويــر موجــب شــد هرســاله هــزاران نفــر 

ــد. ــهداد بگذرانن ــر ش ــود را در کوي ــت خ ــگران وق از گردش
ــورهای  ــگران از کش ــترده گردش ــور گس ــه حض ــه قابل توج نکت
ــل  ــن دلي ــه همي ــه اســت و ب ــن منطق ــی از اي سردســير و اروپاي
ــد  ــران ش ــی اي ــای طبيع ــن جاذبه ه ــزو مهم تري ــوت ج ــر ل کوي
و از ســال ها قبــل قــرار شــد کــه کويــر لــوت به عنــوان 
ــی  ــار جهان ــت آث ــران در فهرس ــی اي ــه طبيع ــتين جاذب نخس
ــگران از  ــترده گردش ــور گس ــه حض ــودنکته قابل توج ــت ش ثب
ــه  ــت و ب ــه اس ــن منطق ــی از اي ــير و اروپاي ــورهای سردس کش
هميــن دليــل کويــر لــوت جــزو مهم تريــن جاذبه هــای 
ــر  ــه کوي ــد ک ــرار ش ــل ق ــال ها قب ــد و از س ــران ش ــی اي طبيع
ــت  ــران در فهرس ــی اي ــه طبيع ــتين جاذب ــوان نخس ــوت به عن ل

ــود. ــت ش ــی ثب ــار جهان آث
امــا رونــد ثبــت پرونــده ايــن عرصــه طبيعــی درنهايت به مســيری 
ــتان و  ــوت در سيس ــر ل ــی از کوي ــه بخش هاي ــده ک ــيده ش کش
بلوچســتان و خراســان جنوبــی نيــز بــه ايــن پرونــده افــزوده شــد 
ــن عرصــه در اســتان کرمــان اســت  ــد کــه ۷0 درصــد از اي هرچن
امــا درنهايــت ايــن پرونــده به صــورت مشــترک بيــن ســه اســتان 

درآمــده اســت.
ــز  ــه ني ــن عرص ــی اي ــت جهان ــده و ثب ــل پرون ــد تکمي ــا رون ام
داســتانی دارد بــه گمنامــی کويــر لــوت، پرونــده  بســيار آهســته و 
کنــد پيــش مــی رود و گاهــی دچــار چنــان دردســرهايی می شــود 

ــر دارد. ــيل کوي ــن پتانس ــه اي ــه ب ــان از بی توج ــه نش ک
بطوريکــه در روزهــای انتهايــی ســال گذشــته گزارش هــای 
ــد نشــان  ــافر می کردن ــری مس ــپ کوي ــه کم ــه ب ــگرانی ک گردش
مــی داد کــه ايــن کمــپ در وضعيــت بســيار بــدی قرارگرفته اســت 
ــت  ــه درنهاي ــد ک ــه نمی کن ــردم ارائ ــه م ــی ب ــه خدمات و هيچ گون
پــس از پيگيری هــای خبــری و رســانه ای درنهايــت گفتــه 
ــز  ــن کمــپ ني ــار ديگــر اي ــا ورود بخــش خصوصــی ب می شــود ب

فعال شــده اســت.
هرچنــد کــه سياســت اصلــی مســئوالن ميــراث فرهنگــی 
کرمــان اســتفاده از گزينــه بــوم گــردی در راســتای رونــق 
صنعــت گردشــگری در اســتان اســت امــا عــدم وجــود و توســعه 
زيرســاخت ها در کويــر نيــز مشــکلی قابل توجــه اســت کــه 
گردشــگران را از ايــن قطــب گردشــگری فــراری می دهــد.

حــاال درحالی کــه مســير ثبــت جهانــی ايــن عرصــه طبيعــی کــه 
ــدی طــی  ــی اســت به کن بســيار موردتوجــه گردشــگران بين الملل
ــار  ــان ب ــتان کرم ــی اس ــراث فرهنگ ــرکل مي ــه مدي ــود ک می ش
ــکو  ــدی يونس ــالس بع ــده در اج ــن پرون ــدن اي ــر از مطرح ش ديگ
ــی  ــت جهان ــار ثب ــداد آث ــن شــود تع ــر چني ــه اگ ــد ک ــر می ده خب
اســتان کرمــان عمــاًل بــه چهــار اثــر افزايــش خواهــد يافــت و در 

کشــور رکــورددار خواهــد شــد.

lپرونــده کویــر لــوت در اجــالس اســتانبول مطــرح 
مــی شــود

ــده  ــالس آين ــد: اج ــوص می گوي ــن خص ــی در اي ــود وفاي محم
يونســکو اواخــر تيرمــاه امســال در اســتانبول ترکيــه برگــزار 

. می شــود
ــوت  ــر ل ــده کوي ــه اينکــه در ايــن جلســه پرون ــا اشــاره ب ــی ب وفاي
ــود،  ــران مطــرح می ش ــی اي ــراث طبيع ــت نخســتين مي ــرای ثب ب
گفــت: بخــش زيــادی از کويــر لــوت در اســتان کرمــان واقع شــده 

و ميــراث طبيعــی ارزشــمندی بــه شــمار مــی رود.
ــه در  ــان اينک ــان بابي ــتان کرم ــی اس ــراث فرهنگ ــرکل مي مدي
ــرای اينکــه  ــج ســال گذشــته همــه تالش هــای الزم ب ــدت پن م
ــده ثبــت يونســکو شــود، انجام شــده افــزود: هيــچ کــم  ايــن پرون
و کاســتی در مســتندات ايــن پرونــده وجــود نــدارد و اميدواريــم کــه 
اواخــر تيرمــاه شــاهد اخبــار خوبــی در حــوزه ثبــت ميــراث باشــيم.
وی ابــراز اميــدواری کــرد: بــا ثبــت جهانــی کويــر لــوت چهارميــن 
اثــر جهانــی اســتان کرمــان مانــدگار شــده و کرمــان بــه قله هــای 

جهانــی ميــراث ايــران نزديــک شــود.
ــد و  ــی می کنن ــود را ط ــادی خ ــان ع ــده جري ــت پرون ــد ثب رون
اقدامــات و هماهنگی هــای الزم از ســوی ميــراث فرهنگــی 
ــر  ــت بازديدهــای الزم از کوي ــن نوب ــان انجام شــده و در چندي کرم
ــن راســتا  ــز توســط بازرســان يونســکو انجام شــده اســتدر همي ني
محمــد جهانشــاهی معــاون گردشــگری اســتان کرمــان می گويــد: 

ــد و  ــی می کنن ــود را ط ــادی خ ــان ع ــده جري ــت پرون ــد ثب رون
اقدامــات و هماهنگی هــای الزم از ســوی ميــراث فرهنگــی 
ــر  ــت بازديدهــای الزم از کوي ــن نوب ــان انجام شــده و در چندي کرم

ــت. ــده اس ــکو انجام ش ــان يونس ــط بازرس ــز توس ني
ــد محســوب  ــان تهدي ــان در کرم ــح کــرد: روزگاری بياب وی تصري
می شــود امــا حــاال بــا يــک تغييــر ديــدگاه از ايــن منطقــه خلــق 

ــم. ــروت می کني ث
ــه  ــک جاذب ــوان ي ــر به عن ــياری از کشــورها از کوي ــت: بس وی گف
اصلــی بــرای جــذب گردشــگر اســتفاده می کننــد و مــا هــم همين 
مســير را طــی کرده ايــم بطوريکــه آمــار نشــان می دهــد در ســال 
ــان  ــتان کرم ــه اس ــی ب ــگران خارج ــداد ورود گردش ــته تع گذش

ــت. ــته اس ــه داش ــش قابل توج افزاي
جهانشــاهی ادامــه داد: پنــج ســال تمــام تــالش بــرای ثبــت ايــن 
ــش  ــن بخ ــرار گرفت ــه به ق ــا توج ــت و ب ــده اس ــه انجام ش منطق
اعظــم کويــر لــوت در اســتان کرمــان ثبــت ايــن پرونــده می توانــد 
در راســتای توســعه گردشــگری تأثيرگــذار باشــد زيــرا مکان هــای 

ــرد. ــرار می گي ــی موردتوجــه گردشــگران ق ثبــت جهان
ــتای  ــاهزاده و روس ــاغ ش ــم، ب ــون ارگ ب ــرد: هم اکن ــان ک وی بي
ميمنــد در کرمــان ثبــت جهانــی هســتند و قنات هــای اســتان نيــز 

ــت. ــکو اس ــدن در يونس ــت مطرح ش در نوب

lشهر افسانه ای کویر در مسیر ثبت جهانی
وی بــا اشــاره بــه محــروم بــودن مــردم منطقــه کوير لــوت افــزود: 
فرهنــگ ايــن مــردم بســيار غنــی و از خرده فرهنگ هــای عميــق 
ــش  ــد و افزاي ــاله دارن ــن هزارس ــه چندي ــه عقب ــت ک ــور اس کش
ــرای  ــر ب ــی بهت ــه زندگ ــد منجــر ب ــه می توان ــردی در منطق بومگ

ايــن مــردم و جلوگيــری از مهاجــرت شــود.
ــا  ــوت ه ــد کل ــی مانن ــای زيباي ــه داد: مکان ه ــاهی ادام جهانش
)شــهر افســانه ای(، رود شــور، گنــدم بريــان، ريــگ يــالن در ايــن 

ــرار دارد. ــده ق پرون
وی بيــان کــرد: هيــچ مشــکلی درزمينــه ثبــت ايــن پرونــده وجــود 

نــدارد و پرونــده بــه زودی موردبررســی قــرار خواهــد گرفــت.
وی در خصــوص اينکــه اگــر ايــن پرونــده در جلســه پيــش رو ثبت 
جهانــی نشــود چــه روی خواهــد داد گفــت: در ايــن صــورت پرونده 
ــده  ــا ايرادهــای الزم رفــع و مجــدداً پرون برگشــت داده می شــود ت

بــه نشســت بعــدی ارائــه شــود.
ــرای  ــی ب ــيار باالي ــانس بس ــوت ش ــود ل ــه داد: بااين وج وی ادام
ثبــت جهانــی دارد و اميدواريــم ايــن رونــد در جلســه اســتانبول طی 

شــود.
ــد ثبــت ايــن پرونــده در يونســکو  مــردم کرمــان اميدوارنــد رون
بــا همــکاری مســئوالن انجــام شــود و سرنوشــتی ماننــد 
ــدا نکنــد و ســال ها در مســير رفــع ايرادهــا  ــد پي روســتای ميمن

ــود. ــردرگم نش س

اسما   محمودی

http://mehrnews.com


ــران ــاد ایــ اقتص

ــه  ــه ک ــد پت ــرای تولی ــی ب ــکای جنوب ــرک از آمری ــه واردات ک ــود ک ــل ب ــاه قب ــد م ــن چن همی
ــا  ــه ب ــه البت ــد ک ــب ش ــب تعج ــت موج ــان اس ــی در کرم ــوزن باف ــتی س ــر دس مشــهورترین هن
ــه کــرک ســازی  ــف کار کارخان ــه قابل توجــه اینکــه توق ــا نکت ــراه بودام ســکوت مســئوالن هم
ــن  ــول ای ــه در ط ــرری ک ــای مک ــم وعده ه ــت و علیرغ ــل روی داده اس ــال قب ــت از 10 س باف
ــاز  ــه ب ــای کارخان ــت درب ه ــده اس ــان داده ش ــتان کرم ــد اس ــئوالن ارش ــوی مس ــال ها از س س
ــد. ــب قرارگرفته ان ــتهالک و تخری ــر اس ــز درخط ــی نی ــد صنعت ــن واح ــزات ای ــده و تجهی نش

ــوزه  ــن ح ــدی در ای ــر کار بل ــع ه ــد به طورقط ــان می آی ــه می ــنگ ب ــت س ــرف از صنع ــی ح وقت
ــرد،  ــد ک ــی خواه ــا معرف ــنگ دنی ــر س ــن ذخای ــی از عظیم تری ــده یک ــوان دارن ــتان را به عن لرس
اســتانی کــه ســه درصــد ســنگ جهــان را در خــود جــای داده ولــی همچنــان ایــن نــام پــرآوازه 

ــان وآب نشــده اســت. ــرای ســفره لرســتان ن ب

ــدرن  ــیوه های م ــری از ش ــره گی ــی وبه ــع آب ــه از مناب ــتفاده بهین ــازی اس ــار فرهنگ س در کن
آبیــاری، اجــرای طــرح فاضــالب و تصفیــه آن و اســتفاده از آب تصفیه شــده در عرصــه 
کشــاورزی نیــز یکــی از موضوعاتــی اســت کــه طــی ســال های اخیــر موردتوجــه قــرار گرفتــه 

ــت. اس

روز چهارشــنبه 16 تیرمــاه جــاری شــروع آتــش ســوزی در منطقــه ویــژه پتروشــیمی از بــرج 
8001 مجتمــع بوعلــی کــه بــا 121 متــر ارتفــاع یکــی از مرتفــع تریــن بــرج هــای پتروشــیمی 
کشــور اســت، کلیــد خــورد. اقدامــات پیشــگیرانه بــرای نداشــتن تلفــات جانــی موفقیــت آمیــز 
ــن  ــمت ای ــه س ــتان ب ــتان خوزس ــانی اس ــش نش ــدادی و آت ــای ام ــز نیروه ــد از آن نی ــود و بع ب

ــد. مجتمــع آمدن

 تبعــات انســداد مــرز خســروی عــالوه بــر اینکــه یــک ازدحــام جمعیتــی بــرای ســفر بــه کربالی 
ــل داران  ــرده، هت ــاد ک ــن را ایج ــام اربعی ــاً در ای ــالم مخصوص ــتان ای ــران اس ــرز مه ــال در م مع
قصــر شــیرینی کــه بــرای اســتقبال از زائــران عتبــات عالیــات میلیاردهــا ریــال تســهیالت بانکــی 
ــن  ــال ســند ای ــکان انتق ــی ام ــرار داده اســت و حت ــد را در شــرایط دشــواری ق ــت کرده ان دریاف

ــک وجــود دارد. ــام بان ــه ن ــا ب هتل ه



MEHR NEWSAGENCYصفحه 87 | شماره 13 | مرداد 95

ســاختار 8۵ درصــد از دامپــروری هــای 
ــی در حــال حاضــر ســنتی  آذربایجــان غرب
اســت موضوعــی کــه موجــب شــده صنعــت 
ــکالت  ــا مش ــش ب ــن بخ ــدات ای دام و تولی

ــد.  ــرم کنن ــه ن ــت و پنج ــادی دس زی

ــنگين و  ــزار راس دام س ــودن 513ه ــا دارا ب ــی ب ــان غرب آذربايج
ســه ميليــون و ۷69هــزار راس دام ســبک به همــراه 6۷هــزار راس 
شــتر وســاير تکســمان يکــی از قطــب هــای توليد شــير و گوشــت 

کشــور بــه شــمار مــی رود.
ــر اســاس اعــالم ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربايجــان غربــی  ب
توليــد ســاالنه شــير اســتان حــدود 342هزارتــن، گوشــت 44۷.00 
ــا  تــن، و مــرغ نيــز ۷۸هزارتــن اســت ايــن در حالــی اســت کــه ب
وجــود ايــن ميــزان توليــد اســتان بازارهــای صادارتــی خــود را تــا 

ــر از دســت داده اســت. حــدودی در ســالهای اخي
عــدم برخــورداری واحدهــای ســنتی توليــد شــير از تجهيزات ســرد 
کننــده، پاييــن بــودن ســطح بهداشــت واحدهــای ســنتی، اســتفاده 
نکــردن از تجهيــزات شيردوشــی بهداشــتی بــه همــراه نگهــداری 
ــا و  ــش ه ــی از چال ــتی بخش ــط غيربهداش ــام در محي ــير خ ش
ــش  ــژه در بخ ــه وي ــروری ب ــت دامپ ــش روی صنع ــکالت پي مش

توليــد شــير در اســتان محســوب مــی شــود.
 

lســاختار 85 درصــد از دامپــروری هــای آذربایجــان 
غربــی ســنتی اســت

ــی در خصــوص مســايل و  ــرکل دامپزشــکی آذربايجــان غرب مدي
ــد شــيرخام  ــه خصــوص تولي ــروری ب مشــکالت پيــش روی دامپ
ــای  ــروری ه ــد از دامپ ــودن ۸5 درص ــنتی ب ــت: س ــتان گف دراس
اســتان موجــب شــده صاحبــان دام و دامــداری هــا رغبــت چندانــی 
بــه ســرمايه گــذاری، بازســازی و نيــز بهســازی اماکــن پرورشــی 

نشــان ندهنــد.
کاميــار داهيــم بــا بيــان اينکــه تــداوم فعاليــت در شــرايط ســنتی 
هــم از نظــر کمی و هــم از منظــر کيفــی توليــد در اســتان را تهديد 
و توليدکننــدگان را بــی انگيــزه مــی کنــد افــزود: در حــال حاضــر 
ــد مــی شــود کــه تنهــا ۸0  ــن شــيرخام در اســتان تولي 3۷0هزارت
هزارتــن آن در واحدهــای صنعتــی بــا کيفيــت مطلــوب ارائــه مــی 

شــود.
ــتان  ــام اس ــير خ ــن ش ــفانه 290 هزارت ــه متاس ــان اينک ــا بي وی ب
ــد  ــوب تولي ــدان مطل ــه چن ــت ن ــا کيفي ــنتی ب ــای س در واحده
ــا  ــی اســت کــه ب ــن در حال ــوان کــرد: اي و عرضــه مــی شــود عن
لحــاظ ظرفيــت جــذب واحدهــای توليــد کننــده شــير پاســتوريزه و 
انــواع فــرآورده هــای لبنــی حــرارت ديــده فعــال در اســتان ميــزان 
توليــد شــير بايــد تــا روزانــه ســه هــزار تــن و ســاالنه 1500هزارتن 

ــد. افزايــش ياب
مديــرکل دامپزشــکی آذربايجــان غربــی عــدم برخــورداری 
ــن  ــردکننده، پايي ــزات س ــير از تجهي ــد ش ــنتی تولي ــای س واحده
بــودن ســطح بهداشــت واحدهــای ســنتی از جملــه کمبــود تهويه، 
کيفيــت پاييــن تغذيــه دام و گاه آلــوده بــا انــواع عوامــل قارچــی و 
کپــک، عــدم اســتفاده از تجهيــزات شيردوشــی بهداشــتی درکنــار 
ــران  ــداران و کارگ ــوی دام ــردی از س ــت ف ــت بهداش ــدم رعاي ع
شــيردوش را بخشــی از مشــکالت و چالــش هــای پيــش روی اين 

ــتان برشــمرد. بخــش در اس
وی همچنيــن عــدم خريــد شــير خــام براســاس قيمــت پايــه خريد 
شــير، نگهــداری شــيرخام در محيــط غيربهداشــتی پس از دوشــش 
ــه شــير خــام از ســوی  ــک نوبت ــروش ت ــاال، ف و درجــه حــرارت ب
دامــداران روســتايی و ســنتی، عــدم درمــان کامــل و قطعــی مــوارد 
اورام پســتانی نــزد گاو و دام هــای مبتــال از ســوی دامداران ســنتی 

را از ديگــر مشــکالت ايــن بخــش ذکــر کــرد.
 

در  شــیری  دامداریهــای  توســعه  lضــرورت 
غربــی آذربایجــان 

ــتات  ــيری در اس ــای ش ــعه دامداريه ــرورت توس ــر ض ــم ب داهي

ــدازی  ــداث و راه ان ــان اح ــرای متقاضي ــازی ب ــق بسترس از طري
دامداريهــای صنعتــی در اســتان تاکيــد کــرد و افــزود: بــا راه اندازی 
ــا  ــن 500 ت ــت هــای پرورشــی بي ــا ظرفي ــی ب دامداريهــای صنعت
ســه هــزار راس هــم مــی تــوان شــاهد افزايش ســهم شــيرصنعتی 
ــه ايجــاد اشــتغال در  ــود و هــم نســبت ب و بهداشــتی در اســتان ب

اســتان کمــک کــرد.
وی ادامــه داد: بــا لحــاظ شــرايط کليمايــی وبــوم ســازگانی مناطق 
مختلــف اســتان و نيــز توجــه بــه ميــزان بارندگــی و نــوع پوشــش 
ــر  ــرای ه ــيرواری )305روز ب ــن دوره ش ــر گرفت ــا در نظ ــی ب گياه
ــد شــير ســرانه هــر راس گاو  ــز لحــاظ تولي راس گاو شــيرده( و ني
ــت  ــدار هف ــه مق ــک دوره شــيرواری ب ــل در طــول ي شــيری اصي
هــزار کيلــو در ســال بايــد اقــدام بــه واردات تعــداد 160 هــزار راس 

گاو اصيــل از نژادهــای پرشــير کــرد.
مديــرکل دامپزشــکی آذربايجــان غربــی گفــت: بــرای ايــن تعــداد 
گاو اصيــل وارداتــی جهــت اســکان و پــرورش در اماکــن پرورشــی 
ــا  در ظرفيــت هــای 500 تــا ســه هــزار راس تســهيالت بانکــی ب
ــدت جهــت احــداث 105  ــد م ــدت بازپرداخــت بلن ــم و م ســود ک

دامــداری صنعتــی در اســتان ضــروری اســت.
ــيری  ــرورش گاو ش ــای پ ــدازی واحده ــداث و راه ان ــم اح داهي
در ظرفيــت هــای 500 الــی ســه هــزار راســی، واردات 
ــه بيمــاری از جملــه  ــا دوگانــه مقــاوم ب ــژاد پرشــير ب دامهــای ن
ــد  هولشــتاين، قهــوه ای ســوئيس، ســمينتال و...، افزايــش تولي
ــون و 500  ــک ميلي ــه ي ــال ب ــن در س ــيرخام از 3۷0 هزارت ش
هزارتــن در ســال را از جملــه راهکارهــای حــل مشــکالت ايــن 

ــرد. ــالم ک ــش اع بخ
 

ــیرخام  ــد ش ــوص تولی ــت در خص ــات دول lمصوب
ــود ــی ش اجرای

مديرعامــل اتحاديــه شــرکت هــای تعاونــی دامــداران آذربايجــان 
غربــی نيــز در خصــوص مشــکالت پيــش روی فعــاالن اين بخش 
گفــت: گرانــی و کمبــود قســمتی از نهادهــای علوفــه ای و دامــی، 
ــه  ــل شــير ب ــه، مشــکالت تحوي افزايــش روز افــزون ســاير هزين
ــاری آن در  ــع به ــه موق ــدم پرداخــت ب ــرآوری و ع کارخانجــات ف
ــی از  ــب بخش ــی مناس ــی و بازرگان ــتم بازارياب ــود سيس ــار نب کن
مشــکالت توليد کننــدگان و فعــاالن بخش صنعــت دام در اســتان 

ــه شــمار مــی رود. ب

محمــود معروفــی عمده تريــن مشــکل توليدکننــدگان و دامــداران 
اســتان را اجــرا نشــدن مصوبــات دولــت دربــاره خريد شــير خــام از 
ســوی کارخانجــات لبنــی عنــوان کــرد و افــزود: بــا وجــود اينکــه 
از ابتــدای ســال 93 قيمــت مصــوب خريــد شــير بــه کارخانجــات 
اعــالم و در دو ســال اخيــر نيــز بــه دفعــات قيمــت شــير از ســوی 
ــی اعــالم  ــه صــورت کتب ــدن و تجــارت ب ســازمان صنعــت و مع
ــر از  ــيار پايين ت ــت بس ــه قيم ــات ب ــا کارخانج ــت ام ــده اس ش
ــا ماه هــا  قيمــت مصــوب شــير را تحويــل گرفتــه و پــول را نيــز ب
ــت  ــدت قيم ــن م ــه در اي ــی ک ــد در حال ــت می کنن ــر پرداخ تاخي
محصــوالت لبنــی بيــش از دو بــار و نزديــک 15 درصــد افزايــش 

يافتــه اســت.
وی افــزود: در چهــار ماهــه ســوم ســال 92 مقــرر شــد بــرای هــر 
ــال  ــزار و 900 ري ــک ه ــات ي ــه کارخانج ــی ب ــير تحويل ــو ش کيل
پرداخــت شــود کــه متاســفانه در آذربايجان غربــی بــه ســبب ابــالغ 
ديرهنــگام بخشــنامه، ليســت توزيــع شــير بــه موقــع تهيه نشــده و 

حــدود 9 ميليــارد تومــان بــه خزانــه برگشــت داده شــد.
ــای  ــا پيگيره ــز ب ــه دوم ني ــش ماه ــرد: در ش ــه ک ــی اضاف معروف
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 3.300 ميليــون تومــان 
ــاب  ــه حس ــز ب ــرای واري ــتان ب ــات اس ــار کارخانج ــذ و در اختي اخ
ــغ  دامــداران قــرار گرفــت کــه متاســفانه تاکنــون قســمتی از مبال
واريــزی توســط کارخانجــات بلوکــه شــده و بــه دامــداران پرداخت 

نشــده اســت.
ــرد: در  ــوان ک ــی عن ــداران آذربايجان غرب ــه دام ــده اتحادي نماين
اوايــل ســال 93 نيــز بــه تصويــب هيئــت دولــت مقــرر شــد بــرای 
هــر کيلــو شــير تحويلــی مبلــغ يــک هــزار و 400 ريــال از طريــق 
ــز   ــداران واري ــاب دام ــه حس ــتقيما ب ــاورزی مس ــاد کش وزارت جه
شــود کــه بــا توجــه بــه کمــی اعتبــار بــرای هــر کيلــو، يــک هــزار 
و 250 ريــال کــه ســهم آذربايجان غربــی ۸ ميليــارد تومــان بــوده 

واريــز و بــه دامــداران پرداخــت شــد.
ــواع  ــن ان ــان اينکــه ســال گذشــته ۸۷ هــزار  ت ــا بي ــی ب معروف
نهــاده بــه ارزش 240 ميليــارد ريــال تهيــه و توزيــع شــده اســت 
ــه خــوراک دام  ــک واحــد کارخان ــه دارای ي ــن اتحادي ــزود: اي اف
بــا ظرفيــت ۷0 تــن در روز بــوده کــه نســبت بــه توليــد و توزيــع 
انــواع کنســانتره دامــی مــدت دار 45 روزه از طريــق تعاونيهــای 
ــدام کــرده و 15 درصــد نيازهــای دامداريهــا  ــه اق عضــو اتحادي

ــد. ــن می کن را تامي

ــران اقتصاد ایـ

سکینه اسمی
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ــران اقتصاد ایـ

از طـرف ديگر موقعيت جغرافيايـی ويژه اين مرز 
به عنـوان نزديک تريـن نقطـه به کربـالی معال 
سبب شده اسـت تا تقريباً همه مسـافران اماکن 
مقدسـه عراق در صـورت امکان تـردد، اين مرز 

را بـرای مسـافرت ترجيح دهند.
مجموعــه امتيازاتــی کــه ســبب شــد در 
ســال های ابتدايــی دولــت نهــم نــگاه ويــژه ای 
ــاخت های  ــده و زيرس ــروی ش ــرز خس ــه م ب
اســتانداردی بــرای تســهيل تــردد زوار، تاجــران 

ــود. ــا ش ــان مهي و بازرگان
ــتگاه های  ــه دس ــز ب ــرزی مجه ــای م پايانه ه
کنتــرل و بازرســی، پارکينــگ و البتــه چنديــن 
هتــل و مرکــز اقامتــی بــرای مســافران 
ــا  ــه ب ــه البت ــن زيرساخت هاســت ک ــه اي ازجمل
ــه بخــش خصوصــی  تخصيــص تســهيالت ب
بنانهــاده شــده اســت.  بــا وقــوع حادثــه 
ــهادت  ــال 1392 و ش ــار س ــتی در به تروريس
14 زائــر ايرانــی مقامــات امنيتــی کشــور بــرای 
ــد  ــم گرفتن ــان تصمي ــن ســالمت هم وطن تأمي
ــد. ــالم کنن ــدود اع ــروی را مس ــرز خس ــا م ت

ــاک  ــا در خ ــاک تکفيری ه ــت دردن ــن جناي اي
ــه  ــردد از خســروی ک ــا ت ــراق ســبب شــد ت ع
فاصلــه آن بــا پايتخــت عــراق تنهــا 1۸9 
کيلومتــر، بــا کربــالی معــال 300 و بــا کاظمين 

ــود. ــف ش ــت متوق ــر اس 202 کيلومت

lهمچنــان خبــری از بازگشــایی مرز 
نیست

ــر  ــالوه ب ــروی ع ــرز خس ــداد م ــات انس تبع
ــفر  ــرای س ــی ب ــام جمعيت ــک ازدح ــه ي اينک

ــتان  ــران اس ــرز مه ــال در م ــالی مع ــه کرب ب
ــاد  ــن را ايج ــام اربعي ــاً در اي ــالم مخصوص اي
ــرای  کــرده، هتــل داران قصــر شــيرينی کــه ب
ــران عتبــات عاليــات ميلياردهــا  اســتقبال از زائ
ــد را  ــت کرده ان ــال تســهيالت بانکــی درياف ري
ــی  ــت و حت ــرار داده اس ــواری ق ــرايط دش در ش
ــام  ــه ن ــا ب ــن هتل ه ــند اي ــال س ــکان انتق ام

ــود دارد. ــک وج بان
گرچــه هيئت وزيــران طــی مصوبــه ای در ســال 
1393 بــه بخشــودگی ديرکــرد يک ســاله ايــن 
ــت  ــن اس ــت اي ــا واقعي ــهيالت رأی داد ام تس
ــی  ــدان دردی از هتل هاي ــاق چن ــن اتف ــه اي ک
ــد دوا  ــر می برن ــه س ــود ب ــان در رک ــه همچن ک

نمی کنــد.
ــری  ــع آگاه از تصميم گي ــک منب ــه ي درحالی ک
بــرای بازگشــايی مــرز خســروی خبــر می دهــد 
امــا همچنــان خبــری از عملياتــی شــدن ايــن 
مهــم نيســت و مســئوالن مربوطــه نيــز تنهــا 
از احتمــال بازگشــايی مــرز در ايــام اربعيــن خبر 
ــتاره  ــل 3 و 4 س ــايد 14 هت ــا ش ــد ت می دهن
ــی  ــاق اقامت ــا بيــش از 300 ات قصــر شــيرين ب

بتوانــد ميزبــان زائــران حســينی باشــد.
ــوان  ــا عن ــی ب ــر در گزارش هاي ــه پيش ت گرچ
»بی تقصيرتريــن بدهــکاران پشــت مــرز بســته 
ــروی  ــه در خس ــی ک ــروی« و »هتل هاي خس
خــاک می خورنــد« بــه ايــن موضــوع پرداختــه 
اســت امــا بــه داليلــی همچــون نزديکی ســفر 
ــه کرمانشــاه، تغييــر احتمالــی  هيئــت دولــت ب
شــرايط در آن ســوی مرزهــا و همچنيــن تغييــر 
ــس   ــدگان مجل ــی و نماين ــران اجراي ــر مدي اکث

پرداخــت مجــدد بــه ايــن مســئله بــرای 
گره گشــايی از ايــن مشــکل ضــروری بــه نظــر 

می رســد.

ــرایط  ــیرین ش ــر ش ــداران قص lهتل
ــد ــفباری دارن اس

بــه گــزارش مهــر هتــل داران قصــر شــيرينی 
کــه در روزهــای خــوب مــرز خســروی 
بــا تشــويق و ترغيــب دولتی هــا بــه اخــذ 
تســهيالت بانکــی بــرای احــداث هتــل اقــدام 
کرده انــد ايــن روزهــا در شــرايط مناســبی 

ــتند. نيس
ــای  ــی از هتل ه ــر يک ــی« مدي ــرث آب »کيوم
شهرســتان قصــر شــيرين، اظهــار داشــت: 
ــود  ــه رک ــت ک ــال اس ــن س ــفانه چندي متأس
ــم  ــه حاک ــن منطق ــای اي ــر هتل ه ــل ب کام
ــه در  ــز ک ــن شهرســتان ني ــل اي اســت و 2 هت
ــه  ــی ب ــد در تعطيل ــرار دارن ــرزی ق ــت م موقعي
ــت  ــز وضعي ــا ني ــاير هتل ه ــد و س ــر می برن س
ــد. ــی دارن ــد و بده ــاظ درآم ــه لح ــفباری ب اس
وی در تشــريح مشــکالت هتلــداران قصــر 
ــال  ــدودی از س ــام مح ــت: در اي ــيرين گف ش
انــدک مســافرانی بــه شهرســتان مــرزی قصــر 
ــن  ــا از اي ــه هتل ه ــد ک ــفر می کنن ــيرين س ش
تعــداد مســافر بی نصيب انــد و باوجــود در 
نظــر گرفتــن هزينه هــای بســيار ناچيــز بــرای 
ــا در  ــم هتل ه ــل بازه ــت مســافران در هت اقام

ــی هســتند. ــام خال بيشــتر اي
ــه  ــتيم ب ــف هس ــا موظ ــرد: م ــان ک ــی بي آب
خاطــر حتــی 5 مســافر هــم شــده تمــام 

ــم  ــا کني ــرق، گاز را مهي ــه آب، ب شــرايط ازجمل
و از هــر لحــاظ بــه هتــل رســيدگی کنيــم امــا 

به وضــوح در حــال ضــرر دهــی هســتيم.
ــاليانه و  ــنگين س ــای س ــت ماليات ه وی پرداخ
ارزش افــزوده، اقســاط بانکــی و نبود مســافر را از 
ديگــر مشــکالت هتــل داران قصر شــيرين نام 
ــا  ــه بانک ه ــداران ب ــتر هتل ــزود: بيش ــرد و اف ب
بدهکارنــد و از طرفــی بايــد هزينه هــای جــاری 

و حقــوق کارکنــان را نيــز بپردازيــم.

lاســتقبال نکــردن از واحدهــای 
اقامتــی در قصــر شــیرین

ــه  ــت ک ــال اس ــن س ــرد: چندي ــار ک ــی اظه آب
ــروی  ــرز خس ــايی م ــده بازگش ــئوالن وع مس
را می دهنــد امــا تاکنــون اقدامــی صــورت 
ــر  ــه اگ ــؤال دارد ک ــای س ــه ج ــه و البت نگرفت
آن ســوی مــرز مشــکل امنيتــی دارد پــس 
چــرا شــاهد تــردد عراقی هــا در مــرز خســروی 

ــتيم. هس
ــر  ــتان قص ــفانه شهرس ــرد: متأس ــان ک وی بي
هيچ گونــه  و  واقع شــده  مظلــوم  شــيرين 
ــود و  ــرزی نمی ش ــهر م ــن ش ــه اي ــيدگی ب رس
در هتل هايــی کــه از هــر لحــاظ بــرای اقامــت 
ــی  ــت قابل توجه ــده و کيفي ــافران آماده ش مس
ــزار و  ــا را 10 ه ــقف کرايه ه ــم س دارد مجبوري
25 هــزار و 30 هــزار تومــان محاســبه کنيــم تــا 

ــد. شــايد مســافری بياي
ــرز  ــدن م ــته ش ــش از بس ــا پي ــزود: ت ــی اف آب
ــردم و  ــت های م ــوه درخواس ــا انب ــروی ب خس
زوار عتبــات بــرای رزرو اتاق هــای هتــل مواجــه 

بختبستهمرزخسروی/بیتدبیری
نشاطراازقصرشیرینگرفت

ــردد زوار از  ــه ت ــر اینک ــالوه ب ــروی« ع ــی »خس ــرز بین الملل ــداد م انس
ایــن مــرز را ناممکن کــرده، فعالیــت هتلــداران قصرشــیرینی را نیز در 

وضعیــت بســیار دشــواری قــرار داده اســت. 
ــک  ــران ی ــالمی ای ــوری اس ــروی« در جمه ــی »خس ــرز بین الملل ــام م ن
برنــد شناخته شــده در میــان گلوگاه هــای مبادالتــی منطقــه اســت 
؛جایــی کــه ظرفیــت تــردد روزانــه 01 هــزار نفــر زائــر عتبــات عالیات 
و تجــار و بازرگانــان کــرد و عــرب عراقــی را داراســت و البتــه عبــور و 

ــد. ــد پشــتیبانی کن ــاری را می توان ــه ب ــه بیــش از هــزار وســیله نقلی ــرور روزان م

مسلم   معین

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 89 | شماره 13 | مرداد 95

ــران اقتصاد ایـ

بوديــم امــا اکنــون حتــی کاروان هــای راهيــان 
نــور نيــز از هتل هــا اســتقبال نمی کننــد و 
ــی  ــراهای دولت ــای ادارات و مهمانس اقامتگاه ه

ــد. ــاب می کنن ــکان انتخ ــرای اس را ب
ــالت  ــهری را از معض ــت ش ــود مديري ــی نب آب
شهرســتان قصــر شــيرين دانســت و بيــان کرد: 
ــی  ــل شــرايط موجــود هيچ کــس رغبت ــه دلي ب
ــدارد  ــرای ســرمايه گذاری در قصــر شــيرين ن ب

و شــهر بــی روح شــده اســت.
وی افــزود: برخــی هتل هــای شهرســتان 
قصرشــيرين تعطيل شــده اند و هتل هــای 3 
و 4 ســتاره در ايــن شهرســتان بــه دليــل نبــود 
مســافر و بدهــی و بی درآمــدی وضعيــت بســيار 

ــد. نابســامانی دارن

مــرز  بازگشــایی  lپیش بینــی 
ــرای  ــال ب ــن امس ــروی در اربعی خس

تــردد زوار
ــداری قصــر شــيرين ، اظهــار  سرپرســت فرمان
ــرز  ــايی م ــر بازگش ــت پيگي ــا جدي ــت: ب داش
خســروی هســتيم امــا در ايــن خصــوص قصور 
ــت  ــران نيس ــالمی اي ــوری اس ــوی جمه از س
ــوی  ــت آن س ــد امني ــی باي ــرف عراق ــه ط بلک

ــد. ــن کن ــرز را تضمي م
»مرادعلــی تاتــار« بابيــان اينکــه بحــث 
ــرار  بازگشــايی مــرز خســروی در دســتور کار ق
دارد، افــزود: به طــور مرتــب جلســات متعــددی 
ــتاندار  ــرز برگزارشــده و اس ــرای بازگشــايی م ب

ــر هســتند. ــز پيگي ني
وی بــا ادامــه توضيحــات بيــان کــرد: اميدواريم 
ــن  ــردد زوار در اربعي ــرای ت ــروی ب ــرز خس م
ــم  ــن مه ــرای اي ــود و ب ــايی ش ــال بازگش امس
مقدماتــی همچــون ايجــاد پارکينــگ، افزايــش 
گيت هــای گذرنامــه و ... نيــاز هســت کــه 

ــز هســتيم. ــور ني ــن ام ــر اي پيگي
اگــر مشــکل انســداد مــرز خســروی برطــرف 
ــر  ــداد زوار از قص ــترين تع ــاً بيش ــود مطمئن ش
شــيرين عبــور می کننــد و الزم اســت کــه 
مقدمات تســهيل در تــردد زوار فراهم شــودتاتار 
ــن  ــيرين را نزديک تري ــر ش ــرزی قص ــهر م ش
ــر  ــت: اگ ــال دانســت و گف ــالی مع ــه کرب راه ب
مشــکل انســداد مــرز خســروی برطــرف شــود 
مطمئنــاً بيشــترين تعــداد زوار از قصــر شــيرين 
ــات  ــه مقدم ــت ک ــد و الزم اس ــور می کنن عب

ــود. ــم ش ــردد زوار فراه ــهيل در ت تس
در  شــيرين  قصــر  فرمانــداری  سرپرســت 
خصــوص وضعيــت نــا بــه ســامان هتــل 
ــال های  ــح داد: س ــيرين توضي ــر ش داران قص
ــتان  ــن شهرس ــای اي ــه هتل ه ــت ک ــال اس س
در تعطيلــی بــه ســر می برنــد و از طرفــی 
مطالبــات بانک هــا نيــز مزيــد بــر ديگــر 

مشــکالت شــده اســت.
تاتــار تصريــح کــرد: وزيــر محتــرم کشــور نيــز 
ــتند  ــتان داش ــن شهرس ــه اي ــه ب ــفری ک در س
قــول مســاعد بــرای کمــک بــه هتلــداران قصر 
ــی از  ــودگی بخش ــا بخش ــا ب ــد ت ــيرين دادن ش
ســود وام هــای دريافتــی، کمکــی بــه هتلــداران 
صــورت گيــرد و بخشــی از مشکالتشــان 

ــود. ــرف ش برط

وی بيــان کــرد: يکــی از هتل هــای قصــر 
ــال  ــراوان در ح ــی ف ــل بده ــه دلي ــيرين ب ش
انتقــال ســند بــه بانــک اســت و اســتاندار نيــز 
در حــال پيگيــری بــرای رفــع هرچــه ســريع تر 

ــت. ــکل اس ــن مش اي

lبازگشــایی مــرز خســروی مطالبــه 
جــدی مــردم اســتان کرمانشــاه 

ــت اس
نماينــده مــردم قصــر شــيرين، ســرپل ذهــاب 
و گيــالن غــرب ، در خصــوص مشــکالت 
ــدود  ــئله مس ــيرين و مس ــر ش ــداران قص هتل
بــودن مــرز خســروی اظهــار داشــت: بــا توجــه 
ــه  ــت ب ــت دول ــفر هيئ ــودن س ــک ب ــه نزدي ب
اســتان، طــی گفت وگــو بــا مســئوالن مربوطــه 
بــه توافــق رســيديم تــا مســئله مــرز خســروی 
و هتلــداران قصرشــيرين به عنــوان يکــی از 
ــت  ــت دول ــفر هيئ ــا در س ــن اولويت ه مهم تري

ــود. ــرح ش مط
ــکالت  ــه مش ــاره ب ــا اش ــری« ب ــاد تج »فره
ــرد:  ــان ک ــيرين  بي ــداران قصــر ش ــراوان هتل ف
ــی  ــان بررس ــی خواه ــه اجراي ــاً مجموع يقين
ــت و  ــروی اس ــرز خس ــايی م ــاع و بازگش اوض
در ســفر هيئــت دولــت نيــز مشــکل واحدهــای 
ــرز  ــايی م ــث بازگش ــز بح ــر و ني ــی قص اقامت
ــه ای جــدی مطــرح  ــوان مطالب خســروی به عن

ــد. ــد ش خواه
وی افــزود: بــا توجــه بــه بــاال بــودن نــرخ ســود 
ــيرين  ــر ش ــداران قص ــی، هتل ــهيالت بانک تس
ــا  ــالش م ــدند و ت ــان ش ــرر و زي ــل ض متحم
ــکل  ــه مش ــر دو مقول ــه در ه ــت ک ــن اس اي
ــر و  ــی قص ــای اقامت ــود واحده ــی و رک تعطيل
ــرز،  ــداد م ــث انس ــز بح ــداران و ني ــی هتل بده

ــم. ــب کني ــت را جل ــت دول ــت هيئ حماي
تجــری در ادامــه پيگيــری بحــث منطقــه آزاد 
ــم  ــای مه ــی از اولويت ه ــيرين را يک ــر ش قص
در ســفر هيئــت دولــت عنــوان و تصريــح کــرد: 
ــاد  ــرای ايج ــت ب ــت دول ــا حماي ــم ب اميدواري

منطقــه آزاد در قصــر شــيرين گره گشــايی 
ــود. ــه حاصــل ش ــن منطق ــردم اي ــرای م ب

ــت  ــتفاده از ظرفي ــس اس ــده مجل ــن نماين اي
ــردم  ــه م ــوه را مطالب ــه ک ــومار و تيل ــرز س م
عنــوان کــرد و گفــت: اميدواريــم بــا اســتفاده از 
ايــن بســترها و ظرفيت هــای عظيــم بــه رفــع 
بيــکاری جوانــان قصــر شــيرين، گيــالن غرب 

ــود. ــک ش ــاب کم ــرپل ذه و س

ــرای  ــت ب ــدی دول ــه ج ــزوم توج lل
رفــع مشــکالت هتلــداران قصــر 

ــیرین ش
ــتی و  ــی، صنايع دس ــراث فرهنگ ــرکل مي مدي
گردشــگری اســتان کرمانشــاه اظهــار داشــت: 
يکــی از اولويت هــای کاری مــا در اســتان توجه 
ــخص  ــور مش ــگری و به ط ــث گردش ــه بح ب
رســيدگی بــه مشــکالت هتلــداران قصــر 
ــود  ــر رک ــالوه ب ــه ع ــت به طوريک ــيرين اس ش
ــروی،  ــرز خس ــداد م ــل انس ــه دلي ــل ب حاص
ــيرين  ــر ش ــداران قص ــوق هتل ــای مع بدهی ه
بــه بانــک نيــز مشــکالت مضاعفــی بــرای اين 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــراد ايج اف
رســمی  مــرز  به عنــوان  ســومار  معرفــی 
ــداران و  ــکالت هتل ــش مش ــد در کاه می توان
رونــق کاری آنــان راهگشــا باشــد و ايــن مهــم 
ــران  ــی جب ــتجليل باالي ــده اس ــز پيشنهادش ني
ــود تســهيالت  ــای ناشــی از س ضــرر و زيان ه
ــيرين را از  ــر ش ــداران قص ــرای هتل ــی ب بانک
اداره کل عنــوان کــرد  ايــن  اولويت هــای 
ــی  ــل تعطيل ــه دلي ــکل ب ــن مش ــزود: اي و اف
واحدهــای اقامتــی در قصــر شــيرين بــه وجــود 

ــت. ــده اس آم
بااليــی همچنيــن رفــع موانــع بازگشــايی 
مــرز خســروی را ديگــر اولويــت مهــم اســتان 
کرمانشــاه برشــمرد و بيــان کــرد: معرفــی 
ســومار به عنــوان مــرز رســمی می توانــد 
در کاهــش مشــکالت هتلــداران و رونــق 
ــز  ــم ني ــن مه ــد و اي ــا باش ــان راهگش کاری آن

پيشنهادشــده اســت.
ــات الزم در  ــرد: مکاتب ــار ک ــه اظه وی در ادام
ــه و  ــورت گرفت ــور ص ــوارد مذک ــوص م خص
ــرز  ــيرين و م ــر ش ــداران قص ــکالت هتل مش
ــوان يکــی از اولويت هــای  ــز به عن خســروی ني
مهــم اســتان بــه تيــم اعزامــی از ســوی 
هيئــت دولــت کــه بــرای بررســی اوضــاع بــه 

ــد. ــه ش ــد، ارائ ــده بودن ــاه آم کرمانش
ــرای  ــت ب ــدی دول ــه ج ــتار توج ــی خواس باالي
رفــع مشــکالت هتلــداران قصــر شــيرين 
و همچنيــن رفــع موانــع مــرز خســروی 
به منظــور رونــق در ايــن منطقــه شــد و 
ــوزه  ــا در ح ــت های م ــی از درخواس ــت: يک گف
ــر  ــداران قص ــف هتل ــن تکلي ــگری تعيي گردش

ــت. ــيرين اس ش
ــراق  ــزی ع ــت مرک ــی دول ــدون شــک ناتوان ب
ــد  ــرز نباي ــت آن ســوی م ــراری امني ــرای برق ب
ــتن  ــت گذاش ــت روی دس ــرای دس ــه ای ب بهان
ــژه  ــرز به وي ــايی م ــه بازگش ــا اينک ــود کم ش
باهــدف تــردد زوار عتبــات عاليــات تأکيــد 
ــت  ــال اس ــن س ــا چندي ــوده ام ــت ب ــود دول خ
ــده  ــا وع ــروی تنه ــرز خس ــايی م ــه بازگش ک
ــورت  ــی ص ــل اقدام ــده و در عم ــئوالن ش مس

ــت. ــه اس نگرفت
زمزمــه ســفر آقــای روحانــی و هيئــت همــراه 
ــر  ــر عم ــتان کرمانشــاه در اواخ ــه اس ايشــان ب
دولــت تدبيــر و اميــد جــای تعجــب دارد، تعجب 
از ايــن حيــث کــه يکــی از محروم تريــن 
فهرســت  انتهــای  در  کشــور  اســتان های 
ــه  ــتانی ک ــت اس ــرار گرف ــت ق ــفرهای دول س
و  ناهنجاری هــا  و  معضــالت  از  به شــدت 
بيــکاری بيمــار شــده و نيازمنــد درمــان فــوری 
ــه  ــاه ب ــض کرمانش ــه نب ــا اکنون ک ــت ام اس
ــت جمهور  ــفر رياس ــر س ــاده منتظ ــماره افت ش

ــت. اس
ــی اســتاندار کرمانشــاه  ــه اســداهلل رازان ــه گفت ب
بــه زودی ســفر رئيس جمهــور و هيئــت همــراه 

ــرد. ــتان صــورت می گي ــه اس ب
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ــران اقتصاد ایـ

در حالــی بــا واردات کــرک و پشــم از 
آمریــکای جنوبــی طــی 10 ســال گذشــته 
ــه  ــده ک ــن می ش ــی تأمی ــازار داخل ــاز ب نی
ــران در  ــرک ای ــه ک ــن کارخان بزرگ تری
ــته  ــا بس ــا درب ه ــدت ب ــن م ــت در ای باف

ــت.  ــوده اس ــه ب مواج

اســتان کرمــان يکــی از قطب هــای توليــد فــرش، شــال، پارچــه و 
گليــم و توليــدات بافتنــی صنايع دســتی اســت کــه يکــی از داليــل 
آوازه جهانــی ايــن محصــوالت اســتفاده از مــواد اوليــه مرغــوب و 

محلــی ازجملــه رنگ هــای گياهــی و کــرک محلــی اســت.
ــرک در  ــد ک ــای تولي ــن قطب ه ــی از مهم تري ــان يک ــن مي در اي
ايــران  شهرســتان هــای بافــت و رابــر اســت و بــه هميــن دليــل 
ــرک  ــده ک ــن توليدکنن ــب بهتري ــه لق ــت ک ــرک باف ــه ک کارخان
جهــان و نخســتين مرکــز توليــد کــرک ايــران را دارد ســال ۸۸ در 

ــاح شــد. ايــن شهرســتان افتت

lتعطیلی کارخانه داخلی و واردات از آمریکای جنوبی
امــا تعجــب آور اينکــه هم اکنــون به صــورت صنعتــی هيــچ 
ــای  ــر کارگاه ه ــود و اکث ــد نمی ش ــان تولي ــتان کرم ــی در اس کرک
ــراوری  ــد و ف ــه تولي ــکا ب ــورت خودات ــی به ص ــم و قال ــد گلي تولي
ــر  ــورهای ديگ ــاز را از کش ــرک موردني ــا ک ــد و ي ــرک می پردازن ک

می کننــد. وارد 
ــکای  ــرک از آمري ــه واردات ک ــود ک ــل ب ــاه قب ــد م ــن چن همي
جنوبــی بــرای توليــد پتــه کــه مشــهورترين هنــر دســتی ســوزن 
بافــی در کرمــان اســت موجــب تعجــب شــد کــه البتــه با ســکوت 

ــود. ــراه ب مســئوالن هم
ــکای  ــرک از آمري ــه واردات ک ــود ک ــل ب ــاه قب ــد م ــن چن همي
جنوبــی بــرای توليــد پتــه کــه مشــهورترين هنــر دســتی ســوزن 
بافــی در کرمــان اســت موجــب تعجــب شــد کــه البتــه با ســکوت 
ــف کار  ــه توق ــه اينک ــه قابل توج ــا نکت ــراه بودام ــئوالن هم مس
ــل روی داده اســت  ــال قب ــت از 10 س ــازی باف ــرک س ــه ک کارخان
ــال ها از  ــن س ــول اي ــه در ط ــرری ک ــای مک ــم وعده ه و عليرغ
ســوی مســئوالن ارشــد اســتان کرمــان داده شــده اســت درب های 
کارخانــه بــاز نشــده و تجهيــزات ايــن واحــد صنعتــی نيــز درخطــر 

ــد. ــب قرارگرفته ان ــتهالک و تخري اس
ــان  ــی در کرم ــد کــرک از پشــم بزهــای رايزن حــاال به جــای تولي
و فعــال شــدن صنعتــی کــه پيش ازايــن از پرطرفدارتريــن 
ــرک  ــم و ک ــم پش ــاال داري ــود ح ــا ب ــرک دني ــدگان ک توليدکنن
ــت  ــی و باکيفي ــکای جنوب ــام آمري ــورهای گمن ــاز را از کش موردني
ــز  ــت صنايع دســتی ني ــه کيفي ــه ب ــم ک ــن وارد می کني بســيار پايي

ضربــه قابل توجــه می زنــد.
ــتان  ــن و مغولس ــس از چي ــت پ ــتان باف ــود شهرس ــه می ش گفت
بزرگ تريــن توليدکننــده کــرک مرغــوب جهــان اســت و بســياری 
ــتقبال  ــول اس ــن محص ــوجات از اي ــدی منس ــای تولي از کارخانه ه
ــه  ــن کاال کارخان ــای اي ــام ارجحيت ه ــود تم ــا باوج ــد ام می کنن
ــد و  ــا مصــادره ش ــل و توســط يکــی از بانک ه ــال ۸۸ تعطي در س

ــه نيــز بيــکار شــدند. درنهايــت ۸0 کارگــر کارخان

lپای بخش خصوصی به میان آمد
نکتــه قابل توجــه اينکــه در شهرســتان بافــت ايــن کارخانــه 
ــود  ــوب می ش ــدی محس ــتغال زا و تولي ــع اش ــدود صناي ــزو مع ج
و بــا تعطيلــی آن ســطح توليــدات غيــر مرتبــط بــا کشــاورزی بــه 

ــت. ــيده اس ــود رس ــزان خ ــن مي کمتري
ــن  ــدد اي ــای مج ــوص احي ــی در خص ــا خبرهاي ــن روزه ــا اي ام
ــش  ــا ورود بخ ــت ب ــرار اس ــد و ق ــوش می رس ــه گ ــه ب کارخان

خصوصــی و حمايــت بخــش دولتــی ايــن کارخانــه جانــی دوبــاره 
ــرد. بگي

ــی از  ــت: يک ــت گف ــدار باف ــزی فرمان ــی و برنامه ري ــاون عمران مع
ــتان  ــر اس ــی ه ــش بوم ــتفاده از توان بخ ــت اس ــت های دول سياس
ــر  ــن ام ــه اي ــد اســت ک ــش تولي ــروت و افزاي ــق ث در راســتای خل
ــن  ــد در همي ــر باش ــی مؤث ــاد مقاومت ــق اقتص ــد در تحق می توان
راســتا نيــز احيــای مجــدد کارخانــه کرک ســازی بافــت در دســتور 

ــت. ــه اس کار قرارگرفت
آمــاده  خصوصــی  بخــش  هم اکنــون  داد:  ادامــه  شــهابی 
ســرمايه گذاری 10 ميليــارد ريالــی بــرای آغــاز بــه کار مجــدد ايــن 

ــت. ــدی اس ــد تولي واح
وی بــه توليــد ســاالنه 160 تــن کــرک مرغــوب از نــژاد راينــی در 
شهرســتان خبــر داد و افــزود: بايــد از پتانســيل های موجــود نهايــت 
ــدی به صــورت  ــم و از خــارج شــدن کرک هــای تولي بهــره را ببري
خــام توســط دالالن و فــروش آن هــا در کشــورهای اروپايــی بدون 

ايجــاد ارزش افــزوده در شهرســتان جلوگيــری کنيــم.
شــهابی ادامــه داد: ايــن واحــد توليــدی 10 ســال قبــل تعطيل شــده 
ــان  ــه صاحب ــوده اســت ک ــک ب ــه بان ــی ب ــل آن بده اســت و دلي

ــن بدهــی را نداشــته اند. ــوان پرداخــت اي ــه ت کارخان
وی همچنيــن گفــت: يکــی از ســرمايه های موجــود در شهرســتان 
ــی اســت کــه کــرک آن هــا ازنظــر طــول و  ــژاد راين ــز  ن وجــود ب

اســتحکام از اهميــت بااليــی برخــوردار اســت.
وی گفــت: در هميــن راســتا مرکــز پــرورش بــز راينــی در چارچوب 

بانــک ژن در مجــاورت ايــن کارخانــه راه انــدازی می شــود.

lدالالن زحمت عشایر را به جیبشان سرازیر می کنند
ــز کرکــی در شهرســتان وجــود  شــهابی افــزود: 300 هــزار رأس ب
دارد کــه می توانــد در ارزآوری و اشــتغال در اســتان تأثيرگــذار باشــد.
ــه به عنــوان ســرمايه ای بــرای  ــدار بافــت نيــز از ايــن کارخان فرمان
ــود  ــه ســال ها رهاشــده ب ــد ک ــاد می کن ــن شهرســتان ي ــردم اي م
ــرار  ــم ق ــت يازده ــده در دول ــای انجام ش ــس از رايزنی ه ــاال پ و ح

ــدازی شــود. ــار ديگــر راه ان اســت ب
حمـزه جـواران افزود: عشـاير و دامـداران شهرسـتان بافـت يکی از 
مهم تريـن زيرسـاخت های فعاليـت کارخانـه کـرک سـازی ايـن 
شهرسـتان هسـتند کـه بايد بـا جديـدت موردحمايـت قـرار گيرند.

ــتان  ــرک در شهرس ــد ک ــرای تولي ــتعد ب ــزار رأس دام مس 300 ه
ــوند و  ــداری می ش ــاير نگه ــط عش ــب توس ــه اغل ــود دارد ک وج

ــدک  ــت ان ــط دالالن باقيم ــا توس ــن دام ه ــرک اي ــت ک درنهاي
خريــداری و در بازارهــای جهانــی چنديــن برابــر قيمــت اوليــه بــه 

ــی رود. ــروش م ف
ــرک در  ــد ک ــرای تولي ــتعد ب ــزار رأس دام مس ــزود: 300 ه وی اف
ــداری  ــاير نگه ــط عش ــب توس ــه اغل ــود دارد ک ــتان وج شهرس
می شــوند و درنهايــت کــرک ايــن دام هــا توســط دالالن باقيمــت 
ــت  ــر قيم ــن براب ــی چندي ــای جهان ــداری و در بازاره ــدک خري ان
ــب  ــه جي ــاير ب ــات عش ــاًل زحم ــی رود و عم ــروش م ــه ف ــه ب اولي

دالالن و واســطه ها مــی رود.
ــاير  ــت از عش ــل حماي ــن عام ــه داد: مهم تري ــت ادام ــدار باف فرمان
منطقــه درواقــع فعــال کــردن هميــن کارخانــه کــرک بافت اســت 

ــد رهاشــده اســت. ــه ســال ها راک ک
وی يکــی از مشــکالت عشــاير را فــروش ايــن کرک هــا 
و عدم حمايــت از ايــن صنعــت دانســت و افــزود: بايــد بــا 
برنامه ريــزی و حضــور بخــش خصوصــی از پتانســيل های اســتان 

ــازيم. ــروت بس ث
ــتن  ــان برداش ــی و از مي ــش خصوص ــت از بخ ــتار حماي وی خواس
ــم  ــد بگذاري ــت: نباي ــد و گف ــرمايه گذاری ش ــير س ــع در مس موان
ــود و  ــارج ش ــترس خ ــتان از دس ــرمايه های شهرس ــادگی س به س

ــود. ــه ش ــده گرفت ــيل ها نادي پتانس

lسرانجام وعده ها چه می شود
وعده هــا بــرای راه انــدازی مجــدد کارخانــه کــرک بافــت در حالــی 
ادامــه دارد کــه بايــد ديــد عمــاًل در روزهــای پيــش رو چــه اتفاقــی 
ــازی در  ــرک س ــه ک ــرخ کارخان ــدد چ ــادن مج ــه راه افت ــرای ب ب

ــود. ــام می ش ــران انج ــرک اي ــن ک ــد باکيفيت تري ــز تولي مرک
ــيله  ــت به وس ــاير باف ــای عش ــرک دام ه ــان ک ــا همچن ــه آي اينک
ــروت  ــی از ث ــش کوچک ــاير بخ ــود و عش ــده می ش دالالن خري
ايــن صنعــت را بــه خــود اختصــاص می دهنــد و پــول اصلــی بــه 
جيــب دالالن مــی رود يــا اينکــه ســرانجام کارخانــه کــرک ســازی 
بافــت بعــد از 10 ســال مجــدداً راه انــدازی می شــود و بــا برنــد ايــن 
ــود و  ــی می ش ــای جهان ــی بازاره ــول راه ــن محص ــتان اي شهرس

ــد. ــود بازمی گردن ــرکار خ ــه س ــران کارخان کارگ
شـعار اقتصـاد مقاومتـی در حالـی امـروز در همـه جلسـات توسـط 
مسـئوالن داده می شـود کـه عوامـل اصلـی و پتانسـيل های بومی 
خلـق ثـروت در شهرسـتان های مختلـف بـه حمايـت مسـئوالن و 

سـرمايه گذاری بخـش خصوصـی بـرای رونـق نيـاز دارنـد.

۱۰سالتعطیلیکارخانهکرکبافت

تاروپودبزرگترینکارخانهکرکایراندرسایهوارداتازهمگسست

 اسما   محمودی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 91 | شماره 13 | مرداد 95

آتــش ســوزی مجتمــع 
پتروشــیمی بوعلــی ســینا 
ــعله  ــد روز ش ــس از چن پ
ســرانجام  بــودن،  ور 
ــداد شــنبه خامــوش و  بام
ــای  ــف ه ــیاری از ضع بس
ــئوالنه ای  ــی و مس امکانات

را نمایــان کــرد. 

روز چهارشــنبه 16 تيرمــاه جــاری شــروع 
ــيمی  ــژه پتروش ــه وي ــوزی در منطق ــش س آت
ــا 121  ــه ب ــی ک ــع بوعل ــرج ۸001 مجتم از ب
متــر ارتفــاع يکــی از مرتفــع تريــن بــرج هــای 
پتروشــيمی کشــور اســت، کليد خــورد. اقدامات 
پيشــگيرانه بــرای نداشــتن تلفــات جانــی 
موفقيــت آميــز بــود و بعــد از آن نيــز نيروهــای 
امــدادی و آتــش نشــانی اســتان خوزســتان بــه 

ــد. ــع آمدن ــن مجتم ــمت اي س
ــرج ۸001  ــوزی در ب ــش س ــن آت ــرای اولي ب
يــک فرونــد بالگــرد آب پاش از اســتان بوشــهر 
ــئله  ــن مس ــرد و اي ــت ک ــتان عزيم ــه خوزس ب
ــه و  ــهر، اميدي ــردم ماهش ــده م ــاد نماين انتق
هنديجــان در مجلــس شــورای اســالمی را در 
پــی داشــت کــه تشــکيالت گســترده منطقــه 
ويــژه پتروشــيمی ماهشــهر حتــی يــک فرونــد 
ــی  ــن از ب ــدارد و اي ــات ن ــداد و نج ــرد ام بالگ

ــت. ــئوالن اس ــری مس تدبي
ــد  ــوش ش ــق خام ــنبه حري ــح روز پنجش صب
ــش ســوزی از  ــار آت ــوز خســتگی مه ــی هن ول
تــن مســئوالن بيــرون نرفتــه بــود کــه آتــش 
ســوزی در مخــزن 2001 کــه قبــال هــم يــک 

ــاره جــان گرفــت. ــود، دوب ــار مهــار شــده ب ب
 

lمسدود کردن جاده
ــون و  ــار ورود کامي ــوع انفج ــه وق ــه ب ــا توج ب
ــد و  ــالم ش ــوع اع ــه ماهشــهر ممن ــا ب تريلره
مســئوالن اســتانی از جمله اســتاندار خوزســتان 
به ســمت منطقــه ويژه پتروشــيمی ماهشــهر و 

ــه رهســپار شــدند. محــل حادث

بــرای ايــن آتش ســوزی نيــز بالگــرد از اســتان 
ــش  ــد و پي ــزام ش ــران اع ــارس و ته ــای ف ه
بينــی هــا حکايــت از اتمــام آتــش ســوزی در 

ــه داشــت. روز جمع
 

از  lشــایعات همچــون گذشــته 
ــد ــب نمان ــه عق قافل

در ايــن ميــان امــا شــايعات همچــون هميشــه 
از قافلــه عقــب نمانــد و انتشــار آنهــا اســترس 
ــهر  ــهرهای ماهش ــردم ش ــرای م ــی ب و نگران
ــت  ــايعات حکاي ــرد. ش ــتر ک ــربندر را بيش و س
ــش ســوزی  ــودن دود حاصــل از آت از ســمی ب
ــار  ــيدن انفج ــال رس ــردم، احتم ــه م و ضــرر ب
ــه  ــرای تخلي ــئوالن ب ــری مس ــم گي و تصمي
شــهر داشــت کــه همــه ايــن مــوارد از ســوی 

ــد. ــب ش مســئوالن تکذي
پنجشــنبه تخليــه مــواد از مخزن 2001 شــروع 

و تــا روز جمعــه نيــز ادامه داشــت.
فرمانــدار ماهشــهر بامــداد جمعــه بــرای 
ــان  از  ــردم و اطمين ــه م ــش ب ــت آرام بازگش
اينکــه خطــری تهيدشــان نمی کنــد، تــردد در 
ــرای  محــور اهــوازـ  ماهشــهر و بالعکــس را ب

ــرد. ــالم ک ــه آزاد اع ــايل نقلي ــی وس تمام

lبازدید شبانه وزیر نفت
ــه  ــاعت 23 و 45 دقيق ــبانه س ــت ش ــر نف وزي
تهــران را بــه مقصــد خوزســتان بــرای بازديــد 
از منطقــه ويــژه پتروشــيمی ماهشــهر تــرک و 
ــه ماهشــهر رســيد. پــس  بامــداد روز جمعــه ب
ــداد  ــران در بام ــتاد بح ــه س ــکيل جلس از تش
ــل از آن  ــن جلســه قب ــه چندي ــه )البت روز جمع
برگــزار شــده بــود( بــا حضــور وزيــر تصميمات 
ــاذ و  ــش اتخ ــار آت ــات مه ــرای عملي ــد ب جدي

ــز انتخــاب شــد. ــات ني ــده عملي فرمان
ــی  ــه از تمام ــه روز جمع ســاعت 13 و 45 دقيق
ــانی  ــش نش ــا و آت ــد بالگرده ــات مانن امکان
ــه منظــور  ــان ب ــاره و همزم ــه يکب ــرای حمل ب
ــه  ــن حمل ــی اي ــد ول ــتفاده ش ــش اس ــار آت مه

ــد. ــاکام مان ن
بعــد از ايــن حملــه کارشناســان بــه ايــن نتيجه 
رســيدند کــه تخليه مــواد موجــود در مخــزن از 
نظــر فنــی توجيــه نــدارد و بــه صــالح نيســت، 
ــش  ــا آت ــد ت ــدر منتظــر مان ــد آنق ــن باي بنابراي

خامــوش شــود.
ــازی  ــک س ــات خن ــد عملي ــن باي ــن بي در اي
مخــازن همجــوار کــه حــاوی بنــزن، ال. پــی. 
ــش  ــا آت ــود ت ــام ش ــت، انج ــن اس ــی و اتيل ج
ــه مخــازن  ســوزی گســترش پيــدا نکــرده و ب

ــد. ديگــر ســرايت نکن

lشکاف برداشتن مخزن 2001
ــه مخــزن 2001  ــاعت 1۸ روز جمع ــی س حوال
شــکاف برداشــته و مقــداری از گازهــای 
ــن  ــزد و اي ــی ري ــرون م ــه بي ــود در آن ب موج
مســئله باعــث گســترش زبانــه هــای آتــش و 

ــود. ــی ش ــديد م ــيار ش ــرارت بس ح
جمعــه شــب امــا معــاون وزيــر نفــت در امــور 
ــان،  ــای تندگوي ــه واحده ــيمی از تخلي پتروش
بوعلــی و اميرکبيــر بــه منظــور رعايــت امنيــت 

ــر داد. کامــل خب
نهايتــا حوالــی ســاعت دو بامــداد روز شــنبه در 
ــن روز  ــوزی وارد چهارمي ــش س ــه آت ــی ک حال
ــش  ــيد و آت ــام رس ــه اتم ــد، بحــران ب ــی ش م

ــد. ــوش ش ــزن 2001 خام مخ
 

lآتــش مهــار نشــد بلکــه خامــوش 
شــد

بــا وجــود اينکــه قســمت اعظمــی از گازهــای 
موجــود در مخــزن 2001 مجتمــع بوعلــی 
پتروشــيمی ماهشــهر تخليــه شــده بــود ولــی 
ــالم  ــوم اع ــان روز س ــال کارشناس ــن ح ــا اي ب
ــود در  ــواد موج ــه م ــر تخلي ــه ديگ ــد ک کردن
ــر  ــد منتظ ــت و باي ــالح نيس ــه ص ــزن ب مخ

ــم. ــش بماني ــدن آت ــوش ش خام
ــت از  ــان حکاي ــر کارشناس ــالم نظ ــن اع اي
آن دارد کــه آتــش مهــار نــه، بلکــه خــودش 
ــالش  ــا ت ــان ام ــن مي ــد. در اي ــوش ش خام
آتــش نشــانان اســتان خوزســتان در راســتای 
ــازن و  ــاير مخ ــه س ــق ب ــرايت حري ــدم س ع
ــر  ــف ناپذي ــيمی وص ــای پتروش ــع ه مجتم
ــدان  ــروز مي ــه پي ــن زمين ــا در اي ــود و آنه ب

ــد. بودن

ــران اقتصاد ایـ

جزئیاتآتشسوزیپتروشیمیازآغازتاپایان/آتشضعفهارانمایانکرد

کوثر کریمی
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ــران اقتصاد ایـ

lآتش ضعف ها را نمایان کرد
خوزســتان دارای چــاه هــای نفتــی، تأسيســات 
ــع  ــيمی و صناي ــگاهی، پتروش ــی، پااليش نفت
مــادر بســياری اســت امــا وقتــی حادثــه 
ــرای  ــی ب ــع بوعل ــر مجتم ــوزی نظي ــش س آت
ايــن اســتان پيــش مــی آيــد، مســئوالن بايــد 
ــالم  ــران اع ــه ته ــود را ب ــای خ درخواســت ه
کننــد تــا از ســاير اســتان هايــی مثــل تهــران، 
بوشــهر و فــارس بالگــرد يــا مثــال بــار فــوم از 

ــد. ــال کنن ــتان ارس ــه خوزس ــان ب اصفه
چــرا اســتان خوزســتان با جــود اين گســتردگی 
و فعاليــت صنايع بســيار ايــن چنين بايد چشــم 
اميــد بــه دســت يــاری ســاير اســتان ها داشــته 
باشــد و شــايد حتــی ايــن نبــود امکانــات کافی 
ــی باعــث گســترده  ــق هاي ــن حري ــرای چني ب

تــر شــدن آن هــم مــی شــود.
ــان  ــت آن چن ــان اس ــال نماي ــا کام ــف ه ضع
کــه بــرای مهــار ايــن آتــش ســوزی مناطــق 
نفتخيــز جنــوب، شــرکت ملی حفــاری ايــران، 
ــارت،  ــدن و تج ــت، مع ــا، صنع ــهرداری ه ش
ــی، اســتانداری  شــرکت شــهرک هــای صنعت
و بســياری از مجموعــه هــای نفتــی همــه در 
ــا ايــن  کنــار پتروشــيمی قــرار گرفتنــد ولــی ب
ــتان  ــران و اس ــرد از ته ــم بالگ ــاز ه ــود ب وج
ــار  ــا ب هــای ديگــر راهــی خوزســتان شــد و ي
ــال  ــتان ارس ــن اس ــرای اي ــان ب ــوم از اصفه ف

ــد. ش
مشــاهده حادثــه از نزديــک بــرای خبرنــگاران 
خيلــی بــاارزش تــر از مخابــره اخبــار آن 
هــم از راه دور و بــه قولــی خــارج از گــود 
اســت، بنابرايــن ظهــر روز جمعــه خانــه را 
بــرای عزيمــت بــه پتروشــيمی ماهشــهر 
ــتفاده از  ــرای اس ــا ب ــی ه ــردم، رايزن ــرک ک ت
خودروهــای نقليــه اداراتــی کــه بــرای حضــور 
ــی نتيجــه  ــد ب ــردد بودن ــه در ت در محــل حادث
ــای  ــين ه ــتفاده از ماش ــا اس ــا ب ــد و نهايت مان

ــدم. ــيمی ش ــی پتروش ــال راه ترمين

ــيمی ماهشــهر  ــژه پتروش ــه وي ــه منطق ورود ب
ــر  ــک ت ــی نزدي ــربندر خيل ــهر س ــمت ش از س
بــود بنابرايــن در شــهر ســربندر پيــاده شــده و 
از آنجــا نيــز بــه ســمت محــل حادثــه حرکــت 
ــازه ورود  ــت اج ــدای ورودی حراس ــردم. ابت ک
هيــچ خــودروی شــخصی را بــه منطقــه نمــی 
داد و بــا انجــام هماهنگــی و تمــاس مديــرکل 

ــه ورود شــدم. ــق ب بحــران موف
ــاد را  ــن اعتق ــا اي ــی ام ــت بازرس ــن ايس دومي
داشــت کــه بايــد ادامــه مســير ســه کيلومتری 
را پيــاده طــی کنــم و ماشــين شــخصی اجــازه 
ــا تمــاس  ــاره ب ــا دوب ــدارد کــه نهايت ــور را ن عب
ــژه  ــت گشــت وي ــا هداي ــرکل بحــران و ب مدي
ــه  ــران منطق ــت بح ــتاد مديري ــمت س ــه س ب
ــای  ــت ه ــن ايس ــن بي ــردم. در اي ــت ک حرک
بازرســی ديگــری هــم در مســير وجــود داشــت 
ــه  ــا ب ــت رد و نهايت ــا موفقي ــز ب ــا را ني ــه آنه ک

محــل ســتاد رســيدم.
ــه  ــود را ب ــالش خ ــام ت ــی تم ــای امنيت نيروه
ــر از  ــه غي ــی ب ــچ خودروي ــا هي ــد ت کار گرفتن
آتــش نشــانی و افــراد حاضــر در تيــم عملياتــی 
اطفــای حريــق از مقابــل ســايت بوعلــی عبــور 

ــد. نکنن
ــرای  ــروه ب ــه گ ــروه ب ــز گ ــانان ني ــش نش آت
اطفــای حريــق رفتــه و بعــد از گذشــت مدتــی 
جــای خــود را بــا ديگــران عــوض مــی کردنــد 
و بعــد هم در محــل اســتراحت گاه بــه تعويض 
لبــاس هــای حــرارت ديــده، خيــس و کفــش 
هــای داغ خــود مــی پرداختنــد. در نهايــت نيــز 
ــه محــل  ــری ب ــای تغيي ــيفت ه ــاره در ش دوب

ــه برمــی گشــتند. حادث
ــرای عکاســی  ــه ب ــود ک ــی ســاعت 1۸ ب حوال
قصــد رفتــن بــه ســايت را داشــتم و بــا يکــی 
ــمت  ــه س ــانی ب ــش نش ــای آت ــين ه از ماش
ــودرو  ــده خ ــه رانن ــردم. ب ــت ک ــايت حرک س
اعــالم کــردم تــا محــدوده اعــالم شــده بــرای 
عکاســی همــراه آنهــا خواهــم بــود و در مقابــل 

ــد. ــم ش ــاده خواه ــايت پي درب ورودی س
هنــوز بــه ســايت نرســيده بوديــم کــه راننــده 
ــش  ــر آب آت ــيدن تانک ــرای رس ــی را ب لحظات
نشــانی کــه کمــی از مــا عقــب تــر بــود توقــف 

ــرد. ک
ــش ســوزی مخــزن  ــه ســمت آت ــان ب نگاهم
2001 بــود کــه يکبــاره آتــش در حــال 
ــی  ــاور نم ــان ب ــچ کدامم ــود هي ــترش ب گس
کرديــم کــه حــرارت شــعله هــای آتــش بــه ما 
برســد امــا در لحظــات خيلــی کوتاهــی شــايد 
ــی  ــای ناش ــرارت ه ــه ح ــک دقيق ــر از ي کمت
ــورت  ــيد و ص ــم رس ــين ه ــا ماش ــش ت از آت
هايمــان از حــرارت بــاال داغ شــده بــود، هنــوز 
ــال  ــا در ح ــعله ه ــود و ش ــتاده ب ــين ايس ماش

ــد. ــترش بودن گس
تمامــی ايــن حادثــه در کمتــر از يــک 
ــه  ــاده هــم ب ــراد پي ــه رخ داد و همــه اف دقيق
يکبــاره در حــال دويــدن بــه ســمت خروجــی 
ــا در  ــی ه ــی برخ ــد و حت ــيمی بودن پتروش
ــا  ــاره ب ــی دوب ــد ول ايــن ميــان زميــن خوردن
ــی  ــمت خروج ــه س ــده و ب ــد ش ــرعت بلن س
ــز  ــد. ماشــين آتــش نشــانی ني حرکــت کردن

ــه  ــينی ب ــب نش ــالم عق ــرد و اع ــت ک حرک
تمامــی خودروهــا و نيروهــا شــد، ورودی 
منطقــه پــر بــود از خودروهــای آتــش نشــانی 
ــه  ــرعت ب ــه س ــز ب ــا ني ــر خودروه و  ديگ
ــگام  ــد. هن ــت بودن ــربندر در حرک ــمت س س
ــم  ــه ه ــی منطق ــمت خروج ــه س ــت ب حرک
ــا را  ــعله ه ــرارت ش ــری ح ــد 100 مت ــا چن ت
ــد مــی  ــی تن ــم خيل حــس مــی کــردم و قلب

زد.
همــه داد مــی زدنــد کــه منجــر شــد، منفجــر 
شــد فــرار کنيــد ولــی بعــدا مشــخص شــد که 

مخــزن فقــط شــکاف برداشــته اســت.
خــودرو کنــار ســاير ماشــين هــای آتــش 
نشــانی متوقــف شــد و وقتــی از ماشــين پيــاده 
ــی آتــش  ــچ هــا و ناراحت ــچ پ شــدم صــدای پ
نشــانان از آســيب بــه همکارانشــان را شــنيدم. 
از ايــن وضعيــت خيلــی نگــران شــدم و دعايــم 
ايــن بــود کــه آســيب جانــی بــه هيــچ کســی 
ــش  ــای آت ــعله ه ــی ش ــا وقت ــود ام وارد نش
آنطــور حتــی تــا بيــرون هــم مــا را تــکان داده 
ــزن  ــک مخ ــه نزدي ــانانی ک ــش نش ــس آت پ
مشــغول خنــک ســازی بودنــد چــه باليــی بــر 

ــت. ــده اس ــان آم سرش
ــياری در  ــای آب بس ــه ه ــد حوضچ ــر چن ه
کنــار مخــزن بــرای خنــک ســازی پــای آتش 
نشــانان ايجــاد شــد ولــی بــاز هــم پــای آنهــا 

ــود. ــاول زده ب ت
 

lسرانجام آتش مهار شد
عمليــات فــوم پاشــی کــه از ســوی نيروهــای 
عملياتــی آغــاز شــده بــود ســرانجام ســاعت 2 
بامــداد امــروز شــنبه بــه ثمــر رســيد و آتشــی 
کــه از روز چهارشــنبه ايــن پتروشــيمی را تحت 
ســيطره خــود قــرار داده بــود مهــار شــد. بعــد از 
صفــر شــدن آتــش مخــزن 2001 پتروشــيمی 
بوعلــی، بالفاصلــه مراحــل خنــک کاری 

مخــزن آغــاز شــد.
ــات  ــن عملي ــرای اي ــاز ب ــورد ني ــای م فومه
گســترده از پتروشــيمی هــای منطقــه اصفهان، 
شــهرداری اهــواز، پخــش فــرآورده هــای نفتی 
ــع شــمالی  ــن شــد. ضل و ســاير بخشــها  تامي
ــود  ــر ب مخــزن از بخشــهای ديگــر مشــتعل ت
ــه صــورت  کــه در ايــن بخــش فــوم ريــزی ب

ــد. ــری انجــام ش گســترده ت
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ــران اقتصاد ایـ

ــت  ــی کــه 84میلیــون ســهام عدال در حال
بــا هــدف برقــراری عدالــت اقتصــادی در 
ــان شــرکت  ــع شــده، کارکن کشــور توزی
ــتان  ــت در اس ــهام عدال ــی س ــای تعاون ه
ــوق  ــه حق ــت ک ــاه اس ــش م ــزی ش مرک

ــد.  ــرده ان ــت نک دریاف

ــی و  ــکاف طبقات ــش ش ــدف کاه ــا ه ــت ب ــهام عدال ــع س توزي
حمايــت از قشــر مســتضعف جامعــه و بــه منظــور افزايــش ثروت 
ــاون،  ــهم بخــش تع ــق گســترش س ــی از طري ــای ايران خانواره
ــدادی  ــن تع پيــش از آغــاز ســال ۸5 در چهــار اســتان کشــور بي
ــهام  ــذاری س ــال ۸5، واگ ــد و در س ــاز ش ــرح آغ از مشــموالن ط
ــه چنــد دهــک از اقشــار جامعــه مــورد تصويــب قــرار  عدالــت ب

ــت. گرف
هــم اکنــون 4۸ميليــون نفــر ســهامدار ســهام عدالــت در کشــور 
وجــود دارد کــه کارهــای ثبــت نــام و امــور اجرايــی آن هــا توســط 
دفاتــر شــرکت های تعاونــی ســهام عدالــت در اســتان ها صــورت 

گرفتــه اســت.
ــی برخــی از  ــی نجوم ــای حقوق ــه موضــوع فيش ه ــی ک در زمان
مديــران ارشــد کشــور بــه ســوژه جــذاب رســانه ها مبــدل شــده 
ــان  ــد، کارکن ــت می چرخ ــه دس ــت ب ــازی دس ــای مج و در فض
شــرکت های تعاونــی ســهام عدالــت در يــک بــی عدالتــی آشــکار 

ــد. ــا تعويــق دو ســاله پرداخــت حقــوق انــدک خــود مواجه ان ب
ــت  ــهام عدال ــی س ــرکت های تعاون ــان ش ــن، کارکن ــن بي در اي
ــاه اســت کــه از دريافــت حقــوق  ــز شــش م اســتان مرکــزی ني
ــد  ــا مشــکالت بســياری از قبيــل تمدي ــده و ب خــود محــروم مان
ــرکت  ــکان ش ــاره م ــکالت اج ــه ای و مش ــات بيم ــدن خدم نش

ــرو هســتند. ــود روب ــی خ تعاون
 

ــای  ــت تعاونی ه ــورد وضعی ــاد در م ــر اقتص lوزی
ــد ــفاف بده ــخ ش ــت پاس ــهام عدال س

نماينــده مــردم محــالت و دليجــان در مجلــس شــورای اســالمی 
ــت  ــهام عدال ــی س ــرکت های تعاون ــت ش ــت: فعالي ــار داش اظه
ــت  ــته رياس ــات گذش ــت و در انتخاب ــی اس ــه قانون دارای مصوب
جمهــوری شــاهد بوديــم کــه تمــام کانديداهــای رياســت 
ــد  ــت تاکي ــهام عدال ــری س ــاله پيگي ــر روی مس ــوری ب جمه

کرده انــد.
ــروز  ــفانه ام ــزود: متاس ــليمی اف ــا س ــالم عليرض ــت االس حج
ــات  ــا ابهام ــت ب ــهام عدال ــده، س ــای داده ش ــود وعده ه ــا وج ب
ــرکت ها در  ــن ش ــدان اي ــی کارمن ــت و حت ــه اس ــياری مواج بس
ــا  ــا مشــکالت جــدی مواجــه شــده و ب ــوق خــود ب دريافــت حق
توجــه بــه چنديــن مــاه دريافــت نکــردن حقــوق، زندگــی آن هــا 

ــت. ــده اس ــفتگی ش ــار آش دچ
در شــرايطی کــه عــده ای حقوق هــای نجومــی دريافــت 
ــدک  ــی مــدت حقوق هــای ان ــد، پرداخــت نشــدن طوالن می کنن
کارکنــان شــرکت های تعاونــی ســهام عدالــت پذيرفتنــی نيســت 
ــريع تر  ــه س ــر چ ــده ه ــای داده ش ــه وعده ه ــی رود ب ــار م و انتظ
عمــل شــوددبير کميســيون آمــوزش مجلــس شــورای اســالمی 
خاطرنشــان کــرد: بــا وجــود گفــت و گوهايــی کــه بــا وزيــر امــور 
اقتصــاد و دارايــی کشــور در ايــن زمينــه صــورت گرفتــه، تاکنــون 

پاســخ روشــن و شــفافی دريافــت نشــده اســت.
حقوق هــای  عــده ای  کــه  شــرايطی  در  افــزود:  ســليمی 
ــدت  ــی م ــدن طوالن ــت نش ــد، پرداخ ــت می کنن ــی درياف نجوم
حقوق هــای انــدک کارکنــان شــرکت های تعاونــی ســهام 

ــی رود  ــی نيســت و انتظــار م ــوان پذيرفتن ــچ عن ــه هي ــت، ب عدال
ــه  ــر چ ــده ه ــای داده ش ــه وعده ه ــت ب ــهام عدال ــوزه س در ح

ســريع تر عمــل شــود.
نماينــده مــردم محــالت و دليجــان در مجلــس شــورای اســالمی 
ــت  ــهام عدال ــی س ــرکت های تعاون ــان ش ــرد: کارکن ــح ک تصري
ســال ها عمــر خــود را در ايــن شــرکت ها ســپری کرده انــد 
ــه رياســت ســازمان مديريــت و  و بايــد مســئولين دولتــی از جمل
برنامــه ريــزی و وزيــر امــور اقتصــاد و دارايــی بــا رفــع اختــالف 
ــی برســند و ســهامداران  ــدی نهاي ــه جمــع بن نظــرات موجــود ب
و کارکنــان شــرکت های تعاونــی ســهام عدالــت را از بالتکليفــی 

ــد. نجــات دهن
 

lتعاونی هــای ســهام عدالــت 3ســال اســت 
بودجــه دریافــت نکرده انــد

يکــی از مديــران شهرســتانی شــرکت تعاونــی ســهام عدالــت در 
ــت  ــهام عدال ــی س ــرکت های تعاون ــت: ش ــزی گف ــتان مرک اس
ــت  ــالب و درخواس ــم انق ــر معظ ــتور رهب ــا دس ــال ۸5، ب از س
ــام  رييــس جمهــور تأســيس شــد و کار ايــن شــرکت ها، ثبــت ن

ــود. ــا ب ــتان ها در تعاونی ه ــت شهرس ــهام عدال ــمولين س مش
وی کــه درخواســت کــرد نامــش فــاش نشــود، افــزود: در ابتــدای 
ــچ  ــرکت ها هي ــن ش ــان اي ــا 13۸۷ کارکن ــال 13۸5 ت ــر از س ام
ــرکت  ــکان ش ــر م ــد و از نظ ــت نکردن ــی درياف ــوق و مزاياي حق
نيــز دچــار مشــکل بودنــد تــا اينکــه از ابتــدای ســال ۸۷ دولــت 
از طريــق کارگــزاری ســهام عدالــت بودجــه ای را به شــرکت های 
تعاونــی ســهام عدالــت اختصــاص داد و ايــن رونــد تــا ســال 90 

ادامــه يافــت.
کارکنــان شــرکت های تعاونــی ســهام عدالــت در اســتان مرکزی 
شــش مــاه اســت کــه حقــوق دريافــت نکــرده  و مديــران تعاونــی 
ــرکت ها،  ــاختمان ش ــای س ــاره به ــت اج ــه پرداخ ــا در زمين ه
ــه  ــدی مواج ــا مشــکل ج ــان ب ــه کارکن ــات و بيم ــت مالي پرداخ
ــت  ــی ســهام عدال ــر شهرســتانی شــرکت تعاون شــده انداين مدي
در اســتان مرکــزی خاطــر نشــان کــرد: در ســال 90 کارگــزاری 
ســهام عدالــت منحــل شــد و هيــچ پولــی از جانــب دولــت بابــت 
ــا ســال  ــه شــرکت ها پرداخــت نشــد و ت ــام مشــمولين ب ثبــت ن
1392، يکــی از شــرکت های ســرمايه گــذاری اســتانی از محــل 

ســود ســهام عدالــت، بودجــه ای بــه منظــور تأميــن هزينه هــای 
ــاص داد. ــی اختص ــرکت های تعاون ش

ــهام  ــی س ــرکت های تعاون ــون ش ــال 92 تاکن ــزود: از س وی اف
ــا  ــد و تنه ــت نکرده ان ــه ای درياف ــت در ســطح کشــور بودج عدال
در اســتان مرکــزی شــرکت ســرمايه گــذاری ســهام عدالــت بــه 
دليــل عملکــرد خــوب خــود، تــا ســال 1394 بابــت هزينه هــای 
ــال  ــی از س ــام داد ول ــی انج ــی پرداخت هاي ــرکت های تعاون ش
ــا مشــکل مواجــه شــده  ــا کنــون مجــدداً ايــن مســاله ب 1394 ت

اســت.
ايــن مديــر شهرســتانی شــرکت تعاونی ســهام عدالــت ادامــه داد: 
کارکنــان شــرکت های تعاونــی ســهام عدالــت در ســطح اســتان 
ــد و  ــت نکرده ان ــوق درياف ــه حق ــت ک ــاه اس ــش م ــزی ش مرک
مديــران تعاونــی هــا در زمينــه پرداخــت اجــاره بهــای ســاختمان 
شــرکت ها، پرداخــت ماليــات و بيمــه کارکنــان بــا مشــکل جــدی 

ــده اند. ــه ش مواج
ــال های 92 و 93، کار  ــرکت ها در س ــن ش ــت: اي ــان داش وی بي
ثبــت نــام ســهام عدالــت کارگــران فصلــی و ســاختمانی را انجــام 
داده انــد کــه هيــچ هزينــه ای توســط دولــت بــرای ايــن منظــور 

بــه آن هــا پرداخــت نشــده اســت.
 

ــت  ــار پرداخ ــر ب ــازی زی ــی س ــازمان خصوص lس
هزینه هــا نرفــت

ــرکت های  ــان ش ــری کارکن ــا پيگي ــال 93 ب ــزود: در س وی اف
ســهام عدالــت ســطح کشــور، بودجــه ای توســط دولــت از محــل 
ســود ســهام کارگــزاری ســهام عدالــت کــه قبــاًل منحــل شــده 
ــود، بابــت هزينه هــای شــرکت های تعاونــی اختصــاص يافــت  ب
ــاع  ــی ســازمان خصوصــی ســازی کشــور از پرداخــت آن امتن ول
کــرد و پــس از گذشــت يــک ســال ايــن مصوبــه هيئــت وزيــران 

باطــل شــد.
ــتانی  ــران اس ــدادی از مدي ــال 1394 تع ــرد: در س ــه ک وی اضاف
تعاونی هــای ســهام عدالــت کشــور، در ايــن رابطــه بــه ســازمان 
خصوصــی ســازی اعتــراض کردنــد و بــا پيگيری هــای صــورت 
گرفتــه، مصوبــه جديــد هيئــت وزيــران در ايــن خصــوص صــادر 
ــت  ــه پرداخ ــف ب ــازی را مکل ــی س ــازمان خصوص ــه س ــد ک ش
هزينه هــا می کــرد کــه ســازمان خصوصــی ســازی نيــز 
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ــران اقتصاد ایـ

ــرد  ــع آوری ک ــی را جم ــرکت های تعاون ــای ش ــناد هزينه ه اس
ــاع از پرداخــت  ــاه و امتن ــس از گذشــت شــش م ــی مجــدداً پ ول
ــد. ــل ش ــران باط ــات وزي ــه هي ــز مصوب ــار ني ــن ب ــا، اي هزينه ه

ــه  ــی ک ــل و تصمیمات ــی حاص ــه ب ــه مصوب lس
ــد ــق نش محق

ــرد:  ــت خاطرنشــان ک ــهام عدال ــی س ــر شــرکت تعاون ــن مدي اي
ــه  ــی ک ــا پيگيری هاي ــی، ب ــه قبل ــرا نشــدن دو مصوب ــس از اج پ
ــا از  ــت هزينه ه ــت، پرداخ ــه ياف ــال 95 ادام ــا س ــس از آن و ت پ
ــی  ــاد و داراي ــه ادارات کل اقتص ــازی ب ــی س ــازمان خصوص س
واگــذار شــد ولــی چــون مصوبــه هيئــت دولــت بــه نــام ســازمان 
خصوصــی ســازی صــادر شــده بــود، ذی حســابی های ادارات کل 
ــد و  ــز  نتوانســتند هزينه هــا را پرداخــت کنن ــی ني اقتصــاد و داراي

ايــن مشــکل همچنــان الينحــل باقــی مانــده اســت.
مقــرر شــد در ســال 95، پرداخــت هزينه هــا از ســازمان 
خصوصــی ســازی بــه ادارات کل اقتصــاد و دارايــی واگــذار شــود 

ولــی چــون مصوبــه هيئــت دولــت بــه نــام ســازمان خصوصــی 
ــاد  ــابی های ادارات کل اقتص ــود، ذی حس ــده ب ــادر ش ــازی ص س
ــن  ــد و اي ــت کنن ــا را پرداخ ــتند هزينه ه ــز  نتوانس ــی ني و داراي
مشــکل همچنــان الينحل باقــی مانــده اســتوی افــزود: کارکنان 
ــود را  ــر خ ــال از عم ــت 10 س ــهام عدال ــی س ــرکت های تعاون ش
ــراد  ــن اف ــده شــغلی اي ــد و آين ــن شــرکت ها ســپری کرده ان در اي
ــده  ــپری ش ــان س ــدت زم ــه م ــه ب ــا توج ــت و ب ــخص اس نامش
امــکان اشــتغال در ســاير ســازمان ها برايشــان مقــدور نيســت و 

ــرو هســتند. ــا مشــکالت بســياری روب ــون ب اکن
ــا  ــت ب ــهام عدال ــی س ــرکت تعاون ــتانی ش ــر شهرس ــن مدي اي
بيــان اينکــه در اســتان مرکــزی يــک ميليــون نفــر دارای ســهام 
ــر در  ــزار نف ــه ه ــور س ــر کش ــزود: در سراس ــتند، اف ــت هس عدال
ــه کار هســتند و  شــرکت های تعاونــی ســهام عدالــت مشــغول ب
4۸ ميليــون ســهامدار ســهام عدالت در سراســر کشــور وجــود دارد 
کــه قــرار بــود دولــت از محــل ســود ايــن ســهام ها، اصــل مبلــغ 
ســهام را برداشــت کنــد و از ســال 13۸9 بــه ميــزان اقســاطی کــه 
ــن کار  ــد، اصــل ســهام آزاد شــود کــه اي ــت برداشــت می کن دول

انجــام نشــد.
ــان  ــا پاي ــه ت ــالم شــده ک ــال 1395 اع ــرد: در س ــح ک وی تصري
ــرکت های  ــد و ش ــد ش ــت آزاد خواه ــهام عدال ــاری س ــال ج س
تعاونــی بــه صنــدوق ســهام عدالــت تبديــل شــود؛ طــرح تغييــر 
ــرح  ــت ط ــهام عدال ــدوق س ــه صن ــی ب ــرکت تعاون ــت ش ماهي
ــهام  ــی س ــرکت های تعاون ــان ش ــت و کارکن ــی اس ــيار خوب بس
ــان  ــه کارکن ــرطی ک ــه ش ــد ب ــتقبال می کنن ــت از آن اس عدال

شــرکت های تعاونــی ســهام عدالــت در ايــن صندوق هــا بــه کار 
ــار مشــکل نشــوند. ــری شــوند و از نظــر شــغلی دچ گي

 
lبــی مهــری دولــت یازدهــم به تشــکیالت ســهام 

عدالــت
ــار  ــزی اظه ــتان مرک ــت اس ــهام عدال ــه س ــل اتحادي مديرعام
داشــت: توزيــع ســهام عدالــت در ســال ۸5 بــا هــدف اختصــاص 
ــد  ــم درآم ــار ک ــه اقش ــزرگ، ب ــرکت های ب ــهام ش بخشــی از س
ــهام 63  ــی از س ــور بخش ــن منظ ــه بدي ــد ک ــاز ش ــه آغ جامع

ــد. ــذار ش ــور واگ ــر در کش ــون نف ــه 4۸ ميلي ــزرگ ب ــرکت ب ش
ــورت  ــزی ص ــه ري ــق برنام ــزود: طب ــی اف ــن بيگ ــمس الدي ش
گرفتــه، اقســاط ايــن ســهام از محــل ســود دريافتــی از 
ــود  ــت می ش ــت پرداخ ــهام عدال ــر س ــرمايه پذي ــرکت های س ش
و بــه منظــور توزيــع ســهام و ثبــت نــام از مشــمولين در 
ــی و  ــرکت های تعاون ــم و ش ــاخت هايی فراه ــتان ها زيرس شهرس
اتحاديــه و شــرکت ســرمايه گــذاری ســهام عدالت تأســيس شــد.

وی خاطرنشــان کــرد: در دولــت فعلــی بــه ايــن تشــکيالت بــی 
مهــری شــد و از ســال92 تاکنــون بابــت هزينه هــای پرســنلی و 

اداری ايــن تعاونی هــا هيــچ مبلغــی پرداخــت نشــده اســت.
مديــر عامــل اتحاديــه ســهام عدالــت اســتان مرکــزی افــزود: در 
ســطح اســتان مرکــزی 10 تعاونــی ســهام عدالــت وجــود دارد که 

هــم اکنــون وضعيــت آن هــا در بالتکليفــی باقــی مانــده اســت.
بيگــی بــا بيــان ايــن کــه شــرکت های تعاونــی ســهام عدالــت به 
حــال خــود رهــا شــده اند تصريــح کــرد: از ابتــدای ســال جــاری 
ــرکت های  ــای ش ــن هزينه ه ــور تأمي ــه منظ ــه ب ــد ک ــالم ش اع
تعاونــی ســهام عدالــت مبالغــی پرداخــت می شــود ولــی تاکنــون 

اقدامــی صــورت نگرفتــه اســت.

lگرفتن حکـم تخلیـه و توقیـف اموال شـرکت های 
تعاونـی سـهام عدالت توسـط مالکیـن امالک

مديرعامــل اتحاديــه ســهام عدالــت اســتان مرکــزی گفــت: بــر 
ــان  ــا پاي ــالمی، ت ــورای اس ــس ش ــوب مجل ــون مص ــاس قان اس
ــار  ــود و در اختي ــازی ش ــد آزادس ــت باي ــهام عدال ــال 1395 س س
ســهامداران قــرار گيــرد و در صورتــی کــه دولــت بخواهــد ايــن 
ــود  ــم ش ــاخت های آن فراه ــد زيرس ــد باي ــی کن ــون را اجراي قان
ولــی هنــوز هيــچ تصميمــی بــرای اصــالح زيرســاخت ها و امــور 

ــت اتخــاذ نشــده اســت. آزادســازی ســهام عدال
ــن  ــط مالکي ــزی توس ــتان مرک ــتان های اس ــی شهرس در برخ
ــی  ــرکت های تعاون ــوال ش ــف ام ــه و توقي ــم تخلي ــالک، حک ام
ــر  ــالوه ب ــرکت ها ع ــن ش ــده و اي ــه ش ــت گرفت ــهام عدال س

مشــکل تاميــن حقــوق کارکنــان، بــا معضــالت جــدی ديگــری 
نيــز مواجــه شــده اندبيگی تاکيــد کــرد: در اســتان مرکــزی مــدت 
ــی  ــرکت های تعاون ــه ش ــی ب ــچ پرداخت ــه هي ــت ک ــال اس دو س
ســهام عدالــت از طــرف دولــت انجــام نشــده و تنهــا مبالغــی را از 
ــم  ــرض کرده اي ــت ق ــذاری ســهام عدال شــرکت های ســرمايه گ

ــد. ــن بمان ــا روش ــراغ تعاونی ه ــا چ ت
ــح  ــزی تصري ــتان مرک ــت اس ــهام عدال ــه س ــل اتحادي مديرعام
کــرد: اکنــون بــرای مــدت شــش مــاه اســت کــه کارکنان اســتان 
ــتقراض از  ــکان اس ــته اند و ام ــی ای نداش ــچ دريافت ــزی هي مرک
ــدت  ــن م ــق نشــده و در اي ــز محق ــذاری ني ــرمايه گ ــرکت س ش
ــان  اجــاره ســاختمان ها، هزينه هــای پرســنل و بيمه هــای کارکن

عقــب افتــاده اســت.
ــی ســهام  ــان شــرکت های تعاون ــه داد: عمــده کارکن بيگــی ادام
عدالــت در اســتان مرکــزی جــزو مددجويــان کميتــه امــداد امــام 
ــگاهی  ــالت دانش ــتی و دارای تحصي ــی )ره( و اداره بهزيس خمين

ــرادی کاردان و باســواد هســتند. ــوده و اف ب
وی افــزود: ايــن افــراد امــروز بــر مبنــای حضــور در ايــن 
ــواده کــرده و دارای همســر و  ــه تشــکيل خان شــرکت ها، اقــدام ب
فرزنــد هســتند و عمــر مفيــد خــود را در ايــن شــرکت ها ســپری 
ــکالت  ــا مش ــا، ب ــکل پرداخت ه ــه مش ــه ب ــا توج ــد و ب کرده ان

ــده اند. ــه ش ــی مواج ــاً خانوادگ ــی و بعض مال
بيگــی تصريــح کــرد : در حالــی کــه حقــوق ايــن افــراد ماهيانــه 
هشــت ميليــون ريــال اســت، امــروز شــاهد هســتيم کــه برخــی 
افــراد حقوق هــای نجومــی دريافــت می کننــد و ايــن بــی 
عدالتــی، اجحــاف بزرگــی در حــق ايــن قشــر مســتضعف اســت.

 
ــه  ــت ب ــهام عدال ــای س ــل تعاونی ه ــرح تبدی lط
ــه  ــه مجلــس ارائ ــل ب ــود 2ســال قب ــا ب ــدوق بن صن

ــود ش
مديرعامــل اتحاديــه ســهام عدالــت اســتان مرکــزی گفــت: طرح 
ــا  ــدوق، بن ــه صن ــت ب ــی ســهام عدال ــل شــرکت های تعاون تبدي
ــن  ــوز اي ــی هن ــود ول ــه ش ــس ارائ ــه مجل ــل ب ــال قب ــود دو س ب
اقــدام انجــام نشــده و تــا زمانــی کــه در مجلــس مصــوب نشــود 

ــد. ــدا نمی کن ــی پي ــت اجراي قابلي
دولــت مصــوب کــرد بخشــی از اعتبــار اتحاديــه ســهام عدالت به 
منظــور پرداخــت هزينه هــای شــرکت های تعاونــی واگــذار شــود 
و در ســال جــاری ايــن اعتبــار در اختيــار اقتصــاد و دارايــی اســتان 
ــی هنــوز امــکان پرداخــت آن حاصــل  مرکــزی قــرار گرفــت ول
نشــده و عنــوان شــده کــه بــه دليــل عــدم امــکان پرداخــت، ايــن 
ــود  ــرد: س ــان ک ــی خاطرنش ــی گرددبيگ ــه بازم ــه خزان ــار ب اعتب
ســاليانه ســهام عدالــت، توســط ســازمان بابــت اصــل ســهام بــه 
حســاب خزانــه واريــز می شــود و در ســال 1394 دولــت مصــوب 
کــرده تــا 3۷0 ميليــارد ريــال از اعتبــار ايــن ســازمان بــه منظــور 
پرداخــت هزينه هــای شــرکت های تعاونــی ســهام عدالــت 
ــارد  ــش از 10 ميلي ــزی بي ــتان مرک ــهم اس ــه س ــود ک ــذار ش واگ

ريــال اســت.
وی افــزود: در ابتــدای ســال جــاری اين اعتبــار در اختيــار اداره کل 
اقتصــاد و دارايــی اســتان مرکــزی قــرار گرفتــه ولــی هنــوز امکان 
پرداخــت آن حاصــل نشــده و عنــوان شــده کــه بــه دليــل عــدم 

امــکان پرداخــت ايــن اعتبــار بــه خزانــه بازمــی گــردد.
ــه مشــکل  ــن اســت ک ــن راهــکار اي ــرد: بهتري ــد ک بيگــی تاکي
پرداخــت ايــن اعتبــار حــل شــود و در اختيــار شــرکت های 
ــرکت ها  ــن ش ــکالت اي ــا مش ــرد ت ــرار گي ــتان ق ــی اس تعاون
ــت  ــان ســال جــاری رفــع شــده و آزادســازی ســهام عدال ــا پاي ت

ــود. ــی ش اجراي
بــه نظــر می رســد مشــکل شــرکت های تعاونــی ســهام عدالــت 
و کارکنــان ايــن مجموعــه در ميــان آشــفتگی برخــی از مصوبات 
و تصميمــات غيرعملــی باقــی مانــده کــه بايــد هــر چــه زودتــر با 
تمهيــدات دولــت رفــع شــده و بــا آزادســازی ســهام عدالــت ايــن 

طــرح بــه اهــداف خــود نزديک تــر شــود.
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ــران اقتصاد ایـ

رضا   زرگر

»خلیج فــارس، تنگــه هرمــز و بانکرینــگ« 
حکایــت بــازار میلیــاردی اســت کــه 
ــارات  ــره ام ــا فجی ــت ب ــی در رقاب به راحت
از دســت مــی رود تــا سرنوشــت خدمــات 
فــروش ســوخت در  به ویــژه  بنــدری 

ــد.  ــم باش ــان مبه ــابرجام همچن پس

کشــور ايــران بــه لحــاظ موقعيــت جغرافيايــی در مجــاورت 
خليج فــارس و دريــای عمــان قــرار دارد. ســهولت دسترســی 
ــتی های  ــادی از کش ــيار زي ــداد بس ــور تع ــای آزاد و عب ــه آب ه ب
ــی بســيار اســتثنايی  ــز موقعيت نفت کــش و تجــاری از تنگــه هرم

ــت. ــم زده اس ــران رق ــرای اي ب
بنــدر فجيــره، خرفــکان، شــارجه، دبــی و بنــدر نفتــی خليج فــارس 
ــتی ها  ــه کش ــانی ب ــده سوخت رس ــز عم ــوان مراک ــران به عن در اي
شــناخته می شــوند کــه بنــدر فجيــره از 20 ســال گذشــته بــا ورود 
ــه عرصــه بانکرينــگ و توســعه ايــن صنعــت توانســته يکــی از  ب
بزرگ تريــن مراکــز عرضــه خدماتــی در سوخت رســانی بــه 

ــود. ــناخته ش ــوری ش ــتی های عب کش
بنــدر فجيــره امــارات بــا تأميــن ســاالنه 12ميليــون تــن ســوخت 
موردنيــاز کشــتی ها ســومين بنــدر بــزرگ جهــان اســت در حاليکه 
حــدود ۸0 درصــد ســوخت مــورد معاملــه در بنــدر فجيــره به طــور 
مســتقيم از طريــق ايــران )شــرکت ملــی نفــت( تأميــن می شــود.

توسعه صنعت بانکرينگ نيازمند ايجاد زيرساخت ها
در عرصــه  از ســال 13۸4  ايــران  کــه  حاليســت  در  ايــن 
عليرغــم  و  شــد  فعــال  کشــتی ها  بــه  سوخت رســانی 
ــه  ــازار منطق ــدی ب ــهم 25 درص ــب س ــرای کس ــا ب برنامه ريزی ه
ــوری  ــه کشــتی های عب ــروش ســوخت ب در ســال 1391 ســهم ف

ــيد. ــد رس ــر 10 درص ــه زي ب
قوانيــن دســت و پاگيــر در ايــران و تأميــن ســوخت باقيمت هــای 
غيررقابتــی رغبــت ســرمايه گذاران بــرای ورود بــه ايــن عرصــه را 
ــانی  ــرکت های سوخت رس ــه ش ــور نمون ــت. به ط ــش داده اس کاه
در فجيــره از پرداخــت ماليــات و عــوارض گمرکــی معــاف هســتند، 
ــات و  ــد مالي ــرکت ها باي ــام ش ــون تم ــق قان ــران طب ــا در اي ام
ــت  ــواردی ازاين دس ــه م ــد ک ــت کنن ــی را پرداخ ــوارض گمرک ع
ــه  ــی نســبت ب ــت شــرکت های ايران ــدرت رقاب ــث کاهــش ق باع

شــرکت های فعــال در منطقــه می شــود.
توســعه صنعــت بانکرينــگ نيازمنــد ايجاد بســتر و زيرســاخت های 
ــت  ــری، تقوي ــی نگ ــز از بخش ــن، پرهي ــر قواني ــب و تغيي مناس
نــگاه ملــی، حمايــت از بخــش خصوصــی در چارچــوب قوانيــن و 
آزادســازی نــرخ فــروش ســوخت اســت، تا بــا تغييــرات ايجادشــده 
انگيــزه ای در بيــن فعــاالن اقتصــادی بــرای ورود بــه ايــن صنعــت 

نوپــا ايجــاد شــود.
ــه و 1۸ هــزار  ــه حــدود 1۷ ميليــون بشــکه نفــت خــام مبادل روزان
ــد و در حــال حاضــر  ــردد می کنن ــارس ت ــد کشــتی در خليج ف فرون
طــرح سوخت رســانی دريايــی بــه کشــتی ها در بندرعبــاس ) 
ــدازی  ــلويه راه ان ــهر و عس ــدر ماهش ــارگ، بن ــره خ ــه(، جزي 2نقط

شــده اســت.
ــه  ــدود س ــال 1394 ح ــان س ــا پاي ــده ت ــای ارائه ش ــق آماره طب
ميليــون و 300 هــزار تــن ســوخت مايــع از طريــق مراکــز 
ــل داده  ــارس تحوي ــوری خليج ف ــتی های عب ــه کش ــگ ب بانکرين

ــد. ش
از ســوی ديگــر تــردد ســاالنه بيــش از 40 هــزار کشــتی کوچــک 
و بــزرگ از تنگــه هرمــز ظرفيــت مناســبی بــرای درآمدزايــی بــه 
وجــود آورده اســت. موقعيــت اســتان هرمــزگان و جزايــر 14 گانــه 
ــرای  ــب ب ــی مناس ــه مکان ــران را ب ــی اي ــه بين الملل ــن آبراه در اي
ــه کشــتی ها تبديــل کــرده  عرضــه خدمــات بنــدری و ســوختی ب

اســت.

lظرفیت هــا و توانمندی هــای بالقــوه ایــران در 
ــگ ــت بانکرین صنع

ــط  ــدی توس ــوره تولي ــت ک ــه نف ــم قابل توج ــورداری از حج برخ
پااليشــگاه ها، مالکيــت تمامــی بندرهــای ســاحلی شــمال 
خليج فــارس شــامل آبــادان، خرمشــهر، ماهشــهر، عســلويه، 
ــارک،  ــر خ ــار و جزاي ــان، چابه ــای عم ــاس و دري ــهر، بندرعب بوش
ــتند از  ــتی ها هس ــردد کش ــير ت ــه در مس ــش ک ــم، الوان، کي قش

ظرفيت هــای ايــران در حــوزه بانکرينــگ اســت.
مقصــد  بــه  نفت کش هــا  و  عبــوری  کشــتی های  همــه 
ــن و  ــارات، قطــر، بحري ــت، عربســتان، ام کشــورهای عــراق، کوي
ــواحل  ــد از س ــار باي ــوند به اجب ــارس می ش ــه وارد خليج ف ــان ک عم

ــد. ــور کنن ــی قشــم عب جنوب
ــارس مــی  ــج ف ــوس پيمــا وارد خلي ســاالنه هــزاران کشــتی اقيان
شــوند و ايــن مســئله منطقــه خليــج فــارس را بــه يکــی از پرتــردد 

تريــن مناطــق دريايــی جهــان تبديــل کــرده اســت.
همچنيــن جزايــر ايرانــی عمدتــًا در مقايســه با ســاير کشــورهای 
ــاال برخــوردار  ــر آبخــور ب ــای متعــددی نظي ــارس از مزاي خليج ف
بــوده و مناطــق آزاد قشــم و کيــش بــه دليــل موقعيــت 
ــز  ــه، بســيار حائ ــن زمين ــی و ظرفيــت قابل توجــه در اي جغرافياي

ــتند. ــت هس اهمي
ــيلی در  ــوخت های فس ــرف س ــش مص ــا افزاي ــر ب ــرف ديگ از ط
ــه يکــی از مناطــق مهــم و کليــدی  ــه ب جهــان، منطقــه خاورميان
ــاالنه  ــت و س ــده اس ــان تبديل ش ــرژی در جه ــن ان ــرای تأمي ب
ــن  ــوند و اي ــارس می ش ــا وارد خليج ف ــزاران کشــتی اقيانوس پيم ه
ــه يکــی از پرترددتريــن مناطــق  ــارس را ب مســئله منطقــه خليج ف

ــل کــرده اســت. ــی جهــان تبدي درياي
ايــن حجــم بــاالی تــردد، ارائــه خدمــات بــه کشــتی های عبــوری 
را بــه يکــی از مهم تريــن زمينه هــای ارزآوری و اشــتغال زايی 
صنايــع دريايــی تبديــل کــرده کــه ايــران بــا توجــه بــه موقعيــت 
ــد  ــارس می توان ــتراتژيک خليج ف ــه اس ــژه در منطق ــی وي جغرافياي

ســهم زيــادی از ايــن منافــع را نصيــب خــود کنــد.

50l درصــد کل بانکرینــگ جهــان در منطقــه 
می شــود انجــام  خلیج فــارس 

در ايــن ميــان انتخــاب جزيــره قشــم به عنــوان قطــب بانکرينــگ 
ــه،  ــی منطق ــای بين الملل ــا آبراه ه ــاه آن ت ــه کوت ــور و فاصل کش
بــرای سوخت رســانی  زيرســاخت های الزم  ايجــاد  اهميــت 
بــه کشــتی ها را بيش ازپيــش مشــخص می کنــد و ايــن در 
حالــی اســت کــه بنــدر خليج فــارس واقــع در بنــدر شــهيد 
ــوان بنــدر نفتــی و قطــب بانکرينــگ فعلــی کشــور  رجايــی به عن

معرفی شــده اســت.
ــه  ــان در منطق ــگ جه ــد کل بانکرين ــر 50 درص ــال حاض در ح
خليج فــارس انجــام می شــود کــه از ايــن ميــزان حــدود 90 درصــد 
ــا در  آن توســط بنــدر فجيــره امــارات صــورت می پذيــرد و تنهــا ب
نظــر گرفتــن مالحظــات فــوق می تــوان بيــش از نيمــی از ســهم 

ــم. ــب کشــورمان کني ــارس را نصي ــازار خليج ف بانکرينــگ ب
ــت  ــب کــه صنع ــن مطل ــان اي ــه آزاد قشــم بابي ــل منطق مديرعام
ــوزه ای  ــوده، ح ــدزا ب ــی درآم ــه صنعت ــار اينک ــگ در کن بانکرين
ــای  ــه معن ــاً ب ــت صرف ــن صنع ــت: اي بســيار حســاس اســت، گف
سوخت رســانی و پمــپ ســوخت نيســت بلکــه مجموعــه ای 
از خدمــات ازجملــه سوخت رســانی، تغذيــه، تبــادل نيروهــای 
خدماتــی، آب، تعميــرات کشــتی، لوازم يدکــی و ... را شــامل 

سرنوشتمبهم»بانکرینگ«درپسابرجام/یکهتازی»فجیره«باسوختایران

ظرفیت سالیانه بانکرینگ/ نام بندررتبه
میلیون تن متریک

35سنگاپور1

16فجيره2

13.4رتردام3

6انتورپ4

5.4هوستون5

5هنگ کنگ6

5جبل الطارق۷
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ــران اقتصاد ایـ

می شــود. بنابرايــن کشــورهايی در ايــن زمينــه موفــق هســتند کــه 
بتواننــد ايــن خدمــات را به صــورت مجموعــه خدمــات ارائــه دهنــد.

حميدرضــا مؤمنــی بــا اشــاره بــه اينکــه مهم تريــن مناطقــی کــه 
ــردام«  ــد از »رت ــتند عبارت ان ــال هس ــا فع ــوزه در دني ــن ح در اي
بــا 1۸6 ميليــون بشــکه نفــت ذخيــره، »ســنگاپور« بــا حــدود 90 
ميليــون بشــکه و »فجيــره« بــا 4۸ ميليــون بشــکه افــزود: بنابراين 
رقيــب جــدی مــا در ايــن صنعــت، کشــور امــارات بــا بنــدر فجيــره 
ــدود ۸0 درصــد  ــره ح ــه فجي ــن اســت ک ــب اي ــه جال اســت. نکت
ســوختش را از کشــور مــا چــه از مبــادی رســمی و چــه غيررســمی 

ــد. ــن می کن تأمي

lبازار 35 میلیاردی
ــازار حــدوداً 34-35  ــه اينکــه يــک ب ــا توجــه ب وی اظهــار داشــت: ب
ــرای ايــن  ميليــاردی در اطــراف خودمــان می بينيــم بنابرايــن بايــد ب
بــازار تــالش دوچندانــی انجــام دهيــم. مــا در ايــن حــوزه مزيت هــای 
ويــژه ای داريــم مثــاًل مزيــت جغرافيايــی و آبخــور دريای ما کــه باعث 
می شــود کشــتی ها به راحتــی پهلــو بگيرنــد، دوم بعــد مســافت اســت 
کــه اين هــا بايــد بياينــد از کنــار مــا رد شــوند کــه نزديــک 200 مايــل 
را طــی می کننــد کــه اگــر بتوانيــم در ايــن حــوزه فعــال شــويم ايــن 

ــد. ــی کنن ــد صرفه جوي ــافت را می توانن مس
وی عنــوان کــرد: بــا راه انــدازی ايــن بخــش می توانيــم در 
ــد  ــهم و درآم ــم، از س ــاد می کني ــه ايج ــی ک ــتغال خوب ــار اش کن
ــويم.  ــوردار ش ــد برخ ــن بخش دارن ــا در اي ــه آن ه ــی ک قابل توجه
ــرات کشــتی و ...  ــل تعمي ــع ديگــر مث ــار آن صناي از طرفــی در کن
ــی  ــای قابل توجه ــا رقب ــب م ــر ترتي ــه ه ــوند. ب ــال می ش ــم فع ه
در اطــراف خودمــان داريــم ولــی بــه ايــن معنــا نيســت کــه نتوانيم 

ــن عرصــه وارد شــويم. ــه اي ب
ــن  ــی در اي ــد متقاض ــم چن ــه آزاد قش ــرد: در منطق ــرح ک وی مط
ــن شــرکت ها 50  ــد يکــی از اي ــراً در بازدي حــوزه وجــود دارد و اخي
ــوخت گيری های  ــت و س ــازی داش ــت ذخيره س ــن ظرفي ــزار ت ه
اوليــه در حــال انجــام اســت کــه فعــاًل بــه دليــل اســکله هايی کــه 
در حــال ســاخت بــوده بــه بهره بــرداری نرســيده اســت. کار در ايــن 
ــا نيســت کــه نشــود از  ــن معن ــه اي ــی ب ــده اســت ول ــه پيچي زمين

بــازار ســهم گرفــت.

محمدعلــی اصــل ســعيدی پــور معــاون بنــدری اداره کل بندرهــا و 
دريانــوردی هرمــزگان بيــان داشــت: ســازمان بندرهــا و دريانوردی 
ــژه  ــور به وي ــف کش ــای مختل ــته در بندره ــال های گذش ــی س ط
زيرســاخت های  فراهم ســازی  بــرای  شــهيدرجايی  بنــدر 
سوخت رســانی کشــتی ها ســرمايه گذاری کــرده و در ســال 
گذشــته يکــی از بزرگ تريــن قراردادهــای ســرمايه گذاری در 
بندرهــای کشــور بــه ارزش 500 ميليــارد تومــان بــرای بانکرينــگ 
ــون پيشــرفت قابل توجهــی  ــارس منعقــد شــد کــه تاکن در خليج ف

ــز داشــته اســت. ني
صنعــت  امــروزه  کــرد:  خاطرنشــان  پــور  ســعيدی 
کشــورها  از  بســياری  در  کشــتی ها  بــه  سوخت رســانی 
به عنــوان يــک منبــع درآمــد تلقــی می شــود و ايــن در حالــی 
ــد  ــز ندارن ــی ني ــع نفت ــی مناب ــا حت ــی از آن ه ــه برخ اســت ک
و ســوخت را از کشــورهای ديگــر تأميــن می کننــد. بــا 
ــد  ــوان دي ــارس می ت ــوزه خليج ف ــورهای ح ــه کش ــی ب نگاه
ــد  ــعه آن می توان ــه توس ــه ب ــانی و توج ــات سوخت رس خدم
ميلياردهــا دالر بــه درآمدهــای ارزی ايــران اضافــه کنــد. امــا 
ــد در  ــه باي ــه ک ــتی ها آن گون ــه کش ــانی ب ــت سوخت رس صنع

ــت. ــه اس ــرار نگرفت ــه ق ــور موردتوج کش

lمشکالت ایران برای رقابت در صنعت بانکرینگ
ــه وی، قيمــت ســوخت، مشــکالت بانکــی، مشــوق های  ــه گفت ب
نبــودن  آمــاده  ســرمايه گذار،  جــذب  بــرای  انگيزشــی 
زيرســاخت های ســرمايه گذاری ازجملــه داليلــی اســت کــه ايــران 
ــاکام  ــره ن ــدر فجي ــا ســاير کشــورها به خصــوص بن ــت ب را در رقاب

ــت. ــته اس گذاش
وی عنــوان کــرد: سوخت رســانی بــه کشــتی ها)بانکرينگ( 
يکــی از زنجيره هــای اقتصــادی در خدمــات بنــدری اســت و 
ــردام از  ــره و رت ــنگاپور، فجي ــون س ــا همچ ــزرگ دني ــای ب بندره
ــره  ــب به ــدی مناس ــع درآم ــک منب ــوان ي ــانی به عن سوخت رس
ــک  ــد ي ــا می توان ــات در بندره ــره خدم ــل زنجي ــد. تکمي گرفته ان
ــرای  ــی ب ــای خارج ــتر الينره ــب بيش ــرای جل ــزرگ ب ــاز ب امتي

ــد. ــی باش ــا ايران ــری در بندره پهلوگي
ــزود:  ــی اف ــهيد رجاي ــدر ش ــادی بن ــژه اقتص ــه وي ــر منطق مدي
ــاز  ــال ســوخت موردني ــات انتق ــارت اســت از عملي ــگ عب بانکرين
ــورت  ــه دو ص ــد ب ــه می توان ــناورها ک ــاير ش ــتی ها و س ــه کش ب
ــاص  ــناورهای خ ــتفاده از ش ــا اس ــا ب ــر روی دري ــانی ب سوخت رس
ــام  ــانی انج ــکله های سوخت رس ــتی در اس ــری کش ــا پهلوگي و ي
ــانی  ــرای سوخت رس ــور ب ــر دو روش مذک ــه ه ــد ک ــرد. هرچن پذي
ــی  ــا روش دوم يعن ــد، ام ــرار می گيرن ــتفاده ق ــتی ها مورداس کش
سوخت رســانی  بندرهــا  و  اســکله ها  بــه  کشــتی  مراجعــه 
روش متــداول بانکرينــگ به حســاب می آيــد و در کنــار آن 

شــرکت های بانکرينــگ از روش اول هــم اســتفاده می کننــد.
وی تأکيــد کــرد: آنچــه بــرای يــک کشــتی يــا شــناور مهم اســت، 
ايــن اســت کــه فرآينــد سوخت رســانی بــا کمتريــن هزينــه ممکن 
و بهتريــن کيفيــت انجــام شــود. بنابرايــن قيمــت ســوخت، ميــزان 
انحــراف از مســير اصلــی بــرای رســيدن به اســکله سوخت رســانی، 
ســرعت عمــل و ... از مؤلفه هــای مهــم و تعيين کننــده در انتخــاب 

ــد. ــمار می آين ــه ش ــانی ب ــادی سوخت رس مب
ــر ايجــاد  ــالوه ب ــگ ع ــات بانکرين ــه داد: عملي ــور ادام ــعيدی پ س
ــده برخــی  ــرای کشــور عامــل، دربردارن ــزوده اقتصــادی ب ارزش اف
مزايــای ديگــر ازجملــه ارتقــای ســطح اعتبــار اقتصادی و سياســی 
کشــور بانکرينــگ کننــده در منطقــه اســت و اشــتغال زايی 
به صــورت مســتقيم در صنعــت بانکرينــگ و يــا به صــورت 
غيرمســتقيم در صنايــع مرتبــط را می تــوان از مزايــای آن برشــمرد.

ــت  ــگ فعالي ــت و بانکرين ــادرات، ترانزي ــوزه ص ــرکت در ح 26 ش
می کننــد

ــاز  ــاخت های موردني ــت زيرس ــن صنع ــه اي ــه ب ــزود: توج وی اف
ــوط  ــکله ها، خط ــا و اس ــد بندره ــگ مانن ــات بانکرين ــرای عملي ب
ــوخت و ...  ــداری س ــره و نگه ــازن ذخي ــانی، مخ ــه سوخت رس لول
را کــه در ســاير صنايــع نيــز مورداســتفاده قــرار می گيرنــد، توســعه 

می بخشــد.

ــوردی  ــا و دريان ــازمان بندره ــه س ــه توج ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
از ابتــدای فعاليــت سوخت رســانی در خليج فــارس و دريــای 
عمــان تشــکيل زون نفتــی منطقــه بــود، خاطرنشــان کــرد: بنــدر 
ــهيد  ــدر ش ــوار بن ــی در ج ــای نفت ــدف فعاليت ه ــارس باه خليج ف
ــن  ــی در اي ــت و بســياری از شــرکت های نفت ــی شــکل گرف رجاي

ــد. ــت می کنن ــدر فعالي بن
بــه گفتــه ســعيدی پــور، ســازمان بندرهــا و دريانــوردی بهره گيری 
و  داخلــی  و ســرمايه گذاران  بخــش خصوصــی  از ظرفيــت 
خارجــی توســعه مخــازن نفتــی و خدمــات ســيار و ثابــت نفتــی در 
ــر  ــد ســال اخي ــرار دارد و طــی چن ــارس را در دســتور کار ق خليج ف
ــای  ــی از اولويت ه ــارس يک ــدر خليج ف ــاخت های بن ــعه زيرس توس

ــوده اســت. ــوردی ب مهــم ســازمان بندرهــا و دريان
مديــر منطقــه ويــژه اقتصــادی بنــدر شــهيد رجايــی عنــوان کــرد: 
ــت  ــگ فعالي ــت و بانکرين ــادرات، ترانزي ــوزه ص ــرکت در ح 26 ش
ــود در  ــازن موج ــت مخ ــب ظرفي ــزار مترمکع ــد و 136 ه می کنن

ــت. ــارس اس ــدر خليج ف بن
ــی فعاليت هــای نفتــی  ــام مســئول گفــت: ظرفيــت کنون ــن مق اي
ــت  ــن ظرفي ــه اي ــق برنام ــن در ســال اســت کــه طب ــون ت 2 ميلي
بايــد بــه 3 ميليــون تــن در ســال افزايــش يابــد. در حــال حاضــر دو 
شــرکت بنــا گســتر کرانــه و شــرکت خدمــات کشــتيرانی قشــم در 

ــد. ــت می کنن ــگ فعالي حــوزه بانکرين
ــی در جــذب  ــر منف ــازار تأثي ــه اينکــه نوســانات ب ــا اشــاره ب وی ب

ــان داشــت: يکــی  ســرمايه گذاران حوزه هــای نفتــی می گــذارد، بي
ــرمايه گذاری  ــن س ــور تضمي ــرمايه گذاری در کش ــکالت س از مش
ــدری و  ــای بن ــرمايه گذاران در فعاليت ه ــه س ــرای آنک ــت؛ ب اس
نفتــی تضميــن الزم را داشــته باشــند ســازمان بندرهــا و دريانوردی 
طــی تفاهم نامــه ای بــا بانــک توســعه صــادرات به عنــوان ضامــن 
معرفــی خواهد شــد. حتــی ســازمان بندرها بــرای تضمين ســرمايه 
ــال ســرمايه گذاران، تســهيالتی را از محــل وجــوه  و آســودگی خي
ــا توجــه بــه شــرايط  اداره شــده پرداخــت کــرده و در آينــده هــم ب

ــرد. ــد ک ــت خواه ــرمايه گذاری پرداخ س
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ــران اقتصاد ایـ

بــه گفته معــاون خدمــات بنــدری بندرهــا و دريانــوردی هرمــزگان، 
ســازمان بندرهــا به عنــوان حاکميــت دريايــی و مديريــت بنــدری 
طبــق قانــون مکلــف اســت ايمنــی پهلوگيــری شــناورها، اليروبی 

و بسترســازی مناســب در حوضچه هــا را فراهــم کنــد.
ــروش ســوخت  ــره پيشــتاز ف ــدر فجي ــورد اينکــه چــرا بن وی در م
ــرد:  ــوان ک ــت، عن ــارس اس ــوری در خليج ف ــتی های عب ــه کش ب
ــگ،  ــوزه بانکرين ــاله در ح ــت 20 س ــی، فعالي ــت جغرافياي موقعي
تأميــن ســوخت راحــت از کشــورهای همســايه همچــون ايــران و 
گــذر بيــش از 50 هــزار شــناور در ســال يــک بــازار بســيار بکــر را 
بــرای بنــدر فجيــره ايجــاد کــرد. ايــران 10 ســال اســت کــه وارد 
ايــن بــازار بکــر شــده اســت ولــی هنــوز بــه لحــاظ زيرســاخت ها 
ــا رقيــب  ــادی ب ــه بســيار زي ــه خدمــات سوخت رســانی فاصل و ارائ

ــود دارد. خ
 وی افــزود: در بنــدر فجيــره آذوقــه کشــتی ها هــم تأميــن 
ــود. در  ــه نمی ش ــران ارائ ــت در اي ــن خدم ــوز اي ــی هن ــود ول می ش
حــال حاضر بنــدر فجيــره بــا ارائــه خدمــات جانبــی در کنــار تأمين 
ســوخت کشــتی های عبــوری ســاالنه ۸ ميليــارد دالر درآمــد 

کســب می کنــد.
بــه گفتــه معــاون خدمــات بنــدری بندرهــا و دريانــوردی هرمزگان 
ــددی  ــای متع ــل مزاي ــور عام ــرای کش ــگ ب ــات بانکرين عملي
ــرای  ــی ب ــع متقابل ــل مناف ــورت متقاب ــته و به ص ــراه داش ــه هم ب
ــراه  ــه هم ــز ب ــده ني ــوخت گيری کنن ــناورهای س ــتی ها و ش کش
دارد، چراکــه ادامــه فعاليــت صنعــت دريانــوردی بــدون توجــه بــه 

ــود. ــد ب ــا خواه ــگ بی معن بانکرين
ــرژی  ــعه ان ــرکت توس ــا ش ــراردادی ب ــه داد: ق ــور ادام ــعيدی پ س
ــرای ايجــاد ظرفيــت 500هــزار مترمکعــب فرآورده هــای  ــه ب کران
ــش  ــتای افزاي ــرارداد در راس ــن ق ــت؛ اي ــده اس ــگ امضاش بانکرين
ظرفيــت سوخت رســانی تــا 6 ميليــون تــن در ســال اســت. برنامــه 
5 ســاله ســازمان بندرهــا و دريانــوردی افزايــش ظرفيــت نفتــی تــا 
ــان در  ــارد توم ــون ۷۷ ميلي ــال اســت و تاکن ــن در س ــون ت 6 ميلي
حــوزه بانکرينــگ در بندرهــا اســتان ســرمايه گذاری شــده اســت.

lچالش های حوزه بانکرینگ در ایران
وی بابيــان اينکــه هــدف مــا کســب ســهميه 50 درصــدی فــروش 
ــت،  ــارس اس ــوزه خليج ف ــوری در ح ــتی های عب ــه کش ــوخت ب س
خاطرنشــان کــرد: قوانيــن و مقــررات، نــرخ جهانــی و تأثيــر آن در 
ــاط  ــرات ارتب ــی از تأثي ــوخت، نگران ــی س ــده رقابت ــت تمام ش قيم
ــعه  ــد توس ــودن فرآين ــی ب ــی، طوالن ــورات گمرک ــی، ام سياس
ــادی  ــای اقتص ــه فض ــا ب ــاد بانک ه ــدم اعتم ــاخت ها و ع زيرس
کشــور ازجملــه چالش هــای اصلــی حــوزه ســرمايه گذاری در 

ــی اســت. ــگ و نفت ــور بانکرين ام
ــاخت ها در کشــور  ــعه زيرس ــد توس ــه داد: فرآين ــور ادام ــعيدی پ س
ــارات يــک ســال طــول  ــه دليــل وجــود ســرمايه و اعتب امــارات ب
ــران  ــاخت ها در اي ــاد زيرس ــد ايج ــن فراين ــی همي ــد ول می کش
ــا  ــارات ب ــط ام ــن رواب ــد. همچني ــول می انجام ــه ط ــال ب ــه س س
کشــورهای مختلــف در حــوزه سياســی در امــور مراجعــه کشــتی ها 

ــه ايــن کشــور تأثيرگــذار اســت. ب
شـرايط و موقعيت جغرافيايی بندرها جنوبی کشـور به گونه ای اسـت 
کـه در معرض بـازار بانکرينـگ منطقـه قرارگرفته اند. فاصلـه کوتاه 
ايـن بندرهـا تـا آبراهه هـای بين المللـی منطقـه و باألخـص تنگـه 
هرمـز و توجـه بـه اين نکتـه که هزينه سـوخت کشـتی حـدود 40 
درصـد از کل هزينه هـای يـک کشـتی را تشـکيل می دهـد، ايـن 
جذابيـت را بـرای کشـتی های عبـوری فراهـم می کنـد کـه بـدون 
تغيير مسـير و باقدرت مانور مناسـب سـوخت خـود را از بندرها ايران 

دريافـت و بـه سـفر دريايی خـود ادامـه دهند.
بنــدر شــهيد رجايــی در 40مايلــی آبراهــه بين المللــی کشــتيرانی، 
موقعيــت برتــری بــرای ارائــه ايــن خدمــات دارا هســتند. از طــرف 
ديگــر بايــد گفــت کــه فاصلــه پايانــه فجيــره )اصلی تريــن رقيــب 
کشــورمان( تــا مســير خــط دريايــی عبــور ايــن کشــتی ها حــدود 

55مايــل دريايــی اســت.
درواقــع مهم تريــن کشــور رقيــب بــرای ايــران در عمليــات 
بانکرينــگ، امــارات متحــده عربــی اســت کــه بنــدر فجيــره بعــد 
ــه  ــا ب ــگ دني ــدر بانکرين ــن بن ــن و مهم تري ــنگاپور بزرگ تري از س
ــن  ــون ت ــا 1۸ميلي ــدر ســاالنه حــدود 14ت ــن بن شــمار مــی رود. اي
کار سوخت رســانی در خليج فــارس و گاهــی حتــی خــارج از 
ــد. ــام می ده ــن کار را انج ــز اي ــا ني ــون آفريق ــارس همچ خليج ف

ايران 15 درصد؛ امارات ۸5 درصد
باوجــود مزايــای ايــران نســبت بــه امــارات در موضــوع بانکرينــگ، 
ازآنجايی کــه بنــدر فجيــره ســابقه و تجربــه طوالنی تــری نســبت 
بــه ايــران دارد و همچنيــن بــه دليــل تبليغــات منفــی بســياری که 
ــگ  ــازار بانکرين ــارات از ب ــران انجــام می شــود، ســهم ام ــه اي علي
منطقــه بســيار بيشــتر از ايــران اســت. هم اکنــون حــدود 15درصــد 
از بــازار بانکرينــگ حــوزه خليج فــارس و دريــای عمــان در اختيــار 
ايــران و ۸5درصــد آن در اختيــار امــارات متحــده عربــی قــرار دارد.

مديرعامــل شــرکت بنــا گســتر کرانــه هرمــز در بندرعبــاس نيــز در 
ايــن رابطــه بر لــزوم توجــه جــدی بــه امــر زيرســاخت های صنعت 
ــتی های  ــه کش ــوخت ب ــروش س ــهم ف ــش س ــگ و افزاي بانکرين

ــد کــرد. ــی عمــان تأکي ــارس و درياي ــه خليج ف ــوری در منطق عب
ســيد محمــد حکيمــی در خصــوص مشــکالت پيــش روی فعاالن 
ــن  ــدت گرفت ــا ش ــه ب ــان اينک ــور بابي ــگ در کش ــوزه بانکرين ح
تحريم هــا در ســال 13۸۸، ســهم 25 درصــدی بــا کاهــش روبــرو و 
شــرايط فــروش و ارائــه خدمــات ســخت و دشــوار شــد، بيــان کرد: 
ســه عامــل تحريــم خطــوط کشــتيرانی داخلــی و خارجــی در تــردد 
ــا  ــگ و بانک ه ــی، بانکرين ــتی های ايران ــروج کش ــران و خ ــه اي ب
بســياری از شــرکت های سوخت رســان را در خدمات دهــی بــا 

مشــکالت متعــددی روبــرو کــرد.
ــان  ــرکت های سوخت رس ــا ش ــت ب ــت: رقاب ــار داش ــی اظه حکيم
ــا متأســفانه  ــره آســان نيســت. ام ــدر فجي ــه به خصــوص بن منطق
نبــود تمامــی خدمــات سوخت رســانی اعــم از آب، خدمــات 
تعميراتــی شــناورها، هتــل اقامــت، مشــکالت رواديد بــرای ملوانان 
ــار  ــی در کن ــات فرودگاه ــوری و خدم ــتی های عب ــه کش و خدم
فــروش ســوخت موردنيــاز شــناورها موجــب شــده تــا بســياری از 

کشــتی های عبــوری در خليج فــارس و دريــای عمــان کشــورهای 
ــد. ــرار دهن ــات ق ــت خدم ــد درياف ــوار را مقص هم ج

ــه را در بندرهــا کشــور  ــت زیرســاخت های اولی lدول
ایجــاد کنــد

وی در مــورد شــرايط فــروش و سوخت رســانی در زمــان تحريم هــا 
ــد از  ــی باي ــان داشــت: در بخــش نفت ــوری بي ــه کشــتی های عب ب
ــراق انجــام می شــد و سوخت رســانی به طــور مســتقيم  ــق ع طري
ــرکت های  ــم ش ــی ه ــور بانک ــن در ام ــود، همچني ــر نب امکان پذي
ــول مشــکالتی داشــتند  ــز پ ــرای واري ــم ب کشــتيرانی خارجــی ه
ــا  ــتند. م ــران نداش ــات از اي ــت خدم ــرای درياف ــی ب ــن رو رغبت ازاي
ــا چنــد حســاب  ــا ايــن شــرکت ها بايــد ب ــرای کار کــردن ب هــم ب
ــرای  ــان ب ــزد آن چن ــت کارم ــل پرداخ ــه دلي ــم و ب کار می کردي

ــود. ــود ده نب ــی س ــان ايران ــرکت های سوخت رس ش
ــا  ــاس ب ــز در بندرعب ــه هرم ــتر کران ــا گس ــرکت بن ــل ش مديرعام
ــران و توافقــات  ــه اتفاقــات خــوب ديپلماســی خارجــی اي اشــاره ب
هســته ای خاطرنشــان کــرد: بــا توجه بــه شــرايط جديد و برداشــته 
ــه  ــدداً ب ــد مج ــال 1395 می توان ــران در س ــا اي ــدن تحريم ه ش
ــارس  ــه خليج ف ــروش ســوخت و سوخت رســانی در منطق ســهم ف
ــح و  ــزی صحي ــک برنامه ري ــا ي ــردد و ب ــال 13۸5 برگ ــد س همانن

مــدون شــاهد رشــد فــروش باشــيم.
وی ادامــه داد: امکاناتــی کــه در بنــدر فجيــره وجــود دارد در زمــان 
جنــگ هشت ســاله ايــران و عــراق وجــود داشــت و ايــن امکانــات 
روزبــه روز گســترش يافته اســت. خدمــات جانبــی همچــون 
فــرودگاه، هتلينــگ و ســاير خدمــات رغبــت کشــتی های عبــوری 

ــدر را افزايــش داده اســت. ــن بن ــرای دريافــت خدمــات از اي ب
ــه  ــاخت های اولي ــاد زيرس ــت ايج ــه دول ــرد: وظيف ــوان ک وی عن
در بندرهــا کشــور اســت. پــس ازآن بايــد ســرمايه گذاران و 
ــن  ــری از اي ــا بهره گي ــوند و ب ــود ش ــال وارد گ ــرکت های فع ش
فرصــت اقــدام بــه ايجــاد امکانــات سوخت رســان در خليج فــارس 
ــرده و  ــق عمل نک ــه موف ــن زمين ــت در اي ــفانه دول ــد. متأس کنن

انگيــزه را بــرای ورود ســرمايه گذاران ايجــاد نکــرده اســت.
حکيمــی مطــرح کــرد: به طــور متوســط 20 هــزار قطعــه در يــک 
شــناور وجــود دارد و تمامــی قطعــات موردنيــاز در يک کشــور توليد 
نمی شــود و ارائــه چنيــن خدماتــی نيــاز بــه نيروهــای متخصــص 
ــر  ــگ ميس ــرکت بانکرين ــرای ش ــذب آن ب ــه ج ــراوان دارد ک ف
ــکالت  ــون مش ــی های اداری همچ ــن بروکراس ــت. همچني نيس
ــع  ــه موان ــتی ها ازجمل ــان کش ــروج ملوان ــه ای و ورود و خ گذرنام

ــت. ــوری اس ــتی های عب ــش روی کش پي

lفروش 1.8 میلیون تن سوخت
ــه  ــه گفت ــه ب ــت ک ــی اس ــده در حال ــرح ش ــوارد مط ــوع م مجم
مديــرکل بندرهــا و دريانــوردی اســتان هرمــزگان از ابتــدای 
ــوخت  ــن س ــزار ت ــون و ۸00 ه ــون، يک ميلي ــاری تاکن ــال ج س
ــی  ــدر نفت ــق بن ــز از طري ــه هرم ــوری از تنگ ــتی های عب ــه کش ب

خليج فــارس فروختــه شــده اســت.
تجــاری  فرونــد کشــتی  از 1۷0  بيــش  بنابرايــن گــزارش 
ــدر  ــق بن ــال 1394، از طري ــت س ــه نخس ــی نيم ــا ط اقيانوس پيم
نفتــی خليج فــارس ســوخت گيری کرده انــد. نفــت کــوره و 
ــه  ــه ب ــرای عرض ــوختی ب ــای س ــن کااله ــزل مهم تري ــت دي نف
کشــتی های عبــوری در تنگــه هرمــز و خليج فــارس اســت.

در پس کرانــه ايــن بنــدر، زمين هايــی بــه وســعت بيــش 
ــر  ــزون ب ــم اف ــا حج ــی ب ــاد مخازن ــور ايج ــار به منظ از40 هکت
ــگاه  ــک پااليش ــداث ي ــب و اح ــزار مترمکع ــون و 500 ه يک ميلي
ــت. ــرداری اس ــازی و بهره ب ــال آماده س ــده، در ح ــک در آين کوچ
درآمدزايــی و اشــتغال بــرای يــک هــزار فعــال دريايــی و بنــدری از 
مزايــای توســعه صنعــت بانکرينــگ در بندرهــا هرمــزگان اســت. 
ــاور  ــی مج ــای بين الملل ــارس، آب ه ــی خليج ف ــدر نفت ــرگاه بن لنگ
ــی اســت  ــه مکان هاي ــره الرک ازجمل ــوب جزي تنگــه هرمــز و جن
ــا  کــه بــدون معطلــی و در کمتريــن زمــان خدمــات بانکرينــگ ي

سوخت رســانی بــه کشــتی ها انجــام می شــود.
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طرحیکهدرایستگاهاعتبارگیرکرد/چشمامیدکشاورزانبهتوجهمدیران
مســئوالن،  گفتــه  بــه 
اجــرای طــرح فاضــالب 
و تصفیــه آن و اســتفاده 
تصفیه شــده  آب  از 
کشــاورزی  حــوزه  در 
امــا  اســت،  ضــروری 
اجــرای طــرح فاضــالب 
ــوب شــرق اســتان  در جن

مــی رود.  پیــش  بــا کنــدی  تهــران 

مشــکل کمبــود منابــع آبــی در عرصه کشــاورزی 
موضــوع  تهــران،  اســتان  شــرق  جنــوب 
ــا و  ــه ظرفيت ه ــه ب ــا توج ــت  و ب ــازه ای نيس ت
پتانســيل های ايــن منطقــه در حــوزه کشــاورزی، 
بــه دغدغــه و نگرانــی جــدی بــرای فعــاالن ايــن 

ــت. ــده اس ــه تبديل ش عرص
ــاورزی و  ــوزه کش ــئوالن ح ــزان و مس ــه ري برنام
ــا و  ــه طرح ه ــا ارائ ــا ب ــند ت ــز می کوش ــرو ني ني
راهکارهــای عملياتــی، بخشــی از کمبــود منابــع 
آبــی را جبــران کــرده و از ظرفيت هــای بيشــتری 
در حــوزه کشــاورزی جنــوب شــرق اســتان 

ــد. ــتفاده کنن ــران اس ته

ــرق  ــوب ش ــرای جن ــه ب ــروژه ای ک lپ
ــت ــروری اس ــران ض ــتان ته اس

در کنــار فرهنگ ســازی اســتفاده بهينــه از 
منابــع آبــی وبهــره گيــری از شــيوه های 
مــدرن آبيــاری، اجــرای طــرح فاضــالب و 
تصفيــه آن و اســتفاده از آب تصفيه شــده در 
ــی  ــی از موضوعات ــز يک ــاورزی ني ــه کش عرص
ــه  ــر موردتوج ــال های اخي ــی س ــه ط ــت ک اس

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
ــر چــه  ــه آن اگ اجــرای طــرح فاضــالب و تصفي
ــوب  ــرای جن ــروری ب ــم و ض ــروژه مه ــک پ ي
شــرق اســتان تهــران محســوب مــی شــود امــا 
ايــن پــروژه طــی ســال هــای گذشــته بــا کمبــود 
ــا  ــده ت ــی مواجــه شــده و ســبب گردي ــع مال مناب

ــد. ــر کن ــارات گي ــن طــرح در ايســتگاه اعتب اي

lچشـم امیـد کشـاورزان بـه تصمیـم 
مسـئوالن

بــا رونــد کنــد اجــرای طــرح فاضــالب در جنــوب 
شــرق اســتان تهــران شــامل شهرســتان ورامين، 
ــه  ــه چ ــت ک ــخص نيس ــک، مش ــوا و قرچ پيش
ــه،  ــن منطق ــردم اي ــاورزان و م ــد کش ــی باي زمان

ــند. ــروژه باش ــن پ ــاح اي ــاهد افتت ش
کشـاورزان و فعـاالن حـوزه کشـاورزی جنـوب 
شـرق اسـتان تهران هم اکنون چشـم اميد خود را 
به مسـئوالن دولـت دوخته انـد تا راهـکاری برای 

تسـريع در اجرای ايـن پروژه بينديشـند.
عبــاس ميرزايــی، فعــال حــوزه کشــاورزی اظهــار 
ــوب  ــاورزی در جن ــعه کش ــا راه توس ــت: تنه داش
شــرق اســتان تهــران به عنــوان قلــب تپنــده ايــن 
ــت  ــرای هداي ــد ب حــوزه، ايجــاد بســترهای جدي

آب بــه بخــش کشــاورزی اســت.
وی افــزود: کشــاورزان منطقــه از انگيــزه و 
توانمنــدی بااليــی بــرای موفقيــت در حــوزه 
کشــاورزی برخــوردار هســتند و در صــورت فراهم 

ــژه  ــاخت های الزم به وي ــات و زيرس ــدن امکان ش
ــا  ــتند ت ــاده هس ــی، آم ــی کاف ــع آب ــن مناب تأمي

ــد. ــترش دهن ــود را گس ــوالت خ ــد محص تولي
ميرزايــی ادامــه داد: بايــد ايــن واقعيــت را پذيرفت 
کــه کمبــود منابــع آبــی يــک ضربــه بــزرگ بــه 
کشــاورزی منطقــه زده و بايــد مســئوالن بــا 
ــکل  ــل مش ــتر ح ــر، بس ــای مؤث ــرای طرح ه اج

ــد. ــم آورن ــود را فراه موج
ــه آب آن  ــالب و تصفي ــرح فاض ــرای ط وی اج
بــرای اســتفاده در کشــاورزی را ضــروری دانســت 
ــه  ــدازی و ب ــد راه ان ــدون تردي ــت: ب ــان داش و بي
ــه حــل  ــد ب نتيجــه رســيدن ايــن طــرح، می توان
ــرق  ــوب ش ــی در جن ــع آب ــود مناب ــکل کمب مش

ــد. اســتان تهــران کمــک شــايانی کن
وی اضافــه کــرد: کشــاورزان از هــر طــرح و 
ايــده ای کــه بتوانــد در مقابــل کمبــود منابــع آبــی 
بــه کمــک آنــان بيايــد، اســتقبال خواهنــد کــرد.
ميرزايــی تأکيــد کــرد: اميدواريــم مســئوالن 
هــر چــه زودتــر زمينــه اجــرای طــرح فاضــالب 
و تصفيــه آب آن بــرای اســتفاده در حــوزه 

کشــاورزی را فراهــم آورنــد.
 

lمحدودیــت تأمیــن منابــع مالــی 
ــوب  ــم جن ــروژه مه ــرای پ ــرای اج ب

ــران ــتان ته ــرق اس ش
کمبـود منابـع مالـی و اعتباری تـا بدان جـا پيش 
رفت کـه خردادماه سـال جاری، عليرضـا کارگری 
مديرعامـل شـرکت آبفـای جنوب شـرق اسـتان 
تهـران در جريـان بازديـد از پروژه هـای اجرايـی 
قرچـک  شهرسـتان  فاضـالب  و  آب رسـانی 
اظهـار داشـت: طـرح فاضـالب قرچـک مطابـق 
طـرح مصـوب عـالوه بـر حـوزه شـهری، تمامی 
روسـتاهای مجـاور را  نيـز تحـت پوشـش قـرار 
خواهـد داد و ايـن طـرح از سـال ۸۷ بـا مبادلـه 
موافقت نامـه از محـل اعتبـار ملـی آغـاز شـد که 
متأسـفانه بـه لحـاظ محدوديت های تأميـن منابع 
مالـی از محـل درآمدهـای عمومـی دولـت، ايـن 
پـروژه  طی هشـت سـال تنهـا 130ميليـارد ريال 

تخصيـص اعتبـار داشـت.
مديرعامــل شــرکت آبفــای جنوب شــرق اســتان 
ــرای تکميــل مــدول اول طــرح  تهــران افــزود: ب
فاضــالب قرچــک بــا احجــام 19۸کيلومتــر 
تصفيه خانــه  احــداث  و  خطــوط جمــع آوری 
ــب در روز،   24۸  ــزار مترمکع ــت 36 ه ــا ظرفي ب
ــا  ــذا ب ــوده و ل ــاز  ب ــار موردني ــال اعتب ــارد ري ميلي
رونــد تأميــن منابــع مالــی مذکــور، بيــش از 145 
ســال زمــان الزم اســت تــا طــرح تکميــل شــود.

lنامه نماینده ورامین به وزیر نیرو
طــی روزهــای اخيــر ســيد حســين نقــوی 
حســينی نماينــده مــردم وراميــن، پيشــوا و 
قرچــک در مجلــس شــورای اســالمی در 
ــه  ــت ک ــرو نوش ــر ني ــه وزي ــاب ب ــه ای خط نام
دشــت وراميــن قطــب کشــاورزی اســتان 
به شــدت  و  می شــود  محســوب  تهــران 
نيازمنــد آب  و هدايــت آن به ســوی کشــاورزی 

ــت. اس
وی در ايــن نامــه تأکيــد کــرده اســت کــه 
اجــرای طــرح فاضــالب و تصفيــه آن و اســتفاده 

از آب تصفيه شــده در حــوزه کشــاورزی ضــروری 
ــرای  ــر اج ــال حاض ــفانه در ح ــا متأس ــت، ام اس
طــرح فاضــالب در چهــار شــهر وراميــن، قرچک، 
ــذا  ــاد به کنــدی پيــش مــی رود، ل پيشــوا و جوادآب
ــار  ــص اعتب ــن و تخصي ــد در تأمي ــتور فرمائي دس
موردنيــاز بــرای تکميــل پروژه هــای مذکــور 

ــرد. ــورت پذي ــدام الزم ص اق

lدســتور وزیــر نیرو بــرای تســریع در 
ــه  اجــرای طــرح فاضــالب و تصفیه خان

جنــوب شــرق اســتان تهــران
ــن، پيشــوا و  ــردم ورامي ــده م ــه نماين ــس از نام پ
ــت  ــالمی، چي ــورای اس ــس ش ــک در مجل قرچ
چيــان وزيــر نيــرو نيــز دســتور تســريع در اجــرای 
طــرح فاضــالب در مناطــق جنوب شــرق اســتان 

ــع را صــادر کــرد. تهــران و اســتفاده از روش بي
 

نامه نماینده ورامین به وزیر نیرو
ــه  ــاره ب ــا اش ــينی ب ــوی حس ــين نق ــيد حس س
آخريــن وضعيــت طــرح فاضــالب و تصفيه خانــه 
آن در جنــوب شــرق اســتان تهــران اظهــار 
ــه  ــالب و تصفيه خان ــرح فاض ــرای ط ــت: اج داش
در شهرســتان های وراميــن، پيشــوا، قرچــک 

ضــروری و الزم اســت.

lهدایت آب به سمت کشاورزی جنوب 
شرق استان تهران فراهم شود

نماينــده مــردم وراميــن، پيشــوا و قرچــک 
افــزود:  اســالمی  شــورای  مجلــس  در 
قرچــک   پيشــوا،  وراميــن،  شهرســتان های 
و بخــش جوادآبــاد از مراکــز مهــم توليــد 
ــه  ــتند ک ــاورزی هس ــف کش ــوالت مختل محص
در تأميــن نيازهــای مــردم پايتخــت و بســياری از 

می کننــد. نقش آفرينــی  مناطــق 
نقــوی حســينی ادامــه داد: امــروز کمبــود منابــع 
ــرای کشــاورزان و  ــی مشــکالت متعــددی را ب آب
حــوزه کشــاورزی وراميــن، پيشــوا و قرچــک بــه 
ــاره ای  ــرای آن چ ــد ب ــت و باي ــود آورده اس وج

ــيد. انديش
ــه  ــد زمين ــه باي ــه ک ــن نکت ــه اي ــاره ب ــا اش وی ب
و بســتر الزم بــرای هدايــت آب بــه ســمت 
کشــاورزی فراهــم شــود، اضافــه کــرد: در صورت 

ــه  ــت آب ب ــی الزم و هداي ــع آب ــاص مناب اختص
ســمت حــوزه کشــاورزی، منطقــه وراميــن، 
ــن  ــد در اي ــاد می توان ــک و جوادآب ــوا، قرچ پيش

ــد. ــل کن ــر عم ــه موفق ت عرص

lمکاتبات با مسئوالن ادامه پیدا می کند
ــک در  ــوا و قرچ ــن، پيش ــردم ورامي ــده م نماين
ــادآور شــد: در ايــن  مجلــس شــورای اســالمی ي
ميــان يکــی از طرح هايــی کــه می توانــد در ايــن 
ــه  ــرح فاضــالب و تصفي ــد، ط ــر باش ــه مؤث زمين
آن و اســتفاده از آب تصفيه شــده در عرصــه 

ــت. ــاورزی اس کش
وی بــا اشــاره به کنــدی اجــرای ايــن طــرح 
گفــت: ايــن طــرح هم اکنــون بــا کنــدی مواجــه 
اســت کــه اميدواريــم دولــت يازدهم و مســئوالن 
بــه ايــن طــرح نــگاه ويــژه کــرده و زمينه تســريع 

ــد. در اجــرای آن را فراهــم آورن
ــر ايــن نکتــه کــه  ــا تأکيــد ب نقــوی حســينی ب
پيگيــری بــرای بــه نتيجــه رســيدن ايــن طــرح 
ــات و  ــه داد: مکاتب ــد، ادام ــدا می کن ــه پي ادام
رايزنی هــای مختلفــی بــرای انجــام ايــن طــرح 
ــد  ــدا می کن ــه پي ــم ادام ــن مه ــده و اي انجام ش
و اميدواريــم هــر چــه زودتــر شــاهد تکميــل و 

ــه نتيجــه رســيدن آن باشــيم. ب
ــر  ــوی رهب ــه از س ــالی ک ــب در س ــر ترتي ــه ه ب
انقــالب اســالمی بــه نــام ســال  معظــم 
ــذاری  ــل نام گ ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت اقتص
شــده و بخــش کشــاورزی می توانــد در ايــن 
عرصــه نقش آفريــن باشــد، اجــرای طرح هــا 
ــرق  ــوب ش ــالب جن ــر فاض ــی نظي و پروژه هاي
اســتان تهــران و تصفيــه آن و اســتفاده از آب 
تصفيه شــده در عرصــه کشــاورزی می توانــد 
ــع  ــود مناب بســياری از مشــکالت حاصــل از کمب

ــازد. ــع س ــه را مرتف ــی در منطق آب
شــدن  اجرايــی  در صــورت  ترديــد  بــدون 
طــرح فاضــالب و تصفيــه آب آن، می تــوان 
موفقيت هــای بيشــتری را بــرای کشــاورزی 
دشــت وراميــن به عنــوان قطــب کشــاورزی 
ــه  ــی ک ــد، موفقيت ــور ش ــران متص ــتان ته اس
ــتان  ــه و اس ــعه منطق ــد و توس ــر رش ــالوه ب ع
تهــران، اشــتغال زايی خوبــی را هــم بــرای 

جوانــان ايجــاد خواهــد کــرد.

ــران اقتصاد ایـ

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYMEHR NEWSAGENCYصفحه 99 | شماره 13 | مرداد 95

پروین قادری

ــران اقتصاد ایـ

بــازار فــرش  نه چنــدان دور  روزگاری 
همــدان یکــی از پررونق تریــن بازارهــای 
فــرش دســتباف غــرب ایــران محســوب 
روزهــا  ایــن  متأســفانه  امــا  می شــد 
رکــود  و  نــدارد  خوشــی  حــال وروز 

می کنــد.  تجربــه  را  بی ســابقه ای 

ــرن،  ــک ق ــاً ي ــی تقريب ــود قدمت ــدان باوج ــزی هم ــدان مرک مي
ــازار همــدان  ــا خيابان هــا و ب هنــوز موقعيــت ارتباطــی خــود را ب
ــی  ــازار اصل ــه ب ــرای ورود ب ــه ب ــت به طوری ک ــرده اس ــظ ک حف

شــهر بايــد از ميــدان امــام آغــاز کــرد.
ــدان  ــه مي ــوازی ب ــور م ــی به ط ــان اصل ــدان 6 خياب ــن مي در اي
ــی، شــش  ــدان مرکــزی فعل ــی شــهر وصــل شــده اند و مي اصل
ــان،  ــر، اکبات ــان باباطاه ــامل خياب ــود ش ــعب از خ ــان منش خياب
ــهر  ــاط ش ــام نق ــه تم ــريعتی را ب ــی و ش ــی، بوعل ــهدا، تخت ش

ــت. ــرده اس ــل ک متص

lراسته فرش فروشان در خیابان اکباتان
و امــا خيابــان اکباتــان شــهر همــدان همــان خيابانــی اســت کــه 
ــردم  ــارت م ــتد و تج ــل دادوس ــدان دور مح ــال های نه چن در س

بــوده امــا اکنــون کمتــر اثــری از آن دوران را بــه همــراه دارد.
وارد خيابـان اکباتان همدان که می شـوی در هـر دو طرف خيابان 
مغازه هـای کوچـک و بزرگـی در کنار هـم قرارگرفته انـد اما آنچه 
نظـر هـر رهگـذری را به خـود جلـب می کنـد، کاروانسـراهای به 

يادگار مانده از دوران گذشـته اسـت.
خيابــان اکباتــان همــدان را قدم زنــان طــی می کنيــم و در 
ميانــه مســير بــه ســرايی می رســيم کــه تــا چشــم کار می کنــد، 

ــی و قاليچــه... فــرش اســت و قال
ــر  ــت و ه ــب وکار نيس ــری از کس ــا خب ــويم ام ــرا می ش وارد س
ــه کاری  تاجــری در گوشــه ای از حجــره اش نشســته و خــود را ب

ــرده اســت. ســرگرم ک
در راســته بازار قــدم می زنــم و بــه يــاد مــی آورم روزهايــی 
را کــه مــردم بــا هيجــان و شــوق نقش هــای قالی هــا را 
می نگريســتند و ســعی داشــتند از ميــان آن هــا زيباتريــن را 

ــد. ــان ببرن ــه منازلش ــده و ب برگزي
امــا اکنــون فرش هــای دســتباف نفيســی کــه هرکــدام 

گنجينــه ای از هنــر نهفتــه در سرانگشــتان هنرمنــدان ايــن خطه 
ــده  ــای قفل ش ــت دره ــت در پش ــده اس ــود گنجان را در دل خ
ــه  ــم ک ــی ه ــدک مغازه داران ــد؛ ان ــی می کن ــا خودنماي مغازه ه
چشــم به راه افــراد هنرشــناس بــرای خريــد هســتند گويــی ديگــر 
نااميــد شــده و در گوشــه ای بــه حــل جــدول نامشــخص معمــای 

ــته اند. ــی نشس ــر جهان ــن هن اي

lجدال نابرابر فرش دستباف و ماشینی
شــايد جــدال نابرابــر فــرش دســتباف و فــرش ماشــينی بــر ايــن 
بحــران دامــن زده و باعــث شــده مردمــی کــه روزگاری وجــود 
ــک ســنت و اصــل  ــه دخترانشــان ي ــرش دســتباف در جهيزي ف
محســوب می شــده بــه دليــل قيمــت بــاال بــه فــرش ماشــينی 
کــه در قيــاس بافــرش دســتباف دارای ارزش هنــری و کيفيــت 

ــد. ــت روی بياورن ــری اس پايين ت
ــدان  ــی های هم ــرای فرش فروش ــت کاروانس ــن وضعي آری اي
ــای  ــا پيگيری ه ــه در ســال گذشــته ب ــان فرشــی ک اســت؛ هم
ــرش  ــت ف ــر صنع ــوزه هن ــاالن ح ــران و فع ــاله مدي ــن س چندي
همــدان، در ســازمان جهانــی مالکيــت فکــری )WIPO( ثبت 

ــری  ــران پيگي ــرش اي ــی ف ــز مل ــر اســاس اعــالم مرک شــد و ب
ــرای ثبــت فــرش بقيــه مناطــق نيــز ادامــه دارد. الزم ب

ــار  ــه در انتظ ــی ک ــراغ حجره داران ــه س ــم و ب ــش گرفت راه را پي
ــا  ــم و ب ــد رفت ــه بودن ــه ورودی حجــره دوخت مشــتری چشــم ب

ــه گفتگــو نشســتم. ــا ب آن ه
احمـد اميـری پيرمـرد خـوش برخـوردی کـه در حـال خوانـدن 
روزنامـه بود در جواب سـالم و احوالپرسـی ام به قسـمتی از حجره 
کـه قالی هـا به طور مرتـب و منظم روی هم چيده شـده بود اشـاره 
کـرد و با تأکيد بـر اينکه بفرماييد چايـی در خدمت باشـيم، گفت: 

دخترم بـرای خريد قالـی جهيزيه آمـده ای؟
خنــده ای بــر لبم نشســت و بابيــان اينکــه ان شــاءاهلل بــرای خريد 
قالــی جهيزيــه دوســتانم حتمــاً به شــما هــم ســری خواهيــم زد، 

خــودم را معرفــی کــردم و بــا وی بــه گفتگو نشســتم.

lفــرش ماشــینی بــازار فــرش دســتباف همــدان را 
کســاد کــرده اســت

اميـری که دل خوشـی از اين روزهـای بازار فرش همدان نداشـت 
بابيـان اينکه فرش ماشـينی بازار فرش دسـتباف همدان را کسـاد 
کـرده اسـت و کمتر کسـی بـه خريد قالی دسـتباف عالقه نشـان 
می دهـد، گفـت: فـرش دسـتباف بـه نسـبت از فـرش ماشـينی 

گران تر اسـت امـا به طـور حتم کيفيـت بهتـری دارد.
ــه  ــد در طــول يــک هفت ــان اينکــه گاهــی پيــش می آي وی بابي
حتــی يک تختــه فــرش هــم نمی فروشــم، عنــوان کــرد: 
ــت و  ــوت وکور اس ــا س ــن روزه ــدان اي ــرش هم ــته بازار ف راس
ــت. ــم فرماس ــازار حک ــن ب ــر اي ــر س ــود ب ــايه رک ــان س همچن

ــازار  ــم کــه يکــی ديگــر از حجــره داران ب مشــغول گفتگــو بودي
ــه جمــع مــا اضافــه شــد. فــرش همــدان ب

ــه  ــواد اولي ــدان از م ــرش هم ــه ف ــان اينک ــی بابي ــر روح اصغ
ــتان  ــا در اس ــرک قالی ه ــم و ک ــود و پش ــاخته می ش ــی س طبيع
تهيــه می شــود، ادامــه داد: فــرش همــدان زيبايــی خــاص خــود 

را دارد امــا روزبــه روز از مشــتری های آن کــم می شــود.

lدر برخــی مــوارد قالی هــای بــازار باســلیقه 
نــدارد هم خوانــی  مشــتری ها 

ــليقه  ــازار باس ــای ب ــوارد قالی ه ــی م ــه در برخ ــان اينک وی بابي
ــروز  ــه دي ــوان نمون ــت: به عن ــدارد، گف ــی ن ــتری ها هم خوان مش

گردفراموشیبرگلهایقالی؛
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ــران اقتصاد ایـ

يکــی از مشــتريان مــن فرشــی بــا گل هــای آبی رنــگ و ترکيــب 
ــن  ــره م ــفانه در حج ــه متأس ــت ک ــر داش ــاص مدنظ ــی خ رنگ

چنيــن فرشــی وجــود نداشــت.
ــتری داد،  ــه مش ــق را ب ــد ح ــز باي ــی ني ــه گاه ــان اينک وی بابي
ــه  ــر ب ــر کمت ــت و ديگ ــرده اس ــر ک ــردم تغيي ــليقه م ــت: س گف
ــد. ــه می کنن ــراز عالق ــگ اب ــی رن ــه الک ــا زمين ــی ب فرش هاي

وی بابيــان اينکــه بايــد بــه ســمت بازارهــای جديــد و تغييــر نوع 
ــو فرش هــا هنــوز  ــی حرکــت کــرد، گفــت: البتــه تابل بافــت قال
هــم مشــتری خــود رادارنــد و هــر هفتــه تعــدادی تابلو فــرش در 

ــد. ــروش می رس ــه ف ــا ب ــن حجره ه اي
عقربه هــای ســاعت گــذر زمــان را نشــان می دهــد کــه پــس از 
گفتگــو بــا ايــن دو کاســب همدانــی از آن هــا خداحافظــی کــرده 
ــراغ  ــه س ــدان ب ــای هم ــرای فرش فروش ه ــور از س ــا عب و ب

مســئوالن امــر در ايــن زمينــه رفتــم.
ــان  ــدان بابي ــتباف در هم ــرش دس ــدگان ف ــی از توليدکنن يک
اينکــه قالــی همــدان درگذشــته دارای مشــتری های بســيار پــر 
و پــا قرصــی بــوده اســت، گفــت: ايــن روزهــا خواســته بازارهــای 
ــه های  ــد نقش ــرده و باي ــر ک ــته تغيي ــه گذش ــبت ب ــی نس جهان

ــود. ــه ش ــازار ارائ ــه ب ــدی ب جدي

lفرش همدان حال وروز خوبی ندارد
ــی  ــد دار قال ــردن چن ــا ک ــا برپ ــود ب ــه خ ــور ک ــين پ ــا افش رض
دريکــی از روســتاهای همــدان عــالوه بــر ايجــاد اشــتغال بــرای 

ــر توليــد و صــادرات فــرش همــدان  ــوان روســتايی دســتی ب بان
ــچ  ــه در هي ــی دارد ک ــدان ويژگی هاي ــرش هم ــه داد: ف دارد، ادام
کجــای جهــان و حتــی ايــران نمی تــوان آن را پيــدا کــرد امــا بــه 

ــدارد. داليــل متعــدد فــرش همــدان حــال وروز خوبــی ن
وی برخــی مشــکالت ماننــد بــاال بــودن هزينــه توليــد، 
ــای  ــد و قيمت ه ــه تولي ــواد اولي ــودن م ــران ب ــی، گ ــورم داخل ت
ــث  ــت را باع ــن صنع ــرای اي ــازار ب ــب در ب ــده نامناس تعيين ش
کاهــش توليــد عنــوان کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه درآمــد پايين، 
توليــد فــرش بــرای توليدکننــدگان و بافنــدگان توجيــه اقتصادی 

ــدارد. ن
رئيــس اداره فــرش ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــدان  ــتان هم ــرش  اس ــه ف ــان اينک ــز بابي ــدان ني ــتان هم اس
ــی شــده  در ســازمان تخصصــی مالکيــت فکــری ثبــت جهان
ــدان شــامل  ــای ثبت شــده اســتان هم ــت: فرش ه اســت، گف
ــه  ــه منطق ــق ب ــان« متعل ــج« و »ازندري ــب و نن ــرش »کس ف
ــان  ــه مهرب ــق ب ــاخ گاوی« متعل ــرش »ش ــر، ف ــوزان مالي ج
ــوط  ــاالری« مرب ــی« و »س ــه گل ــرش »کل ــگ و ف کبودراهن

ــد اســت. ــه نهاون ــه منطق ب
احمدعلــی بابايــی بابيــان اينکــه بــا ثبــت جهانــی فــرش همدان 
ــت  ــت: ثب ــدارد، گف ــود ن ــه ها وج ــرداری از نقش ــکان کپی ب ام
ــدی اســت. ــرش گره گشــای تحــرکات تولي ــت ف ــی صنع جهان

ــت  ــرای فعالي ــتعد ب ــای مس ــی از حوزه ه ــتباف يک ــرش دس ف
ــت ــادی اس اقتص

ــای  ــی از حوزه ه ــتباف يک ــرش دس ــه ف ــان اينک ــی بابي باباي
مســتعد بــرای فعاليــت اقتصادی اســت کــه می توانــد کشــور را از 
بحران هــای پيــش رو رهــا کنــد، گفــت: حــوزه فــرش بايــد حــق 

خــود را از اقتصــاد کشــور مطالبــه کنــد.
رئيــس اداره فــرش ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
ــالش  ــی و ت ــای جهان ــايی بازاره ــر شناس ــد ب ــا تأکي ــدان ب هم
بــرای صــادرات فــرش اســتان همدان عنــوان کــرد: متأســفانه در 

ــد. ــرش را نمی دانن ــت ف ــت صنع ــدر ظرفي ــور ق ــل کش داخ
ــه  ــن بخــش و توج ــه اي ــی ب ــق مال ــه تزري ــان اينک ــی بابي باباي
ــن  ــه اي ــی ب ــش خصوص ــا و بخ ــادی، بانک ه ــای اقتص بنگاه ه
ــدان  ــه داد: هم ــود، ادام ــد ب ــکالت خواه ــای مش ــر گره گش هن

ــور را دارد. ــرش کش ــب ف ــه قط ــدن ب ــی تبديل ش تواناي
رئيــس اداره فــرش ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
همــدان بــه فعاليــت ۸  تعاونــی فــرش در اســتان همــدان اشــاره 
ــا  ــن تعاونی ه ــده در اي ــزار بافن ــا 15 ه ــزود: از 3 هزارت ــرد و اف ک

عضــو هســتند.

lوجود 50 هزار بافنده فرش در استان همدان
علی بابايــی بــه وجــود 50 هــزار بافنــده فــرش در اســتان همــدان 
اشــاره کــرد و بابيــان اينکــه در ســال های گذشــته بيــش از 100 
ــد،  ــال بودن ــدان فع ــتان هم ــوزه در اس ــن ح ــده در اي ــزار بافن ه
ــرش  ــت ف ــده صنع ــزار بيمه ش ــدان 1۸ ه ــتان هم ــت: در اس گف

ــود دارد. وج
ــدان  ــتان هم ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئي
ــتبافت  ــرش دس ــه ف ــی ب ــفانه کم لطف ــه متأس ــان اينک ــز بابي ني
ــتبافت  ــرش دس ــا ف ــود ت ــده ب ــبب ش ــته س ــال های گذش در س
ــود،  ــدی ش ــکالت ج ــار مش ــی دچ ــن تنش ــا کمتري ــدان ب هم
گفــت: ســاالنه ۷5 هــزار مترمربــع فــرش دســتبافت در همــدان 

بافتــه می شــود.
ــش  ــرای افزاي ــزی ب ــر برنامه ري ــد ب ــا تأکي ــن ب ــا متي محمدرض
صــادرات فــرش همــدان، عنــوان کــرد: بايــد بازارهــای جهانــی 

ــرای صــادرات فــرش همــدان شناســايی شــود. ب

ــی  ــدی باالی ــدان توانمن ــتان هم ــدگان اس lبافن
ــد ــی دارن ــای جهان ــاز بازاره ــه نی ــخ ب ــرای پاس ب

ــدان  ــتان هم ــدگان اس ــه بافن ــان اينک ــن بابي ــا متي محمدرض
توانمنــدی بااليــی برای پاســخ بــه نيــاز بازارهــای جهانــی دارند، 
گفــت: اواخــر ســال گذشــته خريدارانــی از کشــورهای اروپايی در 
ــازار فــرش همــدان حاضــر شــدند و يک ميليــون و 500 هــزار  ب
دالر فــرش از ســوی ايــن افــراد ســفارش داده شــد کــه تــا پايــان 

شــهريورماه امســال بايــد تحويــل شــود.
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ــران اقتصاد ایـ

واحدهــای  رکــود  بــا  البســه  قاچــاق 
طــی  داخــل،  در  تولیــدی  نســاجی 
گســترده  رواج  بــا  اخیــر  ســال های 
همــراه شــده تــا جایــی کــه در اغلــب 
فروشــگاه ها نمونــه اجنــاس قاچــاق، 
می شــود.  مشــاهده  »تــرک«  بویــژه 

ــرک  ــاس ت ــل اجن ــی در فروشــگاه های لباس فروشــی اردبي زمان
و اجنــاس چينــی بــه نــدرت بــه چشــم می خــورد. نه تنهــا تعــداد 
ــه  ــازه داران ب ــب مغ ــود، بلکــه اغل ــر از امــروز ب فروشــگاه ها کمت
شــهرهای ديگــر بــه ويــژه تهــران ســفر کــرده و اجنــاس خــود را 

ــد. ــن می کردن تأمي
ــچ  ــت و هي ــود نداش ــرک وج ــاس ت ــد لب ــام م ــه ن ــده ای ب پدي
شــهروند اردبيلــی لبــاس فلــه ای کــه بــا قيمــت نــازل بــه فروش 

ــود. ــرده ب ــه نک ــد را تجرب می رس
ــود  ــدک ب ــدی ان ــه ح ــگاه ها ب ــداد فروش ــت تع ــوان گف می ت
کــه در برخــی مواقــع شــهروندان بــرای مراســم خــاص و تهيــه 

ــد. ــفر می کردن ــز س ــر ني ــهرهای ديگ ــه ش ــاک ب پوش
زمزمــه ايجــاد واحــد نســاجی آرتــا تجــارت زريــن يــا همــان 
ســبالن پارچــه در کنــار چنــد واحــد نســاجی ديگــر ايــن نويــد 
را در دل هــا زنــده کــرد کــه اردبيــل خــود وارد چرخــه توليــد 
ــزرگ  ــازار ب ــد در ب ــی می توان ــه طريق ــود و ب ــاک می ش پوش

پوشــاک حــرف بــرای گفتــن داشــته باشــد.
ــبالن  ــای س ــا چرخ ه ــت و نه تنه ــود ورق برگش ــن وج ــا اي ب
ــی و  ــات سياس ــی گرايش ــت گاه ــو مديري ــا س ــی ب ــه گاه پارچ
گاهــی مشــکالت و تحريم هــا نچرخيــد بلکــه ســاير واحدهــای 
ــاس  ــا اجن ــود ب ــاس خ ــت اجن ــه کيفي ــه در مقايس ــدی ک تولي
ــازار را از  ــد نتوانســتند حتــی گوشــه ای از ب چينــی غصــه دار بودن

ــازند. ــود س آن خ
درعين حــال رشــد قــارچ گونــه فروشــگاه های لبــاس کــه 
بســياری از جوانــان جويــای کار شــهر را بــه ســمت خــود کشــاند 

ــه يــک عالمــت ســؤال تبديــل شــد. ب
اينکــه اجنــاس ايــن مغازه هــا بــه چــه طريقــی تأميــن می شــود 
ــی و  ــای ترک ــا برنده ــارک لباس ه ــه روی م ــی ک و در وضعيت
يــا توليــد چيــن درج شــده اســت، ســهم توليــد داخلــی بــه چــه 

ــود. ــف می ش ــزان تعري مي

ــراه  ــاق کاالی هم ــترین قاچ ــه بیش ــاق البس lقاچ
ــل ــافر در اردبی مس

در وضعيتــی کــه پشــت تريبون هــا توليــد داخلــی مــورد حمايــت 
ــا در  ــرد ام ــت می ک ــهيالت درياف ــر تس ــه ظاه ــی ب ــود و حت ب
ــد،  ــن کن ــود را نمی توانســت تأمي ــردش خ عمــل ســرمايه در گ
قاچــاق البســه در اردبيــل شــکل کامــاًل متعــارف و قانونــی بــه 

خــود گرفــت.

ــتان  ــی اس ــرات حکومت ــرکل تعزي ــروز مدي ــه ام ــه ای ک دغدغ
ــاق  ــا قاچ ــت نه تنه ــد اس ــرده و معتق ــد ک ــه آن تأکي ــل ب اردبي
البســه بــا رشــد قابل توجــه همــراه اســت، بلکــه اغلــب مغازه هــا 

ــر شــده اســت. ــاس قاچــاق پ ــا اجن ب
ــه وفــور  نکتــه جالــب توجــه آنکــه قاچــاق از مبــادی رســمی ب
ــی کاالی  ــه قانون ــه وج ــاوت ک ــن تف ــا اي ــرد. ب ــورت می گي ص

ــه اســت. ــه خــود گرفت همــراه مســافر ب
ــی از  ــت: يک ــل گف ــتان اردبي ــی اس ــرات حکومت ــرکل تعزي مدي
دغدغه هــای جــدی در امــر مبــارزه بــا قاچــاق شــيوه های 
متــداول قاچــاق کاال اســت کــه در اردبيــل يــا از طريــق 
خودروهــای باربــری و مســافربری انجــام می شــود و يــا در 
ــود؛  ــتان می ش ــافر وارد اس ــراه مس ــوان کاالی هم ــه عن ــرز ب م
ــکل  ــز ش ــينان ني ــط مرزنش ــردن کاال توس ــال وارد ک درعين ح

ــت. ــه اس ــود گرفت ــه خ ــاق ب قاچ
ــا تأکيــد بــه اينکــه کاالی همــراه مســافر  حســين نجــف زاده ب
ــه  ــم از البس ــن حج ــت و اي ــاق اس ــس قاچ ــی جن ــه قانون توجي
نمی توانــد بــه عنــوان کاالی همــراه تلقــی شــود، اضافــه کــرد: 
متأســفانه بســياری از مغــازه داران بــه ايــن شــکل البســه خــود را 

وارد اســتان می کننــد.
ــاق در  ــن کاالی قاچ ــک متداول تري ــم اين ــرد: ه ــد ک وی تأکي
ابتــدا البســه و ســپس لوازم آرايشــی و بهداشــتی، احشــام، چــوب 

و زغــال و ســيگار اســت.

lورود حجم قابل توجه لباس 
چینی طی ماه های اخیر

ــاق  ــه قاچ ــاس البس ــترين اجن بيش
بــه تعبيــر يکــی از مغــازه داران 
ــح  ــت. وی تصري ــرک اس ــاس ت اجن
ــه  ــر روی شيش ــی ب ــما حت ــرد: ش ک
مغازه هــا نيــز می توانيــد جنــس 
نــام  يــا  تــرک  لبــاس  تــرک، 
برند هــای ترکــی را مشــاهده کنيــد.
حتــی  افــزود:  مغــازه دار  ايــن 
ــر  ــا ب ــياری از مغازه ه ــذاری بس نام گ
ــه انجــام شــده و  ــد ترکي اســاس برن
ــته  ــال های گذش ــی س ــور ط ــه وف ب

ــت. ــده اس ــش آم ــز پي ــت ني ــازه داران رقاب ــن مغ بي
ــغ  ــل تبلي ــه مح ــل ب ــای اردبي ــه خيابان ه ــی ک ــا در وضعيت ام
ــر  ــای اخي ــی ماه ه ــت، ط ــده اس ــل ش ــی تبدي ــای ترک برنده
ــاس  ــه اجن ــده اند ک ــال ش ــهر فع ــطح ش ــگاه هايی در س فروش
کيفــی را بــا قيمــت بســيار نــازل از 20 هــزار تومــان تــا 50 هــزار 

ــانند. ــروش می رس ــه ف ــان ب توم
ايــن مغازه هــا کــه تعــداد آن هــا رو بــه افزايــش اســت، توانســته 
رضايــت بســياری از شــهروندان را در تأميــن پوشــاک بــه دليــل 

قيمــت پاييــن و درعين حــال کيفيــت اجنــاس جلــب کنــد.
ــزرگ وارد  ــای ب ــه ای و در گونی ه ــه صــورت فل ــه ب اجناســی ک
ــاس  ــخص روی لب ــارک مش ــای م ــه ج ــود و ب ــتان می ش اس
 » made in china« تنهــا يک کارت کوچــک بــا عنــوان

بــر روی آن ســنجاق شــده اســت.
فروشــنده يکــی از ايــن مغازه هــا در خصــوص محــل توليــد اين 
اجنــاس گفــت: ايــن لباس هــا توليــد چيــن اســت و بــه دليــل 
ــای  ــه قيمت ه ــم ب ــه وارد می کني ــم قابل توج ــه در حج اينک

ــروش می رســد. ــه ف ــز ب ــدک ني ان
ــم  ــک ده ــا ي ــن مغازه ه ــاس در اي ــی اجن ــت برخ ــع قيم در واق
قيمــت اجنــاس مشــابه تــرک و ايرانــی اســت و هميــن موضــوع 

امــروز بــه يکــی از معضــالت قاچــاق تبديــل شــده اســت.
بطوريکــه مديــرکل امنيتــی و انتظامــی اســتاندار اردبيــل بــا ابراز 
گله منــدی از ورود البســه بــه صــورت فلــه ای در ايــن خصــوص 
ــه ای و در  ــه صــورت فل گفــت: مشــاهده می شــود کــه البســه ب
ــی بخشــی از آن  ــود و حت ــتان می ش ــزرگ وارد اس ــای ب گونی ه

را البســه دســت دوم اتبــاع خارجــی تشــکيل می دهــد.
ــن  ــا اي ــورد ب ــفانه برخ ــرد: متأس ــح ک ــی تصري ــد عظيم احم
ــن  ــه اي ــی ک ــراض همــراه می شــود؛ در حال ــا اعت فروشــگاه ها ب
ــه  ــگاه ها ب ــده و در فروش ــوب ش ــاق محس ــاًل قاچ ــاس عم اجن

فــروش می رســد.
ــه  ــده و ب ــو ش ــرک دپ ــده در گم ــع ش ــه تجمي ــزود: البس وی اف
ــه  ــی ک ــا جاي ــود ت ــتان می ش ــای اس ــافر وارد مرزه ــراه مس هم
امــروز روزانــه پنــج تــن لبــاس از گمــرک بيلــه ســوار وارد اســتان 
می شــود در حالــی کــه هيــچ توجيهــی بــه عنــوان کاالی همــراه 

مســافر نــدارد.
بــه گفتــه عظيمــی امــروز قاچاقچيــان از شــيوه ها و شــگردهای 
ــل  ــود اردبي ــه در خ ــی ک ــا جاي ــد ت ــتفاده می کنن ــف اس مختل

مبارزهازپیشمغلوبباشیوههایسنتی/
جنس»ترک«صاحبخانهاست

 ونوس بهنود

http://mehrnews.com


صفحه 102 | شماره 13 | مرداد 95 MEHR NEWSAGENCY

ــی را روی کاالی  ــارک ايران ــه ای شناســايی شــده کــه م چاپخان
ــد. ــب می کن ــاق نص قاچ

lتزریق سلیقه های غیرخودی به بازار داخل
طبق اذعان تعزيرات حکومتی اسـتان در سـه ماهه نخسـت سـال 
جـاری 242 پرونـده قاچـاق موردبررسـی قـرار گرفته اسـت که از 

اين تعـداد 106 مـورد متعلق به مرکز اسـتان اسـت.
بــه گفتــه مديــرکل تعزيــرات حکومتــی اســتان قاچــاق کاال در 
اغلــب شــهرهای اســتان وجــود دارد و بعــد از اردبيــل بيشــترين 
ــرعين  ــن در س ــهر و کمتري ــگين ش ــاد و مش ــزان در پارس آب مي

و بعــد خلخــال اســت.
ــاًل  ــاره دارد کام ــه آن اش ــف زاده ب ــه نج ــی ک ــع ترکيب در واق
متناســب بــا جمعيــت شهرســتان ها اســت. واقــع شــدن اردبيــل 
در مرزهــای شــمال غربــی کشــور موجــب شــده اســت تمامــی 

ــر شــوند. ــده قاچــاق متأث شــهرهای ايــن اســتان از پدي
امــا ســؤال ايــن اســت کــه چــرا فروشــنده و خريــدار عالقه منــد 
ــترس و  ــرها، اس ــی دردس ــتند و تمام ــاق هس ــاس قاچ ــه اجن ب

جريمه هــای آن را بــا دل و جــان می پذيرنــد؟
يکــی از فروشــندگان تأکيــد دارد کــه اگــر جنــس وارد نکنيــم چه 

چيزی هســت کــه بفروشــيم؟
وی بــه کيفيــت نامطلــوب کاالهــای توليــد داخــل اشــاره کــرد و 
متذکــر شــد: در خــود اردبيــل مگــر چقــدر توليــدی لبــاس اســت 
ــازار جمــع شــود،  ــا اگــر هــم اکنــون جنــس تــرک کاًل از ب و آي

ــد؟ ــن کنن ــازار را تأمي ــاز ب ــد ني ــا می توانن ــن توليدی ه اي
ايــن فروشــنده معتقــد اســت البســه قاچــاق نه تنهــا نيــاز خريــدار 
بلکــه ســود فروشــنده را تأميــن می کنــد و موجب شــده بســياری 

از جوانــان در شــغل لباس فروشــی فعاليــت داشــته باشــند.
ــود  ــده می ش ــه دي ــت ک ــه اس ــی قابل توج ــارات زمان ــن اظه اي
ــروش  ــر ف ــه ام ــز ب ــی ني ــوان اردبيل ــی از بان ــداد قابل توجه تع
البســه تــرک روی آورده انــد و يــا در مغازه هــا يــا در منــزل خــود 

ــد. ــر می کنن ــاس داي ــای لب ــو ه ش
از ســويی يکــی از شــهروندان اردبيلــی دليــل گرايش بــه اجناس 

تــرک يــا چينــی را کيفيــت آن عنــوان کرد.
نســيم عليــزاده بــا تأکيــد بــه اينکــه اجنــاس داخلــی نــه تنــوع و 
ــه قابل توجهــی  ــه نکت ــدارد، ب ــه کيفيــت اجنــاس خارجــی را ن ن

اشــاره کــرد.
وی افــزود: بــرای بســياری از خريــداران واقعــاً مهــم نيســت کــه 
مــارک لبــاس چــه چيــزی اســت و اگــر قيمــت و کيفيــت خوبی 

ــد. داشــته باشــد می خرن
ــی  ــرف کاالی خارج ــه در مص ــت دو جانب ــن رضاي ــتاورد اي دس
ــاس و پوشــاک کشــورهای هــدف  ــد لب موجــب شــده اســت م

ــه  ــه و ب ــايه انداخت ــهروندان س ــی ش ــم در زندگ ــم ک ــاق ک قاچ
ــود. ــق ش ــا تزري ــی آن ه ــه زندگ بدن

ــرون،  ــاس بي ــی، لب ــای مهمان ــکل لباس ه ــه ش ــی ک ــا جاي ت
لبــاس راحتــی، لبــاس کار و لبــاس مدرســه و دانشــگاه را 

توليدکننــدگان خارجــی تعييــن می کننــد.
بارهــا مشــاهده شــده البســه بــا شــکل های نامتعــارف وارد بــازار 
ــی قابليــت  اردبيــل شــده اســت کــه تنهــا در کشــورهای اروپاي
مصــرف دارد و بــا ايــن وجــود بــه مــرور در خــود اردبيــل توســط 

شــهروندان خريــداری شــده اســت.

lتعرفه باال حالل مشکالت یا تشدید کننده آن 
ــه  ــد ک ــرا ش ــی اج ــر سياســت های مختلف ــال های اخي ــی س ط
ــاال بــرای  ــد قاچــاق البســه را مهــار کنــد. اعمــال تعرفــه ب بتوان
ــا  ــه ب ــود ک ــت ها ب ــن سياس ــی از اي ــاک يک ــردن پوش وارد ک
قاچــاق کاال در واقــع قــدرت اجرايی خــود را از دســت داده اســت.

ــل  ــه دلي ــد اســت ب ــی اســتان معتق ــرات حکومت ــرکل تعزي مدي
اينکــه در خــود اســتان نيــروی کار ارزان و فنــاوری ارزان نداريــم، 

قيمــت تمــام شــده محصــوالت بــاال اســت.
نجــف زاده تصريــح کــرد: بــرای اينکــه متکــی بــه خــود باشــيم 
ــيوه های آن  ــی از ش ــود و يک ــت ش ــل حماي ــد داخ ــد تولي باي

ــت. ــاک اس ــاالی واردات پوش ــه ب تعرف
بــا ايــن وجــود در عمــل سياســت تعرفــه بــاال نتوانســته موفــق 
عمــل کنــد و بازدارنــده باشــد. امــروز بــه حــدی اجنــاس تــرک 
ــه در  ــرده ک ــدا ک ــش پي ــل افزاي ــه اردبي ــگاه های البس در فروش
برخــی مواقــع جهــت رقابــت و فــروش حتــی بــا تخفيفــات ويژه 

ــد. ــروش می رس ــه ف ب
بــه اذعــان برخــی فروشــندگان اجنــاس تــرک در اردبيــل ارزان تر 
ــب  ــوع موج ــن موض ــود و همي ــه می ش ــه فروخت ــود ترکي از خ
شــده اســت در برخــی مواقــع شــاهد حراجی هــای فصلــی و غيــر 
فصلــی ايــن گــروه از اجنــاس نيــز باشــيم کــه خــود تائيــد حجم 

ــازار اســت. ــاس در ب قابل توجهــی از اجن
ــی  ــی و حت ــواد غذاي ــه م ــه بلک ــا البس ــر نه تنه ــال حاض در ح
کاالهــای ممنوعــه از جملــه مشــروبات الکلــی نيــز بــه ليســت 

ــت. ــده اس ــه ش ــل اضاف ــاق اردبي ــای قاچ کااله
ــکالت،  ــرای ش ــه هايی ب ــی قفس ــواد غذاي ــگاه م ــر فروش در ه
ــد ســاير کشــورها  ــا تولي ــرک ي ــر، بيســکوييت و آدامــس ت ويف

ــه اســت. اختصــاص يافت
ــه اينکــه 90  ــد ب ــا تأکي ــی اســتان ب ــرات حکومت ــرکل تعزي مدي
ــود،  ــه وارد می ش ــن مجموع ــه اي ــاق ب ــای قاچ ــد پرونده ه درص
اضافــه کــرد: بــه دليــل اينکــه قاچــاق چنداليــه اســت، مبــارزه با 

آن نيــز بايــد چنداليــه باشــد.
امــروز نجــف زاده از جملــه دغدغه هــای خــود را آمــوزش 
ــا جايــی کــه معتقــد  ــد ت ــه ادارات می دان مفاهيــم قاچــاق کاال ب
ــه  اســت برخــی اظهارنظرهــای غيــر کارشناســی ادارات خــود ب

ــت. ــن زده اس ــکالت دام مش
ــتگاه های  ــی دس ــه هم افزاي ــرکل ب ــن مدي ــد اي ــويی تأکي از س

ــا قاچــاق اســت. ــارزه ب مرتبــط مب
ــزه کاران  ــط ب ــاق توس ــه قاچ ــل اينک ــه دلي ــرد: ب ــد ک وی تأکي
يقه ســفيد و افــراد هوشــمند انجــام می شــود بايــد بــه 
شــيوه های ارتقــا يافتــه ای بــا امــر قاچــاق مقابلــه کــرد. ضرورتی 
کــه بــه نظــر می رســد فعــاًل برنامــه مشــخص تدويــن شــده ای 
نداشــته و امــر مبــارزه همچنــان تابع شــيوه های ســنتی گذشــته 

ــت. اس
آنچــه کــه در اغلــب مواقــع مــورد غفلــت واقــع می شــود، نيــاز 
ــع  ــه کاالی خــاص اســت. بطوريکــه در برخــی مواق شــهروند ب
حتــی واردات کااليــی کــه مشــابه ايرانــی نــدارد نيــز بــا تعصبات 
ــيوه  ــه ش ــود را ب ــاز خ ــنده ني ــدار و فروش ــده و خري ــراه ش هم

ــد. ــن می کن ــارف تأمي غيرمتع

ــران اقتصاد ایـ
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بازخوانــی آخريــن نتايــج آمارگيــری از نيروی 
ــط  ــال توس ــاه امس ــر خردادم ــه اواخ کار ک
مرکــز آمــار ايــران منتشــر شــد نــکات 
ــکاری  ــرخ بي ــود دارد، از ن ــی را در خ قابل تأمل
ــا  ــه ت ــتان گرفت ــرای لرس ــدی ب 14.5 درص
ــن  ــرای اي ــص ب ــتغال ناق ــت اش ــه نخس رتب
اســتان کــه حکايــت از ريســک بــاالی بــازار 

ــتان دارد. ــن اس کار اي

lنــرخ بیــکاری 14.5 درصــدی، 
ــد ــا ب ــوب ی خ

در آخريــن گــزارش مرکــز آمــار ايــران 
ــته  ــال های گذش ــالف س ــبختانه برخ خوش
ــرار  ــکاری ق ــت بي ــه نخس ــتان در رتب لرس
ــدی  ــکاری 14.5 درص ــرخ بي ــا ن ــدارد، ام ن
ــدن  ــدا ش ــحال کننده ج ــر خوش ــود خب باوج
لرســتان از صــدر جــدول بيــکاران پيام هــای 

ــود دارد. ــا خ ــز ب ــری ني ديگ
بــه  برويــم،  عقب تــر  کمــی  بگذاريــد 
تابســتان ســال 93 و زمانــی کــه در ارتقايــی 
شــگفت انگيز نــرخ بيــکاری در لرســتان 
ــه 13.3 درصــد  ــت درصــد کاهــش ب ــا هف ب
رســيد، موضوعــی کــه خيلــی زود مســئوالن 
لرســتان را مشــعوف کــرد تــا ايــن شــادمانی 

ــد. ــته باش ــه داش ــد ادام ــال بع ــار س ــا به ت
ــم  ــران بازه ــار اي ــز آم ــال 94 مرک ــار س به
حامــل خبــر خوشــی بــرای لرســتانی ها بــود، 
خبــری کــه حکايــت از کاهــش نــرخ بيکاری 
ــا  ــه 10.۷ درصــد داشــت ت ــتان ب ــن اس در اي
اســتانی کــه ســال ها عنــوان قهرمانــی 
بيــکاری را يــدک می کشــيد حــاال بــه 

ــد. ــکاری بياي ــدول بي ــای ج ميانه ه
ــه اســتان های وســط  ــه جرگ ورود لرســتان ب
جدولــی درزمينــه نــرخ بيــکاری به رغــم 
به عنــوان  مســئوالن  ســوی  از  اينکــه 
امــا  می شــد  اعــالم  ويــژه  دســتاوردی 
ــتان  ــن اس ــردم اي ــای م ــان نگرانی ه همچن
را رفــع نکــرد تــا بيــکاری همچنــان دغدغــه 

نخســت لرســتانی ها باشــد.
ــرخ  ــی ن ــد کاهش ــرا رون ــای ماج ــا اينج ت
بيــکاری در لرســتان در نــوع خــود قابل توجــه 
ــران  ــار اي ــز آم ــر مرک ــزارش اخي ــا گ ــود، ام ب

نرخبیکاری۱۴.۵درصدی،خوبیابد

نمودارسینوسیبیکاریلرستان
درسرباالیی؛حباباشتغال

ناپایدارمیترکد

زهرا حسینی

رونــد کاهشــی نــرخ بیــکاری لرســتان کــه از نیمه هــای ســال 93 
شروع شــده بــود و تــا بهــار 94 هــم ادامــه داشــت حــاال شــکل سینوســی 
ــکاری در  ــبی بی ــد نس ــتان94حکایت رش ــار زمس ــه و آم ــود گرفت ــه خ ب

ــت.  ــتان اس ــن اس ای
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ــرخ بيــکاری  در زمســتان 94 حکايــت از ن
14.5 درصــدی بــرای لرســتان دارد؛ شــايد 
لرســتان بــا ايــن نــرخ بيــکاری همچنــان 
تــا صــدر جــدول بيــکاران فاصلــه داشــته 
ــرخ  ــا ن ــم ب ــن رق ــی مقايســه اي باشــد ول
بيــکاری 11.5 درصــدی زمســتان 93 
و  10.۷ درصــدی بهــار 94 به نوعــی 
ــان  ــتان را نش ــن اس ــکاری در اي ــد بي رش

می دهــد.

lرتبـه نخسـت اشـتغال ناقص؛ 
حبـاب کاهـش بیـکاری می ترکد؟
ــام  ــر می شــود کــه ن ماجــرا آنجــا عميق ت
لرســتان در صــدر ليســت اســتان های 
ــا  ــرار دارد، ام ــص ق ــتغال ناق ــرخ اش ــا ن ب

ــه؟ ــی چ ــص يعن اشــتغال ناق
افــراد دارای اشــتغال ناقــص شــامل تمــام 
ــع،  ــه مرج ــه در هفت ــت ک ــاغالنی اس ش
ــت از  ــب موق ــا غي ــرکار ي ــر در س حاض
ــل اقتصــادی  ــه دالي ــوده و ب محــل کار ب
ــا  ــردن کار ب ــدا نک ــود کاری، پي ــر رک نظي
ســاعت کار بيش تــر، قــرار داشــتن در 
ــاعت  ــر از 24 س ــر کاری و کمت فصــل غي
ــرای انجــام  کارکــرده، خواهــان و آمــاده ب

ــد. ــع بوده ان ــه مرج ــی در هفت کار اضاف
محاســبه  چگونــه  ناقــص  اشــتغال   
می شــود؟ ســهم اشــتغال ناقــص عبــارت 
ــتغال  ــت دارای اش ــبت جمعي ــت از نس اس
ــرب در  ــاغل، ض ــت ش ــه جمعي ــص ب ناق

.100
ناقــص  اشــتغال  ســاده  زبــان  بــه 
ــازار کار و  ــاالی ب ــک ب ــان دهنده ريس نش
احتمــال افزايــش نــرخ بيــکاری ناگهانــی 
بــه دنبــال از دســت رفتــن اشــتغال اســت، 
ــت آن  ــتان وضعي ــه در لرس ــی ک موضوع
ــر  ــتان ها بحرانی ت ــر اس ــه ديگ ــبت ب نس

اســت. گزارش شــده 
مطابــق گــزارش مرکــز آمــار ايــران 
هم اکنــون شــرايط به گونــه ای اســت 
ــتغال  ــی اش ــزش ناگهان ــال ري ــه احتم ک
در ۸ اســتان کشــور به مراتــب نســبت 
بــه ســاير مناطــق محتمل تــر اســت 
ــه در  ــتان ک ــتان لرس ــه در اس به طوری ک

ــه يک پنجــم  ــن اســتان ها قرارگرفت صــدر اي
کل بــازار کار )21.۷ درصــد( درخطــر ريزش و 

ــرار دارد. ــودی ق ناب
ــف اشــتغال ناقــص  ــق تعري کارشناســان طب
ــه  ــتغال اســت ک ــی از اش ــد نوع ــه می گوي ک
فــرد امــکان فعاليــت بــه ميــزان 44 ســاعت 
ــه  ــدارد و ب ــتاندارد( را ن ــزان اس ــه )مي در هفت
ــوع  ــن ن ــازار و ...، اي ــگاه و ب دليــل شــرايط بن
ــراه نيســت و  ــل هم ــد کام ــا درآم ــتغال ب اش
ــن مخــارج خــود را در  شــاغالن امــکان تأمي

ــد داشــت. اشــتغال ناقــص نخواهن
ــا  قرارگيــری لرســتان در صــدر اســتان های ب
ــه  اشــتغال ناقــص نگرانی هــا را در ايــن زمين

مضاعــف کــرده کــه آيــا رونــد کاهشــی نــرخ 
ــر  ــال اخي ــی دو س ــتان ط ــکاری در لرس بي
ــدن  ــکان ترکي ــه ام ــوده ک ــاب ب ــد حب به مانن

آن وجــود دارد؟
ــالش  ــه ت ــد ک ــت نشــان می ده ــن وضعي اي
بــرای تثبيــت اشــتغال ايجادشــده در لرســتان 
ــه  ــی درزمين ــه نگران ــوده وگرن ــروری ب ض
از دســت رفتــن بــازار کار ايجــاد شــده و 
افزايــش نــرخ بيــکاری وجــود دارد، موضوعی 
ــان  ــش نش ــه آن واکن ــز ب ــه وزارت کار ني ک
ــال  ــه امس ــن برنام ــت مهم تري ــا دول داده ت
ــظ  ــت و حف ــتغال را تثبي ــش اش ــود در بخ خ

ــد. ــرار ده ــی ق ــغلی فعل ــای ش موقعيت ه
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ــژه  ــدام وی ــکاری اق ــش بی lکاه
می طلبــد

نوســان نــرخ بيکاری و اشــتغال در لرســتان در 
حالــی اســت کــه محمــد بيرانونــدی نماينــده 
مــردم خرم آبــاد و دوره چگنــی در آخريــن 
ــالش  ــق اقتصــادی و ت ــود رون اظهارنظــر خ
ــن  ــکاری را مهم تري ــل بي ــع معض ــرای رف ب
موضــوع نشســت های مشــترک دولــت و 

ــرد. ــالم ک ــس اع مجل
ــه  ــا توج ــت: ب ــه اس ــه گفت ــن رابط وی در اي
ــد  ــتان باي ــکاری در لرس ــاالی بي ــرخ ب ــه ن ب
ــن معضــل  ــع اي ــرای رف ــژه ای ب ــات وي اقدام

ــود. ــام ش انج
بيرانونــدی بابيــان اينکــه درد بيــکاری جوانان 
ــوع بحــران اســت،  لرســتانی درواقــع يــک ن
ــول  ــد معم ــتان از ح ــکاری در اس ــزود: بي اف
ــران  ــوان بح ــد از آن به عن ــذا باي ــته ل گذش
يادکــرد و نســخه ای ويــژه بــرای آن پيچيــد.
ــی در  ــاد و دوره چگن ــردم خرم آب ــده م نماين
ــت:  ــان داش ــالمی بي ــورای اس ــس ش مجل
مشــکالتی کــه بيــکاری بــرای اســتان ايجاد 
کــرده از بحران هايــی همچــون جنگ، ســيل 
و زلزلــه کمتــر نيســت لــذا بــرای برون رفــت 
از ايــن بحــران بايــد توســط مديــران اســتان 
برنامــه  بحــران  فرماندهــان  به عنــوان 

ــرد. ــاذ ک ــژه ای اتخ وي
ــکان در  ــت و رومش ــردم کوهدش ــده م نماين
ــه معضــل  ــز ب مجلــس شــورای اســالمی ني
بيــکاری در دو شهرســتان کوهدشــت و 
ــرخ  ــه اســت: ن ــاره کرده و گفت رومشــکان اش
ــت و  ــاال اس ــتان ب ــتان لرس ــکاری در اس بي
ــل در  ــن معض ــه اي ــت ک ــی اس ــن در حال اي
شهرســتان های کوهدشــت و رومشــکان 

اســت. مضاعف تــر 
الهيــار ملکشــاهی يــادآور شــد: نــرخ بيــکاری 

در ايــن دو شهرســتان 42 درصــد اســت.

lوعده یک سال استثنایی
و امـا اظهـارات نمايندگان لرسـتان در مجلس 
شـورای اسـالمی در حالی اسـت که مديرکل 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی لرسـتان وعـده 
کرده اسـت که امسـال، سالی اسـتثنايی برای 

اشـتغال لرسـتان باشد.
ــند  ــق س ــت: مطاب ــه اس ــتاب گفت ــی آش عل
اشــتغال اســتان قــرار اســت در ســال 95 
حــدود 25 هــزار شــغل در اســتان ايجــاد 

ــود. ش
ــه  ــد ک ــد و دي ــر مان ــد منتظ ــرروی باي به ه
آيــا  25 هــزار شــغل وعــده داده شــده توســط 
مســئوالن لرســتان محقــق می شــود يــا 
ــغل های  ــت ش ــرای تثبي ــان ب ــالش متولي ت

ــود. ــد ب ــه خواه ــز بی نتيج ــده ني ايجادش
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حـال وروز   ایـران  قطـب صنعـت سـنگ 
سـنگ های  نـدارد؛  خوشـی  چنـدان 
ایـن  لنـگ  پـای  پیـش  کـه  بی شـماری 
صنعـت، هـرروز سـبز می شـود موجـب 
فرصـت سـوزی میلیـاردی شـده اسـت تا 
ماجـرای »سـنگ مفـت، صـادرات مفـت« 

رقم بخورد.

نــام صنعــت ســنگ ايــران و بــازار برخــی ســنگ های 
ســاختمانی در جهــان بانــام اســتان لرســتان پيونــد خــورده اســت 
ــد  ــود 2۷ درص ــی خ ــادن غن ــا مع ــتان ب ــن اس ــه اي به طوری ک
توليــدات ايــن صنعــت را در ايــران و ســه درصــد توليــدات صنعت 

ــار دارد. ــا را در اختي ــنگ دني س

lپای لنگ صنعت سنگ
ــد به طورقطــع  ــان می آي ــه مي ــی حــرف از صنعــت ســنگ ب وقت
هــر کار بلــدی در ايــن حــوزه لرســتان را به عنــوان دارنــده يکــی 
از عظيم تريــن ذخايــر ســنگ دنيــا معرفــی خواهــد کــرد، اســتانی 
ــی  ــای داده ول ــود ج ــان را در خ ــنگ جه ــد س ــه درص ــه س ک
همچنــان ايــن نــام پــرآوازه بــرای ســفره لرســتان نان وآب نشــده 

اســت.
لرســتان بــا گنجينــه ای کــه از ســنگ های ســاختمانی و 
ــار دارد، درزمينــه  به خصــوص ســنگ های تزئينــی و نمــا در اختي
ــواع ســنگ های تزئينــی،  ــه منظــور فــرآوری ان ســرمايه گذاری ب

ــزی اســتانی مســتعد اســت. ــی غيرفل ــواد کان ســاختمانی و م
ــی  ــا و تزئين ــه ســنگ های نم ــادن اســتان لرســتان ب بيشــتر مع
اختصــاص دارد به طوری کــه بــا داشــتن حــدود يک چهــارم 
ذخايــر ســنگ های تزئينــی کشــور حائــز رتبــه اول در ايــن زمينــه 
اســت و از انــواع معــادن ايــن اســتان می تــوان بــه ســنگ گــچ، 
ــک،  ــرو ســيليس، فلدســپات، تال ــی، ف ســنگ آهک، ســنگ چين

نمــک و ســنگ الشــه پالــون اشــاره کــرد.
ايــن صنعــت اشــتغال زا از مصائــب زيــادی رنــج می بــرد 
صنعــت،  ايــن  ارتقــای  بــه  بی توجهــی  به طوری کــه 
به روزرســانی تجهيــزات و امکانــات مورداســتفاده در ايــن بخــش، 
اســتفاده از حداکثــر تــوان واحدهــای ســنگ بری فعــال، آلودگــی 
ــت از  ــنگ، غفل ــت س ــاالی صنع ــات ب ــت محيطی و ضايع زيس
فــرآوری ســنگ لرســتان و خــام فروشــی و ده هــا مشــکل ديگــر 
ــان روی  موجــب شــده کــه صنعــت ســنگ ايــن اســتان همچن

ــد. ــری بچرخ ــنه بی تدبي پاش

lماجرای خام فروشی در قطب سنگ ایران
معضــل خــام فروشــی درجايــی کــه ســه درصــد ســنگ دنيــا را 
ــه 60 درصــد ســنگ  ــا نزديــک ب ــار دارد موجــب شــده ت در اختي
لرســتان باقيمــت پاييــن و به صــورت خــام صــادر و ارزش افــزوده 

ــود. ــا ش ــا و خارجی ه ــب غيربومی ه ــت نصي ــن صنع اي
ــا 60  ــی آماره ــق برخ ــه مطاب ــتان ک ــنگ اس ــام س ــادرات خ ص
ــب  ــود موج ــامل می ش ــتان را ش ــنگ اس ــتخراج س ــد اس درص
ــرده و  ــاد ک ــت انتق ــن وضعي ــئوالن از اي ــا مس ــه باره ــده ک ش
بگوينــد کــه عوايــد حاصــل از فــرآوری و عرضــه ســنگ لرســتان 

ــی رود. ــتان ها م ــر اس ــب ديگ ــه جي ب
ــا  ــوان آنج ــل را می ت ــن معض ــی از اي ــای ناش ــرر و زيان ه ض
ــر  ــس و دبي ــه نايب رئي ــرد ک ــاهده ک ــوس مش ــورت محس به ص
کانــون ســنگ ايــران می گويــد: در صــورت عــدم خــام فروشــی 
ــر ســنگ کــوپ  ــش از 5 براب ــد بي ــن صنعــت می توان ســنگ، اي

ــزوده داشــته باشــد. ــرای لرســتان ارزش اف ب

lبالتکلیفی مصوبه ای در 3 دولت
ــنگ در  ــی س ــای صادرات ــه پايانه ه ــدن مصوب ــرا نش ــا اج و ام
قطــب ســنگ ايــران و جهــان حکايــت صنعتــی اســت کــه گويــا 

کســی ســنگ آن را بــه ســينه نمــی زندتــا به رغــم اشــتغال زايی 
ــا  ــم وعده ه ــدر خ ــان ان ــت همچن ــن صنع ــودن، اي ــاز ب و پول س

بمانــد.
ــات  ــتان از مصوب ــنگ در لرس ــی س ــای صادرات ــاد پايانه ه  ايج
ســفرهای هيئــت دولــت بــه اســتان اســت، مصوبــه ای کــه قــرار 
بــود بــا اجرايــی شــدن پــای ســنگ لرســتان را بيــش از گذشــته 

بــه بازارهــای جهانــی بــاز کنــد.
از زمــان تصويــب ايــن مصوبــه بيــش از 9 ســال می گــذرد ولــی 
ــی و  ــش دولت ــان دو بخ ــردن آن مي ــی ک ــوپ اجراي ــان ت همچن
خصوصــی پــاس کاری می شــود تــا نتيجــه ايــن پــاس کاری »گل 
ــه دروازه خــودی و حاصــل آن فرصــت ســوزی ديگــری  زدن« ب
باشــد و ايــن وضعيــت بالتکليفــی مصوبــات دولت هــای نهــم و 

دهــم تــا دولــت يازدهــم نيــز ادامــه پيداکــرده اســت.

lماجرای آشغال سنگ های میلیاردی
ــادی  ــای زي ــا چالش ه ــنگ ب ــت س ــی صنع ــن در حال همچني
ــره  ــس هيئت مدي ــه رئي ــه گفت ــه ب ــت ک ــان اس ــت در گريب دس
کانــون ســنگ ايــران 40 درصــد توليــدات ايــن صنعــت در قالــب 
ضايعــات دور انداختــه می شــود تــا بــه معضلــی زيســت محيطی 

ــل شــود. تبدي
ــی  ــی موضوع ــات معدن ــت ضايع ــد: بازياف ــه می ده ــد ادام قياثون
اســت کــه شــش ســال پيــش موردبررســی قرارگرفتــه و در ايــن 

زمينــه تدابيــری نيــز انديشــيده شــده اســت.
وی بــا يــادآوری اينکــه در معــادن ســنگ مــا بيــش از 40 درصــد 
ســنگ استخراج شــده دور ريختــه می شــود ادامــه داد: متأســفانه 
ايــن 40 درصــد رقــم بااليــی اســت کــه تبديــل بــه مزيــت و کاال 

نمی شــود.
ــران و عضــو کميســيون  ــون ســنگ اي ــره کان رئيــس هيئت مدي
صنايــع و معــادن اتــاق بازرگانــی ايــران يــادآور شــد: از 
ــرای  ــنگ ب ــزان س ــن مي ــدن اي ــه ش ــر دور ريخت ــوی ديگ س
محيط زيســت نيــز تبديــل بــه يــک بحــران جــدی شــده اســت.

قياثونــد بــا اشــاره بــه شــکايت ها و گاليه هــای متعــدد 
ــز لجــن ســنگ بری ها  ــی ناشــی از دورري محيط زيســت از آلودگ
بيــان می کنــد: نبــود جــای مناســب بــرای دورريــز ايــن ضايعــات 
ــرای معــدن  ــرای محيط زيســت و از ســوی ديگــر ب از يک ســو ب

ــت. ــرده اس ــکل ک ــاد مش ــنگ بری ايج ــای س دار و واحده
 وی تصريــح می کنــد: بــرای اينکــه بتوانيــم هزينه هــای ناشــی 
ــه کاال و  ــات را ب ــم و ضايع ــش دهي ــادن را کاه ــت مع از فعالي
ــط  ــع مرتب ــم صناي ــد به طــور حت ــم باي ــل کني ــزوده تبدي ارزش اف
بــا فــرآوری و بازيافــت ضايعــات ســنگ را در اســتان های مســتعد 

مســتقر کنيــم.

ــش  ــزوده پی ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــنگ قان lس
ــنگ ــت س ــای صنع پ

ــران و عضــو کميســيون  ــون ســنگ اي ــره کان رئيــس هيئت مدي
ــران ادامــه می دهــد: ايجــاد  ــی اي ــاق بازرگان ــادن ات ــع و مع صناي
ايــن صنايــع موجــب می شــود کــه بتوانيــم هــم از معــادن و هــم 
واحدهــای فــراوری ضايعــات ســنگ را بــه کااليــی کــه قابليــت 

فــروش و توليــد نقدينگــی داشــته باشــد تبديــل کنيــم.
و امــا مشــکالت مالياتــی را بايــد بــه ســرجمع مشــکالت 
ــا در آخريــن اظهارنظــر  صنعــت ســنگ لرســتان اضافــه کــرد ت
علــی آشــتاب مديــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی لرســتان در 
ســخنانی بــا اشــاره بــه اينکــه قانــون ارزش افــزوده بــه صنعــت 
ســنگ اســتان آســيب وارد کــرده اســت بگويــد: حتــی می تــوان 
گفــت اين قانــون در برخــی مــوارد باعــث تعطيلــی 100 درصدی 

صنعــت ســنگ شــده اســت.
ــر  ــات ب ــن مالي ــوص قواني ــت در خص ــود: الزم اس ــه ب وی گفت
ــرد. ــورت گي ــی ص ــنگ آسيب شناس ــوزه س ــزوده در ح ارزش اف

نان 25 هزار نفر آجر شد!
ــی  ــای عمران ــه پروژه ه ــفانه ازآنجايی ک ــر متأس ــوی ديگ از س
کشــور بــا کمبــود منابــع جــدی طــی چنــد ســال گذشــته مواجــه 
بــوده و درواقــع بخــش ســاختمان و عمرانــی دچــار رکــود شــده 
ــاختمان  ــا س ــط ب ــع مرتب ــادن صناي ــق افت ــاهد از رون ــت ش اس

ــه صنعــت ســنگ هســتيم. ازجمل
ــته  ــال گذش ــی دو س ــت ط ــن صنع ــر اي ــم ب ــديد حاک ــود ش رک
ــيم و در  ــته باش ــرو داش ــل ني ــر تعدي ــزار نف ــده 25 ه ــب ش موج
ــر 30 درصــد  ــت ســنگ زي ــدات صنع ــزان تولي حــال حاضــر مي

ــد. ــش برس ــن بخ ــال در اي ــای فع ــمی واحده ــت اس ظرفي
ــروش از  ــی و ف ــازار ســازی، بازارياب ــع مشــکالت ب ــن رف همچني
ــی  ــع مال ــوده و نبــود مناب ــار واحدهــای ســنگ بری خــارج ب اختي
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ــازی  ــه بازس ــف درزمين ــی، ضع ــوزه بازرگان ــی در ح ــوم کاف و عل
واحدهــا و بازاريابــی در خــارج کشــور از ديگــر مشــکالت در ايــن 

ــود. ــوب می ش ــش محس بخ
 ايــران دوميــن کشــور مصرف کننــده ســنگ بــوده و ايــن 
ــگاه  ــی ن ــت داخل ــن ظرفي ــه اي ــا توجــه ب ــی اســت کــه ب در حال
واحدهــای توليــد ســنگ بــه بازارهــای خارجــی ضعيــف اســت و 
بايــد موضــوع  رونــق ساخت وســاز بــرای بهبــود فعاليــت صنعــت 
ســنگ در کشــور در دســتور کار قــرار گيرد و از ســوی ديگــر ايجاد 
واحدهــای آموزشــی و تحقيــق و توســعه بــرای ارتقــای توليــدات 

ــن بخــش ضــروری اســت. در اي

lوعده هایی برای صنعت سنگ
و امــا بــا توجــه بــه مشــکالت يــاد شــده ايــن روزهــا وعده هــای 
ــرای  ــی ب ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــده ای از س اميدوارکنن
صنعــت ســنگ لرســتان و ايــران بــه گــوش می رســد، 
ــق  ــاهد رون ــوان ش ــود می ت ــی ش ــر عمليات ــه اگ ــی ک وعده هاي

ــيم. ــور باش ــش در کش ــن بخ اي

ــت  ــه صنع ــده ب ــای اميدوارکنن ــن وعده ه ــد از اي محســن قياثون
ســنگ لرســتان می گويــد و  بــا اشــاره بــه پيگيری هــای صــورت 
گرفتــه بــرای رفــع مشــکالت صنعــت ســنگ ادامــه می دهــد: در 
ايــن راســتا جلســه ای بــا مديريــت ارشــد لرســتان برگــزار و مقــرر 
شــد کــه مشــکالت صنعــت ســنگ کشــور و همچنيــن اســتان 
لرســتان در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی در ســطح ملــی 

مــورد رســيدگی قــرار گيرنــد.
وی بابيــان اينکــه مشــکالت مالياتــی، تأميــن ســرمايه در گردش 
و از همــه مهم تــر عــدم ايجــاد پايانــه صادراتــی ســنگ ازجملــه 
ــوان  ــوند عن ــوب می ش ــوزه محس ــن ح ــکالت اي ــع و مش موان
می کنــد: در ايــن راســتا مقررشــده کــه جلســه توجيهــی در ايــن 

ــزار شــود. ــاون اول رئيس جمهــور برگ ــر مع ــه در دفت زمين
ــران و عضــو کميســيون  ــون ســنگ اي ــره کان رئيــس هيئت مدي
صنايــع و معــادن اتــاق بازرگانــی ايــران تصريــح می کنــد: 
ــع  ــرای رف ــه ب ــاعد داده ک ــول مس ــتان ق ــد لرس ــت ارش مديري
مشــکالت صنعــت ســنگ لرســتان و همچنيــن کشــور نهايــت 
تــالش خــود را کــرده و اقدامــات و پيگيری هــای الزم را در ايــن 

ــه داشــته باشــد. زمين

lســنگ لرســتان به صــورت خــام از اســتان 
می شــود خــارج 

ظهــر حيــدری سرپرســت امــور معدنــی و اکتشــافات ســازمان 
ــازمان  ــن س ــد: اي ــتان می گوي ــدن و تجــارت لرس ــت، مع صنع
ــوزه ســنگ  ــع مشــکالت ح ــات اساســی در راســتای رف اقدام

ــرار داده اســت. اســتان در دســتور کار خــود ق
وی بــه بحــث خــام فروشــی در حــوزه صنعــت ســنگ لرســتان 
ــتان  ــنگ لرس ــون س ــفانه هم اکن ــت: متأس ــرد و گف ــاره ک اش
به صــورت خــام از اســتان خــارج می شــود و در ايــن راســتا 
ــرای  ــی را ب ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت لرســتان اقدامات

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ ــر در دس ــن ام ــری از اي جلوگي
وی بابيــان اينکــه مــا در ايــن راســتا ســاماندهی معــادن ســطح 
ــن  ــت: همچني ــم گف ــرار داده اي ــود ق ــتور کار خ ــتان را در دس اس
ــا  ــتان را ب ــاز در اس ــت های غيرمج ــا برداش ــورد ب ــوع برخ موض

ــم. ــاز کرده اي ــتان آغ ــی در اس ــتگاه های بازرس ــاد ايس ايج
سرپرســت امــور معدنــی و اکتشــافات ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت لرســتان در ادامــه ســخنان خــود بابيــان اينکــه مــا بــرای 
ــری از خــام فروشــی ســنگ اســتان از شــورای توســعه و  جلوگي
ــب  ــت: در قال ــم گف ــه ای را گرفته اي ــتان مصوب ــزی لرس برنامه ري
ــی  ــای عمران ــکاران پروژه ه ــه پيمان ــده ک ــه مقررش ــن مصوب اي
اســتان بــرای اجــرای پروژه هــای خــود از ســنگ توليــدی اســتان 

اســتفاده کننــد.

ــادرات  ــرای ص ــایه ب ــورهای همس ــا کش ــی ب رایزن
ــتان ــنگ لرس س

حيـدری بـا تأکيد بـر اينکـه همچنيـن شـهرداری های اسـتان در 
قالـب هميـن مصوبه موظف شـده اند که بـرای اجـرای پروژه های 
شـهری اسـتان از صنايـع سـنگی اسـتان اسـتفاده کننـد گفـت: 
همچنين يکـی ديگـر از اقدامات صورت گرفته از سـوی سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان ايجـاد »کنسرسـيوم« بـرای 

صـادرات سـنگ بـه کشـورهای هم جـوار اسـت.
وی بــا اشــاره بــه رايزنی هــای صــورت گرفتــه از طريــق ســفارت 
ايــران در کشــورهای هم جــوار ماننــد عــراق، ســوريه و افغانســتان 
ــال  ــور مث ــت: به ط ــان داش ــتان بي ــنگ لرس ــادرات س ــرای ص ب
آخريــن محمولــه ســنگی کــه از لرســتان صــادر شــد حــدود 20 
ــن شــرفين در  ــازی حرمي ــرای ســاخت و بازس ــع ب ــزار مترمرب ه

کشــور عــراق بــود.
سرپرســت امــور معدنــی و اکتشــافات ســازمان صنعــت، معــدن 
ــن  و تجــارت لرســتان يکــی ديگــر از اقدامــات در دســتور کار اي
ــی از  ــنگ مصنوع ــد س ــرای تولي ــرمايه گذاری ب ــازمان را س س
ضايعــات ســنگ اســتان عنــوان کــرد و گفــت: در ايــن راســتا بــه 
يــک ســرمايه گذار در اســتان مجوزهــای الزم را بــرای فعاليــت در 

ايــن حــوزه داده ايــم.

lبرنامــه منســجمی بــرای صنعــت ســنگ لرســتان 
تهیه کرده ایــم

ــر  ــدام ديگ ــی اق ــع تبديل ــاد صناي ــر ايج ــالوه ب ــدری ع حي

ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت لرســتان را در حــوزه 
صنعــت ســنگ اســتان تکميــل زنجيــره ارزش در ايــن 
ــش  ــب افزاي ــدام موج ــن اق ــت: اي ــرد و گف ــوان ک ــوزه عن ح

می شــود. ارزش افــزوده 
ــه بررســی مشــکالت واحدهــای توليــد ســنگ  وی همچنيــن ب
ــرد و  ــاره ک ــی اش ــاد مقاومت ــای اقتص ــب برنامه ه ــتان در قال اس
گفــت: در ايــن راســتا مديريــت ارشــد لرســتان نيــز پيگيری هــای 
مطلوبــی در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی کشــور در دســتور کار خــود 

ــت. ــرار داده اس ق
سرپرســت امــور معدنــی و اکتشــافات ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت لرســتان از تهيــه برنامه منســجم در حوزه ســنگ اســتان 
خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه ظرفيت هــای موجــود در اســتان 
ــن  ــتان در کوتاه تري ــنگ اس ــوزه س ــکالت ح ــم مش ــور حت به ط

مــدت رفــع خواهنــد شــد.

lپیگیــری بــرای راه انــدازی پایانــه صادراتــی 
ــنگ س

ــه  ــاد پايان ــوع ايج ــه موض ــود ب ــخنان خ ــه س ــدری در ادام حي
صادراتــی ســنگ لرســتان اشــاره کــرد و گفــت: ايجــاد ايــن پايانه 

ــت. ــتان اس ــرای اس ــا ب ــی از ضرورت ه يک
ــی از ســوی  ــه اقدامات ــن پايان ــرای ايجــاد اي ــان اينکــه ب وی بابي
معاونــت بازرگانــی و همچنيــن معاونــت صنايــع معدنــی ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان در دســتور کار قرارگرفته اســت 
تصريــح کــرد: فضــای اوليــه بــرای ايجــاد ايــن پايانــه ســنگ در 

ــت. ــده اس ــتان پيش بينی ش اس
سرپرســت امــور معدنــی و اکتشــافات ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت لرســتان بابيان اينکــه محصــوالت و همچنيــن بازارهای 
هــدف بــرای صــادرات ســنگ لرســتان در قالــب فعاليــت پايانــه 
صادراتــی ســنگ لرســتان شناســايی کرده ايــم گفــت: همچنيــن 
بانــک اطالعاتــی شــرکت های داخلــی و خارجــی در ايــن حــوزه 

را احصــا و تهيه کرده ايــم.
ــنگ  ــی س ــه صادرات ــون پايان ــه هم اکن ــان اينک ــدری بابي حي
لرســتان بــه شــکل غيررســمی فعاليــت خــود را در محل شــهرک 
صنعتــی شــماره يــک خرم آبــاد آغــاز کــرده اســت گفــت: 
ــه  ــتان ب ــاص در اس ــبت خ ــک مناس ــه در ي ــن پايان ــه زودی اي ب

ــرد. ــد ک ــه کار خواه ــاز ب ــمی آغ ــکل رس ش

lیک صنعت و هزار سنگ
ــان در  ــای متولي ــر برنامه ه ــد اگ ــر می رس ــه نظ ــر روی ب ــه ه ب
ــاهد  ــد ش ــود باي ــی نش ــريع تر عمليات ــه س ــنگ هرچ ــوزه س ح
شــرايط نگــران کننــده در ايــن صنعــت باشــيم، موضوعــی کــه 
رئيــس هيئت مديــره کانــون ســنگ و عضــو کميســيون صنايــع 
و معــادن اتــاق بازرگانــی ايــران از آن ايــن گونــه يــاد مــی کنــد: 
ــال  ــان س ــا پاي ــنگ را ت ــت س ــت صنع ــد، فعالي ــن رون ــه اي ادام

ــرد. ــف خواهــد ک جــاری متوق
ــه  ــنگ ب ــوزه س ــران در ح ــد اي ــزان تولي ــزارش مي ــن گ بنابراي
کمتــر از نصــف رســيده و متأســفانه ايــن رونــد همچنــان ادامــه 
دارد. مشــکالت مالياتــی، زيرســاختی، تأميــن نيــرو، تکنولــوژی، 
نبــود ســرمايه در گــردش، کارگــری، قانــون کار، فرهنگی و ســوء 
مديريت هــا در جهت دهی هــای صنعــت ســنگ، بی توجهــی 
بــه صــادرات، نبــود پايانه هــای صادراتــی بــرای انجــام کار 
تخصصــی در بازارهــای جهانــی و ... ازجملــه مشــکالت صنعــت 

ســنگ کشــور اســت.
ــا اســت  ــده ســنگ دني ــن توليدکنن ــران دومي عليرغــم اينکــه اي
ولــی در آمــار جهانــی جايــگاه قابــل قبولــی در صــادرات ســنگ 
ــکالت  ــردش مش ــرمايه در گ ــوژی و س ــا تکنول ــا ب ــدارد و تنه ن
ــه  ــی ک ــا زمان ــد و ت ــد ش ــل نخواه ــنگبری ح ــای س واحده
ــم  ــای کار بياوري ــارج را پ ــل و خ ــد داخ ــای جدي ــم بازاره مانتواني
ــت  ــی را در صنع ــرايط خوب ــم توانســت ش ــم نخواهي ــور حت به ط

ــم. ــال کني ــاد و اعم ــور ايج ــنگ کش س

ــران اقتصاد ایـ
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ــای  ــروژه ه ــی از پ ــرب یک ــن غ راه آه
مهــم و تاثیــر گــذار در توســعه اقتصــادی 
ــال ها  ــت س ــا گذش ــه ب ــت ک ــه اس منطق
از آغــاز انجــام مطالعــات و عملیــات 
اجرایــی بــه دلیــل تخصیــص نیافتــن 
ــت.  ــیده اس ــرانجام نرس ــه س ــار ب اعتب

ــا  پــروژه راه آهــن غــرب کشــور يکــی از پروژه هايــی اســت کــه ب
ــال  ــی در ح ــان به آرام ــه کار همچن ــاز ب ــال ها از آغ ــت س گذش

پيشــروی اســت.
مطالعــات ايــن پــروژه در ســال 69 آغــاز شــد و پــس از 11 ســال 
ــد خــورد و اينــک  ــی آن در ســال ۸0 کلي ــات اجراي ــه، عملي مطالع
ــی و 26 ســال از آغــاز  ــات اجراي باگذشــت 15 ســال از آغــاز عملي

ــد. ــار روزگار می گذران ــت اعتب ــار درياف ــات در انتظ مطالع
ايــن پــروژه در مســير ماليــر بــه کرمانشــاه هم اکنــون از پيشــرفت 
ــروی  ــه خس ــاه ب ــير کرمانش ــا در مس ــت، ام ــوردار اس ــی برخ خوب
ــود و هميــن موضــوع باعــث  ــه رو ب ــرارداد روب ــا مشــکالتی در ق ب

توقــف پــروژه در ايــن مســير شــد.
 راه آهــن غــرب کــه قراراســت  يــک کريــدور و نقطه اتصال شــرق 
کشــور به غــرب و پــس ازآن مــرز خســروی و مســير زائــران عتبات 
عاليــات باشــد در ســال گذشــته هيــچ اعتبــاری دريافــت نکــرد تــا 
ــته  ــه داش ــان ادام ــرداری از آن همچن ــرای بهره ب ــا ب وعده ووعيده

باشــد.
ــاخت های  ــی از زيرس ــوان يک ــن به عن ــر، راه آه ــزارش مه ــه گ ب
ــتانی  ــعه اس ــی در توس ــش مهم ــادی نق ــعه اقتص ــم در توس مه
ماننــد کرمانشــاه کــه بــا معضــل بيــکاری دســت به گريبان اســت 
خواهــد داشــت و شايســته اســت کــه دولتمــردان توجــه ويــژه ای 
ــدای  ــنيدن ص ــا ش ــند ت ــته باش ــروژه داش ــن پ ــل اي ــرای تکمي ب
ــر  ــه تأخي ــن ب ــش از اي ــروم بي ــتان مح ــن اس ــار در اي ــوت قط س

ــد. نيفت
ــل ارزان،  ــار، حمل ونق ــافر و ب ــل مس ــاالی حمل ونق ــت ب ظرفي
ــور و  ــز کش ــا مرک ــهل الوصول تر ب ــاط س ــکان ارتب ــاد ام ايج
ايجــاد مســير ارتباطــی ارزان بــا کشــور عــراق از مزايايــی اســت 
ــب  ــرب نصي ــی و راه آهــن غ ــه درنتيجــه ايجــاد خطــوط ريل ک
شــبکه حمل ونقلــی و اســتفاده کنندگان از آن می شــود کــه 

به تبــع آن رشــد اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی را نيــز شــاهد 
ــود. ــم ب خواهي

 
ــه نقــاط دیگــر کشــور  lبودجــه راه آهــن غــرب را ب

ــد داده ان
نماينــده مــردم پــاوه و اورامانــات در ايــن رابطــه گفــت:  متأســفانه 
علی رغــم گذشــت بيــش از دو دهــه از آغــاز پــروژه راه آهــن غــرب، 
ــه کرمانشــاه نرســيده  امــا همچنــان شــاهد هســتيم کــه قطــار ب

اســت.
شــهاب نــادری بــه حرکــت کنــد پــروژه طــی ايــن ســال ها اشــاره 
ــی  ــا الب ــرب ب ــن غ ــه راه آه ــدت بودج ــن م ــت: در اي ــرد و گف ک
ــه و ســهم کرمانشــاه از  ــه مناطــق ديگــر اختصاص يافت عــده ای ب

ــوده اســت. ــدک ب ــيار ان ــا بس ــن بودجه ه اي
وی بــا اشــاره بــه در پيــش بــودن ســفر رئيس جمهــور و خواســته 
مــردم کرمانشــاه بــرای تکميــل پــروژه مذکــور، افــزود: تکميــل و 
ــا  ــن ســفر ب ــروژه راه آهــن غــرب را در اي ــرای پ ــار ب دريافــت اعتب

ــال خواهيــم کــرد. جديــت پيگيــری و دنب
ــی اســت  ــروژه مل ــک پ ــرب ي ــن غ ــرد: راه آه ــح ک ــادری تصري ن
کــه بهره بــرداری از آن در توســعه منطقــه نقــش مهــم و مؤثــری 

خواهــد داشــت.
ــا  ــرب ب ــن غ ــرد: راه آه ــان ک ــس خاطرنش ــده مجل ــن نماين اي
ــه  ــراق درزمين ــه کشــور ع ــدن ب ــاه و متصــل ش ــور از کرمانش عب
ــد  ــات می توان ــن ارتباط ــادرات و واردات کاال و همچني ــعه ص توس

ــد. ــته باش ــی داش ــذاری فراوان تأثيرگ
نــادری تأکيــد کــرد: تــالش مــا ايــن اســت کــه بتوانيــم بــا مطالبه 
تکميــل ايــن پــروژه و پيگيری هــای الزم امســال قطــار بــه 
کرمانشــاه برســد تــا گامــی در راســتای توســعه و پيشــرفت منطقه 

باشــد.

lقــول بهره بــرداری از پــروژه راه آهــن طــی امســال 
داده شــده اســت

ديگــر نماينــده مــردم کرمانشــاه در مجلــس اظهــار داشــت: قــرار 
نيســت در ســفر هيئــت دولــت به اســتان کرمانشــاه، جــز در مــوارد 
ــرای  ــز ب ــه ای ني ــود و بودج ــف ش ــدی تعري ــروژه جدي ــوری، پ ف

ــود. ــد داده ش ــای جدي پروژه ه
عبدالرضــا مصــری تصريــح کــرد: يکــی دو پــروژه فــوری داريــم 

کــه برخــی از آن هــا ســه ســال رويــش کارشــده، برخــی از آن هــا 
مصوبــه اســت و برخــی نيــز طــی دو ســه ســال اســت کــه همــه 
ــوده و  ــاری نب ــز اعتب ــه آن هــا ني مقدمــات آن فراهم شــده کــه البت
تســهيالت اســت کــه از منابــع صنــدوق توســعه ملــی و بانک هــا 
ــروژه  ــار خواهــد شــد، بنابرايــن قــرار نيســت اصــاًل پ تأميــن اعتب
جديــدی کــه در ســفر هيئــت دولــت بــه آن اعتبــارات تعلــق گيــرد 

تعريــف شــود.
ــرار  ــان ق ــده و در جري ــا گفته ش ــه م ــه ب ــه ک ــت: آن گون وی گف
گرفتيــم، در ســفر دولــت قــرار نيســت مصوبــه پروژه هــای 
ــورت  ــا به ص ــت تخصيص ه ــرار اس ــيم و ق ــته باش ــدی داش جدي
100 درصــدی باشــد و آنچــه در همــه جلســات وعــده شــده ايــن 
ــرداری  ــه بهره ب اســت کــه راه آهــن تهــران- کرمانشــاه امســال ب
ــن  ــا 22 بهم ــت ي ــه دول ــا در هفت ــا ي ــی نقل قول ه ــد و ط برس

افتتــاح می شــود.
ــا  ــه م ــه ب ــی ای ک ــول نهاي ــزود: ق ــاه اف ــردم کرمانش ــده م نماين
داده شــده ايــن اســت کــه راه آهــن تهــران- کرمانشــاه در ســال 95 
ــه آن  ــرای ادام ــم ب ــه مناســبی ه ــرداری برســد و بودج ــه بهره ب ب
از کرمانشــاه بــه قصــر شــيرين بدهنــد تــا پــس از يکــی دو ســال 

ــز آغــاز شــود. ــروژه، عمليــات آن ني خوابيــدن پ
ــز قــرار اســت برخــی  وی ادامــه داد: در خصــوص ســاير مــوارد ني
ــی، نهادهــای عمومــی  ســرمايه گذاری ها توســط نهادهــای انقالب
و ... صــورت گيــرد و بــرای اســتان کرمانشــاه قــرار اســت بيشــتر 
ــورت 100  ــا به ص ــود و تخصيص ه ــدام ش ــا اق روی تخصيص ه

درصــدی صــورت گيــرد.
ــی در  ــدی نهاي ــون جمع بن ــه تاکن ــرد: البت ــح ک ــری تصري مص
خصــوص اينکــه اعتبــارات ســفر بــه چــه بخش هــای تخصيــص 
ــم می رســد  ــه تصمي ــت ب ــرای دول ــزی ب ــه چي داده می شــود و چ
امــا اميدواريــم ســفر دولــت، ســفر بابرکتــی برای اســتان کرمانشــاه 

باشــد.

اصلــی  خواســته   5 جــزو  غــرب  lراه آهــن 
اســت رئیس جمهــور  ســفر  در  کرمانشــاهیان 
ــوان  ــز در ســخنانی راه آهــن غــرب را به عن اســتاندار کرمانشــاه ني
يکــی از 5 خواســته اصلــی مــردم کرمانشــاه در ســفر هيئــت دولت 

عنــوان کــرد.
ــه  ــای منطق ــکاری، ارتق ــل بي ــع معض ــزود: رف ــی اف ــداهلل رازان اس
ــرب  ــن غ ــاری، راه آه ــه آزاد تج ــه منطق ــيرين ب ــر ش ــژه قص وي
و راه هــا، ســامانه سردســيری و طــرح کريــدور گردشــگری 
طاق بســتان – بيســتون 5 مطالبــه و پــروژه ای هســتند کــه بــرای 

ــده اند. ــا ش ــفر احص ــن س اي
وی تأکيــد کــرد: ازآنجايی کــه ســفرهای ايــن دولــت بــا 
رييس جمهــور  و  دارد  تفاوت هايــی  گذشــته  دولت هــای 
نمی خواهنــد ليســتی بــه ليســت های طوالنــی پروژه هــای 
ــا  ــت ب ــذا در بحــث موافق ــد، ل ــتان و کشــور بيفزاين ــام اس نيمه تم
پروژه هــای جديــد بــه دنبــال آن هســتند کــه تنهــا بــا چنــد پــروژه 

ــد. ــت کنن ــذار موافق تأثيرگ
رازانــی بابيــان اينکــه راه آهــن غــرب تا کرمانشــاه مشــکلی نــدارد، 
ــه  افــزود: ايــن پــروژه از کرمانشــاه تــا خســروی همچنــان نيــاز ب

پيگيــری و تأکيــد دولــت دارد.
ــه  ــرای کل کشــور و مقول ــروژه راه آهــن را ب اســتاندار کرمانشــاه پ
ــری بســيار مهــم و اســتراتژيک  ــت و توســعه اقتصــادی ام ترانزي
عنــوان کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه ايــن موضــوع ايــن پــروژه نيــز 

ــت. ــا اس ــی م ــای اصل ــزو اولويت ه ج
ــه  ــراه کرمانشــاه ب ــال و ايجــاد بزرگ ــراه کرب ــل بزرگ ــی تکمي رازان
خرم آبــاد را به عنــوان بخــش ديگــری از مطالبــات در حــوزه راه هــا 

عنــوان کــرد.
ــا  ــه وعده هــای داده شــده قطــار ت ــا توجــه ب ــزارش مهــر، ب ــه گ ب
پايــان امســال يــا اوايــل ســال 96 بــه کرمانشــاه خواهــد رســيد و 
حــال بايــد ديــد بــا توجــه بــه در پيــش بــودن ســفر رئيس جمهــور 

ــت؟! ــق خواهــد ياف ــا تحق ــن وعده ه اي

وعده هایی که جای قطار »سوت« می کشند/ 
مسیر آهنی حل مشکالت

مسلم   معین
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آتش سوزی در برج سلمان مشهد

آتش سوزی واحد بوعلی پتروشیمی  ماهشهر     

گــزارشهــایمتنــوعتصویــریکــهدرطــولیــکمــاهازاقصــینقــاطکشــورتوســطعکاســانوخبرنــگارانخبرگــزاری
منتشــرمــیشــودآنقــدرگســتردههســتکــهدســتبــهانتخــابزدنازمیانشــانکاریدشــوارباشــدامــانــگاهمــادرایــن
ــهبــودهواینکــهدر ــهنگاهــیهنرمندان آلبــومتصویــریبیــشازنگاهــیخبــریبــهرویدادهــاییــکمــاهگذشــته،قائلب

همیــنفرصــتکوتــاهچنــدصفحــهنــگاهشــمابــهاقلیــمایــرانبچرخــد.

اجتماع مردمی مدافعان حریم  خانواده در زابل

تصویـر ایران

برج میالد
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پــرورش ماهــی قــزل آال در 
اســتان  آذربایجــان شــرقی

تشییع پیکر مطهر 23 شهید در  مریوان

راهپیمایی روز قدس

تصویـر ایران
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راهپیمایی روز قدس

زنان گلستانی در دامان طبیعت
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راهپیمایی عفاف و حجاب در  شاهرود
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ــم  ــای ابریش ــه ج ــه ب ــی ک زنان
ــد ــی  بافن ــال م خی

ــتای   ــه در روس ــی روی ــاز ب ــاخت و س س
ــتان ــتان گلس ــارت اس زی

سفر رئیس سازمان میراث فرهنگی،  صنایع 
دستی و گردشگری به تبریز 
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http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYMEHR NEWSAGENCYصفحه 113 |  شماره 13 |  مرداد 95

سفره های افطار ساده

طوفان شن در زابل

سفر رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام  به استان کرمان
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