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اخبار

افتتاح ۶۸پروژه در مخابرات منطقه آذربایجان
غربی به مناسبت هفته ارتباطات و روز جهانی
مخابرات

ارومیه-نوید عزیزی :به مناسبت هفته ارتباطات و روز جهانی
مخابرات ۶۸طرح مخابراتی با سرمایه گذاری بالغ بر ۳میلیارد تومان در
مخابرات منطقه آذربایجان غربی به بهره برداری رسید ۲ .پروژه مربوط
به مرکز سوئیچ۶ ،پروژه مربوط به فیبر نوری ۵۸ ،پروژه انتقال و ۲پروژه
کافوی نوری از جمله طرح های قابل افتتاح به مناسبت هفته ارتباطات
و روز جهانی مخابرات بودند که در مخابرات منطقه آذربایجان غربی
مورد بهره برداری قرار گرفتند.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گلستان:

طرح طبیعتگردی آشوراده هیچ تأثیری در
گردشگری گلستان نخواهد داشت

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گلستان
معتقد است اجرای طرح گردشگری آشوراده هیچ تأثیری در ماندگاری
گردشگران و رونق اقتصادی استان در این زمینه نخواهد داشت.حدود
دو دهه قبل برای نخستین بار زمزمههای برنامهریزی برای جزیرهای
که شهرتش به عنوان منطقهای ویژه و ذخیرهگاهی زیستی در جهان
بیبدیل بود ،شنیده شد .اما ماجرا به زمزمهها ختم نشد و تا جایی
پیش رفت که اراضی ملی آشوراده به عنوان تنها جزیره دریای خزر
به سرمایهگذار بخش خصوصی واگذار شد.نخستین طرح ارائه شده از
سوی این سرمایهگذار ،کتابچهای بود که مختصات ساحلی کشورهایی
مانند مالزی را الگوی طرح قرار داده بود و آنچه آخرین درجه اهمیت
را داشت ،حفظ محیط و تنوع زیستی منطقه بود .با این همه با اقدام
قضایی واگذاری این اراضی و طرح ملغی شد.پس از آن هرگز سازمان
ط زیست کشور با اجرای طرح گردشگری در آشوراده
حفاظت محی 
موافقت نکرد تا اینکه حسن روحانی بر سرکار آمد.آذرماه سال 93
نخستین سفر دولت تدبیرو امید به گلستان انجام شد .یکی از وعدهها و
قولهای اصلی رئیس جمهور روحانی به مردم این استان ،اجرای طرح
گردشگری در جزیره آشوراده بود .به هر تقدیر مشاور طرح انتخاب شد
و با ملغی شدن کامل کتابچه طرح پیشین ،مطالعه دوباره در منطقه
محیط زیست استان

آشوارده با حضور مشاور منتخب اداره کل حفاظت
آغاز شد.سال  94رضا مروتی ،معاون عمرانی وقت استانداری گلستان از
ط زیست برای
ارسال طرح مطالعاتی آشوراده به سازمان حفاظت محی 
بررسی و انطباق با موازین محیطزیستی خبر داد و پس از  18ماه و
در سال  95این طرح موفق به دریافت تایید نهایی شد .همچنین بنابر
آخرین اعالم رسمی سازمان محیطزیست کشور در اردیبهشت سال
 ،96آنچه در طرح اولیه ارائه و بررسی شد مورد موافقت قرار گرفت.

دستگیری میوهفروشی که حساب بانکی
مشتریانش را خالی میکرد

فرمانده انتظامی گنبدکاووس گفت :میوهفروشی که کارت بانکی
مشتریان را اسکن و اقدام به خالی کردن حسابهای آنان میکرد
دستگیر شد.به نقل از پایگاه اطالعرسانی پلیس ،سرهنگ محمود
علیفر اظهار داشت :در پس شکایت شهروندان در خصوص خالی
کردن حسابهای بانکی آنان از سوی یک میوهفروش ،با همکاری
پلیس فتا این فرد که کارت بانکی افراد را اسکن میکرد در محدوده
خیابان سرابی شناسایی و دستگیر شد.وی با بیان اینکه پلیس حساب
 235میلیون تومانی خاطی را مسدود کرده است ،گفت :متهم با اسکن
کارت بانکی مشتریان و داشتن رمز کارت ،در فرصت مناسب برداشت
غیرمجاز انجام میداد.علیفر افزود :تاکنون  23مشتری از این واحد
صنفی مبنی بر برداشت غیرمجاز به مبلغ  90میلیون تومان شکایت
کردهاند.وی بیان داشت :متهم با بکارگیری چهار نفر و افتتاح حساب
بانکی برای آنها و اجاره مغازه به مدت یک ماه با مبلغ چهار ونیم میلیون
تومان از حساب افراد غیر مجاز برداشت میکرد.فرمانده انتظامی
گنبدکاووس از شهروندان خواست در صورت خرید از این واحد صنفی
و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی خود شکایت خود را به نیروی
انتظامی اعالم کنند.

اجرای مرحله غربالگری بسیج ملی کنترل
فشار خون در مخابرات منطقه گیالن

رشت -زینب قلیپور :طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در
 78پایگاه سالمت ثابت در مراکز غیردرمانی و ادارات و همچنین 78
پایگاه سالمت در شهرهای گیالن در حال اجرا می باشد.در این طرح
که با استقبال پرشور همکاران مخابرات منطقه گیالن مواجه شد ،پس
از اندازه گیری فشار خون افراد،پرونده الکترونیکی سالمت برای آنها
در سامانه سالمت استان ایجاد می گردد که در صورت ابتال به فشار
خون،برای درمان به مراکز تخصصی درمان ارجاع داده خواهد شد.

انهدام باند جاعالن اسکناس تقلبی
در گنبدکاووس

گنبدکاووس -فرمانده انتظامی گنبدکاووس از انهدام باند سه
نفر جعل اسکناس و کشف دو دستگاه چاپ در گنبدکاووس خبرداد.
سرهنگ محمود علیفر اظهار کرد :در پی اطالع واصله مبنی بر چاپ و
توزیع گسترده چک پول های تقلبی در سطح شهرستان گنبدکاووس
و توزیع بین کسبه و نارضایتی شهروندان ،موضوع به صورت ویژه در
دستورکار مأموران انتظامی قرار گرفت.وی افزود :با اشرافیت اطالعاتی،
مأموران انتظامی کالنتری  ۱۱شهرستان موفق به شناسایی باند
سه نفره شده و پس از هماهنگی با مقامات قضایی در یک عملیات
غافلگیرانه و ضربتی اعضای این باند را دستگیر کردند که از مخفیگاه
آنها در یک آپارتمان مسکونی در سطح شهر مقدار  ۲۰۰میلیون ریال
اسکناس تقلبی و همچنین دو دستگاه تجهیزات چاپ اسکناس و کاغذ
مخصوص آن را کشف کردند.علیفر بیان کرد :متهمان به مقر انتظامی
منتقل و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

دادستانتاکستان:بانکها
نسبت به بخشودگی سود و جریم ه تسهیالت
یک میلیارد ریال یا کمتر اقدام کنند

دادستان عمومی و انقالب شهرستان تاکستان ،گفت :در صورت
پرداخت اصل تسهیالت مطابق قانون ،بانکها موظف به بخشودگی سود
و جریمههای تسهیالت خواهند بود.حسین رجبی دادستان عمومی و
انقالب شهرستان تاکستان در این باره اظهار کرد :مطابق بند «ل»
تبصره  ۱۶قانون بودجه کل کشور کلیه بانکها در صورت مراجعه
اشخاصی که مبادرت به اخذ تسهیالت با مبلغ یک میلیارد ریال یا
کمتر از آن نموده تا نسبت به پرداخت اصل تسهیالت اقدام نمایند،
موظف است نسبت به بخشودگی سود تسهیالت و جریمههای متعلقه
اقدام نمایند.رجبی با اشاره به ماده  ۲۲قانون آئین دادرسی کیفری و
موضوع حقوق عامه تاکید کرد :کلیه بانکها موظف به اجرای قانون
و اطالعرسانی به مراجعین میباشند ،بدیهی است عدم اجرای قانون
مذکور ،بهموجب ماده  ۵۷۶قانون مجازات اسالمی سبب انفصال از
خدمات دولتی میشود.

کشف دامهای قاچاق در محور یاسوج به اصفهان

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از کشف  ۱۲۵رأس دام
قاچاق در محور یاسوج به اصفهان خبر داد.
سردار مهدی انصاری ظهر سه شنبه با اشاره به جزئیات این
کشفیات ،افزود :مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی
استان حین گشت زنی در محور یاسوج به اصفهان به یک دستگاه
کامیون تریلر مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی با بیان اینکه مأموران ضمن هماهنگی قضائی و در بازرسی
از این خودرو  ۱۲۵رأس گوسفند فاقد مجوز حمل از اداره دامپزشکی
کشف کردند ،تصریح کرد :بر اساس نظر کارشناسان ارزش تقریبی این
محموله  ۲۵۰میلیون تومان است.
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طی روز گذشته صورت گرفت:

در مدیریت سامانه هوشمند حمل ونقل جاده ای؛

رشد  ۲۰درصدی مصرف برق در قم

همزمان با افزایش دما در روز گذشته مصرف برق
در استان قم از مرز  ۷۳۱مگاوات گذشت که این مقدار
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۲۰درصد رشد داشته
است.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان
قم اظهار داشت:همزمان با افزایش دما در روز گذشته
مصرف برق در قم از مرز  ۷۳۱مگاوات گذشت که این
مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۲۰درصد رشد
داشته است.
سهیل کیانی پور با اشاره به حوادث ناشی از باد و
طوفان عصر روز گذشته اظهار داشت :خاموشی بخش هایی از قنوات و کهک به علت باد و طوفان و برخورد
صاعقه با تاسیسات برق بوده است که با تالش همکاران این مشکل رفع شد.
وی افزود :خاموشی در مناطق قلعه کامکار  ،فرهنگیان  ۳به علت افزایش بار مصرف و محدوده مجتمع
ناشران به علت اتصالی شبکه فشار متوسط حادث شد که بعد از تعمیرات انجام شده توسط همکاران مشکل این
مناطق رفع گردید.
کیانی پور در پایان اظهار داشت :با توجه به افزایش روز افزون دما از همشهریان خواهشمندیم برای کاهش
بار شبکه و عبور از پیک بار تابستان در مصرف برق صرفه جویی و اخبار مربوط به خاموشی ها را از طریق سایت
این شرکت به نشانی  www.qepd.co.irو کانال سروش به نشانی@121qomپیگیری نمایند.

اداره کل راهداری وحمل ونقل استان کرمانشاه سوم شد

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان
کرمانشاه گفت  :اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای
استان کرمانشاه در مدیریت سامانه هوشمند حمل ونقل
جاده ای رتبه سوم را کسب نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل
جاده ای استان کرمانشاه مهندس فریبرز کرمی اظهار داشت :
پس از بررسی وسنجش عملکرد مراکز مدیریت راه های ادارات
کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استانهای درجه اول کشور
در شش ماهه منتهی به فروردین ماه  ، 98اداره کل راهداری
وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه موفق به کسب رتبه سوم
کشور شد وی ادامه داد  :عملکرد ادارات کل در مدیریت و نظارت بر سامانه های تردد شمار  ،دوربین های نظارت تصویری ،
ثبت تخلفات سرعت  ،نصب دستگاه باسکول توزین در حین حرکت  ،بروز رسانی سامانه تلفن گویای  141و ثبت حوادث
وسوانح جاده ای در سامانه جامع مدیریت حوادث و ...طی شش ماهه منتهی به سال  98ارزیابی شده است .کرمی بیان داشت
 :کسب این موفقیت مرهون کار جمعی همه همکاران در این اداره کل است .مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان
کرمانشاه در خاتمه گفت  :عملکرد این اداره کل درحوزه مدیریت راه ها در محورهای مواصالتی استان شامل  :نصب و بهره
برداری  30دستگاه دوربین ثبت تخلف  34 ،دستگاه دوربین نظارت تصویری  72 ،دستگاه تردد شمار  ،نصب  5دستگاه
باسکول توزین در حین حرکت  8 ،دستگاه تابلو پیام متغیر  ،نصب  430دستگاه  GPSروی ناوگان حمل و نقل استان و
نصب  30دستگاه دیگر دوربین ثبت تخلف می باشد .

احتمال حضور ورزشکار جوان کرمانی در تیم ملی
دوگانه ایران قوت گرفت

اسماء بیگ زاده  ،بانوی ورزشکار تیم دوگانه استان
کرمان ،شانس اول حضور در تیم ملی دوگانه ایران را به
خود اختصاص داده است.

مسابقات دوگانه زمینی قهرمانی اروپا تیرماه سال
جاری به میزبانی کشور رومانی برگزار می شود در
این سری از مسابقات تیم جوان کرج نماینده ایران در
مسابقات دوگانه قهرمانی اروپا اعزام خواهد شد و هم
اکنون برای حضور قدرتمند در این مسابقات آماده می
شود .استان کرمان نیز در این تیم دارای نماینده است
و اسماء بیگ زاده جوان مستعد و خوش آتیه کرمان در
ترکیب این تیم حضور دارد.
تا کنون دو اردو این تیم با حضور هشت ورزشکار در
شهرهای کرج و همدان برگزار شده و اردوی نهایی نیز
هفته آینده با حضور پنج ورزشکار برتر برگزار خواهد شد
و در نهایت سه نفر اعزام می گردند.

در دو اردوی برگزار شده  ،اسماء بیگ زاده نفر
نخست تمرینات بوده و شانس اول اعزام به این مسابقات
را دارد.
شایان ذکر است ورزش سه گانه آقایان و دوگانه
بانوان ورزشی نو پاست که در استان کرمان عملکرد
مناسبی دارد .
علی نورروزی دبیر هیئت ورزش سه گانه استان
کرمان در این زمینه گفت :هیئت ورزش سه گانه استان
کرمان به ریاست محمد طاهری در زمینه استعداد یابی
و شرکت درمسابقات کشوری به خوبی فعالیت می کند و
در سال گذشته عملکرد شایسته تقدیری داشته است به
گونه ای که بانوان ورزشکار تیم دوگانه استان کرمان در

مسابقات قهرمانی کشور و مرحله سوم لیگ دوگانه بانوان
به  ۶مدال رنگارنگ دست یافتند.
وی همچنین افزود :بنا به گزارش روابط عمومی
فدراسيون ورزش سه گانه؛ مطابق سنوات گذشته گزارش
عملكرد سال  1397هيئت هاي سه گانه سراسر كشور
منطبق با قالب فرم شاخص هاي ارزيابي شده ابالغي
از سوي وزارت ورزش و جوانان مورد مطالعه و بررسي
قرار گرفت و بر اساس مفاد گزارشات واصله و مستندات
موجود نسبت به امتيازدهي و رتبه بندي هيئت هاي
استاني اقدام گرديد که در این رتبه بندی هیئت سه گانه
استان کرمان پس از استان های البرز و اصفهان در جای
سوم قرار گرفت.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر:

مردم بوشهر4/5میلیارد تومان زکات فطریه پرداخت کردند

بوشهر -مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر گفت :بر اساس آمار اولیه،
مردم استان چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان زکات فطریه پرداخت کردند
که همه این فطریه جمع آوری شده در اسرع وقت به دست خانوارهای نیازمند
رسید.
احمد لطفی ،مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اعالم اینکه تا کنون
چهار میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان زکات فطریه و کفارات توسط مردم هم
استانی به کمیته امداد پرداخت شده است گفت :زکات جمع آوری شده به
حساب خانوار های نیازمند پرداخت شده است.
وی در ادامه افزود :ب ه منظور رعایت مسائل ،موازین و ظرافتهای شرعی
در هزینه کرد زکات فطره ،وجوهات جمعآوریشده در هر شهر و منطقه ،با
محوریت ائمه جماعات و هیئتامنای مساجد بین نیازمندان همان منطقه و
محل توزیع شده است.
دبیر شورای زکات استان بوشهر با تاکید بر ضرورت توجه به اولویت
هزینه کرد زکات فطره برای امور معیشت و گره گشایی از مشکالت نیازمندان

در تعطیالت خرداد امسال:

مازندران رتبه
سوم پر تردد ترین
استان کشور را به
خود اختصاص داد

گفت :در توزیع زکات فطره به این موضوع مهم توجه ویژه ای شده است.
لطفی با اشاره به افزایش  ۵۰درصدی زکات فطره امسال نسبت

ساری – دهقان  :مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده
ای مازندران  :برابر آمار بدست آمده از  102سامانه تردد شماری
منصوب در محورهای استان مازندران طی ایام تعطیالت عید سعید
فطر یعنی از روز دوشنبه  13خرداد ماه تا روز شنبه  18خرداد ماه
سال جاری به طور متوسط در هر روز حدود دومیلیون تردد در
سطح محورهای استان مازندران به ثبت رسیده است که مازندران
رتبه سوم پر تردد ترین استان را پس از استان های البرز و تهران در
کشور به خود اختصاص داد .
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران عباسعلی نجفی اظهار
داشت :درتعطیالت عید فطر بیش از 12میلیون تردد در جادههای

به سال گذشته گفت :در سال گذشته  ۲میلیارد و نهصد میلیون تومان
زکات فطریه توسط دبیرخانه شورای زکات ثبت و بین خانوارهای نیازمند
توزیع شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان با قدردانی از همکاری و تعامل سازمانهای
دولتی و نهادهای حمایتی در جمعآوری زکات فطره مردم ،خاطرنشان کرد:
امسال نیز با سیاستگذاری درست در جلسه شورای زکات استان ،مؤسسات
خیریه و حمایتی با سازماندهی و نظم خاصی زکات فطره مردم را با مجوز
دبیرخانه شورای زکات به خوبی جمعآوری کردند.
وی در پایان با بیان اینکه کار جمع آوری زکات فطریه همچنان در
پایگاههای مستقر در ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری ادامه دارد،
خاطرنشان کرد :آن دسته از هم استانی هایی که هنوز فطریه خود را پرداخت
نکردهاند ،میتوانند این واجب الهی را در دفاتر کمیته امداد ،مراکز نیکوکاری
و یا از طریق شماره گیری کد دستوری * #۰۷۷*۸۸۷۷روی تلفن همراه
خود پرداخت کنند.

استان مازندران به ثبت رسید  .این میزان از تردد در مقایسه با
متوسط تردد در دوره مشابه سال قبل حاکی از افزایشی حدود
 12درصد می باشد .دلیل افزایش تردد در تعطیالت سال جاری
به نسبت سال قبل به طور عمده می تواند ناشی از الگوی مناسب
تعطیالت طی سال جاری باشد زیرا ایام تعطیالت عید فطر امسال
چهار روزه و ایام تعطیالت سال گذشته  2روزه بوده است..
وی در ادامه افزود  :پرترددترین محورهای استان  :ساری-
قائمشهر ،بابل –آمل  ،بابلسر-بابل و محمود آباد  -نور و اوج ترافیک
روز چهارشنبه  15خرداد از ساعت  18الی  19بود.
گفتني است :طول جاده های اصلی و فرعی و روستایی
مازندران بیش از ده هزار و چهارصد کیلومتر است.

موتور محرک توسعه استان قزوین «سند آمایش علم و فناوری» باشد

کارشناس حوزه سیاستگذاری علم و فناوری گفت :سند
آمایش علم و فناوری استان قزوین برای اولین بار در کشور توسط
جهاددانشگاهی استان قزوین تدوین شده است و باید محور توسعه
استان قرار گیرد نه آنکه در حوز ههای مختلف با نگاهی به غیر از توجه
به این سند عمل کرد.
پیمان محمدی ،کارشناس حوزه سیاستگذاری علم و فناوری
در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به تأکیدات مقام رهبری در دیدار با
اساتید و پژوهشگران اظهار کرد :به همت وزارت صمت نیازهای بخش
صنعت استخراج شده اما هنوز نیازهای حوز ههای خدمات و کشاورزی
احصاء نشده است که ضروری است در این حوز هها نیز نیازهای آ نها
استخراج شود.
وی افزود :وقتی نیاز بخش صنعت مشخص شد واضح است که
جامعه دانشگاهی ما برای حل آن وارد میدان شود با این حال باید
سازوکار آن از سوی دولت تعریف شود و نمیتوان تنها به دلیل تعریف
لیستی از نیازها انتظار داشت که دانشگاه در این حوز هها وارد شود.
محمدی یادآور شد :در حال حاضر خألهای جدی در فضای
ارتباط دانشگاه و حوزه اجرا وجود دارد و اولویتگذار یهای استراتژی

و تکنولوژی در حوزه اجرایی تعریف نشده است.
این استاد دانشگاه عنوان کرد :برای مثال در سیاستهای
باالدستی وزارت کشاورزی در خصوص شناسایی خألهای تکنولوژی
در این حوزه تعریفی دیده نمیشود که این موضوع آسیب زننده است.
وی ادامه داد :در بخشهای مختلف این خأل وجود دارد و نیاز
است بازتعریفی از سیاستهای وزارتخانههای مختلف ایجاد شود
تا به لحاظ مبنای قانونی ،جامعه دانشگاهی بتواند در آن حوز هها
ورود داشته باشد.
محمدی با اشاره به اینکه در بخش عرضه یعنی تولید علم مشکل
عمد های نداریم چرا که توانمندی الزم در آن وجود دارد بلکه مشکل
عمده در حوزه تقاضاست که بهصورت جدی در آن وارد نشد هایم،
گفت :تا زمانی که بخش خدمات و کشاورزی نیازهایی که آ نها را
وابسته به خارج از کشور میکند را احصا نکنند ،دانشگا هها به دلیل
نداشتن شناخت الزم نمیتواند در این حوزه ورود جدی و مؤثری
داشته باشند.
وی عنوان کرد :مشکل عمده ما در سطح ملی تعریفی است
که در حوز ههای اجرایی برای بودجه آن بخش شده است ،چرا

که آن بودجه برای کارهای روتین هزینه میشود و نیازهای
آن به لحاظ راهبردی در حوز ههای مختلف اولویتگذاری نشده
ا ست .
این استاد دانشگاه با اشاره به وجود شهر کهای صنعتی در سطح
استان بیان کرد :باید نیازهای دانشی جامعه خود را بشناسیم تا
بهصورت مستند بخش دانشگاهی در این حوزه وارد شود و در این راه
نباید تنها از بخش دانشگاهی انتظار ورود جدی داشت.
کارشناس حوزه سیاستگذاری علم و فناوری تأکید کرد :سند
آمایش علم و فنآوری استان قزوین برای اولین بار در کشور توسط
جهاددانشگاهی استان قزوین تدوین و رونمایی شد ،باید این سند
محور و موتور محرک توسعه استان باشد نه آنکه در حوز ههای مختلف
با نگاهی مغایر با مفاد این سند عمل کرد.
محمدی در پایان خاطرنشان کرد :قزوین اولین استانی بود که
در حوزه نگارش سند تحول علم و فناوری خود براساس ظرفیتهای
موجود در آن ورود جدی پیدا کرد بنابراین اگر این سند مبنای عمل
برنامهریز یهای الزم مسئوالن قرار نگیرد نشان از کمکاری مسئوالن
دارد و اینکه این سند بهخوبی تدوین نشده است.

دادستان زرند :از فعالیتهای در جهت نشاط اجتماعی حمایت میکنیم

دادستان شهرستان زرند گفت :دادستانی به عنوان عضو اصلی کمیته
گردشگری اقتصاد مقاومتی زرند ،از فعالیتهایی که در جهت نشاط
اجتماعی جوامع روستایی با همکاری ستاد برگزاری جشنوارههای زرند
انجام میشود حمایت مینماید.
سید مهدی قویدل در تشریح جزئیات اقدام انجام شده در زمینه
حمایت از صنعت گردشگری شهرستان اظهار کرد :رویکرد دستگاه قضائی
بر حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی است و همواره به مدیران دولتی
تاکید کردهایم تا حد امکان ادارات از محصوالت تولیدی داخلی و صنایع
دستی بومی خرید کنند.
وی خواستار شد :مسئوالن به منظور شکوفایی اقتصاد مقاومتی و
رونق تولید بایستی توجه ویژهای به تولید محصوالت داخلی و صنایع
دستی بومی منطقه داشته باشند و در بحث ایجاد کارگاههای تولیدی و
صنایع دستی اهتمام ویژهای داشته باشند.
دادستان زرند اظهار کرد :معتقدیم حمایت سیستم قضائی از صنعت
گردشگری موجب رونق این صنعت و در نهایت رونق چرخ اقتصاد در

کشور میشود.
وی عنوان کرد :دادستانی به عنوان عضو اصلی کمیته گردشگری
اقتصاد مقاومتی زرند ،از فعالیتهایی که در جهت نشاط اجتماعی جوامع
روستایی با همکاری ستاد برگزاری جشنوارههای زرند انجام میشود
حمایت مینماید.
وی افزود :ایجاد نشاط و پویایی در جامعه در کاهش جرایم بسیار
مؤثر است و مسئوالن بایستی در زمینه شکوفایی استعدادها و توانمندی
جوانان از تمام ظرفیتهای شهرستان استفاده کنند.
قویدل تصریح کرد :دادسرای عمومی و انقالب شهرستان زرند در
راستای ارتقای دانش حقوقی و قضائی ضابطین قضائی حوزه میراث
فرهنگی اقدام به برگزاری دورههای آموزشی در این رابطه نموده است.
وی افزود :مدعیالعموم در جهت رفع موانع و چالشهای فراروی
سرمایه گذاران بوم گردیها با اعتقاد به اینکه این اقدامات باعث مهاجرت
معکوس به روستاها و نیز باعث رونق تولیدات صنایع دستی و روستایی
خواهد شد تالش نموده است به نحوی که تا کنون بیش از  ۱۰۰بازدید از

واحدهای بوم گردی انجام و پیشنهادات ارزشمندی به تمام مدیران بوم
گردیهای روستایی دادهاند.
وی به دیگر اقدامات انجام شده دادسرای عمومی و انقالب شهرستان
زرند در زمینه حمایت قضائی از صنعت گردشگری اشاره کرد و گفت:
تالش در شکلگیری گروه گردشگری شهرهای کویری ایران موسوم به
گروه گردشگری شهرهای کویری ایران (گشکا) ،برگزاری نشستهای
تخصصی در حوزههای گردشگری ،مساعدت در شکلگیری گروه فعاالن
بوم گرد شهرستان و تالش بی وقفه جهت ثبت ملی سوهان زرندی و
حامی جدی اولین جشنواره سوهان ملی زرندی از اقداماتی بوده است که
دادستانی در این رابطه حمایتهای الزم قانونی را به عمل آورده است.
قویدل عنوان کرد :خوشبختانه با تعامل و همکاری خوبی که بین
بخشهای انتظامی و امنیتی شهرستان وجود دارد ،گردشگران خارجی
در امنیت کامل به شهرستان زرند سفر میکنند و طی دو سال اخیر
با وجود جذب  ۳هزار گردشگر هیچ گونه شکایت و اعتراضی را در این
رابطه نداشتهایم.

