
آنها كه گيالن را فقط با 
سيداحمد هاشمي اشكا

      گزارش
بخش هاي ش�رقي اش 
نمي شناس�����ند و 
غربي ترين قسمت ساحل آن يعني بندر آستارا را تجربه 
كرده اند، خوب مي دانند كه چه بهشت كوچكي در اين 
نقطه از ايران وجود دارد. همجواري بندر مرزي آستارا با 
درياي خزر و ارتباط آن با گردشگري دريايي و تأثيرات 
آن در امرار معاش زندگي مردم اين شهرستان ساحلي 
باعث شده اس�ت اين منطقه از گيالن مورد توجه ويژه 
بومي ها نيز باشد و سعي مي كنند به هر روش ممكن از آن 
و محيط زيس�ت پيرامونش محافظت كنند به خصوص 
ان�واع صدف هاي درياي�ي و گوش ماهي ه�اي بزرگ و 
كوچك رنگي كه همانند نگين، سواحل آستارا در گيالن 
را آراسته اند و جملگي سوغات درياي خزر بوده و نيازمند 
حفاظت هستند. حفاظت از صدف هايي كه حاال با حمله 
كارخانجات صدف كوبي رو به نابودي رفته اند و ش�ايد 
روزي برس�د ك�ه فق�ط نام�ي از آنه�ا باق�ي بمان�د. 

    
شهرس��تان مرزنشين و س��احلي بندر آس��تارا با ۳۴۴ 
كيلومتر مربع وس��عت در ش��مال غربي استان گيالن 
واقع شده است و 18/5 كيلومتر نوار ساحلي دارد. اين 
شهرستان مرزي كه با كش��ور جمهوري آذربايجان راه 
زميني، ريلي و دريايي دارد و با بهره مندي از س��واحل 
زيباي درياي خ��زر همواره از ظرفيت��ي كم نظير براي 
توسعه گردشگري دريايي برخوردار بوده است با وجود 
بي تفاوتي مسئوالن ذيربط در طول سال هاي گذشته به 
اين حوزه، اين كم كاري مسئوالن را درياي خزر به عهده 
گرفته و در فصول مختلف سال با آرامش و سخاوت خود 
به تأمين معيش��ت مردم منطقه و مهيا كردن بستري 
مناسب براي گردشگري كمك كرده است.  تا چند سال 
پيش سواحل درياي خزر و به تبع آن ساحل آستارا مملو 
از صدف هايي بودند كه زيبايي خاصي به محل اتصال آب 
و خشكي مي بخشيدند و حاال كاهش ناگهاني آنها به ويژه 
در طول پنج سال گذشته اين سؤال را در اذهان به وجود 
آورده كه چطور امكان دارد صدف هايي كه طي قرن ها 
در ساحل دريا انباشته شده اند به اين سرعت كمياب و 

حتي ناياب شوند. 
  صدف ها را با خاكش مي برند

وقتي كمي به اين طرف و آن طرف نظر مي افكنيم رد پاي 
كارخانجاتي را مي بينيم كه كارشان صدف كوبي است. 
همان هايي كه با هدف تهيه پودر صدف براي مرغداري ها 
تأسيس شده اند.  اما با ادامه اين روند، هم پوسته صدف ها 
در ساحل كم مي شود و هم خاكبرداري هاي پي در پي 
منظره دلخراشي از بهره برداري هاي ناآگاهانه انسان از 
طبيعت را به تصوير مي كشد.  در آستارا اين كارخانجات 
جزو مهم ترين آالينده هاي زيس��ت محيطي به ش��مار 
مي آيند.  تا س��ال 1۳۶5، هجده كارخان��ه توليد پودر 
صدف در آس��تارا فعال بود اما به تدريج با كاهش ذخاير 
طبيعي صدف 1۳ كارخانه تعطيل شد و در حال حاضر 

فقط پنج واحد فعالند كه آنها نيز در تهيه صدف با مشكل 
روبه رو هستند و هر ساله با كاهش توليد مواجه اند.  شايد 
شنيدن خبر غير فعال ش��دن كارخانجات صدف كوبي 
خيلي خوشايند باشد اما بايد بدانيم كه تمام آنها به خاطر 
تمام شدن صدف ها دست از كار كشيده اند و در كالمي 
ديگر، صدفي نمانده كه كوبيده شود.  اين كارخانه ها با 
تراكتورهايي كه براي حمل صدف در اختيار دارند، صدف 
خود را به صورت مخلوط با شن و ماسه برداشت مي كنند 
كه عماًل باعث تخريب سواحل آستارا مي شود. متأسفانه 
با مجوزهاي بدون كارشناسي كه در گذشته براي احداث 
كارخانجات صدف كوبي در شهرستان آستارا صادر شد، 
طي سال هاي گذشته خسارت بس��ياري از طريق اين 
كارخانجات به محيط زيست و سواحل زيباي آستارا وارد 
شد.  در آستارا هم مثل تمام نقاط ديگر كشور مأموران 
اداره حفاظت محيط زيس��ت وجود دارند و گش��ت زني 
مي كنند اما مثل شكارهاي غيرمجاز و بريدن درختان 
بي زبان و از بين بردن مراتع، اينجا هم در تمامي فصول 
مي توان به وضوح برداشت كنندگان غيرمجاز صدف را 

در ساعت هاي مختلف روز مشاهده كرد. 

   هزاران ظرفيت با هزاران درد
گردش��گري دريايي يك��ي از پردرآمد ترين بخش هاي 
گردشگري است كه در اس��تان گيالن به حلقه مفقوده 
اين صنعت تبديل شده اس��ت و در اين رابطه آزاد سازي 
حريم دريا، مشخص شدن متولي خاص ساماندهي دريا، 
داشتن ساحل پاك، رعايت اخالق طبيعت گردي دريايي 
و استفاده بهينه از همه پتانسيل هاي سواحل كه صدف ها 
و گوش ماهي هاي باقيمانده از جمله ظرفيت هاي موجود 
صنعت گردشگري دريايي هستند.  در همين رابطه رئيس 
اداره حفاظت محيط زيست آستارا با اشاره به گردشگري 
و چالش هاي زيس��ت محيطي آن مي گويد: »حفاظت از 
محيط زيست نه تنها به عنوان جزء تفكيك ناپذير توسعه 
پايدار بلكه به عنوان يكي از نيازهاي نسل امروز و نسل هاي 
آينده مورد پذيرش و تأكيد قرار گرفته است.«  محمدرضا 
روش��ني با ي��ادآوري اهميت آگاهي فرهنگي ، زيس��ت 
محيطي و ترويج احترام به طبيعت و حفظ و حراست از 
زيست بوم ادامه مي دهد: »معتقديم مي توان از طبيعت و 
موقعيت ممتاز شهرستان مرزي بندر آستارا براي تقويت 
معيشت مردم و اشتغالزايي بهتر با حفاظت از محيط زيست 
و منابع طبيعي استفاده كرد. حفظ محيط زيست و منابع 
طبيعي خط قرمز ماست و حتماً بايد مؤلفه هاي ياد شده 
رعايت شوند« مستعد بودن آستارا در ميزباني مسابقات 
ورزش��ي مختلف س��احلي از جمله ظرفيت هاي ممتاز 
شهرستان مرزي بندر آستاراست كه اگر امكانات مناسب 
براي آن ايجاد شود بدون شك درآمدهاي بسياري نصيب 
مديريت شهري خواهد كرد.  البته نبايد فراموش كرد اگر از 
زيبايي ها و ظرفيت هاي ساحل آستارا مي گوييم حتماً بايد 
دردهايش را هم در همه ابعاد ببينيم. به عنوان نمونه ورود 
فاضالب هاي خانگي از طريق رودخانه به دريا، انبوه زباله 
گردشگران، پهن شدن بساط دستفروشان، مزاحمت هاي 
فالگيرها و گداياني كه معموالً مهاجراني از استان هاي ديگر 

هستند، چهره سواحل آستارا را مخدوش كرده است. 

در حالي كه بسياري استان زنجان را با گنبد سلطانيه 
مي شناس��ند اما هر شهرستان اين اس��تان براي 
خود دنياي��ي از ديدني هاي منحصربه ف��رد دارد. 
شهرس��تان زنجان به عنوان مركز و قلب اس��تان 
در خود جاذبه هاي بيش��ماري جاي داده است كه 
مي تواند نظر هر ف��ردي را به خود جلب كند. حال 
ش��هرداري زنجان با علم به وجود چنين ظرفيتي 
تالش دارد تا چهارش��نبه ها و پنج ش��نبه هاي هر 
هفته تابستان امسال تور گردشگري با مقصد سراها 
و كاروانس��راها راه اندازي كند.  كاروانسراها حياط 
خلوت گردشگري اس��تان زنجان هستند كه تا به 
امروز آنچنان به آن پرداخته نش��ده است. از 999 
كاروانسرايي كه شاه عباس در سراسر ايران بنا كرد 

سهم زنجان با دهها كاروانسرا نسبت به شهرهاي 
ديگر بيشتر است. كاروانسراهايي كه در ورودي و 
خروجي اين شهر احداث شده و بيشتر آنها مانند 
كاروانسرا سنگي همان هويت قديمي خود را حفظ 
كرده اند. 29 كاروانسرا و سراي زنجان طي تابستان 
امسال مقصد و مبدأ گردشگران داخلي و خارجي 
مي شوند تا بخش��ي از هويت تاريخي اين شهر را 
روايت كنند. شهرداري زنجان اكنون در تالش براي 
حركت تور گردشگري در سراها و كاروانسراهاست. 

   جست وجوي هويت گذشته 
زنجان كه فقط در اطراف بازار خود 29 كاروانس��را 
دارد، اكنون مي خواهد پذيراي گردشگراني باشد 
كه در جست وجوي هويت س��نتي و آداب و رسوم 

گذشته ها هستند. از همين رو، سازمان فرهنگي 
شهرداري زنجان نشستي با حضور اساتيد و فعاالن 
اجتماعي و فرهنگي اين شهر ترتيب داد تا طي آن 
اعالم كند بايد آستيني براي توسعه گردشگري در 
اين شهر باال زد و جارچيان مسافران و گردشگران را 
از مبدأ و مقصد گردشگري بودن زنجان مطلع كنند. 
رئيس س��ازمان فرهنگي شهرداري زنجان معتقد 
است براي توس��عه گردش��گري با تكيه بر هويت 
تاريخي سراها و كاروانسراها بايد طرح گردشگري 
زنجان مبدأ و مقصد گردشگران اجرا شود. شمس اهلل 
وثوقي مي گويد:»مي خواهيم از ظرفيت ش��هري 
زنجان براي جذب گردشگر استفاده كنيم.« سراها و 
كاروانسراها، محلي براي انتقال و تبادل فرهنگي بود 

و ايران از اين فرصت تاريخي به وفور استفاده كرد.  
مشاور فرهنگي شهردار زنجان با اشاره به اين موضوع 
بيان مي كند:»در هر كاروانس��را به تناسب حضور 
كارواني از ش��هرهاي مختلف آيين هاي شگرفي 
شكل گرفته است و امروز مي توان در قالب طرح هاي 
گردشگري آنها را معرفي كرد.« نورالدين رضوي با 
بيان اينكه زنجان در مسير شاهراه جاده ابريشم و 
اتصال شرق به غرب جهان قرار دارد، مي افزايد:»بايد 
سراها و كاروانسراهايي را كه به تبع قرار گرفتن در 
اين شاهراه در چنين ش��هري شكل گرفته است، 

بازشناسي و بازتعريف كرد.«
   زنجان و هزاران جاذبه  گردشگري

زنج��ان ش��هر و اس��تان جاذبه ه��اي گوناگون 
گردشگري اس��ت و توان پاس��خگويي به هر نوع 
س��ليقه اي را دارد. رئيس كميس��يون فرهنگي 
شوراي اسالمي ش��هر زنجان با تأييد اين موضوع 
مي گويد:»زنج��ان فرهنگ و هوي��ت خاص خود 
را دارد و اندكي بررس��ي و مطالعه ش��گفت انگيز 
بودن آن را به اثبات مي رساند.« امامعلي دادخواه 
مي افزايد:» بايد اتفاقي ميان نسل گذشته و جديد 
جامعه رخ دهد تا فرهنگ و هويت اصيل و سنتي 
هم در كنار هويت جديد و در هم تنيده با فضاي 
مجازي دي��ده و مط��رح ش��ود.« وي فرهنگ را 
مجموعه پيچيده و به هم پيوسته اي از شيوه هاي 
زندگي مردم در زمان و مكان خاصي خواند كه طي 
تاريخ و تحت تأثير عوامل مختلف و متعدد ساخته 

شده و نسل به نسل منتقل مي شود. 
   15 هزار ميليارد ريال اعتبار شهري

تخصيص 15 هزار ميليارد ريال اعتبار براي بازآفريني 
شهري مي تواند كاروانسراها ر ا زنده كند كه بايد از 
اين اعتبار در معرفي فرهنگ و هويت اين شهر بهره 
گرفت و بناهاي تاريخي را ب��راي احياي فرهنگ 
سنتي زنده كرد. مورخ و نويسنده كتاب با بيان اينكه 
زنجان به حتم براي توسعه بايد به سمت گردشگري 
برود، مي گويد:»يكي از داليل ايج��اد پياده راه در 
مركزي ترين قسمت شهر  آسان سازي دسترسي 
گردش��گران به مناطق گردش��گري در كمترين 
زمان ممكن است.« حسن حسينعلي معتقد است 
نبايد در اجراي طرح هاي گردش��گري با شتاب و 
عجله دست به كار ش��د و از بخش خصوصي بهره 
گرفت. وي تصريح مي كند: »بخش خصوصي نگاه 
اقتصادي دارد و منطقي است به دنبال منافع خود 
باشد، از همين رو نمي تواند آنگونه كه بايد از فضاهاي 

تاريخي، بهره برداري فرهنگي كند.«

 حفظ اصالت فرش هاي دستباف
 با فناوري الياف  »نورتاب«

در راستاي حفظ اصالت فرش دستباف ايراني يكي از شركت هاي پارك 
علم و فناوري زنجان با همكاري مؤسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ 
و پوش�ش، الياف هوش�مندي را عرضه كردند كه امكان اعمال آرم 
ش�ركت توليدكننده در فرش در بازارهاي جهاني را فراهم مي كند. 
س��مانه بلباس��ي از محققان اين طرح گفت: در فرش هاي دستباف ايراني 
اصالت هاي سنتي وجود دارد، ولي براي حفظ اين اصالت نياز به روش هاي 
فناورانه است كه در اين تحقيق مطالعات گسترده اي با همكاري مؤسسه 
پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش اجرايي كرديم. وي تهيه و توليد الياف 
و فرش هاي »نورتاب« و »الياف هوشمند« را از جمله دستاوردهاي فناورانه 
اين تحقيق عنوان كرد. بلباسي به الياف نور تاب توليد شده در اين تحقيق 
اشاره كرد و يادآور شد: الياف توليد ش��ده در حالت عادي يك »رشته نخ« 
معمولي است، ولي زماني كه منبع نوري قطع مي شود، الياف در تاريكي شروع 
به نورتابي مي كند. اين محقق الياف هوشمند را از ديگر دستاوردهاي اين 
مطالعات عنوان كرد و گفت: به دليل اعمال تحريم ها، فرش ها از كشورهاي 
مختلف در بازارهاي جهاني عرضه مي شود اما به نام كشور سازنده نيست و ما 
با استفاده از الياف ويژه راهكاري براي اين امر ارائه كرديم. وي به الياف نورتاب 
موجود در چك پول ها اشاره كرد و افزود: به منظور تعبيه كردن برند فرش از 
روش»واتر مارك چك پول ها« استفاده و الياف هوشمند كه نسبت به محرك 
خارجي قابليت تغيير رنگ دارند و در حالت طبيعي ديده نمي شوند را در آن 

تعبيه كرديم تا در صورت تابش نور به آن تغيير رنگ دهد.

 جهادگران سالمت در زنجان
 1600 خدمت پزشكي ارائه كردند

مس�ئول هماهنگ�ي و اع�زام گروه  ه�اي جهادگ�ران س�المت 
دانش�گاه علوم پزش�كي و خدم�ات بهداش�تي درماني اس�تان 
زنج�ان از ارائه ه�زار و 600 خدمت پزش�كي در اس�تان خبر داد. 
مصطفي محمدي گفت: چهارمين گروه بزرگ جهادگران سالمت علوم 
پزشكي اس��تان 28 تير امس��ال به منطقه محروم بزينه رود شهرستان 
خدابنده سفر كردند و عالوه بر ارائه ويزيت و خدمات پزشكي، خدمات 
دندانپزشكي از قبيل ترميم، جرم گيري، كش��يدن و پركردن دندان را 
به بيماران ارائه دادند. وي اظهار داش��ت: در اين برنامه همه ويزيت هاي 
پزشكي، سونوگرافي و خدمات دندانپزش��كي به صورت رايگان، ترياژ، 
سطح بندي و ارجاع مراجعه كنندگان نيز در هفت ايستگاه پيش بيني شده 
بود. محمدي افزود: پنجمين اكيپ خيري 1۳0 نفري متشكل از پزشك 
عمومي، متخصص، فوق تخصص، دندانپزش��ك عمومي و متخصص، 
پرستار، مامايي و علوم آزمايشگاهي و دانش��جويان براي ارائه خدمات 
در منطقه محروم بزينه رود شهرس��تان خدابنده بود. وي بيان كرد: بر 
اين اساس دانشجويان رشته هاي پزشكي و دندانپزشكي نيز كمك حال 
متخصصان و پزشكان در ارائه خدمات به مراجعه كنندگان بودند و اين 
مهم به بهره گيري تجارب و انتقال  مطالب الزم به دانشجويان منجر شد. 

كاروانسراهای زنجان ناشناخته برای گردشگران
 بهبود وضعيت اقتصادي زنجان

 با فعاليت هاي جهاد دانشگاهي 
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري زنجان از بهبود وضعيت 
اقتصادي با فعاليت هاي جهاد دانشگاهي در حوزه اشتغال خبر داد. 
مسيح اهلل سلطاني گفت: جهاددانش��گاهي يكي از رويش هاي انقالب 
اس��المي اس��ت كه مثل خيلي از نهادهاي برآمده از انقالب، در حفظ 
و حراس��ت از آن قدم هاي مؤثري برداشته اس��ت. در واقع اين نهاد با 
رويكرد فرهنگي و علمي و جذب جوانان فعال در عرصه هاي مختلف، به 
خصوص عرصه هاي فرهنگي نقش آفريني خوبي داشته است و مي تواند 
به عنوان يك الگوي موفق بين نهاده��اي غيردولتي به جامعه معرفي 
شود. اين مسئول افزود: جهاد دانشگاهي بيش��تر يك دستگاه علمي 
و فرهنگي اس��ت و نمي توان براي آن وظيفه اقتصادي قائل بود اما در 
شرايط اقتصادي و با توجه به اينكه در وهله اول كسب درآمد و در وهله 
دوم درآمدزايي مي كند و بدون اتكا به درآمدهاي دولتي، وظايف خود را 
پيگيري مي نمايد، قابل توجه و راهگشاست. وي ادامه داد: فعاليت هاي 
جهاد به خصوص در بخش هايي نظير مهارت آموزي و آموزش نيروهاي 
جوان در بخش هاي مختلف از جمله حوزه هاي آي تي و مشاغل جديد، 

باعث بهبود وضعيت اقتصادي مي شود.

س�االنه حدود 200 هزار گردش�گر از بناه�اي تاريخي زنج�ان بازديد 
مي كنند كه اين رقم بر اساس آمار موجود در سه ماهه نخست سال جاري 
به 256 ه�زار و ۷۹0 نفر افزايش يافته اس�ت. جذابيت ه�اي اجتماعي، 
فرهنگي و علمي باالي موجود در زنجان، اين استان را به يكي از مقاصد 
اصلي گردش�گري تبديل كرده و موجب جذب گردشگران و مسافران 

زيادي ش�ده اس�ت. با اين ح�ال، به رغم وج�ود جاذبه ه�اي تاريخي و 
فرهنگي بس�يار در اين اس�تان اما تاكنون اي�ن موارد هي�چ گاه مورد 
توجه گردشگران قرار نگرفته است. گويي مردم زنجان را فقط با نامش 
مي شناس�ند و چند بناي معروف، در حالي كه اين استان مملو از بناهاي 
تاريخي و گردش�گري  اس�ت و محيط زيس�ت طبيعي زيبا و بكر دارد. 

پارك هاي ابهر ايمن سازي مي شود
ش�هردار ابهر از بهس�ازي و ايمن س�ازي پارك هاي ابهر خبر داد. 
محمدرضا ذوالقدري ها با اشاره به افزايش استفاده خانواده ها از فضاي 
سبز پارك ها گفت: شهرداري ابهر به منظور استفاده بهينه شهروندان 
و مهمانان از فضاهاي س��بز شهري، عمليات بهس��ازي و ايمن سازي 
پارك هاي سطح شهر را در دستور كار خود قرار داد. وي افزود: با توجه 
به فصل گرما و استفاده بهينه شهروندان و مسافران از پارك هاي سطح 
شهر، عمليات بهسازي و ايمن س��ازي پارك هاي سطح شهر از قبيل 
انجام بهسازي و احداث سرويس هاي بهداشتي، كف سازي محل بازي 
كودكان و ترميم پياده روها، جدول گذاري و نرده گذاري، فنس كشي، 
رنگ آميزي جداول و نصب مجموعه هاي بازي استاندارد در دستور كار 
شهرداري قرار گرفت. اين مسئول با تأكيد بر اينكه كاهش مخاطرات 
براي عموم شهروندان از رويكردهاي مديريت شهري است، اظهار كرد: 
در راستاي بهسازي وضعيت پارك هاي سطح شهر، اقدامات الزم براي 
جمع آوري وسايل بازي فلزي و ايمن سازي محوطه صورت مي پذيرد. 
وي تصريح كرد: تمام تالش شهرداري بر اين است كه با ايجاد فضايي 
ش��اد و مفرح آرامش خاطر شهروندان و مس��افران را  هنگام استفاده 
كودكان از وسايل بازي تأمين كند. ذوالقدري ها از شهروندان خواست 
هرگونه نواقص و موارد خطرآفرين را در صورت مشاهده به مسئوالن 
ذي ربط گزارش دهند يا از طريق سامانه 1۳۷ اعالم كنند تا در اسرع 

وقت نسبت به رفع آن اقدام شود. 
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زنجان

اين شماره:

گيالن

پروانه سهرين بيگلو
   گزارش 

حف�ظ محيط زيس�ت و مناب�ع طبيع�ي خط 
قرمز ماس�ت و حتمًا بايد مؤلفه هاي ياد شده 
رعاي�ت ش�وند.  مس�تعد ب�ودن آس�تارا در 
ميزباني مس�ابقات ورزش�ي مختلف ساحلي 
از جمله ظرفيت هاي ممتاز شهرس�تان مرزي 
بندر آستاراس�ت كه اگ�ر امكانات مناس�ب 
براي آن ايجاد ش�ود بدون ش�ك درآمدهاي 
بسياري نصيب مديريت ش�هري خواهد كرد

صدف هاي ساحل آستارا را با خاكش بردند!
 به دليل برداشت هاي بي رويه صدف ها از ۱۸ كارخانه توليد پودر صدف در آستارا 

فقط 5 واحد فعالند كه آنها نيز در تهيه صدف با مشكل روبه رو هستند
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