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 استان ها 
نگران خاموشی تابستان نباشند

وزیر نیرو در روزهای پایانی سال گذشته، کسری تراز برق را حدود 
۱۷هزار مگاوات اعالم کرده و گفته بود: بخشــی از این کســری با 
نیروگاه های جدیدی که به مدار وارد می شــوند و بخشــی هم با 

ساماندهی تقاضا مدیریت خواهد شد.

نگرانی از کمبود برق در خراسان
هنوز نگرانی هایی برای خاموشــی های تابســتان و کســری برق 
در اســتان های مختلف وجود دارد؛ به طوری کــه چند روز پیش 
مدیرعامل برق منطقه خراسان پیش بینی کرد امسال در کشور با 
کمبود ۱۴هزار مگاوات تولید برق طی فصل تابستان روبه رو باشیم 
که از این میزان ۱۲۹۵مگاوات ســهم ۳اســتان خراسان شمالی، 
رضوی و جنوبی خواهد بود. حسین محمودی با بیان اینکه مشکل 
تراز مصرف و تولید برق از حدود ۱۰سال گذشــته در کشور آغاز 
شده است، گفت: شبکه برق، شــبکه ای سراسری و یکپارچه است 
و در کل کشور توزیع می شود و نمی توان آن را به صورت منطقه ای 
تقسیم کرد. دیسپچینگ ملی نیز از تهران شبکه برق را به صورت 
کلی مدیریت می کند و سهمی را برای استان ها درنظر می گیرد؛ به 
اینگونه که ممکن است برقی که در خراسان تولید می شود در جنوب 
کشور مصرف شود. او نیاز مصرف همزمان استان های خراسان در 
لحظه پیک را ۴۸۱۲مگاوات دانست و افزود: خراسان شمالی طی 
سال گذشته در مقایسه با استان های خراســان رضوی و جنوبی 

پایین ترین سهم خاموشی ها را با ۵درصد داشت.
 

تالش برای کاهش کسری
با وجود ابــراز این نگرانــی و تأکید بر مدیریــت مصرف، مصطفی 
رجبی مشهدی، سخنگوی جدید صنعت برق به همشهری می گوید: 
هم اکنون شبکه سراســری برق وضعیت پایداری دارد و کمبودی 
نداریم و تامین برق به صورت پایدار انجام می شــود؛ به طوری که از 
ابتدای سال تا االن توانســتیم بیش از ۱۰درصد رشد مصرف را در 
بخش صنعتی و همچنین در سایر بخش ها شاهد باشیم. مصطفی 
رجبی مشــهدی با بیان اینکه برای گذر از تابستان اقدامات مفصل 
و گســترده ای برای افزایش نیروگاه ها و همچنین افزایش ظرفیت 
نیروگاه های موجود انجام شده اســت، می افزاید: برنامه ریزی این 
است که از طریق نیروگاه های موجود بیش از هزار مگاوات به ظرفیت 
تولید کشور اضافه شود و همچنین ساخت ۴۲۰۰نیروگاه حرارتی و 
۵۰۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در دستور کار است که برخی از این 
نیروگاه ها در مدار تولید قرار گرفتند و برخی تا تابستان بهره برداری 
می شوند. به گفته وی، اســتان های مختلف ازجمله برق منطقه ای 
خراسان به شبکه سراسری وصل هستند و به همین دلیل محدودیتی 
برای انتقال برق به آنها وجود ندارد. رجبی مشهدی اظهار امیدواری 
می کند که تابستان امسال با شرایط خوبی در همه استان ها پشت سر 
گذاشته شود. این صحبت ها در حالی مطرح می شود که پیش از این 
مسئوالن خوزستان به عنوان یکی از مهم ترین تولیدکنندگان شبکه 
برق کشور از کاهش ۴۰درصدی تولید برق در این استان خبر داده 
بودند. همچنین به دلیل محدودیت شدید منابع آب در سد کرخه 

عمال بیش از ۷ماه است که نیروگاه سد آن از مدار خارج شده است.

برف بهاری در آذربایجان شرقی

در پنجاه و چهارمین روز از بهار ۱۴۰۱، زمستان 
در برخــی مناطــق آذربایجان شــرقی به ویژه 
شهرستان مرند، تبریز و ورزقان و هریس تمدید 
شد و چهره زمســتانی را به رخ زمین کشاند. به 
گزارش فارس، بارش برف موجب افت شدید دما 
شد و مردم که برای استقبال از بهار بخاری های 
خودشــان را در منزل جمع کرده بودند، مجبور 
شــدند دوبــاره بخاری هــا را برپا کننــد و دود 
دودکش های پشت بام ها بار دیگر چهره زمستان را 
به این استان بازگرداند. افشین ابراهیمی، مسئول 
روابط عمومی هواشناسی آذربایجان شرقی اظهار 
کرد: طبق پیش بینی های اداره کل هواشناســی 
آذربایجان شرقی، شاهد رگبار باران و رعد و برق 
در استان به ویژه نیمه شــمالی استان بودیم که 
بیشترین بارش در ۲۴ساعت گذشته از شهرستان 

اهر با ۷/۲۲ میلی متر گزارش شده است.

 خبر

ریزگردها فعال از جنوب نمی روند
سازمان هواشناسی برای روز پنجشنبه و جمعه در ۱۴استان 
هشدار بارش های سیل آســا را صادر کرده بود، اما در همین 
زمان ۱۵اســتان کشــور درگیر گرد و خــاک، کاهش دید 
افقی، افزایش آلودگی و کاهش کیفیت هوا بودند. بوشــهر، 
کردســتان، لرســتان، جنوب آذربایجان شــرقی، جنوب 
آذربایجان غربی، زنجان، همدان و شمال شرق اصفهان روز 
پنجشنبه، تهران، خراســان رضوی، قم، اصفهان و یزد روز 

جمعه با این پدیده دست  و  پنجه نرم کردند.

خیزش کانون های گرد و غبار در اصفهان
گرچه اســتان های نوار غربی کشــور در هفته های اخیر در 
معرض ریزگردهای خارجی وارد شده به کشور قرار داشتند، 
اما وقوع بادهای شدید منجر به خیزش کانون های داخلی هم 
شده بود. اصفهان ۲روز گذشته با این ریزگردها مواجه بود و 

امروز هم هوای آلوده به گرد و خاک خواهد داشت.
 مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه
یک و نیم میلیون هکتــار کانون های فرســایش بادی در 
اصفهان شناسایی شده است، گفت: حدود ۲.۵میلیون هکتار 
از اراضی استان و ۱۴شهرستان تحت فرسایش بادی هستند.
 منصور شیشــه فروش با بیــان اینکه خیــزش کانون های
گرد و غبار، کاهش میدان دید و کاهش کیفیت هوا را از روز 
چهارشنبه گذشــته تا پایان امروز در استان رقم زده است، 
افزود: وزش باد در روز چهارشــنبه گذشته ناشی از فعالیت 
کانون های گرد و غبار در شمال عراق بود که به اصفهان رسید، 
اما گرد و خاک روز جمعه و شنبه ناشی از فعالیت کانون های 

گرد و غبار داخلی در اردستان، انارک و نائین است.

خاک تا یکشنبه، مهمان بوشهر ی ها
استان بوشهر هم مانند اصفهان از چهارشنبه هفته گذشته 
با هشدار هواشناســی و ورود ریزگردهای خارجی با کاهش 
کیفیت هوا مواجه شد؛ هرچند گرد و غبار تا فردا هم در این 

استان ماندگار است.
کارشناس اداره کل هواشناسی بوشهر گفت: از روز چهارشنبه 
تا فردا، یکشنبه نسبت به وزش باد، خیزش گرد و غبار محلی 
و احتمال نفوذ ریزگردهــای فرامنطقــه ای در فضای این 
 استان، هشدار سطح زرد )آگاهی و اقدام درصورت نیاز( اعالم

شده است.
پیام مساعدی افزود: طی این مدت به دلیل وزش باد، خیزش 
گرد و خاک در برخی مناطق مســتعد استان بوشهر و نفوذ 
ریزگردها از مناطق همجــوار به این اســتان دور از انتظار 

نخواهد بود.
باد شدید و گرد و خاک امروز در اصفهان، بوشهر، خوزستان 
و ایالم ادامه دارد و به همین دلیل هواشناسی از شهروندان 
خواسته است توصیه هایی مانند احتیاط در تردد برون شهری 
به ویژه در جاده های کویری، اســتحکام سازه های موقتی، 
تردد و پارک نکردن خودرو در اطراف درختان فرســوده و 

ساختمان های  نیمه کاره را جدی بگیرند.

آب و هوا 

عدد خبرانرژی

 معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان 
جهادکشــاورزی سیســتان و بلوچســتان 
گفت: از ابتدای امســال بیش از ٢میلیون 
و ٣۵٣هزار و ٢۶٠جوجه ریزی در واحدهای 
مرغــداری اســتان انجــام شــد کــه نســبت 
به مدت مشابه ســال قبل ۵١۴هزار بیشتر 
بود. به گــزارش ایســنا، غالمرضا ســرگزی 
افــزود: بــا ایــن میــزان جوجه ریــزی، ۴هزار 
 تن گوشــت مــرغ تولیــد و بــه بــازار مصرف 

عرضه می شود.

 ٢
میلیون

سیستان و بلوچستان

جهادکشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
بیــش  امســال  گفــت:  کردســتان 
از ۱۱۴میلیــارد ریــال به دلیــل بــاران 
سیل آســا، تگرگ و صاعقــه به بخش 
کشاورزی استان خسارت وارد شد. به 
گزارش ایرنا، پیمان اســکندری اظهار 
کرد: آمار مربوط به بــازه زمانی ۵تا ۱2 
اردیبهشــت اســت و بعد از ایــن تاریخ 
هم خسارت هایی وارد شد که در حال 

بررسی و جمع بندی آنها هستیم.

کردستان

 114
میلیارد  

شهرســتان کوثر یا به گویش مــردم منطقه »گیوی« 
سرمایه های هنری و طبیعی بســیاری دارد که »خاله  
خورشید« یکی از معروف ترین آن هاست؛ زنی ۸۷ساله 

و تنها بازمانده از نسل سازندگان »بارداخ«.
خاله خورشید چند ماهی به دلیل بیماری قلبی توانایی 
صحبت کردن نداشت، اما باالخره در روزهای اخیر توان 
صحبت کردن پیدا کرد. تماس ما با او برقرار می شود و در 
خانه اش نشسته و آنطور که خودش می گوید: آبگوشت 
در یکی از همان بارداخ های معروف در حال پختن است.
خاله خورشید فارسی صحبت نمی کند و هرچند ما با 
همکاری فاطمه مجیدی، کارشــناس میراث فرهنگی 
شهرستان کوثر توانستیم با او هم زبان شویم، اما لهجه 
شیرین و صدای دوست داشتنی اش گویای مهربانی و 

صمیمیت اوست.

روزگار مرا به ساخت بارداخ کشاند
خورشــید نوروزی متولد۱۳۱۴ اســت و از6۰ســال 
 پیش تاکنون بارداخ می ســازد؛ ســفالی محلی که در
دی مــاه۱۴۰۰ به خاطــر ارزش های معنــوی و برای 
پیشگیری از فراموشــی ثبت ملی شد. همین موضوع 
بهانه ای شــد تا برای گفت وگو ســراغ او برویم. خاله 
خورشید درباره حال و احوال این روزهایش می گوید: 
مدتی است حال خوبی ندارم و به خاطر همین از ۲ماه 
قبل نتوانسته ام کار جدیدی بسازم. دوستان و آشنایان 
تماس می گیرند و می خواهند برایشان بارداخ بسازم، ولی 
فعال نمی توانم سفارش جدیدی قبول کنم. البته کمی 

حالم بهتر بشود دوباره شروع می کنم.
کار روی این ســفال قدیمی را خیلی دوســت دارد و 
می گوید: ساخت آن به هیچ عنوان کار سختی نیست. 
بــارداخ با ســفال معمولی خیلــی فــرق دارد، این را 
از توضیحاتی که خاله خورشــید درباره ســاخت این 
ظرف های محلی می دهد متوجه می شوم. با این حال او 
طوری درباره آن حرف می زند که گویی همه می توانند 
بارداخ بسازند. خاله خورشید توضیح می دهد: اگر از من 

بپرسید ساختن بارداخ اصال کار سختی نیست، البته با 
هر خاکی نمی شود بارداخ ساخت، همیشه خاک الزم 
برای ساختن این ســفال را از منطقه قلعه که نزدیک 
همین جاســت تهیه کرده  ایم. خودمان می رویم خاک 
را می آوریم و الک می کنیم تا بسیار نرم و یکدست شود. 
ماده بعدی که نیاز داریم موی بز است. پس از آنکه  خاک 
را به ِگل تبدیل کردیم، موهای قیچی  شده بز را البه الی 
ِگل اضافه و مخلوط می کنیم تا ماده الزم برای ساخت 
بارداخ آماده شود. این گل را بین پارچه پیچیده و یک روز 
به حال خودش می گذاریم، سپس مرد جوانی این گل 
را آنقدر ورز می دهد تا از آن صدای شکستن گردو بلند 
شود. این گل را باز یک روز نگه می داریم و بعد می توانیم 
با آن بارداخ بســازیم.  بارداخ به چرخ سفال نیاز ندارد و 

همه مراحل آن با دست انجام می شود.
او ادامه می دهد: وقت هایی مثل حاال که نمی توانم کار 
کنم، دلم برای ســفالگری تنگ می شود، گاهی هم که 
ناراحتم یا دلم گرفته با اینکه توان ساختن ندارم سراغ 
گل سفال می روم. می دانید، حتی لمس کردن این گل 
هم حالم را خوب می کند. همسرم می گوید: استراحت 
کنم و سفال نسازم ولی واقعا روحیه ام هنگام کارکردن با 
این گل بهتر می شود. از او می پرسم که این کار را از کی 
شروع کرده و چطور ساختن بارداخ را یاد گرفته و خاله 
خورشید با زبان شیرین آذری توضیح می دهد : خواهر 
بزرگترم از قدیــم بارداخ می ســاخت و درآمدی برای 
زندگی اش کسب می کرد، به خاطر همین کار سفال را تا 
حدودی بلد بودم، یادم می آید ۳۰ساله بودم که باغمان 
محصولی نداد، زندگی ما هم با فروختن محصول همان 
باغ می گذشت. چاره ای نداشــتم به جز اینکه ساخت 
بارداخ را دقیق از خواهرم یاد بگیرم تا بتوانم با ساختن 
ظروف سفالی و معاوضه آن با پول یا قند، شکر یا روغن 
زندگی را سامان ببخشم. کم کم یادگرفتم و در ساختن 
بارداخ حرفه ای شدم و طی همه سال هایی که گذشته، 
این کار را ادامه دادم. حتی بعد از اینکه همســرم دیگر 
توانایی کارکردن نداشــت باز هم ساخت بارداخ بود که 

درآمد زندگی ما را تامین کرد.

با بارداخ چه چیزهایی می سازند؟
خاله خورشید درباره اینکه چه چیزهایی با ِگل می تواند 

بسازد، می گوید که همچون خواهرش ظرف های سفالی 
مناسب زندگی روزمره را می سازد.

او ادامه می دهد: البته خواهرم به جز این ها برای خانه ها 
تنور هم می ســاخت. من هم همین چیزها را از او یاد 
گرفتم و می سازم. بیشــتر بارداخ ها برای درست کردن 
آبگوشت استفاده می شود، ولی اندازه های مختلفی دارد. 
به جز آن ظرف های دیگری به شــکل تابه هم درست 
می کردیم که می شود در آن کوکو سرخ کرد. به جز ظرف 
و تنور تنها چیز دیگری که با بارداخ ساخته می شود، شی  
سفالی اســت که آن را داغ و برای رفع کمردرد و پا درد 
استفاده می کنند. این را مادرم نخستین بار درست کرد 

و من هم بعدها ساختش را ادامه دادم.

بارداخ قیمت ندارد
هنرهای دســتی و سنتی همیشــه آثاری ارزشمند و 
معنوی محسوب می شوند، همین که کسی با دست های 
خودش آنها را ســاخته کافی اســت تا هرکسی آنها را 
عزیزتر از اشــیا و ظروف کارخانه ای بداند. با این حال 
خاله خورشید درباره کارهایش چندان سختگیر نیست 
و وقتی می پرسم چطور کارهایش را قیمت می گذارد، 
می گوید: بــرای بارداخ قیمت مشــخصی به کســی 
نمی گویم، هرکســی هرچقدر که دوست داشته باشد 
پرداخت می کند و من هم چیز بیشتری از آنها نمی گیرم.

بارداخ؛ هنر زنان
اما بارداخ از کجا آمده اســت و از کی در میان مردم کوثر 
ساختنش آغاز شده؟ خاله خورشــید درباره سابقه این 
ظرف های ســفالی توضیح می دهد: مردم کوثر از قدیم 
بارداخ می ســاختند و برای پختن غذا و به ویژه آبگوشت 
از آن اســتفاده می کردند، دقیقا نمی دانــم از چه زمانی 
ساختن بارداخ توسط مردم شروع شــده اما از وقتی که 
خودم به یاد دارم ساختن و اســتفاده از آن میان مردم 
محلی رواج داشته است. حتی مادر و مادربزرگم هم بارداخ 
می ساختند. با اینکه کودک بودم به خاطر دارم بارداخی 
که زنان اهل گیوی می ساختند برای شهرها و روستاهای 
دیگر هم فرستاده می شــد و به جایش مواد غذایی مورد 

نیاز دریافت می شد. 
خاله خورشید می گوید که بارداخ کار دستی زنان گیوی 

بود و به یاد نمی آورد مردهــای فامیل یا محله را در حال 
ساختن بارداخ دیده باشد. او می گوید: ساختن بارداخ هم 
ســرگرمی و عالقه زنان بود هم شغلشان، بعضی ها فقط 
برای استفاده خودشان بارداخ می ساختند و بعضی هم 
مثل من از آن برای گذران زندگی استفاده می کردند. دلیل 
اینکه چرا زن ها فقط بارداخ می ساختند را نمی دانم ولی تا 

امروز به همین شکل ساخته شده است. 
خاله خورشــید از هر چیزی که به بارداخ مربوط باشــد 
استقبال می کند و آنقدر مهربان است که در این سال ها 
به هر مشتری که مشتاق بوده، ساختن آن را آموزش داده 
است. با این حال او ساختن بارداخ را قبال به چند نفری که 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان معرفی کرده 
بود یاد داده  است. خودش می گوید: دوست دارم این کار 
را باز هم انجام بدهم تا حداقل پس از من افراد دیگری هم 

بتوانند این سفال را بسازند.
او در پایان صحبت کوتاهمان وقتی می پرسم چه آرزویی 
دارد، می گوید: آرزویی ندارم، فقط دلم می خواهد کسانی 
که برایشان بارداخ درســت کرده ام هر بار از آن استفاده 

می کنند به یاد من باشند و برای من هم دعا کنند.

   
خاله خورشــید به جز محصول بــاغ کوچکش درآمدی 
ندارد، بیمه نیست و اگر نتواند بارداخ بسازد آنقدر متکی 
به خودش اســت که از کســی کمک نمی گیرد. حاال که 
دست ســاخته های او به عنوان تنها ســازنده این سفال 
مخصوص شهرســتان گیوی ثبت ملی شــده است، بد 
نیســت مســئوالن میراث فرهنگی برای او شرایطی را 
 فراهم کننــد کــه در دوران ســالمندی نگــران اداره

زندگی اش نباشد.

یادگاری های خاله خورشید
خاله خورشید برای فروش ظروف سنتی خود، قیمتي تعیین نمی کند و آرزو دارد آیندگان با دیدن »بارداخ« به یاد او بیفتند

حمیده پازوکی گپ
مردم کوثر از قدیم بارداخ می ســاختند و برای خبرنگار

پختن غذا و بــه ویژه آبگوشــت از آن اســتفاده 
می کردند، دقیقا نمی دانم از چه زمانی ساختن 
بارداخ توســط مردم شــروع شــده امــا از وقتی 
که خودم به یاد دارم ســاختن و استفاده از آن 

میان مردم محلی رواج داشته است

مراحل ساخت بارداخ
بارداخ ظرفی سفالی است که به شکل  دستی فتیله ای در اندازه های مختلف 
به صورت تک  یا دودستگیره و دارای در ساخته می شود. ظرف ساخته شده از 
گل و موی بز پس از ساخت البه الی پارچه ای پیچیده می شود تا به مرور آب 
اولیه خود را از دســت بدهد. بعد از این مرحله و وقتی که ظرف هنوز خیس 
است، با استفاده از سنگ های رودخانه در 3مرحله صیقل کاری و در نهایت 

کنار گذاشته می شود تا به طور کامل خشک شود.
در گذشته سفال های خشک شده را در تنور می پختند اما در حال حاضر برای 
پخت از بشکه ای استفاده می شود که در زیر آن سوراخ هایی برای جابه جایی 
هوا تعبیه و از قسمت میانی یک در، برای کنترل پخت سفال ایجاد شده است. 
ظروف پخته شده را برای آب بندی اولیه روی شعله می گذارند و در آن  برنج، 
آب و روغن در حال جوش می ریزند و مدتی به حال خود می گذارند. پس از این 
مرحله پخت هر نوع غذا مثل آبگوشت، کله پاچه، عدسی، برنج و... در بارداخ 

امکان پذیر خواهد بود.

مکث

بزم هزار رنگ بختیاری
مراسم عروسی در قوم بختیاری، نمونه ای زیبا و بی آالیش از 
یگانگی جان ها و اشتراک روح زندگی است. مراسم عروسی 

در اقوام بختیاری در قلب طبیعت انجام می شود تا تعهد 
آیین را با تقدس طبیعت درهم بیامیزد. آنجا که دل قوای تازه 
می یابد و شور و شعف قوم بختیاری، پذیرای قدوم مشتاقان 

می گردد. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

چهارمحال و بختیاریعکس خبر

آذربایجان شرقی
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