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خود اظهاری میزان تولید پسماند در تمامی واحدهای تولیدی، 
صنعتی و معدنی استان مازندران آغاز شد و مدیران این واحدها 
ملزم هستند اطالعات در این خصوص را در سامانه تعریف شده 
درج کنند.این دومین راهکار خوداظهاری پس از اجرای موفق 
مالیاتی  امور  و  اقتصاد  مالیاتی است که وزارت  اظهاری  خود 
کشور از سال ها پیش به اجرا گذاشته بود.معاون برنامه و سرمایه 
گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران روز سه شنبه 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از آغاز اجرای طرح خوداظهاری 
میزان تولید پسماند در واحدهای تولیدی، صنعتی و معدن این 
استان خبر داد و گفت که مدیران تمامی این واحدها مکلفند هر 
چه زودتر برای وارد کردن اطالعات خواسته شده در سامانه 
تعریف شده اقدام کنند.جهانگیر بائی الشکی افزود : واحدهای 
تولیدی موظفند اطالعات واحد خود را در سامانه جامع پسماند 
این  ثبت کنند.   https://iranemp.ir/login. نشانی  به 
اطالعات شامل مقدار و نحوه مدیریت پسماند تولیدی در این 
واحدها است.وی ادامه داد : در صورت عدم تبعیت واحدها در 

ثبت این اطالعات براساس  ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی قانون 
مدیریت پسماند با متخلفان به صورت قانونی برخورد خواهد 
شد.معاون سازمان صنعت مازندران اعالم فراخوان سازمان به 
واحدها را ناشی از تاخیر در اجرای این ماده از آئین نامه قانون 
مدیریت پسماند ذکر کرد و گفت : این آئین نامه که در سال 
۱۳۸۴ در ۳۹ ماده در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید 
که بند ۲۰ آن مربوط به پسماند واحدهای تولیدی است.وی در 
خصوص مهلت زمانی واحدهای تولیدی برای ثبت نام در این 
سامانه هم اظهار داشت : باتوجه به اینکه بیش از یک دهه از 
تصویب این آئین نامه می گذرد به نوعی دروقت اضافه اجرای 
این ماده از آئین نامه قرار داریم، واحدها باید هرچه زودتر برای 

ثبت نام اقدام کنند.
مازندران بیش از سه هزار واحد تولیدی، صنعتی و 

معدنی دارد.
به گفته بائی الشکی پس از ثبت نام و خوداظهاری واحدها، 
بررسی آالیندگی از سوی محیط زیست نهاد مرتبط در این 

زمینه صورت می گیرد و موارد مشکل زا و آالینده به واحدها 
گوشزد و یا با آنها برخوردهای قانونی می شود.وی از محیط 
در  شده  ثبت  آمارهای  از  بردار  بهره  اداره  عنوان  به  زیست 
خصوص میزان و نوع تولید پسماند در این واحدها نام برد و 
گفت : سازمان صنعت به عنوان متولی این دست واحدها از این 
طریق فراخوان برای ثبت نام در این سامانه را اعالم کرده است 
تا واحدها برای این منظور اقدام کنند . این مسئول همچنین به 
پایش دوره ای واحدهای پرخطر از نظر آالیندگی، ایمنی محیط 
کار و ایمنی نیروی انسانی در مازندران اشاره کرد و افزود : از 
۹۳۰ واحد با این ویژگی، ۱۵۰ واحد توسط کارشناسان محیط 
زیست سازمان صنعت، شهرک صنعتی و محیط زیست مورد 
بازدید قرار گرفتند.معاون سازمان صنعت مازندران گفت : این 
پایش های به صورت ماهانه و تصادفی از سوی کارشناسان 
ادارات شهرستان و استان انجام می شود تا مورادی که می تواند 
به حفاظت محیط زیست و امنیت نیروی انسانی لطمه بزند را 

شناسایی می کنند.

 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران 
پرتصادف ترین خودروی  به عنوان  پراید  از 
جاده ها و خیابان های استان نام برد و گفت 
که در نیمه اول امسال سهم این خودرو در 
سرهنگ  بود.  درصد   ۳۰ استان  تصادفات 
مهدی باقری در گردهمایی راهوران محله 
و نمونه های ترافیکی در ساری همچنین 
مربوط  استان  تصادفات  از  نیمی  که  گفت 
خودروهای تولیدی  ۲ شرکت خودروسازی 

سایپا و ایران خودرو است.
وی توضیح داد: بررسی های صورت گرفته 
از وضعیت تصادفات در مازندران نشان می 
بخش  در  خودروها  کیفیت  اگر  که  دهد 
هوا  کیسه  و  بدنه  استحکام   ، ترمز  های 
ها  شرکت  دو  این  تولیدی  خودروهای  در 
طور  ،به  برسد  جهانی  استاندارهای  حد  به 
به صورت  فوتی  و  تصادفات جرحی  یقین 

محسوسی کاهش می یابد.
سرهنگ باقری بدون اعالم تعداد تصادفات 
که  گفت  مازندران،  استان  در  جاری  سال 
تصادفات منجر به مرگ در ۶ ماهه امسال 
و  درصد  یک  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
کاهش  درصد  هشت  هم  جرحی  تصافاع 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  یافت.رئیس 

و  همراه  تلفن  با  کردن  صحبت  مازندران 
ترین  مهم  را  رانندگی  حین  خوردن  غذا 
خیابان  در  مرگ  به  منجر  تصادفات  علت 
های شهرهای استان اعالم کرد.طبق آمار 
رسمی پزشکی قانونی مازندران ۲۸۸ نفر بر 
اثر حوادث رانندگی  طی پنج ماهه منتهی 
به اول شهریور ماه امسال در استان فوت 
کردند که ۵۵ نفر موتورسوار ،  ۱۰۳ نفر از 
عابر پیاده ، ۶۱ نفر سرنشین خودرو، ،۶۰ نفر 
راننده خودرو و ۹ نفر هم دوچرخه سوار بودند.

تازه ترین آمارهای رسمی کشوری هم نشان 
می دهد که چهار درصد از تصادفات منجر 
به فوت ، ۶/۲ درصد تصادفات جرحی و ۷/۴ 
درصد تصادفات خسارتی مربوط به استان 
پذیرای  ساالنه  استان  این  است.  مازندران 
بیش از ۶۰ میلیون نفر شب گردشگر است 
و بیشتر این گردشگران هم با خودروهای 

شخصی به استان سفر می کنند.
الزام تحقق کاهش ۲۰ درصدی 

تصادف 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران 
گفت که بر اساس دستور صریح استاندار به 
عنوان رئیس شورای ترافیک، همه فرمانداران، 
شهرداران، شورای شهرها، مدیران حمل نقل 

و پایانه ها و راه و شهرسازی استان باید برای 
درصدی   ۲۰ کاهش  ریزی  برنامه  تحقق 
را  تصادفات در سال جاری همکاری الزم 
داشته باشند و موظف به پاسخگویی هستند.

وی برگزاری آموزش های فراگیر در زمینه 
ترویج و گسترش فرهنگ رعایت مقررات 
رانندگی بین اقشار مختلف از جمله دانش 
آموزان و رانندگان وسایل نقلیه عمومی را 
افزود  و  کرد  عنوان  پلیس  اولویت های  از 
که این اولویت ها از طریق انتشار پیام های 
رسانه ای ، آموزش دانش آموزان و آموزش 
عمومی  نقلیه  رانندگان  بویژه  رانندگان 
پیگیری می شود.سرهنگ قدیمی گفت که 
سال گذشته ۹۶ هزار نفر از رانندگان  وسایط 
نقلیه عمومی اتوبوس ، مینی بوس ، تاکسی 
و رانندگان سواری بین شهری و ۲۵۳ هزار 
راهنمایی  قوانین  و  مقررات  آموز  دانش 
از  این مراسم  و رانندگی را فرا گرفتند. در 
شماری از دهیاران  اعضای شورای اسالمی 
شهرستان ساری که به عنوان راهوران محله 
که نمایندگان پلیس راه درحوزه استحفاظی با 
هدف نظم دهی به ترافیک فعالیت می کنند 
،قدر دانی شده است.توجیه رانندگان در روستا 
با هدف کاهش تخلفات حادثه ساز، اجرای 

فعالیت های فرهنگی و آموزشی برای ترویج 
فرهنگ ترافیک ، مدیریت ترافیک ، ایمن 
سازی صحنه تصادف درمواقع اضطراری تا 
رسیدن کارشناسان پلیس راه به محل حادثه 
از جمله وظایف پلیس راهور محله است.با 
توجه به اینکه از ۱۰ هزارو ۷۰۰کیلومتر راه 
اصلی و فرعی مازندران حدود ۷۰ درصد آن 
راه روستایی است و این استان قطب فعالیت 
نقش  شود  می  محسوب  نیز  کشاورزی 
حوادث  از  پیشگیری  برای  محله  راهوران 
رانندگی در مسیرهای روستایی، نظم دهی 
به تردد ماشین های کشاورزی ، آزادسازی 
شانه های خاکی در بافت پرتراکم روستایی، 
آموزش موتورسواران و رانندگان ماشین های 
کشاورزی برای رعایت نکات ایمنی مهم و 
ضروری است.مازندران با ۵۷شهر بزرگ و 
کوچک و سه هزار و ۵۰۰ روستا، سه میلیون 

و ۳۰۰هزار نفر جمعیت دارد
.مازندران با داشتن سه محور اصلی منتهی 
به پایتخت ، از جمله استان هایی است که 
بیشترین تردد خودرویی را دارد و طبق آمار 
در ۶ ماهه امسال ۳۳۱میلیون تردد در راه 
های استان به ثبت رسید که ۱۰ درصد بیشتر 

نسبت به مدت مشابه  سال گذشته است.

خوداظهاری تولید پسماند واحدهای تولیدی در مازندران 
الزامی شد

 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران :

۳۰ درصد سوانح رانندگی مازندران سهم پراید است

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران با اعالم اینکه 
بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان آذرماه عملیات ساخت 
واحدهای مسکونی به اتمام می رسد، گفت: اعتبار جدید برای 
ساخت و تکمیل واحدها نیاز نداریم.خانی در ارتباط با آخرین 
اقدامات انجام شده برای ساخت و بهسازی واحدهای مسکونی 
واحدهای  بهسازی  عملیات  کرد:  اظهار  استان،  سیل زدگان 
تعمیری به اتمام رسیده و از ۳۸۴ پرونده تشکیل شده واحدهای 
احداثی ۶۴ واحد به بهره برداری رسیده عملیات ساخت سقف 
۱۸۶ واحد به اتمام رسیده و ۱۴۳ واحد مسکونی هم در مرحله 
اتمام دیوارچینی هستند و برنامه داریم تا پایان آذر ماه به اتمام 
برسد.وی با اعالم اینکه تاکنون  ۲۸ میلیارد تومان بالعوض 

به افراد سیل زده پرداخت کردیم،گفت: در مجموع ۴۰ میلیارد 
تومان اعتبار بالعوض اختصاص پیدا کرده و به مرحله تکمیل 
سقف  اتمام رسیده، عملیات سفت کاری ۱۸۶ واحد به اتمام 
رسیده و ۱۴۳ واحد مسکونی هم در مرحله دیوارکشی قرار دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران با اعالم اینکه 
بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان آذرماه عملیات ساخت 
واحدهای مسکونی به اتمام می رسد، افزود: اعتبار جدید برای 
ساخت و تکمیل واحدها نیاز نداریم.خانی ادامه داد: تسهیالت 
بانکی در نظر گرفته شده برای ساخت و بهسازی سیل زدگان 
۱۷۵ میلیارد تومان است که ۱۱۵ میلیارد تومان آن را تاکنون 
پرداخت کردیم.وی در پاسخ به اینکه آیا این پروژه ها در مسیر 

قرار گرفته است که با سیل های بعدی دچار مشکل نشود،گفت: 
استعالمات الزم از مسؤوالن امور آب دریافت کردیم از طرفی 
این واحدها به مدت یک سال بیمه شده است.مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی مازندران خاطر نشان کرد: در استان 
مشکل خاصی بابت اجرا نداریم، تنها در چند واحد احداثی که 
رانش داشتند برای ساخت این واحدها در برخی نقاط مالکان 
زمین در اختیار داشتند که واحد مسکونی احداث شده و برای 
زمین  طبیعی  منابع  از  نداشتند  اختیار  در  زمین  که  مالکانی 
دریافت کردیم، ممکن است ساخت این واحدها تا پایان سال 
طول بکشد، البته تسهیالت بالعوض برای پرداخت اجاره بها 

این افراد انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران :

عملیات احداث واحدهای سیل زده مازندران تا پایان آذر ماه به اتمام می رسد

رئیس اوقاف و امور خیریه کشور  خبر داد:
فعالیت 1۰7 موکب اوقاف

 در ایام اربعین
*ورود اوقاف به تولید محصوالت علمی بر پایه 

دانش بنیان
رئیس اوقاف و امور خیریه کشور با اعالم اینکه در ایام اربعین 
۱۰۷ موکب را فعال کردیم، گفت: ۴۷ موکب این سازمان در 
کشور عراق فعالیت دارد.حجت االسالم سیدمهدی خاموشی در 
دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مازندران با اشاره اقداماتی 
که در کشور برای تبیین ارزش های عاشورایی انجام می شود، 
اظهار کرد: برای مراسم اربعین سال جاری ۱۰۷ موکب در داخل 
و خارج از کشور پیش بینی شده است.وی تصریح کرد: ۴۷ موکب 
تا مرز جاوه که  بقیه در سطح کشور  و  در داخل خاک عراق 
محل ورود زائران پاکستانی است، اقدامات الزم برای پذیرایی از 
زائران این کشور پیش بینی شده است.رئیس سازمان اوقاف و امور 
خیریه کشور با اشاره به اقداماتی که اوقاف برای پذیرایی از زائران 
آذربایجان که از اردبیل وارد کشور می شوند،گفت: در این مسیر 
هم اقدامات الزم برای این گروه از زائران پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: پرسنل اوقاف به صورت جهادی در این مراسم و 
به عنوان وظیفه در خدمات زائران امام حسین)ع( هستند.

برپایی موکب های اوقاف در سامره، کوفه و در 
کاظمین

خاموشی با اشاره به برپایی موکب های اوقاف در سامره، کوفه و 
در کاظمین افزود: در مسیر نجف به کربال، نجف و شهر کربال 
موکب های اوقاف فعال است.وی در تشریح سفر خویش به اوقاف 
مازندران، با اشاره به تالش های مدیرکل اوقاف استان، بیان کرد: 
پس از ارزیابی حکم حجت االسالم حیدری را تمدید کردیم.رئیس 
اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به تصمیم گیری های جدید این 
مجموعه برای کمک به حوزه های علمیه، بیان کرد: به صورت 
ویژه در این بخش برنامه داریم.وی یادآور شد: وقف جهت دهی 
خاصی در کمک به حوزه های علمیه را در دستور کار خویش دارد.

وقف قابل فروش نیست
خاموشی با اعالم اینکه جلوی تملیک عیانی در اوقاف ممنوع 
شده است، افزود: وقف قابل فروش نیست،این موضوع مورد تایید 
رهبر انقالب اسالمی قرار گرفته است.وی ادامه داد: با این طرح 
قدرت مالی وقف در چند سال آینده ایجاد می شود، در سطح 
کالن نزدیک ۲۰ درصد به افزایش درآمد اوقاف کمک می شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به برنامه ریزی 
انجام شده برای هدایت موقوفات به سمت فعالیت محصوالت 
دانش بنیان، بیان کرد: در این حوزه رهبر انقالب دغدغه جدی 
داشته و بنا داریم که علم را به کمک اقتصاد هدایت کنیم.وی 
اضافه کرد: در این راستا معاونت بهره وری را تقویت کردیم و 
در حال حاضر در بعضی از رشته های علمی وورد پیدا کردیم.

خاموشی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای تولید ایمپلنت 
دندانی با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیانی، گفت: این 
مجموعه در استان فارس که با مشارکت ۸۰ درصد اوقاف و ۲۰ 
درصد شرکت دانش بنیانی قرار است راه اندازی و این محصوالت 
به زودی به بازار عرضه می شود.رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه 
به برنامه ریزی انجام شده برای بهینه سازی از موقوفات، افزود: 
به صورت جدی راجع به مسائل دفاع از موقوفه اقدامات ثبتی در 
سایه تعامل با نهادها را در برنامه کاری خویش داریم.وی با اشاره 
به فعالیت اوقاف در زمینه مدرسه سازی که حدود ۶ هزار باب در 
سطح کشور است، گفت: در تعامل با آموزش و پرورش می توانیم 
برای کیفی سازی این مدارس کمک کنیم و به دنبال افزایش 
فعالیت  به  اشاره  با  هستیم.خاموشی  مدارس  این  در  خدمات 
بحث امور خیریه اوقاف کشور بیان کرد: در سطح کشور بیش 
از ۳۰۰ زندانی در راستای فعالیت امور خیریه این سازمان آزاد 
شدند.وی ادامه داد: در حوزه خدمات رسانی به بیمارستان ها تیم 
پزشکی بر روند درمانی نظارت داشته باشند و بنا داریم ظرفیت 
علمی بیمارستان ها را تقویت کنیم که در حال حاضر بیش از ۷۰ 
بیمارستان در سطح کشور به نام اوقاف ثبت شده است که طرح 

ساماندهی این مراکز در دستور کار است.

رئیس اداره محیط زیست دریایی مازندران خبر داد :
ادامه پایش های زیست محیطی 

شناگاه ها در فصول غیرشنا
پایش های  گفت:  مازندران  دریایی  زیست  اداره محیط  رئیس 
انجام  نیز  زمستان  و  پاییز  غیرشنا  فصول  در  زیست محیطی 
 ۹۹ سال  برای  پرچم ها  زنگ  امسال  پایان  در  که  می شود 
اعالم خواهد شد.دریا در همه ایام سال طرفداران خود را دارد 
اما لذت شنا می توان گفت تنها مختص فصل گرم سال است 
که آبی بیکران نیز همه ساله در این فصل از سال طرفداران را 
به سمت خود می کشاند.در سال های اخیر بحث ورود فاضالب 
و همچنین سرریز شیرابه های زباله نگرانی هایی بسیاری را در 
ارتباط با آلودگی برخی شناگاه ها ایجاد کرده که در این زمینه 
بحث پایش های زیست محیطی در دستور کار قرار گرفت.باتوجه 
به اهمیت این موضوع بحث پایش های زیست محیطی به صورت 
مستمر در دستور کار قرار دارد و برای اینکه همه مردم از سالمت 
شناگاه ها اطمینان حاصل کنند بحث مشخص شدن شناگاه ها 
با پرچم ها در دستور کار قرار گرفت و به مردم نیز اطالع رسانی 
شده که پرچم آبی نشانه سالمت، پرچم زرد نشانه احتیاط و بدون 
پرچم نشانه بحرانی و فوق بحرانی بودن شناگاه است و مردم 
باید به این نشانه ها توجه کنند؛ چراکه کوچکترین بی توجهی در 
این زمینه ممکن است تهدیدی برای سالمت شان باشد.رئیس 
اداره محیط زیست دریایی مازندران در این باره در گفت وگو با 
پایش های زیست محیطی در  پایان  از  بعد  اظهار کرد:  فارس، 
فصل بهار که نتایج آن برای فصل شنا اعالم شد پایش های 
گرفت. قرار  کار  دستور  در  تابستان  فصل  در  زیست محیطی 

نصیراحمدی افزود: در تابستان امسال ۵۱ شناگاه مورد ارزیابی 
قرار گرفت که پس از بررسی های الزم امتیازدهی شد.وی بیان 
کرد: براساس بررسی های زیست محیطی در تابستان ۹۸، ۱۰ 
شناگاه دارای پرچم آبی، ۱۱ شناگاه فاقد پرچم و ۳۰ شناگاه 

دارای پرچم زرد شدند.

صدور ۵۰۰ هزار کارت سوخت 
جدید تا پایان مهر

* ۹۵۰ هزار کارت سوخت معطل حضور مردم
مدیر سامانه هوشمند سوخت با بیان اینکه "حدود سه میلیون 
و دویست هزار کارت جدید و حدود ۶۵۰ هزار کارت مربوط 
به سالهای قبل در چرخه توزیع قرار گرفته"، گفت: هم اکنون 
حدود ۹۵۰ هزار کارت سوخت از مجموع این تعداد در باجه های 
معطله پستی است.مسعود رضایی، مدیر سامانه هوشمند سوخت 
در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران  در پاسخ به اینکه 
"چه تعداد از مردم هنوز کارت سوخت ندارند؟"، گفت: پیش بینی 
دقیقی در دست نیست؛ از منظر وزارت نفت کلیه خودروها کارت 
سوخت دارند، ولی به دالیلی ممکن است مالکان خودرو کارت 
خود را در اختیار نداشته باشند که این دسته افراد بایستی برای 
درخواست المثنی به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه نمایند.وی افزود: 
از مجموع درخواست های هموطنان که تاکنون ثبت شده فقط 
۵۰۰ هزار کارت تولید نشده که آنها نیز تا پایان مهرماه تولید و 
در چرخه توزیع قرار خواهد گرفت.مدیر سامانه هوشمند سوخت 
با بیان اینکه "حدود سه میلیون و دویست هزار کارت جدید و 
حدود ۶۵۰ هزار کارت مربوط به سالهای قبل در چرخه توزیع 
قرار گرفته"، گفت: هم اکنون حدود ۹۵۰ هزار کارت سوخت از 
مجموع این تعداد در باجه های معطله پستی است.رضایی در 
خودروهای  و  ها  موتورسیکلت  مالکان  "برای  اینکه  به  پاسخ 
فرسوده که تاکنون طبق قانون برای آنها کارت سوخت صادر 
نشده ، چه تصمیمی اتخاذ می شود؟"، اظهار داشت: به این دسته 
از خودروها و موتورسیکلت های فرسوده مطابق قانون کارت 
سوخت تعلق نمی گیرد، اما تعیین تکلیف این خودروها در دستور 
کار قرار دارد.مدیر سامانه هوشمند سوخت تصریح کرد: برنامه 
برای محدودسازی سوخت گیری با کارت جایگاه داران به منظور 
ترغیب هموطنان به استفاده از کارت شخصی صورت گرفته و 

اعمال محدودیت های بیشتر متصور خواهد بود.

ایجاد موکب برای اسکان زائرانی 
که خارج از ساعت مقرر به مرز 

خسروی می رسند

زمان  از  خارج  افرادی  اگر  گفت:  اربعین  مرکزی  ستاد  رئیس 
برسند،  خسروی  مرز  به   )۱۷ تا   ۷( خسروی  مرز  فعالیت 
موکب هایی برای اسکان آنها در نظر گرفته شده است.ایران و 
عراق بیش از یک هزار و ۴۰۰کیلومتر مرز مشترک دارند که در 
طول آن چهار گذرگاه مهران، شلمچه، چذابه و خسروی برای 
تردد زائران ایرانی جهت عزیمت به عتبات عالیات در نظر گرفته 
شده است. در این بین مرز خسروی نسبت به سایر مرزها با تأخیر 
به روی زائران باز شد و از صبح روز گذشته تردد در آن صورت 
گرفت.حسین ذوالفقاری رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی در 
گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علت تأخیر در 
مرز خسروی  و گفت:  تشریح کرد  را  مرز خسروی  باز شدن 
مشکلی نداشت، آنچه ایجاد مشکل کرد مربوط به گروه های 
امنیتی در بغداد بود. همکاران ما در کرمانشاه جلسه ای برگزار و 
اعالم کردند طرف عراقی گفته از روز جمعه مرز فعال می شود 
اما بحث بر این بوده که تردد زائران از مسیر بغداد باشد یا خیر. 
در نهایت مسیر دیگری تعیین کردند و به دلیل اینکه قرار بود 
نیروهای امنیتی در عراق مسیر را کنترل کنند، در باز شدن مرز 
خسروی تعلل ایجاد شد.به گفته ذوالفقاری ساعت فعالیت این 
مرز قرار است ۷ تا ۱۷ باشد اما پرسشی که در این زمینه مطرح 
می شود این است که زائرانی که هنگام توقف فعالیت مرز به این 
گذرگاه می رسند چه شرایطی خواهند داشت.ذوالفقاری در پاسخ 
به این پرسش گفت: سفرها به گونه ای پیش بینی شده که زائران 
در ساعات فعالیت مرز به این گذرگاه برسند اما اگر خارج از زمان 
مذکور به مرز نزدیک شوند، در قصر شیرین موکب هایی برای 

اسکان آنها در نظر گرفته شده است.

آمل-خبرنگار وارش: با حضور سیف اله فرزانه مدیرکل میراث 
سید  و  مازندران  استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 
آمل،  شهرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  رسولی  جعفر 
کارگاه صنایع دستی معرق چوب کیمه، دفاتر خدمات  سیاحتی و 
جهانگردی آذین شمال، چاپار خزر و دابوگشت در شهرستان آمل 
افتتاح شد.این ۴ پروژه با حجم سرمایه گذاری ۴ میلیارد ریال ایجاد 
شده است که با افتتاح آن برای ۱۴ نفر شغل فراهم می شود.نگاه 
ویژه به نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری باید به بهترین 
نحو ممکن و آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار گیرد زیرا 

می تواند برکات و دستاوردهای بسیاری به همراه داشته باشد.
 آثار هنری و صنایع دستی می تواند به جذب توریست و رونق 
اقتصادی منجر شود که ضرورت دارد برنامه ریزی و اقدام عملی 
ارزنده ای به همین منظور در دستور کار قرار گیرد.شهرستان آمل 
ظرفیت بسیار خوبی در حوزه  های مختلف صنایع دستی دارد که 
باید اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
آمل حمایت های خوبی از این فعاالن هنری صورت دهد تا روز 
به روز شاهد رونق صنایع دستی در شهرستان هنرپرور آمل باشیم.

نقش این آثار هنری از نظر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بر 
همگان آشکار است و باید در راه توسعه و رونق گردشگری مورد 
استفاده قرار گیرد.ضرورت دارد تسهیالت حمایتی به فعاالن حوزه 

صنایع دستی داده شود تا آنان برای گردش مالی کار خود دچار 
مشکل نباشند.در کنار توجه به مراکز و کارگاه های صنایع دستی، 
نیاز می باشد تا دوره های آموزشی صنایع دستی تحت نظر اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان آمل به 
منظور جذب و پرورش استعدادهای جوان در دستور کار قرار گیرد.

راه اندازی مرکز دائمی فروش صنایع دستی نیز از جمله امور مهم 
و اساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا در کنار آورده 

اقتصادی می تواند در جذب توریست اثربخش واقع گردد.

کارگاه صنایع دستی معرق چوب و سه دفتر خدمات سیاحتی 
و جهانگردی در شهرستان آمل افتتاح شد

آمل-خبرنگار وارش: بصورت نمادین در دبستان غیردولتی 
آمل،  وپرورش  آموزش  معاونین  و  مدیر  با حضور  و  هاتف 
کمیته  معاونین  و  آمل  شهرستان  خیرین  مجمع  اعضای 
امداد آمل؛ قلک برای جمع آوری کمک به دانش آموزان 
بی بضاعت درطول سال بین دانش آموزان توزیع شد. مسعود 
نیکپور مدیرعامل مجمع خیرین شهرستان آمل با بیان اینکه 
همه کسانی که در کار خیر حضور دارند اهداف خیرخواهانه 
و خداپسندانه دارند گفت: کمیته امداد به لحاظ کارهایی که 
مجمع  کرد:  اشاره  شدند.وی  واقع  مظلوم  دهد  می  انجام 
خیرین تصمیم گرفته تا در راستای ترویج سنت های حسنه 
الهی و فرهنگ احسان و نیکوکاری و همچنین کمک به 
تحصیل دانش آموزان نیازمند، قلک هایی را آماده کند که با 
همکاری اداره آموزش وپرورش در سطح مدارس و در بین 
دانش آموزان توزیع شود. وی تاکید کرد: تمام پول هایی که 
در قلک جمع آوری شده برای دانش آموزان حاشیه شهر 
و با نظارت آموزش وپرورش هزینه خواهد شد. مدیرعامل 
مجمع خیرین شهرستان آمل گفت: آموزش وپرورش دانش 
آموزان رابرای آینده تربیت می کند چراکه شماها در آینده 
آینده سازان این مملکت هستید. نیکپور به اقدامات مجمع 
خیرین در خصوص کمک به نیازمندان جامعه اظهارداشت: 

این مجمع درکنار کمک به نیازمندان جامعه در امر سالمت 
شهروندان خود را مسئول می داند که توانستیم با حمایت 
های خوب مسئولین و خیرین، مرکز شیمی درمانی را راه 
اندازی کنیم. وی با قدردانی از آقای قلی تبار مدیریت دبستان 
غیردولتی هاتف گفت: مجمع خیرین درکنار مدرسه هاتف 
قرار دارد و خانواده هایی که از لحاظ آموزشی، تغذیه، اسکان 

و بهداشت مشکل دارند به ما معرفی کنید.

اجرای طرح احسان دانش آموزی با توزیع 8 هزار 
قلک در مدارس توسط مجمع خیرین آمل 

مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه آمادگی دارد نسبت به راه اندازی دفتر موقت ثبت دارایی مسئوالن نهادها و دستگاه های 
کشوری و لشگری اقدام کند.به گزارش مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه، داوود کریمی مرید دبیر شورای اطالع رسانی مرکز 
آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه ضمن اعالم این خبر افزود: باتوجه به راه اندازی دفتر ویژه ثبت دارایی مسئوالن در ستاد مرکز آمار 
و فناوری اطالعات قوه قضائیه از سی و یکم شهریورماه و باعنایت به استقبال و درخواست جمع کثیری از مسئوالن و کارگزاران نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران جهت ثبت دارایی و اموال خود در سامانه مذکور، مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه برای ایجاد 
دفاتر موقت ثبت دارایی و اموال مسئوالن در نقاط مهم حاکمیتی ابراز آمادگی کرده است.وی تصریح کرد: در همین راستا با شورای عالی 

امنیت ملی، شورای نگهبان قانون اساسی، شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری مکاتبه شده است و در انتظار پاسخ آن هستیم.کریمی مرید با اشاره به تسهیل ثبت 
دارایی مدیران شهرستان ها اظهار داشت: به زودی دسترسی کلیه مدیران استانی به سامانه ثبت دارایی مسئوالن از طریق شبکه ملی 
فراهم گردیده و اطالع رسانی آن انجام خواهد شد.وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر دفتر ویژه ثبت دارایی مسئوالن در ساختمان 
https://residegi.adliran. ستاد مرکز آمار و فناوری اطالعات فعال بوده و سایر مسئوالن محترم نیز می توانند با مراجعه به نشانی

ir جهت ثبت دارایی و اموال خود اخذ نوبت کرده و در زمان مشخص شده به این دفتر مراجعه نمایند.

آمادگی قوه قضائیه برای راه اندازی دفتر موقت ثبت دارایی مسئوالن


