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مديركل ميراث فرهنگي زنجان گفت: استان زنجان 
جزء 5 استان برتر كشور در زمينه دريافتنشان ملي 
به گزارش  قرار گرفت.  مرغوبيت صنايع دستي 
روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان زنجان، يحيي رحمتي، 
اعالم  با  زنجان  در  يکم خردادماه،  امروز،  صبح 
خبر فوق ادامه داد: پس از برگزاري موفقيت آميز 

چهارمن مراسم داوري نشان ملي مرغوبيت صنايع 
البرز،  زنجان،  هاي  استان   ،  96 سال  در  دستي 
خوزستان، آذربايجان شرقي و مركزي بعنوان 5 
الناز خدايي  استان برتر كشور قرار گرفتند و از 
فرد معاون صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي 
زنجان تجليل بعمل آمد. او ادامه داد: اين انتخاب 
بر اساس كيفيت آثار و شاخص هاي تخصصي 
صورت گرفته است. گفتني است مسابقه اعطای 
"نشان ملی" برای آثار صنايع دستی، در مهر و 
آذر ماه سال 1396 طی دو مرحله برگزار شد و 
در مرحله نهايی 11 اثر از استان زنجان موفق به 
از صنايع  آثار  اين  نشان ملی شدند كه  دريافت 
استان زنجان  آثار  باشند.  استان می  دستی بومی 
كه موفق به دريافت نشان ملي مرغوبيت صنايع 
دستي شده اند شامل  شمعدان مليله اثر عليرضا 

اثر  مليله  خوری  شکالت  كاسه  رضايی،  لطفی 
محمدحسين ستاری ، قاب عکس مليله اثر نقی 
رحمانی، تاج سر مليله اثر رباب محمدی، دستبند 
مليله اثر رباب محمدی، گل سينه مليله اثر سما 
جوادی، گردن آويز مليله اثر سکينه كرانی ، كاسه 
و سينی قلمزنی اثر داود اوصالی، چاقو 4تيغه اثر 
نظری،  اثرحسن  تيغه   2 چاقو   ، عليخانی  ذكريا 
ساز سرنا اثر حسين عقيلی مي باشد. از ميان اين 
11 اثر نيز 3 اثر به مرحله داوري دريافت نشان 
بين المللي راه يافتند كه اين آثار در سال 97 از 
طريق شوراي جهاني صنايع دستي  WCC  براي 
كسب گواهي بين المللي، داوري خواهد شد. هم 
اكنون نيز اين آثار در نمايشگاه صنايع دستي كه 
در  شده  برپا  كشور  دستي  صنايع  معاونت  در 

معرض ديد عالقمندان قرار دارد.

فرمانده يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري استان زنجان بعنوان 
فرهنگي  ميراث  سازمان  كشوري  برتر  فرمانده 
عمومي  روابط  گزارش  به  شد.  انتخاب  كشور 
و  دستي  صنايع  فرهنگي،  ميراث  كل  اداره 
دوم  نامه سرتيپ  اساس  بر  زنجان،  گردشگري 
پاسدار امير رحمت الهي فرمانده يگان حفاظت 
ابوالفضل  سرهنگ   ، فرهنگي  ميراث  سازمان 

زنجان  استان  حفاظت  يگان  فرمانده  مرادي، 
گرديد.  انتخاب  كشوري  برتر  فرمانده  بعنوان 
بخاطر  زنجان  استان  حفاطت  يگان  فرمانده 
انجام برنامه هاي ابالغي، بخاطر استفاده بهينه از 
سيستم الکترونيکي در حفاظت اطمينان بخش، 
از  صيانت  و  كاركنان  رضايت  بحث  در  تدابير 
سربازان بعنوان فرمانده برتر در بين استان هاي 

كشور انتخاب شد.

روز  عصر  شاتوت  جشنواره  نخستين   
هزار  روستاي  در  ماه  ارديبهشت   25 گذشته 

برگزار مي شود. رود طارم 
ميراث  كل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
زنجان،  گردشگري  و  دستي  فرهنگي،صنايع 
با  گذشته  روز  عصر  شاتوت  جشنواره 

زنجان،  فرهنگي  ميراث  مديركل  حضور 
هزار  روستاي  در  كل   اداره  اين  معاونان 
برپا  شاتوت  درختان  ميان  در  طارم  رود 
رود  هزار  باغي  چاي  مجموعه  گرديد. 
شهرستان  شاتوت  جشنواره  نخستين  ميزبان 
گردشگران  گسترده  استقبال  با  كه  بود  طارم 

مشاركت  با  جشنواره  اين  شد.  همراه 
دستي  صنايع   ، فرهنگي  ميراث  كل  اداره 
و  فرمانداري  زنجان،  استان  گردشگري  و 
هزار  دهياري   ، طارم  شهرستان  بخشداري 
برگزار  رود  هزار  اسالمي  شوراهاي  و  رود 

گرديد.

فرمانده يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگي 
به  متعلق  سفالينه  ظرف  پنج  داد:  خبر  زنجان 
عصر آهن بصورت اتفاقي در گيلوان كشف شد.
ميراث  كل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
استان  گردشگري  و  دستي  صنايع  فرهنگي، 
ابوالفضل مرادي، صبح امروز،  زنجان، سرهنگ 
يکم خرداد ماه با اعالم خبر فوق ، عنوان كرد: 
در حين خاكبرداري منازل مسکوني در روستاي 

گيلوان شهرستان طارم 5 ظرف سفالي متعلق به 
عصر آهن كشف شد كه هم اكنون تحويل ميراث 
فرهنگي شده است. او ادامه داد: 2 ظرف از اين 
ظروف سالم و سه ظرف ديگه شکسته است. به 
گفته سرهنگ مرادي اين ظروف به رنگ قرمز و 

سياه بوده و زير منازل مسکوني محل 
تاريخي  گورستان  يک  آثار  كشف 

متعلق به عصر آهن است.

مدیركل میراث فرهنگي زنجان خبر داد: 

زنجان جزء 5 استان برتر كشور در زمينه دريافت نشان ملي مرغوبيت صنايع دستي

فرمانده يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگي استان زنجان 
بعنوان فرمانده برتر كشوري انتخاب شد

جشنواره شاتوت در هزار رود طارم برگزار شد

كشف 5 ظرف سفالي متعلق به عصر آهن در طارم

خبــر
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 لطفا تاریخچه ای از جشنواره های گردشگری 
و رویکرد خودتان را به جشنواره های گردشگری 

بفرمایید.
البته آنچه كه ما در نظر داريم شايد در كالم فراتر از 
يک جشنواره باشد چراكه جشنواره ها صرفا محلی 
است برای برنامه ای كه در يک بستر خاص اتفاق 
می افتد. ما قصد و نظرمان از جشنواره از همان اول 
موضوع معرفی استان بود آن هم نه فقط معرفی به 
گردشگران چراكه زنجان هنوز برای خود زنجانی ها 
نيز به صورت مناسب معرفی نشده بود. باز معرفی 
كدام  زنجان  بگوييم  كه  نبود  قالب  اين  در  فقط 
بناهای تاريخی را دارد بلکه هدف معرفی زنجان 
نظر كه زنجان ظرفيت  اين  از  بود  به همشهريان 
نمايش  به  را  داشته هايی  تواند  می   و  دارد  بااليی 
بگذارد كه يک ديدگاه نوينی را از يک مقصد سفر 
به گردشگر ارايه بدهد ، كه همه ي اينها در راستاي 
توانمندسازی جامعه محلی يا جامعه ميزبان به انجام 
ميرسد . اجرای جشنواره ها هم با همين رويکرد 
آغاز و در قالب ايده های مختلفی ارائه و اجرا شد. 
ادامه  ابتر ماند و  ابتدا  از جشنواره ها همان  برخی 
پيدا نکرد از جمله جشنواره اسب دوانی، جشنواره 
مجسمه های يخی و جشنواره پاراگاليدر و برخی 
ديگر از جشنواره ها كه با وجود مطالعه ای كه انجام 
شده بود در ميدان عمل بازخورد مناسبی نداشت 

تکرار جشنواره ها  به عدم  منجر  و 
جشنواره هايی  بين  اين  در  شد. 
ماندگار شد كه با اقبال مواجه شد. 
رويکرد متفاوت به نظر من مربوط به 
همکاران من می شود و اين وضعيتی 
مطلوب است. معتقدم حتی من اگر 
به عنوان مدير فرد خالقی هم بوده 
باشم اگر همکار خالقی نداشته  باشم 
موفق نخواهم بود و دليل موفقيت 
جشنواره ها خالقيت و درک صحيح 
برنامه های  و  ايده ها  از  همکاران 
از  يکی  و  است  بوده  جشنواره ها 
نعمت هايي كه خداوندي در دوران 
مديريتم ، هوشمندی همکارانم بوده 
موجب  هوشمندی  اين  كه  است 
شد كه ايده ها به خوبی دريافت و 
به مرحله اجرا درآيد و اين اجرای 
موفق ايده ها دغدغه ها را گرفت و 
منجر به اين شد كه ما همه ساله 
متفاوتی  شکل  به  را  جشنواره ها 

برگزار كنيم. 
 به نظر شما اجراي جشنواره های 
متفاوت و مختلف و نهایتا محدود 
شدن جشنواره ها به دو جشنواره 
آش  ملی  )جشنواره  غذایی  مهم 
بین المللی غذای كشورهای  ایرانی و جشنواره 
اكو- جاده ابریشم( نشان دهنده ظرفیت و كشش 
استان زنجان به اجرای جشنواره هایی با ماهیت 

غذایی است؟
دقيقا. علت اينکه غذا مورد نظر قرار گرفت اين 
به  بکنيم  تخصصی  را  جشنواره  موضوع  كه  بود 
عنوان تجربه يک موضوع خاص در يک مقصد 
گردشگری. بنابراين بايد بگوييم كه غذا می تواند 

نسبت به خيلی موضوعات ديگر جذابتر باشد. به 
عنوان مثال اگر شما بتوانيد در يک زمان و مکان 
مشخص در يک مقصد خاص گردشگری ذائقه و 
طعم غذای 14 كشور را تجربه كنيد؛ عالوه بر تجربه، 
اين امر يک جاذبه خاص هم به شمار می رود يا 
بتوانيد آش، لباس، گويش و فرهنگ 31 استان را 
در يک رويداد ببينيد و تجربه كنيد، اين يک جاذبه 

منحصر بفرد است. بدون اينکه تک تک استان ها را 
بگرديد. علت اينکه غذا انتخاب شد اين است كه 
غذا يک زمينه ای دارد و تاريخچه ای دارد كه اين 
زمينه و تاريخچه را خيلی موضوعات ندارد. غذا با 
فرهنگ، فولکلور و آيين ها و اعتقادات مناطق ارتباط 
مستقيم دارد و مهمترين عامل ارتباطی و روبروی 
هم نشستن در پديده غذا قابل مشاهده است و زمان 
غذا خوردن شما می توانيد امنيت الزم را حس كنيد. 
حتی يک مقصد را بخواهيد امن نشان دهيد يکی از 

عوامل دخيل در اين موضوع همانا در آرامش غذا 
خوردن است. به همين دليل غذا را به عنوان برشی 
جدا از ساير جاذبه ها انتخاب كرديم تا با اجرای اين 
رويدادها زنجان را به عنوان مقصدی تعريف كنيم كه 
افراد بتوانند يک تجربه متفاوت در آن به دست آورند 

كه تا اين زمان در اين امر موفق هم بوده ايم.
 فلسفه وجودی جشنواره بین المللی غذای اكو 

جاده ابریشم را بفرمایید.
اصطالحا تولد اين نوزاد مبارک از دل يک مادر مهربان 
به نام چشنواره ملی آش ايرانی اتفاق افتاد. دوستان 
و همکارانم در جشنواره ملی آش ايرانی به ويژه در 
جشنواره نهم و دهم عظمتی را آفريدند كه در بسياری 
نقاط ديگر انگيزه كار مشابه پديد آمد و در بسياری 
استان ها جشنواره حتی با عنوان جشنواره ملی آش ايرانی 
اجرا شد اما هيچکدام جشنواره ملی آش ايرانی استان 
زنجان نشد. در يکی از جشنواره های آش، نمايندگان 
سازمان همکاری های اقتصادي اكو ميهمان جشنواره 
بودند و پيشنهاد اوليه در همان جشنواره مطرح شد كه 
می شود جشنواره غذای كشورهای اكو را در كنار اين 
جشنواره اجرا كرد. بنابراين نطفه اين جشنواره كاشته شد 
و وجود نام يک سازمان مهم بين المللی به رشد سريع 
اين جشنواره كمک كرد. بنابراين جشنواره غذای اكو 
جاده ابريشم سال اول در كنار جشنواره ملی آش ايرانی 
)مادر خود( اجرا شد. اين جشنواره به زودی رشد كرد 
و از دور بعد هم از جشنواره ملی آش ايرانی جدا شد 
و از سال دوم به عنوان جشنواره اكو- جاده ابريشم اجرا 
شد .چرا جاده ابريشم؟ دليل آن اين بود كه؛ جاده ابريشم 
مجموعه راه ها و شوارع است كه به عنوان يک سمبل 
امروزه مطرح است و نشان دهنده ارتباط بين ملت ها 
است. كشورهايی در اين زمينه بهره برداری هايی را از اين 
پديده شروع كرده اند و در حال احيای جايگاه و نقش 
اقتصادی جاده ابريشم هستند. امروز پروژه جاده ابريشم 
يک پروژه بزرگ جهاني است. بنابراين اكو يک بستر 
مناسب برای ورود به موضوع و جاده ابريشم يک پهنه 
مناسب و قابل توجه است كه بايد از اين پهنه استفاده 
كرد تا موضوع جشنواره بهانه ای باشد برای جذب 
مخاطبين ما در بيرون از مرزها. شما به عنوان مثال در 
بحث اتفاقات بين المللی در حوزه جاده ابريشم می بينيد 

مصاحبه با مهندس يحيی رحمتی
مديركل ميراث فرهنگی، صنايع دستی

و گردشگری استان زنجان

سایر  از  جدا  برشی  عنوان  به  را  غذا 
اجرای  با  تا  كردیم  انتخاب  جاذبه ها 
این رویدادها زنجان را به عنوان مقصد 

گردشگری تعریف كنیم

برای  عمال  كه  محتوایی  موضوع  تنها   
اجراست  حال  در  ابریشم  جاده  احیای 
اكو-  غذای  بین المللی  جشنواره  همان 

جاده ابریشم است

بند 38 بیانیه پایانی بیست و سومین نشست وزرای خارجه 
كشورهای عضو اكو در شهر دوشنبه تاجیکستان ضمن تقدیر 
از برگزاری جشنواره اكو در شهر زنجان -كشور جمهوری 
اسالمی ایران، آن را به عنوان یک رویداد مهم در پهنه جاده 
ابریشم مورد حمایت قرار داده و از اعضا می خواهد كه در 

این رویداد منحصربفرد حضور جدی داشته باشند 

گفت و گو
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كه كشور چين بيش ميلياردها دالر در اين پروژه اعتبار 
هزينه می كند. در حالی كه تنها موضوع محتوايی كه 
عمال برای احيای جاده ابريشم در حال اجراست همان 

جشنواره بين المللی غذای اكو- جاده ابريشم است. پس 
يک اتفاق بيرونی در حال رخ دادن است و ما بايد بهره 
خودمان را از اين اتفاق بيرونی ببريم كه اين امر البته 

هزينه، زمان و انرژی قابل توجهی را می طلبد.
با  تمایزی  وجوه  چهارم  جشنواره  آیا   

جشنواره های قبلی داشت؟
جشنواره چهارم را من يک گام نه بلکه چندين گام 
به جلو می دانم. از دو وجه؛ قبل از اينکه به اتفاقات 
بيرونی توجه كنيم تجربه ارزشمند اجرای اين برنامه 
بود. بنا به اعتراف تمامی كسانی كه حتی اميدی به 
اجرای آن نداشتند، اين جشنواره منظم ترين رويداد 
گردشگری كشور بود حتی معاون گردشگری كشور 
به اين امر اذعان داشتند. در حوزه بيرونی موضوع حتی 
برای همشهريان ما قابل توجه بود كه ما برای اولين بار 
گردشگرانی را از شش كشور شاهد بوديم كه در تعداد 
قابل توجه در محل جشنواره حاضر شدند. عالوه بر 
آن صنعتگران صنايع دستی كه توليدكننده صنايع دستی 
مرتبط با غذا بودند از استان های مختلف در اين رويداد 
فروش بسيار بااليی داشتند كه اين امر در سال حمايت 
از كاالی ايرانی برای مجموعه اداره كل موفقيت قابل 

توجهی بود.
اين جشنواره  ديگر درخصوص  مهم  يک مسئله 
بند 38 بيانيه پايانی بيست و سومين نشست وزرای 
دوشنبه  شهر  در  اكو  عضو  كشورهای  خارجه 
تاجيکستان بود كه ضمن تقدير از برگزاری جشنواره 
اكو در شهر زنجان -كشور جمهوری اسالمی ايران، 
آن را به عنوان يک رويداد مهم در پهنه جاده ابريشم 
مورد حمايت قرار داده و از اعضا می خواهد كه در 
اين رويداد منحصربفرد حضور جدی داشته باشند 
. اين يک موفقيت بزرگ بين المللی است و اين 
امر مسئوليت ما را سنگين تر می كند چراكه پا را 
فراتر گذاشته ايم و اين بيانيه برای ما مستند خوبی 
است برای سال آينده كه بتوانيم در مکاتباتمان با 
كشورها و در دعوت هايمان از گروه های آشپزی و 
ورود تورهای گردشگری نظام مندتر حركت كنيم و 
اين بيانيه موضوع اجرای جشنواره را به نوعی به 
يک تفاهم نامه منطقه ای تبديل كرده است كه بايد 
بهره برداری الزم را از اين امر داشته باشيم. در اين 
راستا بايد از روحيه تعلق خاطر يکی از همشهريان 
خود نيز تشکر كنيم كه تالش وافری داشتند برای 
تنظيم اين بيانيه و حضور آقای اكبر خدايی به عنوان 
ايران در  يک ديپلمات زنجاني در هيات سياسي 
اجالس مذكور نعمتی بوده است برای استان زنجان. 
پروژه  به  ورود  برای  كل  اداره  برنامه های   

جهانی جاده ابریشم چیست؟

برنامه ای می تواند موفق باشد كه عالوه بر جهانی 
بودن به اجراي موفق محلي آن هم فکر كند. اين 
امر در برنامه ريزی مهم است. آنچه مد نظر است 
عبارت است شناخت جامع و كامل از پروژه جاده 
ابريشم كه بدانيم چه اتفاقی می خواهد بيفتد. از لحاظ 
تاريخی هم بايد نقش جاده ابريشم را بشناسيم و 
موضوع  بدانيم.  هم  را  خودمان  تاريخی  جايگاه 
بعدی اجرای برنامه های تخصصی است. به عنوان 
نمونه همين جشنواره غذا بستر مناسبی را برای يک 
تشکيالت و سازمان غيردولتی در حوزه كشورهای 
مسير جاده ابريشم ايجاد كرده است كه اين ظرفيت 
می تواند زنجان را به يک مرجع مهم در بحث غذا 
در جاده ابريشم تبديل كند و تشکل هايی بايد ايجاد 
شود كه در طول سال بتواند برنامه هايی را اجرا كند.

 آیا برای رسیدن به این هدف الزم است كه 
كارگروه خاصي تشکیل شود؟

الزم است كه مديريت شهری ما بتواند اين موضوع 
اين  در  را  شهر  جايگاه  بتواند  و  بگيرد  را جدی 
خصوص تثبيت كند و اين نهال نوپا را مديران شهر 

بتوانند آبياری كنند. متأسفانه برخی مواقع برخورد 
تاريخچه  مطالعه  با  اميدواريم  كه  می شود  سردی 
جشنواره، مديريت شهری نقش مؤثر خود را ايفا 
نمايد. تمام اتفاقاتی كه در گذشته در بخش جشنواره 
رخ داده و تمامی هزينه های انجام شده، در بخش 
توسعه شهری، ايجاد نشاط و شادمانی در شهر و 
توسعه زيرساخت های شهر بوده است و اين امر به 
اندازه كافی بايد برای مديران محترم شهری انگيزه 
ورود به عرصه همکاری در اجرای جشنواره ها را 
ايجاد نمايد و انرژی خود را صرف زير سؤال بردن 
گذشته نکنيم بلکه برای ارتقای جايگاه تاريخی و 

تمدن ساز استان و شهر زنجان بکوشيم.
 میزان اثرپذیری مسائل گردشگری شهر زنجان 
از جشنواره چقدر بوده و در چه حوزه هایی این 

اثرپذیری بوده است.
ببينيد، اوايل دهه 80 چند گردشگر با دوچرخه در 
شهر زنجان بودند و مردم از حضور اين گردشگران 
متعجب بودند و دور آنها جمع شده بودند تا با آنها 
ارتباط برقرار كنند و يک پديده بود در حالی كه شما 
امروز شاهد حضور گردشگران خارجی در شهر و 
بازار زنجان هستيد و اين حضور يک حضور عادی 
است. جشنواره ها در اقتصاد شهری هم تأثيرگذار 
بوده است. ارتقای تعداد فروشگاه های صنايع دستی 
از 87 فروشگاه و كارگاه در سال 1387به 387 مغازه 
و فروشگاه در سال 1396 يعنی اينکه مخاطبی بيرون 
از شهر پيدا شده است و رونق صنايع دستی استان 
زنجان تحت تأثير برگزاری رويدادها قرار گرفته 
است. افزايش سطح اشغال هتل ها هم اين امر را 

نشان می دهد. اينکه االن متقاضی ساخت هتل در 
شهر داريم از نشانه های اثرگذاری جشنواره است. 
راهنمايان تور ما در هيچ مقطعی به اين حد شغل 

نداشته اند.
راه افتادن قطار گردشگری به مقصد جشواره ملی آش 
ايرانی برای اولين با در كشور يک پديده منحصربفرد 
و قابل توجه است كه نشان دهنده تأثير جشنواره 
در اقتصاد شهری است. حضور ماشين های پالک 
غيرزنجانی در شهر در ايام جشنواره خود نشان از 
پويايی شهر در اين ايام به موجب جشنواره ها است.

 پیشنهاد شما برای شهر زنجان به موجب این 
ظرفیت ها چیست؟ آیا می توان خیابانی را در شهر 

زنجان به غذا و رستوران اختصاص داد؟
خوب در صنايع دستی اين اتفاق افتاده است. در غذا هم 
اتفاق خواهد افتاد و اين ظرفيت در شهر زنجان وجود 
دارد. بايد برای فضای شبانه گردشگری شهر فکری كرد 

كه اين ظرفيت در شهر زنجان وجود دارد.
 چه عواملی برگزاری جشنواره های گردشگری 

را تحت تأثیر قرار می دهد؟
يکی از آفت هايی كه جشنواره را تهديد می كند پايين 
بودن باور برخی حوزه ها درخصوص تأثيرگذاری 
جشنواره و رويدادهاي مشابه در آينده استان است 
و باعث می شود كه گونه ای بی تفاوتی در آنها ايجاد 
شود . در برخی موارد نقد غيرتخصصی به حوزه 
وارد می شود كه انرژی زيادی از ما می گيرد و از كار 
اصلی خودمان می مانيم. لذا بايد اهداف خودمان را 
تبيين كنيم و جامعه ميزبان را با اين موضوع آشنا كنيم 
و آنها را در اجرای جشنواره دخيل كنيم و جامعه 
ميزبان بايد منافع خود را در برگزاری جشنواره ها 
لمس كند و برای دستيابی به منافع اقتصادی بيشتر 

تالش كند.
 اگر فرض كنیم كه جشنواره ملی آش ایرانی و 
جشنواره بین المللی غذای اكو- جاده ابریشم اوج 
جشنواره های استان هستند برای پویایی موضوع 

چه كار باید بکنیم؟
جشنواره ملی آش ايرانی و جشنواره بين المللی 
غذای اكو- جاده ابريشم اوج جشنواره های غذايی 
كشور هستند. من اعتقاد دارم كه اين جشنواره در 
حال رشد است و هيچگاه به اين فکر نمی كنم 
چرا  است  رسيده  خودش  اوج  به  جشنواره  كه 
كه اگر چنين تصوری داشته باشيم جشنواره عليه 

خودش كار خواهد كرد و هر سال ما با اجرای 
برنامه های متفاوت اين پويايی را در جشنواره ها 
حفظ می كنيم و قرار است كه هر سال جشنواره 

شناسنامه خودش را داشته باشد و به 
همين دليل است كه می گوييم جشنواره 

نهم، دهم، يازدهم و...

جشنواره چهارم را من یک گام نه بلکه 
چندین گام به جلو می دانم.

جامعه میزبان باید منافع خود را در برگزاری 
جشنواره ها لمس كند و برای دستیابی به 

منافع اقتصادی بیشتر تالش كند.

برای  شده  انجام  هزینه های  تمامی 
جشنواره های گردشگری، در بخش توسعه 
شهری، ایجاد نشاط و شادمانی در شهر و 

توسعه زیرساخت های شهر بوده است

مجتمع پذیرایی و گردشگری باغ عروس زنجان
آدرس: کیلومتر 2 جاده قدیم زنجان - تهران                
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گفت وگوی اختصاصی با آقاي كاميار اسکندريون 
دبير جامعه هتلداران كشور و رئيس جامعه هتلداران استان زنجان

و  بفرمایید  معرفی  را  لطفا خودتان  با سالم   
درخصوص جامعه هتلداران ایران و زنجان توضیح 

دهید.
من كاميار اسکندريون هستم. از سال 1357 نزد پدرم 
در هتل پارک زنجان مشغول به كار شدم و تا به امروز 
در اين هتل بوده ام . شغل اصلی من هم همين هتلداری 
است. من از ابتدايی ترين شغل در زمان پدرم نزد عوامل 
اجرايی هتل شروع كردم . از سال 1368 مسئوليت 

مستقيم در هتل داشته ام و در حال حاضر مدير هتل 
هستم. مراحل آموزش هتلداری بلندمدت و كوتاه مدت 

ديده ام و يک دوره نيز مدرک بين المللی دارم.
سال 1377  از  ايران؛  هتلداران  جامعه  درخصوص 
استارت تاسيس تشکل جامعه هتلداران استان زنجان 
را زدم كه با توجه به مغايرت های قانونی و وجود 
برخی تشکل های صنفی، جامعه استانی از سوی جامعه 
هتلداران ايران حمايت می شد. در سال 1382 رسمًا 
عضو هيئت موسس جامعه هتلداران استان زنجان بوده ام 
كه جامعه را تاسيس كرديم و از همان روز رئيس هيئت 
مديره اين تشکل بوده ام. در سال 1384 به عضويت 
هيئت مديره جامعه هتلداران ايران انتخاب شدم. در آن 
سال ها دولت نگاهش به مجامع صنفی بود و توجهی به 
جامعه نداشتند. در تمامی دوره ها در هيئت مديره بوده ام 
تا سال 1391 كه در انتخابات با رأی باال به عنوان نفر 
سوم جامعه، عضو هيئت رئيسه جامعه شدم و خزانه دار 
جامعه نيز بودم. در سال 1393 هم همينطور. در سال 
1395 هم در انتخابات مربوطه به عنوان عضو هيئت 

رئيسه و دبير جامعه هتلداران ايران انتخاب شدم.
 به نظر شما خدمات هتلداری و خدمات اقامی 

چه نقشی در فعالیت گردشگری دارد؟
من معتقدم گردشگری 2 بازو دارد يکی اماكن اقامتی و 
ديگری دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری كه كار 

بازاريابی گردشگری را به عهده دارند. معتقدم هتلها 
مهمترين بازوی خدمات گردشگری بوده و اگر چنين 
چيزی نباشد گردشگری به وجود نمی آيد .اقامت در 
كنار جاذبه های گردشگری مهمترين امر در برنامه ريزی 

سفر است.
گردشگری،  در  هتلداری  اهمیت  وجود  با   
وضعیت هتلداری ایران و استان زنجان را در حال 

حاضر چگونه ارزیابی می كنید؟
در رابطه با ايران يک سری استانداردهايی وجود دارد 
كه بين المللی نيست. در اروپا استانداردهای متفاوتی با 
استانداردهای خاورميانه و آسيای ميانه و آسيای جنوب 
شرقی وجود دارد. در حال حاضر باالترين استانداردهای 
هتلداری به جز هتل های زنجيره ای مربوط به آسيای 

جنوب شرقی آسياست مثل ژاپن، چين و مالزی و... .
استانداردهای ايران در حد وسط استانداردهای اروپا 
و آسيای جنوب شرقی قرار دارد. به اين معنی كه جز 
هتل های زنجيره ای كه در كل دنيا خدمات همسانی ارائه 
می دهند، استانداردهای ايران از اروپا باالتر و از آسيای 

جنوب شرقی پايين تر است.
در داخل كشور هم بايد گفت وضعيت هتل های استان 
زنجان با توجه به نرخ و سطح گردشگری وضعيت 
مناسبی داريم و از بسياری از استان ها جلوتر هستيم. 
ضمن اينکه بايد اشاره كنم كه ما هنوز در آغاز راه هستيم 
و هنوز زيرساخت های كاملی نداريم. هنوز آموزش های 
آموزش ها  تمامی  و  نداشته ايم  آكادميک  و  رسمی 
اختياری و محدود بوده اند. با توجه به اين وضعيت 
بايد گفت كه وضعيت هتلداری و خدمات هتلی استان 

زنجان در سطح مناسبی قرار دارد.
 وضعیت تشکل های حرفه ای در بخش هتلداری 
چگونه است؟ آیا جایگاه مناسب عملکردی دارند به 
ویژه در انجام اقدامات مناسب تشکلی، موانع مختلف 

این حوزه را بفرمایید؟
جامعه هتلداران ايران از سال 1376 از استان مازندران 
و با الگوبرداری از تشکل های اسپانيا انجام شد. اما 
همانگونه كه اطالع داريد تا سال 1396 و تصويب 
قانون برنامه ششم توسعه، جامعه هنوز جايگاه واقعی 
نداشت. از سال 1396 با تصويب قانون برنامه ششم 
توسعه كه جايگاه اين تشکل در قانون پيش بينی شد. ما 
كار اصلی خود را شروع كرديم و اولين كار جدی اين 
بود كه تمام استان ها تشکل رسمی هتلداری با اساسنامه 
مشترک داشته باشند. در سال 1397 كل تشکل های 
استان ها كار خود را شروع خواهند كرد. ما در اين 
راستا نيازمند مصوبات خاصی از مجلس و بهره مندی 

از پشتوانه قانونی هستيم. آنچه كه مسجل است، تشکل 
جامعه هتلداران بيشترين همراهی و همکاری را با 
سازمان متولی داشته و در سطح باال كار كرده است از 
جمله حضور در نمايشگاه ها. اين تعامل در استان بسيار 

باال بوده است.
تشکل خودش را از بدنه سازمان جدا ندانسته است و 
از اين تعامل جايگاه قابل قبولی به دست آورده است. 
هتلداری و گردشگری بخش تخصصی  است و 
نمی تواند زيرمجموعه صنفی باشد كه اصالً تخصصی 
در حوزه گردشگری ندارد، لذا وضعيت قبلی كه قانون 
نظام صنفی خواستار تسلط بر آن بود اصالً قابل قبول 
نبود كه با تصويب قانونی برنامه ششم توسعه كالً مداخله 
اتاق اصناف در امور تخصصی گردشگری ممنوع شد 
كه البته اين ممنوعيت هم در قانون نظام صنفی و هم 
در آيين نامه های سازمان تخصصی ممنوعيت داشت و 
رعايت نمی شد و آن هم ناشی از خالء های قانونی در 

بخش گردشگری بود.
 به نظر شما در حال حاضر وضعیت گردشگری 
استان را به ویژه در بخش هتلداری چگونه می بینید؟ 
هم وضعیت آمار گردشگران و هم اقامت گردشگران 

و مسافران در هتل ها؟
بايد يک بحث مقايسه ای داشته باشم و آن هم اين 
است كه بايد ببينيم چه چيزی مطلوب ماست؟ با 
توجه به وضعيت اقتصادی كشور بايد ببينيم وضعيت 
ما در مقايسه با سال های گذشته چگونه بوده است. اگر 
نسبت به سنوات قبل افزايش داشته ايم بايد بگويم كه 
وضعيت خوبی داريم. هتلی وضعيت قابل قبولی دارد 
كه اشتغال 50 درصدی داشته باشد اما اگر قرار باشد 
وضعيت اقتصادی برای هتل داشته باشيم بايد اشغال 
اتاق 82 درصد داشته باشيم كه در حال حاضر در اين 
وضعيت قرار نداريم در حالی كه در كشورهای ديگر 
اين عدد بين 60 تا 90 درصد است. در ايران به دليل 
وضعيت جغرافيايی )مثالً خراسان رضوی و زنجان( 
نمی توان استان ها را با هم مقايسه كنيم. اما در زنجان به 
استناد آمارها در حال حاضر اشغال 30 تا 35 درصدی 
داريم كه اصالً وضعيت خوبی نيست. اما توجه داشته 
باشيم كه هتل های استان از اشغال اتاق 28 درصدی به 
اين وضعيت رسيده است كه اين وضعيت رو به رشد 
است. پيش بينی من اين است كه به خاطر وضعيت 

ارزی و وضع خروجی های جديد برای مسافرانی كه 
برای اولين بار، دومين بار و سومين بار از مرز خارج 
می شوند، گردشگری داخلی رونق بيشتری پيدا بکند و 
شايد درصد اشغال اتاق از 40 درصد هم بگذرد و اين را 

وضعیت هتلداری و خدمات هتلی استان 
زنجان در سطح مناسبـی قرار دارد.

هتلداری و گردشگری بخش تخصصی  است 
و نمی تواند زیرمجموعه صنفی باشد كه اصاًل 

تخصصی در حوزه گردشگری ندارد

حال  در  آمارها  استناد  به  زنجان  در 
حاضر اشغال 30 تا 35 درصدی داریم 

كه اصاًل وضعیت خوبی نیست

گفت و گو

نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع دستی ایران ، واقع در زنجان میدان 
آزادی خیابان کشاورز جنب هالل احمر ساختمان معاونت صنایع دستی
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فرهنگی و صنایع دستی و... 

استان زنجان

11 گفت وگو

از روی رزروهای حال حاضر می توان نتيجه گيری كرد. 
با اين وضعيت ايران مقصدی ارزان خواهد بود برای 
گردشگران خارجی و مقصد خارجی برای گردشگران 
داخلی گران خواهد شد. بنابراين حركت رو به جلو 

خواهد بود.
آیا  لحاظ كمی  به  استان  هتل های   وضعیت 

پاسخگوی نیاز گردشگران است؟ 
در استان 15 الی 16 هتل و هتل آپارتمان داريم در سطوح 
مختلف كه به لحاظ كيفی وضعيت قابل قبولی دارند 
و اين وضعيت نسبی است. اما در حوزه اقامتگاه های 
ارزان قيمت وضعيت خوبی نسبت به استان های ديگر 
نداريم و وضعيت ما در تعدادی از واحدها به لحاظ 
كيفی و حتی امنيت ساختمان بسيار پايين است و ما به 
سرمايه گذارانی كه در حوزه اقامتی وارد می شوند بايد 
بگوييم كه در بخش ساخت اقامتگاه های ارزان قيمت 

وارد شوند.
در مقاطعی كه اوج سفر هست با مشکل اقامت مواجه 
هستيم. امکان زدن چادر در سطح شهر نداريم و اغلب 
مخالف آن هستيم كه در سطح شهر چادر زده شود. 
اقامتگاه ارزان قيمت مناسب هم كه نداريم. از مدرسه 
هم توصيه می كنيم استفاده نشود. خانه های استيجاری 
هم در سطح استان زنجان نداريم. بنابراين برای مديريت 
مسافرانی كه در چادرها می خوابند و يا به دنبال اقامت 
در مدارس هستند بايستی در حوزه ايجاد اقامتگاه ارزان 

قيمت سرمايه گذاری كنيم. به عنوان مثال سرمايه گذاری 
بود كه می خواست هتل سه ستاره با ظرفيت 32 اتاق 
احداث كند كه پس از بررسی مشخص شد با همان 
اعتبار و سرمايه می شود اقامتگاه ارزان قيمت با 200 اتاق 
احداث كرد كه مشتری آن هم از همين االن وجود دارد 
و اين امر، امر اقتصادی است چراكه در حال حاضر 
مهمانپذير مناسبی نداريم و بهتر است در اين حوزه 
سرمايه گذاری شود. البته اين سخن به اين معنی نيست 
كه شخصاً مخالف ساخت هتل های چهار و پنج ستاره 
باشم بلکه سير ساخت اماكن اقامتی بايستی منطقی باشد 
وقتی اقامتگاه ارزان قيمت ايجاد شد ما در نهايت با 
توسعه گردشگری نياز به اقامتگاه های چند ستاره هم 
پيدا خواهيم كرد و ممکن است تا چند سال بعد اين نياز 
هم طرح شود. اما در حال حاضر ساخت هتل پنج ستاره 
مثل اين است كه قرار باشد در منطقه ای شهركی ساخته 
شود و قبل از ساخت منازل مسکونی و خيابان كشي، 
كسی بيايد و سوپرماركت احداث كند كه طبيعی است 

كه اين سرمايه گذاری با شکست مواجه خواهد شد.
 آیا می توان هتل سازی را به این شکل هدایت 
كنیم كه هتل های پنج ستاره را به عنوان یک جاذبه 
نیز مطرح كنیم و با توجه به همایش ها و جشنواره ها 

وجود یک هتل چهار یا پنج ستاره را توجیه كنیم؟
مشکل عمده ما اين است كه نياز ما مقطعی است و به 

خاطر عدم توزيع مناسب سفر ما با اين مشکل مواجه 
هستيم. نياز به اقامتگاه های با كيفيت يک نياز مقطعی 
است و دائمی نيست. ما مثل كشورهای ديگر بايد سفر 
را توزيع كنيم. در كشور تركيه سفر در طول سال جريان 
دارد و خيلی فصلی نيست و نوسان آن اندک است 
و حتی در ايام سرما هم شاهد حضور گروه های سنی 
خاص )بازنشستگان( در شهرهای ساحلی هستيم و اين 
نشان دهنده توزيع سفر است و هتل ها پر است. ما در 
ارديبهشت نياز داريم اما آيا در رمضان و آبان و آذر و دی 
و بهمن هم نياز به اقامتگاه داريم؟ حتی نيمه اول اسفند.

سرمايه بخش خصوصی جواب اين بخش را نمی دهد 
و ورود دولت هم در اين بخش ممنوع است و بخش 
وارد  بخش  اين  در  و  است  هوشمند  خصوصی 

نمی شود.
 درخصوص نیروی انسانی بخش هتلداری و 

سطوح مختلف آن چه تحلیلی دارید؟
ما متأسفانه درخصوص نيروی انسانی و مهارت های 
مربوطه در بخش هتلداری كشور مشکل داريم. ما 
تنها يک نفر دكترای هتلداری در كشور داريم. حتی 
رئيس جامعه هتلداران تخصص دانشگاهي هتلداری 
ندارد. ما به تازگی در دانشگاه های علمی و كاربردی 
رشته هتلداری را تأسيس كرده ايم و هنوز تبديل به 
رشته دانشگاهی به معنای واقعی نشده است. دوره های 
آموزشی هم كه در مراكز آموزشی برگزار شده خيلی 
مفيد نبوده است بيشتر آموزش های كوتاه مدت بوده 
است. كاركنانی هم كه در اين دوره ها شركت كرده اند 
باالجبار بوده است و تمايل درونی برای حضور در اين 
كالس ها نداشته اند چرا كه اساساً شغل گردشگری در 
ايران نهادينه نشده است و كار در بخش گردشگری 
فصلی و موقت است و شاغلين در بخش هميشه به 

دنبال شغل بهتری بوده اند.
به نظر من بهره برداران بخش هتلداری تفکر سنتی را 
كنار بگذارند و به كاركنان خود اعتماد كنند و در راستای 
تقويت علمی و فنی آنها تالش كنند و حتی مديران بايد 
آموزش های الزم را ببينند. در اين حالت ما احساس 
می كنيم كه نيرو هم بايد آموزش ببيند. قوانين اداره كار 
و بيمه هم امنيت شغلی بخش را از بين برده است و 
كارفرمايان بخش در بکارگيری نيروی انسانی وسواس 
داشته و از استخدام هراس دارند در حالی كه اگر قوانين 
سختگيرانه نباشد ما نيروی انسانی را استخدام رسمی 

می كنيم.
 تدابیر هتل ها برای افزایش میزان اقامت )افزایش 
چه  و  چیست؟  غیرسفر  ایام  در  هتل(  اشتغال 

ارگان هایی می توانند در این امر كمک كنند؟
هتل ها با توجه به محدوديت  ها و وضعيت موجود در 
كشور به لحاظ اعتقادات، تنها سياست و راهبردشان ارائه 
تخفيف است و كار ديگری نمی توانند بکنند. سازمان 
متولی می تواند با برگزاری جشنواره ها و همايش ها به 
اين امر كمک كنند. آب و هوا هم در اين امر تأثير دارد 
و برنامه های فصلی می توان انجام داد و بايد جاذبه هايی 
مثاًل  باشيم.  داشته  مناطق  هوای  و  آب  با  متناسب 
ورزش های زمستانی در اردبيل می تواند جابه باشد و 
اقامت را افزايش دهد در غير اين صورت تخفيف هم 

كارساز نيست.
 نرخ هتل های ایران را با كشورهای دیگر و نرخ 

هتل های استان را با دیگر نقاط كشور مقایسه كنید؟
نرخ پايين يا باالی اقامت در هتل خيلی در انگيزه سفر به 
شکل دائمی تأثيرگذار نيست. آنچه كه تأثير در انتخاب 
مقصد سفر دارد بيشتر جاذبه است. مردم بيشتر برای 
ديدن تخت جمشيد شيراز را انتخاب می كنند نه به خاطر 
فالن هتل با فالن مقدار و مبلغ نرخ. با اين وجود نرخ 
هتل در ايران بيشتر تحت تأثير نرخ ارز است. افزايش 
قيمت ارز موجب می شود كه سفر برای خارجی هايی 
كه قصد سفر به ايران دارند ارزان تمام شود و برای 
داخلی ها گران تر شود. در سطح كشور معتقدم كه نرخ 
هتل بايد توسط بازار تنظيم شود و فرايند استانداردسازی 
بايد هتل را از ابالغ نرخ معاف كند به شرط عدم 
سوءاستفاده هتل ها. بايد كف و سقف نرخ هتل ها تعيين 
شود و كمتر از كف و باالتر از سقف ممنوع باشد.  
مسائل مالياتی و هزينه انرژی و نيروی انسانی موجب 
می شود كه كاهش قيمت در حد پايينتر از كف امری 
غيرمنطقی باشد. قيمت ها بايد با كيفيت همسازی داشته 
باشد. قيمت استان زنجان نسبت به استان های هم طراز 
استان زنجان تقريبا متعادل است. برخی استان ها از جمله 
تهران و منطقه آزاد كيش و قشم نرخ بسيار بااليی دارند 
و ارزش ملک را بيشتر مدنظر قرار می دهند و نرخ را با 

آن تنظيم می كنند كه امری غلط است.
 سخن پایاني

سخن پايانی اين كه خوشحالم از اينکه اولين مجله و 
ماهنامه استان زنجان در حوزه گردشگری منتشر می شود 
و از اين جهت من تشکر می كنم و چقدر خوب كه 

اين امر در بخش اقتصادی است و از اينکه توجه 
ويژه ای به مسئله هتلداری داشته ايد تشکر می كنم. از 
اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
استان به ويژه مديركل و خصوصا معاون گردشگری و 
كارشناسان حوزه گردشگری تشکل می كنم. خوشحال 
هستم كه جامعه هتلداران استان زنجان از جايگاه قابل 
توجهی در سطح جامعه هتلداران كشور برخوردار است 
و با افتخار اعالم می كنم كه در كشور حرفی برای گفتن 
داريم و توجه ويژه ای به جامعه هتلداران استان می شود. 
بنده به عنوان نماينده استان در جامعه هتلداران كشور 
و به عنوان دبير جامعه هتلداران ايران تالش بسياری 
برای تنقيح قوانين در حوزه هتلداری كرده ام  به ويژه 
در كاهش ميزان ماليات بر ارزش افزوده هتلداری از 
9 به 6 درصد تالش بسياری كرديم كه مورد لطف 
هتلداران سراسر كشور قرار گرفتم و اين مايه مباهات 
است. درخواست می كنم كه هتل های استان و به ويژه 
مديران هتل برای تقويت جايگاه استان در جامعه 
هتلداری كشور حضور جدی تری داشته باشند. در پايان 
از مجموعه اداره كل به ويژه مدير كنونی و مديران قبلی 

اداره كل تشکر می كنم و نمی توانم نام نبرم 
از آقای نقي زاده محجوب كه با وجود شرايط 
خاص زمان مديريتشان كارهای بسيار بزرگ 

و علمی انجام دادند.

سیر ساخت اماكن اقامتی بایستی منطقی 
ایجاد  قیمت  ارزان  اقامتگاه  وقتی  باشد 
گردشگری  توسعه  با  نهایت  در  ما  شد 
نیاز به اقامتگاه های چند ستاره هم پیدا 

خواهیم كرد

در حال حاضر نیاز به اقامتگاه های 4 و 
5 ستاره یک نیاز مقطعی است

عرضه کننده انواع چاروق ، چاقو ،گلیم، خاتمکاری ، میناکاری
شیشه گری و انواع ظروف مس اصیل زنجان
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شهرهای  و  شهری  پايدار  توسعه  برای  تقاضا 
پايدار از مهمترين چالشهای فرا روی قرن حاضر 
روحيه  حفظ  كنار  در  بتواند  كه  شهری  است. 
سالم زندگی، دارای امتيازات تکنولوژيک بوده و 
براساس ايده های روشنگرانه، عدالت اجتماعی 

را در خود داشته باشد.
چشم انداز جهانی با ورود به هزاره سوم بيانگر 
از  بيش  تقريباً  كه  است  مهم  بسيار  مسئله  اين 
نيمی ا ز جمعيت جهان در نواحی شهری ساكن 
خواهند شد مناطقی كه بيشترين منابع را مصرف و 
بيشترين ضايعات و آلودگی ها را توليد می كنند. 
الگوهای فعلی توسعه شهری فارغ از نوع شکل 
گيری فرم شهرها و توسعه و تحول آنها با توجه 
به  منجر  انسانی  های  فعاليت  و  فزاينده  به رشد 
بروز بحران های اكولوژيکی و ناپايداری محيطی 
گرديده كه زندگی نسل بشر را با مخاطرات جدی 
و  الزم  بسيار  رو  اين  از  است.  ساخته  رو  روبه 
تجارب  از  مندی  بهره  كه ضمن  است  ضروری 
كشورهای توسعه يافته با انجام مطالعات داخلی و 
بومی سازی يافته های بين المللی، با هدف ارتقای 
كيفيت زندگی و توسعه پايدار شهری، نگاهی نو 
اين مهم معطوف گردد. شاخص  به  و مسئوالنه 
های توسعه پايدار در گستره بين المللی تا ملی 
و محلی بنابر مقتضيات فرم شهری، منابع، فرهنگ 
و اعتقادات مختلف قابل تعريف بوده و اين مولفه 
های مشترک توسعه پايدار با مبنای ارتقاء كيفيت 
زندگی و محيط زيست شهری از طريق راهبردهای 
صحيح طراحی و توسعه شهری بايد به دنبال تحقق 
اهداف باشد كه چهار هدف زير می تواند از جمله 

مهمترين آنها باشد:
كيفيت  ارتقای  و  شهری  زندگی  تسهيل   -  1
و  مثبت  اجتماعی  تعامالت  باالبردن  و  زندگی 

سازنده شهروندان.
و  خدمات  به  دسترسی  در  عدالت  تامين   -  2
و  شهروندان  همه  برای  شهری  های  سرويس 
خصوص  به  شهروندی  حقوق  نمودن  لحاظ 
اقشار  و  كودكان   ، سالمندان   معلولين،  برای 
آسيب پذير از طريق طراحی شهری مسئوالنه و 
امکان فرصت حضور استفاده مداوم همه مردم 

از كليه اماكن و فضاهای عمومی و محله ای.
نقليه عمومی و  افزايش استفاده از وسائط   - 3
تشويق سفرهای پياده از طريق طراحی مناسب 

محورهای پياده شهری و محله ای.
و  منابع  و  زيست  محيط  حفظ  در  تالش   -  4
تعيين  و  فرهنگ سازی  از طريق  ذخاير طبيعی 
به  دستيابی  برای  متعارف  مصرف  الگوهای 
و  بهداشت  شاخص  ارتقای  با  پاک  شهری 

سالمت مردم.
 بدون شک توسعه شهری با يک نگاه تک بعدی 
اتفاق نخواهد افتاد و الزم است كه با يک تفکر 
و اعتقاد جامع نگرانه در طرحهای توسعه شهری 

به  مبانی نظری و روشهای عملی  از  استفاده  با 
شهرها به عنوان يک سازمان اجتماعی كه فلسفه 
باشد، توجه جدی  انسان می  آنها خود  تشکيل 
نمود.چرا كه شهرها همانند يک سيستم پيچيده 
با  و  هستند  تکامل  و  پويائی  درحال  همواره 
توجه به رابطه متقابل عناصر تشکيل دهنده آن، 
در  تغيير  موجبات  آنها  از  يک  هر  در  تغييرات 
ساير عناصر و در نتيجه كل مجموعه سيستمی 

را باعث خواهد شد.
فلذا توجه همه جانبه به اركان و عناصر تشکيل 
در  آنها  از  يک  هر  دهی  مشاركت  و  دهنده 
جهت توسعه شهری با توجه به تعاريفی كه از 
منظر هر يک از عناصر و بخش های جامعه از 
توسعه متصور است، اجتناب ناپذير است.بطور 
مثال تعريف توسعه شهری/ شهرتوسعه يافته از 
يک  يا  و  بردار  بهره  يک  با  شهرساز  يک  نگاه 
آنچه  بنابراين  باشد.  متفاوت  تواند  شهروند می 
كه مورد نظر اين نوشتار است، بيشتر توجه به 
بر   كه  است  شهری   درون  توسعه  مباحث 
خالف سياستهای كالن توسعه شهری در داخل 
با حضور ساكنان و شهروندان صورت  شهر و 
ابعاد  با  وجهی  چند  كه  موضوعی  پذيرد.  می 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زيست محيطی 
بوده و طبيعتًا فراتر از بحث تک سازمانی است. 
توسعه شهری در ايران شديداً دولت محور بوده 
می  مركزی  قدرت  اختيار  در  اصلی  قدرت  و 
باشد. دولت حاضر نيست كه قدرت خود را به 
نهادهای محلی واگذار نمايد. در نتيجه مشاركت 
محلی شهروندان را در حد صفر نگه داشته شده 
است. در حاليکه در توسعه شهری بايد ساكنان 
ثغور توسعه محله  بتوانند در حدود و  محالت 

خود نظارت و دخالت داشته باشند.
منافع  بتواند  كه  يکپارچه  سازمانی  نبود  بدليل 
در  را  زندگی  كيفيت  ارتقای  و  شهروندان 
منافع  توزيع  و  جغرافيايی  عدالت  بگيرد،  نظر 
رشد  رغم  به  و  شود  نمی  انجام  دولت  ملی 
شهرهای  در  زندگی  كيفيت   ، مردمی  اجتماعی 
ايران بسيار پائين تر و ميزان بهره وری و حجم 
رو  اين  از  و  است  اندک  بسيار  سرمايه گذاری 
نهادهای محلی  تقويت حركت شهرداری ها و 
و شوراهای شهرها بايد مورد توجه جدی قرار 

بگيرد.
آنچه اغلب مردم از توسعه شهری در ذهن دارند 
مشاركت  و  تالش  آن  تحقق  برای  كه  آنچه  با 

نمايند، متفاوت است.
از  شهروندان  اطالعات  و  بخشی  آگاهی  عدم 
اختيارات، وظايف و  حقوق شهروندی خود و 
به شورا و شهرداری ها  مسئوليت های مربوط 
نبود مشاركت پذيری است كه  از داليل اصلی 
اغلب مهمترين وظيفه شهرداری را تأمين نظافت 
شهری تصور می كنند. اينجاست كه شهروند به 

يک شهرنشين تنزل يافته و به عنوان يک عنصر 
مهم با بی تفاوتی نقش اصلی خود را ايفا نمی 

نمايد.
های  فعاليت  روند  در  زياد  مشکالت  وجود 
كردن  محدود  شوراها،  مانند  شهری  نهادهای 
شوراهای  تبديل  و  شهرداری  مباحث  به  شورا 
عدم  شهرداری،  شورای  به  عمل  در  شهری 
تعويض مکرر مديران شهری  ثبات مديريتی و 
و  مدت  بلند  های  برنامه  به  آنها  توجهی  بی  و 
و  ای  سليقه  های  نگاه  شدن  حاكم  بنائی،  زير 
در  دولت  اعتقاد  عدم  و  ها  فعاليت  بر  گروهی 
تفويض و واگذاری اختيارات و قدرت مركزی 
به نهادهای محلی ، ضعف فرهنگ مشاركتی در 
توسعه شهری ، مشکالت موجود در طرح های 
تفصيلی و عدم همگن سازی طرح های اجرائی 
با امکان تامين منابع مالی و نداشتن يک مديريت 
و  ادارات  های  گری  تولی  و  شهری  يکپارچه 
نهادهای مختلف ، ورود آگاهانه شوراهای شهر 
شهری  ی  حوزه  در  مردمی  نهادهای  عنوان  به 
پايه و فرادست در  ارتقای جايگاه شوراهای  و 
اتخاذ سياستهای كلی و تصميم گيری و نظارتی 
می تواند كارآمدی و كارآيی آنها را افزايش داده 
و  بهتر  شناختی  با  محلی  مسئولين  عنوان  به  و 
می  ستادنشين  مسئولين  به  نسبت  گرايانه  واقع 
توانند نقش مهمی را در توسعه شهر ايفا نمايند 
و با آگاهی نسبت به كمبودها و مشکالت منطقه 
خود و با استفاده از توانمندی اعضا و مشاركت 
ارزشها،  اعتقادات،  فرهنگ،  به  كه  مردمی  دادن 
آنها  اجتماعی  رفتار  و  اخالق  رسوم،  و  آداب 
برای  را  مهمی  طرحهای   ، هستند  آشنا  كاماًل 
توسعه محلی و شهری ارائه نمايند. حل مشکل 
موجود  های  ماندگی  عقب  و  نيافتگی  توسعه 
از عهده دولت ساخته نيست و الزم  تنهايی  به 
است كه بستر و ظرفيت های الزم برای پذيرش 
و  غيردولتی  سازمانهای  همکاری  و  مشاركت 
بخش خصوصی و آحاد مردم ايجاد شود. شهرما 
می  داده  كه  است  شعاری  اغلب  ماست،  خانه 
بنابراين برای داشتن  شود و برآن اعتقاد داريم. 
پيش  جوانب  همه  بلحاظ  يافته  توسعه  شهری 
در  شهروندان  و  ساكنان  فعال  مشاركت  گفته، 
بهره  و  ای  توسعه  و  عمرانی  طرحهای  پيشبرد 
گيری از سرمايه گذاران و توسعه گران با يک 
آشيل  پاشنه  عنوان  به  برد  برد  مثبت  رويکرد 
توسعه حائز اهميت است و اين توسعه محقق 
تا  از يک شهروند گرفته  اينکه  نمی گردد مگر 
يک مدير شهری و يک مسئول و نماينده دولت 
موانع  برداشتن  با  و  آمده  كار  پای  همه  و  همه 
احتمالی و مهندسی فرآيندهای مشاركت پذيری 
به  بخشی  رونق  جهت  در  گذاری  سرمايه  و 
اقتصاد شهری و توسعه شهری هم صدا و هم 

قدم باشيم.

سجاد خدایی
عضو شورای اسالمی شهر زنجان

شهر توسعه يافته با شهروند مسئول

گردشگری

مجتمع پذیرایی و گردشگری باغ عروس زنجان
آدرس: کیلومتر 2 جاده قدیم زنجان - تهران                

تلفن: 33791010 - 024



نشریه گردشگـری، میراث 
فرهنگی و صنایع دستی و... 

استان زنجان

13

شهردار زنجان بر ضرورت طراحی روشی برای 
تاكيد كرد  و  به شهر زنجان  گسيل سرمايه ها 
افزود : بايد روش مناسبی برای سرمايه گذاری 
منافع  تامين  بر  عالوه  تا  كنيم  پيدا  زنجان  در 
سرمايه گذاران ، شهر و شهروندان نيز از محل 

سرمايه گذاريهای انجام شده بهره مند شوند.
توان  به  زنجان   گفت:   معصومی   اله  مسيح 
بايد  دارد  نياز  گذاران بخش خصوصی  سرمايه 
روش هايی به كار گيريم كه سرمايه ها به سمت 
وضعيت  با  و  شوند  گسيل  زنجان  پروژه های 
بود  نخواهيم  قادر  بدهی ها  و  شهرداری  كنونی 

كه پروژه های بزرگ را به سرانجام برسانيم.
جمله  از  شهری  اقتصاد  اينکه  ذكر  با  وی 
پيشرفت  و  رشد  آن،  ارتقاء  كه  است  مسايلی 
روزافزون شهر را در پی داشته و امکان تقويت 
فراهم  را  شهری  امکانات  و  زيرساخت ها 
كشور  در  كه  مسايلی  از  يکی    : افزود  می كند 
جذاب  بوده،  توجه  مورد  اخير  سا ل های  در  ما 
بخش  به  ويژه  تسهيالت  ارائه  و  سازی شرايط 
خصوصی برای انجام بخشی از وظايف دولت ها 
است، هر چند دير اما مدتی است كه مديران به 
اين مسأله واقف شده اند كه بدون حضور بخش 
امکان  دولت  انحصاری  تصدی  با  و  خصوصی 
منابع  و  نداشته  وجود  كشور  پيشرفت  و  رشد 
اقتصادی  و  عمرانی  امور  كفاف  كشور  عمومی 
را به طور كامل نمی دهد. گردشگری، سالمت، 
در  كه  است  مسايلی  جمله  از  و...  راه سازی 
بوده  گذاران  اقبال سرمايه  مورد  اخير  سال های 
و دولت در برخی موارد نيز امکانات خوبی به 
اين  در  زيرساخت  ايجاد  برای  گذاران  سرمايه 

بخش ها ارائه كرده است.
شهردار زنجان  تصريح كرد : بررسيهای واقع بينانه 
به  حاكميتی  نهادهای  و  دولت   ، می دهد  نشان 
از  بسياری  در  خدمات  توسعه  امکان  تنهايی 
بخش ها را ندارند. يکی از اين موارد در شهرها 
صادق است. شهرداری ها با وجود خوداتکايی و 
وابستگی ناچيز به بودجه های دولتی، در بسياری 
از موارد اين امکان را ندارند كه شرايط خدماتی 
با  بندی  اولويت  به  مجبور  و  ببخشند  شتاب  را 
وجود كمبود درآمد و بودجه هستند. در اين موارد 
است كه حضور سرمايه گذار و حمايت از بخش 
خصوصی می تواند راهگشا باشد. البته اين مساله 
بخش  سرمايه گذاران  برای  گرم  استقبال  نيازمند 
خصوصی است تا آن ها رغبت بيشتری به حضور 
در اين بخش و خارج كردن منابع مالی خود از 

بانک ها داشته باشند.
سال های  طی  اينکه  بر  اذعان  با  معصومی 
كاهش  و  شهرداری ها  درآمد  افزايش  با  اخير 
رشد چشمگير  شاهد  در شهرها  دولت  تصدی 
هم   : داشت  اظهار  ايم  بوده  خدمات  روند  در 
گرم   استقبال  نويد  زنجان  شهرداری   اكنون 
به  را می دهند. در گذشته  برای سرمايه گذاران 
نادرست  تفکرات  وجود  با  و  مختلف  داليل 
بی  همچنين  گذاری،  سرمايه  خصوص  در 
در  اندازی  سنگ  و  گذاران  سرمايه  به  توجهی 
مسير فعاليت های آنان شاهد مشکالت مختلف 
از  بسياری  كه  به شکلی  بوده ايم  اين بخش  در 
تسهيالتی كه تنها نيازمند حضور سرمايه گذاران 
با  زنجان  در  است  بخش خصوصی  فعاليت  و 
كمبود مواجه شده است. اما شرايط امروز، نويد 

آينده ای روشن در حوزه سرمايه گذاری در شهر 
زنجان را می دهد.

شهردار زنجان با اشاره به وضعيت سرمايه گذاری 
در شهر زنجان، نيازهای اين شهر را در بخش های 
فرهنگی، ورزشی، تفريحی عنوان كرد و گفت: 
ارتقاء زيرساخت ها و خدمات در اين بخش ها 
چون  است   خارج  شهرداری  عهده  و  توان  از 
حوزه  وارد  كه  نيست  شرايطی  در  شهرداری  
از  استفاده  نيازمند  و  شود   گذاری  سرمايه 
ظرفيت های مردمی در اين بخش هستيم و  تنها 
ورود مردم  و سرمايه گذاران می تواند مشکالت 

شهر را در اين بخش ها برطرف سازد.
وی قرارگرفتن در مسير شبکه سراسری خطوط 
بازارهای  به  دسترسی  ،نفت  برق،گاز  انتقال 
وسيع و روبه گسترش داخلی و خارجی ، وجود 
وجود  دليل  به  تحصيلکره  و  جوان  كار  نيروی 
24 واحد دانشگاهی و  مراكز آموزش عالی و 
علوم  تکميلی  تحصيالت  دانشگاه  و  تحقيقاتی 
به  شرق  ترانزيت  مسير  در  گرفتن  قرار   ، پايه 
را  سراسری  آهن  راه  و  تهران-اروپا  و  غرب 
زنجان  در  گذاری  سرمايه  مزايای  مهمترين  از 
برشمرد و خاطرنشان كرد: شهر زنجان به دليل 
كم  توان  و  زيرساخت ها  و  امکانات  كمبود 
نهادهای حاكميتی برای توسعه خدمات، نيازمند 
است؛  گذاران  سرمايه  از  حمايت  و  حضور 
تسهيالت  و  شرايط  شهر  مديران  كه  حالی  در 
ويژه ای را برای سرمايه گذاری در شهر زنجان  
فراهم كرده اند و شاهد استقبال گرم آنها از بخش 
خصوصی هستيم اما هنوز بخش خصوصی اقبال 

مناسبی در اين خصوص نداشته است.

گردشگری

شهردار زنجان: 

بايد روش مناسبی برای سرمايه گذاری در زنجان پيدا كنيم 

دكتر مسیح اله معصومی
شهردار زنجان
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اگر پارسایی سیاحت نکرد
سفر كردگانش نخوانند مرد 
)سعدی(

در تاريخ سياحت و سياحتگری ايران، به ويژه 
شادروان  نام  معاصر،  سياحتگری  تاريخ  در 
و  مهمترين  از  رياحی  باقر  ميرزا  حاج  آقای 
سال  در  مرحوم  آن  نام هاست.  ماندگارترين 
قمری،  هجری   1302 خورشيدی/   1263
زنجان  در  شاه  ناصرالدين  حيات  با  همزمان 
ميرزا عبدالواسع  آقا  متولد شد. پدرش، آيت اله 
قمری،  هجری   1264 حدود  در  )تولد  زنجانی 
علمای  از  قمری(  هجری   1330 در  درگذشت 
او،  جد  داشت.  متعددی  تأليفات  و  بود  زنجان 
آخوند مالمحمود زنجانی بود كه در سال 1310 
در زنجان درگذشت. نياكان او با 15 واسطه به 
مستوفيان قزوين و چهره شاخص آن، حمدا... 
و  سياح  شاعر،  جغرافيدان،  مورخ،  مستوفی، 
و  می پيوندند   8 و   7 سده  معروف  پژوهشگر 
ادامه خاندان مستوفی با 19 واسطه به ْحر رياحی 
)منسوب به قبيله بنی رياح( شهيد معروف واقعه 
منتهی  قمری(  هجری   61 محرم،   10( كربال 
ساكن  رياحی  خاندان  انتساب  درباره  می شود. 
صورت  به  قزوين،  رياحی های  با  زنجان  در 
قزوين  مستوفيان  كه  می شود  يادآور  اجمال 
دولتی  ديوانی،  امور  در  كه  مشاغلی  دليل  به 
معروف  مستوفی  عنوان  با  داشته اند،  مالياتی  و 
است  مستوفی  حمداهلل  آنان،  جمله  از  بوده اند، 

كه مستوفی گری شهرهای قزوين، زنجان و ابهر 
او  ازدواج  و  است. سکونت  داشته  عهده  به  را 
در زنجان، دليل وجود نسل رياحی ها در زنجان 
است. همچنين از انتصابات نسل رياحی در قبل 
به وجود آل ْحر در  از سده 7 هجری می توان 
لبنان اشاره كرد كه شيخ حر  منطقه جبل عامل 
مشهورترين  از  الشيعه  وسايل  صاحب  عاملی، 

ايشان است.
مرحوم آقای حاج ميرزا باقر رياحی در خانواده 
تحصيالت  وی  شد.  زاده  ديانت  و  علم  اهل 
ابتدايی را در حوزه های زنجان و قزوين گذراند 
و از محضر پدر نيز بهره مند گرديد. آن مرحوم 
دارای چهار برادر به نام های حاج ميرزا محمد، 
آقا  و  جالل الدين  آقاميرزا  قوام الدين،  آقاميرزا 
محمدجواد منتظری، فرزند )همين( نجيبه خانم 
خانه های  از  رياحی  مرحوم  پدری  خانه  است. 
حياط  شامل  و  زنجان  شهر  معروف  و  بزرگ 
پدر  مرگ  از  بعد  كه  بود  بيرونی  و  اندرونی 
جديد  خريدار  شد.  فروخته  وراث  وسيله  به 
رئيس  نوايی،  محمدخان  علی  دكتر  خانه،  اين 
مطب  عنوان  به  آن  از  كه  است  زنجان  صحيه 
و محل سکونت خود استفاده می كرد. اين خانه 
سعدی  خيابان  در  رشتچی،  كوچه  انتهای  در 
وسط واقع شده بود. شادروان رياحی در 1291 
خورشيدی، بعد از مرگ پدر، خانه جديدی برای 
خود خريد و آن را چندين بار بازسازی نمود. 
اين خانه اكنون در كتار رختشويخانه و بازارچه 
اسم جعلی شربت خانه  عنوان  با  دستی،  صنايع 
در اختيار سازمان ميراث فرهنگی زنجان است. 
گذشته،  ايام  در  خانه  اين  مهم  بخش های  از 
دوم  طبقه  در  كه  بود  آن  بزرگ  نسبتا  كتابخانه 
ضلع غربی خانه قرار داشت. مجموع كتاب های 
اين كتابخانه از كتاب های خاندان رياحی بود كه 
به همت مرحوم رياحی گردآوری شده بود. اين 
كتابخانه، كتاب های نفيس و نسخ خطی متعددی 
زنجان،  كتابخانه های  تاريخ  بررسی  در  داشت. 
بايد نام اين كتابخانه را منظور داشت. متأسفانه، 
مهاجرت  با  بعدها  رياحی،  خاندان  كتابخانه 
صاحب  بدون  كربال،  و  نجف  به  آن  صاحب 
مانده و اندک اندک پراكنده گشت. اكنون برخی 
از نسخه های آن را می توان در نزد خانواده های 
زنجانی پيدا كرد. نگارنده، از دو نسخه نفيس آن 
در كتابخانه ملک تهران سراغ دارم كه احتماال به 
آقا ملک  به حاج حسين  وسيله مرحوم رياحی 

اهدا شده است.
همين  در  رياحی  باقر  ميرزا  آقای حاج  مرحوم 
گرفت  تصميم  كه  بود  جوانی  ايام  در  و  خانه 
تا آخر عمر،  و به قولی نذر كرد كه همه ساله 
تمام  از  سال  هر  و  برود  خدا  خانه  زيارت  به 
را  آن  توفيق  بعدها  او  كند.  ديدار  ائمه  مشاهد 
مرحوم  برود.  تمتع  حج  سفر   48 به  كه  يافت 
رياحی برای رسيدن به سرزمين حجاز و زيارت 
راه  خود،  روزگار  مرسوم  مسير  چهار  از  كعبه، 

سپرده است: 
مسير اول، كه به جبل شهرت دارد. در اين مسير 

حجاج بعد از زيارت عتبات عاليه در عراق، از 
طريق جنوب آن سرزمين و از طريق بيابان های 
مدينه  به  را  خود  علف،  و  بی آب  و  خشک 

می رساندند.
زيارت  از  بعد  خدا،  خانه  زائران  دوم:  مسير 
رفته  دمشق  و  به سرزمين شام و حلب  عتبات 
و از طريق جنوب دمشق، عازم سرزمين حجاز 

و مدينه می شوند.
عثمانی  روسيه،  طريق  از  زائران،  سوم:  مسير 
)تركيه(، سوريه و شام، لبانان و فلسطين به مصر 
آنجا  از  و  رفته  اسکندريه  و  قاهره  شهرهای  و 
به وسيله كشتی با عبور از دريای سرخ به بندر 

جده می رفته اند.
مسير چهارم: اين مسير كه بيشتر جنبه سياحت 
داشته و تقريبا ايمن تر بوده، از بنادر جنوب ايران 
خانه  زيارت  طالبين  يعنی  است.  می شده  آغاز 
خدا، ابتدا به يکی از بنادر سواحل خليج فارس، 
مثل بوشهر، يا بندرعباس رفته و از آنجا به وسيله 
كشتی به بمبئی در هندوستان می رفته اند. آنگاه 
به همراه حجاج  توقف،  ماه  از حدود يک  بعد 
هندی و با كشتی های آن كشور، از دريای عرب 
و دريای عدن و دريای سرخ عبور كرده و خود 
را به بندر جده می رسانده اند. مرحوم رياحی در 
خوانده ام،  را  آن  نگارنده  من  كه  خود  سفرنامه 
ضمن بازگويی خاطرات، يادآوری كرده بود كه 
اولين بار در بمبئی موفق به ديدن آسانسور شده 
آن  از  ساختمان  باالتر  طبقات  به  رفتن  برای  و 

استفاده كرده است.
مرحوم رياحی، آن پارسای سياحتگر، عالوه بر 
فراوان داشت و  توجه  آفاق  به سير  انفس  سير 
توانست از كشورهای هند، شوروی)تركمنستان، 
روسيه،  تركيه،  ارمنستان(،  روسيه،  آذربايجان، 
اردن، فلسطين، لبنان، مصر و كويت ديدار كند. 
او در ميانه عمر در عراق و در شهر كربال اقامت 
گزيد، اما هر سال سفر به ايران و زنجان و مشهر 
مقدس را از ياد نبرد. پارسايی و فضايل اخالقی 
اين مرد عالم، موجب اعتبار و احترام او در نزد 
علما و مشاهير ايران و كشورهای مسلمان بود. 
عبدالکريم  ا...  آيت  چون  بزرگانی  با  كه  چنان 
تبريزی،  طباطبايی  زنجانی، عالمه محمدحسين 
حاج حسين آقاملک، آيت ا... مرعشی، آقابزرگ 
تهرانی، آقاميرزا ابراهيم زرين قلم، حاج آقا رضا 
زنجانی، آقا سيد محمود حسينی و گروه كثيری 
از دانشمندان و فضالی ايران و ديگر كشورها، 
دوستی، مراوده و مکاتبه داشت. او تا آخر عمر 
از نعمت بينايی برخوردار بود و نيازمند عينک 
نشد. سرانجام آن عارف وارسته در 86 سالگی 
و در 1349/5/16 در كربال، جهان را وداع گفت 
سنگ  و  ساخته  آماده  قبل  از  كه  مزاری  در  و 
آن را از خراسان آورده بود، آرام گرفت. از او 
مرحوم  آن  مسکونی  خانه  ماند.  باقی  فرزند   7
سازمان  از طرف  تاريخ  يکصد سال  از  بيش  با 
سال  در  و  خريداری  زنجان  فرهنگی  ميراث 
1394 به همت مرحوم مهندس تركانی بازسازی 

شده است.

محمدجواد شقاقی

گردشگری

پارسای سياحتگر



نشریه گردشگـری، میراث 
فرهنگی و صنایع دستی و... 

استان زنجان

15 گردشگری

 )firstcommers( اهميت سفراولي ها
در توسعه و معرفي مقاصد گردشگري نوظهور

چگونگي  بررسي  حوزه  در  موجود  منابع  بر  بنا 
به  با توجه  رشد و توسعه مقاصد گردشگري و 
پيمايش هاي صورت گرفته در سالهاي اخير و مداقه 
در ادبيات گردشگري مي توان به اين نتيجه رسيد 
كه استان زنجان در گستره صنعت گردشگري در 
قرار    )introduction( ورود  يا  معرفي  مرحله 
نگاه  موضوع  به  منصفانه  بخواهيم  اگر  حتا  دارد 
كنيم در حال وارد شدن به مرحله وروديه است. 
اگر وضعيت چنين مقاصدي را در مرحله معرفي 
بررسي كنيم به نتايج مشابهي خواهيم رسيد. تعداد 
بازديدكنندگان و گردشگران اين مقاصد در مقايسه 
با ساير مقاصد كم و نرخ رشد آن هم پايين است. 
اقامتي چنين مقاصدي بسيار كم و نرخ  ظرفيت 
اشغال آنها پايين است. نکته اي كه بايد به آن توجه 
نمود، "ظرفيت اقامت"ي است نه نوع خاصي از 
اقامت ـ مثاًل هتل ـ در اصل معناي ظرفيت اقامتي 
در تعداد تخت هاي يک مقصد نمود پيدا مي كند نه 
در نوع تأسيسات اقامتي آن. اهميت ايجاد و توسعه 
گردشگراني  غالب  نوع  به  توجه  اقامتي  ظرفيت 
است كه در مراحل بعدي )رشد و توسعه( وارد 
مقصد خواهند شد. اين كه تمايل گردشگران به 
اين كه  مهمتر  و  است  اقامتي  تأسيسات  نوع  چه 
توان خريد غالب گردشگران در چه حدي است 
روشنگر نوع تخت هايي است كه بايد ايجاد شود. 
ميزان  و  باال  مقاصدي  چنين  در  خدمات  قيمت 
هزينه كرد گردشگران نيز باالست بدين معني كه 
چنين مقاصدي در مقايسه با مقاصد مشابه براي 
گردشگران گران تمام مي شود. باز هم بايد به نکته 
مقاصد مشابه توجه كرد. چرا كه برخي با مقايسه 
قيمت در استان زنجان با مقاصد شمالي و يا مقاصد 
توسعه يافته همچون اصفهان و شيراز به اين نتيجه 
وادي  در  قيمتي  لحاظ  از  زنجان  كه  مي رسند 
گردشگري گران نيست. جاذبه و تصوير مقصد 
براي بازديد در چنين مرحله اي پايين بوده و جامعه 

محلي به گردشگران به ديده ميهمان مي نگرند. 
از لحاظ اجتماعي نوع گردشگران ورودي بيشتر 
ساكنين  برخورد  و  بوده  مخاطره پذير  و  برونگرا 
با  و  گشاده  روي  با  نيز  گردشگران  با  محلي 

خوشحالي است. 
از  برگرفته  ـ  الگويي  چنين  در  توجه  قابل  نکته 
است  گردشگراني  نوع  ـ  بوهاليس  ديميتريوس 
نوع  الگو  به  توجه  با  مي شوند.  مقصد  وارد  كه 
گردشگران در مرحله معرفي بيشتر بازديدكنندگان 
بي هدف )drifters( است. كه در مرحله رشد 
 )innovators( كاشفان  و  نوآوران  به  تبديل 

مي شوند. 
بررسي گردشگران نوروزي استان زنجان كه در 
جالبي  مطالب  مؤيد  گرفته  انجام  گذشته  ساليان 

اصلي  از سوآالت  اين خصوص است. يکي  در 
پيمايش هاي ساليانه اين است؛ براي چندمين بار 

است كه به زنجان سفر مي كنيد؟
مي شود  گردشگري  مقاصد  تثبيت  باعث  آنچه 
كه  معني  بدين  است.  وفادار  گردشگران  وجود 
فراواني بارم سفر گردشگراني كه به آن مقصد سفر 
مي كنند بيش از يک بار است. مصداق بارز اين 
امر سفر هموطنان تهراني به شمال است كه گاه به 

صورت هفتگي اتفاق مي افتد. 
مقاصد  برخي  توسعه  عدم  هاي  بهانه  ابراز  در 
و  زيرساخت ها  توسعه  عدم  به  گردشگري 
روساخت ها بسيار پرداخته شده و پرداخته خواهد 
هتل  اينجا  در  اگر  كه  اين جمالت  شنيدن  شد. 
مناسبي بود يا اگر رستوران شيک و تر تميزي بود 
و يا اگر مركز خريد مناسبي بود و يا در بحث هاي 
رونق  باعث  بود  مناسبي  راه  اگر  زيرساختي 
اما سوآل  است.  امري عادي  گردشگري مي شد، 
اينجاست كه عدم وجود اين موارد را چه كسي به 

گوش كساني كه نيامده اند، رسانده است؟؟
تا در  كنند  به يک مقصد سفر  بايد كساني  ابتدا 
وجود  عدم  خصوص  در  سفر  آن  از  بازگشت 
زيرساخت و روساخت مناسب اطالع رساني كنند 
تا سايرين كه هنوز نرفته اند به نتيجه برسند كه اصاًل 
نروند! آيا در واقع چنين اتفاقي در مقاصد كمتر 

توسعه يافته افتاده است؟
پاسخ با شما خواننده محترم. 

باال  سطور  نگارش  از  منظور  كه  است  پرواضح 
بي توجهي به لزوم ايجاد زيرساخت و روساخت 

در مقاصد گردشگري نيست. 
اما اهميت سفر اولي ها هم از بعد تأثيري كه در 
ساختن تصوير مقصد دارند و هم از بعد تشخيص 

شايان  محصول  عمر  چرخه  در  مقصد  جايگاه 
توجه است. اقبال گردشگران به يک مقصد نشان 
از جابجايي آن مقصد در فهرست مقاصد مورد 
توجه است و اگر اين امر با رشد بازديد و سفرهاي 
دال  باشد  همراه  سفر  بعدي  مراحل  در  تکراري 
بر تثبيت جايگاه مقصد گردشگري در بين ساير 

مقاصد و توسعه در چرخه عمر است. 
با نگاهي به آمارهاي برآمده از پژوهش هاي انجام 
شده در سنوات گذشته، مشخص مي شود كه تعداد 
سفر اولي ها همواره با اختالف فاحشي بيش از سفر 
ساير گروه ها به استان زنجان بوده و در بدترين 
آمار به دست آمده نيمي از گردشگران وارد شده 
به استان را سفراولي ها تشکيل داده اند. نکته بارز 
افزايش ميزان سفر اولي هاست كه در نوروز سال 97 
با ايجاد ركوردي تازه به 68 درصد بازديدكنندگان 

رسيده است كه رقم قابل مالحظه اي است.
ضمن اينکه اين افراد تازه وارد را مي توان به عنوان 
كاشفان و خطرپذيراني در نظر گرفت كه ريسک 
سفر به مقصدي تازه را پذيرفته اند در بازگشت از 
زنجان حامل پيام هايي هستند كه بنا بر تحقيقات 
را  خود  پيام  افراد  اين  بازار،  در  گرفته  صورت 
حداقل به 23 نفر خواهند رساند. پاسخي ناخواسته 
به سوآلي مهم؛ آيا سفر به زنجان ارزشش را دارد؟

اهميت سفراولي ها در پتانسيل آنها به منظور تبديل 
يک "اتفاق" به يک "روند" است كه ممکن است 
در آينده شکل بگيرد يا نگيرد. اينکه زنجان تبديل 
به مقصدي براي مسافران و گردشگران تکراري 
شود يا نه همچنان براي سفر اولي ها جذاب باشد. 
وظيفه ماـ  منظور از ما كليتي به نام زنجان استـ  
بهبود تصوير و پيامي است كه سفراولي ها با خود 

خواهند برد. 

سید محمدحسن حسینی
مدرس دانشگاه
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ّا تسياض پطزاذتِ ضسُ ٍ  ّا ٍ ضٍساذت م تَسؼِ تطذي هماغس گطزضگطي تِ ػسم تَسؼِ ظيطساذتزض اتطاظ تْاًِ ّاي ػس
پطزاذتِ ذَاّس ضس. ضٌيسى ايي جوالت كِ اگط زض ايٌجا ّتل هٌاسثي تَز يا اگط ضستَضاى ضيك ٍ تط تويعي تَز ٍ يا اگط 

ضس، اهطي ػازي  تاػث ضًٍك گطزضگطي هيّاي ظيطساذتي اگط ضاُ هٌاسثي تَز  هطكع ذطيس هٌاسثي تَز ٍ يا زض تحث
 اًس، ضساًسُ است؟؟ است. اها سَآل ايٌجاست كِ ػسم ٍجَز ايي هَاضز ضا چِ كسي تِ گَش كساًي كِ ًياهسُ

اتتسا تايس كساًي تِ يك همػس سفط كٌٌس تا زض تاظگطت اظ آى سفط زض ذػَظ ػسم ٍجَز ظيطساذت ٍ ضٍساذت 
اًس تِ ًتيجِ تطسٌس كِ اغالً ًطًٍس! آيا زض ٍالغ چٌيي اتفالي زض هماغس  كِ ٌَّظ ًطفتِ هٌاسة اطالع ضساًي كٌٌس تا سايطيي

 كوتط تَسؼِ يافتِ افتازُ است؟

 پاسد تا ضوا ذَاًٌسُ هحتطم. 

ٍ ضٍساذت زض هماغس گطزضگطي  تَجْي تِ لعٍم ايجاز ظيطساذت پطٍاضح است كِ هٌظَض اظ ًگاضش سطَض تاال تي
 ًيست. 

 (0222)بوهاليس،  چرخه عمر مقاصد گردشگري

معرفي  
 )وروديه(
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 چرخه عمر

ّا تسياض پطزاذتِ ضسُ ٍ  ّا ٍ ضٍساذت م تَسؼِ تطذي هماغس گطزضگطي تِ ػسم تَسؼِ ظيطساذتزض اتطاظ تْاًِ ّاي ػس
پطزاذتِ ذَاّس ضس. ضٌيسى ايي جوالت كِ اگط زض ايٌجا ّتل هٌاسثي تَز يا اگط ضستَضاى ضيك ٍ تط تويعي تَز ٍ يا اگط 

ضس، اهطي ػازي  تاػث ضًٍك گطزضگطي هيّاي ظيطساذتي اگط ضاُ هٌاسثي تَز  هطكع ذطيس هٌاسثي تَز ٍ يا زض تحث
 اًس، ضساًسُ است؟؟ است. اها سَآل ايٌجاست كِ ػسم ٍجَز ايي هَاضز ضا چِ كسي تِ گَش كساًي كِ ًياهسُ

اتتسا تايس كساًي تِ يك همػس سفط كٌٌس تا زض تاظگطت اظ آى سفط زض ذػَظ ػسم ٍجَز ظيطساذت ٍ ضٍساذت 
اًس تِ ًتيجِ تطسٌس كِ اغالً ًطًٍس! آيا زض ٍالغ چٌيي اتفالي زض هماغس  كِ ٌَّظ ًطفتِ هٌاسة اطالع ضساًي كٌٌس تا سايطيي

 كوتط تَسؼِ يافتِ افتازُ است؟

 پاسد تا ضوا ذَاًٌسُ هحتطم. 

ٍ ضٍساذت زض هماغس گطزضگطي  تَجْي تِ لعٍم ايجاز ظيطساذت پطٍاضح است كِ هٌظَض اظ ًگاضش سطَض تاال تي
 ًيست. 

 (0222)بوهاليس،  چرخه عمر مقاصد گردشگري

معرفي  
 )وروديه(

 
 
 
 
 
 

 رشد
 
 
 
 
 
 
 
 

 اشباع بلوغ
 
 
 
 
 

 

 نسول
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عرضه

 ضاتقا

 عرضه

 اضاتق

 چرخه عمر

 

تػَيط همػس زاضًس ٍ ّن اظ تؼس تطريع جايگاُ همػس زض چطذِ  ّا ّن اظ تؼس تأثيطي كِ زض ساذتي اها اّويت سفط اٍلي
الثال گطزضگطاى تِ يك همػس ًطاى اظ جاتجايي آى همػس زض فْطست هماغس هَضز  ػوط هحػَل ضاياى تَجِ است.

تَجِ است ٍ اگط ايي اهط تا ضضس تاظزيس ٍ سفطّاي تكطاضي زض هطاحل تؼسي سفط ّوطاُ تاضس زال تط تثثيت جايگاُ همػس 
 يط هماغس ٍ تَسؼِ زض چطذِ ػوط است. گطزضگطي زض تيي سا

ّا ّوَاضُ  ضَز كِ تؼساز سفط اٍلي ّاي اًجام ضسُ زض سٌَات گصضتِ، هطرع هي اظ پژٍّص تا ًگاّي تِ آهاضّاي تطآهسُ
ّا تِ استاى ظًجاى تَزُ ٍ زض تستطيي آهاض تِ زست آهسُ ًيوي اظ گطزضگطاى  تا اذتالف فاحطي تيص اظ سفط سايط گطٍُ

تا ايجاز  97ّاست كِ زض ًَضٍظ سال  سفط اٍلي اًس. ًكتِ تاضظ افعايص هيعاى ّا تطكيل زازُ ٍاضز ضسُ تِ استاى ضا سفطاٍلي
 اي است. زضغس تاظزيسكٌٌسگاى ضسيسُ است كِ ضلن لاتل هالحظِ 68ضكَضزي تاظُ تِ 

 بارم سفر گردشگران نوروزي به استان زنجان )درصد(

 

 

سفط تِ همػسي تاظُ  تَاى تِ ػٌَاى كاضفاى ٍ ذططپصيطاًي زض ًظط گطفت كِ ضيسك ضوي ايٌكِ ايي افطاز تاظُ ٍاضز ضا هي
ّايي ّستٌس كِ تٌا تط تحميمات غَضت گطفتِ زض تاظاض، ايي افطاز پيام ذَز  اًس زض تاظگطت اظ ظًجاى حاهل پيام ضا پصيطفتِ

 ًفط ذَاٌّس ضساًس. پاسري ًاذَاستِ تِ سَآلي هْن؛ آيا سفط تِ ظًجاى اضظضص ضا زاضز؟ 32ضا حسالل تِ 
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كٌٌس تا زض  افطاز تيطتطي توايل پيسا هي
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 گصضاي كٌٌس. 

تاظزيس/ حساكثط 
افعايص تسْيالت 

 سفط

ػطضِ تيص اظ حس/ 
 تغييط تماضاي اغلي

ّاي ذاظ  كاّص تماضا/ ػطضِ
تِ هٌظَض  تمَيت تاظزيسّاي 
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گردشگری

نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع دستی ایران ، واقع در زنجان میدان 
آزادی خیابان کشاورز جنب هالل احمر ساختمان معاونت صنایع دستی



نشریه گردشگـری، میراث 
فرهنگی و صنایع دستی و... 

استان زنجان
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اقامتگاه هايی هستند كه در محيط طبيعی با رعايت 
باالترين سطح ممکن ضوابط زيست محيطی و به 
شکلی سازگار با معماری بومی و سيمای طبيعی 
منطقه احداث شده و ضمن حداكثر تعامل با جامعه 
محلی، زمينه حضور و اقامت طبيعت گردان را با 
كيفيتی قابل قبول و تعريف شده در محيط های 

طبيعی فراهم می نمايند.
مشخصات و ضوابط ساخت، بهره برداري و درجه 

بندی اقامتگاه بوم گردی در ايران
گردی،  بوم  های  اقامتگاه  ساماندهی  منظور  به 
حفظ و پاسداشت فرهنگ سنتی و بومی، افزايش 
از  نوع جديدی  ايجاد  و  محصوالت گردشگری 
مقاصد و جاذبه های گردشگری شرح مشخصات 
و "ضوابط ساخت و بهره برداری و درجه بندی 
اقامتگاه های بومگردی كشور" در دی ماه سال 
صنايع  فرهنگي،  ميراث  سازمان  سوي  از   1393

دستي و گردشگري كشور تدوين و ابالغ گرديد.
در حال حاضر 3 درجه بندي رسمي با 24 آيتم 
دارد.  وجود  اقامتگاه  درجه بندي  براي  ارزيابي 
اقامتگاه درجه يک 24 آيتم، اقامتگاه درجه دو 20 

آيتم و اقامتگاه درجه سه 16 آيتم ارزيابي دارد.
اين آيتم ها در 2 دسته قابل طبقه بندي هستند، 
كه تائيد يا رد بنا، طراحي و نيز صدور پروانه بهره 

برداري بر اين اساس صورت مي گيرد:
به  خدمات  چارچوب  و  كيفيت  كميت،   -  1

گردشگران
2 - ويژگيهاي خاص اقامتگاه بوم گردي

ضوابط طراحي و ارزيابي:
1 - حداقل تعداد واحد اقامتي در اقامتگاه درجه 
يک 8 اتاق، درجه دو 6 اتاق و درجه سه 4 اتاق با 

گنجايش 4 نفر است.
2 - وجود طرح هاي مديريت بازيافت پسماند و 

استفاده از پساب 
جويي  صرفه  براي  اقدامات  بيني  پيش   -  3
كم  شيرآالت  نصب  مانند  انرژي  مصرف  در 

مصرف 
نياز  مورد  روشنايي  رعايت  با  نورپردازي   -  4
ميهمانان، بيشترين صرفه جويي و كمترين آلودگي 

براي محيط 
از  پذيرايي  براي  فضا  تخصيص   -  5

ميهمانان 
6 - فعاليت چايخانه، فقط در اقامتگاه درجه يک

در  اتاق  در  غذا  سرو  و  پذيرايي  امکان   -  7
اقامتگاه هاي درجه يک و دو 

8 - فعاليت فروشگاه صنايع دستي و محصوالت 
محلي در اقامتگاه هاي درجه يک و دو 

صورت  در  ارتباطي  خدمات  به  دسترسي   -  9
وجود زيرساخت در محل در اقامتگاه هاي درجه 

يک و دو 

از  استفاده  امکان   -  10
براي  اتاق  در  اينترنت 

اقامتگاه هاي درجه يک 
به  موثر  اقدام   -  11
و  پاسداشت  منظور 
در  بومي  فرهنگ  معرفي 
اقامتگاه هاي درجه يک و 

دو 
12 - اقدام موثر به منظور 

حفاظت از محيط طبيعي 
تنوع  از  حفاظت   -  13

بر  مبتني  گردشگري  محصوالت  ارائه  زيستي، 
اقدامات صورت گرفته در حفاظت از محيط هاي 
فرهنگي، طبيعي و تنوع زيستي در اقامتگاه درجه 

يک 
حضور  با  گردي  طبيعت  گشت  اجراي   -  14
اقامتگاه هاي  تائيد در منطقه براي  راهنماي مورد 

درجه يک و دو 
15 - استفاده از انرژي هاي نو و تامين بخشي از 
انرژي از طريق منابع تجديدپذير در اقامتگاه درجه 

يک 
16 - حمام و سرويس بهداشتي

اقامتگاه درجه3: به ازاي هر 2 واحد حداقل يک 
حمام و 2 سرويس بهداشتي عمومي

اقامتگاه درجه2: به ازاي هر 2 واحد حداقل يک حمام 
و 2 سرويس بهداشتي عمومي و يک سوم اتاقها داراي 

حمام و سرويس بهداشتي مستقل باشد.
اقامتگاه درجه1: هر اتاق بايد داراي يک حمام و 

سرويس بهداشتي مستقل است. 
17 - رعايت بهداشت و دارا بودن كارت بهداشت 

براي همه 
و  كاركنان  براي  بومي  البسه  از  استفاده   -  18
براي  اقامتگاه  جذابيت  موجب  كه  گردشگران 

گردشگران است. 
19 - نمازخانه 

20 - ارائه خوراک و نوشيدني بومي همراه با سفره 
آرايي و رعايت دائقه گردشگران 

21 - ارائه اطالعات در رابطه با طبيعت و فرهنگ 
منطقه )بوسيله بروشور، تابلو و ...( 

با  مرتبط  حوادث  و  مخاطرات  شناسايي   -  22
حوادث  مديريت  براي  اقدام  و  اقامتگاه  فعاليت 
با آشنايي كاركنان با كمکهاي اوليه و شركت در 

كالس هالل احمر
23 - رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسالمي 
ايران و آشنا نمودن گردشگران با هنجارهاي جامعه 

ميزبان 
24 - گذراندن دوره آموزشي مرتبط با اقامتگاه بوم 
گردي براي همه كاركنان بر اساس سرفصل هاي 

مصوب ميراث فرهنگي

حداقل شرايط الزم براي استاندارد اقامتگاه هاي 
بوم گردي:

حداقل شرايط الزم براي درجه بندي يک اقامتگاه 
دارا  درجات،  سطوح  از  يکي  در  گردي  بوم 
كه  است  تسهيالت  و  از خدمات  بودن سطحي 
بايد ضمن سازگاري با معماري بومي و رعايت 
اصول زيست محيطي، امکان اقامتي ايمن را براي 
گردشگران فراهم نمايد. اقامتگاه هاي بومي به سه 
درجه 3و  1 ،2درجه بندي مي شوند. درجه بر 

مبناي امتيازات مکتسبه
در فرايند ارزيابي تخصيص مي يابد.. در اين فرايند 
موارد در سه حيطه كلي به شرح ذيل مورد ارزيابي 

قرار خواهند گرفت:
الف( امور ساختماني، تجهيزات و خدمات و موارد 

مربوط به آن30 درصد از كل امتيازات
ب( امور نيروي انساني، ايمني و بهداشتي و موارد 

مربوط به آن30 درصد از كل امتيازات
ج( امور پايداري، رعايت اصول زيست محيطي 
و ابعاد فرهنگي و موارد مربوط به آن40 درصد 

از كل امتيازات
رعايت نسبت هاي تخصيص داده شده در مجموع 

امتيازات، ضروري است.
ارزيابي امتيازات:

در فرايند ارزيابي، امتيازاتي از صفر تا  10 ممکن 
است به هر يک از موارد ارزيابي تعلق گيرد. اين 
امتيازات بر اساس سطح كيفي و مطلوبيت مورد 

ارزيابي، تعيين مي شوند.
حداقل  سه  درجه  گردي  بوم  هاي  اقامتگاه  در 
كسب امتياز 1 براي هر مورد الزامي است و حداقل 
ميانگين مجموع امتيازات در اين سطح از درجه 

نبايد كمتر از  2 باشد.
در اقامتگاه هاي بوم گردي درجه  2 حداقل كسب 
الزامي است و حداقل  امتياز  4  براي هر مورد 
ميانگين مجموع امتيازات در اين سطح از درجه 

نبايد كمتر از  5 باشد.
در اقامتگاه هاي بوم گردي درجه  1 حداقل كسب 
امتياز  7  براي هر مورد الزامي است و حداقل ميانگين 

مجموع امتيازات
در اين سطح از درجه نبايد كمتر از  8 باشد.

اقامتگاه بوم گردی

حسین خمسه ای
گردشگریكارشناس گردشگری

عرضه کننده انواع چاروق ، چاقو ،گلیم، خاتمکاری ، میناکاری
شیشه گری و انواع ظروف مس اصیل زنجان
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در شمارۀ گذشته دربارۀ كتب و رسائل مربوط 
»مجموعۀ  ششم  جلد  جزو  كه  »زنجان«  به 
در  همچنين  شد.  آورده  مطالبی  بود،  ناصری« 
اّول  رسالۀ  محتويّات  به  مقاله،  از  بخش  آن 
در خصوص  خمسه«  جغرافيای  »تحرير  يعنی 
ژئوتوريستی  و  توريستی  اماكن  مبحث 
رسالۀ  معرفی  به  بخش  اين  در  شد.  پرداخته 
و  خمسه  جغرافيای  و  »تاريخ  عنوان  با  دّوم 
بالفاصله  رساله  اين  می پردازيم.  آن«  توابع 
قرار  خمسه«  جغرافيای  »تحرير  از  بعد 
از  الف   447 الی  ب   428 برگ های  و  دارد 
و  است  گرفته  بر  در  را  ناصری«  »مجموعۀ 
اّول است  برابر رسالۀ  تقريبًا دو  از نظر حجم 
چرا  است.  آن  مکّمل  نيز  محتوی  نظر  از  و 
كه در رسالۀ نخست مناطق »زنجان«، »طارم«، 
شده  معرفی   ... و  »قيدار«   و  »ارمغان خانه« 
مناطق  »زنجان«،  بر  عالوه  رساله  اين  در  و 
»ابهر«، »سلطانيّه«، »انگوران«، »قزل گچلو« و... 
نسبت  رساله  اين  نثر  است.  شده  معرفی  نيز 
هر  است.  مصنوع تر  و  ادبی تر  قبلی  رسالۀ  به 
دو رساله در قطع رقعی و بر روی كاغذ آبی 
شده اند.  نوشته  سياه  مرّكب  با  ضخيم،  رنگ 
به  آن«  توابع  و  خمسه  جغرافيای  و  »تاريخ 
شده  نوشته  خوش  نستعليق  شکسته  خّط 
است. مؤلّف  بخش اوايل  يکی از وابستگان 
از  امر  اين  است.  زنجانی  ابوطالب  ميرزا 
»كتابخانۀ  در  كه  آن  پيش نويس  متن  مطالب 
مجلس شورای اسالمی« است، معلوم می شود 
مقابله  مجلس  نسخۀ  با  نيز  نوشتار  اين  در  و 
به  مربوط  فقرات  در  بنابراين  است.   شده  
»استان  گردشگری   با  مرتبط  جايگاه های 

زنجان« را به نقل از آن می آوريم:
توصيف  در  اكبر:  اهلل  تنگۀ  در  كهن  قبور   .)1
»تنگۀ اهلل اكبر« و آثار باستانی آن چنين آورده  
است: »منبع اين رود )زنجانرود( گردنۀ اهلل اكبر 
است و اين گردنه زمين مرتفعی است كه در 
خطوط  و  افتاده  قديم  قبرهای  سنگ های  آن 
طور  به  كه  می شود  خوانده  و  نرفته  بعضی 
به جهت  و  است  بوده  سلطانيه  قبرستان  يقين 

می نمايند،  فاتحه  قرين  را  تکبير  عاّمه  كه  اين 
دو  در  و  ]است[  شده  معروف  اسم  اين  به 
می گذرد،  اهلل اكبر  ]گردنۀ[  از  كه  جاده  طرف 
كه  است  پيدا  آجری  و  سنگی  بنيان  عالمت 
به  مخصوصی  بنای  يا  شهر  دروازۀ  زينت 
پس  است.  بوده  قراوالن  و  راهداران  جهت 
از آن ]به[ سمت سلطانيه منحدر می شود، آبی 
سلطانيّه  محاذات  از  تا  می آيد  نظر  به  ضعيف 
و  می شود  منحدر  زنجان  طرف  به  گذشته 
كم كم قّوتی پيدا می كند« }429/ آ و ب{ )1( 
قبور  اين  اصلی  جايگاه  دربارۀ  كه  است  الزم 

شود. تحقيق 
جالبی  گزارش  سلطانيّه:  تاريخی  بناهای   .)2
خطر  به  نسبت  هشدار  و  سلطانيّه  بناهای  از 
بناهای  »از  می دهد:  دست  به  آن ها  ويرانی 
نهايت  كه  سلطانی  مسجد  گنبد  سوای  قديم 

امتياز را از هر جهت دارد و گنبد حسن چلبی 
اثری  ديگر  قزوينی،  شمس الدين  خانقاه  و 
نيست و يک قطعه از ديوار قديم كه بر اطراف 
مسجد و تربت از سنگ تراشيده بود، مالحظه 
قطعۀ  دور  نيست.  تمجيد  از  خالی  كه  شد 
حدود  در  كه  بود  نوشته  را  بنا  تاريخ  سنگی 
ثلثين يا اربعين و سبعمائه بود، درست در نظر 
در  و  مثّمن  است  بنايی  مسجد  اين  و  نمانده 
به كاشی فيروزه  بلندی ملّون  منارۀ  هر ضلعی 
وسط  در  خوش تركيب  گنبدی  و  كرده اند  بنا 
اين شکل مثّمن روی به خارج،  دارد. اطراف 
مقرنس بسيار ممتازی است كه به كاشی معّرق 
كند،  تأّمل  آن  در  آدمی  قدر  هر  شده،  مزيّن 
تذهيبات  آن  داخل  و  می شود  بيشتر  آن  جلوۀ 
و تزئينات دارد كه آيات قرآنيّه را به خط ثلث 
خوش  طّره های  و  كرده اند  كتيبه  ممتاز  بسيار 
وضع به سبک قديم از آب طال كشيده اند. در 
مشبّک  محّجرهای  كه  باالخانه هايی  آن  داخل 
از سنگ سفيد يا مرمر در او نصب كرده اند، از 
جوانب ثمانيه محيط است. جميع كارهای آن 
مسجد در نهايت امتياز است و ليکن افسوس 
ده،  اهل  بدعادتی  و  تربيت  عدم  به جهت  كه 
قاذورات  و  كثافات  محل  مسجدی  چنين 
زمانی  است.  گنبد شکافته شده  شده و سقف 
نمی گذرد كه چنين بنای عالی خراب و منهدم 
مربّع الشکل  بنايی  مسجد  جنوب  در  می شود. 
و  است  شده  مشهور  تربت،  اسم  به  كه  است 
و  دارد  مفتخری  كتيبه های  و  ممتاز  آجركاری 
سلطان  پسرش  و  سلطان  اولجايتو  مقبرۀ  اين 
دو  آن  استخوان  كه  سردابی  است،  ابوسعيد 

اماكن توريستی و 
ژئوتوريستی زنجان

از ديدگاه 
مؤّلفين دورۀ قاجار

بخش دّوم: 
بر اساس گزارش رساله »تاریخ و 

جغرافیای خمسه و توابع آن«

حسن حسینعلی
محقق و استاد دانشگاه میراث

خمسه  جغرافیای  و  "تاریخ  رساله 
از تحریر  بعد  توابع آن" بالفاصله  و 
و  دارد  قرار  خمسه"  "جغرافیای 
از  الف   447 الی  ب   428 برگهای 
گرفته  بر  در  را  ناصری"  "مجموعه 
است و از نظر حجم تقریبا دو برابر 
رساله اول است و از نظر محتوا نیز 

مکمل آن است



نشریه گردشگـری، میراث 
فرهنگی و صنایع دستی و... 

استان زنجان
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پادشاه بزرگ در آنجا است و آن سرداب را با 
سنگ های تراش ]شده[، فرش و بنا كرده اند و 
استخوان های آن دو پادشاه را اهل سلطانيه در 
چلبی،  بناء حسن  اما  كرده اند.  گوشه ای جمع 
ممتازی  آجركاری  است.  مثّمن الشکل  هم  آن 
او  بناء  و  دارد  شمالی  سمت  به  دربی  دارد. 
اقدم از بناء مسجد است و گنبد خوش وضع 
قطعۀ  يک  او  غربی  ديوار  در  دارد.  ساده ای 
روی خطوط  و  زده اند  قالب  كه  است  آجری 
به كاشی فيروزه مزيّن داشته اند و در آنجا  را 

اين لفظ نوشته شده: 
مسکين حسن« »عاشق 

و در اين گنبد از مرور و دهور به هيچ وجه 
به  شمال  سمت  در  نشده.  حاصل  خرابی 
فاصلۀ بسيار قليلی يک خانقاه خرابه كه محل 
دراويش و صوفيان بوده و در سنۀ ثلث و ثلثين 
و ستّمأئه بنا شده، تاريخ و اسم بانی را با گچ 
كتيبه كرده اند. عجب است با اين كه صحرای 
سلطانيّه به مزيد برودت و رطوبت در زمستان 
معروف است، آن قطعۀ كتيبه كه ابداً حائل و 
خراب  كليّتًا   ندارد،  باران  و  برف  از  مانعی 
نشده و در نهايت صالبت است. گويا گچ را 
معروف  عوام  ميان  در  كه  ديگر  چيزهای  به 
بيضۀ  سفيدۀ  مانند  باشند  كرده  خمير  است، 
مرغ و نحوها. به هر حال اين زمين، بزرگ ها 
ديده  را  نگين  و  تاج  با  سالطين  و  اردوها  و 
قصری  و  عمارت  بنای  مغفور  خاقان  است. 
ديوار  آجرهای  از  غالبًا  می گويند  نموده، 
جانب  از  سال  هر  ساخته اند.  مسجد  اطراف 
ندارد و  تعريفی  تعمير می شود. چندان  دولت 
به  روی  گويا  افغان  فترۀ  و  فتنه  در  شهر  اين 
بالد  خرابی  عمدۀ  كه  چنانی  گذاشته.  انهدام 
است. در سمت  فتنه شده  اين  از  عراق عجم 
است  محّقری  بسيار  آبادی  سلطانيه  شمالی 
معروف  سرجهان  همان  اين  و  نام  سروجهان 
بوده است.  از شهرهای خمسه  است كه يکی 
در  ]و[  كرده  ذكر  نزهۀ  در  مستوفی  حمداهلل 
احواالت  در ضمن  جوينی  جهانگشای  تاريخ 
ذكر  او  از  اسمی  خوارزمشاه،  محّمد  سلطان 
فرسخ  دو  كه  ارجين  در  ندارد.  آثاری  شده، 
معدن مس  كه  است  كوهی  است،  سلطانيّه  به 
بسيار معتبری است. در زمان قديم خيلی كار 
شده است و يک معدن فادزهر بسيار معتبری 
قبل آشکار شده و چند سرقليان  داردكه سال 
خوش وضع از آن سنگ ساخته اند. در حقيقت 
اين سنگ امتياز مخصوصی دارد و قابليّت هر 
صنعت را دارد. به هر ميزان بخواهند، می شود 
همين  دامنۀ  از  سلطانيّه  معروف  چمن  بريد. 
بسيار  چمن های  از  اين  و  دارد  امتداد  كوه 
اردوهای  منافع  هميشه  است.  ايران  معروف 
قورغ  گويا  قديم  از  بوده،  ايران  دولت  معتبر 
فرسخ  دو  و  طول  فرسخ  شش  است.  بوده 

عرض دارد«. }429 / ب الی 431 / ب{
شمال  در  اردشير  به  منسوب  باروی    .)3

كنار  معتبر  آبادانی های  از  »يکی  زنجان: 
اين  و  است  زنجان  شهر  زنگان،  رودخانۀ 
و  می شود  اطالق  بلد  اين  بر  مسامحه  به  اسم 
معروف اين است كه اين بلد از بناهای اردشير 
و اسمش شهين است. ليکن حمداهلل مستوفی 
و  خندق  قديم  زمان  در  است.  داده  نسبت 
از  اثری  اكنون  است.  داشته  معتبری  باروی 
شهر  خارج  شمال  سمت  در  اردشير  باروی 
معلوم می شود  آثار و عاليم  از  است.  موجود 
كه اين شهر وسيعی بوده است. در فتنۀ مغول 
ابی الحديد  ابن  به كّلی منهدم شده، چنانی كه 
و  استباحوها«  زنجان  وردوا  »فلّما  می نويسد: 
زمين  آبادی در شمال شرقی،  اكنون در خارج 
وسيعی است كه خارج از خندق اردشير است 
و آثار آبادانی در او محسوس است. چنان كه 
را زراعت می كردند، يک  قبل زمينی  دو سال 
روی  در  كه  آمد  بيرون  سفيدی  سنگ  پارچه 
او اسليمی ها به طرز شبيه به اسليمی های طاق 
زيادی  آجرپارۀ  و  بودند  كرده  بستان حّجاری 
خرابۀ  گويا  كه  شده  ظاهر  ديگر  طرف  در 

مسجد و يا كاروانسرايی بوده است و از آنجا 
و  می شود  فرسنگ  ثلث  قريب  حاليّه  قلعۀ  تا 
بعضی  رودخانه  اطراف  باغات  در  چنين  هم 
ديوارهای  پاره ای  اكنون  و  بوده  قديمه  آثار 
پهن سنگی و آجری موجود است. چنانی كه 
شورجه  باغات  به  تا  غربی  شمال  سمت  در 
متصل شده. زمين های پست و بلند كه داللت 
 431{ می شود«.  ديده  می كند،  شهر  اتّساع  بر 

ب و 432 آ{
قطعًا  زنجان  شهر  كه  افزود  بايد  توضيح  در 
داشت.  وجود  ايران،  به  اسالم  ورود  از  قبل 
نمی تواند  پادشاه  به  هر شهر  بنای  انتساب  اّما 
وجودی  فلسفۀ  خصوص  در  و  باشد  صحيح 
را  ديگری  نظزيّات  و  فرضيّات  بايد  زنجان 

جستجو كرد. )2(
زنجان  باستانی  آثار  از  برخی  ويرانی   .)4
خان  ذوالفقار  افشار:   خان  ذوالفقار  توّسط 
به  زند«  خان  »كريم  سوی  از  كه  افشار 
بود،  شده  منصوب  »خمسه«  واليت  حکومت 

از  بخشی  خود  برای  قصری  ساخت  بهانۀ  به 
آثار باستانی زنحان را ويران كرده و از مصالح 
استفاده  خويش  دارالحکومۀ  احداث  برای  آن 
كرد. قريب صد سال بعد از حکومت ذوالفقار 
مؤلّف »تاريخ و جغرافيای خمسه و توابع آن« 

از اين ماجرا پرده بر می دارد:
نقل  پدرش  از  كه  شنيدم  ثقه  شخصی  از  »و 
سلطنت  زمان  در  می گفته  جدش  كه  می كرد 
مرحوم شاه سلطان حسين صفوی دوازده هزار 
و  علما  سوای  است  داشته  ماليات بده  خانوار 
به  روی  كم كم  بوده اند،  معاف  كه  محترمين 
كريم  زمان  در  كه  قسمی  به  گذاشته،  تنّزل 
مسّلط شده  بر خمسه  كه  ذوالفقار خان   خان، 
مانند  معتبره  قديمۀ  آثار  و  ابنيه  جميع  بود، 
مقبرۀ  گنبد  فاطمه و  به سبط  امامزاده معروف 
با گنبد سلطانيّه می كرده  بيک كه موازنه  صفر 
خراب  را  قديمه  مناره های  جميع  و  است 
كرده، آجر آن ابنيه را برای خود ارگی ساخته 
آن  زمين  كوبيده،  را  دولتی صفويّه  عمارت  و 
را باغ كرده است و باالخره فايده ای نبرده به 

دست جعفر خان زند كشته شده 
»و اذا المنيته انشبت اظفارها انقيت كل تممته 

التنفع«
اكنون خراب و زمين زراعت و در  باغ  و آن 
سوارۀ  سرتيپ  خان  ذوالفقار  او،  نبيرۀ  دست 
خمسه است. بعد از استيالء قاجاريّه اين بلدۀ 
هفتصد  معدود  كه  است  بوده  خرابه  محّقره 
حّداد  و  صبّاغ  و  حائک  و  جواله  از  خانوار 
و  می برده اند  سر  به  پريشانی  و  فقر  نهايت  با 
زمانی  نداشته اند. مخصوصًا  بهره  چيز  هيچ  از 
متمّکن  مستقاّل  سلطنت  مسند  در  صفويّه  كه 
بر  عثمانيّه  استيالء  و  افغان  فتنۀ  در  بوده اند. 
زنجان  حالت  اموال،  غارت  و  نهب  و  زنجان 
در  غالبًا  و  است  بوده  دهات  حالت  از  بدتر 
و  هزار  در  خان  محّمد  آقا  لشکركشی  زمان 
< از خوف   1198 < يکصد و نود و هشت، 
ديگر  دهات  و  طارم  به  شده  پراكنده  بالکّليّه 
است،  نبوده  ذی روحی  زمين  اين  در  رفته اند. 
زنگان  رودخانۀ  كنار  در  كه  هم  زراعتی  قليل 
و  ب   /432{  »..... شده  منهوب  داشته اند، 

433/ آ{ 
توصيف  كه  است  دارالحکومه ای  همان  اين 
»تاريخ  كتاب  در  »رستم الحکماء«  را  آن 
جايگاه  و  است  آورده  خمسه«  دارالعرفان 
دقيق آن در  ايستگاه راه آهن امروزی بود و بر 
كرانۀ »زنجان رود« احداث شده بود. بنا بر نقل 
رضاشاه  دورۀ  تا  آن  ديوارهای  شهر  معّمرين 
و  بود  مانده  باقی  راه آهن  احداث  از  قبل   و 
كه  چرا  بود.  كوللوگی«  »سردار  به  معروف 
بعد قتل ذوالفقارخان آن بنا هم رو به ويرانی 
گذاشته، و جزء امالک نوادۀ او ذوالفقار خان 

»پل سردار«  كه  بود  اسعد شده  سردار 
منسوب به او است. )3(

شده  احداث  بناهای  تخريب   .)5

میراث

سلطنت  مسند  در  صفویه  كه  زمانی 
مستقال متمکن بوده اند در فتنه افغان 
و استیالء عثمانیه بر زنجان و نهب و 
از  بدتر  زنجان  حالت  اموال،  غارب 

حالت دهات بوده است.
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در  زنجان[  ]شهر   « »عبداهلل ميرزا«:  توّسط 
پانزده  قريب  مغفور  خاقان  سلطنت  اواخر 
ميرزای  عبداهلل  ]است[.  داشته  مخلوق  هزار 
دو  و  بيست  واليت  اين  در  دارا  به  متخّلص 
در  است.  كرده  حکومت  استقالل  به  سال 
سبک  به  معتبره  عمارات  خود  حکومت  زمان 
بی رونق  او  زمان  در  است.  ساخته  قديم 
تزئينات  آنچه  او  از  پس  ليکن  و  است  نبوده 
درهای  برده اند.  تدريج  به  بعد  حّکام  داشته، 
مرمرهای  و  معتبر  آئينه های  و  خاتم كاری 
شده،  تخته  و  تخت  بدل  بالکّليه  مفروش 
عمارات  از  جمله  و  ندارد  رونقی  هيچ  اآلن 
اين  می شود.  محسوب  باير  و  مخروبه  جزء 
بوده  عيش  اهل  و  كيّاف  مردی  ميرزا  عبداهلل 
حالت  به  كه  قانون  بر  منطبق  تعميری  است. 
همانا  است.  نکرده  باشد،  نافع  رعيّت  و  خود 
مانند سالطين در هر سرزمين مبلغ های گذاف 
چنانی  است.  كرده  ايجاد  قصری  كرده،  خرج 
به هر يک اشاره ای می شود، ارگی هم در  كه 
خارج شهر ساخته است كه معقل و مالذ خود 
نمايد و بيشتر از پنجاه هزار تومان خرج بارو، 

و  نموده  داخله  عمارات  و  خاكريز  و  خندق 
جنوبی  ديوار  است.  بوم  و  عقعق  مسکن  اآلن 
خارج  و  شهری  مردم  و  شده  منهدم  كّليّتًا 
جميع اين عمارات را به تدريج خراب كرده، 
اوايل  در  ندارد.  چيزی  رسوم  و  معالم  سوای 
كبرای  سلطنت  و  آيت  جاويد  دولت  اين 
صاحبقرانی، روحنا فداه، به جهت ثوران فرقۀ 
كه  نام  محّمدعلی  ماّل  عصيان  و  بابيّه  ضالّۀ 
باطله  عقايد  صاحب  و  جماعت  ائمۀ  از  يکی 
رئيس  و  حاكم  چون  شد.  لشکركشی ها  بود، 
نداشتند  استحضاری  حربيّه  قواعد  از  قوشون 
را  فعلی و شخصی خود  و  ُقّوی  اعتبار  و هم 
امتداد زمان جنگ فهميدند، خرابی زيادی  در 
 434 و  }433/ ب  شد.«  وارد  واليت  اين  به 

/ آ{
بعد  زنجان  شهر  معماری  از  توصيفی   .)6
به  ملعونه،  فرقۀ  تدمير  از  »پس  باب:  فتنۀ  از 
حسن  به  ايران  در  كه  عمومی  آسايش  جهت 

به  كم كم  شد،  فداه  روحنا  جمجاه  شاه  توجه 
و  گرفت  آبادی  صورت  داخليّه  اهتمامات 
است.  ايران  رونق  با  شهرهای  از  يکی  اكنون 
عاليم و آثار ترقّيّات فوق العاده هم در اين بلد 
بشود،  توجهات  پاره ای  اگر  می-شود.  ديده 
هفتاد  دارای  ديگر  سال  پانزده  تا  نيست  بعيد 
كه  مانعی  عمده  بشود.  مخلوق  هشتادهزار  و 
سال  چند  اين  در  كه  است  پول  فقدان  دارد 
ارزانی، خرابی عمومی به جهت فروش نرفتن 
از  است.  آورده  روی  خمسه  حال  به  غّله 
بناهای قديمه در زنجان، اثری باقی نيست. از 
كه خاقان  است  يکی مسجد شاه  ابنيۀ جديده 
ميرزا  عبداهلّل  مشاركت  و  مراقبت  به  مرحوم 
احداث كرده اند. چند مسجد ديگر بعد ساخته 
قديم  خانه های  ندارد.  تعريفی  است،  شده 
كه  جديد  خانه های  ندارد.  حسنی  شهر  اين 
بی  صفا  است،  تازه ساخته شده  به سبک های 
اغلب خانه ها حوض و آب است.  نيست. در 
را  شهر  اين  كفايت  سرچشمه  معروف  قنات 

می كند.« }434/ ب و 435 / آ{
فرج  اخی  شيخ  مقبرۀ  دقيق تر  جايگاه   .)7
معروف  اخی فرج  شيخ  عرفا  از  و  زنجانی:  
كه شرح حال او در غالب كتب مبسوطه ديده 
شده و قبر او زمانی مزار اهل زنجان بوده، در 
محترم  بوده اند،  شافعی  زنجان  اهل  كه  زمانی 
اعتبار  و  اعتناء  محل  ديگر  بعد  است.  بوده 
عبّاسقلی خان  خانۀ  او  مقبرۀ  اكنون  نشده، 
را  آنجا  كه  زمانی  عبّاسقلی  خان  اين  است. 
تعمير می كرده، مقبرۀ اخی فرج ظاهر شده بود 
سرداب  آن  حوالی  در  و  گردی  سرداب  در 
يک وقتی دو خمرۀ نقره يافته بودند كه مانند 
بصيرت  چون  است.  بوده  پوسيده  خاكستر 
نداشته اند، رماد فرض كرده، مخلوط به خاک 

كرده بودند. }435/ آ و ب{
عارف  زنجانی،  اخی فرج  شيخ  مقبرۀ  معموالً 
قرن پنجم هجری را در حوالی ميدان انقالب 
كنونی می دانند تا آنجايی كه بر ما معلوم است، 
ذوالفقارخان  دوران حکومت   تا  وی  آرامگاه 
اين  گزارش  اساس  بر  و  است  بوده  زيارتگاه 
در  آن  اصلی  كه جايگاه  معلوم می شود  كتاب 

همان دوران ويران شده است. )4(
قصر  و  »اژدهاتو«  روستای  توصيف   .)8
روستای  نيز  امروزه  آن:  در  ميرزا«  »عبداهلل 
است،  »معجزات«  دهستان  مركز  كه  ازدهاتو 
مورد توجه زنجانی هاست و دقيقًا روايت ذيل 
از كتاب هم بين مردم رايج است. اكنون نقل 

كتاب: مطالب 
قريۀ  زنجان  جنوب  در  فرسخی  يک  »در 
صوريّۀ  شباهات  مناسبت  به  است  اژدهاتو 
نام  اين  به  مار،  به  سفيد  سنگ  رشته  يک 
سرد  بسيار  آبی  آنجا  از  است.  شده  تسميه 
اكنون  فّواره می زند كه  از زمين  تّلی  در روی 
هفت آسياب در مجرای آن آباد است. عبداهلل 
عمارت  و  حمام  و  باغ  آن،  اطراف  در  ميرزا 

وسط  در  را  آب  آن  و  بود  ساخته  ملوكانه 
گزاف  مبلغ های  بود.  داده  قرار  حوض خانه 
خرج آن عمارت و حوض خانه نموده، اكنون 
پارچه  چند  و  افتاده  سنگی  ستون  چند  جز 
سنگ¬ها كه صورت شير در آن تراشيده¬اند، 
اثری ندارد. همان ديوار اطراف باغ در پاره ای 
تنّزه  به جهت  حّکام خمسه  مانده.  باقی  جاها 
به آنجا می رفتند، به كثرت تحميالت، رعايای 
به  آنها هم  قرين عذاب می كردند.  را  اژدهاتو 
و  هندسه  با  كه خيلی  را  عالی  بناء  آن  تدريج 
ميزان و صفا بود، خراب كرده، از اين صدمه 

آسوده شدند. « }435/ ب و 436 آ{ 
دقيق  جايگاه  نيز  اكنون  ميرزا:  طاهر  قلعۀ   .)9
در  مذكور  رسالۀ  صاحب  نيست  معلوم  قلعۀ 

اين خصوص چنين آورده است:
»در آخر خاک خمسه در كنار رودخانۀ زنجان 
كاشی،  و  سفال  به  ممزوج  است  خاكی  تّل 
آنجا  در  قديمه  مسکوكات  پاره ای  هم  گاهی 
ميرزا  طاهر  قلعۀ  به  عوام  ميان  در  شده،  يافته 
قلعۀ  كه  است  اين  من  مظنون  است.  معروف 
كه  گفته اند  چنين  مصحفًا  باشدكه  طهمورث 

اگر كسی در آنجا خاک شويی كند، دور نيست 
بياورد.«  دست  به  باقيمتی  كهنۀ  چيزهای 

}436/ آ و 437 / ب{

پانوشت:
)1(. شمارۀ صفحات نسخۀ داخل آكوالد }{ 

درج شده است. 
)2(. ثبوتی، هوشنگ: تاريخ زنجان، انتشارات 
»فلسفۀ  بخش   ،1379 چهارم،  چاپ  زنگان، 

وجودی زنجان«.
دارالعرفان  »تاريخ  كتاب  در  البته   .)3(
توسط  »زنجان«  بناهای  تخريب  به  خمسه« 

»ذوالفقارخان« اشاره ای نشده است.
نام  به  دخمه ای  »چّله خانه«  كوه  در  البته   .)4(
»داش مچيدی« وجود دارد. معّمرين  آن جا را 

»اخی فرج« می دانند. محّل چّله نشينی 

 ادامه دارد ...

میراث

و از عرفا شیخ اخی فرج معروف كه 
شرح حال او در غالب كتب مبسوط 
اهل  مزار  زمانی  او  قبر  و  دیده شده 
زنجان بوده، در زمانی كه اهل زنجان 

شافعی بوده اند، محترم بوده است.

معمواًل مقبره شیخ اخی فرج زنجانی، 
عارف قرن پنجم هجری را در حوالی 
تا  می دانند  كنونی  انقالب  میدان 
آنجایی كه بر ما معلوم است، آرامگاه 
ذوالفقارخان  حکومت  دوران  تا  وی 

زیارتگاه بوده است.

نمایشگاه و فروشگاه دائمی صنایع دستی ایران ، واقع در زنجان میدان 
آزادی خیابان کشاورز جنب هالل احمر ساختمان معاونت صنایع دستی
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حضرت  مسجد  به  موسوم  گالبر  جامع  مسجد 
ابوالفضل)ع(، در بافت روستاي هدف گردشگری 
استان  در  تاريخي  اثر  تنها  و  شده  واقع  گالبر 
محلي  روستائيان  همکاري  با  كه  است  زنجان 
و  مسجد  تمامی  و  گرفته  قرار  حفاري  مورد 
مجموعه بسيار ارزشمند آن از دل خاک نمايان 

گرديده است.
پژوهشی  برنامه  راستای  در  تاريخی،  اثر  اين   
شهرستان  شناختی  باستان  شناسايی  بررسی  و 
ايجرود، در فاز اول و در سال 1386 توسط گروه 
باستان شناسی دانشگاه آزاد ابهر مورد بررسی و 
شناسايی قرار گرفته است. در حال حاضر پرونده 
فهرست  در  ثبت  برای  گالبر  مسجدجامع  ثبتی 
فرهنگی  ميراث  سازمان  ثبت  اداره  به  آثارملی 
صنايع دستی و گردشگری كشور ارسال گرديده 
است. اين مسجد هزار ساله، در سال های اخير 
توسط اداره كل ميراث فرهنگی استان زنجان در 
چندين دوره مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته 

است . 

 موقعیت جغرافیایی
هشت  شهرستانهای  از  يکی  ايجرود  شهرستان 
جنوب  قسمت  در  كه  است  زنجان  استان  گانه 
غرب استان واقع شده و مركز آن شهر زرين آباد 
و  مركزی  بخش   2 دارای  شهرستان  اين  است. 

حلب، 2 شهر، 4 دهستان، 79 آبادی دارای سکنه 
و 17 آبادی خالی از سکنه می باشد. مسجد جامع 
گالبر در دهستان گالبر بخش مركزي و در بافت 
روستاي گالبر واقع شده است. )تصويرهوايی 1(

 معماری فضاهای مسجدجامع گالبر
كه  خانقاه  يک  و  مسجد  يک  از  مجموعه  اين 
احتماال بقعه نيز مي تواند باشد تشکيل شده است. 
قسمت مسجد)شبستان( پالن مربع نسبتا كوچکي 
است كه دورتا دور آن تا ارتفاع 5/1 متري از سنگ 
نوع تراورتن نامرغوب است. به نظر می رسد در 
منتهي اليه آن كتيبه اي به خط متمايل به نسخ در 
دورتا دور مسجد به سبک مساجد دوران ميانی 
اسالم وجود داشته است  ولی به علت تخريب 
كامل اثر و مرمت غيراصولی قسمت هايی از آن 
باقی مانده است. محراب مسجد تماما از سنگ 
سفيد و از نوع مرمريت بوده و اسامی اهلل ، ائمه 
آن  درون  اسليمي  نقوش  با  ، همراه   ... و  اطهار 
حکاكي شده است. طبق گفته های ريش سفيدان 
محلی كه در خاكبرداری اين اثر حضور داشته اند 
هنگام خاكبرداري هيچ اثري از نوع سقف مسجد 
موجود  سنگهاي  الشه  وليکن  نگرديد  مشاهده 
در اطراف بنا و مقايسه با بناهاي هم رديف آن 
احتمال دارد كه سقف ابتدايي مسجد به صورت 
اكنون سقف  هم  ولی  است.  بوده  مدوري  گنبد 

مسجد به صورت مسطح و با تير و تخته پوشش 
شده است. 

فضای صحن)حياط( در شمال شرقي و ساختمان 
مياني و   ، داراي سه فضاي شمال غربي  مسجد 
جنوب شرقي مي باشد كه فضاي جنوب شرقي 
است.  با يک ستون چوبي  انباري  يک  بصورت 
داراي  است  ساختمان  ورودي  كه  مياني  فضاي 
يک سکو در بخش جنوبي مي باشد. فضاي مياني 
به فضاهاي انباري و شبستان مسجد با دو ورودي 
ساختمان  به  حياط  ورودي  و  شود  مي  متصل 
نيز در همين فضا وجود دارد. بخش قابل توجه 
بخش  گرديده  مرمت  نيز  كه جديداً  مسجد  اين 
شبستان مسجد است كه داراي محرابي سنگي با 

حجاري بسيار زيبای دوره ميانی اسالمی است. 

 تزئینات
اهميت اين اثر به دليل كتيبه های سنگی بسيار 
زيبای دوره ميانی اسالمی است. بيشترين تزئين 
است.  مشاهده  قابل  محراب  عنصر  در  بنا  اين 
نقوش  و  ها  مقرنس  به  توان  مي  آن  تزئينات  از 
اسيلمي و خطوط كوفي آن اشاره كرد. در ضمن 
نيز  محراب  هاي  كناره  سنگي  ستونهاي  نيم 

باالي محراب  در  اند.  توجه  قابل  بسيار 
و   35×  35 مختلف  ابعاد  با  آجرهايي 
بکار رفتهاند. محراب مسجد    33 ×33

مسجدجامع گالبر

پنج مسجد تاريخی استان زنجان
میراث

 الله عبدي كیا
كارشناس ارشد باستان شناسي
مدیر میراث فرهنگي،صنایع دستي و گردشگري شهرستان ایجرود

عرضه کننده انواع چاروق ، چاقو ،گلیم، خاتمکاری ، میناکاری
شیشه گری و انواع ظروف مس اصیل زنجان
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تماما از سنگ سفيد بوده و اسامی اهلل ، ائمه اطهار 
وكلمه فاطمه و .... همراه با نقوش اسليمي درون 

آن حکاكي شده است.
دور تا دور فضاي شبستان در ارتفاع حدود 70 
شده  حجاري  سنگهاي  از  كف  از  متري  سانتي 
مزين به خطوط كوفي ، خط متمايل به نسخ و 
از زير  بنا كامال  اين  نقوش اسليمي است. چون 
توسط  و سقف  ديوار  قسمت  لذا  درآمده  خاک 
اهالی در چند دهه اخير احداث شده و به صورت 

غيراصولی مرمت شده است.

 پیشینه تاریخی
طبق شواهد و مدارک موجود از جمله كتيبه های 
سنگی بسيار زيبا در شبستان مسجد و كتيبه ها و 
تزيينات به كار رفته در محراب اين بنا ، می توان 
قدمت اين اثر تاريخی را به دوره ميانی اسالم نسبت 
داد. عالوه براين مقايسه اين بنا با ديگر بناهای هم 
عصر خود به خصوص در استان زنجان، همانند 

مسجد جامع قروه و مسجدجامع سجاس، در تعيين 
قدمت اين بنا نقش به سزائی ايفا می كنند.

 ویژگی اثر
اهميت اين اثر به دليل محراب صخره ای و سنگی 
آن است كه توسط هنرمندان دوره ميانی اسالم،  
كنده كاری و حکاكی گرديده است. جنس اين 
صخره طبيعی از نوع سنگ مرمريت می باشد و 

در نوع خود بسيار بی نظير است.

 سيستا:گالبش مشکضی بخش: شُشستان:ایجشيد مسجدجامع گالبر وام جاربٍ:

 متشمشبع 19 مساحت عشصٍ:  قذمت: ديسٌ میاوی اسالم
 وًع جاربٍ: بىای مزَبی

 کاسکشد جاربٍ :
 دس حال حاضش کاسبشی مزَبی داسد.

 (:GPSمختصات جغشافیایی)
 E 2142204طًل جغشافیایی 
 S94 1457524عشض جغشافیایی 

 0249  ایدس سطح اص استفاع

 مترمربع 40   مساحت عشصٍ کیلومتر 54فاصلٍ تا مشکض استان: 

 اسامی جاربٍ َای پیشامًوی: مشخصات ساٌ َای دستشسی:
 بنای تاریخی چهل پله )آق قلعه( -

 حمام تاریخی گالبر -

 قلعه تاریخی قیسقلعه سی -

 کیلومتر 05فاصلٍ تا پمپ بىضیه: 

زنجان، شهر ستان ایجرود، روستای گالبر ، استان وشاوی: 
 بافت روستای گالبر

 

 مسجذجامع گالبر

هاقغ ضذه ه  گالتزگزدضگزي وذف  يستاره تافتدر   ،ع(لفضل)اتها حضزتمسجذ مسجذ جامغ گالتز مهسهم ته 
 مسجذ تمامي ه گزفته قزار حفاري مهرد محلي رهستائيان ومناري تا مه است سنجان استان در تاريخي اثز تنوا

 .است گزديذه نمايان خاك دل اس آن ارسضمنذ تسيار مجمهػه ه

ه  اهل فاسدر  ،ايجزهد در راستاي تزنامه پژهوطي ه تزرسي ضناسايي تاستان ضناختي ضوزستاناين اثز تاريخي،  
در حال است. قزار گزفته  ه ضناسايي مهرد تزرسي اتوز آساد دانطگاه ضناسي تاستان گزهه تهسظ 1386 سال در

حاضز پزهنذه ثثتي مسجذجامغ گالتز تزاي ثثت در فوزست آثارملي ته اداره ثثت ساسمان ميزاث فزونگي صنايغ 
 ميزاثمل  اداره تهسظدر سال واي اخيز  ،ساله وشار مسجذ اين دستي ه گزدضگزي مطهر ارسال گزديذه است.

  . است گزفته قزار ه تاسساسي مزمت مهرد دهره چنذين درسنجان  استان فزونگي

 موقعیت جغرافیایی

میراث
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نزديک به يک و نيم قرن قدمت كافی است كه 
بدانيم يک بنا تاريخی چه عظمت و شکوهی را 
در خود جای داده است و اكنون به بلندای  يک 
تاريخ با ما سخن می گويد. مايی كه فقط نظاره 
هستيم  او  های  ناگفته  از  سرشار  سکوت  گر 
تا  كند  می  وادار  حركت  به  را  ما  كه  .سکوتی 
بدانيم و بفهميم كه تاريخ هرلحظه زنده است و 
با ما حرف می زند . حرف هايی از جنس عبرت 

، استقامت و البته حفظ و حراست .
مسجد عباسقلي خان در محله قديمي  عباسقلي 
قرار  زنجان  شهر  تاريخي  بافت  در  واقع  خان 
فاقد  با سبک چهل ستوني  اين مسجد   ، گرفته 

ورودي و صحن و ميانسراي مركزي ميباشد .
 مسجد عباسقلي خان داراي دو صحن و شبستان 
زيبا است كه طاق و تويزه هاي هاللي و شکيل 
شده  استوار  قطور  مدور  ستونهاي  روي  بر  آن 
است. تزيينات اين بناي تاريخی مذهبي محدود 
مي شود به مختصر تزئينات آجر كاشي بر روي 

بدنه طاقها و همچنين محراب كه با كاشي كاري 
زيبا با طرحهاي معقلي جلوه و زيبايي شبستان 
را دو چندان كرده ، بر روي بدنه ضلع شمالي 
شبستان مركزي تاريخ 1307 هجري قمري نقش 
شده كه مربوط به زمان ساخت مسجد مي باشد.
ابنيه  از  بسياري  مانند  خان  عباسقلي  مسجد   
تاريخي در بستر زمان و در ارتباط با رويدادي 
دورانهاي  از  اي  دوره  در  و  ما  تاريخ كشور  از 
موجوديت  و  گرفته  شکل  سامان  اين  فرهنگي 

پيدا كرده است .
غائله بابي ها كه در ماه مه 1850 ميالدي برابر 
با 1266 هجري قمري در اين شهر رخ داد كه 
در پي آن دامنه نزاع از حدود مباحثه و مجادله 
تمام  جنگ  به  و  شده  خارج  فکري  و  كالمي 
عيار خانگي در كوچه ها و خيابانهاي اين شهر 
بدل شد و سر انجام در برخورد و نزاع با قواي 
دولتي درسال 1267 هجري قمري و كشته شدن 
آنها  كرده  سر  زنجاني  حجت  علي  محمد  مال 

اين  مريدانش  از  تن  نهصد  و  يکهزار  به همراه 
آشوب سركوب شد .

اين رخداد  پيامد   مسجد عباسقلي خان ثمر و 
با  كه  سان  بدين   . باشد  مي  و پيروزی  تاريخي 
يکي  خان  عباسقلي  موجود  شواهد  به  توجه 
اين  ميمنت  به  جنگ  اين  فاتحان  و  متفذين  از 
را ساخت و يکي  اين مسجد  پيروزي عقيدتي 
در  كه  ها  بابي  اجتماعي  استقرارو  مکانهاي  از 
داشت  قرار  مسجد  جنوبي  ضلع  و  مجاورت 
به  آن  از  بخشي  و  گرديد   خراب  و  مضمحل 

حدود و ثغور مسجد پيوست .
اين مسجد به شماره 2374 مورخ 78/4/14 در 

فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است .
شکل  از  تاريخی  و  زيبا  مسجد  اين  كه  اميد 
كنونی خارج شده و با تغيير كاركرد آن كه هم 
اكنون خالی از هرگونه كاركرد می باشد به يکی 
از مکان های ديدنی و مورد بازديد گردشگران 

داخلی و خارجی قرار گيرد

مسجدی به زيبايی تاريخ

سید كریم حری زنجانی
مدیرمسئول

مجتمع پذیرایی و گردشگری باغ عروس زنجان
آدرس: کیلومتر 2 جاده قدیم زنجان - تهران                

تلفن: 33791010 - 024
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بناهاي  از   مجموعه مسجد ومدرسه سيد يکي 
در  كه  است  زنجان  شهر  وتاريخي   ارزش  با 
قسمت بافت تاريخي شهرقرار گرفته است. اين 
مسجد از ضلع غربي با بازار قيصريه واز ضلع 
سيد  مسجد  كوچه  به  موصوف  معبر  با  شرقي 
واز جبهه شمالي با خيابان امام وسبزه ميدان در 

ارتباط است .
عبداهلل  توسط  تاريخي  ارزشمند  مجموعه  اين 
در  قاجار  شاه  فتحعلي  يازدهم  ,پسر  دارا  ميرزا 
سال 1242هجري قمري احداث گرديده است 

اين مسجد بر اساس پالن مساجد چهار ايواني 
پي  در  معماري  نوع  اين  است  شده  ساخته 
تحوالت مهمي كه در طرح مساجد در ايران پايه 
گذاري گرديده با الهام از معماري دوران پارتي 
مسجد  اعتباري  وبه  گشته  پديدار  هتره(  )كاخ 
نخستين  از  اصفهان  جامع  مسجد  زواره  جامع 

مساجدي است كه به اين سبک ساخته شده اند .
اين سبک با در نورديدن مرزهاي ايران ,در كشور 
هاي اسالمي اهل سنت مورد استقبال واقع شده به 
طوري كه در مساجد مزبور هر يک از ايوانهاي 
چهارگانه به يکي از مذاهب اربعه ,جهت مذاكره 
يافته است.  وتعليم وتعلم علوم ديني اختصاص 
مسجد  ,صحن  مسجد  اين  چهارگانه  ايوانهاي 
,حجرات ,شبستان هاي زنانه ومردانه وگنبد مسجد 
ويژگيهاي معماري دوران قاجار را بطور مجزا در 

خود گرد آورده اند .
گنبدهايي  معدود  از  زنجان  جامع  مسجد  گنبد 
است كه اين اندام بدون گوشواره وترمپه برروي 
جرزهاي چهارگانه نشسته ودرنتيجه تغيير پالن 
مربع به دايره در ضمامت تکيه گاه وجان گنبد 
مستهلک شده است .گنبد مسجد جامع زنجان 
باكاشيهاي فيروزه اي پوشانيده شده وبرآن سوره 

نوازش  را  ديدگان  ثلث  خط  به  الدهر  مباركه 
از  استفاده  با  كتيبه  بااليي  رقوم  .ودر  دهد  مي 
كاشيهاي به رنگ زرد ,مشکي وآبي تزئين شده 

است. 
آب انبار ووضوخانه زمستاني مسجد نيز با بکار 
دوران  اواسط  در  شهري  آبرساني  شبکه  افتادن 
مسجد  عناصر  واز  ساقط  انتفاع  حيز  از  پهلوي 
)مسجد  سيد  مدرسه  مسجدو   گرديد  حذف 
جامع زنجان ( همچون ديگر بناهاي دوره قاجار 
كه  طوري  به  شده  ساخته  دوام  كم  مصالح  از 
در سالهاي اخير قسمت اعظمي از كاشيهاي آن 
فرو ريخته است .لذا اقداماتي اجرائي در زمينه 
انجام  بنا  بخشي  واستحکام  بازسازي  مرمت 

گرفته است .
اين مسجد يکي از مهمترين جاذبه هاي تاريخي 

شهر براي مسافران وجهانگردان مي باشد .

میراث

مسجد جامع )مسجد سيد ( زنجان

مرحوم محمد فتحی اصل
رئیس وقت سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان زنجان
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اين مسجد و مدرسه از جمله بناهاي مذهبي و 
تاريخي شهر زنجان است، كه در محله قديمي 
تاريخي  بافت  در  واقع  فخيم الدوله  به  معروف 
شهر قرار دارد. اين بنا توسط استاد اسماعيل بنا 
و به سفارش بانوی متمکن جمله خانم در اواخر 

دوره قاجار ساخته شده است.
مي تواند جايگاه خاص  مدرسه خانم  و  مسجد 
آثار  ميان  در  باشد،  داشته  را  بفردي  منحصر  و 
تاريخي بر جاي مانده در كشور ما، اين برتري 
از يک سو از نقطه نظر سبک معماري و شيوه 
بهترين شکلي  به  كه  مي باشد  تزئيني  تکنيک  و 

گوياي معماري دوره قاجار است.
سردر  فراز  بر  كوتاه  و  قطور  مناره هاي  وجود 
است  كاشي  آجر  بديع  تزئينات  داراي  كه  زيبا 
و قابل مقايسه با مناره هاي مدرسه سپهساالران 
تهران است و تزئينات پركار بخش اعظم درگاه 
حجره هاي  فوقاني  سطوح  همچنين  ورودي 
عقب نشيني  يک  با  كه  ميانسرا  به  مشرف 
آورده  بوجود  هاللي  جناغي،  قوس  با  نماهايي 

كه  بوته  و  گل  هندسي،  نقوش  به  است  مزين 
يعني  قاجار  دوره  در  رايج  رنگ هاي  با  عموما 
رنگ هاي زرد، نارنجي، سياه و سفيد و صورتي 
شيوه هاي  اين  تمامي  است،  شده  رنگ آميزي 
معماري و موتيف هاي تزئيني منحصرا مشخصه 

معماري دوره قاجار است.
مدرسه  و  مسجد  اين  كه شاخص  ديگر  مسئله 
و  مساجد  ساخت  كه  است  اين  باشد  مي تواند 
سوي  از  عام المنفعه  بناهاي  بعضا  و  مدارس 
بانوان متدين و مقتدر در طول تاريخ جامعه ما 
سابقه اي بس طوالني دارد، اين امر بر ارزش و 
اعتبار و جايگاه اين بناي مذهبي بيش از پيش 
افزوده است. براي مثال مي توان مدرسه مادرشاه 
به  كه  كرد  ذكر  را  اصفهان  چهارباغ  مدرسه  يا 
دستور مادر شاه سلطان حسين صفوي به تاريخ 
1114 ساخته شده است كه با گذشت بيش از 
چهار قرن همچنان اعتبار و پويايي خود را در 
عرصه فرهنگ و معماري حفظ كرده، همچنين 
به  باشکوه گوهرشاد در مشهد كه  بناي مسجد 

شده،  بنا  تيموري  شاهرخ  همسر  درخواست 
نفوذ  و  حضور  بيانگر  كه  ديگر  نمونه هاي  و 
گسترده و مقتدرانه زنان ما در عرصه جامعه از 

دوار و از منه قديم بوده تاكنون.
در  كتيبه سردر  استناد  به  بنا  اين  تاريخ ساخت 
اين بناي مذهبي به سال 1322 هجري قمري باز 
دختر  خانم  جميله  درخواست  به  كه  مي گردد، 
حسين قلي خان ذوالفقاري نظام الدوله خواهر 

ذوالفقار خان اسعد الدوله ساخته شده.
 22 در  كه  آن  وقفنامه  موجب  به  همچنين 
تنظيم  قمري  هجري   1326 سال  محرم الحرام 
و  اتمام  از  قبل  كه  مجلله  بانوي  اين  گرديده، 
انجام ساخت بنا وفات نمود و دختر خود به نام 
قمر تاج خانم را بعنوان اولين و نخستين متولي 

آنجا برگزيد.
ميانسراي مسجد خانم هشت ضلعي مي باشد كه 

در ضلعهاي شرقي، غربي و شمالي آن 
علوم  سکونت طالب  براي  12 حجره 

ديني ساخته شده است.

مسجد و مدرسه خانم

میراث

مرحوم محمد فتحی اصل
رئیس وقت سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان زنجان
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شمال  كيلومتري   12 در  سجاس  جامع  مسجد 
اثر  .اين  دارد  قرار  خدابنده  شهرستان  غربي 
باشد  مي  سلجوقيان  دوره  به  مربوط  تاريخي 
.آثار وبقاياي اين شهر كوچک بيانگر عظمت آن 

در دوره هاي مختلف اسالمي است. 
آثار  از  يکي  توان  مي  را  مسجد جامع سجاس 
سبک  به  مسجد  .اين  دانست  منطقه  برجسته 
مسجد شبستاني ساخته شده است بناي موجود 
به سبک چهار  شبستان داراي گنبدي است كه 
از  مسجد  .اين  است  گرديده  احداث  طاقي 
ساخته  متر  5×21×21سانتي  ابعاد  به  آجرهاي 

شده است .گنبد اين مسجد كه از نوع گنبدهاي 
وتزئينات  اجرا شده  با آجر  يک پوششي است 
آن منحصرا به نقش ستاره ايراني )11( محدود 
بوده كه از آجرپديدار گشته است .اين مسجد از 
نظر گچ بري وكتيبه ها بسيار ارزنده وقابل توجه 
خورد  مي  چشم  به  آن  در  كتيبه  وچهار  است 
اين كتيبه ها از نظر سبک وتکنيک گچ بري با 
كتيبه هاي مساجد جامع اصفهان ,قزوين وقروه 
قابل مقايسه است با توجه به آثار به جاي مانده 
هجري  پنجم  قرن  اوايل  به  متعلق  مسجد  ,اين 

قمري است .

شهدا  قبرستان  به  كه  سجاس  تاريخي  قبرستان 
معروف گرديده در منتهي اليه شهرک سجاس قرار 
.اين قبرستان جايگاه پيکر شهدايي  گرفته است 
است كه شرافتمندانه با قداره بندي مغولي جنگيده 
ومظلومانه به شهادت رسيده اند .سنگ قبرهاي 
,درخت  اسليمي  نقوش  به  مزين  كه  شهدا  اين 
زندگي ,طرحهاي هندسي ,اسمااهلل وسوره هاي 
قرآني به خط كوفي ,نسخ وثلث است ,حجاري 
شده اند ,وجود تپه ها وآثار تاريخي فراوان در 
اين منطقه مطالعات وبررسيهاي باستان شناسي را 

ضروري مي نمايد .

مسجد جامع سجاس

مرحوم محمد فتحی اصلمیراث
رئیس وقت سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان زنجان
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گردشگری غذا و پخت و پز : 
تجربيات امروزه گردشگری ، حاكی از عموميت 
يافتن سفر در بين  عامه مردم جامعه است چرا 
كه  گردشگری به آنها اجازه می دهد تا خود را 
از محيط معمول و روزمره رها كنند و خود را 
در يک جهان آزاد و نوآورانه  با تجربيات جديد 
های  كار  و  در حوزه كسب   . سازند  ور  غوطه 
نوين ، گردشگری غذايی يک طعم خوشمزه ی 
در حال ظهور است كه به عنوان يک محصول 
شايد  و  است  آمده  به وجود  گردشگری جديد 
توجه بيش از پيش به اين بخش از گردشگری،  
سهم آن در هزينه های سفر می باشد . به گزارش 
از يک  بيش  سازمان جهانی سفر درسال 2017 
سوم هزينه های توريستی به غذا اختصاص داشته 
است به همين دليل  غذا  از مهمترين  شاخصها 

در كيفيت تجربه مسافرت  می باشد . 
  طعم غذاهای محلی به يک بخش ضروری از 
به   ، گردشگران  است.  شده  تبديل  سفر  تجربه 
واقعی  تجربيات  در جستجوی  ای  فزاينده  طور 
مانند سنت های آشپزی محلی هستند و به همين 
سازی  غنی  برای  حياتی  فرصتی  غذا  ترتيب 
پيشنهادات گردشگری و تحريک رشد اقتصادی 
 . شود  می  محسوب  جهان   سراسر  در  مقصد، 
نقش گردشگری غذايی، در ايجاد تمايز مقاصد 
است كه ناشی از ارايه محصوالت منحصر بفرد 

می باشد .
غذا  گردشگری   تجارب  در  متعدد  مطالعات   
طعم  از  تجربه  يک  كسب  كه  دارد  می  بيان   ،
محصوالت خاص محلی، در انتخاب يک مقصد 
تعيين كننده است و شدت اين كشش، به جذابيت 
جاذبه  و  كيفيت خدمات  زيست،  محيط  و  غذا 

های جانبی بستگی دارد.
    گردشگری غذا و آشپزی يک بازار رو به رشد 
است. رشد گردشگری غذايی در سراسر جهان 
يک واقعيت آشکار  و يکی از بخشهای پر جنب 
آنچه  ولی  است  گردشگری  بازار  در  جوش  و 

مسلم است نگرانی گردشگران 
كه  غذاست  تهيه  منابع  از 
باشند  داشته  محلی  هويت 
و  سالم  زندگی  شيوه  يک  و 
دهند  پيشنهاد  را   اصالت  با 
محيط  با  سازگار  و  پايدار  كه 
زيست و فرهنگ های محلی 
غذايی  جشنوارهای  و  است 
می تواند مسير دستيابی يه اين 

مهم را هموار سازد.
های  شکوفه  جشنواره    
سال  جشن  ژاپن،  گيالس 
غذای  جشنواره   ، چينی  نو 
ملبورن، جشن سيب زمينی و جشن هندوانه در 
استراليا ، جشنواره غذا و طعم ها در سنگاپور، 
و  رنگ  انفجار  كه  هند  در  رنگها  جشنواره 
موسيقيست، جشنواره سالن شکالتی )فرانسه (، 
جشنواره غذای اتاوا و كباب دنده تورنتو)كانادا(، 
جشنواره شکموها )انگلستان( ، جشنواره غذاهای 
دريايی) اسپانيا ( جشنواره بزرگ پنير، جشنواره 
غذا بيکن جشنواره طعم های شيکاگو،  جشنواره 
)آمريکا(  اپکوت  نوشيدنی  و  غذا  المللی  بين 
غذا  نمايشگاه  گياهخواری)تايلند(،  جشنواره   ،
از  جنوبی(  )آفريقای  عالی  های  نوشيدنی  و 
مهمترين جشنواره های غذايی می باشند كه هر 

ساله پذيرای ميليون ها گردشگر می باشند. 
    چهارشنبه سوری ، يلدا و نوروز نيز از جشن 
های باستانی ايرانی می باشد كه به شکل عميقی 

با غذا و پذيرايی ارتباط دارد . 
  جشنواره سفره ايرانی )كه در سال های گذشته  
تقريبا در تمام استان ها برگزار شده است(، زر 
آلوی بسطام، گيالس ، گالب گيری از جشنواره 
های داخلی هستند كه چند سالی است در كشور 
برگزار می گردند. . البته از جشنواره بين المللی 
آش زنجان )كه روزانه بيش از يکصد هزاربازديد 
بعنوان  توان  می   ) دارد  برگزاری  هنگام  كننده  
مهمترين رويداد غذايی كشور ياد كرد كه تا كنون 
اين  تجربه  است.  شده  برگزار  آن  دوره  دوازده 
فرهنگی  ميراث  سازمان  شده  موجب  جشنواره 
و گردشگری زنجان توجه ويژه ای به اين مدل 
از گردشگری داشته باشد و جشنواره بين المللی 
اساس   اين  بر  نيز   را  اكو   كشورهای  غذای 
طراحی كند  كه 11 تا 13 ارديبهشت ماه جاری 
حضورسفيران  با  جشنواره  اين  دوره  چهارمين 
برگزار  ، فرهنگی و آشپزی  14 كشور  سياسی 

گرديد .
جشنواره ای با طعم جاده ابریشم 

   جاده ابريشم بعنوان اولين مسير تجارت جهانی 
در تاريخ عالوه بر اينکه  دامنه و اهميت بسيار 

كاال در گذشته  مبادالت  و  تجارت  ای در  ويژه 
داشته است ساليان سال بستر انتقال هنر ، فرهنگ 
، مذهب ، ايده ها و تکنولوژی  نيز بوده است 
به همين دليل از آن بعنوان ارزشمندترين  مسير 
جايگاه  شود.  می  برده  نام  تاريخ   گردشگری 
منحصر بفرد جاده ابريشم و گسترده گی ذينفعان 
رويدادهای  همواره  شده  موجب  منطقه   در 
تاثيرگذار متنوعی در اين منطقه در راستای توسعه 
گردشگری ، اشتغال و صلح جهانی برگزار گردد 
و كشورهای منطقه و سازمان های جهانی  توجه 
ويژه ای به توسعه گردشگری و احيا آن داشته 
باشند چراكه تنوع شاخصه های  فرهنگی و نقش 
ارتباطی شرق و غرب عاملی برای درک جهانی 
گردشگری است و فعاليت در جهت توسعه اين 
منطقه بعنوان بخشی از تاريخ هزاران ساله بشر 
فعاليتی فرامليتی است و از تاريخ تجارت ، مليت 

و فرهنگ جوامع بشری حفاظت خواهد كرد.
با توجه به انتشار گزارش جهانی گردشگری مواد 
غذايی، يک نظرسنجی در ميان اعضای وابسته به 
سازمان ملل متحد انجام شد تا ديدگاه خود را در 
مورد وضعيت فعلی گردشگری  غذا  و پخت و 
پز اعالم كنند . بر اساس نتايج اين بررسی، 88.2 
غذا  كه  بودند  معتقد  دهندگان  پاسخ  از  درصد 
يک عنصر استراتژيک در معرفی برند يک مقصد 
گردشگری است سازمان های شركت كننده در 
نظر سنجی، مهمترين اقدام در خصوص توسعه 
گردشگری غذا را رويدادهای  غذايی عنوان كرده 

اند)79درصد(. 
از  حفاظت  در  ها  جشنواره  و  رويدادها 
ناملموس  فرهنگی  ميراث  های  زيرساخت 
به  كه  هستند  ارزشمند  و  گذار  اثر  بسيار   ،
در  و  داده  عينيت  كننده  بازديد  تجربيات 
گام  محلی  محصوالت  از  حمايت  راستای  
زا  اشتغال  برآيندی  توانند  می  و  دارند  برمی 
باشند  داشته  فرهنگ ساز   و   اجتماع محور   ،
اين روست كه  محب خدايی معاون  از  شايد 
صنايع  فرهنگی،  ميراث  سازمان  گردشگری 
اختتاميه  مراسم  در  كشور  گردشگری  و  دستی 
با  اكو  غذای  المللی  بين  جشنواره  چهارمين 
تواند  می  گردشگری  حوزه  اينکه  بر  تاكيد 
دهد،  اختصاص  خود  به  را  اشتغال  بيشترين 
جشنواره هايی  چنين  برگزاری  داشت:  اظهار 
دفاع بزرگی از حوزه گردشگری محسوب می 
شود و برگزاری اين جشنواره موجب يک نوع 
همگرايی بين مسؤوالن شده است و  رحمتی 
ميراث فرهنگی و گردشگری  مديركل سازمان 

زنجان نيز در اين  مراسم  از توريسم 
ديپلماسی  بازر  مصداق  بعنوان  غذايی 

فرهنگی ياد می كند.

 علیرضا حمزه لو
سفره خانهكارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم

زنجان میزبان چهارمین جشنواره غذای كشورهای عضو سازمان جهانی اكو - راه ابریشم 

" غذا  عنصر استراتژيک در برندسازی مقاصد گردشگری "

مجتمع پذیرایی و گردشگری باغ عروس زنجان
آدرس: کیلومتر 2 جاده قدیم زنجان - تهران                

تلفن: 33791010 - 024
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غذاهاي ويژه ماه مبارک رمضان
 آش شیر

- مواد اولیه :
ا ليتر شير  

300 گرم گندم پوست كنده 
60 گرم نخود  
1پيمانه عدس  

به مقدار الزم نمک و فلفل 
كشمش بی دانه، گردو و بادام جهت تزئين

 - طرز تهیه :
گندم را از شب قبل خيس نماييد و با يک ليتر 
آب به همراه نخود روی حرارت قرار دهيد تا 
زمانی كه نخود پخته شود و گندم كاماًل لعاب 
تا  نماييد  اضافه  نمک  كمی  سپس   . شود  دار 
زمانی كه آب حبوبات كشيده شود در اين زمان 
شير را بيفزاييد و شعله را ماليم نماييد تا آش 

غليظ شود.
در پايان، آش را در ظرف كشيده روی آن مقدار 
قابل توجهی كشمش شسته شده و گردو و بادام 

بريزيد. 

 بوغذا آشی )آش گندم(

- مواد الزم براي 4 نفر 
اسفناج    2 كيلو

جبوبات از همه نوع )نخود، لوبيا، عدس، باقالی 
خشک(    500 گرم

4 تا 5 عدد پياز درشت   
250 گرم گندم    
200 گرم روغن    

نمک و فلفل   به ميزان الزم
- طرز تهیه :

برای تهيه اين آش بايد حبوبات و گندم آن قباًل 
خيس شده و كاماًل پخته شود تا لعاب بياندازد. 

چون اين آش برنج ندارد.
وزردچوبه  كرده  سرخ  روغن  با  كرده  پيازخرد 
را  گندم  و  حبوبات  كنيم.  می  اضافه  آن  به  را 
مقداری آب روی حرارت ماليم  داغ و  پياز  با 
قرارميدهيم تا بپزد و مرتب آن را هم می زنيم. 
و  كرده  تميز  را  اسفناج  بياندازد.  لعاب  آش  تا 

درشت خرد می كنيم و داخل آش می ريزيم.
قاشق  دو  و  شد  پخته  آش  مواد  تمام  وقتی 
سوپخوری آرد را با يک دو قاشق روغن كمی 
می  آش  در  طبخ  اواخر  در  و  كنيم  می  سرخ 
ريزيم و بهم می زنيم و بعد ازچند جوش آش 

را در ظرف مناسب می كشيم.
خواص آش:

اسفناج موجود در اين آش دارای مقدار زيادی 
ويتامين A,B,E  و كلسيم و پتاسيم و يد و آهن 
است اسفناج ضد سرطان است برای معالجه كم 
خونی مفيد می باشد ملين است برای مبتاليان به 
 B يبوست مفيد است. عدس سرشار از ويتامين
آهن و كلسيم است غذای سبک و پرانرژی می 
باشد. نخود دارای ويتامين های A,B,C روده 
ها را پاک می كند سهل الهضم می باشد و مقدار 

زيادی آهن دارد.

 حلوای اوماج

مواد الزم:
1 كیلو آرد   

نصف پیمانه آب   
4 پیمانه روغن   
1 كیلو شیره   

كمی آب
نیم كیلو شکر   

هل و گالب و زعفران دم كرده
- طرزتهیه :

تا  ميپاشيم  آرد  الی  البه  رو  آّب  پيمانه  نصف 
گوله گوله بشه. برای يک دست شدن آردهای 
احتياج  آبکش  يا  الک)غربال(  يه  به  شده  گوله 
گوله  دست  فشار  با  كه  اين صورت  به  داريم. 
ها رو از سوراخ های آبکش رد می كنيم تا يک 
ميکنه،  پيدا  دون  دون  حالت  يک  بشن.  دست 
مثل آرد سوخاری فقط نرم تر از آرد سوخاری 

هست.
روغن رو در يه قابلمه ميريزيم ميذاريم حسابی 
داغ بشه. اين حلوا خيلی روغن مصرف ميکنه. 
وقتی كامال داغ شد اوماج رو بهش اضافه ميکنيم 
و ميذاريم يک ربع سرخ بشه تا خامی آرد از بين 

بره. بايد تند تند به هم زد كه نسوزه.
جداگانه  مواد  باقی  و  آب  و  شکر  با  رو  شيره 
كمی  روغن  با  آرد  اينکه  از  بعد  ميجوشونيم. 
)بهتره  ميکنيم.  اضافه  بهش  رو  سرخ شد شيره 
شيره  بعد  و  بشه  گذاشته  پايين  گاز  روی  از 
اضافه بشه( و مدام هم ميزنيم. بعد روی حرارت 
ميگذاريم تا كمی آبش كشيده بشه. شل يا سفت 

بودنش هم بستگی به خودتون داره.
اين حلوا  بکشيد.  آماده ست. توی ظرف  حلوا 
زير  سرو  موقع  و  داره  نرمی  و  درشت  بافت 

دندون اوماج رو حس ميکنيد.
نکته:

- اگر شيره غليظ بود به ازای هر 1 كيلو 4 پيمانه 
آب اضافه ميشه و اگه رقيق بود 3 پيمانه.

- اگر از طعم شيره خوشتون نميآد می تونيد به 
استفاده  بدون شيره  از شهد شکر و آب  جاش 

كنيد.

 آش رشته

آش رشته از معروف ترين آشهای ايرانی است. 
و  با سركه  گاهی  و  با كشک  غالبًا  را  اين آش 
عادت های  به  بسته  می خورند.  ترشی  حتی 
يا  غذا  پيش  عنوان  به  رشته  آش  از  خانوادگی 

 منیره فیروزه
مدرس آشپزي

رقیه محرمی
كارشناس گردشگری سفره خانه

مجتمع پذیرایی و گردشگری باغ عروس زنجان
آدرس: کیلومتر 2 جاده قدیم زنجان - تهران                

تلفن: 33791010 - 024



نشریه گردشگـری، میراث 
فرهنگی و صنایع دستی و... 

استان زنجان

29

غذای اصلی استفاده می شود. با ما همراه باشيد تا 
طرز تهيه آش رشته خوشمزه و لذيذ را به شما 

آموزش دهيم.
- مواد الزم 

1 ليوان لوبيا چيتی  
1 ليوان نخود  
1 ليوان عدس  
1 ليوان  لوبيا سفيد   

1 قاشق غذاخوری آرد گندم  
600 گرم   رشته آش  

1 ليوان پياز داغ  
1/2 ليوان سير داغ  

نعنا داغ            به مقدار الزم برای تزيين
1 كيلو گرم كشک  

 سبزی آش )تره،جعفری،گشنيز،شويد،اسفناج( 
2 كيلو گرم    

- طرز تهیه :
حبوبات را براي كاهش نفخ ناشی از آن يک روز 
قبل خيس كنيد و 2 تا 3 بار آب آن ها را عوض 

كنيد و دور بريزيد.
پيازها را سرخ كنيد و سير داغ را هم آماده كنيد. 

پياز داغ ها  را با زردچوبه كمی تفت دهيد.
نخود، لوبيا و سير داغ و پياز داغ را درون قابلمه 
و  پخته شوند. سپس عدس  هم  با  تا  و  بريزيد 
بقيه مواد آش رشته  به  سبزی خرد شده را هم 

اضافه كنيد.
آرد را در كمی آب سرد حل  تا دو قاشق  يک 
كنيد و به مواد درون قابلمه اضافه كنيد. سبزی 
هم  و  كنيد  اضافه  را  آش  رشته  شد  پخته  كه 
بزنيد تا رشته ها به يکديگر نچسبند. زمانی كه 
از پختن رشته ها اطمينان پيدا كرديد كشک را 
اضافه كنيد. بعد از 5 دقيقه گاز را خاموش كنيد. 

و اجازه دهيد كه آش رشته كمی جا بيافتد.
- نکات مهم در پخت آش رشته:

كمی  و  داشته  را  مواد  گنجايش  بايد  قابلمه  1ـ 
بزرگتر از حجم آش رشته باشد تا رشته ها به هم 

نچسبد و خمير نشود.
و  بوده  ساقه  بدون  بايد  رشته  آش  سبزی  2ـ 
درشت خرد شود تا آش رشته زيباتر به نظر آيد.
تا  باشد  كم  نبايد  رشته  داخل آش  داغ  پياز  3ـ 

آش بهتر جا بيفتد.
تهيه  نوع مرغوب  از  بايد  4 - رشته آش حتمًا 

شود.
5ـ نمک آش رشته را بعد از اضافه كردن رشته 

و كشک می  توان تست كرد تا آش شور نشود.
كافی  اندازه  به  بايد  6ـ روغن داخل آش رشته 

باشد چون به جا افتادن آش كمک می  كند.
نبايد جوشاند چون  7ـ كشک را در آش رشته 
می   باعث  رشته  آش  و  كشک  حرارت  تفاوت 
كشک  بدون  را  آش  می توان  ببرد.  كشک  شود 
كرد  سرو  نمی خورند(  كشک  كه  كسانی  )برای 
كه در اين صورت هم تفاوت رنگ سبزی، رشته 
رشته  آش  هم  و  می شود  نمايان  بهتر  كشک  و 

خوش  رنگ تر و زيباتر می شود.

نظر  )از  دقيقه بجوشد  بايد 20  8ـ كشک حتمًا 
سالمتی و بهداشت غذا(.

مخلوط  موقع  رشته  آش  و  كشک  حرارت   -9
كردن با هم تقريبًا يکی باشد تا كشک نبرد.

10ـ برای درست كردن نعنا داغ 2 قاشق روغن 
را داغ كرده نعنا خشک بريزيد و فوراً خاموش 

كنيد تا نعنا نسوزد.
11 - زمان جا افتادن آش رشته زمانی است كه 
لعابی رقيق روی آش را بگيرد، آش رشته رو به 
در  ندهد.  خامی  بوی  رشته،  و  باشد  گرفتن  ته 
اين زمان بايد حرارت زير آش رشته را خاموش 
به  افتادن آش رشته بستگی  البته زمان جا  كرد. 

نوع رشته نيز دارد.

مبارک  ماه  در  ها  زنجانی  سالم  غذای   
رمضان:

سفره  مقوی  و  مناسب  غذای  زنجان،  قیقاناخ 
های افطار

قيقاناخ از جمله غذاهای سنتی زنجان به حساب 
می آيد كه البته در بسياری ديگراز مناطق ايران، 

پخت می شوند.
نقل  به  دانا  راه  رسانی  اطالع  شبکه  گزارش  به 
از زنجانم، قيقاناخ به خاطر قرار گيری در زمره 
همچنين  و  صبحانه  وعده  در  شيرين  غذاهای 

افطار نيز صرف می شوند.
و  تبرک  بر  دسر  اين  در  آرد  و  شيرينی  وجود 
ديار  اين  مردم  اعتقادات  در  آن  يمنی  خوش 
جايگاه  در  آن  قرارگيری  موجب  و  افزوده 

ممتازی از سنت ها و رسوم آنان شده است.
قيقاناخ آذری ها همان خاگينه است ولی هميشه 

شيرين تهيه می شود.
برای شيرينی آن از شيره انگور استفاده می شود، 
و  مقوی  اسفنجی،  و  سبک  بسيار  خاگينه 

خوشمزه است.
مواد الزم برای 2نفر

يک پيمانه آرد گندم    
يک عدد تخم مرغ    

يک پيمانه  شيره انگور   
طرز تهیه:

شود  رنگ  كرم  تا  ميزنيم  حدی  در  را  مرغ  تخم 
سپس آرد را الک می كنيم و به مخلوط تخم مرغ 

اضافه می كنيم و هم می زنيم تا مايه ی يکدست 
و قهوه ای يکنواختی حاصل شود.ماهيتابه را روغن 
ميريزيم و مخلوط را داخل ماهيتابه می ريزم كمی 
كه خودش راگرفت در تابه رو می گذاريم تا روی 
خاگينه ببندد البته بايد قطر مواد وقتی داخل تابه می 
ريزيد يک سانت باشد، پس از تابه كوچک استفاده 
كنيد.بعد خاگينه را برمی گردانيم تا طرف ديگرش 
هم سرخ شود، خاگينه را به برشهای مربعی می بريم، 
می گذاريم تا خنک شود.وقتی كمی خنک شد داخل 
ظرف مورد نظر می چينيم ونوش جان می كنيم، اين 
دسر يا ميان وعده بسيار شبيه يک كيک كاكائو است 

و در ميهمانی ها جلب توجه می كند.

 شیر برنج

مواد الزم
1 پيمانه برنج   

يک پيمانه گالب   
1 و نيم پيمانه شکر   

يک ليتر شير   
يک قاشق چ هل ساييده   
دو-سه قاشق غذاخوری خامه  
نصف قاشق چايخوری نمک  

روش تهیه شیر برنج
اگه بخوايد عطر گالب در شير برنجتون قالب بشه 
بهتره كه برنج رو از شب قبل با گالب خيس بديد. 
برنج رو با دو پيمانه آب و نصف قاشق چايخوری 
نمک روی حرارت ميذاريم و اونقدر ميپزيم تا كامال وا 
بره. ميتونيد از برنج نيم دونه هم استفاده كنيد.برنج رو با 
آب ميپزيم.بعد از اينکه برنج كامال پخت، اگر از 
برنج كامل استفاده كرده بوديد و نيم دونه نبود 
با پشت قاشق سعی كنيد كمی برنج رو له كنيد.

مرحله اضافه كردن گالب و هل
اين كار رو ادامه بديد تا حدود يک ساعت و نيم شير 
برنج كامال جا بيفته و بافتی مثل شله زرد پيدا كنه. توی 
اين زمان مقداری از حجم شير برنجتون هم به دليل 
تبخير شير كم ميشه. در ده دقيقه آخر هم گالب رو 
اضافه كنيد.بعد از اينکه شير برنجتون بافتی مثل شله زرد 
پيدا كرد و كامال جا افتاد زيرش رو خاموش كنيد.توصيه 
ميکنم تا داغه در ظرف مورد نظرتون بکشيد، چون وقتی 

و كه خنک بشه سطح روش يک اليه ميبنده 
مناسبی  ظاهر  كشيدن  ظرف  توی  برای 

نداره.

سفره خانه
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هنردستان

ناصر قلي ضيايي فرزند حسين-متولد 1331 - 
محل تولد زنجان ميزات تحصيالت : سيکل

رشته هنري: آئينه كاري-كتيبه كاري
آئينه كاري يکي از هنرهاي سنتي ايران مي باشد 
كه عمدتا براي تزيين سقف و ديوارهاي اماكن 
مقدسه و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد. روش 
به  آئينه   بريدن  با  كه  است  بدين صورت  كار 
قطعات كوچک هندسي و سپس پهلوي هم قرار 
دادن آنها در سطوح ديوارها و سقف، سطوحي 
اين  آورند.  مي  به وجود  را  تأللو و جذاب  پر 
هنر از شاخه هاي هنرهاي تزئيني ايران بوده و 
دوره  از  كه  است  ايراني  هنرمندان  ابتکارات  از 

ساساني رايج بوده است.
سر  بر  كه  است  اي  نوشته  كتيبه  كاري:  كتيبه 
در ورودي يا ديوار ابنيه با خطوط مختلف مي 
نويسند. در اصطالح هنري قطعه اي از كاشي و 
از  هايي  آن طرح  در  كه  هاي خاص  پارچه  يا 
آيات ، اسماء، اسامي ائمه اطهار و اشعار به شيوه 

خطوط ثلث، مثني، معما، طغري و شبه طغري 
نقش مي بندد.

قلي ضيايي در سال 1331 هجري  ناصر  استاد 
شمسي در زنجان به دنيا آمده اند و شغل پدري 
او نامه رسان آموزش و پرورش بوده است. از 
دريافت  از  4 سال  به مدت  و  سالگي  سن 13 
مدرک سيکل ترک تحصيل نموده و نزد استاد 
به  بوده  ميانه  آچاچي  اهل  كه  اي  ميانه  يوسف 
مدت 4 سال شاگردي نموده اند.  پس از آن از 
سن 20سالگي در شهر بافق يزد به مدت ده سال 
به آموزش در حوزه آئينه كاري و كتيبه كاري و 
ساخت و مرمت خانه هاي سنتي مشغول بوده 

اند.
اولين تجربه كاري ايشان آئينه كاري امامزاده اي 
در شهر بافق يزد مي باشد و پس از آن دوباره 
به زادگاه خود شهر زنجان بازگشتند و بيشتر در 

كارهاي ساختماني مشغول به كار بوده اند.
ايشان با عشق و عالقه  وافر از هنر خود صحبت 

مي كنند و همچنين به اين امر اعتقاد دارند كه 
اگر زمان به عقب برگردد با افتخار دوباره  همين 

رشته را انتخاب مي نمايند.
و  كمک  به  را  كاري  آئينه  رشته  آموزش  كار 
همت اداره كل ميراث فزهنگي،صنايع دستي و 
در  كه  است  ماه   5 مدت  به  استان  گردشگري 
نصير  خواجه  خيابان  در  واقع  هنرمندان  خانه 
نفر  اين مدت حدودا 20  اند و در  آغاز نموده 

كار آموز دارند.
مشکالت و درددل هاي استاد:

لمبه كاري و  مانند  از رشته هاي هنري  بعضي 
تعميرات ظروف مسي قديمي و ... بر اثر مرور 
زمان از بين مي روند كه بايد تدابيري اتخاذ شود 

كه رشته هاي مذكور نيز آموزش داده شوند.
از  فرهنگي  ميراث  مرمتي  كارهاي  مورد  در 
استادان و بنايان معروف  و به نام شهرمان نظر 

خواهي و استفاده شود.

آئينه كاری

مسعود همراز
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يک  عنوان  به  را  خود  جاي  گردشگري  امروزه 
كرده  باز  ديگر  صنايع  ميان  در  درآمدزا  صنعت 
است و هرچقدر جلو مي رويم بر ميزان سرمايه 
گذاران اين صنعت افزوده مي شود،چرا كه صنعت 

گردشگري يک صنعت پاک و پر بازده مي باشد.
اگر با نگاه علمي و دقيق به گردشگري بينديشيم 
اين صنعت مي تواند محور توسعه،پيشران و شتاب 
دهنده اقتصاد مقاومتي در كشور به ويژه در استان 

ها باشد.
با توجه به شرايط اقليمي و ويژگيهاي جغرافيايي 
استان زنجان مي تواند گردشگري را محور توسعه 
اين استان قرار داده و با ايجاد زيرساخت مرتبط 
به جذب گردشگران داخلي و  ابعاد مختلف  در 

خارجي بپردازد.

استان زنجان از جذابيت و پتانسيل هاي ويژه اي 
با  ارتباطي  هاي  راه  نظير  در صنعت گردشگري 
پايتخت و شمال و شمال غرب كشور،همجواري 
با هفت استان،وجود مسيرهاي گردشگري تاريخي 
و طبيعي منحصر بفرد از جمله گنبد سلطانيه، غار 
كتله خور، قلعه بهستان و كوههاي رنگي ماهنشان، 
موزه مردان نمکي، طوالني ترين بازار سرپوشيده، 
و دشت سهرين،  طارم  زيباي شهرستان  طبيعت 
روستاهاي گردشگري شيالندره، قوزلو، خوئين، 
شيت، صنايع دستي استان از جمله مليله، چاقو، 
چارق، مس كه جزء صنايع دستي مطرح در كشور 
مي باشد كه همه آنها جزو ظرفيت هاي گردشگري 

استان محسوب مي گردد.
علي ايحال استان زنجان از نظر دارا بودن ظرفيت 

ها يکي از استان هاي غني در صنعت گردشگري 
به  را  زنجان  استان  نواز  مهمان  مردماني  است. 
گردشگران  براي  مهربان  و  پرجاذبه  ميزباني 
برگزاري جشنواره  اين رو  از  تبديل كرده است، 
هاي مختلف از جمله جشنواره بين المللي غذاي 
كشورهاي عضو اكو)جاده ابريشم(، جشنواره ملي 
آش ايراني، برگزاري معرفي صنايع دستي استان 
و ديگر استانها در زنجان، برگزاري جشنواره هاي 
روستايي، محلي و آئيني و سنتي، راه اندازي قطار 
مي  و..  گردي  بوم  هاي  خانه  ايجاد  گردشگري، 
تواند در معرفي ظرفيت هاي گردشگري استان و 
جذب گردشگران داخلي و خارجي كمک بسزايي 
نموده و به كسب و كار گردشگري در استان رونق 

شاياني نمايد.

گردشگري محور توسعه استان زنجان

جالل مفیدي
عضو كمیسیون گردشگري اتاق ایران
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