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خبر

پیام تسلیت وزیر علوم به مناسبت
درگذشت زنده یاد ابریشمچیان

گیالن امروز -وزیر علوم درگذشت دکتر ابریشم چیان«،خیر
دانشگاه ساز» دانشگاه گیالن را تسلیت گفت و افزود:خدمات
مرحوم ابریشم چیان صدقه جاریهای از ندای کرامت شان به
آموزش عالی است .دکتر منصور غالمی ،وزیر علوم ،تحقیقات
و فناوری در پیامی،در گذشت شادروان دکتر میر جعفر ابریشم
چیان،خیر دانشگاه ساز دانشگاه گیالن و حامی آموزش عالی
کشور را در استان گیالن تسلیت گفت.
متن پیام دکتر غالمی به شرح زیر است:
اناهلل و اناالیه راجعون
خانواده محترم و ارجمند دکتر ابریشم چیان
در گذشت شادروان دکتر میر جعفر ابریشم چیان که یکی از
خیرین بزرگ دانشگاه ساز و حامی آموزش عالی کشور بود،
موجب تاثر و تالم گردید.اینجانب این ضایعه دردناک را خدمت
شما و تمامی بازماندگان ،دوستان و دوستداران ایشان تسلیت
می گویم.
بی تردید اقدامات و خدمات کم نظیری که آن فقید سعید برای
ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش عالی کشور در استان گیالن
انجام داد ،صدقه جاریهای است که ندای کرامت ایشان را در
گوش زمان ماندگار و نیکوکاران دیگر را برای حمایت از علم و
فناوری کشور تشویق خواهد کرد.
از پروردگار بزرگ میخواهم روح دکترابریشم چیان را غریق
رحمت واسعه خود کند و ایشان را با اهل کرامت محشور فرماید.
شکیبایی بر این اندوه را برای بازماندگان مسئلت دارم.

نماینده مردم رشت:

قیمت پایین کاالی قاچاق توان
رقابت کاالی ایرانی را گرفته است

گیالن امروز -نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی
بابیان اینکه قاچاق همچنان بر سر اقتصاد ایران سایه افکنده
گفت :قیمت پایین کاالی قاچاق توان رقابت کاالی ایرانی را
گرفته است.
جبار کوچکی نژاد در واکنش به واردات ساالنه بیش از 12
میلیارد و  500میلیون دالر قاچاق به کشور اظهار کرد :مشکل
اصلی کشور ما قاچاق است و یقیناً بیش از آمار رسمی کشور
قاچاق وارد میشود.
وی با اشاره به واردات قاچاق  20میلیارد دالری درگذشته افزود:
دولت معتقد است قاچاق کاال را با تالشهایی که کرده کاهش
داده اما همچنان قاچاق کاال بهعنوان اهرمی بسیار قوی روی
اقتصاد ایران سایه افکنده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان گیالن با اشاره به آسیب سخت و
ملک اقتصاد کشور از ورود کاالی قاچاق گفت :افزایش قاچاق به
کشور باعث شده تا درآمد دولت نیز کاهش پیدا کند.
نماینده مردم رشت با اشاره به سود غیرقابلتصور قاچاق گفت:
فعاالن قاچاق به دلیل اینکه مالیات و عوارض پرداخت نمیکنند
روزبهروز به درآمد خود افزوده و جیب دولت را تهی میکنند.
نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به
فروش فوقالعاده کاالی قاچاق در کشور خاطرنشان کرد :چون
مالیات و عوارض کاالی قاچاق پرداخت نمیشود درنتیجه قیمت
محصول در بازار بسیار کم و خوب نیز به فروش میرسند.
کوچکی نژاد با اشاره به عدم رقابتپذیری کاالی قاچاق با کاالی
تولید مشابه داخلی افزود :عدم رقابتپذیری و قیمت باالی
محصول ایرانی نسبت به کاالی قاچاق باعث شده تا تولید ایران
از بین برود.

نماینده آستارا در مجلس:

نامه  ۶۰نماینده به رئیس جمهور
برای عزل سیف

گیالن امروز -سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس از نامه ۶۰
نماینده به رئیس جمهور برای عزل سیف رئیس کل بانک مرکزی
خبر داد و گفت :نمایندگان از عملکرد سیف رضایت ندارند و
خواستار برکناری وی هستند.
ولی داداشی نماینده آستارا در مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه سیف در بانک مرکزی عملکرد رضایت بخشی نداشته،
گفت :وقتی یک دکه در کنار خیابان باز می شود همه نهادها به
آن دکه مراجعه می کنند و تا صاحب دکه مجوز الزم را نگیرد،
وی را رها نمی کنند حال سوال این است که چطوری رئیس کل
بانک مرکزی در مورد موسسات مالی -اعتباری می گوید که آنها
مجوز نداشتند.
وی افزود :اگر این موسسات مجوز نداشتند ،چرا بانک مرکزی
برای تعطیلی آنها هیچ اقدامی نکرد؟ .چرا اجازه دادند تا آنها با
پول و سرمایه های مردم چنین کار بکنند.
سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰مجلس با بیان اینکه آقایان برای
رفع مشکالت مالی این موسسات و ادغام این صندوق ها هنوز به
نتیجه نرسیدند ،تصریح کرد :هنوز مردم زیادی به ما نمایندگان
مراجعه می کنند و از نگرفتن اصل پول خود شکایت دارند.
داداشی تاکید کرد :مشکل بانک مرکزی با رفتن سیف درست
نخواهد شد مگر اینکه مدیری الیق ،کاردان و قانونمدار منصوب
شود و در چاچوب سیاست های کلی نظام حرکت کند.
وی افزود :متاسفانه سیف سیاست درستی در بانک مرکزی اعمال
نکرد و اقدامات وی باعث بهم ریختگی در سیستم پولی و مالی
کشور شد .نماینده آستارا در مجلس شورای اسالمی با اشاره به
سواالت نمایندگان از رئیس جمهور در خصوص عملکرد سیف
تصریح کرد :نمایندگان همچنین در نامه ای به رئیس جمهور
خواستار برکناری سیف شدند که حدود  ۶۰نماینده این نامه را
امضاء کردند .داداشی اضافه کرد :این نامه حدود  ۲هفته پیش
برای رئیس جمهور ارسال شده است.
وی اظهار امیدواری کرد تا رئیس جمهور ضمن توجه به نامه
نمایندگان مجلس ،برای سرسامان دادن به وضعیت بانک ها هر
چه سریعتر یک مدیر کاردان را بر بانک مرکزی منصوب کند.

{گیالن زمین}
استاندار گیالن:

به دنبال افزایش آمارها به صورت غیرواقعی نیستیم
گیالن امروز -استاندار در جلسهی مشترک ستاد تسهیالت خدمات سفر ویژه نوروز
 97و کمیسیون اجرایی ایمنی راهها با اشاره به اینکه به دنبال افزایش آمارهای
غیرواقعی نیستیم گفت :این فرهنگ که حتماً نسبت به سال گذشته افزایش آمار
سفر داشته باشیم باید کنار گذاشته شود و در این مسیر گردشگرانی که وارد گیالن
میشوند باید رفتاری متمایز از گیالنیان که دارای فرهنگ و تمدنی غنی هستند،
شاهد باشند.
دکتر مصطفی ساالری در این جلسه بر ضرورت همکاری و تعامل دستگاههای
اجرایی در جهت ایجاد فضای مطلوب برای گردشگران و مسافران تأکید کرد و افزود:
فرمانداران ،مدیران دستگاههای اجرایی ،شهرداران ،دهیاران و شوراهای اسالمی شهر
و روستا باید ارتباط و تعامل خود را در قالبهای پیشبینی شده جدی تر کنند تا ایام
خوبی برای گردشگران رقم زده شود.
وی با بیان اینکه امسال باید بهتر
از گذشته نشان دهیم که گیالنیان
مهمان نواز هستند اظهار داشت:
نحوهی مواجهه با گردشگران یک
موضوع بسیار مهم است که باید
توسط عوامل اجرایی خدمات سفر
رعایت شود.
نماینده عالی دولت در گیالن خاطر
نشان کرد :گردشگرانی که وارد گیالن
میشوند باید رفتاری متمایز را شاهد
باشند و دلیل آن این است که گیالن
از فرهنگ و تمدنی غنی برخوردار
است.
وی تصریح کرد :رفتار مطلوب در ارائه
خدمت به مسافران بیش از تجهیزات
و مباحث زیربنایی دارای اهمیت است.
استاندار گیالن آموزش همگانی و اطالع رسانی در بخش مدیریت پسماند را بسیار
مهم ارزیابی و خاطر نشان کرد :ایجاد تجهیزات حداقلی در این بخش میتواند منجر
به کمترین آسیب به محیط زیست شود.
وی با بیان اینکه در روزهای آتی استان باید شاهد تغییرات مؤثری باشد افزود :از
مجموع پلیس میخواهم که ایستگاههای بازرسی و موانعی که در مسیرهای ورودی
استان وجود دارد و باعث ترافیک میشود ،در این ایام برداشته شود.
دکتر ساالری با اشاره به اینکه بحمدا ...با تالشهای نیروهای امنیتی و انتظامی امنیت
خوبی در سطح استان برقرار است افزود :نظارتهای پلیس از طرق دیگر انجام گیرد
تا موانع موجود در مسیرها باعث هرگونه ترافیک نشود.
وی برضرورت آمادگی هرچه بیشتر دستگاههای اجرایی باتوجه به حجم ورود
گردشگران به استان گیالن تأکید کرد و گفت :در این ایام گردشگران نیازمند خدمات
بیشتر هستند که باید به صورت متفاوتتر تالش شود.
نماینده عالی دولت در گیالن بانک ها را ملزم به ارائهی خدمات متفاوت تر در

تعطیالت نوروزی کرد و گفت :برخی از خدمات همچون خودپردازها و رعایت مسائل
بهداشتی در سطح واحدهای رفاهی می تواند تأثیر بسزایی در سطح رضایتمندی مردم
داشته باشد که باید به آن به صورت ویژه پرداخته شود.
وی افزود :ارائهی خدمات بیمه ای مرتبط با تصادفات در ایام تعطیالت نوروزی باید به
صورت آنی و فوری باشد تا مسافران با کمترین مشکل مواجه شوند.
استاندار گیالن بر لزوم پرهیز مدیران دستگاه های اجرایی در سطح استان و شهرستان
ها از هرگونه مصاحبه در موضوع خدمات سفر تأکید و تصریح کرد :مصاحبه ها در
سطح استان توسط معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری و فرمانده پلیس راه و راهور و در سطح شهرستانها توسط
فرمانداران انجام می گیرد.
وی بر جلوگیری از ارائهی هرگونه آمار متناقض تأکید کرد و گفت :ارائهی آمارها باید
با هماهنگی و کنترل مشترک دستگاه های متولی بخش سفر انجام گیرد.
دکتر ساالری با بیان اینکه به دنبال افزایش آمارها به صورت غیرواقعی نیستیم افزود:
باید این فرهنگ که حتماً نسبت به سال گذشته افزایش آمار سفر داشته باشیم کنار
گذاشته شود؛ بلکه باید آمارها به صورت واقع بینانه باشد چون براساس آن برای
زیرساخت ها در سطح ملی و استانی برنامه ریزی می شود.
وی با تأکید بر همکاری دستگاه ها در تأمین تجهیزات مورد نیاز بخش خدمات سفر
اظهار داشت :از ظرفیت سازمان های مردم نهاد که از نقاط قوت خوبی در سطح گیالن
برخوردار هستند باید استفاده بهینه شود.
نماینده عالی دولت در گیالن با بیان اینکه مهمانسراهای دولتی فقط باید مربوط به
ارائهی خدمات در این بخش باشد گفت :نباید از مهمانسراهای دولتی همچون هتل و
مهمانپذیر استفاده شود چون از حیث بازاریابی به مجموعه های گردشگری و اقامتی
لطمه وارد می شود.
وی بر ضرورت اهتمام ویژه در مسیر کاهش سوانح جاده ای تأکید کرد و افزود :آمار
تصادفات در بخش عابرین پیاده و موتورسوارها بسیار باالست که می توانیم با همکاری
شهرداران ،دهیاران و شوراهای اسالمی شهر و روستا و افزایش عالئم جاده ای شاهد
کاهش چشمگیر در این حوزه باشیم.
استاندار گیالن با بیان اینکه  4خطه کردن مسیرها به صورت قطعی منجر به کاهش
تصادفات نمی شود خاطرنشان کرد :در برخی از مسیرهای  4خطه خارج از گیالن
آمار تصادفات بیش از  2برابر است اما نصب دوربین و عالئم در بسیاری از محورها می
تواند اثرگذاری بیشتری در کاهش سوانج جاده ای داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه تعریض جاده ها نیز از موارد مورد نیاز در بسیاری از محورها است
گفت :با اقدامات اساسی باید آمار تصادفات جاده ای را کاهش دهیم.
دکتر ساالری همچنین خواستار فعال شدن اکیپ های بازرسی در بخش خدمات سفر
شد و افزود :نظرسنجی از مهمانان در تعطیالت نوروزی یکی از موارد ضروری بشمار
می رود که به ما سطح خدمت رسانی به آنان را ارائه می کند.

وی به لزوم ارائهی نقشه ها و کاتالوگ ها در این ایام به صورت واحد نیز اشاره و
خاطرنشان کرد :حتی المکان باید در سطح شهرستان ها با محوریت شهرداری مرکز
شهرستان و در سطح استان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری متولی اجرای
این بخش باشند.
نماینده عالی دولت در گیالن به مصوبهی شورای تأمین استان درخصوص اجرای طرح
شهر شبهای روشن اشاره و اظهار داشت :این طرح طی روزهای آتی در بخشی از شهر
رشت اجرا می شود و انتظارم این است در شهرستان های دیگر استان که شرایط اجرا
را دارند با مصوبهی شورای تأمین اجرایی شود.
وی با بیان اینکه طرح شهر شبهای روشن در سطح دنیا مشهور به اقتصاد شهر
است گفت 24 :ساعته کردن ارائه خدمات به همشهریان عالوه بر رونق اقتصاد و
ایجاد یک شیفت کاری دیگر می تواند
باعث ایجاد فضای بانشاط در سطح
شهر شود.
استاندار گیالن فرمانداران و شهرداران
را ملزم به نظارت بر ارائهی خدمات
مطلوب با منظری مناسب در طرح
شهر شبهای روشن کرد و گفت:
افرادی که در این طرح به صورت سیار
خدمات ارائه می کنند باید دارای سازه
های مرتب ،منظم و با ظاهری مناسب
باشند و در این مسیر در صورت نیاز
تسهیالت نیز به آنان ارائه می شود.
وی با اشاره به اینکه زیبایی ارائهی
خدمات بر افزایش سطح بهداشت نیز
اثرگذار است افزود :با ایجاد شرایط
مطلوب باید عرصه را برای ورود افراد
مختلف به این طرح فراهم کنیم.
دکتر ساالری ایجاد مراکز خدمات رفاهی کوچک را از طرح های دیگر در حال اجرا
در سطح استان عنوان کرد و اظهار داشت :این مراکز رفاهی عالوه بر خدمت رسانی به
مردم در بخش های مختلف می تواند نقطهی وصل واحدهای بوم گردی با مسافران
باشد.
وی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای را موظف به تسریع در اجرای این طرح
و جانمایی نقاط قابل اجرا دانست و گفت :تالش ما بر این است تا حتی المقدور این
مراکز در طرح های هادی روستایی و در کنار اورژانس های جاده ای و راهداری تعریف
شود تا زیرساخت های الزم به هر  2بخش ارائه و مکمل یکدیگر باشند.
نماینده عالی دولت در گیالن ابراز امیدواری کرد که در سال  97شاهد تفاوت های
چشمگیری در استان گیالن نسبت به گذشته باشیم و گفت :اجرای مطلوب طرح شهر
شبهای روشن ،ایجاد مراکز خدمات رفاهی کوچک ،گردشگری دریایی در  2بخش
شناگاه ها و گشت های دریایی از طرح های در دست اجرا است که می تواند نقش
بسزایی در حوزهی گردشگری استان داشته باشد.
وی ظرفیت شهرداران ،دهیاران و شوراهای
اسالمی در سطح استان را بسیار باال دانست و
افزود :حضور این افراد در بخش های مختلف به
عنوان منتخبین باواسطه و بی واسطهی مردم می
تواند اجرای برنامه ها را تسهیل کند.
در این جلسه برخی از فرمانداران ،شهرداران و
مدیران دستگاه های اجرایی به ارائهی گزارشی از
برنامه های حوزهی کاری خود در آستانهی نوروز
 97پرداختند.
توجه به ظرفیت بانوان و بهرهگیری از توان
مدیریتی آنان
استاندار گیالن در نشست با جمعی از بانوان فعال
استان ،توجه به ظرفیت بانوان و بهرهگیری از توان
مدیریتی آنان را بخشی از وظیفه دولت دانست و
تصریح کرد :البته برخی محدودیتهای قانونی در
برخی انتصابات وجود دارد که از اختیار استانداران
خارج و مربوط به بخش دولت و حاکمیت است.
دکتر مصطفی ساالری در این نشست که به
مناسبت بزرگداشت میالد دخت نبی مکرم اسالم
(ص)؛ حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن ،پیش از
ظهر دیروز در محل سالن غدیر استانداری برگزار
شد ،اظهار داشت :در طول تاریخ همواره بانوان گیالنی درکارهای اقتصادی فعال بودند
که تبلور آن در کشاورزی دیده میشود.
همواره بانوان گیالنی در حوزههای مختلف پیشتاز بودهاند
وی با بیان اینکه همواره بانوان گیالن زمین در حوزههای مختلف پیشتاز بودهاند،
تصریح کرد :متأسفانه آنچه باید ،برایشان محقق نشده و الزم است اتفاقات بهتری
رقم بخورد.
توجه به ظرفیت بانوان و بهرهگیری از توان مدیریتی آنان
استاندار گیالن توجه به ظرفیت بانوان و بهرهگیری از توان مدیریتی آنان را بخشی
از وظیفه دولت دانست و تصریح کرد :البته برخی محدودیتهای قانونی در برخی
انتصابات وجود دارد که از اختیار استانداران خارج و مربوط به بخش دولت و حاکمیت
است؛ مهمترین راهکار برای بهرهگیری از تمام ظرفیت جامعه اعم از آقایان و بانوان،
انسجام درونی و ارائه پیشنهادات و ایدهها از طریق تشکلها و صنوف مختلف به بدنه
دولت و حاکمیت است.
دکتر ساالری با اشاره به رشد قابل مالحظه بانوان در زمینه تحصیالت تکمیلی ،تأکید
کرد :جامعهای که بتواند به بهترین شکل از ظرفیت نیمی از جمعیتش که بانوان
هستند بهره ببرد ،میتواند مدعی پیشرفت و ترقی باشد.
تأکید استاندار گیالن بر لزوم اجرایی شدن بخشنامه به کارگیری جوانان و
بانوان در سمتهای مدیریتی
وی با تأکید بر لزوم اجرایی شدن بخشنامه بکارگیری جوانان و بانوان در سمتهای
مدیریتی ،تصریح کرد :بر عهد خود پایبندم و تأکید مؤکد دارم که هر فرماندار بایستی
حداقل از ظرفیت یک بانو برای سمتهای مدیریتی همچون بخشدار یا معاون فرماندار
استفاده کند.
ضرورت آموزش و توانمندسازی بانوان
نماینده عالی دولت در استان آموزش و توانمندسازی بانوان را ضروری دانست و گفت:
خوشبختانه در سالهای اخیر بانوان حضوری فعال در زمینههای مختلف اجتماعی
نظیر شوراهای شهر و روستا و دهیاریها داشتهاند و امید داریم این روند به مقاطع
باالتر نیز تسری پیدا کند تا در سمتهایی نظیر بخشداری و فرمانداری نیز از ظرفیت
آنان بهره برده شود.
دکتر ساالری در پایان سخنانش پیشنهاد داد :تعدادی از این جمع به نمایندگی از
همه در قالب کارگروه مشورتی ،پیگیر مطالبات مربوط به بانوان شوند.
گفتنی است در ابتدای این جلسه تعدادی از بانوان به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
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مدیرکل ارشاد اسالمی گیالن:

«شهدا» بزرگترین ایثارگران
دوران خود هستند

گیالن امروز -مدیرکل ارشاد اسالمی گیالن،
با اشاره به آیه «ل َ ْن تَنالُوا الْب َِّر َحتّى تُ ْن ِفقُوا م ِّما
ون» ،ایثار را به معنی انتخاب کردن دانست و
تُحِ ُّب َ
یادآور شد :انسان ها بزرگ نخواهند شد؛ مگر اینکه
انتخاب های بزرگ انجام دهند.
فیروز فاضلی،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان گیالن روز  ۲۱اسفند در آیین اختتامیه
نخستین جشنواره فرهنگی و هنری ایثار که در
مجتمع خاتم االنبیاء(ص) رشت برگزار شد ،با
گرامیداشت روز حکیم نظامی گنجوی ،گفت :وقتی
تاریخ را مرور می کنیم می بینیم که انسان های
بسیاری آمدند و رفتند ،اما برخی ماندگار شدند.
وی هنر را عامل مانایی و ماندگاری انسان ها در
طول تاریخ دانست و افزود:هنرمندان همواره
مورد تحسین و تشویق جامعه قرار می گیرند ،زیرا
هنرمندان گنج آفرین هستند.
این مسئول فرهنگی،با اشاره به پیوند «حسن»،
«عشق» و «حزن» در ادبیات سهروردی ،تصریح
کرد :هنرمند زیبایی را می بیند و شیفته آن
می شود ،اما این شیفتگی برای او درد می آفریند
لذا هنرمند چشم حسن بین دارد و یک عاشق است
و عشق حد فاصل حسن و حزن می باشد.
مدیرکل ارشاد اسالمی گیالن ،جهان را زیباترین
آفریده خدا و انسان را زیباترین مخلوق خدا در
جهان دانست و خاطرنشان کرد :کسانی که در
عرصه مدیریت فرهنگی کار می کنند باید قدردان
شان و جایگاه هنرمندان باشند ،زیرا هنرمندان
سند و شناسنامه هویت ما هستند.
وی با بیان اینکه هنر «چگونه گفتن» است؛نه
فقط «گفتن» ،یادآور شد:فرهنگ ایرانی – اسالمی
به زیبایی هر چه تمام تر در آثار نظامی گنجوی
بروز و ظهور دارد و این شعار نامی مقدمه را با
توحید و سپس مدح پیامبر(ص) آغاز می کند و
معراج نامه را می سراید و در نهایت داستان خودش
را می خواند؛گویی نظامی تفکر یک ایرانی مسلمان
را طراحی کرده است.
فاضلی ،با اشاره به آیه «ل َ ْن تَنالُوا الْب َِّر َحتّى تُ ْن ِفقُوا
ون» ،ایثار را به معنی انتخاب کردن
م ِّما تُحِ ُّب َ
دانست و یادآور شد:انسان ها بزرگ نخواهند شد؛
مگر اینکه انتخاب های بزرگ انجام دهند و لذا
آنانی که انتخاب های بزرگ کردند ،روح بزرگی
داشتند.
مدیرکل ارشاد اسالمی گیالن،شهدا را بزرگترین
ایثارگران دوران دانست و اضافه کرد :شهدا
گذشتن از جان خود برای حفظ دین و کیان کشور
را انتخاب کردند و برای شهادت صف می کشیدند.
در واقع معنویت جبهه ها این ایثار را به همراه
داشت و لذا این معنویت باید تقویت شود.
وی با اشاره به استقبال مخاطبان از فیلم «تنگه
ابوقریب» در جشنواره فجر امسال،متذکر
شد:تشنگی ایثار و شهادت هنوز در جامعه وجود
دارد و باید زمینه های فرهنگی و هنری ترویج
این فرهنگ غنی را فراهم کنیم .عرصه ایثار کار
ایثارگونه می خواهد.
فاضلی،هزینه کرد در عرصه هنر را نوعی
سرمایه گذاری دانست و گفت :کارهای فرهنگی و
هنری باید مطابق با نیاز جامعه صورت گیرد و
مادامی که نیازی نباشد ،اثر معنادار نخواهد بود.
به ویژه در زمینه چاپ و نشر کتاب نباید آماری
برخورد کنیم ،زیرا گاهی یک مفهوم مهم در انبوه
کتاب ها گم می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری گیالن خبر داد:

آمادگی گیالن برای اسکان
 ۸۲۸هزار مسافر نوروزی

گیالن امروز -مدیرکل میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری گیالن از آمادگی گیالن
برای اسکان  ۸۲۸هزار مسافر نوروزی خبر داد و
گفت :جشنوارههای بومی و محلی باهدف معرفی
جاذبههای فرهنگی گیالن در سطح استان طی ایام
نوروز برگزار میشود.
رضا علیزاده صبح دیروز در جلسه ستاد اجرایی
خدمات سفر گیالن در سالن غدیر استانداری اظهار
کرد :میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
استان گیالن عالوه بر برگزاری جشنوارههای
فرهنگی ،بومی و محلی دنبال ایجاد نشاط اجتماعی
است.
وی از برپایی بیش از  ۷۰نمایشگاه صنایعدستی
در گیالن خبر داد و افزود :در جایجای استان
گیالن جشنوارههای بومی و محلی با رویکرد
معرفی جاذبههای فرهنگی و اجتماعی گیالن برگزار
میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
گیالن با اشاره به برنامهریزیها برای اجرای شهر
شب در گیالن گفت :در تالشیم تا شهرهای زنده
گیالن را که شب نیز به گردشگران خدمات میدهند
به گردشگران معرفی کنیم.
دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر گیالن بیان کرد :با
توجه به اقامتگاهها و اسکانهای موجود ،برای اقامت
ی شده است.
بیش از  ۸۲۸هزار نفر برنامهریز 

