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سند نشاط اجتماعی
در مازندران تدوین میشود

3

ارتقای سالمت ،از اهداف
برنامه جامع در مازندران
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زمین خواری  ۳میلیاردی
در چالوس کشف شد

3

معاون گردشــگری میراث فرهنگی مازنــدران ،آموزش را نیاز
ضروری در توســعه گردشــگری برشــمرد و گفت :سومین دوره
آموزش شاغالن گردشگری در استان برگزار میشود.
ساری  -خبرنگار جام جم :مهران حسینی در گفتوگویی
از برگزاری سومین دوره آموزش شاغلین گردشگری در بخشهای
مختلف خدمت رسانی به گردشگران در استان مازندران خبر داد و
ازآموزش به عنوان یک نیاز ضروری در توسعه گردشگری یاد کرد
و گفت :این دورههای آموزشی به صورت متمرکز در سراسر کشور
به منظور توانمند سازی نیروی انسانی شاغل در بخشهای مختلف
آموزش؛ نیاز توسعه گردشــگری بویژه اعضاء خدمت رسان در ستاد اجرایی هماهنگی
گردشگری خدمات سفر برای سومین سال پیاپی برنامه ریزی شده است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران:

رکوداقتصادیموجببدهی
کارفرمایانشدهاست

2

رشد  68درصدی صادرات کاال
از بندر نوشهر

مسیرریلیگرمسار-اینچهبرون
برقی می شود

3

2

معدنکاری در مازندران اقتصادی
نیست

اولتیماتوم دادگستری مازندران نسبت به تعطیلی و توقیف کارگاهها
3

رئیس کل دادگســتری مازندران بــا بیان اینکه در فضای
اقتصــادی باید بــا مقاومت تالش کرد تاکیــد کرد :هرکس
بخواهد کارگاهی را در اســتان توقیف کند با دادگستری طرف

خواهد شد.
ساری  -خبرنگار جام جم :حجت االسالم تقوی در
جلسه کمیته شورای گفتوگوی بخش دولتی و خصوصی ،با

بیان اینکه فضای کســبوکار مربوط به حالت عادی بوده اما
اکنون فضای جنگ اقتصادی است ،افزود :تفاوت میان این دو
فضا بسیار است؛ در ...
2

ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران
www.daneshpayam.ir
خبر

رشــد  68درصدی صادرات کاال
از بندر نوشهر

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران از رشد  ۶۸درصدی
صادرات کاال از بندر نوشــهر طی  ۹ماهه امســال نسبت به مدت
مشابه قبلی خبر داد.
نوشهر  -خبرنگار جام جم :محمدتقی انزان پور در حاشیه
بارگیری یک محموله صادراتی در گفتوگویی با اشاره به رشد ۶۸
درصدی صادرات کاال از بندر نوشهر اظهار داشت :این محموله که
به مقصد بندر آستراخان روسیه ارسال خواهد شد شامل  ۷۵۴پالت
کنسانتره سیب و یک کانتینر خرما جمعا به وزن  ۹۰۱تن است.وی
با اشــاره به تأکیدات مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر
لزوم استفاده از ظرفیتهای بالقوه بندر نوشهر برای توسعه صادرات
خاطرنشان کرد :تمام سعی و تالش مسئوالن و کارکنان اداره کل
بنادر و دریانوردی اســتان مازندران بر این است که با فراهم نمودن
بســتر مناسب برای فعالیت تجار و صاحبان کاال و همچنین تأمین
تجهیزات مورد نیــاز برای تخلیه و بارگیری انواع کاال این روند رو
به رشــد تداوم داشته باشد.مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر
محصوالت کشــاورزی و دامی شامل کنسانتره و پوره سیب ،مواد
غذایی شامل رب گوجه و خشکبار و همچنین کاالهای ساختمانی
و معدنی را از عمده ترین کاالهای صادراتی از بندر نوشهر به مقصد
کشورهای حاشیه دریای خزر برشمرد.

سند نشاط اجتماعی در مازندران
تدوین میشود
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری مازندران گفت:
ســند نشاط اجتماعی استان با بهره گیری از دیدگاههای نخبگان،
صاحب نظران و مشارکت دستگاههای مسئول تدوین میشود.
ساری-خبرنگارجامجم:عیسیقاسمیطوسیدرجلسه
کمیســیون ارتقاء امنیت اجتماعی استان با اشاره به این که دولت
تدبیروامید،رویکردمطلوبینسبتبهمقابلهباآسیبهایاجتماعی
دارد و اعتبارات مناســبی را به این مهم اختصاص داده است ،افزود:
برای ارتقای نشــاط اجتماعی و افزایش امید و اعتماد در جامعه نیاز
به چراغ راه و تدوین سند نشاط اجتماعی داریم.
وی با بیــان این که باید برنامههای غنی و موثر فرهنگی برای
جامعــه تدارک ببینیم ،یاد آور شــد :باید از ظرفیت فضای مجازی
برای مقابله با هجمههای فرهنگی دشــمن و ایجاد نشاط فاخر و
آگاهسازی جامعه بهره برد.وی ،با اشاره به این که نشاط اجتماعی با
برنامههای هوشمندانه و جامع تقویت میشود ،خاطر نشان ساخت:
از ظرفیــت هنر میتوان در ایجاد نشــاط در جامعه به نحو مطلوب
استفاده کرد.
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رئیس اتاق بازرگانی مازندران:

رکوداقتصادیموجببدهیکارفرمایانشدهاست

رئیس اتــاق بازرگانــی مازندران
گفت :رکود و شــرایط نابسامان رونق
اقتصادی ســبب ایجــاد بدهی برای
کارفرمایان شده است.
ساری  -خبرنگار جام جم:
عبــداهلل مهاجر در کارگروه اشــتغال
اســتان اظهار داشــت :از آنجایی که
ســازمان تامین اجتماعی با تقســیط
بدهیهــا زمینه را بــرای ممانعت لغو
ادامه فعالیت بنــگاه اقتصادی فراهم
آورده نســبت به تفویــض اختیار این
تقســیط برای مدیران کل اســتان تا
 ۶۰ماه و رؤســای شــعبات تا  ۴۵ماه
دســتورات مقتضی صادر تا مشــکل
موجود در خصــوص صدور اجرائیه یا
مسدود کردن حسابها مرتفع شود.
وی با اشاره به مطالبات پیمانکاران
حقیقی یــا حقوقی از دســتگاههای
دولتی اظهار داشــت :با توجه به پیمان
و قراردادهای پیمانکاران و به صورت

مصداقی موضوع با شهرداری ساری
مورد بررســی قرار گرفت به علت عدم
دریافت مطالبات از شهرداری ساری،
این پیمانکاران به هنگام ارائه لیســت
حقوق و دســتمزد به ســازمان تامین
اجتماعــی توان پرداخــت حق بیمه
را نداشــته و از طرفی شــهرداری هم
از دســتگاههای دولتــی بخصوص
تامین اجتماعی طلبکار بوده بنابراین

بــه منظور بهبود محیط کســب و کار
پیشــنهاد میشود در شــرایط موجود
امر تهاتر از طرف دســتگاه اجرایی و
بخصــوص تامین اجتماعــی امکان
پذیر شود.
مهاجر ،به موضــوع تعیین جرائم
در بررســی دفاتر توســط موسســه
حسابرسی اشاره کرد و گفت :موسسه
حسابرســی برای رسیدگیهای خود

برای برخی از واحدها جرایم باالیی در
نظر می گیرد که واحدهای تولیدی که
با اداره تامین اجتماعی تسویه حساب
کــرده با جرایم این موسســه روبهرو
میشــوند و با توجه به دســتورالعمل
ســازمان تامیــن اجتماعی کشــور
مبنی بر بررســی دفاتر عملکرد صرف ًا
در آخرین ســال مالی امــا هم اکنون
پروندههای مربوط به سالهای قبل در
جریان رســیدگی یا طرح در هیاتهای
تشخیص در حین رسیدگی که منجر
به صدور رای یا ابالغ شده اما بسیاری
از بنگاههای اقتصادی با این مساله هم
اکنون مواجه با مشکالت میباشندکه
مربوط به سنوات قبل صاحبان کسب
و کار بوده است.
وی پیشنهاد داد :این قبیل اشخاص
هم مشمول این دســتورالعمل مزبور
(صرف ًا بازه زمانی یکسال )مورد عمل
قرار گیرند.

ارتقای سالمت ،از اهداف برنامه جامع در مازندران

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران،
بهبود و ارتقای سطح سالمت را از اهداف برنامه جامع
سالمت در استان یاد کرد.
ســاری  -خبرنــگار جام جــم :فرهنگ
بابامحمــودی در کارگروه تخصصی امور اجتماعی و
فرهنگی مدیریت و ســاماندهی آسیبهای اجتماعی
به بیان شــاخصهای بهبود کیفیت زندگی پرداخت و
گفت :بهبود و ارتقاء سطح سالمت در جامعه از اهداف
ارائه برنامه جامع سالمت در مازندران است.
وی توجه به رســالت این کارگروه را بررسی و حل
مســائل مختلف در حوزه ســامت و جامعه خواند و
افزود :ارائه برنامه جامع سالمت استان توسط معاونت
اجتماعی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی مازندران و اتخاذ تصمیم مقتضی دراینارتباط

از موضوعات موردبررسی خواهد بود.
ویبهبرپاییکارگروهسالمتوامنیتغذاییاشاره
کرد و ادامه داد :اهمیت جایگاه این گروه برای رسیدن
بهســامت غذایی جامعه و همکاری دســتگاههای
مرتبــط برای اجرای تصمیمات ایــن کارگروه امری
حائز اهمیت اســت بهگونهای کــه هر موضوع که در
جلســات عینیت پیدا کنــد در تصمیمگیری میتوان
بهتر عمل کرد.
بابا محمودی با تأکید بر اینکه تمام مدیران بخش
ســامت باید به مشکالت در حوزه سالمت رسیدگی
و توجه نشــان دهند ،تصریح کــرد :علتیابی و ارائه
راهکار به همراه حل مشکالتی که در مناطق مختلف
در حوزه ســامت جامعه را درگیــر میکند از وظایف
مدیران این حوزه است.

وی ســرمایه اجتماعی را اولین شــاخص توسعه
ســامتی دانســت و میزان شاخص شــادکامی را
 9دهم درصد خواند و یادآور شــد :میزان شــادکامی
نشــاندهنده امیــد بــه زندگــی در هــر جامعــه
است.
وی به عوامل مؤثر در عمر طوالنی انسانها اشاره
کرد و ادامه داد :عوامل مختلفی همچون بهبود کیفیت
زندگی ،باال بودن شــاخص شادی در جامعه و کیفیت
خدمات بهداشتی در طول عمر انسانها مؤثر است.
معاون اجتماعی دانشــگاه علوم پزشکی مازندران
بــه میزان درآمد محصول ناخالص داخلی در اســتان
پرداخــت و گفت :جامعهای که ازنظر اقتصادی دارای
درآمد باال باشد معیار شــاخص کیفیت زندگی در آن
بهمراتب بهتر خواهد بود.
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اولتیماتوم دادگســتری مازندران نسبت
به تعطیلی و توقیف کارگاهها

رئیس کل دادگســتری مازندران بــا بیان اینکه در فضــای اقتصادی باید با
مقاومت تالش کرد تاکید کرد :هرکس بخواهد کارگاهی را در استان توقیف کند
با دادگستری طرف خواهد شد.
ساری  -خبرنگار جام جم :حجت االسالم تقوی در جلسه کمیته شورای
گفتوگوی بخش دولتی و خصوصی ،با بیان اینکه فضای کســبوکار مربوط به
حالت عادی بوده اما اکنون فضای جنگ اقتصادی اســت ،افزود :تفاوت میان این
دو فضا بســیار است؛ در فضای کســبوکار کارگر ،کاسب و تاجر و ...داریم اما در
فضای جنگ ما میدان نبرد ،فرماندهی و لشگر داریم و اماکن و کارگاههای تولید
و صنعتی ،میدان نبرد هستند.
رئیس کل دادگســتری اســتان ،با بیان اینکه انســان در ســه جنگ نظامی،
فرهنگــی و اقتصــادی دچار چالش میشــود ،افــزود :اکنون حــس میکنیم
کــه دنیا به جنــگ اقتصادی ایــران آمده و تحریم و فشــار اقتصــادی به این
معناســت که شــما دســت از هر چه دارید بکشــید و این فضــا ،فضای جنگ
است.
وی با عنوان اینکه میدان نبرد در جنگ اقتصادی کارگاههای تولیدی و صنعتی
و معادن ماست و خالی کردن این میدان همان هدف دشمن است ،افزود :خوابیدن
کارگاه تولیدی یعنی ما اسیر اقتصادی شده ایم و هر کارخانه توقیف شده به معنای
آن است که رئیس آن کارخانه و کارگرانش اسیر دشمن شدهاند و ما اکنون اسرای
اقتصادی زیادی داریم.
تقوی فرد با بیان اینکه دنیا ما را تحت فشــار همه جانبه اقتصادی گذاشته و تا
آنجا که میتوانسته به ما فشار وارد کرده است ،افزود :در این بین ،آن وقت از داخل
کارگاههــای خود را با قانون خودمان تحویل دشــمن دهیم و موقع اختالف نباید
اول در کارخانه بســته شــود بلکه باید در کارخانه باز باشد و اول اختالفات تعیین
تکلیف شود و این معنای مقاومت است.
رئیس دادگستری استان مازندران با عنوان اینکه اکنون بحث من درباره دشمن
نیســت چرا که آنها حتم ًا میخواهند که مراکز تولیدی و صنعتی تعطیل ،توقیف و
پلمب شــود ،افزود :بیشتر روی سخن من با مدیران داخلی و دولت است؛ همیشه
در جبهه ما دو دشــمن داریم که دنیا دشــمن مقابل ماست و دیگری ستون پنجم
داخل و غافالن داخل هستند.
تقــوی فــرد با تأکیــد بر اینکه اگــر از داخل هماهنگی و انســجام داشــته
باشــیم هیــچکاری از بیــرون انجام نمیشــود ،افزود :ســرمایه اگــر پلمب
شــود بــرای همــه خســارت اســت و نه فقــط برای یــک شــخص؛ رزق و
روزی یــک مدیــر همــان روزی کارگــر اســت و هــر دو به یک میــزان غذا
میخورند.
وی با عنوان اینکه هر کســی از این به بعد بخواهــد کارگاهی را توقیف کند،
مســتقیما با من طرف اســت و این امر مکتوب هم هســت ،افزود :اگر کارگاه و
مرکز اشــتغالی در هر شــرایط حتی ثبت و بازرســی ،تعطیل شد تنها به ما اطالع
دهید.
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اورژانس بیمارســتان بوعلی نکا
به بهرهبرداری رسید

با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،اورژانس بیمارســتان
بوعلی نکا افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
نکا -خبرنگار جــام جم :مدیر درمــان تامین اجتماعی
مازندران گفت :برای تجهیز و توسعه این مرکز اورژانس بیمارستانی
در مساحتی بالغ بر  ۷۰۰متر مربع ۲۵ ،میلیارد ریال هزینه شد.
دکتر محمد خورشیدی افزود :بخش اوژانس بیمارستان بوعلی
نکا با استانداردســازی الزم اکنون دارای  ۹تخت بستری و  ۲تخت
ایزوله اســت که شاهد ارتقای تخت از  ۴تخت در گذشته به  ۹تخت
بوده ایم.وی طرح نوبت دهی تلفنی را از دیگر خدمات این بیمارستان
عنوان کرد و یادآور شــد :با اجرای این طرح و استانداردسازی انجام
شده،بیماراناورژانسوغیراورژانسقبلازورود،تفکیکمیشوند.
گفتنی است حضور در شورای اشتغال مازندران ،افتتاح کارخانه فیبر
بابلسر ،بهره برداری از مجموعه فرهنگی -ورزشی تعاون کاسپین
آبی ساری و شرکت در یادواره شهدای روستای ازباران فریدونکنار از
دیگر برنامههای وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در استان مازندران
است.

زمین خواری  ۳میلیاردی در چالوس
کشف شد

فرمانده انتظامی اســتان مازندران از کشــف زمین خواری سه
میلیارد ریالی و آزاد سازی دو هزار متر مربع از اراضی ملی و جنگلی
در منطقه مرزن آباد خبر داد.
چالوس -خبرنگار جام جم :سردار سید محمود میرفیضی
اظهار داشــت :در پی کســب خبری مبنی بر و وقوع زمین خواری
و تصــرف اراضی ملی در منطقه مرزن آباد ،موضوع در دســتور کار
فرماندهی انتظامی شهرستان چالوس قرار گرفت.وی تصریح کرد:
با انجام تحقیقات گســترده پلیسی و بررسی میدانی مشخص شد ،
فردی اهل و ساکن یکی از روستاهای حومه شهر مرزن آباد به بهانه
احــداث دامداری به تصرف غیر قانونی دو هــزار متر مربع از منابع
و اراضی ملی و جنگلی اقدام کرده اســت.فرمانده انتظامی اســتان
مازندران با اشــاره به شناســایی متهم از هماهنگی قضائی برای
دستگیری این فرد و آزادسازی اراضی تصرف شده خبر داد و افزود:
ارزش زمینهای تصرفی سه میلیارد ریال بوده که با دستور قضائی
آزادسازی و به دامان طبیعت بازگردانده شد.سردار میرفیضی خاطر
نشان کرد :در این ارتباط متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای
سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.
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رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان:

معدنکاری در مازندران اقتصادی نیست

رئیس ســازمان صنعــت ،معدن و
تجارت مازندران با اشاره به شکنندگی
محیط زیست و منابع طبیعی در استان
گفــت :در این شــرایط کار معادن در
استان اقتصادی و ایمن نیست.
ســاری  -خبرنــگار جام
جم :محمــد محمدپور در شــورای
گفتوگوی بخش دولتی و خصوصی،
بــا بیان اینکه منابع طبیعی در پاســخ
اســتعالم معادنی که قابل برداشــت
هســتند ،موافقت خــود را با یک تا دو
هکتار اعالم میکند ،افزود :استدالل
منابع طبیعی این اســت که شــما این
میــزان بار را برداشــت کنید و پس از
بازدیــد منابع طبیعی ،اگر برداشــت
مطابق با اصــول بود و منجر به ایجاد
مشکالت در طبیعت نشد ،مجددا آن را

تمدید میکنیم و روال چند ساله منابع
طبیعی نیز همینگونه بوده است.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن روال
مشــکالتی را برای معدنکاران ایجاد
میکند ،گفت :وقتی محدوده در بعضی
جاها کم باشــد ،نمیتوان اقتصادی و
ایمــن کار کرد و با وجــود پروانه ۲۰

هکتاری یــک معدن ،نمیتوان خارج
از محــدوده  ۲هکتــاری و در آن ۲۰
هکتار حتی جادهای احداث کرد و این
اقتصادی نیســت و با حجم دو هکتار
نمیتوان برداشــت پلکانی داشت که
این امر هم ایمن نیست.
محمدپــور با بیان اینکه در ســال

 ۹۵تفاهمنامــهای میان معاون معدن
و رئیس ســازمان جنگلهــا منعقد و
قرار شــد که در این زمینه گشایشــی
ایجاد شــود و به حــوزه منابع طبیعی
هم اعالم شد ،افزود :پیگیریهای ما
برای تحقق این امر بوده و درخواست
اکنون این اســت که این اتفاق زودتر
بیفتد.
وی با اذعان به شــکنندگی محیط
زیســتی و منابــع طبیعــی مازندران
نســبت به دیگــر اســتانها ،افزود:
درخواســت مشــخص این است که
اگــر این امر با اصــول و ضوابط منابع
طبیعی هماهنگ اســت ،از ابتدا با  ۵تا
 ۱۰هکتار موافقت شــود تا معدنکاران
نیز بتوانند در حیطه کاری خود نقشــه
ایمنی و اقتصادی خود را پیاده کنند.

مسیر ریلی گرمسار  -اینچه برون برقی می شود

مدیرکل راه آهن شمال گفت :پروژه
برقی سازی مسیر ریلی گرمسار  -اینچه
برون ســبب افزایش ظرفیت خط ریلی
می شود.
ســاری  -خبرنگار جام جم:

یوسف گران پاشا در حاشیه بازدید هیئت
روسی از مســیر ریلی گلوگاه  -گرمسار
در راســتای پروژه برقی ســازی مسیر
ریلی گرمســار -اینچه برون و به منظور
بررسی و جانمایی نقاط نصب تاسیسات و

پستهای کشش برقی سازی گفت :شبکه
ریلی یکی از شریانهای مهم اقتصادی
در کشــورهای توســعه یافته محسوب
میشــود.وی افزود :راه آهن با جابجایی
تعــداد زیادی مســافر و حجم عظیم بار
ســهم عمــدهای را در کاهش مصرف
انرژی ،کاهش ترافیک و خطرتصادف و
 ...دارد.گران پاشــا افزود :با برقی کردن
خطوط ریلی خصوص ًا منطقه شــمال که
دارای موقعیت جغرافیایی خاص با شیب
باال اســت ،مدت زمان ســیر قطارها در
مســیر کاهش چشمگیری خواهد یافت
و با این کار در آیندهای نزدیک قطارهای
باری نیز بصورت برنامهای و منظم ســیر
خواهند داشــت و تعهد زمان سیر برای
قطارهــای باری ،همچــون قطارهای
مســافری منظمتــر از پیــش خواهد

بود.
گران پاشا با بیان اینکه راه آهن رسالت
بزرگی در حوزه بار و مســافر دارد تصریح
کرد :با برقی ســازی این مسیر و افزایش
ظرفیت خط ،شــاهد افزایش ســرعت
قطارها در راه آهن شمال خواهیم بود.
وی با اشــاره بــه اینکه بخشــی از
اصالحات مــورد نیاز در حــوزه عالئم
و تونلهــا انجــام شــده اســت گفت:
برقی ســازی عالوه بر افزایش ظرفیت
حمــل بــار ،آلودگی صوتی و زیســت
محیطی بســیار کمتری دارد و مصرف
ســوخت مایع را به صفر میرساند .وی
مجموع طول این مســیر را  ۴۳۰کیلومتر
اعالم کــرد و گفت :از این مســیر ۳۳۱
کیلومتر در حوزه کاری اداره کل راه آهن
شمال قرار دارد.
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آموزش؛ نیاز توسعه گردشگری

معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران ،آموزش را نیاز ضروری در توسعه
گردشــگری برشمرد و گفت :سومین دوره آموزش شاغالن گردشگری در استان
برگزار میشود.
ساری  -خبرنگار جام جم :مهران حســنی در گفتوگویی از برگزاری
ســومین دوره آموزش شاغلین گردشگری در بخشهای مختلف خدمت رسانی
به گردشــگران در استان مازندران خبر داد و ازآموزش به عنوان یک نیاز ضروری
در توسعه گردشگری یاد کرد و گفت :این دورههای آموزشی به صورت متمرکز در
سراسر کشور به منظور توانمند سازی نیروی انسانی شاغل در بخشهای مختلف
گردشــگری بویژه اعضاء خدمت رسان در ســتاد اجرایی هماهنگی خدمات سفر
برای سومین سال پیاپی برنامه ریزی شده است.
وی بــا بیان اینکه به جای  ۱۶دوره آموزشــی ابالغی  ۲۳دوره آموزشــی در
مازندران برگزار میشود افزود :تاکنون براساس برنامه زمانبندی دورهها آموزش
مدیران واحدهای بین راهی ،آشپزی و طبخ آبزیان ،عوامل اجرایی کاروان راهیان
نور و رانندگان وســایل نقلیه توسط بخش خصوصی و اداره کل میراث فرهنگی
اســتان برگزار شده است.حســنی به دورههای  ۲روزه مصاحبه زبان تخصصی،
میزبانی واحدهای پذیرایی ،میزبانی واحدهی اقامتی ،مدیران واحدهای بین اهی
و مدیریت فنی دفاتر خدمات مســافرتی اشاره کرد و گفت :جهت سهولت استفاده
فراگیران این دورههای آموزش در دو نوبت و با فواصل منطقه ای شــرق و غرب
برگزار میشــود.وی به برگزاری دوره راهنمایان گردشــگری در  ۲۷بهمن ماه
اشــاره کرد و یادآور شد ۲۸ :بهمن ماه جاری کارکنان پلیس انتظامی ،راه و راهور
با سرفصلهای تعیین شده با گردشگری و مباحث مربوط به آنان آشنا میشوند.
معاون گردشــگری مازنــدران از بازآموزی راهنمایان مــوزه و محوطههای
تاریخی خبر داد و گفت :بازدید از موزهها و محوطههای تاریخی یکی از مهمترین
ابزارهای گردشــگری اســت که میتواند مدت اقامت گردشــگران در منطقه را
افزایش داده و موجب اقتصادی شدن ورود گردشگر به یک منطقه شود.
وی همچنین به پیش بینی دوره آموزشــی فرانــت آفیس ،خانه داری ،مراکز
اطالع رسانی و توانمندسازی جوامع محلی و روستاهای محلی اشاره کرد و افزود:
روســتاها یکی از بهترین جاذبههای گردشــگری مازندران در انتقال فرهنگ و
آداب و رسوم مازنی است و این آموزشها به منظور توانمند سازی اقتصادی جوامع
محلی در این مناطق با سرفصلهای مشخص برپا میشود.
وی از برپایی کالسهای آموزشــی عوامل اجرایی و اعضای ستاد هماهنگی
خدمات سفرمتشکل از نمایندگان دستگاهها و نهادهای استان یکشنبه  ۲۹اسفند
ماه جاری خبر داد و گفت :رونق و توسعه در هر مقوله ای در گرو آموزش و فرهنگ
سازی اســت و این مهم در گردشگری به دلیل فرابخشی بودن این صنعت بیش
از پیش احســاس میشود.حســنی با بیان اینکه جهت گیری استان برای رونق
رشتههای مختلف گردشگری چون گردشگری سالمت ،دریایی و طبیعت گردی
موجب همه زمانی شــدن گردشــگری در مازندران خواهد شــد افزود :برگزاری
کارگاههای آموزشی گردشــگری در فواصل مختلف جهت آموزش بخشهای
مختلف خدمت رســانی به گردشــگران در روند توســعه توریسم نقش بسزایی
خواهد داشت.
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زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست
در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست
در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست
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