سوغات و صنایع دسیت هشر بجنورد
شـهر بجنـورد نیـز هماننـد گوشـه گوشـه
ایـران عزیـز زادگاه زنـان و مردانـی اسـت
کـه بـا سرانگشـتان هنرمندشـان بـه خلـق
آثـار بـی بدیلـی مـی پردازند که هـر بیننده
ای را مسـحور زیبایـی هایشـان مـی کنـد.
جاجیـم و فـرش را مـی تـوان از معـروف
تریـن هنرهـای صناعـی ایـن اسـتان بـه
شـمار آورد کـه اغلـب در نواحـی روسـتایی
و بـه دسـت زنـان هنرمنـد ایـن دیـار بافتـه
مـی شـوند همچنیـن نقوش زیبـا و طراحی

7

گیـرای قالیچـه هـای ترکمنی را که بیشـتر
در قسـمت هـای شـمالی ایـن اسـتان و
توسـط هموطنـان ترکمـن بافتـه می شـود
مـی تـوان گوشـه ای از هنرنمایـی هـای
مردمـان ایـن سـرزمین دانسـت .امـا آن چه
بجنـورد را از دیگـر شـهرهای کشـور ممتـاز
مـی کنـد ،کارگاه هـای فراوانی اسـت که به
تولیـد آب نبـات (شـکرپنیر) مشـغول اند تا
ایـن محصـول را بـه یکـی از شـاخص تریـن
سـوغات ایـن شهرسـتان تبدیـل کنـد.

غذاهای سنیت
بجنورد
در دورانـی کـه
غذاهـای فرنگـی یـا
فسـت فودها جایگزین
خوراکـی هایـی کـه
ریشـه در فرهنـگ
داشـته و ظروف سـنتی
تبدیـل به ظـروف مدرن
خارجـی گشـته اسـت،
شـاید نتـوان نشـانی از
رنـگ و بـوی بـی همتای
غذاهایـی که در پسـتوی
مطبـخ هـای قدیمـی
توسـط زنـان هنرمنـد با
لـوازم ابتدایـی تهیـه می
شـدند یافت اما از آن جا
کـه این غذاهـا به عنوان
میراثـی از گذشـتگان به
جـا مانـده اسـت
امـروزه نیـز در
محـدوده ایـن
سـرزمین تهیـه
می شـود .بجنورد
نیـز از ایـن قاعـده
مسـتثنا نیسـت و
اکنـون غذاهایـی را
مـی تـوان در ایـن
شـهر پیـدا کـرد
کـه ریشـه در سـنن
قدیمـی دارنـد .برخی
از مهـم تریـن ایـن غذاهـا
عبـارت اسـت از:
آش قروتو و آش جوشـواره :که بیشـتر در میان هموطنان
ترک زبان اسـتفاده می شـود.
شله ماش بجنوردی :که سنتی ترین غذای این دیار است.
آش یارمـه چکدرمـه :کـه در بین عزیـزان هموطن ترکمن
طبخ می شـود.
دنی :که همان آش دندانی است.
دیمـه دنـی :کـه در مراسـم خـاص ماننـد عاشـورا تهیـه
میشـود.

اتریخ و فرهنگ

در دره ای حاصـل خیـز ،میـان دو کوه آال داغ و کپه داغ ،شـهری
تاریخـی قـرار دارد کـه قدمـت آن را مـی تـوان متعلق بـه دوران
پیـش از تاریـخ ایـران باسـتان دانسـت .سـنگ بنای این شـهر را
به بیژن از پادشـاهان دودمان افسـانه ای ایران نسـبت می دهند
و بـر همیـن اسـاس نـام قدیم و باسـتانی آن بیژن یـورت یا بیژن
گـرد بـه افتخـار یادبـود سـازنده آن بـوده اسـت که امـروزه بنام
بجنورد شـناخته می شـود.
بجنـورد تـا قبـل از سـال  83به عنوان یکی از شـهرهای اسـتان
خراسـان بـزرگ محسـوب مـی شـد امـا در این سـال با تقسـیم
خراسـان بـه سـه اسـتان ،بـه همراه شـهرهای فـاروج ،شـیروان،
اسـفراین ،مانـه و سـملقان ،گرمـه ،جاجـرم و راز وجـرگالن بـه
عنوان اسـتان خراسـان شـمالی در تقسـیم بندی های سیاسـی
ایـران قـرار گرفـت .امـروزه ایـن اسـتان بـا داشـتن هشـت
شهرسـتان و  22شـهر از نظـر وسـعت پانزدهمیـن اسـتان ایران
بـه شـمار مـی آید.
سـاکنان اولیـه ایـن دیـار قوم تـات بودند که به زبان تاتی سـخن
مـی گفتنـد .در دوران هجـوم مغـول ها به ایـران قومی دیگر نیز
در ایـن دیـار سـاکن شـدند کـه گراییـت ها یـا ترک زبانـان ایل
گرایلـی خوانـده می شـدند .دردوران پادشـاهی شـاه اسـماعیل،
گروهـی از مـردم کـرد سـاکن در غـرب ایـران به نـام کرمانج ها
بـه قسـمت های شـمال شـرق ایران ،بـرای جلوگیـری از هجوم
بیگانـگان ،همـراه بـا ترک زبان هـای آذربایجان کـوچ کردند که
از آن تاریـخ تـا کنـون در ایـن دیار سـکنی گزیـده اند.
ترکمـن هـا نیـز از دیگر اقوام سـاکن در این اسـتان هسـتند که
بـه همـراه پـارس ها و بلوچ ها هسـته هـای جمعیتی این منطقه
را تشـکیل می دهند.
تنـوع اقلیمـی ،محیطـی جغرافیایـی منحصر به فـرد  ،قدمتی به
بلنـدای تاریـخ و زیسـت اقـوام مختلـف در ایـن منطقـه باعث به
وجـود آمـدن جاذبـه هـای گردشـگری فراوانـی در ایـن منطقـه
شـده است.

گردشگری
(بجنورد)

برترین های گردشگری
از دیدگاه آمار

سفر به دیار سپیدارها
روزنامهنگار

شماره 20318

درباره صنعت گردشگری

آشنایی با بجنورد ،شهر درختان بلند
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بجنورد از آن دسـت شـهرهایی اسـت که می تواند به عنوان نخسـتین انتخاب گردشـگران برای سـفری پرنشـاط در
تمام ایام سـال به شـمار رود .با ایران گشـت این هفته همراه باشـید تا گشـت وگذاری در تاریخ آن داشـته باشـیم ،با
جاذبـه هـای گردشـگری این شهرآشـنا شـویم ودمی چند مهمـان مردمانی خون گـرم از اقوام مختلف تـات و ترکمن؛
کرمانـج و ترک وفارس این شهرسـتان باشـیم.

روستای اسفیدان(اسپیدان)

در بخش گرم خان شهرستان بجنورد
روستایی واقع شده است که از آن به عنوان
ماسوله خراسان شمالی یاد می شود .از مهم
ترین جاذبه های گردشگری این روستا می
توان به آبشار بهارگاه که به هزار چشمه
معروف است و دره و چشمه های هینورد
که از جاذبه های بکر این منطقه هستند
اشاره کرد.گفتنی است که آثار تاریخی زیبا
مانند قلعه های اسپیدان و برج اسپیدان بر
زیبایی این منطقه افزوده اند ،به طوری که
این روستا در سال  ۸۵به عنوان زیباترین
روستای ایران شناخته شد.
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براسـاس پیش بینی های سـازمان جهانی گردشـگری تا سـال
2020رشـدی برابـر بـا  3/8درصـد درگردشـگری بیـن المللی
رقـم خواهـد خـورد کـه سـهم آفریقـا از ایـن میـزان حـدود
5درصـد  ،آمریـکا 16درصد  ،اقیانوسـیه 24درصـد  ،خاورمیانه
4درصـد و اروپـا 51درصدخواهـد بود.

اباب امان

از قدیمی ترین و زیباترین پارک های طبیعی کشور که در
فاصله ۱۳کیلومتری در حاشیه جاده ای است که بجنورد را به
مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی متصل می کند .علت
نام گذاری باباامان مربوط به امامزاده ای است که در نزدیکی
این پارک دفن شده است .از مجموعه ویژگی های منحصر به
فرد این پارک می توان به پوشش گیاهی متنوع ،چشمه های
فراوان که از دل کوه ها جاری می شوند ،رودخانه ای دایمی که
از شعبات رودخانه اترک در این منطقه به حساب می آید و پارک
حیات وحش پردیسان که گونه های جانوری متنوعی را در خود
جای داده است  ،اشاره کرد .وجود همه این جذابیت ها در این
حوزه مجموعه ای بی نظیر را به وجود آورده است که با توجه به
امکانات اقامتی و رفاهی همه ساله پذیرای مسافران و اتراق گاهی
برای گردشگران است.

بر اسـاس آمارها  10کشـوربرتر گردشـگر پذیر در دنیا به شـرح
زیر هستند:
 1فرانسه با  86/9میلیون نفرگردشگر
 2اسپانیا با  81/8میلیون نفر گردشگر
 3آمریکا با  75/9میلیون نفرگردشگر
 4چین با 60/7میلیون نفرگردشگر
 5ایتالیا با  58/3میلیون نفرگردشگر
 6مکزیک با  39/3میلیون نفر گردشگر
 7انگلستان با  37/7میلیون نفر گردشگر
 8ترکیه با  37/6میلیون نفر گردشگر
 9آلمان با  37/5میلیون نفر گردشگر
 10تایلند با  35/4میلیون نفرگردشگر
براسـاس ایـن آمـار سـهم درآمـدی اروپـا  519میلیـارد دالر،
آمریکا  326میلیارد دالر ،آسـیا و اقیانوسـیه  290میلیارد دالر،
آفریقـا  37میلیـارد دالر و خـاور میانه  68میلیـارد دالر ارزیابی
شـده است .

بش قارداش(پنج برادر)

یکی دیگر از جاذبه های گردشگری
شهرستان بجنورد مجموعه تاریخی
گردشگری بش قارداش است که در
دوره قاجار توسط یار محمد خان
شادلو(سهام الدوله)احداث شد .وجود
امکانات رفاهی متعدد از این مکان
جاذبه ای منحصر به فرد ساخته
است که همه ساله از بازدیدکنندگان
فراوانی میزبانی می کند .این مجموعه
زیبا در حاشیه جاده بجنورد-اسفراین
و در  7کیلومتری شهرستان بجنورد
قرار دارد.

امامزاده سلطان سید عباس

آیینه خانه مفخم

در دامنه تپه های جنوبی شهرستان بجنورد مدفن یکی از
فرزندان امام موسی کاظم(ع) واقع شده که در میان اهالی
شهر معروف به معصوم زاده است .بنای فعلی این اثر که از
سده دوم هجری برجای مانده در دوران هجوم مغوالن تخریب
و مجدد در زمان فتحعلی شاه ساخته شده است .البته این بنا
در سال  45نیز مورد مرمت اساسی قرار گرفت.

مجموعه ای حکومتی که
در دوران قاجار توسط
یار محمد خان شادلو
جهت انجام امور دیوانی
و تشریفات ساخته شده
است .در طبقه دوم این
عمارت باشکوه تاالر آیینه
ای با  ۱۷طرح بسیار
جذاب وجود دارد که
تماشای آن به عنوان یکی
از شاهکارهای هنر ایرانیان
به تمامی عالقه مندان
و گردشگران توصیه می
شود .این اثر تاریخی در
خیابان شریعتی شمالی
شهرستان بجنورد قرار
دارد.

رستوران تهدیگ

پیتزا چیزا

سفره خانه سنتی مهان

غذای ایرانی-فرنگی ،آش رشته و آش شله قلمکار
مدیریت برادران بهنام

کیفیتی برتر با طعمی ماندگار
میدان دفاع مقدس ،بین مدرس 13و15

میزبان لحظه های ناب شما
ابتدای جاده باباامان ،ورودی شهر

05832726549

09394283728 -05832262616

09156028186

امـا  10کشـور برتـر در حـوزه رشـد گردشـگر پذیـری در میان
کشـور هـای جهـان نیـز به شـرح زیر هسـتند :
 1مصر
 2توگو
 3سن مارینو
 4ویتنام
 5گرجستان
 6فلسطین
 7نیووی
 8نپال
 9رژیم اشغال گر قدس
 10جزایر ماریانا
کـه مصـر بـا 55درصـد و ماریانـا بـا 24درصـد به ترتیـب رتبه
هـای اول و دهـم ایـن فهرسـت را بـه خـود اختصـاص داده اند.
در رابطـه بـا شـیوه سـفر برپایـه گـزارش ها 4درصد از سـفرها
بـه صـورت حمـل و نقل دریایـی 2 ،درصد حمـل و نقل ریلی ،
37درصـد حمـل ونقـل جـاده ای و 57درصد به صـورت حمل
ونقـل هوایـی انجام شـده اند.
انگیـزه افـراد از ایـن سـفرها در 13درصـد مسـائل اقتصـادی و
کاری 27 ،درصد دیدار با دوسـتان و بسـتگان 55 ،درصد تفریح
و 6درصـد مـوارد بـدون دلیـل خاص بوده اسـت.
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