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مهندس عبدالهی سرپرست شرکت آب و 
فاضالب شهری مازندران گفت: رهاسازی 
حتی  و  خیابان  در  خانگی  فاضالب 
رودخانه ها ممنوع است و باید شهرداری ها 
و ایستگاه های متولی با آن برخورد کنند.

مجید عبدالهی افزود: چنانچه این موضوع 
در  باشد  فاضالب  و  آب  کار  حیطه  در 
مشاهده  یا  و  مردمی  شکایت  صورت 
بازرسان این شرکت با متخلفین برخورد 
فاضالب  متأسفانه  گفت:  می شود.وی 
شهری استان کمبودهای شدید دارد که 
هزینه های  ضعف ها  این  کاهش  برای 
بسیاری الزم است.سرپرست شرکت آب 
و فاضالب شهری مازندران با بیان اینکه 
در حال حاضر فاضالب ۱۴ شهر استان 
افزود:  است،  نوسازی  و  توسعه  حال  در 
افزایش  به  توجه  با  شهر  این ۱۴  برای 
قیمت ها بیش از ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار 

الزم است.به گفته او برای هر متر شبکه 
 ۲۰ نیازمند  شهری  حوزه  در  فاصالب 
میلیون ریال اعتبار است که این میزان در 
مناطق روستایی ممکن است تا سه برابر 
افزایش یابد.عبدالهی با اشاره به اینکه این 
اینکه فاضالب  به  با توجه  اعتبار  میزان 
توان  از  نیست  زا  درآمد  امری  در کشور 
تا  افزود:  دولت و استان خارج دانست و 
کنون با بانک توسعه اسالمی برای تأمین 
اعتبار تفاهمنامه هایی منعقد شده است که 
خوشبختانه پیشرفت قابل توجه داشته و 
در حال پیگیری دریافت اعتبار هستیم.وی 
مشکالت و موانع حوزه توسعه فاضالب 
و  کرد  عنوان  بزرگ  را  مازندران  استان 
گفت: عوامل متعددی همچون باال بودن 
سطح آب، سست بودن زمین و نشست 
شهرهای  متناقض  و  کم  شیب  خاک، 
شبکه  ساخت  تنها  نه  همواره  مازندران 

فاضالب را پرهزینه کرده، بلکه در برخی 
مواقع با چالش روبرو می کند.

شهرهای  از  کوچه  هر  در   ، او  گفته  به 
مازندران و حتی روستاها دیده می شود 
کامال  بصورت  از شهروندان  برخی  که  
غیرقانونی حقوق دیگران را زیر پاگذاشته 
فاضالب های  سازی  رها  به  اقدام  و 
می کنند   عمومی  معابر  در  خود  خانگی 
و دراین راستا راهکارهای قانونی برخورد 
منزل  فاضالب  هدایت  با  که  کسانی  با 
آلودگی  موجب  شهری  معابر  به  خود 
محیط می شوند بررسی شده و براساس 
برخورد شود.عبدالهی  آنان  با  باید  قانون 
اظهار داشت: این مساله عالوه برمسائل 
زیست محیطی و بهداشتی که بوجود می 
آورد ایجاد مزاحمت برای دیگر ساکنین 
که  شده  مازندران  روستاهای  و  شهرها 
و  آمده  کار  پای  ها  دستگاه  همه  باید 
فقط نباید در وظیفه آب و فاضالب دیده 
شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
شهری افزود: سازمانهای مربوطه از جمله 
شهرداری، شبکه بهداشت و دستگاه های 
قانونی به این مساله ورود کنند و به این 
افراد تذکرات الزم را داده و اعمال قانون 
کنند چرا که این مانداب ها، یقینا سالمت 
به  را  کودکانی  مخصوصا  شهروندان 
خطرانداخته و چهره شهر را زشت میکند.

مجراهای  ساخت   ، عبدالهی  گفته  به 
فاضالبی وظیفه آب و فاضالب شهری 

بهداشت  و  فاضالب  فرهنگ  اما  است 
مردم در حیطه وظیفه همه است که باید 

مسئولیت خود را انجام دهند. 
فرهنگ سازی تنها راه برون رفت 

از فاضالب سطحی
شهری  فاضالب  آب  شرکت  سرپرست 
مازندران با بیان اینکه فاضالب سطحی 
در حوزه شهرداری ها است، افزود: در کنار 
اینکه شهرداری ها باید وظایفشان در حوزه 
مردم  دهند،  انجام  را  سطحی  فاضالب 
نیز برای زندگی در محیط سالم و حفظ 
رهاسازی  از  یکدیگر  شهروندی  حقوق 
کنند. جلوگیری  خود  خانگی  فاضالب 

عبدالهی با اشاره به اینکه علت رهاسازی 
فاضالب خانگی به خیابان ها فقدان شبکه 
گسترده فاضالب و همچنین عدم پیوستن 
پرداخت  عدم  برای  اگوکشی  مناطق  به 
از  عوارض فاضالب، تصریح کرد: یکی 
فاضالب ها  احداث  برای  درآمدی  منابع 
می توانند خود مردم باشند که با پرداخت 
کمک  شبکه  توسعه  در  فاضالب  حق 
دولتی،  دستگاه  کدام  اینکه  کنند.حال 
خصوصی و یا مردم مسئولیت چهره بی 
خانگی  فاضالب  آلودگی های  و  قواره 
سطحی را بر عهده می گیرد، الزم است 

که به این مسئله رسیدگی جدی شود.
فاضالب  سازی  رها  پدیده  متأسفانه 
خانگی در کوچه وخیابان های مازندران 

در حال تبدیل به رویه ای همگانی است.

مهندس عبدالهی سرپرست شرکت آب و فاضالب شهری مازندران در گفتگوی اختصاصی با وارش:

رهاسازی فاضالب در خیابان غیر قانونی است
*چهره نازیبای خیابان های مازندران با فاضالب خانگی

 مازندران به طبیعت و شهرهایش معروف بوده که امروزه ساالنه ۲۰ میلیون گردشگر را به خود جذب
 می کند. استانی که زیبایی آن در جهان مشهور بوده امروز با بیماری کثیفی دچار است که با وجود جاری 
بودن در تمام رگهای مازندران اما گویی از دیده مسئوالن پنهان است. رها سازی فاضالب خانگی در کوچه و 
خیابانهای شهر یکی از معضالتیست که متاسفانه تمام شهرهای مازندران به آن گرفتار هستند.این روزها اگر 
حتی در بزرگ ترین شهرهای استان مازندران سری به خیابان های اصلی و کوچه های فرعی بزنید، نخستین 
تصویری که در مقابلتان قرار می گیرد، خروج فاضالب خانگی و جاری شدن آن در خیابان است.فاضالبی که 
عمدتاً محتویاتش از کف و کثیفی شست و شوی خودرو تا فاضالب سینک ظرفشویی و روشویی، فاضالب 
استحمام و دیگر موارد، تمام زیبایی خیابان های شهرهای استان را نازیبا ساخته است.البته این به شهرها 
نیز ختم نمی شود و این مسئله اکنون به روستاهای استان نیز رسیده است و رفته رفته خیابان های زیبای 
روستاهای مازندران که روزگاری به زیبایی مشهور بودند به جوالنگاه فاضالب های خانگی تبدیل می شوند. 
جالب آن است که از نظر قانون نیز رهاسازی فاضالب در محیط بیرونی تخلف بوده و پیگرد قانونی دارد. بر 
اساس قانون ؛ رها ساختن فاضالب خانگی در کوچه ها و معابر از مصادیق تخلف ماده ۶۸۸ قانون مجازات 
اسالمی می باشد و بر اساس این قانون مجازات آن حتی حبس تا یکسال می باشد که رسیدگی به آن در 
صالحیت دادسرای عمومی و انقالب می باشد.همچنین چنانچه رهاسازی فاضالب از مصادیق ۶۸۸ نباشد 
و از مصادیق آئین نامه امور خالفی تشخیص داده شود رسیدگی به آن در صالحیت شورا است و تشخیص 
آن طبق تبصره ۱ ماده فوق الذکر به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است .عالوه بر این 
آمارها بیش از هر چیز دیگر بیانگر مشکالت فاضالب مازندران است که گریبانگیر کوچه به کوچه شهر 
و روستای استان است. بر اساس آخرین آمار تنها ۱۵ درصد از جمعیت شهری استان از شبکه استاندارد 
فاضالب )اگو( برخوردار هستند و فقط یک روستا از میان سه هزار روستای استان از این شبکه بهره می برند.

این میزان شبکه فاضالب مازندران با توجه به تراکم جمعیتی زیاد و همچنین میزبانی از ساالنه بیش از 
۲۰ میلیون مسافر، مهمان و گردشگر خود بیانگر علت اصلی رها سازی فاضالب خانگی است.اما اینکه چرا 
به راحتی از کنار این مسئله گذشته می شود و هیچ اقدامی برای این آلودگی جاری در خیابان های استان 

می شود جای سوال دارد.

 دادگستری استان مازندران اعالم کرد که چهار ویال غیرمجاز در بخش بلده نور با حضورماموران 
انتظامی درمدت زمان پنج ساعت تخریب شده است.به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، 
ارزش تقریبی این ویالها در مجموع بیش از ۳۲ میلیارد ریال ارزیابی شده است.از آنجایی که از 
یک میلیون و ۶۹۱ هزار هکتار برابر با ۷۰ درصد مساحت استان مازندران را عرصه های طبیعی و 
حدود ۴۷۰ هزار هکتار از اراضی استان را زمین های کشاورزی و باغی تشکیل می دهد، تصرف 
و تجاوز به این عرصه ها همواره از موضوعات مهم استان است.براساس آمار منابع رسمی از ۲ 
دهه گذشته تاکنون حدود ۳۵ هزار ویال به شکل غیر مجاز در غرب مازندران ساخته شد .رویکرد 
و عملکرد دولت تدبیر و امید نیز با هماهنگی ۲ قوه قضائیه و مقننه بر حفظ زمین های کشاورزی 

استان های شمالی است و ندادن خدمات عمومی آب ، برق ، گاز و تلفن از سوی دستگاههای 
اجرایی به عنوان خط قرمز برای کاربری زمین های کشاورزی در استان های شمالی تعریف 
شده است و همسو با این رویکرد در سال های اخیر فعالیت نیروهای گشت ویژه امور اراضی 
سازمان جهاد کشاورزی مازندران برای صیانت از زمین های زراعی و باغی و پیشگیری از تغییر 
کاربری غیر قانونی دوچندان شده است.طبق اعالم رسمی از  بازرس کل استان مازندران بیشترین 
ویالسازی ها به بهانه توسعه گردشگری صورت گرفته است بطوریکه در سال ۹۳ اعالم شده که 
بررسی پرونده های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی این استان نشان می دهد که حدود ۹۷ 

درصد این اراضی خالف قانون تغییر کاربری داده اند.

 مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان 
حاضر  حال  در  استان  در  شرکت  این  گفت: 
سه  که  دارد  دانشگاه ها  با  بزرگ  طرح  شش 
نوشیروانی  صنعتی  دانشگاه  به  مربوط  طرح 
بابل است. مهندس حسین افضلی در نشست 
مشترک با استادان دانشگاه صنعتی نوشیروانی 
بابل بیان کرد: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 
از جمله دانشگاه های اثر گذار در کشور و جهان 
است و امیدواریم با تفاهم نامه های مشترکی که 
همکاری  زمینه  می کنیم   منعقد  زودی  به 
دانشگاه و صنعت  ارتقاء یابد.وی ضمن بیان 
این مطلب که شیوه نامه شرکت برق منطقه 

تقویت  برای  نیرو  وزارت  با  دانشگاه  و  ای 
فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی ابالغ شد؛ 
گفت: با امضای این تفاهم نامه زمینه همکاری 
بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر فرصت های 
رشته  در  دانشگاه  این  استادان   مطالعاتی  
برق افزایش می یابد.افضلی با بیان اینکه برق 
با  خود  ارتباط  گلستان  و  مازندران  منطقه ای 
دانشگاه را بهبود می بخشد؛ گفت: برای بهبود 
و تحکیم ارتباط صنعت و دانشگاه و همچنین 
علمی  های  پتانسیل  از  مندی  بهره  برای 
خدمت رسانی  ارتقاء  جهت  دانشگاه  استادان 
دانشگاه  و  نیازمند همکاری  صنعت  به مردم 

هستیم.مدیر عامل برق منطقه ای مازندران و 
گلستان اضافه کرد: هدف از پژوهش در برق 
و  تولیدات  اطالعات،  بروزرسانی  ای  منطقه 
توسعه اهداف سازمانی می باشد و ما با تحقیق 
و پژوهش بدنبال شناخت، اثر بخشی و رشد 
منطقه  برق  باشیم.افضلی گفت: شرکت  می 
تاکنون  از سال ۷۵  مازندران و گلستان   ای 
تعداد ۱۰۵ طرح تحقیقاتی انجام داده است که 
از این تعداد ۲۲ طرح با دانشگاهای مازندران 
بوده است.رییس دانشگاه صنعتی نوشیروانی 
ارائه طرح ها  نیز در این نشست گفت:  بابل 
اثبات توانمندی است لذا همکاری دو طرفه و 

فعال کردن نمایندگان دانشگاه و برق منطقه 
ای مورد نیاز است.دکتر جواد واثقی امیری ابراز 
امیدواری کرد ارتباط دو طرف دانشگاه و برق 
منطقه ای تقویت شود و نیازها بهتر تعریف 
در  که  بابل  نوشیروانی  صنعتی  شود.دانشگاه 
رتبه بندی بین المللی تایمز ۲۰۱۹ در آسیا، رتبه  
اول در میان دانشگاه های ایران و رتبه  ۴۳ در 
میان ۴۱۷ دانشگاه آسیایی را کسب کرد، در 
سال تحصیلی گذشته دارای ۶ هزار دانشجو 
در ۶ دانشکده مهندسی شیمی ، عمران، برق 
و کامپیوتر، مکانیک ، صنایع و دانشکده علوم 

پایه با ۴۰۰ کارمند و عضو هیات علمی بود.

تخریب چهار ویالی غیرمجاز با حضور ماموران انتظامی در بخش بلده مازندران

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان :

برق منطقه ای مازندران شش طرح با دانشگاه ها دارد

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران گفت: 
دهیاران بهترین پتانسیل در روستا ها برای بهبود وضعیت 
ترافیک و ایمن سازی جاده های روستایی هستند.عباسعلی 
نجفی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران  
در  پتانسیل  بهترین  دهیاران  گفت:  راهبران  همایش  در 
روستا ها هستند که می توانند در بهبود وضعیت ترافیک و 
جاده های روستایی ما را یاری دهند.او افزود: از دهیاران به 
عنوان یاوران ایمنی در جاده های مازندران یاد کرد و گفت: 
همکاری و تعامل با دهیاران بهترین گزینه برای اطالع 

رسانی و فرهنگ سازی ترافیک در مناطق روستایی است.
جاده ای  حوادث  و  تصادفات  کاهش  گفت: جهت  نجفی 
همه ارگان ها و سازمان ها ی مسئول با توجه به حساسیت 
موضوع تصادفات جاده ای باید نسبت به فرهنگ سازی 
و استاندارد سازی همت مضاعف داشته باشند.مدیر کل 
اینکه  بیان  با  مازندران  جاده ای  نقل  و  و حمل  راهداری 
اتفاق  روستایی  در جاده های  تصادفات جاده ای  بیشترین 
میافتد افزود: خوشبختانه با تمهیدات به عمل آمده بطور 
سه سال متوالی شاهد کاهش تصادفات در استان بودیم.

او گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
از  برای کاهش تصادفات راه های روستایی ساالنه بیش 
اهداء  راکبین موتور سوار  به  رایگان  ایمنی  ۲ هزار کاله 
می کند.نجفی، توزیع ساالنه بیش از ۳ هزار شبرنگ آشکار 
ساز و مثلث خطر برای ماشین آالت و ادوات کشاورزی 
استان  راه های اصلی  بار ها در روستا های حاشیه  وانت  و 
واجرای بیش از ۱۰۰ برنامه آموزشی و عمرانی در مدارس 
روستا های حاشیه ی محور های اصلی از دیگر اقدامات اداره 
کل حمل ونقل برای کاهش تصادفات جاده ای اعالم کرد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران  خبر داد:

دهیاران یاوران ایمنی در جاده های روستایی مازندران

رئیس سازمان ملی استاندارد:
خودروهای غیراستاندارد 

از دوشنبه آینده متوقف می شوند
رئیس سازمان ملی استاندارد اعالم کرد که از دوشنبه هفته آینده، 
این سازمان تکلیف خودروها را مشخص می کند تا آنهایی که 
همچنان امکان تولید دارند، به کارشان ادامه دهند و آنهایی که 
باید تولیدشان متوقف شود، دیگر تولید نشوند. نیره پیروزبخت 
در مراسم جهانی استاندارد اعالم کرد که این سازمان آخرین 
وضعیت گزارش رعایت استانداردهای ۸۵ گانه صنعت خودرو 
تغییر جدی رخ  این زمینه  به روزرسانی کرده و هرچند در  را 
نداده است ولی در فرآیندها تغییراتی به وجود آمده که می تواند 
شرایط تولید برخی خودروها را تغییر دهد.به گفته وی، از اسفند 
سال گذشته در یک تصمیم گیری مقرر شد که گزارش های 
مربوط به خودروهای غیراستاندارد از سوی این سازمان دریافت 
شود و در نهایت با نهایی شدن بررسی ها جمع بندی الزم در 
رابطه با آن ها صورت گیرد.رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه 
داد: ظرف روزهای آینده، شورای عالی استاندارد تشکیل جلسه 
می دهد که در این شورا مسووالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و انجمن های خودروسازی حضور دارند. در صورتی که در این 
جلسه مشخص شود خودرو یا خودروسازی نتوانسته است شرایط 
الزم برای تایید استاندارد خودروهایشان را به دست بیاورند، این 
سازمان توقف تولید این خودروها را اعالم می کند.به گفته پیروز 
بخت، با توجه به اهمیت سالمت و ایمنی مردم حتی در صورت 
هرگونه فشار و مشکل آفرینی نیز این استانداردها اعمال خواهد 
شد.وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به جایگاه 
امروز  استاندارد اظهار کرد:  ایران در رده بندی جهانی  مطلوب 
کشور ما از بین ۱۶۳ کشور در حوزه مدیریت فنی رتبه ۲۱ را پیدا 
کرده و ما در آسیا در کنار کره جنوبی و پس از چین و ژاپن، رتبه 
سوم استاندارد را داریم. در کنار آن جایگاه هیات مدیره ایران در 
عرصه جهانی نیز یک اتفاق مهم در حوزه استاندارد برای کشور 
به شمار می رود.رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به تالش 
تحریم ها برای کاهش توان ایران در سطح بین المللی تاکید کرد: 
ما اعالم کرده ایم که تحریم ها نباید هیچ تاثیری بر الزامات ایمنی 
و استانداردسازی بگذارد؛ ما در حال حاضر در تدوین حدود ۹۰ 
استاندارد بین المللی در حوزه های مانند نانو و مواد غذایی فعال 
هستیم و یکی دیگر از موارد در دستور کار هتل های بوم گردی 
ایران است.پیروز بخت با تاکید بر این موضوع که ایران باید از 
استانداردهای اجباری به سمت ضوابط فنی حرکت کند خاطر 
نشان کرد: تالش ما این است که در کنار استانداردهای معمول، 
مقررات  آن ها ساده سازی  که هدف  کنیم  تعیین  فنی  ضوابط 
اقتصادی  فعاالن  و  ترتیب شرکت ها  این  به  تا  است.  اجرایی 
بتوانند در کمترین زمان ممکن استانداردهای الزم را دریافت 
کنند.وی در پایان صحبت های خود به آغاز به کار به شورای 
فقهی سازمان استاندارد نیز اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل که 
برای ما اهمیت بسیاری داشت، بحث حضور در حوزه برند حالل 
بود؛ با توجه به اهمیت این برند در بازارهای جهانی، ایران نیز باید 
در این زمینه فعال می شد و خوشبختانه گام های نخست در این 
حوزه برداشته شده تا در آینده بتوانیم در این زمینه نیز طرح های 

زیادی برای گفتن داشته باشیم.

رو شدن حساب های اجاره ای 
در اعتراض یارانه بگیران!

اعتراض به حذف یارانه ها و به دنبال آن بررسی تراکنش های 
مالیاتی  و  بانکی  تخلفات  برخی  شدن  آشکار  موجب  بانکی 
افراد شده است؛ این روزها صاحبان "حساب های اجاره ای" در 
غربالگری یارانه بگیران لو می روند.حذف شدگان از یارانه نقدی 
خود  اعتراض  دولت  پیشخوان  دفاتر  به  مراجعه  با  می توانند 
را اعالم کنند و بررسی مجدد تنها مشروط به دریافت مجوز 
برای چک حساب های بانکی است.از زمان واریز یارانه شهریور 
ماه که حدود ۱۶۳ هزار خانوار حذف شدند تا کنون حدود ۶.۳ 
به  اعتراض مراجعه کرده اند و آن بخشی که تن  برای  درصد 
بررسی حساب های بانکی داده اند آمار و اطالعات قابل توجهی 
را از خود بر جای گذاشته اند.طبق آنچه که میرزایی-سخنگوی 
اعالم  ایسنا  به  بودجه ۱۳۹۸-  قانون  تبصره)۱۴(  اجرای  ستاد 
کرده است، ۴۸ درصد افراد معترضی که حساب های بانکی آنها 
مورد بررسی قرار گرفته است، زیر بار تراکنش های مالی خود 
نرفته اند؛ به طوری که مدعی هستند تراکنش های حساب های 
آنها شخصی نیست و مثال برای شرکت و سازمانی که در آن 
آبدارچی، حسابدار  که  گونه ای  به  انجام می شود؛  کار می کنند 
نیست. برای خودشان  و گردش حساب  کارپرداز هستند  یا  و 

اما میرزایی به موردی اشاره داشت که مستقیما به حساب های 
اجاره ای برمی گردد،   وی گفت که برخی معترضان بعد از اعالم 
نتیجه تراکنش بانکی می گویند تراکنش انجام شده در حساب 
بانکی متعلق به شخص دیگری است که کارت و حساب خود 
را در اختیار وی قرار داده اند! حساب های اجاره ای مدت هاست 
مطرح شده و در دست بررسی قرار دارد، این در حالی است که 
برخی افراد حساب های بانکی خود را در مقابل پرداخت مبلغی به 
طور ماهانه و یا هر نوع قرارداد دیگری به فرد یا گروهی اجاره 
می دهند.پلیس فتا بارها نسبت به این جریان هشدار داده و اعال 
م کرده است که برخی اقدام به اجاره دادن کارت حساب بانکی 
خود به افراد کالهبردار بدون اطالع از نیت مجرمانه آنها می کنند 
در حالی که تبعات قضایی و مسئولیت بخشی از اقدامات آنها 
متوجه صاحبان حساب های اجاره ای خواهد شد.همچنین از سال 
گذشته بانک مرکزی بخشنامه ای در رابطه با محدودیت های 
تراکنش های بانکی صادر کرد که در کنار دالیلی که برای این 
محدودیت وجود داشت، می توانست تا حدی مانع از سو استفاده 
افراد یا شرکت ها و سازمان ها از حساب های افراد باشد ولی در 
هر صورت این نظام بانکی است که قدرت باالیی در شناسایی 
این قبیل حساب ها دارد.حساب های اجاره ای در کنار اینکه محلی 
برای پولشویی و یا انجام اقدامات غیرقانونی هستند راهی برای 
فرار از مالیات محسوب می شوند، این در حالی است که پیش از 
این سازمان امور مالیاتی درباره راهکار خود برخورد با حساب های 
اجاره ای اعالم کرده بود که قانون مالیات های مستقیم تکلیفی 
دارد که هر گونه فعالیت و خرید و فروش باالی پنج میلیون تومان 
باید از طریق سیستم بانکی انجام شود؛ بنابراین بانک ها با توجه 
به سامانه قوی اطالعاتی که دارند باید نسبت به شناسایی دقیق 
سپرده گذاران و کسانی که به فعالیت بانکی اشتغال دارند اقدام 
کنند، طبیعتا در موضوع حساب های اجاره ای نیز باید با کمک 

مراکز پولشویی بانک ها نسبت به شناسایی این افراد اقدام شود.

متقاضیان گذرنامه الزم نیست
 به پست مراجعه کنند

در آستانه اربعین حسینی و افزایش تقاضا برای دریافت گذرنامه، 
شرکت ملی پست برای متقاضیان ساکن شهر تهران اطالعیه 
صادر کرده است. روابط  عمومی شرکت ملی پست، در آستانه 
اربعین حسینی و افزایش تقاضا برای دریافت گذرنامه از سوی 
مشتریان گرامی، این شرکت برای سهولت دسترسی متقاضیان 
ساکن شهر تهران اطالعیه ای به شرح زیر صادر کرده است: 
به اطالع می رساند گذرنامه همه متقاضیان حداکثر ۴۸ ساعت 
پس از صدور که با ارسال پیامک به آنها اطالع رسانی می شود، 
توسط نامه رسان اداره پست در نشانی درج شده بر روی پاکت 
توزیع خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نیست. 
در صورت ضرورت، امکان پیگیری وضعیت گذرنامه های صادر 
شده، از ساعت ۲۰:۰۰ تا ساعت ۲۲:۰۰ در واحدهای پستی ذیل 
فراهم است. لذا مالکین گذرنامه می بایست با همراه داشتن اصل 
شناسنامه یا کارت ملی، بر اساس دو رقم سمت چپ کدپستی 

محل سکونت، به یکی از واحدهای مورد نظر مراجعه کنند:
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست هم از آمادگی این 
شرکت برای تحویل  گذرنامه ها تا ساعات پایانی شب خبر داده 
است.حسین غضنفری، افزود: با نزدیک شدن به ایام اربعین، 
افزایش پیدا می کند و نوبت های  تقاضا برای صدور گذرنامه 
کاری ۲۴ ساعته برنامه ریزی شده است تا به محض دریافت 
گذرنامه بتوانیم آن را ارسال کنیم.وی با بیان این که از ۱۳ مهر 
به بعد عالوه بر تحویل گذرنامه ها در باجه های اصلی پستی 
در طول روز، از ساعت ۲۰ تا ۲۲ امکان تحویل گذرنامه برای 
کسانی که عجله دارند نیز در باجه های منتخب پستی فراهم 
شده است، گفت: این اقدام در روزهای تعطیل هم انجام خواهد 
پیامک صدور  ارسال  از  پس  البته ۴۸ ساعت  افزود:  شد.وی 
گذرنامه به زائران، این گذرنامه ها به نشانی زائران پست خواهد 
شد و تا جایی که ممکن است زائران برای دریافت گذرنامه 
ادامه داد: امسال  به باجه های پستی مراجعه نکنند.غضنفری 
پلیس برای زائرانی که قصد زیارت به عتبات عالیات را دارند 
و گذرنامه های آن ها در زمان سفرشان آماده نمی شود، برگه ای 
به نام تذکره تحویل می دهد که توزیع این تذکره ها نیز به عهده 
ماست و قطعا پس از پایان سفر، گذرنامه این افراد به نشانی 

شان پست خواهد شد.
مراجعه  تهران  شهر  برای  کرد:  تاکید  همچنین  غضنفری 
کنندگان می توانند به نزدیک ترین دفتر پستی محل سکونتشان 
مراجعه کنند که در همین خصوص دفاتر پستی شوش، چهارراه 
لشکر، شهرک قدس، مفتح، میدان رسالت، نبرد جنوبی، شهرری 
و باجه پل صدر آماده توزیع است و در سایر استان ها نیز واحد 

اصلی هر استان کار توزیع گذرنامه ها را به عهده دارد.

واقعی شدن حقوق کارگران
 با اجرای طرح طبقه بندی

در  طبقه بندی  طرح  اجرای  کارگری  مسئول  یک  اعتقاد  به 
و  حقوق  شدن  واقعی  و  بهره وری  افزایش  موجب  کارگاه ها 
دستمزد کارگران می شود.فتح اهلل بیات با تاکید بر لزوم اجرای 
طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها اظهار کرد: در حال حاضر در 
بعضی از کارگاه ها طبقه بندی مشاغل به درستی انجام نمی شود 
و بعضا تفاوتی بین نیروهای کار تحصیلکرده و غیرتحصیلکرده 
با نیروهای کار قرارداد دائم و موقت دیده نمی شود.وی ادامه داد: 
ممکن است فردی مدرک تحصیلی نامرتبط با شغلی که به او 
محول شده داشته باشد، ولی دریافتی او با نیروی کار با سابقه ای 
که دارای مدرک تحصیلی مرتبط است یکی باشد یا کارگری 
دارای سابقه و تخصص باالیی است ولی حقوق اش از کارگری 
که سابقه کمتر و مدرک تحصیلی باالتری دارد کمتر باشد که 
این امر نشان می دهد طبقه بندی در کارگاه به درستی اجرا نشده 
و حقوق نیروهای کار متناسب با وضعیت او رعایت نشده است.

این مقام مسئول کارگری تجربه و تخصص را مهم ترین عامل 
ارتقای شغلی دانست و گفت: در بیشتر کشورها داشتن تخصص 
و سابقه مالک باالرفتن حقوق و دستمزد به شمار می رود و 
کارفرمایان به دنبال جذب نیروهایی هستند که بنگاه را به لحاظ 
کمی و کیفی با کمترین هزینه ارتقاء داده و بهره وری مورد نظر 
را به دنبال داشته باشند.بیات تصریح کرد: در کشورهای صنعتی 
و توسعه یافته تکنسین ها اداره بنگاه را به دست دارند و مدرک 
اولین عامل جذب نیرو نیست از این رو باید مدل ها و الگوهای 
و  بهره وری  و  دستمزد  افزایش  بحث  در  را  دیگر  کشورهای 
کارگران  اتحادیه  کنیم.رئیس  بررسی  و  مطالعه  طبقه بندی 
قراردادی و پیمانی اجرای طبقه بندی مشاغل را در واقعی شدن 
حقوق و دستمزد کارگران و باالبردن راندمان و بهره وری بنگاه 
موثر خواند و تاکید کرد: باید از مدل ها و شیوه هایی که در دیگر 
کشورها برای اجرای درست طبقه بندی مشاغل دنبال کرده اند 
استفاده کنیم. برابر ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از 
مشاغل  طبقه بندی  و  ارزیابی  نظام  دیگری  کار  از  بهره کشی 
در  کارگری  مشاغل  عرف  و  مشاغل  استاندارد  از  استفاده  با 
کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله ی اجرا در آید. 
قانون  مشمول  کارگاه های  تمام  در  مشاغل  طبقه بندی  طرح 
کار الزم االجرا است و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته 
طبقه بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصالح طرح نسبت به 

تهیه طرح طبقه بندی مشاغل اقدام کنند.

دو عابر پیاده قربانی تصادفات جاده ای 
در بابل

 دو زن حدود ۶۰ ساله که عابر پیاده بودند دیروزسه شنبه در ۲ تصادف جداگانه در 
بابل جان خود را از دست داده اند.هر ۲ تصادف در مسیر جاده جدید بابل به آمل 

رخ داده است و هر ۲ نفر نیز  در دم جان باختند.
مدیر روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی اورژانس ۱۱۵ بابل گفت: حدود 
شش صبح طی گزارشی به مرکز دیسپج سازمان اورژانس بابل  مبنی برتصادف 

عابر پیاده با جرثقیل  در روستای علی اباد جاده  جدید آمل به بابل ، تکنسین 
های پایگاه امین آباد به محل حادثه اعزام شدند.

مهدی غالم نیاء بیان کرد: در این حادثه متاسفانه عابر پیاده که زن ۶۰ساله بود 
 به علت شدت جراحات و خونریزی فاقد عالئم حیاتی بود و برغم تالشهای

 تکنسین های اورژانس  متاسفانه ثمری نداشت. وی افزود: همچنین  در گزارش 
دیگری به سازمان اورژانس بابل مبنی بر  تصادف عابر با خودرو سبک  در عبور 
علیشاه همین جاده در ساعت حدود ۱۱ صبح   بالفاصله مرکز  اورژانس بابل 
تکنسین های پایگاه امین آباد را به محل حادثه اعزام کرد . وی اظهار داشت: 
در این حادثه هم متاسفانه به علت شدت جراحات و خونریزی زن ۵۹ساله فاقد 

عالئم حیاتی بود و تالش های تکنسین های اورژانس برای احیا ثمری نداشت 
یک دانش آموز دختر بابلی روز گذشته در مسیر مدرسه در جاده شهید صالحی 
در حالی که به گفته شاهدان عینی از ترس حمله سگ ولگرد پا به فرار گذاشته 
بود، بر اثر برخورد با خودروی در حال تردد در خیابان جان باخت.بر اساس همین 
گزارش در سال ۹۵ شهرستان بابل با ۳۶ فوتی عابر پیاده ، در سال ۹۶ با ۲۸ 
فوتی و در سال ۹۷ با بیش از ۲۰ فوتی در صدر تصادفاف جاده ای در استان 
مازندران قرار داشته است.شهرستان ۵۳۶ هزار نفری بابل دارای ۶ بخش و هفت 
شهر است که تصادفات پی در پی در جاده های این شهرستان موجب نگرانی 

مردم منطقه و خانواده ها را فراهم کرده است.


