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اورزی استان زنجان تاکید کر ک ا ان سازمان  مدیر امور اغ

ی ار  اها گ از ا ز ا

 یک فعال حوزه کار حفظ و نگهداشتن 
اشتغال را مهمتر از ایجاد آن دانسته و می گوید: 
ردیف درآمدهای نفتی در بودجه های ساالنه باید 

به سمت تولید و اشتغال برود.
رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: برای آنکه هم اشتغال موجود را حفظ کنیم 
و هم فرصت های شــغلی به وجود آوریم باید 
الزاماتی را مدنظر قرار بدهیم. یکی از این الزامات 
توجه به صنایع کوچک و زودبازده و حمایت از 

بنگاه های خرد و کوچک است.
وی با تاکید بر پرهیز از ورود کاالهای مشــابه 
داخل، گفت: با واردات کاال مخالف نیستیم بلکه 
واردات بی رویه را نمی پذیریم و بر این باوریم 
که از ورود کاالهای خارجی مشابه تولید داخل 

به کشور باید جلوگیری شود.
این فعــال حوزه کار حمایــت از کارآفرینان و 
تولیدگران را خواستار شــد و ادامه داد: به باور 
مــن کارفرمایان خوش نام و خوش حســاب 
باید شناســایی شوند و در اولویت پرداخت وام 
و تســهیالت قرار گیرند و دولت از کارآفرینان 

خالق برای اجرای ایده هایشان دعوت کند.
پورموســی فراهم کردن بستر اشتغال در بخش 
تولیدات کشاورزی را پیشنهاد و خاطرنشان کرد: 
با توجه به رونق بخش کشــاورزی می توانیم با 
مدیریت صحیح فرصت های شغلی جدیدی در 
این زمینه به وجود آوریم و به سمت کاهش نر 

بیکاری حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه درآمدهای نفتی در الیحه بودجه 
باید به سمت اشتغال سوق یابد، تصریح کرد: ما 
باید از اقتصاد نفتی خارج شویم چون اگر به نفت 
تکیه کنیم داســتان تحریم و فشارهای خارجی 

همچنان تکرار می شود. 
امروز کشــورهای دارای اقتصاد تک محصولی 
بیشــتر در معر تحریم قــرار دارند و ضربه 
می خورند بنا بر ایــن تا جای ممکن باید منابع 
خود را به سمت بخش های تولیدی ببریم و در 

کنار آن سرمایه های خارجی را جذب کنیم.
به گزارش ایســنا، در سال های اخیر بسیاری از 
کارشناســان و فعاالن اقتصادی، نسبت به رشد 
منفی اقتصاد ناشی از وابستگی به صادرات نفتی 
هشدار داده اند. در چشم انداز ۱۴۰۴ و بخش های 
مختلــف اقتصاد مقاومتی بارهــا بر لزوم توجه 
جدی بــر صادرات غیرنفتی تاکید شــده و راه 
خروج از اقتصاد تــک محصولی، اتکا به تولید 

داخل و صادرات غیرنفتی عنوان شده است.

 مدیــرکل توســعه کارآفرینــی وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی معتقد است بهترین راه 
خروج از بحرانها و چالش های اقتصادی موجود، 
تکیه بر سرمایه  عظیم نیروی انسانی متخصص و 

کارآفرینان خالق است.
رحیم سرهنگی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این 
مطلب اظهــار کرد: در بحــث قانونگذاری باید 
رونــدی را در پیش بگیریم که قوانین و مقررات 
زاید از پیش روی کارآفرینان برداشته شود، چون 
با توجه به رشــد شتابان تکنولوژی نمی توانیم با 
قوانین ۲۰ سال قبل پاسخگوی کسب و کارهای 

نوین باشیم.
وی اتکا به ســرمایه عظیم نیروهای متخصص 
و خالق انســانی را بهترین راهــکار خروج از 
بحران های اقتصادی دانست و گفت: مسیر عبور 

از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دانش بنیان، از 
کارآفرینی می گذرد.

مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کارآفرینان موفق باید 
قابلیت پاســ به نیاز بازار را داشته باشند، افزود: 
در سالهای گذشته نسل جدیدی از کارآفرینان پا 
به عرصه گذاشته اند که می تواند به ارزش افزوده 
و اشتغالزایی و درآمدهای سرشار در کشور منجر 

شود.
ســرهنگی درعین حال نبود جا و مکان و تأمین 
مالی را از مشکالت شرکت های دانش بنیان عنوان 
کرد و گفت: با وجود پایین بودن هزینه اشــتغال 
و باال بودن بهره وری در تعاونی های دانش بنیان، 
بیشــتر این شــرکت ها به دلیل نداشتن تیم های 

بازاریابی با مشکل فروش مواجهند.

به گفتــه وی نیم درصد شــرکتهای دانش بنیان 
ریسک پذیرند و به رشد باالیی می رسند؛ از این 
رو حمایت فرهنگی و تقویت ریسک پذیری در 

کارآفرینی بایسته است.
به گزارش ایســنا، چندی قبل تفاهم نامه مشترک 
همکاری میــان معاون امور تعــاون وزارت کار 
و صندوق نوآوری و شــکوفایی با هدف ایجاد 
و توســعه تعاونی های دانش بنیان و حمایت از 
تجاری سازی این شرکت ها، به امضا رسید. وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نبود فعالیت های 
دانش بنیان را دلیل افزایش قیمت های نامتعارف در 
جامعه عنوان کرد و گفت: باید به سمت اصالح 
قوانین و مقررات و حق مالکیت معنوی برویم و 
بازار عرضه و فروش محصوالت دانش محور را 

ایجاد کنیم.

 رییس کمیســیون عمران مجلس با بیان 
اینکه هم اکنون خرید مســکن برای بسیاری از 
خانوارهــا به یک رویا تبدیل شده اســت،گفت: 
پیشنهاد ما این است که تسهیالت ساخت مسکن 
به ۱۵۰ میلیون تومان برسد. بازپرداخت اقساط هم 

باید شناور و متناسب با درآمد خانوار باشد.
محمدرضا رضایی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با 
بیان اینکه چندین نشست با وزیر راه و شهرسازی 
درباره ساماندهی بازار مسکن برگزار کردیم، اظهار 
داشت: در نشست آخر رییس مجلس،  وزیر راه 
و شهرسازی و معاونان مسکنی وی، رییس بانک 
مرکزی، رییس بانک مسکن و اعضای کمیسیون 
عمران حضور داشتند. قرار بر این است که پس از 
پایان تعطیالت این نشست با حضور همین افراد 
برگزار شود که البته وزیر کشور هم به این جمع 

اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: در این نشست ها موضوع رسیدگی 
به وضعیت بازار مســکن اســت اینکه چگونه 

می توان بازار را مدیریت کرد.
رییس کمسیون عمران با تاکید براینکه هم اکنون 
شرایط برای خرید مسکن برای اقشار متوسط رو 
به پایین بسیار سخت است، اظهار داشت: خرید 

مســکن برای بســیاری از خانوارها به یک رویا 
تبدیل شده  است و اخیرا رهبری هم این موضوع 
را متذکر شدند بنابراین دولت باید توجه ویژه به 

این حوزه داشته باشد.
رضایی گفت: بر این باورم باید در گام نخســت 
سقف تسهیالت ساخت مسکن افزایش یابد. سهم 
مسکن در تسهیالت پرداختی از سوی بانک ها تنها 
۸ درصد است. ۹۲ درصد از منابع بانکی به دیگر 
حوزه ها تسهیالت داده می شود. قرار بر این شده  
اســت که سهم مسکن از تسهیالت بانکی به ۲۰ 

درصد برسد.   
رییس کمیسیون عمران افزود: پیشنهاد ما این است 
که تسهیالت ساخت مسکن به ۱۵۰ میلیون تومان 
برسد و قابل انتقال به خریدار باشد و بازپرداخت 
اقساط هم باید شناور و متناسب با درآمد خانوار 

تعیین شود.
رضایی با بیان اینکه یکی از موانع افزایش تولید 
مســکن نبود زمین اســت، ادامه داد: شوربختانه 
بســیاری از دســتگاه ها علی رغم دستور رییس 
جمهوری از واگذاری زمین های  خود به وزارت 
راه وشهرسازی سرباز می زنند. این اراضی باید در 
اختیار وزارت راه وشهرسازی قرار بگیرد تا بخش 

خصوصی برای ساخت مسکن انگیزه داشته باشد 
و مشارکت کند.

وی تاکید کرد: این چســبندگی زیاد دستگاه های 
دولتی به اراضی خود باعث شده است که با کمبود 

اراضی برای ساخت وساز مسکن مواجه شویم.
رضایی افزود:  دولت و شهرداری  قول تخفیف در 
هزینه های عوار ساختمانی را داده است تا تولید 

مسکن با کاهش قیمت تمام شده  افزایش یابد.
وی دربــاره تصیمــات دولــت و مجلس برای 
ساماندهی بازار اجاره مسکن گفت: طبق آخرین 
تصمیمات قرار بر این شده است که نر اجاره بها 
امسال نسبت به سال گذشته متناسب با نر تورمی 
که بانک مرکزی اعالم می کند، تعیین شود.  به این 
معنا که  مبنــای افزایش قیمت اجاره بها باید نر 
تورم باشد. رییس کمیسیون عمران تاکید کرد: بر 
این باورم این برنامه قابلیت اجرایی خواهد داشت. 
ضمانــت اجرای این طرح اعمــال معافیت های 
مالیاتی است. هر مالکی که نسبت به اجرای این 
برنامه اقدام کند شامل معافیت های مالیاتی می شود. 
از ســوی دیگر به طور قطع اگر مبنا و شاخصی 
برای تعیین اجاره بها  وجود داشته باشد، تعزیرات 
نظارت دقیق تری می تواند بر بازار داشته باشد.      

 عضو کانون عالی شــوراهای اسالمی 
کار بر این باور اســت که ایجــاد یک میلیون 
شغل در سال با توجه به شرایط کنونی اقتصاد 
سخت و دشــوار است و اگر دولت می خواهد 
طرح اشــتغال روســتایی با منابع کالنی که به 
آن اختصا یافته به نتیجه برســد، بازرسی و 

نظارت عالیه بر طرح را باید ادامه دهد.
علی اصالنی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
هدف گذاری ایجاد یک میلیون شــغل در سال 
در برنامه ششم توســعه، گفت: با وضعیتی که 
هم اکنون در بخش صنعت هســت، ایجاد یک 
میلیون شغل برای دولت آسان نیست. بسیاری 
از کارخانه ها در حالت رکود به ســر می برند و 
شــهرک های صنعتی با کمتر از توان و ظرفیت 

خود فعالیت می کنند.
ن  ا  میلی ا ی شــ   زی ای

مان
وی ادامــه داد: بنا بر اعالم کارشناســان برای 
ایجاد یک شــغل حداقل ۱۵۰ میلیون تومان و 

حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان ســرمایه نیاز است 
که با منابع محدود دولــت فراهم کردن چنین 
ســرمایه ای دشوار است و بنا بر این دولت باید 
روی بخش هایی متمرکز شــود که در کمترین 
زمان بازدهی مورد نظر را به دنبال داشته باشد.

این عضو کانون عالی شــوراهای اسالمی کار 
با اشــاره به وجود موانع کارآفرینی در کشــور 
اظهار کرد: شــوربختانه موانع بسیاری در مسیر 
کارآفرینــان وجــود دارد که اجــازه نمی دهد 
ایده هــای خود را بــه اجرا درآورنــد و تعدد 
دســتگاه های صادر کننده مجوز باعث شــده 
کارآفرینان نتوانند در فضای موجود کســب و 
کار فعالیت کنند به نحوی که اگر کارخانه داری 
بخواهد کارخانه راه انــدازی کند برای گرفتن 

مجوز باید از هفت خوان رستم بگذرد.
اصالنی در عین حال با اشــاره به اجرای طرح 
اشتغال روستایی، خاطرنشان کرد: امسال دولت 
در حوزه مشــاغل روســتایی پول خوبی برای 
پرداخت وام های اشتغال کنار گذاشته که منابع 

کمی نیست بنا بر این برای آنکه طرح به نتیجه 
برسد، باید بازرســی ها و نظارت عالیه تا پایان 

اجرای طرح تداوم داشته باشد.
ستای با  ا ر ر اشت را  گیر ا ان جل

رس ار  با ن
وی با اشــاره به احتمال انحراف منابع در این 
طرح، گفت: چنین طرحی بدون انحراف منابع 
نخواهد بود ولی با نظارت و بازرســی می توان 
جلوی افزایش انحــراف و هدر رفت منابع را 

گرفت.
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار افزود: 
درگذشته طرح بنگاه های زودبازده به اجرا درآمد 
که می توانست به اشتغالزایی بنگاه ها کمک کند 
ولی چون نظارت نشد وام های دریافتی از جای 
دیگری ســر درآورد و بــه انحراف رفت بنا بر 
ایــن با توجه به اعتبار خوبــی که به این طرح 
اختصا یافته و در شــورای اشتغال استان ها 
تأیید و پرداخت شــده اســت، دولت باید از 

انحراف منابع جلوگیری کند.

ر کر وزه کار م ا  ی ف

اس  ا رازا م  ا گه
نوان کر م کار   ا شوراهای اس و کانون 

وز م  برایگر رس وا  ورازه

رویه 2  

ا شبن ا ای ر ر  ا نها ه بو ا

نا: ا ای و  ران در   ون ع  ری ک

 اس د ا ر برایمر د ه ا صا
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تر استان زنجان : ری ک داد
مد  رایم غیر   زندان 
ار م انت انیه  ر سل
کم های خیران هستند

 شش زندانی جرایم غیر عمد شهرستان 
سلطانیه چشــم انتظارکمک های خیران برای 

رهایی از بند هستند.
حجت االســالم اســمعیل صادقی نیارکی در 
آخرین جشــن گلریــزان اســتان زنجان در 
شهرستان ســلطانیه که با حضور مسووالن و 
مردم نیکوکار برگزار شد؛ گفت: امسال شاهد 
برگزاری هشــت جشــن گلریزان در هشت 
شهرستان با مشارکت و جمع آوری کمک های 
خوب مردم نوع دوست استان بودیم که زمینه 
آزادی قابــل توجهی از زندانیــان جرایم غیر 

عمد استان فرهم شد.
رییس شــورای قضایی اســتان اظهار داشت: 
شهرســتان سلطانیه دارای ۶ زندانی جرایم غیر 
عمد مالی در زندان می باشــد که چشم انتظار 
کمک های شما مردم هستند که امیدواریم زمینه 
آزادی این زندانیان فراهم شود تا به زودی کنار 

خانواده هایشان باشند.
صادقی نیارکی در ادامه خاطر نشــان کرد: در 
ســال ۹۷ تعداد ۲۵۹ زندانــی جرایم غیر عمد 
مالی با کمک های مردمی و برنامه ماه عســل 
از زندان های استان آزاد شدند که به فضل الهی 
و کمک های شما خیران و نیکوکاران در سال 

۹۸ شاهد افزایش این تعداد از زندانیان باشیم.

نخستین جشــن گلریزان شهرستان ماه نشان 
برگزار شد

نخستین جشن گلریزان شهرستان ماه نشان که 
با حضور امامان جمعه شــهرهای ماه نشان و 
انگوران، فرماندار و مردم نیکوکار شهرســتان 

برگزار شد.
رییس کل دادگستری استان زنجان گفت: همه 
زندانیان مجرم نیســتند بلکه عــده ای بر پایه 
یک شــرایط و مشــکالتی بدهکار شدند که 
توانایی پرداخــت آن را ندارند که با کمک به 
آزادی این افراد موجبات شادی دل زندانیان به 
ویژه خانواده ی زندانیان فراهم خواهد شد و 
سبقت در خیرات آن هم در ماه مبارک رمضان 

اجری مضاعف دارد.
مقام عالی قضایی اســتان اظهار داشت: بنابر 
آمار موجود تعداد ۱۴۵ زندانی جرایم غیر عمد 
مالی با بدهی ۳۷ میلیارد تومان در زندان های 
استان هستند که چشم انتظار کمک های مردم 
نوع دوســت و جشن های گلریزان می باشند 
امیدواریم با کمــک های مردمی و نیکوکاران 
بتوانیــم تعداد کثیری از ایــن زندانیان را آزاد 

کنیم.

ر داد: ا استان  دیر عا شرک   
ی  وی  استاندار سازی و ت

از  هزار کنتور خرا 
رهای استان زنجان ر ش

 مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب 
استان زنجان گفت: از تعداد کنتورهای خراب 
شهروندان استان زنجان در سال گذشته بیش از 
۶ هزار فقره کنتور تعوی و استاندارد سازی 

شده است.
علیرضا جز قاســمی تعداد کنتورهای خراب 
در شــهرهای اســتان را بیش از ۶ هزار فقره 
اعالم کرده و افزود: از این تعداد کنتور خراب 
۶۴۰ فقره در ۲ ماهه نخست امسال تعوی و 

استاندارد سازی شده است.
وی افزود: در ســال گذشــته شــرکت آب و 
فاضالب استان زنجان بیش از هزار و ۴۰۰ فقره 
انشعاب غیر مجاز را در شهرهای استان زنجان 
شناسایی و هزار و ۱۰۰ فقره از این انشعابات را 

به مجاز تبدیل کرد.
مدیر عامل شرکت آبفای استان زنجان تصریح 
کرد: در ۲ ماهه نخســت سال ۹۸ نیز ۱۶۴ فقره 
انشــعاب غیر مجاز در شهرهای استان زنجان 

شناسایی و جمع آوری شده است.
جز قاسمی گفت: از میزان انشعابات غیر مجاز 
شناسایی شده در سال ۹۸ تا کنون ۷۷ فقره پس 
از ســپری کردن مراحل قانونی تبدیل به مجاز 
گردیده و مابقی نیز در اسرع وقت از غیرمجاز 

به مجاز تبدیل می شود.
وی افزود: بیشترین تعداد انشعابات غیر مجاز 
شناسایی شــده به ترتیب مربوط به شهرهای 
زنجــان و قیدار بوده و شــهرهای آببر، دندی، 
حلب، چورزق و نیک پی نیز شــهرهایی بودند 

که هیچ انشعاب غیر مجازی نداشته اند.
این مقام مسوول با اشــاره به اینکه استفاده از 
انشعاب های غیر مجاز جرم محسوب شده و 
پیگرد قانونی دارد افزود: شرکت آب و فاضالب 
استان زنجان با آن دسته از افرادی که به صورت 
خود اظهاری به قانونی کردن انشعاب آب اقدام 

کنند، همکاری های الزم را خواهد داشت.
مدیر عامل شرکت آبفای استان زنجان با اشاره 
به اینکه حجم زیادی از آب آشــامیدنی شبکه 
توزیع شــهری به دلیل تخلــف برخی افراد و 
اســتفاده غیر مجاز در بخش های کشاورزی، 
باغــداری و صنعتــی هدر مــی  رود گفت: به 
همین منظور شناســایی و جمع آوری این نوع 
انشعابات به صورت مستمر پیگیری شده و در 

دستور کار قرار دارد.

خبر

رآن  ز   ان  اف ت  ا ر
ه کارکنان و فرزندان  وی

رمان استان زنجان ر مدیریت 
 در اجــرای برنامه هــای فرهنگی و در 
راســتای نهضت قرآن آموزی و سند راهبردی 
پژوهشــهای قرآنی ، یکدوره مسابقه حفظ جز 
۳۰ قرآن کریم ویژه کارکنان و خانواده و فرزندان 

آنان در مدیریت درمان استان زنجان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان استان 
زنجان ، جواد عابدی معاون درمان استان در آیین 
افتتاحیه این مسابقه با اشاره به کرامات ، الطاف 
و فضایل و عمل به دستورات قرآن کریم افزود: 
کاهش آســیبهای اجتماعی ، کرامات انســانی ، 
زندگی سعادتمند در ســایه فراگیری و عمل به 

فرامین قرآن کریم است.
وی بــه منویات مقام عظمای والیت پرداخت و 
تصریح کرد: اجــرای گام دوم انقالب ، پیرامون 
معنویــت، اخالق در جامعه ، عدالت گســتری 
و مهــرورزی به بندگان خدا و مبارزه با فســاد، 
بسترهای مناســبی اســت تا با برجسته کردن 
ارزش های معنــوی و بهره گیــری از ظرفیت 
الیتناهی و اقیانوس بیکران قرآن کریم ، گامهای 

بلندی در فضای کنونی جامعه برداریم.
عابدی معاون درمان اســتان همچنین ترویج و 
توسعه فرهنگ غنی قرآن کریم را وظیفه همگانی 
دانست و گفت: مبانی حقوق شهروندی ، تکریم 
سالمندان و مردم ، برنامه زندگی اجتماعی و ... در 

بطن کالم وحی مسطور است .
بر پایه این گزارش این مســابقه با هدف تسری 
بر خانواده و فرزندان کارکنان و به مناســبت ماه 
پرفضیلت رمضان برگزار شد که بیش از ۳۰ تن 
از کارکنان ، فرزندان و خانوادهایشــان به عنوان 
حافظان قرآن در این مســابقه شرکت کردند که 

نتایج به شرح ذیل اعالم می گردد:
در بخش حفظ جز ۳۰ توســط کارکنان، خانم 
۹۹ بعنوان نفر اول، خانم  رباب بازرگان با امتیاز ۵
فینا رحیم پو  همسررضا هادی  از دفتر رسیدگی 
به اسناد پزشکی با امتیاز ۹۷ به عنوان نفر دوم و 
ذبیح اله بابایی از کادر درمانی بیمارستان امید ابهر 

با امتیاز ۷۰ بعنوان نفر سوم حایز رتبه گردیدند.
زه مرادی  در بخش فرزندان کارکنان نیز خانم فا
فرزند کاظم مرادی از کارشناســان ستاد با امتیاز 
۹۹  به عنوان نفراول، مهدی شــجاعی فرزند  ۵
رباب نانی از کارکنان درمانگاه روزبه با امتیاز ۹۹ 
به عنوان نفر دوم و الینا رحمتی فرزند حســین 
رحمتی از پرســنل بیمارســتان امام حسین )ع( 
زنجان با امتیاز ۹۷ در جایگاه ســوم این دوره از 

مسابقه ها  ایستادند.
شایان ذکر است در جهت ترغیب و تشویق کلیه 
فرزندان کارکنان حافظ قرآن کریم شرکت کننده 

در این مسابقه ، هدایای ارزشمندی تقدیم شد.

ی  زی استان: و ا ع دیر ر
ی زنجان  ید از موزه ط از

ی زیست  ر هفته م
ان است رای

 مدیر روابط عمومــی اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان زنجان گفت: به مناسبت 
گرامیداشــت هفته محیط زیست بازدید از موزه 
تاری طبیعی ایــن اداره کل برای عموم رایگان 

است.
امجد باقری در گفت و گــو با خبرنگار ایرنا با 
بیان اینکه بازدید از مــوزه تاری طبیعی زنجان 
از ۱۷ خرداد ماه بــه مدت چهار روز برای همه 
مردم بر پایه ساعت کاری این موزه، رایگان است 
افزود: این هفته فرصت بسیار خوبی برای آشنایی 
عالقه مندان به حیات وحش و تنوع زیستی این 
استان زنجان و بازدیدکنندگان می توانند از نزدیک 
انواع گونه های جانوری تاکســیدرمی شــده را 

مشاهده کنند.
وی، شعار امسال هفته محیط زیست را »کاهش 
آالینده ها و پسماند، آسمان آبی و زمین سبز« اعالم 
و ابراز امیدواری کرد شهروندان و روستاییان این 
اســتان به محیط زیست توجه جدی نموده و از 
تهدید و تخریب آن جلوگیری و به بهبود آن نیز 

کمک کنند.
باقری اظهار داشــت: اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان زنجان برای حفظ طبیعت و بقا 
حیات وحش این استان تالش وافر می کند و از 
مردم نیز انتظار این اســت که این اداره کل را در 
دستیابی به اهداف و برنامه های تدوین شده یاری 

بیشتری دهند.
مدیر روابط عمومــی اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان زنجان گفت: در مــوزه تاری 
طبیعی استان زنجان، تاکسیدرمی انواع پرندگان، 
گوشــتخواران، علفخواران، خزندگان، حشرات 
و بندپایان، در معر دید قــرار دارد و این در 
شناساندن گونه های جانوری موجود در مناطق، 
ارایه آموزش و انجام پژوهش و تحقیقات بسیار 

مهم و تأثیرگذار است.
باقری افزود: بازدیدکنندگان از موزه می توانند از 
نزدیک با گونه های جانوری شاخص این استان 
ازجمله آهو، کل و بز، قو و میش ارمنی، خرس 
قهوه ای، عقاب طالیی، سارگپه، گرگ، یوزپلنگ 

ایرانی، مار، عقرب و رتیل، آشنا شوند.
وی تصریح کرد: این موزه در همه روزهای هفته 
به غیر از دوشنبه ها که تعطیل می باشد از ساعت 
هشت صبح تا ۱۴ ظهر و جمعه ها نیز از ساعت 

۱۴ تا ۱۸ برای بازدید عالقه مندان دایر است.

خبـر ان زنجان  داد: ی اس ا  ام    ی م

ا یاس هایصن ر ریاز  و م  را صا
 مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی 
استان زنجان گفت: پارسال ۲۰۳ میلیون دالر کاال 
از شهرک های صنعتی اســتان زنجان صادر شده 

است.
ایــرج احمــدی اظهار کــرد: میزان صــادرات 
واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی 
استان زنجان در سال گذشته افزون بر ۲۰۳ میلیون 

دالر بوده است.
این مســوول ادامه داد: ۴۴ واحد در شهرک های 
صنعتی استان زنجان در ســال گذشته تولیدات 
خود را صادر کرده اند که بیشترین میزان صادرات 
متعلق به شمش روی از شهرک تخصصی روی با 
ارزش ۱۰۳ میلیون دالر بوده و بیشترین صادرات 
انجام شده از استان زنجان به مقصد کشور ترکیه 

بوده است.
وی افزود: بعد از محصول شــمش روی، کاغذ 
تولیدی توســط شــرکت راشا کاســپین زنجان 

و محصوالت بهداشــتی شــرکت پارس حیات 
رتبه های بعــدی را در زمینه صــادرات به خود 

اختصا داده است.
احمدی با اشاره به اهمیت حمایت از واحدهای 

صادرات محور، تصریح کرد: بر پایه فرمایشــات 
رهبر معظم انقالب، باید تولید را به سمتی سوق 
داد که کشور شــاهد جهش صادراتی باشد تا به 

دنبال آن ثروت و ارزش افزوده تولید شود. 
این مقام مســوول تاکید کرد: باید توجه داشــت 
که صادرات محصول باعث ایجاد فضای رقابت 
نامحدود می شــود، بر همین پایــه اگر تولیدات 
صادرات محور شــود، کیفیت آن ها افزایش یافته 
و در نتیجه در داخل کشــور نیــز با اقبال مواجه 

خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
زنجان، خاطرنشــان کرد: توسعه صادرات یکی 
از الزامــات و محوری ترین مولفه ها در رشــد و 
شــکوفایی اقتصادی به شــمار می رود، بنابراین 
تولیدکنندگان باید ایــن نگرش را به عنوان یکی 
از اســتراتژی های اصلی خویش، در حوزه تولید 

به کار گیرند.

 یــک عضو هیات علمی دانشــگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی زنجان 
گفت: به طور کلی شیوع پرفشاری خون در افراد 
باالی ۱۸ سال ۲۵ درصد است که با افزایش سن، 
شــیوع بیماری افزایش می یابد، به طوری که ۵۰ 
درصد افراد باالی ۶۰ ســال به این بیماری دچار 

هستند
دکتر رضا حســن زاده ماکویی در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: در یک مطالعه انجام گرفته 
بــه طور تقریبی ۳۹ درصد افراد باالی ۲۰ ســال 
فشــار خون طبیعی و ۳۱ درصد در مرحله پیش 
فشار خون و ۲۹ درصد نیز فشار خون باال داشتند.
وی یــادآوری کرد: پرفشــاری خون یک فعل و 
انفعال پیچیده بین ژن ها و عوامل محیطی و یک 
بیماری چندژنی )پلی ژنیک( محسوب می شود 
و ژن های مولد بیماری در افراد مختلف متفاوت 

است. 

این متخصص بیماری هــای فلب و عروق ادامه 
داد: شــیوع فشارخون در 
کشورهای مختلف با توجه 
به جمعیت های مختلف و 
نژادهای مختلف متفاوت 
اســت و می تــوان گفت 
 ایــن بیمــاری در تمــام
دنیا بــه جز جمعیت های 
که  می شود  دیده  محدود 
نیز  پیشــرفته  جوامع  در 
بــه صورت ثابــت روند 

افزایشی دارد.
وی با اشــاره به ریسک 
فاکتورهای فشار خون باال 
گفت: فاکتورهایی از قبیل 
ســن باال، چاقی، مصرف 

نمک زیاد، مصرف کم پتاســیم کلسیم، فعالیت 

فیزیکی کم، کمبود ویتامین دی، استرس، مصرف 
فامیلی،  سابقه  نژاد،  الکل، 
بیماری ها در شرایط ویژه، 
بیماری کلیوی و دیابت و 
اپنه موقع خواب را شامل 

می شود.
حسن زاده ماکویی افزود: 
بیماری پر فشاری خون در 
اغلب موارد عالیم ویژه ای 
ندارد، اما با رنگ پریدگی، 
قرمز شدن، سوت کشیدن 
موارد  )در  سردرد  گوش، 
شــدید(، تهوع، سرگیجه، 
خســتگی  قلب،  تپــش 
زودرس، تنگــی نفــس، 
 از نشــانه های بــروز آن 

به شمار می رود.

وی اضافه کرد: همه به این مهم توجه داشته باشند 
که چاقی و اضافه وزن ۲ عامل خطر قوی ناشی 
از عوامل محیطی اثر بارز و مستقل برای بیماری 
پرفشاری خون محسوب می شود و از طرفی ۶۰ 
درصد بیماران فشار خونی بیش از ۲۰ درصد آنان 

افزایش وزن دارند.
این عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشــتی و درمانی زنجان ادامه داد: 
درفرد چــاق با افزایش وزن مکانیســم جبرانی 
جهت سوزاندن چربی فعال شدن بیشتر سیستم 
ســمپاتیک می باشد که موجب فشــارخون باال 

می شود. 
وی خاطر نشــان کرد: فشارخون به طور طبیعی 
در اثر اســترس و فعالیت بدنی بــاال می رود، اما 
فــردی که دچار بیماری فشــارخون اســت، به 
 هنگام اســتراحت نیز فشــار خون باالتر از حد 

طبیعی است.

ی زنجان: ش و  ا ع ی دان ا ع و  یک ع

ت م شوند اری خون م یماری پرف ه  ی  سا  ا ی  د افرا ر  

ه ای استان زنجان ا م و ن  مدیرک راهداری و 

و نهمی هاه را زا ر یها وار مد ر  د
اران ه پیمان میلیار تومان  ده 

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان زنجان گفت: بخش عمده در آمد عوارضی 

ها در آزاد راه ها هزینه می شود.
عبدالحسین علی اکبری در گفت و گو  با خبرنگار 
موج رسا، در پاســ به پرسشی در باره خدمات 
رســانی آزاده راه ها به ویژه زنجــان- تهران در 
حالی که وضعیت آســفالت ایــن جاده مطلوب 
نیست، اظهار داشت: یکی از مباحث در این زمینه 
طول آزاد راه است و در حالی که آزاد راه زنجان-
قزوین دارای ۱۸۹ کیلومتر طول اســت، آزاد راه 

تهران- کرج دارای ۱۵۰ کیومتر است.
وی افــزود: آزاد راه تهران - کرج دارای دیرینگی 

باالی بهره برداری اســت در حالــی که آزاد راه  
زنجان- تهران از سال ۷۶ افتتاح شده است که در 

این زمینه تاثیرگذار است.
این مســوول با بیان اینکه طول، زمان ساخت و 
نحوه مشــارکت برای خدمات رسانی آزاد راه ها 
موثر اســت،افزود: عبــور از آزاد راه ها اجباری 
نیســت و موازی با آن جاده های ترانزیت ساخته 

شده است که می توان از آن استفاده کرد.
وی بــا اشــاره به اینکــه بخش عمــده در آمد 
عوارضی ها در آزاد راه ها هزینه می شود، افزود: با 
برگزاری مناقصه در سال گذشته ۴۶ میلیارد تومان 
در زمینه  نیوجرسی قرار داد بسته شده است که تا 

۱۰۵ کیلومتر اجرا می شود.
علی اکبری بیان داشــت: در بحث روشنایی آزاد 
راه ها سیاســت وزارت راه و شهرسازی با توجه 
به کمبود منابع ایجاد روشنایی در تقاطع ها، نقاط 

حادثه خیز و محوری است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته قرارداد ۱۰ بسته 
شده اســت، افزود: در صورت اختصا منابع 
بیشتر میزان روشنایی آزاد راه های استان افزایش 

می یابد.
این مسوول با اشاره به کیفیت نامطلوب آسفالت 
آزاد راه هــای  زنجان-تهــران و زنجان- تبریز، 
گفــت: در حد منابع تالش مــی کنیم کیفیت نیز 

مطلوب شــود. وی با اشــاره به بدهی ۱۵میلیارد 
تومان به پیمانکاران آســفالت، افــزود: ده و نیم 

میلیارد تومان نیز در حوزه ایمنی بدهکار هستیم.
علی اکبری ادامه داد: در پروژه های بزرگ کیفیت 
آســفالت از مرحلــه تولید تا پخــش با حضور 
کارشناسان آزمایشگاه و مکانیک خاک انجام شده 

و کنترل کیفیت می شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
زنجان افزود: اما در برخی مواقع با توجه به شرایط 
جوی با توجه به درجه حرارت و محیط که امکان 
فعالیت وجود نــدارد، برای جلوگیــری از بروز 
اتفاقات، مشکالت به صورت موقت حل می شود.

 مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی 
استان زنجان تاکید کرد: کشت گیاهان دارویی در 

استان زنجان حمایت می شود.
بهنام اوجاقلو در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
بخش باغبانی به ویژه حوزه تولید گیاهان دارویی 
بــه دلیل دارا بودن قابلیت های فــراوان از جمله 
ارزآوری و اشتغال زا بودن می تواند نقش مهمی در 
تحقق اهداف توسعه ای و اقتصادی دولت داشته 

باشد.
این مســوول ادامه داد: رویکرد جهانی، استفاده از 
گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی در صنایع دارویی، 
آرایشی-بهداشتی و صنایع غذایی را ایجاب می کند 
و به دنبــال آن، توجه مردم، مســووالن و صنایع 
داخلی به تولید هر چه بیشتر و با کیفیت تر گیاهان 

دارویی و معطر مبذول شده است.
وی با بیان اینکه اســتان زنجان شــرایط اقلیمی 
مساعد و مناسبی در زمینه کشت و تولید گیاهان 
دارویــی دارد، افزود: در بیش تر موارد، شــرایط 
موجود اقلیمی سبب کاهش نسبی جمعیت آفات 

و بیماری ها در رویشــگاه ها می شود که این خود 
عامل موثری در کنترل آفات و بیماری ها و امکان 
تولید گیاهان و محصوالت سالم و حتی ارگانیک 

بدون استفاده از سموم را میسر می سازد.
اوجاقلو تصریح کرد: تنوع و رویش طبیعی بیش 
از ۲۰۰ گونه گیاه دارویی در فلور گیاهی اســتان 
زنجان و مزیت نسبی و امکان کشت بیش از ۲۰ 
گونه گیــاه دارویی با ارزش صادراتی باال، وجود 
زمین های وسیع و مســتعد برای کشت گیاهان 
دارویی، کم توقع بودن این گیاهان نســبت به آب 
و خاک مرغوب، تولید و اشتغال زایی پایدار این 
بخش و نیز ارزش صادراتی باالی گیاهان دارویی، 
از جمله مزیت های توسعه کشت این گیاهان در 

استان به شمار می رود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان 
زنجان با اشــاره به اینکه  هم اکنــون، عالوه بر 
گیاهان خودروی مرتعی، ۱۶ گونه گیاه دارویی در 
استان کشت و کار می شود، یادآور شد: کمیته فنی 
گیاهان دارویی استان گونه هایی همچون آویشن، 
اکلیل کوهی، سنبل  بادرنجبویه،  اسطوخودوس، 
الطیــب، نعناع فلفلی، گل راعــی، گل محمدی، 
زعفران، رازیانه، زیره ســبز، موســیر، کدو طبی، 
ســرخارگل و به لیمو را به عنوان گونه های امید 
بخش برای توسعه کشت در استان معرفی کرده 

است.
وی توسعه کشــت و تولید گیاهان دارویی را از 
اولویت ها و برنامه های ســازمان جهادکشاورزی 
استان زنجان برشمرد و افزود: حمایت های مختلفی 

در این زمینه برای متقاضیان و بهره برداران در نظر 
گرفته شــده اســت که از جمله آن ها می توان به 
ه مشاوره و آموزش های الزم در زمینه کاشت،  ارا
داشت و برداشت در قالب کالس های ترویجی و 
آموزش های چهره به چهره، برگزاری و مشارکت 
در برپایی نمایشــگاه ها و همایش های مربوط به 
گیاهان داوریی، ایجاد ارتباط بین متقاضیان کشت 
گیاهــان دارویی و تامین کنندگان بذر، نشــا و 
خریداران محصول، ایجاد و ســاماندهی پشتیبان 
گیاهان دارویی، معرفی متقاضیان برای استفاده از 

تسهیالت کم بهره اشاره کرد.
اوجاقلو خاطرنشــان کرد: به منظور ساماندهی و 
شناســایی متقاضیان و آموزش و مشاوره و ارایه 
خدمــات فنی و نظارت بر تولید و اجرا و تامین، 
توزیع، عرضــه انواع نهاده، خریــد، بازاریابی و 
فروش محصول و ایجاد ارتباط بین زنجیره های 
دخیل در این بخش، نســبت به راه اندازی هولدر 
یا پشــتیبان گیاهان دارویی در استان زنجان اقدام 

شده است.

د کرد: اک رز استان زنجان  ا ادک ان  انی ساز ا ور  دیر ا

اروی یاهان  ت  مایت زنجان از ک

 معاون اقتصادی استاندار زنجان از پیگیری 
۳ شرکت برای واردات مستقیم دام زنده به استان 

زنجان خبر داد.
فرامرز نیک سرشــت در گفت وگو با موج رسا، با 
اشاره به انجام رایزنی ها برای وردات دام زنده به 
استان زنجان اظهار کرد: ما این آمادگی را در استان 

داریم و مسایل زیرساختی نیز فراهم است.
وی با بیان اینکه اداره کل دامپزشــکی، فرودگاه و 

جهاد کشــاورزی نیز آمادگی الزم را برای تحقق 
این امر دارنــد، ابراز کرد: شــرکتهای بازرگانی 
تجــاری می توانند مجوزهــای الزم را برای این 

موضوع بگیرند.
معاون اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به اینکه 
سه شرکت در استان زنجان سابقه واردات گوشت 
گرم را دارند، عنوان کرد: تا این لحظه سه شرکت 
بــرای وردات دام زنــده اعالم آمادگــی کرده و 

پیگیری های الزم را انجام می دهند.
وی با بیان اینکه ما در بحث مدیریتی این موضوع 
هیچ مشکلی نداریم، خاطرنشــان کرد: باید دید 
که بخش خصوصی چه طور کارهایش را در این 

زمینه پیش می برد.
نیک سرشت با اشــاره به سفر معاون  اول رییس 
جمهور به استان زنجان گفت: این  سفر به زودی 
خواهد شد اما زمان دقیق سفر را  قطعی نکرده ایم.

وی بیان کرد: معــاون اول رییس جمهور در این 
ســفر برخی از واحدهای تولیدی استان را افتتاح 
خواهند کرد و از نردیک مســایل استان را مورد 

بررسی قرار می دهند.
معاون اقتصادی استاندار زنجان اظهار کرد: در کنار 
این، ســفر تعدادی از وزرا از جمله وزرای کار و 
صنعت و همچنین راه و شهرسازی نیز برای سفر 

به استان هماهنگ شده است.

معاون استاندار زنجان خبر داد:

ه استان زنجان ا زنده  یم  ا مست رای وار یری  شرکت  پی
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یا  م انان ا زنجان از میز
رتر ورز  های  دا است

ور شد ک
 

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: این 
اســتان به عنوان یکی از ۱۰ استان میزبان دومین 
دوره المپیاد اســتعدادهای برتر ورزش کشــور 

انتخاب شد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان زنجان، علی خلیلی با بیان اینکه 
ورزش زنجان در مسیر رشد و تعالی مطلوب قرار 
دارد، افزود: افتخار آفرینی ورزشکاران زنجانی در 

رشته های مختلف ادامه دارد.
وی از قطعی شــدن میزبانی زنجــان در دومین 
دوره المپیاد اســتعدادهای برتر ورزش کشــور 
خبر داد و گفت: بر پایه اعالم آمادگی استان ها و 
پس از بررسی های ستاد المپیاد استعدادهای برتر 
ورزش کشور ۱۰ استان میزبان دومین دوره المپیاد 

مشخص شدند که زنجان نیز جزو آنها است.
وی با بیان اینکه استان زنجان دارای امکانات بیسار 
خوب و مطلوب سخت افزاری در ورزش است، 
خاطرنشــان کرد: این استان به همراه استان های 
اردبیل، البرز، کرمانشاه، قزوین، تهران، سیستان و 
بلوچستان، کردستان، مازندران و گلستان، میزبانان 
دومیــن دوره المپیاد اســتعدادهای برتر ورزش 

کشور هستند.
خلیلی با بیان اینکه این مســابقه ها در دو بخش 
پســران و دختران برگزار می شود، اظهار داشت: 
زنجان در نخســتین دوره این مسابقات در چهار 

رشته ورزشی میزبانی را برعهده خواهد داشت.
دومیــن دوره المپیاد اســتعدادهای برتر ورزش 

کشور نیمه دوم امرداد امسال برگزار می شود.
نخستین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی 
کشور سال گذشــته از اواخر آبان ماه آغاز شد 
که زنجان در چهار رشــته ورزشی میزبان این 

مسابقه ها بود.

خبر

وان ه کتا زاری مسا ر
نوان  ا  اش   و ن
ر ایجرو نمای آفتا 

 در آستانه سی امین سالگرد عروج ملکوتی 
بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان ایجرود اقدام به برگزاری 
مسابقه کتابخوانی و نیز مسابقه نقاشی در مورد 
زندگی حضرت امام خمینی )ره( با عنوان »نمای 

آفتاب« در شهر خوشه های زر نمود.
احسان پیشــکاری رییس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرســتان ایجرود، هدف از برگزاری 
مسابقه کتابخوانی را تبیین مولفه های اندیشه و 
افکار امام راحل و ترویج فرهنگ مطالعه دانسته 
و افزود: باید نســل جوان امروز بیش از پیش با 
دیدگاه های معمار کبیر انقالب اسالمی آشنایی 
یابد، چراکه امام )ره( احیاگر ارزش های اسالمی 
در عصر حاضر بوده و بی شــک ساختن فردای 
روشــن برای ایران اسالمی نیز به دست جوانان 

این مرز و بوم خواهد بود.
وی همچنین در باره مســابقه نقاشــی گفت: 
کودکان و نوجوانان ایجرود در رقابتی ســالم و 
در فضایی آرام و نیز احساسی پاک به امام راحل، 
گوشــه ای از عالقه خود به امام مهربانی ها را با 
خلق آثار و نقاشی خود به تصویر خواهند کشید.
پاس  افزود: عالقه مندان می توانند  پیشــکاری 
پرســش های مســابقه کتابخوانی و نیز آثار و 
نقاشــی های خود را تا پایان روز بیستم خرداد 
ماه به دبیرخانه اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
شهرســتان ایجرود ارسال کنند. گفتنی است به 
برگزیدگان این مسابقه ها به قید قرعه و به رسم 

خواهد شد. یادبود هدایایی اهدا

خبـر رییس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان:

د ار  ک ارم  س  ا ب باا ا شبن ا های ر
 رییس دانشگاه آزاد اسالمی زنجان گفت: 
ادبیات کســب وکار  با  شــرکت های دانش بنیان 

مشکل دارند.
بــه گزارش خبرنگار مهــر، علیرضا فیروز فر در 
نشســت شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی در محل اتاق بازرگانی اســتان زنجان، 
بر حمایت از شــرکت های دانش بنیان تأکید کرد 
و افزود: اتاق بازرگانی در حمایت از شرکت های 

دانش بنیان می تواند نقش بزرگی ایفا کند.
وی بابیان اینکه شرکت های دانش بنیان در اقتصاد 
نقش بســیار مهمی دارند، اظهار کرد: دید بسیار 
خوب و وســیع توســط اتاق بازرگانی استان در 
حمایت از این شــرکت ها مدنظر قــرار گیرد تا 

فعالیت این شرکت ها تسهیل شود.
رییس دانشــگاه آزاد اســالمی زنجــان گفت: 
شــوربختانه شــرکت های دانش بنیان با صنعت 
ارتباطی ندارند. این شرکت ها می توانند با حضور 

در حوزه صنعت از تجهیزات موجود واحدهای 
صنعتــی از جمله واحد آزمایشــگاهی و فضای 
واقعی برای افزایش تکنولوژی صنایع اســتفاده 

کنند.
فیروزفر تأکید کرد: راه اندازی یک مرکز تحقیقات 
متالوژی بســیار قوی و نمونه در ســطح منطقه 
می تواند جــز و برترین مرکز تحقیقاتی کشــور 
باشد و خدمات خوبی را به صنایع و شرکت های 

دانش بنیان بدهد.
وی افــزود: اگــر شــرکت های دانش بنیــان با 
تسهیلگری می توانند بســیاری از مشکالتشان را 
حــل کنند و در این میان دانشــگاه ها نیز در این 

زمینه می توانند نقش خوبی ایفا کنند.
رییس دانشگاه آزاد اســالمی زنجان بابیان اینکه 
ادبیات کســب وکار  با  شــرکت های دانش بنیان 
مشــکل دارند، افزود: فعالیت دانشگاه ها می تواند 
در حوزه آموزش های کســب وکار و بحث های 

مشاوره ای کســب وکار و آموزش های صادراتی 
باشــد. فیــروز فر تأکیــد کرد: اگر تســهیالت 

به صورت ملموس در حوزه ارایه شود شرکت های 
دانش بنیان بیشتر منتفع خواهند شد.

 استاندار زنجان گفت: با وجود اینکه عمر 
شرکت های دانش بنیان در استان زنجان کم و نوپا 
است ولی پیشــرفت خوبی از نظر کمیت تاکنون 

داشته است.

به گزارش مهر، فتح اله حقیقی در نشست شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق 
بازرگانی، با بیان اینکه موضوعات شــرکت های 
دانش بنیان از اولویت های ها ی مهم استان است، 

افزود: با اینکه عمر شرکت های دانش بنیان در استان 
کم است و نوپا هستند ولی پیشرفت خوبی از نظر 

کمیت تاکنون داشته اند.
وی توسعه شرکت های دانش بنیان را از اولویت های 
مهم دانست و ظهار کرد: دولت باور و نگاه ویژه به 
شرکت های دانش بنیان دارد و فعالیت این شرکت ها 

را ضامن توسعه در حوزه های مختلف می داند.
حقیقی با تاکید بر لزوم رفع چالش ها و مشکالت 
موجود در زمینه فعالیت شرکت های دانش بنیان، 
افزود: باید مســایل مربوط به شرکت های دانش 
بنیان در نشســت ها بحث شــده و برای رفع آنها 

تصمیم گیری و راهکارها ارایه شود.
استاندار زنجان با بیان اینکه مقاومت ها و بروکراسی 
هایــی در زمینه فعالیت شــرکت های دانش بنیان 
وجود دارد، گفت: این مقاومت ها قابل شکســته 
شدن هســتند و باید اراده جمعی برای توسعه و 
گسترش فعالییت شرکت های دانش بنیان در استان 

صورت بگیرد.
حقیقی با بیان اینکه شــرکت های دانش بنیان در 
صورت رسیدن به جایگاه مطلوب می توانند سهم 
مهمی از اشتغال را به خود اختصا دهند، ابراز 
کرد: شرکت های دانش بنیان اولویت استان و کشور 
اســت و توجه به شرکت های دانش بنیان اشتغال 

پایدار ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه یکی از مشکالت کشور ما واردات 
مواد اولیه است، گفت: شــرکت های دانش بنیان 
قدرت ســاخت مواد اولیه را دارند و نیازی نیست 

مواد اولیه را از خارج وارد کنیم.
اســتاندار زنجان با بیان اینکه دبیــر خانه در باره 
شــرکت های دانش بنیان توسط سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان تشــکیل شــود، گفت: 
نمایشگاهی در استان با حضور تمام شرکت های 
دانش بنیان سطح کشور برگزار شود تا توانمندیها و 

قابلیت های این شرکت ها معرفی شود.

 مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان 
گفت: یکی از علل انحرافات اجتماعی به خاطر 

پر نشدن صحیح اوقات فراغت است.
به گزارش ایسنا، علی خلیلی در ستاد ساماندهی 
اوقات فراغت جوانــان، اظهار کرد: اگر اوقات 
فراغت به درستی غنی سازی نشود و متناسب با 
هنجارهای اجتماعی نباشد، زمینه را برای بروز 
یک ســری از ناهنجاری ها و آســیب ها فراهم 
می کند. در این راســتا، رویکرد اداره کل ورزش 
و جوانان، جلب همــکاری بخش خصوصی، 
ســمن ها و متعاقب آن، مشــارکت حداکثری 

جوانان  است.
این مســوول با اشــاره بــه لزوم اهتمــام برای 
راه اندازی خانه جوانان، ادامه داد: علی رغم کمبود 
اعتبار، برخی تجهیزات خریداری شــده است و 
اگر فرمانداران همکاری کنند، تعدادی خانه جوان 
در فصل تابستان امســال راه اندازی خواهد شد. 
این در حالی اســت که در مجمــوع ۱۰۳ خانه 
ورزش روستایی راه اندازی شده و آغاز به کار ۷۰ 

خانه دیگر نیز در دست اقدام است.
وی در ادامه با اشــاره به این که باید جوانان را 
ســاماندهی کنیم تا از فضــای موجود در مرکز 
رشد و شتاب دهی کسب و کار جهاددانشگاهی 
زنجان بهره بگیرند، تصریح کرد: نباید به خاطر 
برگــزاری کالس های ورزشــی، از برنامه های 
فرهنگی غفلــت کنیم. برای تحقــق این مهم، 
نیروی کافی نداریم و دستگاه های فرهنگی باید 

به ما کمک کنند.
سرپرســت معاونت فرهنگی و امــور جوانان 

اداره کل ورزش و جوانان اســتان زنجان نیز در 
ادامه گفت: پارســال ۷۳۸۱ برنامه توسط ۱۷۵۵ 
پایگاه شهری و روستایی در راستای غنی سازی 
اوقات فراغت اجرا شد و در مجموع ۲۳ هزار و 

۳۵۳ نفر از آن بهره مند شدند.
لیال کریمی با اشــاره به این که ۲۸ درصد از این 
پایگاه هــا در مناطق روســتایی و ۷۲ درصد در 
مناطق شهری بوده اســت، افزود: سال گذشته، 
۱۲ درصد از این پایگاه ها بخش خصوصی، ۲۳ 
درصد مردم نهاد و ۶۵ درصد نیز دولتی بود. این 
در حالی اســت که بیشترین برنامه اجرا شده در 
قالب برنامه های فرهنگی و هنری )۲۰۵۲ فقره( 

و کم ترین نیــز مربوط به اردوهای جهادی )۱۸ 
فقره( بوده است.

وی تصریــح کــرد: در مجموع پارســال ۱۵۰ 
کالس آموزشــی با مضمون آگاه سازی در زمینه 
اعتیاد، ازدواج و آســیب های اجتماعی برگزار 
شده است و شاهد برگزاری ۳۵ مورد جشنواره 
نشاط اجتماعی در سطح شهرستان ها و روستاها 
بوده ایــم. همچنین، جوانان و نوجوانان اســتان 
زنجان طی پارســال از ۷۰ مورد اردوی هویتی، 
ورزشی و تفریحی برخوردار شدند و ۹۲ خانه 
ورزش روســتایی نیز جهت غنی سازی اوقات 

فراغت روستاییان تجهیز شد.

 کارشناس طب سنتی گفت: امتالی معده 
منشا بروز پرفشاری خون است.

ناصر صابری در گفت وگو با ایســنا، در رابطه با 
فشارخون، اظهار کرد: شوربختانه در کتب طب 
سنتی معادل لغوی برای بیماری فشارخون وجود 
ندارد و این موضوع درک این بیماری را در طب 
سنتی مشکل می ســازد. در طب رایج، پرفشاری 
خون میزان فشاری اســت که از طرف خون بر 
دیواره  داخلی شریان ها وارد می شود، اگر این فشار 
از حد طبیعی خارج شود تبدیل به پرفشاری خون 

می شود.
وی در رابطه با روش های پیشــگیری از بیماری 
فشــارخون، افــزود: با توجه به نقــش پررنگ 

امتالی معده )پــر بودن معده( به عنوان منشــا 
بروز امرا امتالیی )از جمله فشارخون( بیشتر 
ســفارش ها پیرامون تدابیر خوردن است. امرا 
امتالیی به علت پرخوری، تداخل خوردن غذا ها، 
درهم خوری و خــوردن غذا قبل از هضم غذای 

قبلی ایجاد می شود.
صابری در رابطه با تدابیر پیشــگیرانه برای انواع 
امتالی معــده، تصریح کــرد: از جملــه تدابیر 
پیشگیرانه برای انواع امتالی معده می توان به تقلیل 
و تلطیــف طعامر، پرهیز از تداخل طعام یا همان 
اضافه کردن غذای جدید قبل از هضم کامل غذای 
خورده شده، پرهیز ازسو ترتیب در مصرف غذا 
)عدم مصرف غذای لطیف، پیش از غذای غلیظ(، 

پرهیز از خــواب در زمان امتالی معده و ورزش 
اشاره کرد.

وی در رابطه با روش های درمانی پرفشاری خون 
در طب سنتی، خاطرنشان کرد: از جمله روش های 
درمانی پرفشــاری   خون در طب سنتی استفاده از 
مفردات است که شامل مصرف بومادران و کیالک 
)کاهش فشارخون دیاســتولیک(، مصرف چای  
ترش )کاهش فشارخون سیتولیک(، مصرف آب 
آلبالو، سیر، برگ زیتون، سیاه دانه، آب انار )کاهش 
دیاستول و سیســتول(، مصرف آب ماست، آب 
دوغ، آب لیمو، آلو، شــربت زرشــک و مصرف 
دم کرده گل گاوزبان، میوه نســترن و فلوس، آش 
آبغوره، آش آلو که در کنترل فشارخون موثر است.

 نداشــتن ایده و فقــدان خالقیت چیزی 
است که تولیدکنندگان و ایده پردازان ایرانی همیشه 
از آن رنج بــرده  و با آن مواجه بوده اند. در چنین 
شرایطی، متاســفانه همه روزه کپی های متنوعی 
از لوگوی محصــوالت مختلف در اطراف خود 
می بینیم، کپی کاری هایی که بدون شک در سراسر 
جهان پیگیرد قانونــی دارد اما در ایران، به خاطر 

نبودن قانون »کپی رایت«، قسر در می رود.
به گزارش ایسنا، وقتی جایی قانون جلودار بسیاری 
از تخلفات نباشد، بدون شک فقط »وجدان کاری« 
می تواند جلوی بسیاری از ناجوان مردی ها در بازار 
مکاره دنیای امروز بایســتد. بازاری که عرصه را 
برای رقابت های تنگاتنگ گاه غیراصولی و فاقد 
ارزش باز گذاشته است و وای به حال روزی که 
»قانون جنگل«، جای »انتخاب طبیعی« را بگیرد؛ 
چراکه در چنین شرایطی، به جای انتخاب طبیعی 
شایستگی، شاهد رشد قدرت هایی خواهیم بود 
که به جز پشتوانه مالی، سخن دیگری برای گفتن 

ندارند.
در واقع لوگو یا همان نشانه گرافیکی باید از قدرت 
حضور در بازار برخوردار بوده و بالفاصله توسط 
مخاطبان پذیرش شود ولی استفاده از نشان های 
عمومی، تصاویر و یا آیکون های تکراری می تواند 
ه شــود.  فقــط از طرف یک فرد غیرحرفه ای ارا
فردی که به خوبی توانســته نابسامانی های بازار 
و فقدان قانون »کپی رایت« را تشــخیص دهد و 
با فرصت جویی فرصت طلبانه ای، رقبای خود را 

پشت سر بگذارد.
یک طراح لوگو، در ایــن رابطه در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار می کند: »کپی کاری« در طراحی لوگو 
مشکلی است که همه طراحان، سال ها است با آن 
دست و پنجه نرم می کنند و متاسفانه این موضوع 
حتی راجع بــه برندهای خیلی بزرگ هم صدق 
می کند. جالب آن که ایــن کپی کاری ها در حرفه 
طراحی لوگو، گاهی بین مشاغل غیرمرتبط اتفاق 

له را بغرنج تر جلوه می دهد. می افتد و مس
حمیدرضا سلیمی ادامه می دهد: در ایران، قانون 
»کپی رایت« نداریم و پیگیری آن کار آسانی نیست. 

البته می توان »لوگو« را ثبت کرد ولی پیگیری های 
پیچیده و دشواری دارد و شخصی که در پی این 
کار می رود، باید کفش آهنین بپوشد. از همین رو، 
کســب و کارها ترجیح می دهند که چندان روی 
له مانور ندهند؛ چراکه عالوه بر هزینه بر  این مس
بودن، مدت  زمان زیادی طول می کشــد تا فرد به 

نتیجه دلخواه برسد.
وی ادامه می دهــد: برای این که همه فعالیت های 
برندینــگ را چه در بازارهــای داخلی و چه در 
بازارهای خارجی بشناسیم، به کاراکتر، شکل و یا 
عالمتی نیاز داریم که نماینده برند محسوب شود. 
در این میان، »کسب و کارها«، »برندینگ« و »لوگو« 
بسیار به هم وابسته است و روی موفقیت یکدیگر 
تاثیــر می گذارد و پرواضح اســت که منحصر به 
فرد بودن یک لوگــو، از ویژگی های ضروری آن 
محسوب می شــود؛ چراکه عالوه بر تاثیر بصری 
روی مخاطب، اعتبار آن کســب و کار محسوب 

می شود.
سلیمی با اشــاره به این که در محیط برندینگ و 
کســب و کار، لوگو و برند بســیار به هم وابسته 
اســت، تصریح کرد: یک لوگو هر چقدر هم که 
از ویژگی های درست و اصولی برخوردار باشد و 
طبق قاعده های درستی طراحی شده باشد، بازهم 
به برند وابسته است و به تنهایی نمی تواند موفق 

باشد. مگر این که در مجامع هنری و جشنواره ها 
ه شود. ارا

این طراح لوگو یادآور شد: مهم ترین ویژگی لوگو 
این است که از نظر ظاهری، نمایان گر کاراکترهای 
کسب و کار باشد. برای این منظور، طراحان لوگو 
معموال قبل از شروع طراحی، جلساتی با صاحبان 
کسب و کار برگزار کرده و اهداف مد نظر آن ها را 
مورد بررسی قرار می دهند؛ در واقع لوگوی نهایی 
باید به شــخصیت و محیط واقعی کسب و کار 
نزدیک باشــد و تحقق این مهم، مستلزم نگارش 

تفهیم نامه بین مشتری و طراح است.
وی با تاکید بــر این که طراحی لوگو را نمی توان 
مرزبندی کــرد و این هنــر، در محدودیت های 
استانی نمی گنجد، خاطرنشــان کرد: نقش لوگو 
در ایجاد ارتباط بــا مخاطب، محبوبیت و انتقال 
مفاهیم یک برند نقشی کلیدی و بسیار پراهمیت 
دارد؛ به عبارتی اگر طراحی لوگو به درستی انجام 
شده باشد، ابزاری قدرتمند در ارتقای جایگاه برند 
خواهد بود. طراحی لوگو باید منطبق بر استراتژی 
برند صورت بگیرد و آن چه طراح در اختیار دارد، 
بازی با شکل ها و رنگ ها است. خوشبختانه امروز 
استان زنجان نیز از نمونه های برندینگی برخوردار 
است که خوش می درخشند و حرفی برای گفتن 

دارند.

استاندار زنجان:

اشته اند رفت کم خو  ر زنجان پی نیان  ان  شرکت های 

ه و روی ی س

ی ا ا ا را زا بر  را  ا ا د نی

ه اص
ت او  ه  نو منا

اری کارهای  رونس یت  و ا مو
رور  تجدید  اری س ر خدمات ش

اشد ه م  منا

ی و یم گ
شرکت  ار که ا سند فاکتور فرو  یله ا م  دینوس
 M1929D  رس تی روی کامیون کم یز خو رو   ار خو
G و  ماره موتور  ه رن سفید و ش مد 
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یک کارشناس طب سنتی عنوان کرد:

اری خون رای کنتر پرف یاه  ه های  نس
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اذان ظهر

13:14

غروب آفتاب

20:32

اذان مغرب

20:54

نیمه شب

00:21

اذان صبح فردا

4:08

طلوع صبح فردا

5:57
وضعیت آب و هوای زنجان:

10
30

جز همین دربه در دشت و صحاری بودن
ما به جایی نرسیدیم، زِ جاری بودن

چالشت چیست که تقدیر تو هم، زین دو یکی است
از کبوتر شدن و بازِ شکاری بودن

دوست خواهی است به تعبیر تو، یا خودخواهی
در قفس، عاشِق آوازِ قناری بودن؟

چه نشانی است به جز داغ خیانت به جبین
این یهودا صفتان را، زحواری بودن

مرهمی، زندگی ام، زخمی اگر، مرگ ام باش
که به هر کار خوشا، یکسره کاری بودن

گر خزان این همه رنگین و اگرمرگ اینست،
دل َکند ُگل به تمامی زِ بهاری بودن

عشق را دیده و نشناخت تُرنج از دستش
آنکه می خواست زِ هر وسوسه عاری بودن

باز»بودن« و»نبودن« ؟ اگر اینست سؤال
همچنان»بودن« اگر با توام. آری، بودن!

دل من! دشت پر از آهوکان شد، تا چند
تو و در حلقه ی یک یاد، حصاری بودن؟

آتِش عشقی از امروز بتابان، تا کی،
امروز با حسین منزویزیرِ خاکسترِ پیراری و پاری بودن. منبع: سایت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی

Zanganemrooz@gmail.com   @zandgan
گردشگری و میراث

 مردمانش میزبانانی مهربان هســتند، آنها 
خود را نزدیک شما می دانند. خیرانی که از سر 
مهر، مهرانه  دارنــد. در فیزیک خود را به ثبوت 

رسانده اند.
شهری در شمالغرب ایران، نامش زنجان، معروف 
است به شهر ملی ملیله، شهر چاقو و مس، شهر 
چاُرق. ربطی به زن ندارد منتهی نصف جمعیتش 
را زنان تشــکیل داده اند. پسوند نامش با ورود 
اسالم جان گرفت؛ چراکه زندیگان بود و زنجان 

شد. با اهل َزند پیوندش می دهند
به گزارش همدلی زنجان؛  گروهی که اهل کتاب 
زند بودند و افکار اوســتایی داشتند، اما امروزه 
افکارشان از جنس اشراق است، به دنبال کشف 
و شــهودند. از تفکرات و فعالیت های اقتصادی 
نیز غافل نبوده اولین بار چاو را چاپ و منتشــر 
کردند. گرچه منســوب به شــاه اند و شهرشان 
شــهین خوانده می شد ولی شــاهی نداشتند اما 
شهریاری بزرگ داشــتند. در صدارت بی بهره 
نبودنــد و صدرالدین احمد خالــدی زنجانی 

داشتند.

این شهر را خمسه نیز نامیده اند به واسطه ی پنج 
ایلی که اکثریت و شــوکتی در منطقه داشــتند. 
مردمانــش میزبانانی مهربان هســتند، آنها خود 
را نزدیک شــما مــی دانند. خیرانی که از ســر 
مهر، مهرانه  دارنــد. در فیزیک خود را به ثبوت 

رسانده اند.
عالوه بر زنجان شهرستان های دیگری دارد که 
از ماه، نشــان دارند و از دره های خرم تشــکیل 
شــده اند. خدا را بنده اند و بــا قیدار نبی عهد و 
پیمان بسته اند. آب را سد کرده - اوهر- مقدس 
مــی دارند و در صرفه جویــی به کمال رعایت 
می کنند. زمانی پایتخت سلطانی داشتند، گنبدش 
هنوز بر آسمان سلطانیه استوار است. طارمش به 
عنوان سپهر زنجان اســت که همچو نگینی در 
زمین واقع شــده. نهایتاً آبادی های زرین ی دارد 

که ایجرودش خوانند.
دریایی ندارد ولی شــهر غواصان دریادل است. 
عملیات هایــی موفقیت آمیز همچــون والفجر 
هشت را غواصی کرده اند. رودخانه ای دارد قزل 
اوزن نام، که یکی از سرچشمه های آن کوههای 

زنجان است که از دریا کم ندارد و این استان را 
به بزرگترین دریاچه جهان وصل می کند.

اهل انزوا نیستند، در شعر سر سوزن ذوقی دارند 
و منزوی  مســلک اند. مردانــی دارند از جنس 
نمک، گنبدهایی آجری از نوع ســلطانی، غاری 
دارند با نام کتله خور و دژی بهستان نام. اگرچه 
آیین رختشویی قدیمی از بین رفته ولی موزه ای 
دارند به نام رختشویخانه که تداعی گر سنت های 
قدیمی رختشــویی و نشان از گرامیداشت مقام 
زن در اجتماع. بی شــک، در ارتباط با این معنا 
بوده است که چارق ساخته می شده و می شود.
هنوز صدای چکش مسگرها به گوش می رسد. 
همین اســت که شــهر، روح و جان خود را در 
کالبد حفظ کرده اســت. چاقو می ســازند برای 
تقسیم شادی و قربانی کردن قربانی در بزرگترین 

عید مسلمانان و دیگر جشن هایشان.
 طوالنــی ترین بــازار ایران را دارنــد که به دو 
قســمت باش بازار و آشاقی بازاری تقسیم شده 

است.
سیر و زیتون اش گذشتنی نیست که در طارم به 

عمل می آید. زردآلوی ماه نشان، سیب و انگور 
خــرم دره و ابهر بی نظیر اســت، برنج حصار-
مشمپا همتا ندارد، گردوی سهرود )قره قوش( -
در ســوغات، زنجان عالوه بر مس و چاقو، در 
ملیله بی رقیب است؛ چراکه عیارش باال بوده به 
همین دلیل زنجان به عنوان شهر ملی ملیله ثبت 
شد. پای پوش های سنتی زنجان با نام چارق که 
میراثی از سلطانیه به یادگار مانده است در همین 

راستا تولید می گردد.
شهری با جشــنواره های خوشمزه آش، غذای 
اکو-جاده ابریشــم، زیتون، انگور، ســیر، کباب 
ماهی، گیالس و ســیب، چراکه بخش بزرگی از 
جاذبه های گردشگری در غذا و  پذیرایی نهفته 

است.
 گرچه در جشــن و شادی دستی بر آتش دارند 
ولی بــه وقت عــزا و ماتم حق مطلــب را ادا 
می کنند. به همت همین عزم و اراده  آنهاست که 
شهرشان پایتخت شور و شعور حسینی نام گرفته 
عزاداری های حسینیه اعظم و زینبیه اعظم زنجان 

زبانزد بین المللی شده است.

شما »توریست« هستید 
یا »مسافر«؟

 )Tourist( »بارها به تفاوت »گردشگر 
و »مســافر« )Traveler( در منابــع علمی و 
غیررســمی پرداخته اند و اختــالف نظرهای 
زیادی هم درباره اثر هر کدام وجود دارد. فارغ 
از قضاوت هایی که دربــاره بد یا خوب بودن 
این تاثیر می شــود، یــادآوری تعریف هر یک 
شاید کمک کند نقشــی که همگام سفر کردن 
 برای خود مشخص کرده ایم را بیشتر دریابیم و
بر آن پایه متوجه مسوولیت ها و رفتارهای خود 

شویم.
به گزارش ایسنا، ســازمان جهانی جهانگردی 
در ساده ترین تعریف، گردشگر یا »توریست« 
را کسی می داند که به محلی غیر از شهر محل 
سکونت خود و با هدفی به غیر از کار و کسب 
درآمد ســفر کند، دســت کم یک شب در آن 
اقامت داشته باشــد و هدف از این ماندگاری 
»کســب درآمد« نباشد و انگیزه هم سفر بیشتر 

گذراندن اوقات فراغت باشد.
بیشتر کشــورها به »توریست« ها نگاه تجاری 

دارند و آن ها را منبع کسب درآمد می دانند.
اما »مسافر« )Traveler( در تعریف ساده تری 
شخصی است که بین دو یا چند مکان و بیشتر 
به انگیزه ماجراجویی و کســب تجربه ســفر 
می کند و تفاوت آن با توریســت بیشتر در نوع 
مدیریت و برنامه ریزی ســفر است. مسافر به 
خاطر نوع برنامه ریزی بلند مدتی که گاه دارد به 
کسب درآمد در جریان سفر نیز روی می آورد.

کاشــفان و ماجراجویــان قدیمی کــه امروزه 
سفرنامه هایی از خود به جای گذاشته اند، بیشتر 

در این دسته قرار داده شده اند.
گردشــگری  راهبردهــای  وب ســایت 
)Stratourism( نیــز در بیــان ســاده تری 
درباره تفاوت توریست و مسافر نوشته است: 
»توریســت مقصد را با یک برنامه ریزی از قبل 
تعریف شــده انتخاب می کند، بــه طوری که 
هدف از آن ارایه اطالعــات کافی و علمی به 
همراه بهترین تجربه در تمام فعالیت های اصلی 
گردشگری به مخاطب خواهد بود اما در مورد 
مســافر برنامه ای از قبل تعریف شده ای وجود 
نداشــته و همه چیز می توانــد اتفاقی و بدون 
برنامه ریزی باشــد، به همین خاطر یک مسافر 
می تواند یک تجربه بد را به همراه داشته باشد 
و یا این که تجربه ای را کســب کند که در هیچ 
برنامه تور از قبل تعریف شده ای وجود نداشته 

باشد.
مسافر )traveller( از نگاه شاخص های توسعه 
پایــدار ویژگی هایی دارد که ســازمان جهانی 
جهانگردی آن را این گونه تعریف کرده است: 
یک مسافر فردی است که مواد غذایی را هدر 
نمی دهد. اگر خالقیت یا نوآوری در هنگام سفر 
دید درباره آن تبلیغ می کند. با افراد بومی ارتباط 
مناســبی برقرار می کند. از جایی خرید می کند 
که محصوالت آن به محیط زیست آسیب نزند. 
به جای کاغذ از نســخه های دیجیتال استفاده 
می کند. کدهای اخالقی گردشــگری را تبلیغ 

می کند و رواج می دهد.«
کدهای جهانی اخالق گردشــگری را سازمان 
جهانی جهانگردی در سال ۱۹۹۹، تصویب کرد 
که شامل ۱۰ اصل اساسی که اجزای اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سفر و گردشگری را در بر 

گرفته است که به این شرح است:
ماده ۱: مشارکت گردشگری در درک متقابل و 

احترام بین مردم و جوامع
ماده ۲: گردشگری به عنوان ابزاری برای تحقق 

اهداف فردی و جمعی
ماده ۳: گردشگری، یک عامل توسعه پایدار

ماده ۴: گردشگری، برای حفظ میراث فرهنگی 
بشر و مشارکت در حفظ آن

ماده ۵: گردشــگری، یک فعالیــت مفید برای 
کشورهای میزبان و جوامع

ماده ۶: وظایف مشــارکت کنندگان در توسعه 
گردشگری

ماده ۷: حق گردشگری
ماده ۸: آزادی حرکت گردشگری

ماده ۹: حقوق کارگران و کارآفرینان در صنعت 
گردشگری

ماده ۱۰: اجرای اصول اخالق جهانی گردشگری
آگاهی پیدا کردن از نوع ســلیقه و نقشــی که 
در ســفر داریم به انتخاب مقصد، برنامه ریزی 
و خرید خدمات متناســب با نیازی که داریم 
کمک زیــادی می کنــد. آگاهی پیــدا کردن 
تصمیم گیران و سیاست گذاران از این نقش ها 
در برنامه ریزی های جامع و تأمین زیرساخت در 
مقصد، متناسب با نیازی که مخاطب آن منطقه 

دارد، نیز مؤثر است.

دریچـه یادداشت

سفرهای خوشمزه 
و پرطرفدار که 

از آن غافلیم

 در آمریکا سفر به انگیزه غذا و چشیدن 
طعم های جدید، دومین ســفر پرمخاطب به 
شــمار می آید. در ایتالیا، کالس های آشپزی 
جذاب ترین فعالیتی اســت که از گردشگران 
باالتریــن امتیــاز را گرفته اســت. »غذا« به 
همان نســبتی که در گردشگری ایران جدی 
گرفته نشده در بسیاری از کشورها به عنوان 
جدی ترین شاخه گردشگری شناخته می شود 
و به تنهایی می تواند عاملی برای ماجراجویی 

و انتخاب یک مقصد برای سفر شود.
»پیمان حســینی«، کارشــناس گردشــگری 
در یادداشــتی که با عنوان »غــذا، انگیزه ای 
برای ســفر«، به اهمیت ایــن موضوع که با 
وجود ظرفیت گســترده در ایــران، مغفول 
مانده، اشــاره کرده و نوشــته است: »امروزه 
بازدیدهای یکنواخت  از  بیش  گردشــگران 
به دنبال کســب تجربه، آموزش و تعامل با 
جامعه محلی هســتند. از این رو گردشگری 
خالق بــه عنوان رویکردی نــو در صنعت 
گردشــگری مطرح اســت و در بسیاری از 
کشــورهای توســعه یافته روبه رشد است. 
هدف اصلی گردشــگری خــالق، افزایش 
مهارت گردشگران و شناخت فرهنگ مردم 
محلی اســت. این ســبک از گردشگری با 
موضوعات مختلفی همراه می شود از جمله 
صنعت ســینما، موسیقی، صنایع دستی، غذا 
و... هم اکنون بین تمام شاخه های گردشگری 
خالق، »غذا« از پرطرفدارترین آنها است، به 
طوری که در سال ۲۰۱۸ بین ۲۵ فعالیت برتر 
تجربه محور، از دیدگاه سایت تریپ ادوایزر، 
تور کالس آشــپزی در ایتالیــا عنوان اول را 
کســب کرده اســت. همچنین طبق گزارش 
ســازمان جهانی گردشگری، دومین سفر پر 
مخاطب برای گردشگران آمریکایی سفر غذا 

)Gastronomy tourism( بوده است.
غذا می تواند باعث افزایش رضایت گردشگر 
از ســفر شــود و تجربه منحصر به فردی از 
مقصــد در ذهن به جای بگــذارد. بر همین 
پایه گردشــگری غذا اهمیتی روز افزون در 
دنیا دارد. تعریف های پرشــماری از آن ارایه 
شــده است و شــاید کامل ترین آن، تعریف 
ارایه شده توسط سازمان جهانی گردشگری 
باشد: »گردشــگری غذا سفری تجربه محور 
به مقصدی بــا رویکرد غذا به منظور تفریح 
یا ســرگرمی اســت که شامل شــرکت در 
آشــپزی،  غذایی، کالس های  رویدادهــای 
تورهای غذایی و هر فعالیت مرتبط دیگری 
است که به منظور شناخت فرهنگ مقصد و 

یادگیری از طریق غذا باشد.«
در ایران اما با توجه به تغییر نیاز گردشگران 
در بخش های مختلف صنعت گردشــگری، 
ســوی  از  متناســب  و  الزم  تنوع بخشــی 
عرضه کننــدگان خدمات گردشــگری دیده 
نشــده و این باعث پدید آمدن شکافی بین 
عرضه و تقاضای گردشگری شده است. به 
همین ترتیب در گردشگری داخلی، تورهای 
بســیار محدودی بــا موضوع غــذا برگزار 
می شود که از انســجام کافی نیز برخوردار 
نیستند، حال آنکه ایران کشوری است که در 
زمینه غذا پتانسیل بسیار زیادی دارد، به ویژه 
شهر رشت در استان گیالن که در سال ۲۰۱۵ 
به عنوان شهر خالق غذا در شبکه شهرهای 
خالق یونســکو به ثبت رســیده است. این 
شــهر ظرفیت باالیی برای برگــزاری انواع 
تورهای غذایی برای گردشــگران داخلی و 

خارجی دارد.
همچنین با توجــه به تنوع اقلیم و به تبع آن 
تنوع خوراک در نقاط مختلف کشور، ایران 
را می توان کشــوری غنی در زمینه توریسم 
غذا دانست و تورهای غذایی رشت را نیز به 
کل ایران تعمیم داد، به عنوان نمونه غذاهای 
کویری متنوع در مرکز ایران، غذاهای دریایی 
کم نظیر در جنوب و غذاهای ویژه و تند در 
سیستان و بلوچستان و چابهار. انتظار می رود 
طراحان و برنامه ریــزان تورهای داخلی این 
سبک از گردشگری را در برنامه کاری خود 

قرار دهند.«

اینجا زنجان است

هنوزصدایچکشمسگرهابهگوشمیرسد...
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