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روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیالن



اندازیبازدید از کاخ سردار امجد در تالش و بررسی راه 
«موزه دفاع مقدس»و « موزه کاوش های باستانی»

نبهپنجشگیالندستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثکلادارهعمومیروابطگزارشبه
نهاییتکیمیاصنایعدستی،وگردشگریفرهنگی،میراثمدیرکلحالجپور،مسعود۱۳۹۹تیر۱۲

راهیان،اردوییمعاونتمسئولستیزهمحمدعلیسرهنگاستانداری،منابعومدیریتتوسعهَمعاون
اموررکلمدیپیرعالییوتالشسپاهفرماندهعزیزیسرهنگگیالن،قدسسپاهگردشگریونور

.ندکردبازدیدتالشامجدسردارکاخازتالشفرماندارمهدویواستانداریشوراهایوروستایی

کلادارهیانمهمکاریوتعاملتشریحباگیالنصنایعدستیوگردشگریفرهنگی،میراثمدیرکل
یالنگقدسسپاهوکلادارهمابینمشترکفعالیتهایتوسعهجهت:گفتگیالنقدسسپاهو

امجدسردارکاخدر«مقدسدفاع»و«باستانیکاوشهای»موزهدواندازیراهبرایریزیبرنامه
.گرفتخواهدقراردستورکاردرتفاهمنامهامضایازپستالش

غربیباستانکاوشهایموزه»غرب،منطقهغنیتاریخبهتوجهباکاخاینهمکفطبقهدر:افزوداو
.داشتخواهیمرا«مقدسدفاعموزه»گیالنقدسسپاههمکاریبانیزاولطبقهدرو«استان

،تاریخیسازوساختاصولومبانیرعایتباکاخبیرونیمحوطهدرشدهپیشنهادهمچنین
برعالوهاتباشیمداشتهرادائمینمایشگاههایوغرفههاصنایعدستی،تخصصیکارگاههاراهاندازی
ازسپهمچنین.شودفراهمپایداراقتصادواشتغالزاییموجبابمحور،تاریخگردشگریتوسعه
قدساهسپبامشارکتیصورتبهمجموعهاین،امجدسردارتاریخیبنایمرمتوتفاهمنامهامضای
.گرفتخواهدقراربهرهبرداریموردگیالن

وهافعالیتادامهجهتمناسبیاداریفضایگرفتهصورتهایبرنامهریزیباامیدواریم:افزودوشدتالشفرمانداریمساعدتخواستارحالجپورادامهدر
.دهدقرارکاخدرمستقربسیجپایگاهاختیاردرفرهنگیرسالتهای
ازکهجدامسردار.میرودبهشمار(هشتپر)تالششهردرگیالنحکومتیبناهایمهمترینازامجدسرداربهمعروفخانالهنصرتزمستانیکاخگفتنیست

.انجامیدهاستطولبهسال۲۵بنااینتکمیلواحداثمحلیمنابعروایتبنابربودتالشرودکرگانحاکممشروطهانقالبتاقاجارشاهناصرالدیندورهاواسط
.شدهاندآوردهمکاناینبهتالشییالقیارتفاعاتازبنادررفتهکاربهسنگهای



دستیحضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
جلسه شورای فرهنگ عمومی گیالندر 

زرودستی،صنایعوگردشگریفرهنگی،میراثکلادارهعمومیروابطگزارشبه
یهفقولینمایندهدفتردرگیالنعمومیفرهنگشورایجلسه،۹۹تیر۱۲پنجشنبه

اینربتاکیدبامرتبطاجراییدستگاههایمسئولینومدیرانحضوربااستاندر
وددهنقرارجامعهفرهنگیمسائلوفرهنگراخوداولویتبایدمسئوالنکهموضوع

.شدبرگزاردهندانتقالدیگرانبهراخودهایتجربهعملمیداندر

مردم،نقشوحجابوعفاففرهنگگسترشراهکارهایهمچنینجلسهایندر
قرارظرنتبادلوبحثموردحجابوعفافزمینهدرفرهنگیسیاستگذارانومسئوالن
.گرفت

تالشدربوم گردیپروژهاجراییروندازبازدید

۱۲جشنبهپنروزگیالن،دستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثکلادارهعمومیروابطگزارشبه
ازداریاستانانسانیمنابعومدیریتتوسعهمعاونتنهاییکیمیامدیرکل،حالجپورمسعود،۹۹تیر

.کردندبازدیدتالشدربومگردیاحداثحالدرپروژه
وابطضبامطابقگردشگریواقامتیتاسیساتازیکیعنوانبهبومگردیهابهاشارهباحالجپور
حالدرمترمربع۵۴۰زیربنایباومترمربع۸۱۸مساحتبهزمینیدرگردیبوماین:گفتطبیعی
صندوقازآنریالمیلیارد۹کهاستریالمیلیارد۲۰آنسرمایهگذاریکلحجمواستساخت

.شدهاستتامینروستاییاشتغالبخشکاراسامانهوکارآفرینی
بهوداراستنفررا۵۰اسکانظرفیتاقامتیواحد۱۰بادولتی،قربانآقایبومگردیپروژه:دادادامهاو

.میکنداشتغالزایینفر۷برایمستقیمصورت
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تیسنجشنواره بازی های بومی محلی و آیین های 
کیشون بن تالش برگزار شددر 

الن،روزبهگزارشروابطعمومیادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیگی
،جشنوارهبازیهایبومیمحلییوآیینهیایسینتیبیاحضیور۹۹تیر۱۲پنجشنبه

نهیاییمسعودحالجپورمدیرکلمیراثفرهنگی،گردشیگریوصینایعدسیتی،کیمییات
رروستاییومعاونتوسعهمدیریتومنابعانسانیاستانداری،پیرعالییمدیرکلدفترامو

شوراهایاستانداری،محمدیارینمایندهمیردمتیالشورضوانشیهردرمجلیسشیورای
رگزاراسالمی،مهدویفرماندارتالشوجمعیازمسئولینومقاماتشهرستاندرتالشب

.شد
درروسیتای(ع)اینجشنوارهبهمناسبتدههکرامتوسالروزمیالدحضرتامیامرضیا

تایبیدونروستایتوریستیکیشیونبین،روسی.کیشونبنشهرستانتالشبرگزارشد
شغل.کیلومتریشمالشرقیشهرتالشقراردارد۱۲بیکاروبدونبیسواد،درفاصله

بیهشیهرواینروستابهدلیلنزدیکی.اصلیمردماینروستاتولیدگلیموجاجیماست
رهمچنینامکاناترفاهی،هموارهدرتمامفصولسالمیزبیانگردشیگرانبیومیوغیی

.بومیاست

والدتوزسالرمناسبتبهمدیرکلتبریکپیام
امت،امووالیتآسمانتابناکاخترهشتمین
(ع)رضاامامحضرت
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مدیرکلبادستیو صنایعگردشگریفرهنگی،میراثکلادارهبازنشستگانکانوناعضایدیدار

Design and deliver beautiful presentations with 

ease and confidence.

۱۴نبهشروزگیالن،دستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثکلادارهعمومیروابطگزارشبه
دیدارمدیرکلابگیالندستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثبازنشستگانکانوناعضایتیر،

.کردند
:فتگکانونباارتباطاتافزایشتاکیدضمنادامهکانوناعضایبادیداردرمدیرکلپورحالج

ازمانساعتالءورشدبرایفراوانیزحماتخدمتهایسالدرکههستندمجربیافرادبازنشستگان
ودانشارزشمندمنبعایشان.استبرکتوخیرمنشاکلادارهکناردرحضورشانوکشیدند
.باشیمآنهاقدردانبایدماوهستندکارکنانبرایتجربه

عنوانبهتگانبازنشستکریمبهاشارهباگیالندستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثمدیرکل
رصتفبازنشستهعزیزانبادیدار:گفتکلادارهوظایفازیکیعنوانبهآناشاعهوفرهنگیک

ودغدغههاباآشنایی،خدمتمدتطولدرآنانزحماتازتشکروتقدیربرایمناسبی
.ستاکلادارهاختیاراتچارچوبدرمشکالتاینحلدرتسریعبرایبرنامهریزیومشکالتشان

در رشت« نورانی»و « انصاری»گلباران محل شهادت شهیدان 
کشنبهیروزصبحگیالن،دستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثکلادارهعمومیروابطگزارشبه
هیدشاستاندارتنها«نورانی»و«انصاری»شهیدانشهادتسالروزنهمینوسیمناسبتبه۹۹تیر۱۵

حضوربارشتشهرالکانیخیاباندربزرگوارشهیددواینشهادتمحلویعمرانیمعاونوکشور
.شدگلبارانگیالناستانمسئوالنازجمعیواستاندارمدیرکل،

ایندرزنیانصاریشهیدهمسر.داشتندحضورگیالناستاناجراییدستگاههایمسئوالنمراسمایندر
.پرداختبزرگوارشهیدایناجتماعیوشخصیتیویژگیهایبیانبهسخناندرمراسم
معاونوکشورشهیداستاندارتنها«نورانی»و«انصاری»شهیدانشهادتسالروزمراسماستذکربهالزم

.میشودبرگزارتلویزیونیصورتبه(یکشنبه)امروزعصراستاندارعمرانی
ماهازروزچهارمیندر۱۳۶۰سالماهتیر۱۵درنورانیعلیرضاوانصاریعلیشهیداناست؛گفتنی
ودخکارمحلبهعزیمتمسیردراسالمی،جمهوریحزبدفترانفجارازپسهفتهیکورمضانمبارک

.رسیدندشهادتبهکوردلمنافقاندستبهرشتشهرالکانیخیاباندر(گیالناستانداری)



وگردشگریفرهنگی،میراثکلادارهعمومیروابطگزارشبه
معاونومدیرکلتیر،۱۴شنبهروزگیالن،دستیصنایع

ردماهسوبومگردیاقامتگاهوگردشگریمجموعهازگردشگری
.کردندبازدیدبندرانزلی

وهزارمترمربع۱۰مساحتبهفضاییدرماهسوبومگردیاقامتگاه
بهشروع۱۳۹۸سالازگردشگریومیزبانیخدماتارائههدفبا

.کردهاستکار
فاصلهونداردبندرانزلیشهرمرکزبازیادیفاصلهماهسوبومگردی

.استکیلومتر۳۰همرشتشهریعنیگیالناستانمرکزتاآن
تیراحبسیاردسترسینیزدریاوانزلیتاالببهمجتمعاین
بااقامتیواحد۱۱دارایماهسومجموعهحاضرحالدر.دارد

النسماهی،استخرباغ،فضایدرآالچیقرستوران،کامل،امکانات
بازیفضایدارویی،گیاهانوارگانیکمحصوالتباغچهپذیرایی،
ازبیشآنسبزفضایطراحیدرواستحیواناتمزرعهوکودک
.داردوجودشناسنامهوتوضیحاتباگیاهوگلصدها

هساختسنتیسیاقوسبکبهماهسوبومگردیاقامتگاههای
بهواحدهاهمهدرکاملبهداشتیورفاهیامکاناتاماشدهاند
ییفضادرروستاییزندگیتجربه.داردوجوداختصاصیصورت
ایندرگردشگرانومهماناناختیاردرکهفرصتیستامروزی

فضاییایجادبرعالوهبومگردیاینهمچنین.استبومگردی
اناستمختلفنقاطبهمتنوعیتورهایمجموعه،داخلدرمتنوع

.میکندبرگزارنیزرا

اه بازدید مدیرکل از مجموعه گردشگری و اقامتگ
بوم گردی ماه سو
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:مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیالن خبر داد
ریافت وام کروناامکان ثبت نام شاغلین و بنگاه های فاقدبیمه در حوزه گردشگری و صنایع دستی گیالن برای د

باپورجحالمسعودگیالندستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثکلادارهعمومیروابطگزارشبه
تا:فتگگیالندرکاراسامانهطریقازکروناواموتسهیالتازاستفادهنامثبتزمانتمدیدبهاشاره
بهتوجهباامانداشتند،راوامدریافتبرایثبتنامامکانبیمهبدونکارگاههایوشاغلیناینازپیش
وسبکشاغالن،صاحبانکرونا،ویروسشیوعازناشیاقتصادیپیامدهایبامقابلهکارگروهمصوبه

.شوندمیحمایتدولتسویازندارند،کارگاهیکدوبیمهکدکهکارهایی

جبرانایبرشدهایجادفرصتبهاشارهباگیالندستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثمدیرکل
کددارایکهواحدهاییبرعالوه:افزودشدهاندمتضررکروناشرایطازکهتولیدیواحدهایخسارت
کاراامانهسدرثبتنامبهمجازنیستند،بیمهایکددارایکهصنعتیوصنفیواحدهایهستند،بیمهای
...وگریکردشتاسیساتدستی،کارکنانصنایعکارگاههایهنرمندانشاملتسهیالتاینوبودخواهند
.بودخواهد

دستوربهکهمتضررواحدهایبرایتومانمیلیون۱۲نفرهرازایبهتسهیالتمبلغ:کردنشانخاطرگیالندستیصنایعوگردشگریفرهنگیمیراثمدیرکل
.میشودتلقیدرگردشسرمایهعنوانبهوبودخواهدساله۱بازپرداختباودرصد۱۲تسهیالتاینسودواستاندنشدهتعطیلدولت
۱۲سودباتومانمیلیون۱۶نفرهرازایبهاست،دادهراکارگاههاوواحدهااینتعطیلیدستوردولتکهصنفیوصنعتیواحدهایبرایاینکهبیانباپورحالج
تعدیلبهاماقدکههستندتسهیالتاینازاستفادهبهقادرشرطیبههاواحداین:کرداظهاربود،خواهندتسهیالتدریافتبهقادرسالهیکبازپرداختودرصد
.باشدنکردهاستفادهمدتایندربیکاریبیمهازنیزهاآنهاینیرووباشندنکردهنیرو
.کننداماقددولتاعالمیتسهیالتدریافتجهتکاراسامانهدرثبتنامبهنسبتممکنزمانکمتریندرکهاستاینمشمولینهمهازمادرخواست:افزودوی

نشانیبهکروناتسهیالتبرای–کاراسامانهبهمراجعهباتیر۱۶،دوشنبهازمیتوانندبیمهایکدفاقدمشمولمتقاضیان
https://kara.mcls.gov.irوکارتعاون،وزارتدستورالعملطبق.نماینداقدامدولتتسهیالتدریافتبرایکاراسامانهدرثبتنامجهتومراجعه

.بودخواهد۹۹تیرماهپایانتاسامانهایندرثبتناممهلترفاهاجتماعی
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شدبرگزارگیالناستانآب بندان هایهماهنگیکمیتهجلسهاولین

Design and deliver beautiful presentations with 

ease and confidence.

دریالنگاستانآببندانهایوآبیگردشگریکارگروهاستانیهماهنگیکمیتهجلسهاولین
تاسیساتاجرایطرح۱تصویبوطرح۶تمدیدباوتشکیلکمیتهاعضایحضوربا۹۹سال

.شدموافقتآببندانهاحاشیهدرگردشگری
سنپورحرضاگیالن،صنایعدستیوگردشگریمیراثفرهنگی،ادارهکلروابطعمومیبهگزارش
پیرو»:گفتخبرایناعالمبا۹۹تیرماه۱۵یکشنبهادارهکلاینسرمایهگذاریمعاون

برایرونیوزارتوصنایعدستیوگردشگریمیراثفرهنگی،وزارتبینشدهمنعقدتفاهمنامه
منابعازهینهباستفادهبهمنظورآببندانهااستانیهماهنگیجلسهاولینآبی،گردشگریتوسعه
موافقتاستانآببندانهایحاشیهدرگردشگریتاسیساتایجادطرح۱باوشدبرگزارآبی
«.شد
دهاستفاوآببندانهاحوزهدرسرمایهگذاریبخشدراستاناولویتبهتوجهبا»:دادادامهاو

بهتعدادایناخیرطرح۱تصویبباکهبودشدهمصوبطرح۱۴گذشتهسالدرآن،ازبهینه
«.استانجامحالدرنیازمورداقداماتالزممجوزهایدریافتبهمنظورویافتافزایشطرح۱۵

مهار آتش سوزی در بخش بیرونی سایت موزه میراث روستایی گیالن
تیر۱۶دوشنبهروزغروب۵ساعتگیالن،صنایعوگردشگریفرهنگی،میراثکلادارهعمومیروابطگزارشبه
وقوعبهحریقگیالن،روستاییمیراثموزهسایتبیرونیقسمتدرعبوریماشینهایدقتیبیدلیلبه،۹۹

.پیوست
وعملرعتسبا:گفتعواملموقعبهحضوربهاشارهباگیالندستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثمدیرکل

.شداطفاءحریقاینسنگرشهرآتشنشانیونگهبانیوکارکنانموزه،حفاظتیگانهوشمندی
ظحفبرایمیخواهیمگردشگرانومردماز.نداشتپیدرجانییامالیخسارتحادثهاینخوشبختانه:افزودوی

.نمایندرعایترااینچنینیحوادثازجلوگیریبرایالزممراقبتهایوالزاماتاستانوملیسرمایههای



دستیبررسی راه های توسعه همکاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
در دیدار با مدیرعامل منطقه آزاد انزلی

معاونآذرپورحمیدرضامدیرکل،حالجپورمسعود۹۹تیر۱۶دوشنبهروزگیالن،دستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثکلادارهعمومیروابطگزارشبه
.کردنددیدارانزلیآزادمنطقهمدیرعاملومدیرههیاترئیسروزبهان،بادستیصنایعمعاونرشیدیفرزادوگردشگری

آزادنطقهمتنهاعنوانبهمنطقهاین:گفتاوراسیاوخزرحوزهکشورهایباارتباطیشاهراهعنوانبهآزادانزلیمنطقهظرفیتهایبهاشارهباحالجپورمسعود
وداخلیشگرانکردبهاستانگردشگریجاذبههایوصنایعدستیپتانسیلهایمعرفیبرایمابینفیهایهمکاریتوسعهبرایمناسبیفرصتکشورشمال

.خارجیست
شمالدریاییحاتتفریمرکزمجهزترینوکشورشمالگردشگریاسکلهاولینوکشورآکواریومبزرگترینجملهازگردشگریزیرساختهایوجودبرتاکیدبااو

حوزهبارتبطماستارتآپهایوالمللیبیننمایشگاههایدستی،صنایعالمللیبینرویدادهایبرگزاریمقصدایجادجهتبرنامهریزی:کردخاطرنشانکشور
.باشدموثرپایداراقتصادواشتغالزاییجهتمیتواندصنایعدستی

برایمناسبیفضایانزلی،آزادمنطقهالمللیبیننمایشگاههایوهمایشهامرکزاینکهبیانباگیالندستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثمدیرکل
حوزهدرصیتخصوجشنوارههاینمایشگاهبرگزاریبرایالزمآمادگیکلادارهاین:کردخاطرنشانالمللیستبینوملیهایونمایشگاههاجشنوارهبرگزاری

.داراسترااستانمعرفیمنظوربهگردشگریوصنایعدستیفرهنگی،میراثهای 9



انزلی«بشمن»درساختحالدرگردشگریمجموعهازبازدید

Design and deliver beautiful presentations with 

ease and confidence.

حضوربا۹۹سالدرگیالناستانآببندانهایوآبیگردشگریکارگروهاستانیهماهنگیکمیتهجلسهاولین
آببندانهاحاشیهدرگردشگریتاسیساتاجرایطرح۱تصویبوطرح۶تمدیدباوتشکیلکمیتهاعضای
.شدموافقت
معاونحسنپوررضاگیالن،صنایعدستیوگردشگریمیراثفرهنگی،ادارهکلروابطعمومیبهگزارش

وزارتبینشدهمنعقدتفاهمنامهپیرو»:گفتخبرایناعالمبا۹۹تیرماه۱۵یکشنبهادارهکلاینسرمایهگذاری
استانینگیهماهجلسهاولینآبی،گردشگریتوسعهبراینیرووزارتوصنایعدستیوگردشگریمیراثفرهنگی،

حاشیهدرگردشگریتاسیساتایجادطرح۱باوشدبرگزارآبیمنابعازبهینهاستفادهبهمنظورآببندانها
«.شدموافقتاستانآببندانهای

سالدرآن،ازبهینهاستفادهوآببندانهاحوزهدرسرمایهگذاریبخشدراستاناولویتبهتوجهبا»:دادادامهاو
دریافتبهمنظورویافتافزایشطرح۱۵بهتعدادایناخیرطرح۱تصویبباکهبودشدهمصوبطرح۱۴گذشته

«.استانجامحالدرنیازمورداقداماتالزممجوزهای

درختان جنگل های هیرکانیاز کسب و کار خالق در تولید درختچه های بنسای  
ومدیرکلتیرماه۱۶دوشنبهگیالن،دستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثکلادارهعمومیروابطگزارشبه

لیتهایفعاازگیالناستانداریانسانیومنابعمدیریتتوسعهمعاونتنهاییکیمیاهمراهبهکلادارهمعاونین
.کردندبازدیدبنسایدرختچههایتولیدزمینهدرکارآفرینانازیکیاسالمیفرعباس

راه:فتگاستانطبیعیمنابعکلادارهباهمکاریتوسعهبرایکلادارهعالقهمندیبهاشارهباحالجپورمهندس
آنرایببرنامهریزیحالدرکهاستمشترکفعالیتهایاینازیکیهیرکانیجنگلهایموزهونمایشگاهاندازی
.نیمکاستفادهحوزهاینبامرتبطمحصوالتتولیددرکارآفرینانظرفیتازمیتوانیمآنکناردروهستیم

وراثمیحفظبرعالوهمیتوانداستانبومیظرفیتهایوطبیعیمحیطبامتناسبکارهایوکسب:داداوادامه
صادراتوفروشوبنسایپرورشکههمانطورباشد،نیزاقتصادیشرایطبهبودواشتغالزاییساززمینهما،اصالت

حقیقتشرایط،برآوردبامیتوانیمنیزمااست،متداولچینوژاپننظیردورخاوروشرقیآسیایکشورهایازآن
.کنیمرشدزمینهایندرامکانصورتدروآنمورددر



اجرانحضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیالن در مراسم اکران مستند بلند مه

عصنایوگردشگریفرهنگی،میراثمدیرکلبازدید
درزیستیانسان شناسیآزمایشگاهازاستاندستی

گیالندانشگاهگیالن شناسیپژوهشکده

مسعودتیر،۱۷شنبهسهروزدستی،صنایعوگردشگریفرهنگی،میراثکلادارهعمومیروابطگزارشبه
.دکردنبازدیدآزمایشگاهاینازگیالنشناسیپژوهشکدهرئیسموسویدکترومدیرکلحالجپور

انساناهآزمایشگنخستین.شدهاستراهاندازینیاکانازماندهبجاآثاررویبرمطالعههدفباآزمایشگاهاین
،ناسیشاستخوان،شناسیآسیبدیرینه،رشدشناسیانسانهایبخششاملکشورزیستیشناسی
.استشناسیباستانزیستوقانونیپزشکیپزشکی،فیزیولوژِیآنتروپومتری،،پزشکیدندان

بلندمستندتیر۱۷شنبهسهروزگیالن،دستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثکلادارهعمومیروابطگزارشبه
رشت،ماندارفربرنامهریزی،ومدیریتسازمانرئیسمدیرکل،حضورباگیالنیفیلمسازپورمحمدی،سهیالساختهمهاجران
پژوهشگرانط،مرتبومدیرانمسئولینازجمعیوگیالندانشگاهگیالنشناسیپژوهشکدهرئیساستان،احوالثبترئیس

.شداکرانگیالندانشگاهگیالنشناسیپژوهشکدهدرحوزهاینعالقهمندانو
گیالن،هبغیربومیهامهاجرتسیلموضوعبهگیالنیفیلمسازپورمحمدیسهیالساختهمهاجرانمستندگفتنیست

.استپرداختهکشاورزیزمینهایکاربریتغییرناپذیرجبرانعواقبوگیالندردومیهاخانهسکونت
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پایان عملیات گمانه زنی در مسجد تاریخی صفی رشت

تیدسصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثکلادارهعمومیروابطگزارشبه
نهگماپایانازفرهنگیمیراثمعاونجهانیولیتیر،۱۸چهارشنبهروزگیالن،
.دادخبررشتصفیمسجدتاریخیبنایخصوصدرزنی

سجدمتاریخیبنایدرزنیگمانهپایانبرتاکیدبافرهنگیمیرثمعاون
انجامبناقدمتتعیینونگاریالیهمنظوربهزنیگمانهاین:گفترشتصفی

ورلعابداهایکاشیازبقایاییکشفبهمنجرگرفتهصورتپژوهشهایو
.استشدهرشتمسجدصفیمجموعهیدربزرگگورستانی

خشیبکهاستشدهمشخصگرفتهصورتاکتشافاتبهتوجهبا:دادادامهاو
متشکلگورستاناینوگرفتهقرارگورستانیکبررویصفیمسجدبنایاز
.استشکلطاقیپوششیبا،خرپشتهایگورهایاز

تشریحوکرداشارهگمانهزنیاینیافتههایقدمتبهجهانی
اینشناسیباستانپژوهشهایازآمدهدستبهیافتههایبررسی:کرد

پیشبهراآنتقریبیقدمت،گورستانزیرینهایالیهبررسیویژهبهمسجد،
.میرساندق.هپنجموچهارمقروناحتماالوصفویهاز

تصریحدارد،رارقرشتتاریخیبافتدررشتصفیمسجداینکه،بیانباگیالندستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثکلادارهفرهنگیمیراثمعاون
.استرشتصفیمسجدمکانبامرتبطتاریخیوقایعمهمترینجملهازصفوییکمعباسشاهفرزندمیرزا،صفیامانیدفنوقتل:کرد

نظارتباوگیالناستانمسکنبنیادهمتبهمیشودمحسوبرشتشهردرماندهبرجایبنایقدیمیترینعنوانبهکهارزشبابنایاین:گفتنیست
سنتیزارباحومهدروشهرمرکزدرورشتمساجدترینقدیمیازیکیشهیدیهیاسفیدمسجدیاصفیمسجد..استمرمتحالدرفرهنگیمیراثمعاونت
.رسیدهاستثبتبهکشورملیآثارفهرستدروداردقراررشت
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ریگردشگفرهنگی،میراثکلادارهعمومیروابطگزارشبه
مهندستیر۱۸چهارشنبهروزگیالن،صنایعدستیو

دستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثمدیرکلحالجپور
النگیمطبوعاتخانهمدیرعاملخرسندیکریمباجلسهدر
دارهااینآتیبرنامههایوشدهانجامفعالیتهایتبیینبا

.کردتاکیدرسانههانقشبرکل
دوراندررسانهایفعاالنونقشرسانههابرتاکیدباحالجپور

بابیشمستقیمطوربهکلادارهاین:گفتکروناپساوکرونا
هایتشکلصنایعدستی،هنرمندانازنفرسیهزارازبیش

اطارتبدرگردشگریحوزهفعاالنوسرمایهگذارانمردمنهاد،
ضررمتبسیارآنازناشیاضطرابوکرونابحرانازکهاست

درنشاطوامیدحافظانعنوانبهرسانههانقشوشدهاند
.استپررنگبسیاردورانایندرجامعه

:مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیالن
رسانه ها حافظان امید و نشاط جامعه در دوران کرونا و پساکرونا

صورتبهالزمآموزشهاییامجوزبدونافرادیحوزهایندرمتاسفانه:دادادامهودانستاستانمزیتمهمترینحاضرحالدرراصنعتگردشگریاو
.کنندکمکواقعیفعاالنتشخیصدرمردمبهخودقلمبامیتوانندرسانههاانتظامی،ونظارتیدستگاههایبرعالوهکهمیکنندفعالیتشخصی
گرانبهاییراثمپاسداشتوحفظ:کردخاطرنشانزمینگیالنفرهنگیوتاریخیسابقهبهاشارهبادستیصنایعوگردشگریفرهنگی،میراثمدیرکل
.نههاسترساوادارهکلطرفهدووسازندهارتباطگرودرمیراثاصلیحافظانعنوانبهمردمشناختوتاثیرگذارونوینشیوههایباآنمعرفیگیالن،

عنوانبهصنایعدستیرشته۸۰ازبیش:کردتصریحودانستگیالنزمینفرهنگوهنراحیاءکنندگانوفعالعناصرراصنایعدستیهنرمندانحالجپور
فضایبهبودویاشتغالزای،روستامحوراقتصادویژهبهاقتصادیرشدبهمنجرآنهاتوسعهبرایبرنامهریزیکهمیکنندفعالیتگیالنفاخرصنعتوهنر

.شدخواهدکاروکسب
حرکتبرایماودهستنتاثیرگذارسازندهومنصفانهنقدباادارهکلمشاورانبهترینعنوانبهرسانهها:گفتاستانسازندگیدرنقدجایگاهبهاشارهبااو

.داریمنیازرسانههاطریقازجامعهبهمثبتانرژیالقایوآنهافکریحمایتبهکاریحوزههایدردرست
تاموزهدهازبیشراهاندازیوریزیبرنامهازهیرکانیجنگلهایطبیعیمیراثزمینهدرگیالناستانظرفیتهایبهاشارهباپایاندرحالجپورمسعود
.خبرداد۹۹سالپایان 13
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روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیالن


