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هفتهنامه

دوشنبه  عصر  سده  جشن  جامعه:  گروه 
دهم بهمن ماه در کرمان و به صورت عمومی 
انجمن  رئیس  مراسم،  این  در  شد.  برگزار 
استان کرمان گفت: »جشن سده  زرتشتیان 
در  ساسانیان  حکومت  فروپاشی  از  پس 
محله های زرتشتی کرمان به صورت جداگانه 
برگزار شد اما در زمان صفویه به این رویداد 

انسجام داده شد«.
از  بیش  »در  افزود:  نیک بخش  سیروس 
4۰۰ سال اخیر، این جشن به صورت عمومی 

در کرمان برگزار شده است«.
برای   134۵ سال  در  اینکه  بیان  با  وی 
منوچهر  توسط  جشن  این  از  نخستین بار 
ادامه  است،  شده  فیلم برداری  عسگری نسب 
داد: »این جشن ملی از سالیان دور به احترام 
پاسداری و نگهداری از آتش وجود داشته و 
نه  است  ایرانیان  تمام  به  متعلق  جشن  این 

قشر خاصی«.
انجمن  رئیس  کرمان،  ایرنا  گزارش  به 
استان کرمان گفت: »جشن سده  زرتشتیان 
که  ایرانیان  توسط  آتش  پیدایش  واسطۀ  به 

باعث پیشرفت و سبب ایجاد تمدن ها بود، در 
کرمان آغاز شد و پس از فروپاشی ساسانیان 
پاسداری  آتش  و  جشن  این  از  زرتشتیان 

کردند«.
وی با اشاره به اینکه آتش نماد روشنایی 
انسان هاست، اظهار کرد:  و پیشرفت و ترقی 
حرمت  و  کردند  نگهداری  آتش  از  »ایرانیان 
برای آن قائل شدند زیرا برکات زندگی ما از 

پیدایش آن بود«. 

محمد لطیف كار
مراسم آتش افروزی جشن سده امسال هم 
با حضور هزاران نفر در غروب دهم بهمن ماه، 
در کرمان، مقابل باغچه بداغ آباد برگزار شد. 
در  و  باستان  ایران  یادگارهای  از  این جشن 
که  است،  ایرانی  مهمترین جشن های  شمار 
تنها در چند نقطه ی کشور از جمله کرمان، 

یزد و تهران برگزار می شود. 
پایانی جشن»... مقارن  هرسال در بخش 
غروب آفتاب، موبدان با لباس ویژه ی سپید، 
آتش  سرود  با  زمزمه کنان  و  دست  به  الله 
نیایش، گرد پشته ی هیمه سه بار می گردند 
از  با آتشی که در الله ها می سوزد،  و آن گاه 
اطراف آتش می افروزند و تا هنگامی که آتش 
خاموش شود به جشن و پایکوبی می پردازند«، 
قسمت  پرمخاطب ترین  و  جذاب ترین  این  و 

این رویداد فرهنگی و اجتماعی است.
این جشن ظرفیت باالیی برای گردشگری 
از  قرن ها  پیشینه ی  با  که  حیف  اما  دارد، 
برپایی این مراسم، هنوز به این نیندیشیده ایم 
فرصت  یک  مثابه  به  رویداد  این  به  که 

ارزشمند در از آن بهره بگیریم. در این باره 
پیشتر نوشته ام:»تا به  حال نشنیده ام که میان 
فرهنگی  میراث  اداره  با  زرتشتی ها،  انجمن 
بازرگانی، برای  اتاق  و کمیسیون گردشگری 
گفت وگویی  مراسم،  این  به  کیفیت بخشی 

شده باشد«.
بوده ام،  سده  برپایی جشن  شاهد  بار  هر 
دیده ام مردم عالقه مند برای تماشای مناسک 
این جشن ناچارند در یک موقعیت نامناسب، 
در شلوغی جمعیت از پشت نرده های آهنی 
مراسم را تماشا کنند. حال آن که  با تمهیداتی 
می توان این جشن را با کیفیتی خیلی بهتر 
هم  بازدید  تور  می توان  حتی  کرد.  برگزار 
را به خوبی  ایرانی  این جشن  برگزار کرد، و 
شاهد  مراسم،  برگزاری  موقع  کرد.   معرفی 
که  بودم  زیادی  پسران  و  دختران  حضور 
شیفته ی زیبایی این رویداد بودند و با شوق 
لذت بخش  فراوان تالش می کردند خاطره ی 
مراسم را در حافظه ی گوشی همراه خود، و 
انتشار در فضای مجازی، ثبت و  برای  قطعا 

ضبط کنند... 

در همایش رتبه بندی ۱۰۰ شرکت 
برتر ایران؛

گل گهر به عنوان شرکت 
»پیشرو« انتخاب شد

 1۰۰ رتبه بندی  همایش  در  اطالع رسانی:  گروه 
ایران، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  برتر  شرکت 
»پیشرو«  شرکت  عنوان  به  پیاپی  سال  دومین  برای 

موفق به دریافت تندیس شد.
وزارت  مقام  قائم  حضور  با  که  همایش  این  در 
صمت، رئیس هیات عامل ایمیدرو و جمعی از مدیران 
عامل و مدیران مطرح کشوری در سالن همایش های 
برگزار شد، شرکت معدنی و صنعتی گل  صداوسیما 
سال  رتبه بندی  در  پیاپی  سال  دومین  برای  گهر 
14۰1 از بین 1۰۰ شرکت برتر ایران )IMI 1۰۰( به 
عنوان شرکت پیشرو انتخاب شد. گفتنی است شرکت 
یکی  عنوان  به  هم  گل گهر  توسعه  و  سرمایه گذاری 
برای  شد  موفق  گل گهر  شرکت  مجموعه های  زیر  از 
پنجمین سال متوالی »رتبه برتر از نظر رشد سریع« 
در میان ۵۰۰ شرکت برتر بر اساس آخرین رتبه بندی 
سازمان مدیریت صنعتی را کسب کند.به گزارش روابط 
عمومی گل گهر، در این رتبه بندی شرکت توسعه آهن 
و  رتبه 3۹  در  فروش  میزان  نظر  از  گل گهر  فوالد  و 
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در رتبه ۷3 از 

بین 1۰۰ شرکت برتر ایران قرار گرفتند. 

یادداشترئیس انجمن زرتشتیان استان کرمان:خبر

فرصت جشن سده را دریابیمجشن سده متعلق به قشر خاصی نیست


