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معــاون امــور دریایــی اداره کل بنــادر و 
دریانوردی هرمزگان گفت: آزمون های 
دریانــوردی ۲فرونــد لندینگ کرفــت 
صنایــع  ســاخت  ۸۰۰تنــی  نوســاز 
داخلــی کشــور در یکــی از شــرکت های 
کشتی ســازی بندرعبــاس انجــام شــد. 
به گــزارش ایرنــا، اســماعیل مکــی زاده 
افزود: در روزهای پایانی ســال، ۲فروند 
لندینگ کرفت نوســاز ۸۰۰تنی ساخت 
صنایــع داخلــی بــا موفقیــت بــه آب 

 انداخته شد. 

2
فروند   

بیش از ۱۶هزار پارکینــگ در اطراف حرم 
رضــوی بــرای خدمت بــه زائــران تــدارک 

دیده شده است.
به گزارش مهر، محسن داوری، فرماندار 
مشــهد اظهــار کــرد: بیــش از ۱۶هــزار 
پارکینــگ در اطــراف حــرم رضــوی بــرای 
خدمــت بــه زائــران تــدارک دیــده شــده 
اســت و البتــه در لحظــه تحویــل ســال و 
روز اول فروردیــن نیــز بــا هدف تســهیل 
تردد زائــران و مجــاوران، ظرفیت ناوگان 
حمل ونقل عمومی به صــورت رایگان به 

خدمت گرفته شده است. 
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سفره های هفت سین در یزد  
در آستانه عید نوروز، مردم خوش ذوق یزد، سفره های هفت سین 

خود را در پارک آزادگان یزد گستراندند تا آثار آنها توسط داوران 
ارزیابی شود و به زیباترین و اصیل ترین سفره های هفت سین، 

جوایزی اهدا شود. منبع: مهر 

احیای دشت قزوین، برنامه سال 1402
رئیس سازمان جهادکشاورزی اســتان قزوین گفت: محور تمامی 
برنامه های ســازمان جهادکشاورزی این اســتان در سال ۱۴۰۲ 
به روی احیا و پایدارســازی دشــت قزوین متمرکز شده است. به 
گزارش ایســنا، محمدحســین عطایی اظهار کرد: همه برنامه ها 
در سال ۱۴۰۲ باید در راســتای احیا و پایدارسازی دشت قزوین 
باشــد و از این قاعده پیروی کند و تمامی محورهای مهم سازمانی 
مثل الگوی کشت، دفتر مشترک آب و کشاورزی، سامانه نانینو و 
اقدامات دانش بنیان سازی  باید در مسیر احیا و پایدارسازی دشت 

قزوین باشد.
وی به خوش درخشیدن قزوین در سال جاری بین استان های کشور 
اشاره کرد و گفت: اعتبارات ســفر رئیس جمهوری به مبلغ ۲۳۱۸ 
میلیارد تومان و ۲ مرتبه حضور وزیر جهادکشاورزی در این استان 
اهمیت ویژه دشت قزوین در کشور و سیاستگذاری کالن کشور در 

مورد این استان را نشان می دهد. 
بنا بر اعالم روابط عمومی ســازمان جهادکشاورزی استان قزوین، 
این مسئول ادامه داد: در ســال جاری توانستیم گام های خوبی در 
حوزه دانش بنیان سازی  بخش کشــاورزی برداریم که زیرساختی 
بوده و نیازمند تکامل و پیشرفت در سال آتی است. رئیس سازمان 
جهادکشاورزی استان قزوین با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در 
سازمان جهادکشاورزی بیان کرد: تمام تالش سازمان بهبود رفاه 
پرسنل اســت و تمامی مطالبات و خواســته های کارمندان مورد 
پیگیری قرار می گیرد. وی در ادامه سخنان خود به اهمیت مراکز 
جهادکشاورزی پرداخت و گفت: بازرســان مراکز جهادکشاورزی 
چشم و گوش ستاد هستند و نگاه آنها باید در راستای بهبود امورات 

اداری و پیشبرد اهداف سازمانی باشد.  

افزایش صادرات مرکبات جهرم
مدیر جهادکشاورزی جهرم گفت: صادرات مرکبات جهرم نسبت به 

سال گذشته بیش از هزار تن افزایش داشته است. 
به گزارش مهر، حســن زمانی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
بیش از ۱۵۰۰ تن محصول مرکبات شهرســتان شامل ارقام لیمو 
لیســبون، لیموشــیرین و نارنج پس از تأیید کارشناس قرنطینه 
مدیریت جهادکشــاورزی شهرســتان و اخذ مجوزهــای الزم به 
کشورهای روسیه، قزاقستان، ازبکســتان، قرقیزستان، بالروس و 

آلمان صادر شده است.
وی افزود: این میزان صادرات نسبت به سال گذشته بیش از  هزارتن 
افزایش را نشــان می دهد که امید می رود روند صــادرات تا پایان 
اردیبهشت ماه ادامه داشته باشــد. زمانی همچنین تصریح کرد: از 
اواخر آبان ماه سال جاری تاکنون بیش از ۲۵ هزار تن خرمای تولیدی 
شهرستان شامل ارقام شاهانی و زاهدی به کشورهای هندوستان، 
پاکستان، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است 

و همچنان ادامه دارد.

آیین نوروز در 
چهارگوشه ایران 
مردم هر استان با رسم و سنت ویژه خود به سراغ 

میزبانی از بهار می روند
جشــن نوروز در گوشه و کنار کشور 
با آداب و رسوم مشــترکی برگزار 
می شود؛ مثل خانه تکانی، خرید لباس 
نو، چیدن هفت سین، سبزکردن سبزه، پختن سمنو و شیرینی، دید و بازدید عید و 
عیدی دادن. اما مردم برخی  شهرها با برگزاری آیین خاصی که ریشه در فرهنگ و اقلیم 
آن شهر و دیار دارد، میزبان سال نو می شوند و بهار را به خانه هایشان دعوت می کنند. 
این آداب و رسوم متفاوت در نقاط مختلف کشــور، از مادربزرگ ها و پدربزرگ ها به 

نوه ها رسیده  است و اقوام ایرانی با حفظ سنت های کهن، نوروز را دیدنی تر می کنند. 

گزا رش
راحله عبدالحسینی

روزنامه نگار

به آب ســپردن لباس های کهنه، پوشیدن لباس نو و رفتن 
به دریا، رنگ آمیزی حیوانات خانگی با خاک سرخ سواحل 
جزیره هرمز، بخشی از آداب و رسوم »نوروز صیاد« است. 
»نوروز صیاد« آیین کهنی اســت که قرن ها در حاشــیه 
جنوبی بخش شهاب جزیره قشــم به صورت خود جوش با 
طلوع خورشید آغاز می شود و تا پاسی از شب ادامه می یابد. 
ساکنانی که در کنار صید به پرورش دام نیز مشغول هستند 
در روز عید نزد چند دعا خوان نوروزی می روند تا برای آنها 

دعای »لوبن« بخوانند. 
در واقع »لوبن« نام دعایی است که عالوه بر افزایش برکت 

دام ها، آنها را از گزند بالها دور نگه می دارد.

در فرهنگ آذری، سایا به معنی یکرنگی و بی ریایی است. طبق 
مراسم سایا، سایاچی ها که بیشتر هنرمندان دوره گردی بوده و 
هستند، با لباس هایی برگرفته از رنگ طبیعت و گاه با لباس های 
چوپان های محلی، از چند هفته مانده به نوروز، ده به ده، کوی 

به کوی و خانه به خانه با دو چوب در دســت می گشــتند و با 
خواندن شعرهای مخصوص بهاری و زدن چوب های دستی به 
هم، رســیدن نوروز را نوید می دادند و در مقابل دعاهای خیر و 
شعرهای دوست داشــتنی خود، از مردم گندم، جو، شیرینی یا 
مبلغی پول هدیه می گرفتند. سایاچی ها قدمت مراسم سایا را به 

نخستین انسان )حضرت آدم( و اوایل خلقت نسبت می دهند. 

     نوروز صیاد در هرمزگان

     سایاچی ها و نوید بهار در آذربایجان شرقی 

     بی بی نوروز در سیستان و بلوچستان 
»علفه،« اســم روز قبل از عید در سیستان و بلوچستان اســت؛ روزی که مراسم علفه برگزار 
می شود. در این رسم مردم به مزارع می روند و دسته ای جو خوشه  نداده را می چینند و بر سر در 
اتاق ها آویزان می کنند. طبق باور مردم این استان روز علفه، روز گرامی داشتن بی بی نوروز است. 
مردم معتقدند در این روز بی بی به همه خانه ها سرک می کشد به همین دلیل آنها خانه هایشان 
را تمیز کرده، لباس نو می پوشند و نان تازه و کلوچه می پزند. سیستانی ها معتقدند بی بی نوروز 

با خاموش شدن آخرین تنور به خانه  خود می رود تا سال دیگر دوباره بازگردد. 

     آمدن خوش قدم در گیالن 
گیالنی ها بر این باورند که ســبک پا یا خوش قدم هنگام تحویل سال نو یا صبح روز عید 
به خانه شان می آید و همراه خود شــادی و مبارکی را برای اهل خانه در سال نو می آورد 
و به آنها هدیه می دهد. برای همین فردی را به عنوان نماد خوش قدم انتخاب می کنند. 
خوش قدم بعد از تحویل سال، با قرآن، آینه، آب و شاخه های گل و شکوفه و شمشاد در 
خانه را می زند، عید مبارکی می گوید و وارد می شود. شاخه های شمشاد را به چفت در خانه 
و اتاق می آویزد و گل و شکوفه را در طاقچه اتاق و قرآن، آب و آینه را روی سفره هفت سین 

می گذارد. سکه ای برای شگون به صاحب خانه می دهد و عیدی و شیرینی می گیرد.

عروسی درخت نارنج در فارس
درختان بهار نارنج که امسال بار کمی دادند، در آخرین روزهای زمستان، 
مهمان رسم عروســی درخت نارنج می شوند. شــیرازی ها معتقدند با 
کشیدن تور عروسی بر سر درخت و برپایی جشن عروسی برای درخت، 
فصل بهار شکوفه  باران می شود و ســال پربار و پرثمری خواهد داشت. 
فردی که در خانه اش درخت بهار نارنج کم بار دارد، شب عید همسایگان را 
دعوت می کند تا به صورت نمادین با تبر به سمت درخت نارنج هجوم ببرد، 
از سویی دیگر همسایه ها به سرعت به میان می آیند و صاحب درخت را 

آرام می کنند و با برپایی جشن نمادین عروسی درخت بهار نارنج به جشن و پایکوبی می پردازند.
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