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مدیرعامل گروه تولیدی صنعتی صبا لوله زنجان:

ادارهمالیاتبیشترینفشاررابهواحدهایتولیدیواردمیکند

زنجان- اقتصاد زنجان، اشتغال در سایه حمایت 
از واحدهای کوچک استان محقق خواهد شد 

تولیدی  گروه  مدیرعامل  شیرچی  جالل  دکتر 
برگزاری  حاشیه  در  زنجان   لوله  صبا  صنعتی 
ما  خبرنگار  به  تهران  در  کشاورزی  نمایشگاه 
عموی خود  پسر  همراه  سال1384به  در  گفت: 
یک  شماره  صنعتی  درشهرک  شیرچی  سعید 

زنجان اقدام به احداث شرکت صبا لوله کردیم.
فعالیت  سال   1۲ از  بعد  افزاید:  می  شیرچی   
زنجان)  گوهر  سپید  نام  به  را  شرکت  دوم  فاز 
لوله  پروبیلن  و  پلی  اتصاالت پی وی سی و  
های پلی اتیلن از  سایز1۶تا 400 و لوله پی وی 

سی31۵ را اضافه کردیم.
وی که شغل پدرش را در این صنعت ادامه می 
دهد اضافه کرد: از قدیم چون فروشنده این لوله 
ها پدرانمان بودند توانستیم با تولید این لوله ها 
تبع آن در  به  استان و  بازار خوبی را در سطح 

کشور جذب کنیم.
 وی با اذعان به اینکه برای اولین بار است که در 
نمایشگاه کشاورزی شرکت کرده  است  گفت: 
ساختمان  متعدد  های  درنمایشگاه  گذشته  در 

شرکت کرده ایم.
 مدیرعامل صبا لوله  با اشاره به اینکه کشورعراق) 
بغداد (بازار خوبی برای تولیدات این شرکت به 
شمار می آید،اظهارداشت: در آینده در نمایشگاه 
خواهیم  حضور  عراق  کشور  در  متعددی  های 

یافت. شیرچی با اشاره به تفاوت نمایشگاه های 
ساختمان و کشاورزی گفت:خوشبختانه حضور 
بسیار  ما  تولید  واحد  برای  نمایشگاه  این  در 
خوب است چرا که استقبال بسیار خوبی از این 

نمایشگاه شده است.
پک  شدن  کامل  با  اینکه  به  اشاره  با  وی   
صادرات  آینده  در  اتصاالت  و  لوله  وتولیدات 
به کشورهای مختلف را خواهند داشت،یاد آور 
شد:بازار هدف ما کشورعراق است که امیدواریم 
در آینده نزدیک به کشور سوریه  نیز صادرات 

داشته باشیم.
تعدیل نیرو نداشتیم

رکود اقتصادی حاکم بر جامعه از دیگرموضوعاتی 
اذعان  و  کرد  اشاره  آن  به  این صنعتگر  که  بود 
داشت: در ابتدای سال ۹۵ تعداد نیروهای ما 30 
افزایش  نفر   ۶0 به  گذشته  سال  در  که  بود  نفر 
نیرو  تعدیل  جاری  سال  خوشبختانه  و  یافت 

نداشته ایم.
توسعه  طرح  آینده  درسال  اینکه  بیان  با  وی   
کرد:درجهت  اضافه  گرفت،  خواهیم  درپیش  را 
عمل به دستورات مقام معظم رهبری کلیه مواد 
اولیه خود را از تولیدات پتروشیمی داخلی تهیه 
می کنیم و این اقدام  گامی در جهت پیشرفت و 

ترقی واحدهای تولیدی کشوراست.
شیرچی با اشاره به اینکه ثبات قیمت مواد اولیه 
به واحدهای تولیدی خواهد کرد  کمک زیادی 

گفت:با وجود  پول شویی و قوانین اداره مالیاتی 
که  بیشترین فشار را به واحدهای تولیدی وارد 
مالیات  دادن  از  گذشته  از  که  کسانی  کند،  می 
شانه خالی کرده اند امروز نیز  از زیر بار مالیات 

فرار می کند.
جنس تقلبی به وفور یافت می شود

 وی با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی زیر 
جنس  مصرف  دنبال  ما  گفت:متاسفانه  ای  پله 
کیفیت  با  که  برندی  که  درحالی  هستیم  ارزان 

است به جنس ارزان ارجحیت دارد.
در  کرد:متاسفانه  اضافه  لوله   صبا  مدیرعامل 
کشور ما جنس تقلبی به  وفور یافت می شود 

ولی برندهای با کیفیت مغفول مانده اند
 وی ادامه داد خوشبختانه در جنس های پی وی 
نام و  امروز صاحب  لوله زنجان  برند صبا  سی 
نشان است و  محصوالت ما از اجناس تقلبی و 

ارزان در بازار پیشی گرفته اند.
 این فعال اقتصادی در پایان اذعان داشت: اشتغال 
استان  کوچک  واحدهای  از  حمایت  سایه  در 
فرمولی جز حمایت  محقق خواهد شد و هیچ 
از این واحدهای کوچک تولیدی نمی تواند برای 

بیکاری تجویز شود.
شیرچی اظهارداشت: ما امروزه تنها با 30الی 40 
با 100درصد  اگر  و  می کنیم  کار  درصدظرفیت 
ظرفیت کار بکنیم میزان اشتغال شرکت به 1۵0 

نفر خواهد رسید.
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مدیرعامل یاشیل قطره:

متاسفانهدرایراناستانداردنوارآبیاریقطرهایاجبارینیست

 دکترعلی شاهمرادی مدیر عامل  شرکت یاشیل  
قطره اولین تولید کننده نوار آبیاری قطره ای در ایران 
است، وی  فعالیتش را از سال 138۵ با تولید انواع 
نوار آبیاری قطره ای شروع کرد.علی شاهمرادی در 
سال 13۹1 نوار آبیاری پالک دار را برای اولین بار به 

سبد تولیدات شرکت تحت  مدیریتش اضافه کرد.
این فعال اقتصادی را در نمایشگاه کشاورزی در 
تهران مالقات می کنم، وی درتوضیح فعالیت این 
شرکت می گوید: یاشیل قطره  در سال 13۹۲ با 
تولید لوله های پلی اتیلن شاخه ای آسان بست )به 
شکلی سریع و بدون نیاز به هیچ پیچ و ابزاری( 
تکنولوژی این محصول را برای اولین بار از ترکیه 
وارد ایران کرد.  شاهمرادی می افزاید:یاشیل قطره 
آن  تولید  معتبر  برند  که  است  شرکت هایی  جزء 
معروف است  ودر تولید نوار آبیاری  ازگرانترین 
برند ها است و جزء 10 شرکتی است  که نوار 

آبیاری را به صورت استاندارد تولید می کند.
بازدارنده  اهرم  نبود  به علت  ای  زیرپله  تولیدات   
موجب افزایش مصرف آب در کشاورزی شده است.
نوار  استاندارد  ایران  در  متاسفانه  گوید:  می   وی 
آبیاری قطره ای اجباری نیست و این امر  موجب 
رونق تولیدات غیرمجاز و زیرپله ای شده است که 
در این خصوص از مسئولین امر قول گرفته ایم تا 
پایان سال این استاندارد اجباری گردد و امیدواریم 
که بقول خود عمل نموده و این صنعت را سامان 
بخشند. این فعال اقتصادی ازفعالیت بیش از 1000 
واحد غیرمجاز این صنعت خبرمی دهد و می افزاید: 
استان زنجان بعد از استان اصفهان  دومین استانی 
است که واحدهای غیرمجاز و زیر پله ای در آن 
مشغول کارند وبارها با مسئولین این موضوع را در 
میان گذاشتیم ولی متاسفانه اهرم بازدارنده ای برای 

اینکاروجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه استان زنجان پاتوق فروش نهاده 
های غیر استاندارد آبیاری شده است می افزاید: به 
عقیده من باید تمام تولیدکنندگان مکلف به رعایت 
استانداردهای روز دنیا در تولیدات خود باشند تا 

مصرف کننده راغب به استفاده از تولید ملی باشد.
شاهمرادی غفلت کشاوزران و عدم آگاهی آنان در 
استفاده از نوارهای آبیاری قطره ای غیر استاندارد را 
عامل اصلی در عدم صرفه جویی آب عنوان می 
کند و ابراز می کند: کشاورزان شناخت درستی  از 
نهاده های آبیاری به ویژه نوار آبیاری قطره ای ندارند 
و این وظیفه سازمان ملی استاندارد است که از رواج 

تولیدات غیراستاندارد جلوگیری نماید.
وی می گوید:ما با افتخار می گوییم که الگوی تمام 
تولید کنندگان نوار آبیاری قطره ای کشور بوده ایم 
و برای اثبات این ادعا نیز اکثر شرکتها از ما الگو 

برداری کرده اند.
دریافت ستاره طالیی کیفیت از انگلستان

تولیدات  برای  استاندارد ملی ۶۷۷۵  ادامه  وی در 
نوار آبیاری و استاندارد 144۲۷ برای تولیدات لوله 
پلی اتیلن را ازموفقیتهای این شرکت بر می شمارد 
لوله های  ،تولید  امسال  پایان  تا  دارد:  اظهارمی  و 
تاشو،پی وی سی) لوله هایی با قابلیت تاشوندگی 
و قابلیت رول کردن( رابه سبد تولیداتمان اضافه 

خواهیم کرد.
 این صنعتگر زنجانی اضافه می کند:ما افتخار داشتیم 
نوار  کننده  تولید  برترین  فستیوال گزینش  که در 
آبیاری در انگلستان ستاره طالیی کیفیت را دریافت 
کننده  تولید  عنوان  به  متمادی  سالیان  وطی  کنیم 

برترملی و استانی شناخته شده ایم.
وی در ادامه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری 
به مصرف کاالهای ایرانی می گوید: یکی  دیگراز 
افتخارات این واحد تولیدی ترویج استفاده از مواد 
اولیه ایرانی است و در هیچ محصولی از مواد اولیه 
است  حالی  در  این  کنیم،  نمی  استفاده  خارجی 
که در گذشته مواد اولیه واحد های تولیدی ما از 

کشورعربستان و کره جنوبی وارد می شد.
نمایشگاه یا فروشگاه

مدیر عامل یاشیل قطره  با اشاره به حضورفعال  این 
شرکت در اکثر نمایشگاه های کشاورزی داخلی و 
بین المللی می گوید: امروز 1۷3 امین حضور ما در 

نمایشگاه های  داخلی و بین المللی است.
شاهمرادی می افزاید: متاسفانه برگزاری نمایشگاه 

در ایران جای خود را به فروشگاه تغییر داده است.
ها  نمایشگاه   ، قانون  طبق  می دارد:  اذعان  وی   
شرکت  تولیدات  نوآوری ها،  معرفی  برای  جایی 
های داخلی و خارجی است ولی دراستان زنجان 

نمایشگاه، محلی برای عرضه و فروش کاالهای غیر 
بومی شده است. 

وی ادامه می دهد: این انصاف نیست که  کاسب 
زنجانی اجاره مغازه بدهد و در نهایت با برگزاری 
نمایشگاه شب عید شرکت های غیر بومی با فروش 
محصوالت بی کیفیت سود کنند و بازارشب عید 

زنجان را در دست بگیرند.
تعهد ارزی  سیاستی است که اقتصاد ایران را فلج 

خواهد کرد
بازارهای هدف   اقتصادی در خصوص  فعال  این 
تولیدات این شرکت می افزاید: به کشورهایی چون 
عراق،افغانستان، آذربایجان و رومانی صادرات داریم 
و باکشور ترکیه تبادل کاال داریم وترکیه تولیدات نوار 
آبیاری ما را به کشور لیبی و مصر ترانزیت می کند.

 شاهمرادی از ورود کشورهایی چون گرجستان 
شرکت  این  صادراتی  چرخه  به  وارمنستان 
خبرمی دهد.  وی با اشاره به اینکه تعهد ارزی در 
دراز مدت  اقتصاد ایران را فلج خواهد کرد یاد آور 
می شود: کشور عراق یکی از بزرگترین بازارهای 
ارزی  تعهد  دلیل  به  متاسفانه  ولی  بود  ما  هدف 
صادرات ما در پاییز سال جاری به این کشوربه صفر 
رسیده است. گرچه برخی از تولید کنندگان غیرمجاز 
این قانون را دور میزنند ولی در نهایت دود آن به 

چشم تولیدکنندگان مجازخواهد رفت. 
به وضعیت  توجه  کند:با  می  اضافه   شاهمرادی 
ولی  نداشتیم  نیرو  تعدیل  ما  کنونی  اقتصادی 
جذب نیرو داشتیم و امیدواریم در جهت اشتغال 
پایدارقدم های خوبی را برداریم.   وی اشاره کردند 
که برای تامین ارز از طریق نیما ثبت نام کرده و 
قبال  در  واردات  به صورت  نیز  آن  دیگر  بخش 

صادرات تامین شده است.
وام  تخصیص  از  انتقاد  با  در خاتمه   شاهمرادی 
13 میلیونی بالعوض به صورت اوراق قرضه به 
کشاورزان درخصوص تغییر آبیاری سنتی به آبیاری 
قطره ای و بارانی  می گوید: متاسفانه آموزش استفاده 
از روش های آبیاری هیچ جایگاهی در کشور ما 
ندارد و سازمان های جهاد کشاورزی به تکنولوژی 
دهها سال پیش اکتفا می کنند، این در حالی است که 
تنها تغییر روش آبیاری به سیستم های نوین آبیاری 
کافی نیست بلکه باید مدیریت جدید آبیاری مثل 
روش پاره خشکیدگی ریشه و روش کاهش آبیاری 
تنظیمی را به بهره برداران آموزش دهند و این دو 
روش مدیریت آبیاری تنها راه خروج از بحران آب 
می باشد که متاسفانه هر روز فقط به ارزان تمام شدن 
پروژه های آبیاری تمرکز می شود و اعتقاد دارد یک 

از چند هکتار  بهتر  اجرای درست  هکتار 
اجرای نادرست می باشد.



دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری احسان سفر6
آدرس: زنجان، شهرک اندیشه، خیابان 20 متری فرشته شمالی، پالک 451 

تلفن: 33767478 - 024  
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دوزی  چاروق  زنجان  استان  استاندارد  مدیرکل 
از هنرهای دستی زنجان عنوان کرد و  را یکی 
گفت: در راستاي تقویت این هنر استاندارد ملی 
چاروق در زنجان تدوین شد.به گزارش روابط 
عمومي اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستي 
و گردشگري استان زنجان به نقل از موج رسا، 
دست های ظریف هنرمندان چاروق دوز زنجانی 
در تولید آن مهارت ویژه ای دارند. اصوال صنعت 
رونق  شهر  در  هجری  یازدهم  قرن  از  کفاشی 
فراوانی داشته است. تمرکز کفاشان در دو بازار 
باال و پائین و اختصاص یافتن راسته های گوناگون 

به این فن حکایت از رونق آن در ادوار گذشته 
دارد. به علت ورود کفش های کارخانه ای و علل 
دیگر، کفاشی بومی از رونق افتاده و اساتید آن 
به چاروق دوزی روی آورده اند. این چاروق ها 
به طور مشخص زنانه بوده و استفاده از آن جنبه 
تشریفاتی و تفننی دارد. چاروق ها از دو قسمت 
از چرم  کف و رو تشکیل شده است کف آن 
با  رنگی  نازک  نخ های  از  آن  رویه  و  ظریف 
تزئین های چشم نواز یراق کاری، گل گذاری و نخ 
کشی ابریشمی با نخ های طالیی و نقره ای ساخته 
و بافته می شود، چنان که مصنوعات آن باب طبع 
سوغات  مناسبترین  و  است  خارجی  و  ایرانی 

شهر محسوب می شود.داود کارگرزاده، مدیرکل 
استاندارد استان زنجان در مورد تدوین استاندارد 
ملی براي  صنعت چاروق دوزي در زنجان اظهار 
کرد: در راستای تدوین استاندارد ملی چاروق، 
اعضای کمیسیون فنی تدوین استاندارد چاروق، 
به  مراحل ساخت چاروق  با  آشنایی  منظور  به 
رختشویخانه زنجان مراجعه و در نشستی با استاد 
مردعلی حیدری، استاد با سابقه و مشهور چاروق 
بطور  دوز زنجانی،همه مراحل ساخت چاروق 
عملی برای اعضای کمیسیون فنی تشریح شد. 
ایشان همه لوازم و تجهیزات اولیه مورد نیاز را 
برای اعضای کمیسیون فنی تدوین نام برد و افزود: 
از مواد اولیه برای صنعت چاروق دوزی می توان 
به چرم، مقداری تکسون، پارچه مخمل، میخ و 
انواع نخ ابریشم و پنبه زری، پاشنه و زیگزاگ 
برای دوخت چاروق  نیاز  از تجهیزات مورد  و 
می توان به قالب، چکش، سوزن، قالب، قیچی 
و غیره اشاره کرد. بر اساس این گزارش، اعضای 
برای  چاروق،  استاندارد  تدوین  فنی  کمیسیون 
آشنایی هرچه بیشتر با تاریخچه ساخت چاروق 
به موزه مردان نمکی مراجعه کردند که قدمت مردان 
نمکی موجود در موزه، به بیش از ۲۵00 سال قبل 
از میالدی می رسد و وجود کفش چرمی و چاقو 
همراه با مردان نمکی حاکی از آن است که صنایع 

دستی در استان زنجان، قدمتی دیرینه دارد.

استانداردملیچاروقدرزنجانتدوینشد

پروازدوبارهزنجانیهابهمشهد

بازدیدهايدورهايتیمبازرسيازتاسیساتگردشگريادامهدارد

از روز چهارشنبه،  پرواز هاي زنجان - مشهد 
گزارش  شد.به  برقرار  دیماه  ششم  و  بیست 
روابط عمومي اداره کل میراث فرهنگي، صنایع 
دستي و گردشگري استان زنجان پرواز زنجان 
مشهد- ساعت 1۶:30 دقیقه روز چهارشنبه در 
روز  ایسنا  گزارش  نشست.به  زمین  بر  زنجان 
گذشته، ۲۶ دیماه،  مدیر فرودگاه زنجان اظهار 
کرد: پرواز زنجان - مشهد از امروز از سر گرفته 
ایرتور  هواپیمایی  هواپیمای شرکت  و  می شود 
در ساعت 1۵:0۵ از مشهد حرکت می کند و در 
ساعت 1۶:30 در باند فرودگاه زنجان بر زمین 

زنجان  از  هواپیما  این  پرواز  زمان  می نشیند.او 
امروز ساعت 1۷:30 اعالم  به مقصد مشهد را 
کرد و افزود: ظرفیت این هواپیما 1۶0 نفر است 
که با پیگیری نماینده زنجان و طارم در مجلس 
شورای اسالمی و همکاری سازمان هواپیمایی به 

صورت پروازهای برنامه ای انجام می شود.
مدیر فرودگاه زنجان به وقفه حدود ۹ ماهه در 
و  کرد  اشاره  فرودگاه  این  از  مشهد  پروازهای 
بخش  استقبال  عدم  از جمله  مشکالتی  گفت: 
با  که  بود  شده  وقفه  این  سبب  خصوصی 
برقرار و  پرواز مجددا  این  فراوان  پیگیری های 

قیمت آن بر حسب تقاضا و نیاز تعیین می شود.
هواپیمایی  آژانس های  اینکه  به  اشاره  با  او 
می توانند نسبت به معرفی و فروش بلیت این 
پرواز اقدام کنند، تصریح کرد: سازمان هواپیمایی 
کشور و فرودگاه بر خدمات و قیمت ها نظارت 
دارند.قاسمی خاطرنشان کرد: برقراری پروازهای 
قرار  نیز در دستور کار  تهران  ترکیه و  عتبات، 
دارد و با بازدیدی که استاندار زنجان در هفته 
گذشته از فرودگاه داشت، مقرر شد، جلسه ای 
با مسئوالن حوزه های زیارتی و تفریحی برای 

توسعه پروازهای فرودگاه زنجان تشکیل شود.

معاون گردشگري اداره کل میراث فرهنگي استان 
زنجان خبر داد: بازدیدهاي دوره اي تیم بازرسي 
از تاسیسات گردشگري از ابتداي دیماه سالجاري 
آغاز و همچنان ادامه دارد.به گزارش روابط عمومي 
اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري 
استان زنجان، مرتضي نظري، گفتند: این بازدیدها  از 
ابتداي دي ماه سال جاري، در قالب گروهي متشکل 

از نمایندگان استانداري، اداره کل راهداري و حمل 
میراث  اداره کل  بهداشت،  مرکز  نقل جاده ای،  و 
فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري، دامپزشکي 
و ستاد اقامه نماز استان از تأسیسات گردشگري و 
پذیرایي بین راهي به ویژه مجتمع هاي خدماتي - 
رفاهي بین راهي آغاز شده و همچنان ادامه دارد.او 
افزود: تأکید ما بر مطلوب بودن وضعیت بهداشتي 

واحدها و مناسب سازي امکانات و بسترها براي 
جانبازان و معلولین است.معاون گردشگري اداره کل 
میراث فرهنگي استان زنجان با اشاره به هماهنگي 
حوزه  در  نظارتي  ارگان هاي  با  گرفته  صورت 
گردشگري، تعداد بازدیدهاي نیمه اول دي ماه را 1۵ 
مورد و به صورت بازدید از مجتمع هاي خدماتي - 

رفاهي و اقامتي  استان اعالم نمود.

خبر

مجموعه گردشگری، 
تاالر و رستوران 

صدف 2

آدرس:
 خیابان خرمشهر، 
روبروی شهربازی، 

تلفن:
  024-33740505 
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کردن  کار  کرد:  تاکید  زنجان  شهردار 
سخت  بسیار  فعلی  اقتصادی  شرایط  در 
و  کار  مانع  نباید  وضعیت  این  اما  است 

شود. شهروندان  به  خدمت رسانی 
از  رونمایی  مراسم  در  معصومی  مسیح اله   
گردشگری  معلوالن،  ویژه  اتوبوس  اولین 
اولین  نیز  و  شده  بازسازی  اتوبوس   1۵ و 
بیان  با  شهری،  گازوئیل  سوخت  جایگاه 
ضروری ترین  از  یکی  ترافیک  اینکه 
تخصص ها و یکی از ارکان مهم در شهرهای 
حوزه  همین خاطر  به  گفت:  است،  بزرگ 
کرده ایم؛  مستقل  شهرداری  در  را  ترافیک 
توجه  توسعه،  حال  در  شهرهای  در  چراکه 

اهمیت  حائز  ترافیک  به 
تاکید  موضوع  این  به  و  است  
باید  بخش  این  در  که  داریم 
به  مطلوب  نحو  به  خدمات 

شود.  ارائه  شهروندان 
ترافیک  کرد:  تصریح   وی 
عمومی  و  تخصصی  موضوع 
به  دیدگاه  این  با  باید  و  است 
و  داشت  توجه  موضوع  این 
موضوع  این  با  نوعی  به  همه 
تضمینی  هر  و  هستند  درگیر 
در  را  اثرش  حوزه  این  در 

می گذارد.  شهر 
سیاست  اینکه  به  اشاره  با  زنجان   شهردار 
تغییر  برای  ریسک پذیری  شهرداری،  در  ما 
است،  شهر  در  ترافیک  مقوله  به  دیدگاه 
بر  خودرو  حاکمیت  نگاه  مخالف  ما  گفت: 
شهری  ترافیک  موضوع  در  انسان  حاکمیت 

است. 
انسان محوری  نگاه  نمونه  اینکه  بیان  با  وی 
اولویت  افزود:  بود،  پیاده راه  طرح  افتتاح  ما 
شهر  در  عمومی  نقل  و  حمل  توسعه  ما 
ترافیک  وضعیت  شهر  مرکزی  هسته  تا  است 

باشد.  داشته  بهتری 
نقل  و  حمل  اینکه  بر  تاکید  با  معصومی 

شود  محدود  باید  شهر  مرکز  در  شخصی 
بیشتر  و  شده  تنگ تر  شخصی  محورهای  و 
اختصاص  تاکسی  و  اتوبوس  تردد  به  فضا 
است،  الزم  که  جاهایی  در  البته  گفت:  یابد، 
نیز  شخصی  خودروی  تردد  سهولت  برای 

باشیم.  داشته  برنامه  باید 
در  نمی شود  نسخه  یک  با  داد:  ادامه  وی 
توجه  با  باید  بلکه  کرد،  مدیریت  شهر  همه 
با  معتقدیم  و  کنیم  مدیریت  ابعاد  همه  به 
نظارت  عملکرد  بر  نمی توان  قبلی  سیستم 
الکترونیک  شهر  سمت  به  باید  بلکه  کرد، 

رویم.  پیش 

شهردار زنجان در آیین رونمایی از اولین اتوبوس ویژه معلولین، گردشگری و رونمایی از 15 دستگاه اتوبوس بازسازی شده

اولویتماتوسعهحملونقلعمومیدرشهراست

شهرداری

رستوران بلوار

آدرس: 
زنجان، بلوار 

آزادی، روبروی 
شهرداری مرکزی

تلفن:
  33364280 - 1 
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تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او
زان سفر دراز خود عزم وطن نمي کند 

ـ حافظ ـ

چین همواره در ذهن خواننده ایرانيـ  البته از بعد محصول و مصرفـ  صرفاً با 
کیفیت پایین و قیمت ارزان شناخته مي شود و تصویر ذهني این کشور در اذهان 
ما ایراني ها تصویر قشنگي نیست. این مهم عالوه بر مسائل اقتصادي و تجاري 
به خود ما ایراني ها و فرهنگ وارداتي ما نیز ارتباط مستقیم دارد. آنچه در نوشتار 
حاضر به آن پرداخته مي شود نیز مرتبط با محصول چیني و واردات آن است. 
ولي این محصول "گردشگر چیني" است که به اعتقاد نویسنده نه تنها از بعد 
گردشگري بي کیفیت نیست که با دالیل محکمه پسند، هم با کیفیت است و 
هم واردات آن بسیار سودمند خواهد بود.  تراز گردشگري چین در بحث 
مقایسه گردشگران ورودي و گردشگران خروجي از چین همواره به زیان 
چین منفي بوده و این منفِي ادامه دار در طول زمان بزرگتر شده است. تعداد 
گردشگران ورودي به چین در سال ۲000 میالدي ۲/31 میلیون نفر بوده که در 
سال ۲01۶ به رقم 3/۵۹ میلیون نفر رسیده است. در مقایسه با گردشگران سایر 
کشورها این رقم باال بلکه بسیار باالست. اما در اینجا صرفاً به مقایسه زماني 
ارقام در داخل کشور چین پرداخته مي شود. مقایسه سال ۲000 تا سال ۲01۶ 
نشانگر رشدي بیش از ۹0 درصد در تعداد گردشگران وروي به چین است. 

 
سایر  در  گردشگري  به  و  کشور خارج  از  که  چیني  گردشگران  به  حال 
کشورها پرداخته اند نیز مي پردازیم. آمارها نشان مي دهد ۵/10 میلیون چیني 
در سال ۲000 به سایر کشورها سفر کرده اند که این رقم در سال ۲01۶ به 

عدد 13۵ میلیون نفر رسیده است. محاسبه درصد رشد با شما!

 
 

چیني  اجناس  همانند  نیز  چیني  گردشگر  آیا  که  است  این  مهمتر  سؤال 
وارداتي به ایران بي کیفیت است؟

از دید اقتصادي، گردشگري سودمند است که بیشتر بماند و بیشتر خرج کند. 
"سرانه هزینه کرد" گردشگران چیني  به  باال  پاسخ سوآل  به  پرداختن  براي 
مي پردازیم. سرانه هزینه کرد، میانگین دالرهایي است که یک گردشگر در خارج 

از کشورش خرج مي کند. براي داشتن شاخص مقایسه به میانگین جهاني و 
چند کشور شناخته شده اشاره مي شود. سرانه هزینه کرد جهاني گردشگران 
در سال 2016 معادل 988 دالر است. این رقم براي گردشگران ایاالت متحده 
1۵۵0 دالر، بریتانیا ۹1۶ دالر، کانادا ۵4۹ دالر، آلمان ۹۵3 دالر و کره جنوبي 
1188 دالر بوده است. اما چیني ها در سال 2016 به طور میانگین 1934 
دالر در خارج از کشورشان در امر گردشگري هزینه کرده اند که جمع 
هزینه هاي آنان نیز از بعد اقتصادي رقمي سرسام آور و معادل 1/۲۶1 میلیارد 
دالر بوده است. چیني ها با اختالف معناداري در صدر کشورهاي پرخرج در 
حوزه گردشگري هستند. من باب مقایسه باید متذکر شد که رتبه دوم رنکینگ 
با ۶/1۲3 میلیارد دالر در اختیار آمریکایي ها و رتبه سوم نیز با 8/۷۹ میلیارد دالر 

در اختیار آلماني هاست. 

 

گردشگران چیني دو برابر میانگین جهاني در سایر کشورها هزینه مي کنند. 
با سایر کشورها  امر نشانگر آن است که گردشگر چیني در مقایسه  این 
از کیفیت مطلوبي برخوردار است. براي اینکه بدانیم این کیفیت در طول 
زمان نیز بهبود یافته، کافي است سرانه هزینه کرد چیني ها در طول زمان 
را مقایسه کنیم. این رقم در سال ۲000 تنها 1۲۵0 دالر بوده است که با 

افزایشي ۵۵ درصدي به رقم 1۹34 دالر در سال ۲01۶ رسیده است. 
در اینجا یک فرض محال مطرح مي کنیم که البته محال نیست. میخواهیم ساده انگارانه 
فرض کنیم که کشوري همانند ایران قصد دارد در یک بازه زماني سه تا پنج ساله دو 
درصد از گردشگران و هزینه کرد چیني ها را به سوي خود جلب و جذب کند. باید 
خاطر نشان کرد که بازي با اعداد به معناي آنچه در واقعیت اتفاق مي افتد نیست و 
تنها از بعد مقایسه و نشان دادن جایگاه، اهمیت دارد و از بعد بازار و بازارشناسي تنها 
تلنگري است به دست اندرکاراني که در پي هدف گذاري و یافتن بازارهاي هدف 
هستند. تعداد کل گردشگران خارجي وارد شده به ایران با فرض درست بودن 
آمارها هیچگاه بیش از 3/۵ میلیون نفر نبوده است. اگر ایران کشوري واردکننده در 
حوزه گردشگري باشد و تنها بخشي دو درصدي از گردشگران چیني را طلب 
کند، بدون در نظر گرفتن افزایش هر ساله گردشگران چیني مي بایست به رقمي در 
حدود 7/2 میلیون نفر برسیم. درآمد ایران از ورود گردشگران خارجي نیز هیچگاه 
بیش از ۹/3 میلیارد دالر نبوده است. با محاسبه میانگین هزینه کرد گردشگران 
ورودي به ایران به رقم ۷3۹ دالر مي رسیم که البته رقم درستي نمي تواند باشد. 
براي رد این مدعا دو دلیل اقامه مي کنیم. بنا بر پیمایش مرکز پژوهش هاي مجلس 
شوراي اسالمي سرانه هزینه کرد گردشگران در ایران رقمي در حدود 300  دالر 
است )این پژوهش در زمان دالر 4000 توماني انجام شده است(.  دلیل دیگر مقایسه 
با سرانه هزینه کرد گردشگران در چند کشور دیگر است. فرانسه ۷1۷ دالر، اسپانیا 
۶۶0 دالر، ترکیه ۶۷4 دالر. با پیش فرض نرخ برابري ریال در مقابل دالر و سایر 
ارزهاي خارجي و نیز رنکینگ یک ایران در بحث قیمت در دنیاي گردشگري در 
سنوات گذشته، پذیرش اینکه گردشگران خارجي ورودي به ایران بیش از فرانسه 
و اسپانیا هزینه مي کنند براي نگارنده ثقیل است. اگر هدف گذاري کسب دو درصد 
از مخارج چیني ها باشد نیز به عدد ۲/۵ میلیارد دالر مي رسیم که قابل توجه و تأمل 
است. مجموع موارد باال بیانگر آن است که محصولي به نام "گردشگر چیني" 

بسیار ارزشمند است و واردات آن نه تنها جایز که شاید واجب باشد. 

وارداتازچینواجباست!

گردشگری

سید محمدحسن حسینی
کارشناس ارشد گردشگری

مدرس دانشگاه

مجموعه گردشگری، 
تاالر و رستوران 

صدف 2

آدرس:
 خیابان خرمشهر، 
روبروی شهربازی، 

تلفن:
  024-33740505 

 :PVC شرکت صبالوله زنجان واحد لوله و اتصاالت
شهرک صنعتی شماره یک، فاز 3، نبش خیابان یاوران 6
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۲ - مواد شیمیایی، سبز
۲-1 - آیا استفاده از حشره کش ها، علف کش ها، 
کودهای شیمیایی را برای استفاده از جایگزین های 

صحیح تر محیط زیست محدود می کنید؟
۲-۲ - آیا استفاده از مواد پاک کننده، تمیز کردن 
مواد شیمیایی، رنگ ها و ضدعفونی کننده های 
استخر شنا را محدود می کنید و یا به محصوالت 

سازگار با محیط زیست تبدیل می شوند؟
۲-3 - آیا از پاک کننده ها بدون ترکیبات آلی فرار 

در اتاق ها استفاده می کنید؟
۲-4 - آیا برنامه های حفاظت از محیط زیست 
محلی )تمیز کردن و / یا حفاظت از طبیعت( یا 
شرکت فعال )شامل کارکنان( در برنامه های ارائه 
شده توسط دولت و سازمان های محلی، در برنامه 

های خود پیشنهاد داده اید؟
ح( حفاظت از محیط زیست

1 - اکوتور
1-1 - آیا شما یک طبیعت گرای ساکن / راهنمای 
طبیعت دارید که در طبیعت اطراف یا در دسترس 

با اطالع قبلی باشد؟
یادگیری  برای  را  فعالیت هایی  شما  آیا   -  ۲-1
تاریخ، و غیره  در مورد طبیعت محلی، فرهنگ، 
ارائه می دهید یا مستقیماً به شخص ثالث مراجعه 

می کنید؟
1-3 - آیا برنامه های اکوتور را به صورت منظم یا 
فقط گاهی )به عنوان مثال در صورت درخواست( 

ارائه می دهید؟
سطح تالش

گاهی اوقات برنامه ها پیشهاد می شوند.
برنامه ها به طور منظم انجام می شوند.

برنامه  کیفیت  بهبود  برای  مکانیزمی  آیا   -  4-1
تفسیر دارید؟

استفاده  را  منظوره  چند  ناهار  جعبه  آیا   -  ۵-1
می کنید؟

2 - مراقبت محیط
۲-1 - آیا سیستم نورپردازی که برای حیوانات 

شب پریشانی و مزاحمت نکند، دارید؟
در  گیاهی  پوشش  با  محوطه سازی  آیا   -  ۲-۲
ساختمان شما شامل گیاهان بومی است و گونه های 

عجیب و غریب و تهاجمی کنترل می شود؟
۲-3 - آیا دستورالعمل ها و قوانین مربوط به تغذیه 

حیوانات وحشی را به خوبی تعریف کرده اید؟
۲-4 - آیا شما قوانین خوبی در مورد حیوانات 

خانگی همراه دارید؟
۲-۵ - آیا اطمینان حاصل می کنید که هیچ گونه 
حیات وحش دربند نیست، به جز فعالیت هایی که 
به درستی تنظیم شده، و نمونه های زنده از گونه 
های حفاظت شده حیات وحش تنها که توسط 
افراد مجاز مجهز به محل نگهداری و مراقبت از 

آنها هستند؟
۲-۶ - آیا به دنبال کم کردن تأثیر بازدید کنندگان و 
به حداکثر رساندن لذت بردن از دستورالعمل های 
تعیین شده یا کد رفتاری برای بازدید از سایت های 

حساس فرهنگی یا تاریخی هستید؟
۲-۷ - آیا شما در حفاظت از محل های تاریخی، 
مهم  محلی  معنوی  و  فرهنگی  شناسی،  باستان 
برای  را  آنها  به  دسترسی  و  کنید  می  مشارکت 

ساکنین محلی محدود نمی کنید؟
تنوع  از  حفاظت  از  به حمایت  شما  آیا   -  8-۲

زیستی کمک می کنید؟
۲-۹ - آیا شما از مناطق حفاظت شده طبیعی و 
مناطق دارای ارزش تنوع زیستی حمایت می کنید؟
۲-10 - آیا اطمینان دارید که تعامالت با حیات 
پایداری  بر  نامطلوب  اثرات  به  منجر  وحش 

جمعیت وحوش نمی شود؟
۲-11 - آیا مطمئن هستید که هر گونه اختالل در 

اکوسیستم های طبیعی به حداقل می رسد؟
۲-1۲ - آیا شما در تجدید حیات اکوسیستم های 

طبیعی اختالل ایجاد می کنید؟
۲-13 - آیا سهمی در جبران، مدیریت و حفاظت 

منابع طبیعی دارید؟
3 - مشارکت اجتماعی محلی

3-1 - آیا کارکنان محلی را استخدام می کنید؟
3-۲ - آیا بعضی از مزایای را به جامعه محلی یا 

ابتکارات زیست محیطی می دهید؟
3-3 - کدام کد رفتاری برای فعالیت در جامعه 

محلی است؟
3-4 - آیا کد رفتار با رضایت و در همکاری با 

جامعه ایجاد شده است؟
4 - انرژی

4-1 - آیا تمام تجهیزاتی را که در تاسیسات انرژی 
مصرف می کنند می دانید؟

4-۲ - آیا می دانید چقدر انرژی های در لوازم 
مختلف استفاده می شود؟

4-3 - آیا شما یک برنامه عملیاتی صرفه جویی در 
انرژی هدفمند دارید و آن را اجرا می کنید؟

4-4 - آیا شما سوابق و اندازه گیری مصرف انرژی 
در تاسیسات خود را نگه دارید؟

-4-۵ آیا قطعا مصرف انرژی را با توجه به برنامه 
عملیاتی کاهش می دهید؟

4-۶ - آیا شما با نظارت و بررسی صرفه جویی 
در انرژی به اجرای طرح عملی بدست آوردید؟

5 - طراحی، ساخت و کارکرد
۵-1 - آیا استفاده از زمین مطابق با قوانین و مقررات 

منطقه ای، مناطق یا میراث حفاظت شده است؟
۵-۲ - آیا طراحی و ساخت مطابق با قوانین و 
فرهنگی  میراث  یا  مناطق  ای،  منطقه  مقررات 

حفاظت شده است؟

۵-3 - آیا کلبه شما به محیط اطراف، میراث طبیعی 
و فرهنگی احترام می گذارد؟

اطراف  محیط  به  شما  کلبه  طراحی  آیا   -  4-۵
میراث طبیعی و فرهنگی احترام می گذارد؟

پایه اصول محلی  بر  کلبه شما  آیا طرح   - ۵-۵
پایدار مناسب است؟

۵-۶ - آیا ساخت و ساز کلبه شما بر پایه اصول 
محلی پایدار مناسب است؟

۵-۷ - آیا کلبه شما قابل دسترس برای افراد با 
نیازهای ویژه است؟ 

محلی،  هنر  عناصر  از  شما  کلبه  در  آیا   -  8-۵
معماری یا میراث فرهنگی، در مدیریت عملیات، 
استفاده  ها  مغازه  یا  غذا  دکوراسیون،  طراحی، 

می کنید؟
6 - موارد اقدامی دیگر

۶-1 - آیا شما در اتاق مهمان / فضای مشترک یا 
اطالع از ورود مهمان، ماهیت و فرهنگ محلی، 
مسائل ایمنی، بازیافت، حفاظت از انرژی و غیره 

نمایش داده می شود ؟
۶-۲ - آیا شما در اتاق مهمان / فضای مشترک 
یا اطالع از ورود مهمان، رفتار مناسب در هنگام 
و  زندگی  فرهنگ های  طبیعی،  مناطق  از  بازدید 
سایت های میراث فرهنگی نمایش داده می شود؟

۶-3 - آیا برای تهیه دستورالعملی برای تهیه غذای 
محلی/ تشویق و بها دادن به آشپزی محلی تالش 

می کنید؟
۶-4 - آیا خوراک محلی و صنایع دستی ، را در 

یک فروشگاه تولید و فروخته اید؟
مطابق  نامه  موافقت  یک  دارای  آیا   -  ۵-۶
یا  وبسایت  در  ژاپن  اکولوژ  انجمن  دستورالعمل 

بروشور هستید؟
۶-۶ - آیا می توانید غذاهایی با رژیم هایی برای 
افراد مبتال به آلرژی، گیاه خواری و یا به دالیل 
مذهبی، زمانی که از قبل مطلع هستید، آماده کنید؟

گردشگری  جهانی  معیارهای  با  سازگاری  د( 
)GSTC پایدار )معیارهای

- آیا شما می توانید قوانین و سیاست های کار، 
بهداشت و ایمنی، که در تاسیسات شما اعمال می 

شود را به روز نگه دارید؟
- آیا کارکنان خود را به صورت دوره ای در مورد 
شیوه های اجتماعی-فرهنگی، بهداشت و ایمنی 

آموزش می دهید؟
- آیا شما در استخدام زنان و اقلیت های محلی 

منصف هستید؟
- آیا شما در استخدام زنان و اقلیت های محلی در 

موقعیت های مدیریتی منصف هستید؟
- آیا شما اقداماتی را برای کاهش آلودگی از سر و 

صدا، نور، روان آب، فرسایش، ترکیبات تخلیه 
ازن و آلودگی هوا و خاک انجام می دهید؟

حسین خمسه ای
کارشناس گردشگری

نگاهیبهچکلیستاستانداردبینالمللیاقامتگاهمطابقبامحیطزیستپایدارکشورژاپن

)بخشپایانی(

گردشگری

رستوران بلوار

آدرس: 
زنجان، بلوار 

آزادی، روبروی 
شهرداری مرکزی

تلفن:
  33364280 - 1 

شرکت صبالوله زنجان واحد پلی اتیلن سبک و سنگین و لوله و اتصاالت 
پلی پروپیلن و نوار تیپ: 

تلفن« 62 - 32221760 - 024
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امروزه رفع نیازهاي زندگي در فضاهاي شهري 
با ایجاد تعامل متقابل با یگدیدگر به وقوع مي 
هرگونه  بروز  از  جلوگیري  منظور  به  و  پیوندد 
تنش، هرج و مرج و بي ثباتي در جامعه آنچه که 
روابط  قانونمند ساختن  است،  مهم و ضروري 

اجتماعي مي باشد.
بر  حاکم  قوانین  توان  مي  را  شهروندي  حق 
روابط شخصي و انفرادي در جامعه اطالق نمود 
انسان  ذاتي  حقوق  جزء  شهروندي  حقوق  و 
بوده و غیر قابل انتقال مي باشد به این شکل که 
عناصر آن الزم و ملزوم هم هستند. و آگاهي از 
حقوق قانوني هر یک از شهروندان حق مسلم 
از  یک  باشد.  مي  مردم  آحاد  تک  تک  ذاتي  و 
ندارد،  وجود  آن  از  زیادي  آگاهي  که  حقوقي 

شیوه ذخیره و ابطال آن در مراکز اقامتي است.
السالم به رعایت حقوق  امام علی علیه  توصیه 

مشتری
روزی  السالم  علیه  علی  امیرالمومنین  حضرت 
زن  دید  و  شد  ها  فروش  خرما  بازار  وارد 
خدمتکاری در حال گریه است. از او پرسید: » 

چرا گریه می کنی؟ زن گفت: این خرمافروش به 
من یک درهم خرما فروخته، ولی اربابم آن را 
نمی خواهد. این مرد هم خرماها را پس نمی گیرد 
« امام به خرمافروش فرمود: » خرماها را بگیر و 
پول او را پس بده. این زن خدمتکار است و از 
خود اختیاری ندارد، ولی خرما فروش که امام را 
نمی شناخت، نپذیرفت. شخصی به خرما فروش 
امیرالمؤمنین  شخص،  این  نمی دانی  تو  گفت:» 
علی بن ابی طالب است؟« خرما فروش تا این 
را شنید، خرماها را از خدمتکار گرفت، پولش 
را پس داد و به امام گفت: » دوست دارم از من 
راضی شوی.« حضرت فرمود:» اگر حقوق مردم 
و مشتریان را رعایت کنی، همین مایه خرسندی 
کنار  از  که  امام همان طور  آنگاه  توست.  از  من 
خرما  ای  فرمود:»  می گذشت،  فروشان  خرما 
کسب  تا  ببخشید  خرما  مستمندان  به  فروشان، 
شما سود کند« منبع: بحاراالنوار، ج40، ص 33۲

 مقدمه: 
به استناد ماده ۲۵ آیین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، 
درجه بندي و نرخ گذاري تاسیسات گردشگري 

هیئت   04/0۶/13۹4 مصوب  آنها  بر  نظارت  و 
محترم وزیران و با عنایت به لزوم هماهنگي و 
حفظ وحدت رویه در ذخیره و ابطال واحدهاي 
اقامتي و به منظور قانونمند نمودن و صیانت از 
حقوق مسافران و بهره برداران واحدهاي اقامتي 
رضایتمندي  افزایش  در  توجهي  قابل  نقش  که 
مردم، حمایت از سرمایه گذاران و نهایتًا توسعه 
نامه  شیوه  داشت،  خواهد  گردشگري  صنعت 
واحدهاي  در  آن  ابطال  و  اتاق  ذخیره  اجرایي 
اقامتي در قالب30 ماده و ۵ تبصره به شرح ذیل 
جهت اجرا و اعمال در کلیه مراکز اقامتي کشور 

اعالم میگردد.
 بخش اول( شرایط عمومي

اعالم  و  اولیه  درخواست  ارائه  از  پس   )1 ماده 
مبلغ پیش پرداخت توسط واحد اقامتي، متقاضي 
باید در مهلت زماني تعیین شده نسبت به واریز 
وجه به صندوق یا به حساب بانکي اعالم شده 
اقدام و مستندات پرداخت را به نحو مقتضي در 

اختیار واحد اقامتي قرار دهد.
ماده ۲(  واحدهاي اقامتي موظفند تائیدیه و یا 
عدم تائیدیه درخواست رزرو را حداکثر ظرف 
با  مدت  48ساعت پس از وصول درخواست، 
ملحوظ نمودن شرایط ماده  3 به متقاضي اعالم 

نمایند.
ماده 3( قطعي بودن رزرو و شرایط رزرو شده 
صرفًا به تاییدیه رزرو مستند خواهد بود و کلیه 
اطالعات  شامل  ضروري  اطالعات  و  شرایط 
پذیرش،  تاریخ  و  صدور  زمان  میهمان،  هویتي 
تائیدیه علي الخصوص نرخ  نام مسئول صدور 
تمام شده با احتساب تمام عوارض قانوني باید 

در برگه تائیدیه منظور گردد.
متقاضي  درخواست  بر  بنا  اتاق  ذخیره    )4 ماده 
و یا دفتر خدمات سیاحتي و جهانگردي و بنام 
انتقال  قابل  غیر  و  صادر  کننده  استفاده  میهمان 

مي باشد.
ماده ۵( رزروهاي بدون پیش پرداخت و یا بدون 
مکاتبه رسمي و کسب تائیدیه واحد اقامتي فاقد 
در  مسئولیتي  اقامتي  واحد  و  باشند  مي  اعتبار 

قبال آنها نخواهد داشت.
هرگونه  پرداخت  از  ۲سال  زیر   افراد   )۶ ماده 
۲الي   بین   افراد  و  بوده  معاف  اقامت  هزینه 
سرویس  از  استفاده  عدم  درصورت  1۲سال 
اضافه نیم بهاء و براي افراد باالي  1۲سال نرخ 

به طور کامل محاسبه خواهد شد.
ماده ۷( ساعت رسمي تخلیه اتاق حداکثر ساعت  

1۲ظهر و تحویل اتاق ساعت  14مي باشد.
واحد  به  ورود  هنگام  در  باید  میهمان   )8 ماده 

شیوهنامةاجرایيذخیرهاتاقوابطالآندرواحدهاياقامتي

اقامتگاه
غالمرضا نجفلو

کارشناس گردشگري

مجموعه گردشگری، 
تاالر و رستوران 

صدف 2

آدرس:
 خیابان خرمشهر، 
روبروی شهربازی، 

تلفن:
  024-33740505 
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ارائه  پذیرش  به  را  رزرو  تائیدیه  برگ  اقامتي 
نمایند.

ماده ۹( در هنگام ورود به واحد اقامتي، میهماني 
که اتاق به نام ایشان رزرو شده باید شناسنامه، 
سایر  و  خود  معتبر  گذرنامه  یا  و  ملي  کارت 
همراهان را براي دریافت اتاق به پذیرش نشان 

دهند.
تبصره: درصورت ارائه هرگونه مدارک هویتي و 
اطالعات نادرست، عواقب ناشي از آن برعهده 

میهمان مي باشد.

الضمان  وجه  پرداخت  درصورت   )10 ماده 
میهمان،  جانب  از  حساب  تسویه  جهت  کافي 
هویتي  مدارک  نگهداري  اقامتي حق  واحدهاي 
احراز  و  رویت  از  پس  و  نداشته  را  شده  ارائه 
آن  صاحب  به  را  مدارک  باید  میهمان،  هویت 

مسترد نمایند.
یا  و  داخلي  میهمانان  درخصوص  تبصره: 
دفاتر  طریق  از  و  تور  قالب  در  که  خارجي 
واحدهاي  در  جهانگردي  و  سیاحتي  خدمات 
جبران  منظور  به  شوند،  مي  پذیرش  اقامتي 
و  میهمان  سوي  از  وارده  احتمالي  خسارات 
هاي  ضمانت  باید  اضافي،  خدمات  ارائه  یا 
و  سیاحتي  خدمات  دفتر  سوي  از  الزم  مالي 
جهانگردي مربوطه به واحد اقامتي ارائه گردد. 
در هر صورت، واحد اقامتي مجاز به نگهداري 

مدارک هویتي میهمانان تور نمي باشد.
جاماندن،  درخصوص  اقامتي  واحد   )11 ماده 
تاخیر و یا لغو برنامه حرکت وسیله سفر میهمانان 
عدم  درصورت  و  نداشته  مسئولیتي  هیچگونه 
مراجعه میهمانان در روز مقرر، مشمول شرایط 

ابطال رزرو خواهند بود.
ماده 1۲( چنانچه به علل خاص، رخداد بالیاي 
از  خارج  که  حوادثي  و  امنیتي  دالیل  طبیعي، 
انجام شده  اراده دو طرف باشد رزرو  کنترل و 
لغو گردد، وجوه دریافتي باید عینًا مسترد شود.

و  رزرو  مبلغ  واریز  از  پس  چنانچه   )13 ماده 
دریافت برگ تائیدیه، واحد اقامتي به دلیلي غیر 
مکان  ارائه  به  نسبت  1۲نتواند  ماده   موارد  از 
بر اساس تائیدیه صادره اقدام کند، مدیر واحد 

موظف است با موافقت میهمان نسبت به تامین 
مشابه  قیمت  و  شرایط  با  دیگري  اقامتي  واحد 
براي میهمان اقدام نموده و در غیر این صورت، 
ضمن استرداد کل وجه دریافتي، باید جریمه اي 
معادل %100 هزینه یک شب اقامت به ازاء هر 

اتاق را به میهمان پرداخت نماید.
انجام  از  دلیل  هر  به  که  میهماناني   )14 ماده 
دارند،  تغییر رزرو  به  تمایل  یا  سفر منصرف و 
داده  اطالع  اقامتي  واحد  به  کتبًا  را  مراتب  باید 
تاریخ  تغییر  نمایند.  تائیدیه واحد را دریافت  و 
در صورت امکان و خالي بودن اتاق تا  1۵روز 
غیر  در  بود.  خواهد  هزینه  بدون  ورود  از  قبل 
در  رزرو  انجام  و  قبلي  رزرو  ابطال  اینصورت 
در  مندرج  مقررات  تابع  دو  هر  جدید  تاریخ 

بندهاي مرتبط همین شیوه نامه مي باشد.
دفاتر  تور  قالب  در  رزرو  درصورت   )1۵ ماده 
رزرو  مقررات  و جهانگردي،  سیاحتي  خدمات 

گروهي اعمال خواهد شد.
اثاثیه  و  اموال  به  وارده  خسارات   )1۶ ماده 
اینکه  مگر  است،  میهمان  برعهده  اقامتي  واحد 
پرداخت  جهانگردي  و  سیاحتي  خدمات  دفاتر 

خسارات مزبور را تعهد نماید.
 بخش دوم( شرایط اختصاصي رزروهاي انفرادي 
اقامتي  واحد  در  میهمانان  اقامت   )1۷ ماده 
و  بوده  رزرو  تائیدیه  در  مندرج  تاریخ  مطابق 
اقامتي  واحد  موافقت  به  منوط  اقامت  تمدید 

است.
ماده 18( ورود میهمان تا قبل از ساعت  ۶صبح، 
تا  آن حداکثر  از  کامل و پس  اقامت  یک شب 
محاسبه  شب  یک  اقامت  کامل  هزینه    ۵0%
درخواست  درصورت  همچنین،  شد.  خواهد 
میهمان جهت افزایش زمان اقامت تا ساعت  18 
حداکثر تا  %۵0  و پس از آن هزینه کامل یک 

شب اقامت از میهمان دریافت مي گردد.
منظور  به  و  طرفین  توافق  صورت  در  تبصره: 
رعایت اصول مشتري مداري، حذف و یا تعدیل 
هزینه هاي مندرج در این ماده امکان پذیر مي 

باشد.

جهت  پرداخت  پیش  مبلغ  حداقل   )1۹ ماده 

به  شب  یک  اقامت  هزینه  انفرادي،  رزروهاي 
ازاء هر اتاق مي باشد.

به  مقرر  زمان  در  میهمان  چنانچه   )۲0 ماده 
واحد اقامتي مراجعه ننموده و یا تا موعد مقرر 
بصورت مکتوب علت عدم حضور خود را به 
به  فقط  شده  ذخیره  مکان  ننماید،  اعالم  واحد 
مدت یک شب خالي نگه داشته شده و تائیدیه 
این  در  باطل مي گردد.  بعد  روز  از  ذخیره جا 
حالت، خسارت وارده بر اساس هزینه یک شب 
از مبلغ پیش  اتاق محاسبه و  ازاء هر  به  اقامت 

پرداخت کسر خواهد شد، بجز موارد خاص که 
مشمول توافق قبلي طرفین باشد.

 بخش سوم( شرایط اختصاصي رزروهاي 
و  سیاحتي  خدمات  دفاتر  طریق  از  گروهي 

جهانگردي 
ماده ۲1( دفاتر خدمات سیاحتي و جهانگردي 
باید در برگه درخواست رزرو ارسالي به واحد 
تعداد  خروج،  و  ورود  دقیق  تاریخ  اقامتي، 
میهمانان، اسامي و مشخصات کامل آنها، تعداد 
و نوع اتاق ها، نوع پذیرایي و هزینه هاي قابل 
پرداخت توسط رزرو کننده را به تفکیک معلوم 

و مشخص نمایند.
اقامتي  ماده ۲۲( معرفي کلیه میهمانان به واحد 
دفاتر  امضاء  و  مهرشده  نامه  معرفي  با  باید 
خدمات سیاحتي و جهانگردي )اصل و یا نمابر( 

باشد.
ماده ۲3( درصورت تقاضاي اتاق بیشتر از حد 
و  سیاحتي  خدمات  دفاتر  سوي  از  شده  توافق 
بصورت  الزم  هاي  هماهنگي  باید  جهانگردي، 
کتبي و اخذ تائیدیه با واحد اقامتي بعمل آمده، 
در  مسئولیتي  اقامتي  واحد  صورت  این  درغیر 

این زمینه نخواهد داشت.
ماده ۲4( دفاتر خدمات سیاحتي و جهانگردي 
ارائه  و  اقامت  هاي  هماهنگي  انجام  منظور  به 
باید  از  10نفر،  بیش  براي گروه هاي  خدمات 
اقامتي  به واحد  کتبًا  را  اي  نماینده  یا  و  راهنما 

معرفي نمایند.
ماده ۲۵(  در صورت عدم انجام هماهنگي 
هیچگونه  اقامتي  واحدهاي  قبلي،  هاي 

اقامتگاه

 در هنگام ورود به واحد اقامتي، میهماني 
باید  شده  رزرو  ایشان  نام  به  اتاق  که 
شناسنامه، کارت ملي و یا گذرنامه معتبر 
دریافت  براي  را  همراهان  سایر  و  خود 

اتاق به پذیرش نشان دهند.

به منظور جبران خسارات احتمالي وارده 
از سوي میهمان و یا ارائه خدمات اضافي، 
باید ضمانت هاي مالي الزم از سوي دفتر 
خدمات سیاحتي و جهانگردي مربوطه به 

واحد اقامتي ارائه گردد

مدارك  نگهداري  به  مجاز  اقامتي  واحد 
هویتي میهمانان نیست.بویژه ضبط گذرنامه ی 
تسویه  بهانه عدم  به  خارجی  گردشگران 
حساب مسافر غیر قانونی بوده و واحد اقامتی 
مالی  اسناد  یا  و  باید تسویه حساب کرده 

دیگری از مسافر دریافت کند

رستوران بلوار
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آزادی، روبروی 
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رزرو  هاي  اتاق  همجواري  به  نسبت  تعهدي 
شکل  و  رنگ  طبقه،  یک  در  قرارگیري  شده، 
هنگام  اتاق  شماره  ندارند.  اتاق  طبقه  و  خاص 

ورود میهمان به واحد اقامتي تعیین مي گردد.
ماده ۲۶( مبلغ پیش پرداخت و شرایط پرداخت 
جهت رزرو جا تورهاي مسافرتي که از طریق 
صورت  جهانگردي  و  سیاحتي  خدمات  دفاتر 
مي پذیرد، مطابق توافق مکتوب طرفین مشخص 
خدمات  دفاتر  اینصورت  غیر  در  شد.  خواهد 
اقامت  باید % ۵0 هزینه  سیاحتي و جهانگردي 
درخواستي  هاي  اتاق  تعداد  ازاء  به  شب  یک 
یک  اقامت  هزینه  الباقي  و  رزرو  هنگام  در  را 
شب به ازاء تعداد اتاق هاي درخواستي را  48 
نمایند.  پرداخت  میهمانان  ورود  از  قبل  ساعت 
بدیهي است عدم پرداخت مبلغ قرارداد و تسویه 
محسوب  رزرو  از  انصراف  منزله  به  حساب 
گردیده و واحد اقامتي مجاز است برابر شرایط 

ابطال رزرو اقدام نماید.
در  رزرو  ابطال  )شرایط  چهارم  بخش   

واحدهاي اقامتي( 
ماده ۲۷( چنانچه اتاق هاي واحد اقامتي در قالب 
تور مسافرتي و از طریق دفاتر خدمات سیاحتي 
و جهانگردي رزرو شده باشد، هزینه ابطال آن، 

مشروط به توافق مکتوب طرفین و ثبت در برگه 
این  مفاد  مشمول  منعقده،  قرارداد  یا  و  تائیدیه 

شیوه نامه نمي باشد.
ماده ۲8( در صورت عدم توافق مکتوب قبلي، 
چنانچه پس از واریز مبلغ رزرو و دریافت برگ 
تائید به هر دلیل رزرو توسط متقاضي لغو شود، 
میزان خسارتي که باید پرداخت گردد )از مبلغ 
پیش پرداخت کسر گردد( به شرح زیر محاسبه 

خواهد شد.
الف( اگر متقاضي تا ۲0 روز قبل از زمان رزرو 
شده براي استفاده، نسبت به لغو آن اقدام نماید، 

هیچگونه جریمه اي تعلق نخواهد گرفت.
ب( از ۲0 روز تا 11روز قبل از ورود میهمان به 
واحد اقامتي، مبلغ ۲0 درصد هزینه اقامت یک 

شب به ازاء هر اتاق
ج( از10 روز ۶ تا روز قبل از ورود میهمان به 
واحد اقامتي، مبلغ 30 درصد هزینه اقامت یک 

شب به ازاء هر اتاق
د ( از ۵ روز تا 48 ساعت قبل از ورود میهمان 
به واحد اقامتي، مبلغ۵0 درصد هزینه اقامت یک 
شب به ازاء هر اتاق از )هـ  48 ساعت قبل تا 
زمان ورود میهمان، مبلغ۷0 درصد هزینه اقامت 

یک شب به ازاء هر اتاق.

تبصره 1 : چنانچه میهمان پس از رزرو و اقامت 
در هتل، بنا به هر دلیلي از ادامه اقامت در هتل 
ازاء  به  اقامت  شب  یک  هزینه  گردد،  منصرف 
هر اتاق محاسبه و از مبلغ پیش پرداخت کسر 

خواهد شد، بجز موارد خاص با توافق طرفین.
شده  رزرو  هاي  اتاق  تعداد  کاهش   :  ۲ تبصره 
تا   دفاتر خدمات سیاحتي و جهانگردي  توسط 
10%قابل  سقف   تا  و  ورود  از  قبل  48ساعت 

قبول بوده و مشمول جریمه نمي گردد.
 بخش پنجم) سایر مقررات(

آن  شرح  که  خاص  موارد  سایر  در   )۲۹ ماده 
نظر  است،  نشده  گنجانده  نامه  شیوه  این  در 
صنایع  فرهنگي،  میراث  سازمان  کارشناسي 
در  شد.  خواهد  اعمال  گردشگري  و  دستي 
موضوع  طرفین،  از  یک  هر  اعتراض  صورت 
در کمیته اي متشکل از نمایندگان تشکل هاي 
فرهنگي،  میراث  کل  اداره  و  مرتبط  اي  حرفه 
صنایع دستي و گردشگري استان بررسي و ابالغ 

راي خواهد شد.
کلیه  نامه،  شیوه  این  ابالغ  تاریخ  از    )30 ماده 
خصوص  این  در  قبلي  ضوابط  و  ها  بخشنامه 

ملغي اعالم مي گردد.

اقامتگاه
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موزه ها جزو اماکن فرهنگي هر کشور و شهر هستند که در خدمت جامعه 
و توسعه آن، با هدف مطالعه، آموزش و بهره وري معنوي برپا مي شوند. 
موزه را نبایستي مکاني دانست که صرفًا آثار تاریخي و باستاني به نمایش 
درمي آید بلکه تمامي آثار نمایشي و بناهاي تاریخي جزو موزه است. هر 
اثر نمایشي در موزه زبان حالي دارد و با بیننده اش ارتباط برقرار مي کند. با 
تعمق و تفکر مي توان زبان حال این آثار -زبان اشیاء واقعي- را دریافت 
مهمترین  از  یکي  قرارداد.  بررسي  مورد  را  آن  مختلف  دیدگاه هاي  از  و 
وظایف موزه برقرار کردن ارتباط فرهنگي بازدیدکننده با اشیاء به نمایش 
درآمده است. درحقیقت باید کوشید تا همان ارتباط و حسي را که بین 
بازدیدکنندگان  به  دیگر  نوعي  به  داشته  اثر وجود  و خود  اثر  یک  خالق 
منتقل کرد )یاوري، 138۹،1۶(. پس موزه ها در عین حال که در خدمت 
یک جامعه هستند، معرف آن جامعه نیز مي باشند. براساس تعریف شوراي 
بین المللي موزه ها ، »موزه یک نهاد دائمي با اهداف غیرانتفاعي در خدمت 
جامعه و توسعه آن است که به روي همگان گشوده است و پژوهش هایي 
مربوط به شواهد مادي بشر و محیط زیست او انجام مي دهد، این شواهد 
را گردهم مي آورد، نگهداري مي کند، منتشر مي سازد و به ویژه به منظور 
مطالعه، آموزش و التذاذ به نمایش مي گذارد« و فاقد هرگونه محدودیت 
یا  کارورزي  نظام  ارضي،  وضعیت  قیمومیت،  مرجع  طبیعت  از  ناشي 
جهت گیري مجموعه هاي موسسه مورد نظر مي بایست به کار بسته شود. 
یعني محوطه ها و بناهاي طبیعي و تاریخي باستان شناختي- موسساتي که 
مجموعه هایي از نمونه هاي زنده گیاهي و جانوري نگاه مي دارند –مراکز 
علمي –پارک هاي طبیعي داراي طبیعت موزه هستند )غنمي، 1388، ۵1۹( 
مذکور  رویکرد  با  این مدخل  در  نمایند.  ایفاد  را  موزه  کارکرد  مي توانند 
استان  هاي  جاذبه  از  یکي  عنوان  به  زنجان  استان  موزه هاي  معرفي  به 

مي پردازیم.
در استان زنجان هفت موزه ي فعال وجود دارد که یکي در شهر ابهر)موزه 
سلطانیه)موزه  شهر  در  مورد  یک  زهرنوش(،  پیراحمد  باستانشناسي 
مجموع  از  مي باشند.  دایر  زنجان  شهر  در  بقیه  و  سلطانیه(  باستانشناسي 
موزه ها براساس طبقه بندي موضوعي و آثار نمایشي، سه موزه در حوزه 
و  جانورشناسي  نمایشي  محتواي  با  طبیعي  تاریخ  موزه ي  باستانشناسي؛ 
موزه  مردم شناسي؛  زمینه  در  رختشویخانه  زمین شناسي؛  و  گیاه شناسي 
آثار  در حیطه  موزه ها  از  یکي  و  دستي  در حوزه صنایع  دارایي  عمارت 

شهدا فعال مي باشد.  
 موزه رختشویخانه، همچنانکه از نامش پیداست، محلي براي شست 
وشوي ظروف آشپزخانه، رخت و لباس بود. اما در گذر زمان و با تغییرات 
اساسي در شیوه زندگي مردم، کارکرد خود را از دست داد، ولي به همت 
شهروندان دلسوز و مسئوالن محترم بصورت موزه با ماهیت سابق درآمده 
پرتراکم  منطقه  در  تاریخي شهر  بافت  قلب  در  بناي رختشویخانه  است. 
مسکوني موسوم به عباسقلي خان و محله ي معروف به باباجمال چوقوري 
رختشویخانه  تاریخي  مجموعه  است.  شده  احداث  باباجمال(  )گودال 
توسط علي اکبر توفیقي رئیس بلدیه )شهرداري( در سال 130۷ش. ساخته 
شد و در سال 131۹ش. در دفتر اندیکاتور اداره ثبت اسناد و امالک زنجان 

به ثبت رسید.
آب مجموعه از قنات قلعچه حاجي میربهاءالدین تامین مي گردید. متولي 
رختشویخانه توسط رئیس بلدیه گمارده مي شد و سالیان متمادي شخصي 

به نام معصومه خانم مدیریت آن را برعهده داشت.
رختشویخانه براي آحاد شهروندان شبانه روز دایر و استفاده از آن براي 
اهالي شهر رایگان بود. این مجموعه از دو قسمت تشکیل شده: قسمت 
فضاهاي  آن  دیگر  بخش  و  مدیریت  محل  و  سرایداري  به  مربوط  اول 
مربوط به امر شستشوي رخت بوده که داراي چهار قسمت است؛ خزینه، 

شاه نشین/قسمت مدیریت مجموعه، فضاي

اصلي رختشویخانه و فاضالب.
محل شستشوي رخت به طور قرینه از چهار واحد حوضچه و مجاري آب 
در حد فاصل حوضچه ها تشکیل یافته بود. آنچه که از این مقوله حائز اهمیت 
است، موضوع نظم اجتماعي حاکم بر این مجموعه است که از نظر رعایت 
موازین بهداشتي امري الزم و ضروري مي باشد. بطوریکه محل شستشوي 
رخت نیز به چهار قسمت تقسیم شده، ابتداي شستشو که از انتهاي جریان 
آب بود، حوضچه مخصوص لباس هاي بسیار آلوده و لباسهاي مربوط به افراد 
مریض بود و مجراي آب واقع در حد فاصل حوضچه دوم مخصوص لباسهاي 
تمیز و محل آبکشي و حوضچه سوم مخصوص شستشوي ظروف  نسبتاً 
آشپزخانه و باالخره حوضچه آخري )اولین حوض در مسیر حرکت آب( محل 
آب تمیز و خوراکي بوده است، بدین سان امر شستشو با رعایت کامل موازین 
بهداشتي انجام مي گرفته است)مهندسان مشاور ابنیه نواندیش، بي تا، ۶0-۶۶ 

و دریایي، 13۹3، ۶۹-۷3(. 
بعنوان  13۷۷ش.  سال  از  بوده  فرد  به  منحصر  خود  نوع  در  بنا  این 
کوچه  وسط،  سعدي  خیابان  زنجان،  نشاني  به  استان  مردم شناسي  موزه 
آثار  مي گیرد.  قرار  عالقه مندان  و  گردشگران  بازدید  مورد  رختشویخانه 
تمثال  و  هیأت  بعالوه  رختشویخانه  تاریخي  بناي  موزه،  این  نمایشي 
کودکان و زنان با پوشش سنتي بصورت ایستاده و نشسته در حال شستن 
افرادي که در  یا  لگن مسي و  قبیل تشت و  از  با وسایلي   لباس و گلیم 
شرایط  پیرامون  اطالعاتي  که  مي باشد  سر  روي  کوزه  با  آب  حال حمل 
اجتماعي-فرهنگي حاکم بر شیوه زندگي مردم، نحوه تأمین آب شرب و 
بازدیدکنندگان  به  نچندان دور  نوع پوشش در دوران گذشته ي  شستشو، 

بدست مي دهد. 

 

قبل از ورود به بخش اصلي رختشویخانه ، آثار دست ساز رجبعلي مقدم 
یکي از صنعتگران زنجان در حوزه مس و چاقو به نمایش گذاشته شده 
است اگرچه سنخیتي با ماهیت این موزه ندارد ولي بخشي از موزه را به 

خود اختصاص داده صنایع دستي استان را معرف است.

 

مدخليبرموزههاياستانزنجان

5موزهتحتمدیریتادارهکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستانزنجان

 علي کارگرپیشه، کارشناس گردشگري اداره کل میراث
فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان زنجان
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تاریخي  بناهاي  از  یکي  در  نمكي،  مردان  و  باستان شناسي  موزه   
تاریخي-  با نگرش  »داالن آلتي«  به  بافت قدیمي شهر معروف  زنجان در 
عمارت  بیروني  ساختمان  عمارت،  این  است.  شده  دایر  باستان شناختي 
 ،13۹3 بود)دریایي،  ذوالفقاري  محمودخان  و  اسعدالدوله  حسینقلي خان 
شماره  به  کشور  ملي  آثار  فهرست  در  13۷۵ش.  سال  در  که   )۷1-8۶
تبدیل  موزه  به  کاربري  تغییر  با  138۷ش.  سال  و  رسید  ثبت  به   18۵۲
شد)قاسمي اندرود، 13۹3، 1۵3-1۵1(. موزه باستان شناسي و مردان نمکي 
داراي بخش هاي مختلفي مي باشد که از قرار ذیل است: در طبقه همکف 
دوره ي پیش از تاریخ شامل اشیاي سفالي، ابزارهاي سنگي و استخواني، 
عصر  تاالر  با  همکف  طبقه  است،  گلي  ژتون هاي  حیواني،  پیکرک هاي 
آهن شروع و با سیر در بخش تاریخي ادامه مي یابد و وارد طبقه باال و 
اسناد  این بخش شامل تصاویر  آثار نمایشي  بخش اسالمي مي شود. اهم 
و فرامین، مصالحه نامه، وقف نامه و وصیت نامه از دوران قاجار؛ کتاب هاي 
خطي کتیبه دار؛ انواع قلمدان ها؛ انواع سکه هاي دوران تاریخي مختلف از 
جنس  طال، نقره و مس، مدالهاي مرصع طالیي و انواع تفنگها در اندازه هاي 
تاالر  به  ورود  با  بخش،  انتهاي  در  مي باشد.  بزرگ  و  متوسط  کوچک، 
مردان نمکي که شاخص ترین آثار موزه مي باشد، دوباره بازگشتي به دوران 
باستان روي مي دهد. آنچه غناي موزه را دو چندان کرده مومیایي هاي همین 
مردان نمکي است که از معدن نمک چهرآباد پیدا شده، قدمت تاریخ و 
انسانشناسي استان را تا ۲400 سال پیشتر مي برد. از شش مومیایي نمکي 
کشف شده باستثناي مومیایي شماره یک که در موزه ملي کشور نگهداري 
کارشناسان  نظارت  تحت  موزه،  این  در  طبیعي  مومیایي ها  بقیه  مي شود 

نگهداري مي گردند.
موزه باستانشناسي و مردان نمکي معروف به عمارت ذوالفقاري در شهر 
زنجان، خیابان امام خمیني، تقاطع خیابان طالقاني و خیابان زینبیه غربي 
واقع است که همه روزه از ساعت نه صبح تا هیجده عصر با کمي تغییر 

ساعات در نیمه اول سال پذیراي گردشگران و بازدیدکنندگان مي باشد.

 

 موزه عمارت دارایي، در بافت تاریخي شهر ضلع شمالي سبزه میدان 
واقع شده است. بناي ساختمان دارایي طبق اسناد اداري و کتیبه هاي سر در 
ورودي جبهه شمالي و جنوبي به سال 131۶خ. باز مي گردد که از همان 

ابتدا به امور مالیه اختصاص یافته بود.
هوان  وارطان  چون  معماراني  نوآوري  و  فعالیت  حاصل  دارایي  عمارت 
سده  نخست  دهه هاي  در  که  است  گورکیان  گابریل  و  آبکار  پل  سیان، 
ایران  نوین  معماري  روي  بر  را  مهمي  و  مثبت  بسیار  تاثیر  بیستم  قرن 
داشتند. براساس اسناد و مدارک موجود عمارت زیباي دارایي یکي از آثار 
ارزنده اي است که در این رهگذر ساخته شده و میرزا محمدعلي مستوفي 
پیشکار خمسه نخستین رئیس مالیه آن بود)الهي، 13۷۵، ۵-3(. این اثر به 
شماره ۲33۵ در فهرست آثار ملي به ثبت رسیده است. آثار نمایشي موزه  
بطور اختصاصي در حوزه صنایع دستي استان شامل انواع چاقو، قلمتراش، 
فرجیان، جواد  برجسته اي چون حسین  هنرمندان  آثار  با  و شمشیر  کارد 

توسلیان، جلیل مرادي؛ مس با طرحهاي هندسي، گیاهي، حیواني و انساني 
با اشعاري از سعدي و حافظ متعلق به دوره ي قاجار و انواع چارق کنفي، 
با آثار هنرمندان برجسته اي چون مردعلي  تمام پوست، توري و پرده بند 
حیدري، غالمعلي رضایي و فاطمه عاطفي مي باشد. متأسفانه از سال 13۹4 
با تبدیل شدن دو طبقه ي اول و دوم این ساختمان به واحدهاي اداري، 
اول  طبقه  و صرفًا  عمارت جمع شد  این  از  ملیله  و  فرش  نمایشي  آثار 
کارکرد موزه اي دارد. نشاني موزه خیابان امام خمیني- ضلع شمالي سبزه 
میدان- عمارت دارایي که روزهاي غیر تعطیالت رسمي بصورت اداري 

براي گردشگران باز مي باشد. 

 

 موزه باستانشناسي سلطانیه، داخل محوطه ارگ، گنبد سلطانیه بعنوان 
بزرگترین گنبد آجري جهان در نوع خود بعنوان موزه اي کامل، خودنمایي 
مي کند. نخستین بنایي است که تحول معماري دوران سلجوقي به معماري 
دوره ي ایلخاني را به وضوح نشان مي دهد. به عنوان یکي از بناهاي عظیم 
اسالمي و شاید با شکوه ترین آنها، همچون نگیني سربرافراشته در دشت 
بنا دو فرضیه ي  سلطانیه خودنمایي مي کند. درباره ي فلسفه وجودي این 
غالب وجود دارد: نظریه نخست، به مورخان و جغرافیدانان متقدم مربوط 
کرده اند.  معرفي  خدابنده  محمد  سلطان  آرامگاه  را  گنبد  بناي  که  است 
علي  آرامگاه  به  ایلخان  طرف  از  بنا  اختصاص  و  انتساب  دوم،  نظریه 
بررسي هاي  با  کارشناسان  است.  علي)ع(  بن  حسین  و  ابیطالب)ع(  بن 
باستانشناسي و مطالعه ي عناصر معماري، انتساب و اختصاص بناي گنبد 
به آرامگاه ائمه اطهار)ع( را مردود دانسته اند. این بنا در دوران حکومت 
سلطان محمد خدابنده )اولجایتو( احداث شده است )ثبوتي، 13۷0، -11۵

 .)1۲0
است.  آهک  اندکي  مقدار  و  از گچ  مخلوطي  بنا،  در  استفاده شده  مالط 
گنبد سلطانیه با احتساب طبقه همکف، سه طبقه ي مشخص دارد: طبقه ي 
همکف ایوان هاي هشتگانه را در خود جاي داده است و شامل ایوان هاي 


 

مكان،موزه تاريخ طبيعي جمله مياز نمايشگاهي و تحقيقاتي آموزشي، اجتماعي، فرهنگي، كههاي باشد
هايحياتوحشوپوششگياهيهايمختلفوگونهبومتواندعالوهبرشناساندنهرچهبيشترزيستمي

باتوجهبهمنطقهارزشحفظونگهداريتنوع نيزبهاقشارمختلفمردمجامعهيادآورينمايد. زيستيرا
هاينقشموزهاهميتعلومطبيعيوبقايطبيعتبستگيدارد،ايناصلمهمكهادامهحياتبشريبه
دراينراستا،د.وشيستمحيطيدرجهانامروزبيشترملموسميتاريخطبيعيدراشاعهدانشوفرهنگز

تاري محيطموزه حفاظت كل اداره طبيعي خ حفظ منظور به زنجان استان زيست معرضنمايشو در
هايمعدنيموجوددرسنگهاوهاييازبرخيكانيهاونمونههايجانوريوگياهي،سنگوارهگذاشتنگونه

(.11-31،9،19ش.افتتاحگرديد)ياوري،3111سالاستان،به

يمناطقمختلفاستاناعمازمناطقكوهستاني،تپهماهورهاودشتهابخشاول،تنوعزيست-طبقههمكف
هايكلوبزوقوچگذارد.درنقاطمرتفعهمچونمناطقحفاظتشدهانگورانوطارمگونهرابهنمايشمي

آهوانيكياززيباترينزوجوميشمشاهدهمي درمناطقسمانموجوددراستاشود. نهستندكهعمدتاً
حفاظتنيمه منطقه دشتهاي و بياباني سهرينسرخ»شده دشت و آباد مي« گربهزندگي انواع هايكنند.

باشدكهمتأسفانهنسلآنهاروبهانقراضاستميهاايازيوزپلنگگوشوهمچنيننمونهوحشيمانندسياه


 

ماندهازشهداياستاندايرينموزهباهدفحفظوارائهآثارگرانقدربهجاا،موزه آثار شهداي استان زنجان
«خرابهرجي»محلهياموزهشهدادربافتتاريخيوقديميشهردرمحلهمعروفبهغربييهباال.شدهاست

 (.0-1،،311بود)الهي،اكبرتوفيقياولينشهردارزنجانمنزلمسكونيمرحومعليكهدرسابقاستواقع

ارزشمندشهداياستان آثار اينموزه شهدايجنگتحميلي-در شهدايانقالبيا نظيرعكس،-اعماز
رزمندگانزنجانيِ متعلقبه آنچهكه هر دفترچهخاطراتو پالك، لباس، هشتسالدفاعزندگينامه،

میراث
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شمال غربي، شمال شرقي، ورودي و ایوان جنوبي مشرف به تربت خانه 
است. ورودي سردابه در ایوان ضلع جنوبي قرار گرفته است. این روش 
قابل  ایران  کنوني  شده ي  شناخته  مقبره هاي  از  هیچکدام  با  مقبره سازي 
مقایسه نیست. گنبد سلطانیه که از نظر تزئینات نمایشگر مرحله ي کمال 
معماري گذشته ي ایران است، خالقیت طراحان، معماران و مهندسان زمان 
خود را به نمایش و داوري گذاشته است. عمده ترین عنصرهاي تزئیناتي 
کاشیکاري  و  کتیبه نویسي  گچ بري،  آجري،  تزئینات  از:  عبارتند  گنبد  در 
که همگي با هم و با هماهنگي جالب توجهي سامان یافته اند. در سطح 
قوس، در طبقه دوم ایوان شرقي، کتیبه اي از آجرهاي پیش بر در زمینه ي 
جرز  سطح  در  است.  شده  کار  آبي  و  سبز  رنگ  به  معرق  کاشي کاري 
ترنج  به شکل  تزئیني  ایوانهاي جنوب شرقي و جنوب غربي، طرحهاي 
است  اسلیمي  نقش ها  این  کلي  آبي طراحي گردیده و خط هاي  با رنگ 

)ثبوتي، 13۷0، 1۶۷-۲0۶(.   
اشیاي  براي  کوچکي  تاالر  ارگ،  محوطه  ورودي  قسمت  غربي  ضلع 
انواع  شامل  که  شده  گرفته  نظر  در  سلطانیه  باستانشناسي  موزه  نمایشي 
مینایي، صلیبي، ساده و  انواع کاشي هاي  پي سوز سفالي و بشقاب ساده، 
معرق؛ انواع سکه هاي مسي و نقره اي؛ انواع سفالینه ها، مهره هاي تزئیني و 
اشیاي مکشوفه از سلطانیه خاصه محوطه گنبد مربوط به دوره ایلخاني و 
صفوي در معرض نمایش است. نشاني موزه، شهر سلطانیه، ارگ سلطانیه 

مي باشد.

 موزه باستان شناسي ابهر، بنای معروف به پیر احمد زهرنوش امروزه 
در منتهی الیه جنوب شهر ابهر، انتهای خیابان 1۷ شهریور و در وسط میدان 
از دو بخش  بقایای مجموعه ای است که  بنا در واقع  این  پیر قرار دارد. 
گنبدخانه ای  اول  بخش  است.  شده  تشکیل  بهم  مرتبط  و  متصل  اصلی 
مرتفع که به دلیل وجود سردابه ای در آن، محل دفن یک یا چند شخصیت 
به  که  گنبدخانه  غرب  شمال  و  غرب  فضاهای  دوم  بخش  و  بوده  مهم 
نقشه  است. طبق  بوده  عبادتگاه  و  پژوهشگران محل خانقاه  برخی  گفته 
این مجموعه دارای دو کارکرد متفاوت بوده است.  تاریخی،  بنا و متون 
وجود سردابه در داخل گنبدخانه نشانگر استفاده از این بخش به عنوان 
متون  برخي  حکایات  براساس  دیگر،  از سوي  است.  تدفینی  مکان  یک 
بعنوان  گنبدخانه  الحاقي  بناي  معاصر  پژوهشگران  تحقیقات  و  تاریخي 
خانقاه مرکز عبادت مشایخ و صوفیان بود )بهرامي، بي تا، 3۲ و ۵۷-۵8(. 
این مکان از سال 13۹0 بعنوان موزه باستانشناسي استفاده مي شود. اشیاء 
تاریخي، اسالمي و سنگ نوشته در معرض  نمایشي موزه در سه بخش 

نمایش قرار دارند.
 بخش تاریخي، اشیاء مکشوفه از هیدج و ابهر شامل ظروف سفالي ساده، 
آبریز سفالي، کوزه سفالي، خنجر و تبرهاي مفرغي مربوط به عصر آهن و 
هزاره اول ق.م.؛ انواع بازوبند مفرغي، حلقه مفرغي و ظروف سفالي دوره 

اشکاني در ویترین ها دیده مي شود.
  در بخش اسالمي، انواع کتب خطي با موضوع مذهبي و نجوم از دوره 

دوره ي  انواع سکه هاي  قاجار؛  دوره ي  تفنگهاي  انواع  قاجار؛  تا  تیموري 
سلجوقي، ایلخاني، صفوي و قاجار؛ ظروف لعابدار سرخروس مربوط به 
دوره ي ایلخاني؛ انواع ظروف سفالي از قرن چهارم ه.ق. تا دوره قاجار قرار 
دارد. تعدادي از ظروف مسي قلمزني، صندوقچه هاي چوبي دوره قاجار 
ساخت زنجان نیز در ویترین ها در معرض نمایش است. همچنین اشیاء 
مکشوفه از سلطانیه شامل پي سوز ساده و بشقابي و ظروف لعابدار نیز در 

این موزه وجود دارد. 
بخش سنگ نوشته ها شامل یک نمونه سنگ مزار دوره ي تیموري مکشوفه 
روستاي  از  مکشوفه  سنگ مزارهاي  از  تعدادي  ابهر؛  صائین قلعه ي  از 

دره سجین و روستاي ازناب ابهر متعلق به دوره ي قاجار مي باشد.
عالوه بر موزه هاي ذکر شده موزه هایي نیز در حال تجهیز در سطح استان 
مي باشد، از جمله موزه بزرگ زنجان، موزه تعزیه )حسینیه اعظم زنجان(، 
موزه سنگ نوشته ها در سجاس و مقبره میرزایي هاي زنجان، موزه صنعت 
در محل کارخانه کبریت و موزه غله در ساختمان قدیم بوجاري را مي توان 

نام برد.  
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مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲01۷ گزارشی مبنی بر رقابت پذیری سفر و گردشگری 
 The Travel & Tourism Competitiveness Reportاست داده  ارائه 
2017( (  که بر این اساس گردشگران خارجی می توانند به 10 دلیل ایران را برای 

مسافرت و گردش انتخاب کنند که آن دالیل بعبارت ذیل می باشد :
از لحظ رقابت پذیری قیمت در سفر و  ایران  این گزارش کشور عزیزمان  1( در 
گردشگری در رتبه نخست می باشد به همین دلیل گردشگران خارجی می توانند با 
ورود به ایران با هزینه های بسیار کمتر نسبت به کشورهای دیگر از مناطق گردشگری 
و مراکز طبیعت گردی دیدن بکنند و در ضمن هزینه های خوردن و آشامیدن نیز 

بسیار کمتر است .
۲( دلیل دیگر اینکه ایران از لحاظ قیمت سوخت در رتبه ۵ قرار دارد که با استفاده از این 
امتیاز ملی می توان گردشگران خارجی و بخصوص گردشگرانی که با وسیله شخصی 

شروع به جهانگردی می کنند را ترغیب به انتخاب ایران برای مقصدشان کرد .
3( عامل بعدی برابری قدرت خرید است که ایران در رتبه دهم قرار دارد که خیلی 
از گردشگرانی که عالقه به خرید از مراکز تجاری دارند را برای خریدهای رویایی و 

ارزان و با کیفیت ترغیب کرد . 
4( تعداد سایتهای ثبت شده جهانی میراث فرهنگی خوشبختانه ایران را در رتبه نهم 

قرار داده است . و این امر باعث شده است که جهانگردها و گردشگران خارجی برای 
انتخاب مقصد خود همیشه  مسافرت به ایران را در نظر بگیرند که این امر پتانسیل 

خوبی برای جذب توریستها می باشد.
رتبه  ناملموس  در  نمودها و تجلیالت فرهنگی شفاهی و  تعداد  نظر  از  ایران   )۵
دوازدهم قرار دارد که این مورد پتانسیل عظیمی در توسعه صنعت گردشگری می 
باشد که با تبلیغات و اطالع رسانی های مختلف در فضای مجازی و حقیقی می توان 

گردشگران خارجی بیشتری را جذب کرد .
۶( مالیات بر بلیط و عوارض فرودگاهی ایران را در جایگاه سیزدهم در دنیا قرار داده 

است و این امر مشوق خوبی برای انتخاب گردشگران برای سفر به ایران است .
۷( فاکتور دیگر انتخاب ایران برای مسافرت ظرفیت خطوط هوایی داخلی آن می 
باشد که موجب شده است در  رتبه 3۲ جهان باشیم و بوسیله این امر مهم می توان 
گردشگران را با تورهای ترکیبی با جاهای دیدنی مختلف اکثر استانها آشنا کرد  و 

موجب ارزش افزوده بیش تری شد.
8( از نظر تعداد استادیوم های ورزشی بزرگ  ایران در رتبه 33 دنیا قرار دارد که 
بدینوسیله می توانیم با میزبانی مسابقات بزرگ جهانی در رشته های مختلف ورزشی 

در زمینه توریسم ورزشی گام بزرگی را برداریم.
۹( زمان مورد نیاز برای گرفتن مجوز ساخت و ساز ایران را در رتبه 31 جهان گنجانده 
است که این عامل برای سرمایه گذاران خارجی که در زمینه ساخت و سازهای مراکز 
و مجتمع ها و تاسیسات گردشگری فعالیت می کنند انگیزه ای بسیار باال ایجاد میکند. 

که این امر موجب تقویت زیرساختهای گردشگری و اشتغال می باشد.
10( ایران در" نیازمندی های ویزا " در رتبه 3۷ جای گرفته است که این فاکتور سبب 

انتخاب راحت تر گردشگران خارجی برای مسافرت به ایران می شود.

فرهنگ بزرگترین نیاز جامعه بشری است و عامل اصلی پویایی، نشاط و تداوم 
حیات جوامع به شمار می رود. امروزه مباحث فرهنگ به عنوان مهمترین عامل 
در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انسانی و اخالقی کشور در کانون توجه 
صاحب نظران، اندیشمندان و نخبگان قرار گرفته است. فرهنگ، روح همبستگی 
و تداوم حیات معنوی و وجدان عمومی یک ملت، یک قوم و سرزمین است.در 
عصر جهانی شدن که همه مرزهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درنوردیده شده 
است، مباحث فرهنگی همچنان با حفظ جایگاه برجسته خود در کانون مباحث 
اندیشمندان و صاحب نظران قرار دارد.البته ارائه تعریفی جامع از فرهنگ به دلیل 
تنوع فرهنگی در اقصی نقاط دنیا غیر ممکن است، ضمن اینکه رابرت بارفسکی 
معتقد است تالشهای معطف به فرهنگ" شبیه تالش برای به چنگ آوردن باد" 
است.بی گمان، فرهنگ فصل انسان از حیوان است؛ چرا که انسان با فرهنگ از 
ابتدای خلقت توانست با کشاورزی و دامپروری غلبه خود را بر طبیعت نشان داده 
و روز به روز بر قدرت خود بیافزایدو مرحله به مرحله مراحل تکاملی فرهنگ 
خود را به پیش ببرد. به عبارت دیگر آن روز که انسان توانست با استفاده از لبه 
تیز سنگ، اشیای برنده ای برای گوشت و با کنار هم چیدن سنگ های کوچک 
و  بسازد،  گندم  و  کردن جو  درو  برای  داس  نظیر  ابزاری  اره،  های  دندانه  شبیه 
تا  داس  و  از شمشیر  اشیاء  ترین  برنده  و  ترین  فلز، ظریف  از  استفاده  با  بعدها 
چاقوی جراحی را طراحی کند. این قبیل تولیدات و دیگر تولیدات ساخته شده 
با استفاده از مواد طبیعی و به طور کلی همه دست ساخته های بشر را باید در 
زمره تولیدات فرهنگی مادی قرار داد. انسان سرگشته و ناتوان همچنین از قدیمی 
ترین ازمنه معابدی را برای پرستش قدرت ماورائی ساخت و با گل اندود نمودن 
سطح جانبی دیوار به رنگ قرمز اخرایی این معابد را از خانه های عادی متمایز 

نمود و همچنان این جد و جهد را ادامه داد تا آنجا که بلندترین نقطه در یک سازه 
با کاشی  نامید  اعلی  معبد  نام  به  را  معبد چغازنبیل  پنجم  معماری همچون طبقه 
کاری سبز رنگ و برخی دیگر تزئینات. در دوره های متاخر نیز فضاهایی دیگر 
و گاه پیچیده تر به منظور ایجاد فضایی برای التجاء و ارضای تنهایی انسان و نیاز 
روحی او به بقاء و خلوت نمودن با معبود و خالق خویش ساخت. مجموعه این 
فعالیت ها را باید درکنار فعالیت های دیگری نظیر ایجاد ارزش ها، باورها، اندیشه 
ها، سنت ها، هنرها و ... در زمره فرهنگ معنوی انسان به حساب آوریم. در نتیجه 
وجه مشترک همه فعالیت های فرهنگی انسان؛ آموختنی بودن، اکتسابی بودن، قابل 
انعطاف بودن و تدریجی بودن آنهاست.در صورتی که فرهنگ را نرم افزار ذهن 
و حافظه جامعه بدانیم، فرهنگ شامل همه سازمایه های مادی و معنوی زندگی 
اجتماعی بشر است که انسان در درون آن متولد شده و پرورش می یابد و باالخره 
چیزی به اسم شخصیت برای شخص بوجود آمده و بدین سان هویت فرهنگی او 
را شکل میدهد. وجود فرهنگ ریشه دار، متقن، ارزشمند و جاذب که با پذیرش 
درونی مردم زندگی اجتماعی را با هماهنگی به سوی هدف پیش می برد؛ فرهنگی 
است پویا، بالنده، نو، زنده و رو به رشد. و عکس آن یعنی فرهنگ های تهی از 
ارزش،هنجار، جاذبه و مقبولیت؛ فرهنگ هایی هستند ناکارآمد و البته در درازمدت 
رو به زوال.شایان ذکراست برخی فرهنگ های مقبول اما ناباور و ناپویا در دنیای 
امروز یعنی دنیای سیطره امپراتوری رسانه ای بخصوص غرب، بشدت در معرض 
اضمحالل زود هنگام قرار می گیرد. زیرا ابزارهای رسانه ای آنها می تواند بسیار 
زودتر از زمان طبیعی تکنیک ها، ارزش ها و باورهای یک جامعه را با استفاده از 
بحران های درونی و رخنه در دل باورهای آنها به نابودی بکشاند.فردوسی فرهنگ 
قلمداد می کند و در جایی دیگر  دبیری، شکار و جنگاوری  را  اشراف ساسانی 
همانند تعبیر به کار برده شده در برهان قاطع، فرهنگ را نوعی کمال و فزون تر از 

گوهر قلمداد کرده و می گوید:
که فرهنگ بهتر بود یا گوهر ز دانا بپرسید پس دادگر  

که فرهنگ باشد زگوهر فزون چنین داد پاسخ بدو رهنمون 
زگوهر سخن گفتن آسان بود که فرهنگ آرایش جان بود 
به فرهنگ باشد روان تندرست گوهر بی هنر زار و خار است و سست 
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نمد مالی یکی از صنایع منحصر به فرد و با پیشینه 
باالی طارم است که زمانی به علت زندگی عشایری 
و وجود دامداران، رونق فراوانی در روستاهای این 
ساکنان  از  زیادی  عده  شغل  و  داشت  شهرستان 
محسوب می شد، ولی متاسفانه به تدریج با فروکش 
کردن زندگی عشایری و افزایش زندگی ماشینی، این 
صنعت رو به افول گذاشت و اکنون فقط یک کارگاه 
فعال در روستای »ده بهار«، این هنر - صنعت دیرینه 

را همچنان زنده نگه داشته است. 
شاید بسیاری از مردم نام روستای ده بهار شهرستان 
طارم را با کوه »خرمنه سر« و غار شگفت انگیزش یا 
با باغ های زیتون قدیمی و زیبایش بشناسند، اما کمتر 
کسی است که در میان این همه زیبایی و مناظر بکر، 
تنها هنر و صنایع دستی نمد مالی استان زنجان در این 

روستا را دیده باشد.
در دامنه کوه صخره ای و سربه فلک کشیده خرمنه 
سر، زن و مردی زندگی می کنند که هنرشان بیانگر 
تاریخ و فرهنگ غنی مردمان این دیار و نشان دهنده 
شغلی به جامانده از رنج و زحمت است که مزد 
زحمات دستان این نمدماالن از بین نرفتن این هنر 

به شمار می آید.
کربالیی رحمانعلی تنها تولید کننده نمد شهرستان 
باال  با وجود سن  استان زنجان است که  طارم و 
همچنان با رنج و مشقت فراوان در پاسداشت این 

هنر کهن و زیبا تالش می کند.
زن  پدر  از  را  نمدمالی  هنر  ساله  پیرمرد ۶۷  این 
سال  همسرش 4۵  کنار  در  و  برده  ارث  به  خود 
است که دستانش را در میان تار و پود نمد و پشم 
های حالجی شده می چرخاند و با نقش و نگار و 
دستان توانمند و هنرمندانه خود به آن روح تازه ای 

می بخشد.
از کارهای نیک پیرمرد، انتقال این هنر به فرزندان 
و نوه هایش است که پا به پای استادشان در تهیه و 

تولید نمد کوشش می کنند.
با تمام این تفاسیر هنری که به تدریج رو به فراموشی 
می رود را اکنون می توان با خالقیت و نوآوری 
هنرمندان و همچنین با حمایت های مسئوالن در 

ردیف کارهای فاخر جهانی قرار داد.
رحمانعلی حنیفی هنرمند نمونه کشوری نمدمالی در 
این خصوص و چگونگی تولیدمی گوید: ابتدا پشم 
را حالجی می کنیم، پشم حالجی شده را در پارچه 
مخصوص و ضخیم نمد زنی، با طرح مورد نظر 
پهن کرده و روی آن با جارو آب به نسبت گرمی 

می ریزیم.
وی ادامه می دهد: پس از پاشیدن آب پارچه ضخیم 
را که پشم روی آن قرار داشت، رول کرده و با کالفی 
آن را می بندیم و سپس بسته به ابعاد کار به کمک 
چند نفر آن را ورز می دهیم تا پشمها به هم بچسبند 

و آن را تا شب استراحت می دهیم.
در مرحله بعد رول را باز کرده و پارچه را بر می 
داریم و دوباره پشم ها را با دست ورز می دهیم 

تا پشم ها تبدیل به نمد شوند و در پایان برای بهتر 
شدن کیفیت کار و نشان دادن نظم در کار آن را بار 

دیگر با صابون ورز می دهیم.
این هنرمند قدیمی شهرستان طارم می گوید: برای 
تولید نمد با کیفیت عالی به طور معمول از پشم 
پاییزی گوسفندان استفاده می کنیم، چرا که پشم 

پاییزی چسبندگی بیشتری دارد و مقاوم است. 
تنها تولید کننده نمد استان زنجان در مورد رونق این 
صنعت در شهرستان طارم و استان زنجان می گوید: 
زمانی در چندین روستای شهرستان طارم این هنر 
زیبا رونق داشت و منبع درآمد مردم روستاها بود، 
ولی متاسفانه اکنون این صنعت کهن بنا به دالیل 

مختلف رو به فراموشی است.
کربالیی رحمانعلی در خصوص احیای این هنر 
با ارزش ، برای زنده نگه داشتن این میراث کهن 
خانوادگی، شیوه تولید نمد را به فرزندان و نوادگانم 
آموزش داده است تا در آینده همچنان زیبایی این 

صنعت که میراث گذشتگان است، پابرجا بماند.
با اعمال بازنشستگی و بیمه در این حرفه، نمدمالی 
با حمایت مسئوالن و ارائه تسهیالت می تواند زمینه 
اشتغال و کمک اقتصادی برای خانواده ها را فراهم 
کند و همچنین با جذب جوانان به سمت این شغل 
در نهایت موجب رونق و پویایی این هنر و صنایع 

دستی کهن و با ارزش باشد. 
مشکل  فروش  برای  ما  است  معتقد  هنرمند  این 
داریم، اگر مسئوالن برای صنایع دستی بازار فروش 
و نمایشگاه برپا کنند درآمد ما هم باالتر خواهد رفت 

و دیگر این هنر فراموش نخواهد شد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
این خصوص  در  نیز  گردشگری شهرستان طارم 
اظهار داشت: نمد مالی یکی از کهن ترین هنرهای 
سنتی شهرستان طارم است که پیشینه ای طوالنی 
دارد و زمانی بسیاری از روستاهای شهرستان در 

تولید نمد فعالیت داشتند.
تولید  اینکه  به  توجه  با  افزود:  محمدی«  »ابراهیم 
آن راحت و مواد اولیه آن نیز در دسترس عشایر 
منطقه بوده، زمانی از جمله هنرهای شاخص طارم 
محسوب می شد و متاسفانه با توجه به فاصله گرفتن 
مردم از زندگی عشایری و مدرن شدن جوامع این 

هنر اکنون رونق چندانی ندارد.
وی ضمن اشاره به خواص درمانی نمد، بیان کرد: 
شود  می  استفاده  نمد  در  که  موسوم  های  طرح 
برگرفته از طبیعت و فرهنگ زندگی مردم منطقه 
سنتی  نساجی  محصول  این  از  استفاده  و  است 
می تواند در جلوگیری از درد مفاصل، دردکمر و 

روماتیسم موثر باشد.
این مقام مسئول در اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری شهرستان طارم اظهار داشت: 
درصدد هستیم که با همکاری هنرمندان و با ارایه 
خالقیت هایی در طراحی آن، هنر نمدمالی را احیا 

و رونق بخشیم.

محمدی در خصوص حمایت های دولتی از این 
هنر و صنایع دستی افزود دولت برای احیای صنایع 
دستی و همچنین ایجاد اشتغال روستایی تسهیالت 
قابل قبولی با بهره چهار درصد در نظر گرفته است.

نمد از یک سو نماد کار و هنر دست انسان و از 
سوی دیگر بیانگر پیوندی اصولی و پایه ای بین انسان 
و طبیعت است که نه تنها از لحاظ زیست محیطی 
هیچ گونه اثر مخربی بر طبیعت نداشته که خواص 

اعجاب انگیزی نیز دارد.
نمد به سبب ویژگی های خاص خود در تابستان 
خنک و در زمستان گرم است و در صورتی که به 
عنوان زیر انداز استفاده شود در درمان درد کمر و 

مفاصل موثر است.
بار ها شده برخی نیز برای درمان خار پاشنه به دکتر 
مراجعه کرده اند و نتیجه ای نگرفته اند اما با استفاده از 
نمد در کف کفش هایشان درمان شده اند، ماده اصلی 
نمد پشم گوسفند به رنگ های طبیعی مانند سفید و 
سیاه و قهوه ای و برای نقش اندازی آن از پشم های 

رنگ شده گیاهي بهره می جویند.
شهرستان طارم با 4۷ هزار نفر جمعیت )حدود پنج 
درصد جمعیت و 10 درصد گستره استان زنجان( در 
شمال شرقی زنجان واقع شده و با استان های قزوین، 

اردبیل و گیالن همسایه است
از نمد به عنوان :زیر انداز نمدي ،کاله نمدي، کفنک 
،چوگا لباسي براي چوپانان در سرما مورد استفاده 

است.
در گذشته از نمد به عنوان روکش یا چادر در ایالت 
عشایر استفاده می شده که این نمد آنها را در زمستان 

از سرما و در تابستان از گرما محافظت می کرد.
نمد به خاطر ویژگی های خاص خود در تابستان 
خنک و در زمستان گرم است و در صورتی که به 
عنوان زیر انداز استفاده شود در درمان درد کمر و 
مفاصل  و رماتیسم بدن موثر است. بار ها شده برخی 
نیز برای درمان خار پاشنه به دکتر مراجعه کرده اند 
و نتیجه ای نگرفته اند اما با استفاده از نمد در کف 
کفش هایشان درمان شده اند، ماده اصلی نمد پشم 
گوسفندي ویا بزي پاییزه وبهاره به رنگ های طبیعی 

مانند سفید و سیاه و قهوه ای و برای نقش 
گیاهي  شده  رنگ  پشم های  از  آن  اندازی 
عبارتند از:پوست گردو،انار، بهره می جویند.
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