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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

بقچهنوروزیبهاردرشهرستانها

آداب نوروز روی سفره مهربانی

بیبیگردیتاکوزه نو
می شد .از گذشته های دور فرارسیدن نوروز با مراسم مختلفی
همراه بوده است چه آن ها که جنبه عمومی داشته و چه آن که
خاص برخی مناطق بوده است.

سالنوکوزهنو

قاسمی
سفره ای رو به قبله پهن می کند و شال ترمه را روی آن می اندازد.
پیاله و ظرف های برنجی را روی آن می چیند و سفره ای رنگارنگ
از سیب سرخ  ،سیر ،سکه ،سبزی ،سمنو و  ...را در تصویر
آینه عروسی اش می چیند .قرآن را به تبرک می گذارد و چند
اسکناس الی آن و لبخند نوه هایی را به یاد می آورد که منتظر
آمدن شان است .نان خانگی و ظرفی از شیرینی های محلی،
کاسه ای از برگه های میوه ،عناب ،بادام و هر چه در خانه داشته
آماده کرده است و  ...اما حاال مادر بزرگ روزهای خوش گذشته
را فقط در تنهایی از ذهن می گذراند .شاید اگر این روزها کرونا
مهمان ناخوانده شهر نبود خاطرات خوش گذشته برایش تکرار

قاین از مناطقی است که سنت های کوزه شکنی و بی بی گردی را
تجربه کرده است .در سنت کوزه شکنی ،بعد از چهارشنبه سوری،
کوزه کهنه و قدیمی که آب را سرد نمی کرد از سر در حیاط به
داخل کوچه می انداختند و اعتقاد داشتند با شکستن کوزه ،بال
و بیماری از خانواده دور خواهد شد .هنگام پرتاب کردن کوزه هم
این شعر را می خواندند :سال نو کوزه نو /شیطو برو شیطو برو.
سرپرست میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی قاینات
می گوید :داخل کوزه آب ،چند سکه و انگشتری بود و به دسته کوزه
یک دستمال و چارقد (لچک) گره می زدند که هر کدام معنایی
داشت .دختران دم بخت با لباس های محلی کوزه را به کوچه
پرتاب می کردند .جوانی که منتظر دامادی بود و نیت دختری را
داشت باید از این فرصت استفاده می کرد سکه ،انگشتر و چارقد را
به عنوان نشانه و عالقه به آن خانواده جمع می کرد« .عباس زاده»
می افزاید :اگر دستمال و لچک به دست خانواده دیگری می افتاد
حق خواستگاری از خانواده پسر ،سلب می شد و باید به شیوه ای
آن دستمال را می گرفت تا پاگشای داخل خانه دختر باشد و ...

بیبیگردیبرایسالمتی
وی مراسم «بیبیگردی» را از دیگر آیینهای نوروزی بیان می کند
که دوازده فروردین در چند روستا و برای برآورده شدن حاجت و
سالمتی برگزار میشود و نقش اصلی این مراسم ،مسنترین
زن محل است و زنان و دختران محل هم همکاری دارند .زنان و

معرفی سرپرست فرمانداری درمیان
سرپرست جدید فرمانداری درمیان معرفی شد .روز
گذشتهدرمراسمیباحضورمعاونسیاسیاستاندار؛
«بخشی»بهعنوانسرپرستجدیدفرمانداریدرمیان

معرفی و از خدمات بشیری زاده ،قدردانی شد .در این
مراسم«خوشخبر»معاوناستاندارخواستاراستفاده
ازتوانمسئوالنبهمنظورپیشرفتاینشهرستانشد.

 75درصد سرایانی ها غربالگری کرونا شدند
 75درصدمردمسرایانبرایمقابلهباکروناغربالگری
شدند«.خزاعی»معاونفرماندارسرایاندرجلسهستاد
مدیریتبیماریکرونا خواستارمدیریترفتوآمدهاو
پذیرشمهمانهاشد.مسئولشبکهبهداشتودرمان

هم با اشاره به این که بیش از  75درصد مردم از طریق
سامانه بیماریابی شدند ،گفت :مورد خاصی گزارش
نشدهاست.دکتر«بهرامینژاد»افزود:رعایتبهداشت
فردیواجتماعیتنهاراهمقابلهبااینویروساست.

دختران از صبح در خانه نان محلی فتیر می پزند و بعدازظهر ،ب ه
وسیله یک تکه چوب و پنبه یا پشم« ،چراغ» درست و برای برآورده
شدن حاجت روشن میکنند .هر خانواده اولین شمع را به نیت
سالمتی و فرج آقا امام زمان (عج) درست میکند و دسته جمعی
به د ِر خانه بیبی میآیند .بیبی از قبل یک خشت خام و قدیمی
تهیه می کند و روی آن مقداری گل میمالد و هر کدام از شمعها
را با صلوات و دعا در گل ها فرو میکند و سپس با شادی و شعف
با خشت حاوی فتیلهها در خارج روستا و اطراف یک چاه جمع
می شود و پس از سوختن شمع ،خشت را داخل چاه می اندازد
و به نیت از بین رفتن سختیها و بالیا دعا و سپس شیرینی و فتیر
بیبی گرد را به یکدیگر تعارف میکنند.مسئول میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی سرایان هم به یک رسم قدیمی
روستاهای این منطقه اشاره و اظهار می کند :روز قبل از عید را
علفه می گویند و مردم روستا به کشتزارهای گندم و جو می روند و
دسته ای از آن را درو می کنند و به خانه می برند و به نیت سبزی و
خرمی در حلقه درهای خانه می گذارند« .عرب» از یک سنت دیگر
نیز نام می برد و می گوید :مردم ششم فروردین را در خانه نمی
مانند و مانند روز  13از صبح تا عصر را در طبیعت می گذرانند.

گروه شهرستان ها -طرح استقبال از بهار هر سال در
آستانه نوروز با آماده سازی بوستان ها ،تغییر و تحول
در مبلمان شهری و  ...با جدیت خاصی اجرا می شود.
امسال هم با وجود شیوع کرونا ،زیباسازی شهرها در
استقبال از بهار فراموش نشده است.

 25هزار بوته گل برای دیار نرگس
مسئول حوزه
پژوهش اداره کل
میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع
دستی :دو رسم به
جا مانده از قدیم
قاین در فهرست
میراث ناملموس
ثبت شده است اما
دیگر آداب و رسوم
نوروز در استان
مشابه بقیه نقاط
کشور است

 2رسمبهجامانده
بهگفتهمسئولحوزهپژوهشادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگری
و صنایع دستی دو رسم به جا مانده از قدیم قاین در فهرست میراث
ناملموسثبتشدهاستامادیگرآدابورسومنوروزدراستانمشابه
بقیهنقاطکشوراست«.برآبادی»میافزاید:دربرخینقاطاستاندر
اطراف چشمه یا زیارتگاه جشن های نوروزی از اول تا 13فروردین یا
روز سیزده بدر برگزار می شود و بازی های بومی محلی از آن جمله
استالبتهامسالشرایطمتفاوتاست.

3000جلد افزایش منابع
کتابخانه های سرایان
سه هزار جلد کتاب در یک سال گذشته به منابع
کتابخانه های عمومی سرایان اضافه شد .رئیس
اداره کتابخانه های عمومی سرایان گفت :هزار و
 500جلد از کتاب ها را خیران اهدا کردند و هزار
عنوانکتابهمازنهادکتابخانههایعمومیکشور
تامین شد« .فوالدی» تعداد کتاب کتابخانه های
عمومی این شهرستان را حدود  73هزار عنوان
اعالم کرد و افزود :در یک سال گذشته  500جلد
کتابازادارهکلکتابخانههایاستاندریافتشد.

شهرستان ها
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ورودی طبس از سمت

به گزارش خبرنگار ما ،شهرداری دیار گل های
نرگس با  25هزار بوته گل به استقبال بهار رفته است.
«علیزاده» شهردار خوسف هر چند وضعیت بودجه
امسال را چندان مساعد نمی داند اما می گوید :سعی
شده است با توجه به شیوع ویروس کرونا ،حال و هوای
شهربانصبپرچمهایرنگیدربولوارهاوخیابانهای
اصلی ،استفاده از نمادها و  ...تغییر کند.

 15نماد در دیار آسبادها
هرچندشیوعکرونا،بسیاریازبرنامههابرایاستقبال
از بهار را در این شهر به حالت تعلیق درآورده است اما با
وجود این شهرداری برای نونواری شهر با نصب نماد،
گل آرایی و  ...به خوشامدگویی بهار رفته است .به
گزارش خبرنگار ما از نهبندان «رئیسون» شهردار
از کاشت  35هزار شاخه گل ،تغییر مبلمان شهری،
گل آرایی معابر و میادین و  ...خبر و ادامه می دهد:
 15نماد ساخته شهرداری در میادین و نقاط مختلف
نصب می شود.

گل ها در سرزمین طالی سرخ
به گزارش خبرنگار ما از قاین ،در سرزمین طالی سرخ
هم شهرداری از فعالیت های عمرانی و خدماتی در
آستانهنوروزغافلنبودهوبهمنظورزیباسازی،نظافت،
نصبنمادوتوسعهفضایسبزفعالیتهاییانجامداده
است .مهندس «ایوب نژاد» شهردار قاین ،افزون بر
گندزدایی و ضد عفونی معابر ،از غرس  10هزار اصله
نهال ،کاشت 100هزار بوته گل در پارک ها ،میادین و
بولوارها،دیوارنویسیونقاشیدیواری،نصب 25نماد
و  ...برای نو نوار شدن شهر خبر می دهد.

راه آهن مسدود شد

بوستان گل محمدی در دیار بادگیرها

توسلی -مسیر ورودی طبس از سمت راه آهن و
امامزادهمسدودشد.فرماندهپلیسراهطبس–یزد
با اشاره به شیوع کرونا و با هدف رفاه شهروندان
طبس ،از مسدود شدن مسیر ورودی این شهر
از سمت راه آهن و امامزاده خبر داد و گفت :این
مسیر به وسیله بلوکه تا اطالع ثانوی مسدود است.
«حسین پور» از کنترل ورودی طبس از سمت
دیهشکهمخبروادامهداد:دراینمحورخودروها
نیزضدعفونیمیشوند.

خبرنگار ما از بشرویه هم گزارش می دهد که
مسئوالن این شهر اگر چه این روزها عزم خود را برای
مقابله با ویروس کرونا جزم کرده اند ،اما از تغییر
چهره شهر در آستانه بهار غافل نبوده اند .در این شهر
ایستگاه ها ی رنگ آمیزی ،درختچه ها و بوستان
گلشن فجر نورپردازی و نمادهای نوروزی نصب شده
است و احداث بوستان گل محمدی در معبر در حال
احداث قلعه نو از دیگر اقدام های شهرداری برای
استقبال از بهار است.

تونل نوری در سرزمین آب انبارها
در واپسین روزهای سال ،شهرداری دیار آب انبارها
هم با انجام فعالیت های نوروزی ،دستی به سر و روی
شهر کشیده است؛ طوری که با گذر از برخی نقاط ،این
تغییراتبهخوبینمایانمیشود.بهگزارشخبرنگارما
از سرایان« ،مطلبی پور» شهردار این شهر ،اجرای تونل
نوری در گلستان طالقانی ،زیباسازی معابر و خیابان
های شهر ،نورپردازی نقاط مختلف ،گل کاری و هرس
درختان و  ...را از جمله برنامه های استقبال از بهار
اعالممیکند.

سنگ تمام در تون
گزارشخبرنگارماازفردوسهمحاکیاستکهدست
اندرکارانامورشهری،برایاستقبالازبهارسنگتمام
گذاشتهاند،ازگلکاریونصبنمادتاآسفالتونظافت
شهر که به خوبی احساس می شود .اما افسوس که این
روزها شیوع کرونا ،این مهمان ناخوانده ،کام نوروزی
مردمراتلخکردهواضطرابونگرانیرابرایشهروندان
به همراه آورده است .از طبس نیز گزارش می رسد،
شهرداریباهمهمشغلهوتمرکزبرایضدعفونیمعابر
ونقاطشهری،اززیباسازیباکاشتگلهایرنگارنگ
در میادین و بولوارها و نصب نمادهای نوروزی غافل
نمانده است« .زینلی» شهردار سربیشه هم پاک سازی
و رنگ آمیزی نمادهای شهری ،لکه گیری خیابانها
و معابر وگل آرایی را از جمله مهم ترین اقدامات در
استقبال از بهار دانست« .عابدینی» شهردار اسدیه نیز
از کاشت هشت هزار گل در میادین و فضاهای سبز این
شهرخبرمیدهد.
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