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خبر

استاندار : 

بهانه جویی و سنگ اندازی در مسیر رونق 
اقتصادی مازندران را نمی پذیریم

گیالن امروز- استاندار مازندران گفت : بهانه جویی و سنگ اندازی در مسیر 
رفع مشکالت واحدهای صنعتی و تولیدی و رونق اقتصادی مازندران از سوی 

برخی دستگاه های اجرایی را نمی پذیریم.
به گزارش ایرنا، سیدمحمود حسینی پور عصر چهارشنبه در نشست کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید در سالن جلسات استانداری مازندران افزود: هیچ 
مدیری حق ندارد که با رویکردهای غیرکارشناسی زمینه سردرگمی و گالیه 
سرمایه گذاران را فراهم کند و باید تمام مسئوالن در خدمت بخش خصوصی 

باشند.
وی خاطر نشان کرد: کاغذبازی های اداری در استان امان بخش خصوصی را 

بریده است که باید هرچه سریع تر این رویه باطل برچیده شود.
استاندار مازندران ادامه داد: حواس همه ما جمع باشد که در عین حال که به 
دنبال اجرای دقیق قانون هستیم همزمان باید به دنبال اجرای عدالت باشیم 
و بی توجهی به سرمایه گذاران بدون دلیل کارشناسی اوج بی عدالتی است.

حسینی پور اضافه کرد: توسعه اشتغال پایدار در استان در گرو حمایت از 
بخش خصوصی است و رعایت حقوق سرمایه گذار جزو اولویت های اساسی 

مسئوالن باشد.
وی تصریح کرد: همواره در جلسات تاکید می کنیم که زیر پای سرمایه 
گذاران باید فرش قرمز پهن کنیم اما کارشکنی ها در حق بخش خصوصی 
را ظلم می دانیم که باید این رویه برچیده شود. استاندار مازندران گفت: باید 
روند سرمایه گذاری در طرح های مختلف اقتصادی استان تسهیل شود تا در 

آینده نزدیک شاهد اشتغال سرشار در مازندران باشیم.

ارزش صادرات کاال از مازندران 
به ۱۲۰ میلیون دالر رسید

گیالن امروز- مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری 
مازندران گفت: ارزش ارزی صادرات کاال از مازندران به نقاط مختلف جهان 
در پنج ماهه امسال با ۲۲ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته به ۱۲۰ میلیون دالر رسید.
سید رحیم بخشی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در این مدت 
دانش  محصوالت  مرکبات،  لبنیات،  شامل  مازندران  غیرنفتی   کاالهای 
بنیان و ظروف یکبار مصرف از مبدا مازندران به کشورهای عراق، روسیه، 
قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، امارات متحده عربی، ازبکستان، 

رومانی، افغانستان و هند صادر شده است.
وی با بیان این که، در سال ۱۳۹۹ میزان صادرات کاال از مبدا مازندران به 
نقاط مختلف جهان ۱۷۹ میلیون دالر بود، گفت: با تسهیل روابط تجاری 
و تعامل با کشورهای منطقه در سال ۱۴۰۰ میزان تباالدت تجاری استان 
به ۲۷۸ میلیون دالر افزایش یافت. مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و 
اشتغال استانداری مازندران با بیان این که، هدف مسووالن در استان تحقق 
رشد ارزی نرخ صادرات از مازندران تا یک میلیارد دالر تا سه سال آینده 
است، ادامه داد: جهش در صادرات کاال از این استان به نقاط مختلف جهان 
در ۲ سال گذشته با وجود فشارهای خارجی، تحریم و همچنین شرایط 
کرونایی حاصل شد و دولت با حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان روند 

تولید و صادرات کاال را در استان هموار کرد.

۷۴ درصد سرعت گیرهای استان فاقد 
استانداردهای الزم هستند

گیالن امروز- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه ۵۳۰ 
مورد سرعت کاه )سرعتگیر( در جاده های استان شناسایی شده است، گفت: 

از این تعداد فقط ۱۳۹ مورد دارای استاندارد الزم هستند.
حسین جهانیان روز سه شنبه در شورای راهبردی کمیته تصادفات استان 
مازندران با بیان اینکه اداره کل راهداری به عنوان نهادی نگهدارنده و بهره 
شده  شناسایی  گیر  سرعت  تعداد  این  از  افزود:  شود،  می  محسوب  بردار 
باقی  و  مجوز  دارای  مورد  استان ۳۱۰  برون شهری  های  جاده  در سطح 
فاقد مجوز هستند.  وی همچنین گفت: از مجموع ۵۳۰ قطعه سرعتگیر 
۱۰۳ مورد دارای رنگ آمیزی و ۱۶۹ مورد نیز دارای تابلو هشدار بوده و 
باقی فاقد این تجهیزات هستند.  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مازندران با بیان اینکه حدود ۴۰۰ سرعتگیر استان فاقد استاندار الزم 
ارتفاع ۱۳ سانتیمتری، طول ۹ متری،  افزود: استانداردها شامل،  هستند، 

رنگ آمیزی مداوم، ترمیم و برخورداری از تابلوهای هشدار دهنده است. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران همچنین به هزینه 
ساخت سرعت کاهها اشاره کرد و گفت: به طور میانگین برای ساخت و 
استقرار هر سرعت گیر استاندارد نیازمند ۳۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار 
هستیم. جهانیان برداشته شدن این سرعتگیرها را نیازمند برخی مالحظات 
اجتماعی دانست و افزود: مشکالت سرعت کاههای استان وارد است و برای 

نگهداری آنها نیازمند اعتبارات فرا استانی هستیم.  
وی تعدد سرعتگیرها را ناشی از رویدادهای محلی دانست که برای برداشت 
آن نیازمند توجیه جامعه محلی است.  مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان مازندران استانداردسازی را به عنوان راهکاری کوتاه مدت عنوان 
کرد و افزود: تقریبا برای استانداردسازی کامل نیازمند ۱۸۵ میلیارد ریال 

اعتبار هستیم.

دستگیری ۴۲ سارق قاپ زن در مازندران
گیالن امروز- رئیس پلیس پیشگیری مازندران از دستگیری ۴۲ سارق 

قاپ زن از ابتدای امسال تا کنون خبر داد.
با  سرهنگ سید محسن جعفری رئیس پلیس پیشگیری مازندران گفت: 
تالش شبانه روزی و اقدامات ویژه پلیسی ماموران انتظامی این فرماندهی، 
۴۲ سارق قاپ زن را در سطح استان دستگیر شدند. او افزود: آمار قاپ زنی 

از ابتدای امسال تا کنون کاهش ۱۲ درصدی داشته است. 
سرهنگ جعفری با بیان اینکه متهمان دستگیر شده تحویل مراجع قضایی 
شدند، گفت: ماموران انتظامی کالنتری و پاسگاه های استان موفق به کشف 
۴۷ دستگاه تلفن همراه و مقدار قابل توجهی وجه نقد و ارز از این متهمان 

شدند.

کشف سوخت قاچاق در غرب مازندران
گیالن امروز- ۱۹ هزار لیتر فراورده نفت و گاز خارج از شبکه در یکی از 

معادن تابعه شهرستان نور کشف و ضبط شد.
تورج امانی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی غرب مازندران گفت: 
بازرسان شرکت نفت شهرستان نور، در راستای کنترل و نظارت بر روند 
توزیع سوخت و مبارزه با قاچاق، ۱۹هزار لیتر فراورده نفت و گاز خارج از 

شبکه را در یکی از معادن شهرستان نور کشف و ضبط کردند.

محور سوادکوه؛ وضعیت شوم جاده مرگ
گیالن امروز- طرح ملی جاده سوادکوه سال هاست با اعتبارات کم به 
و  بومیان  برای  را  تردد  این محور  نقاط حادثه خیز  و  کندی پیش رفته 

مسافران ناایمن ساخته است.
نیازمند زیرساخت های  به گزارش تسنیم ، جاده های مواصالتی پر تردد 
و  تردد  امنیت  که  شرایطی  هستند،  محور  شرایط  با  متناسب  و  قوی 

نقاط  و  کرده  تامین  را  مسافران  و  بومی  مردم  رفاه 
حادثه خیز، تهدید کننده جان و گره ترافیکی در آنها 
شکل نگیرد، اما برخالف آنچه که انتظار می رود در 
و  حادثه خیز  نقاط  شاهد  استان  مختلف  جاده های 
گره های ترافیکی هستیم که همواره حوادث ناگواری 
در صورت  که  رخ می دهد، حوادث جاده ای  آنها  در 

تدابیر  صحیح شاهد کاهش آن خواهیم بود.
محور مواصالتی سوادکوه به عنوان یکی از پر تردد ترین 
جاده های ورودی مازندران که همواره بار ترافیکی  سایر 
محورها را  بر دوش می کشد، دارای نقاط حادثه خیز 
ناگوار جاده ای  باوجود حوادث  است که  پرخطری  و 
تاکنون   ، تردد  تلفات جانی و سختی  نقاط،  این  در 
و  نداده  پایان  را  تدبیری  آن  نگرانی ها در مورد  ابراز 

طرح های پایه ریزی شده را به اتمام نرسانده است.
اگرچه از پل پل سفید تا طرح شهید مهدوی قائمشهر 
اعتبارات  اما  می شوند  محسوب  ملی  طرح  جزء 
قطره چکانی این طرح  ملی را فرتوت زمان کرده و 
سال هاست با اجرای کند پیش می رود، طرحی ملی 
که در مسیر خود قرار است گره ترافیکی پل پل سفید 
مرگ  جاده  اجرایی،  را  آزادمهر  تقاطع  گشوده،  را 
باالزیراب را امن ، جاده پر حادثه سرخکال را عاری از 
خطر و گره ترافیکی کرده و به سمت شهرستان های 

مجاور پیش رود، قراری که کندی آن، نقاط مختلف جاده سوادکوه بویژه 
باالزیراب و سرخکال را از حیث مسکونی بودن مسیر و جمعیت ساکن، 

محلی ناامن برای برای تردد بومیان و مسافران کرده است.
اتمام طرح ملی جاده سوادکوه بستگی به بودجه دارد

سید مرتضی حسینی مدیر حوزه ساخت و توسعه راه های مازندران در 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم درمورد نقاط حادثه خیز و گره جاده سوادکوه، 
خاطرنشان کرد: دو نقطه » باالزیراب« و » سرخکال« در قالب پروژه محور 
پل سفید به قائمشهر قرار داشته و پیمانکار درحال انجام کارهای اجرایی 
مسیر پل سفید به سمت زیراب هست، بعضاً دیوارسازی انجام شده، طرح 

ملی بوده و به مرور در حال انجام است.
وی با توجه به خرید امالک و تعریض در برخی نقاط جاده سوادکوه به 
منظور اجرای طرح ملی، اظهار داشت: امالک بحثی حقوقی و توافقی بین 
طرفین است در طی چند سال گذشته بخشی از خریداری امالک انجام 
شده و بخشی هم نشده که بر اساس مسائل اعتباری باید اصلی ترین موارد 

را اولویت قرار دهیم.
حسینی تصریح کرد:به عنوان مثال درحال حاضر ورودی »باالزیراب« که 
یک مسیری قیفی و گره ترافیکی ایجاد می شود در ابتدا باید این گره را 
رفع کنیم و سپس شرایط ایجاد طرح میدان در آن نقطه را فراهم آوریم  

درواقع رفع حالت قیف اولویت دارد.

وی افزود: میدان یک فضای شهری است و در بین راه میدان نداریم از 
این رو قبال هماهنگی هایی با مجموعه شهری داشتیم اما در حال حاضر 

اولویت آن نقطه رفع حالت قیفی وحفظ ایمنی مسیر است.
مدیر حوزه ساخت و توسعه راه های مازندران تصریح کرد: تمام مسیر طرح 
ملی بوده و اتمام آن بستگی به شرایط بودجه دارد بنابراین نمی توان زمانی 

برای اتمام آن تعیین کرد.
وی افزود: متناسب با بودجه ای که می رسد کار انجام می شود البته باید 
توجه داشت که محور دارای اعتبارات خوبی بوده و کارها نیز به مرور در 

حال اجرا شدن است.
به طرح ملی جاده سوادکوه باید نگاه ویژه داشت

با  اِواتی فرماندار شهرستان سوادکوه نیز در گفت وگویی  رمضان غالمی 
بیان اینکه باید نگاه ویژه به محور سوادکوه داشت، تصریح کرد: با توجه به 
پر هزینه بودن این طرح ملی و وضعیت کشور روند پیشروی کند بوده اما 
باتوجه به اهمیت جاده سوادکوه باید به طور ویژه به این محور و طرح نگاه 
کرد، دغدغه ماست و جلساتی را با نمایندگان مجلس و استاندار داشته ایم.

وی افزود: اگرچه در طی سال های اخیر اتفاق های خوبی رقم خورد اما 
همچنان در برخی نقاط از این محور دارای مشکالتی هستیم.

غالمی اِواتی خاطر نشان کرد: با در دست گرفتن مسئولیت، بازدیدهایی از 
نقاط پر خطر ازجمله » اَمیرده« پل سفید و » باالزیراب« در زیراب داشتیم 

که در هر دو نقطه کار شروع شده است.
وی ادامه داد: نقطه رانشی امیر ده ایمن سازی و تعریض نقطه حادثه خیز 
باالزیراب در حال انجام است،بحث تملک در باالزیراب نیز به دلیل کسری 
بودجه و همچنین ارزیابی نکردن همه نقاط دچار تاخیر شده است که 
پیگیر جدی این موضوع هستیم و طرح میدان در آن نقطه نیز به دلیل 

کسری بودجه تاکنون اتفاق نیفتاد اما جزء طرح است.
مازندران، خاطر  به  ریاست جمهوری  به سفر  باتوجه  فرماندار سوادکوه 
نشان کرد: در سفر ریاست جمهوری به استان از گدوک تا قائمشهر همه 
را در یک محور و یک طرح تعریف کردند و بودجه ای نیز در نظر گرفته اند 

که پیگیر تخصیص آن هستیم.
طرح محور سوادکوه در ردیف اعتبارات 

ملی قرار دارد
کمال  علی پور خنکداری نماینده مردم قائمشهر، 
سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برای نقاط 
حادثه خیز چند ردیف اعتباری داریم، گفت: هر 
دستگاه اجرایی باید آنها را پیگیری کند، اولین 
موضوع ستاد مدیریت بحران بوده که از محل ده 
برای  و  است  بحران کشور  بودجه مدیریت   ۱۲
زمین،  نشت  حائل،  دیوار  منظور  به  مازندران 
مشکالت کشاورزی و این قبیل از محل ده ۱۲ 

می توان به تمام دستگاه ها کمک کرد.
محور  مازندران،  نمایندگان  مجمع  رئیس 
بحرانی  مدیریت  موضوع  از  خارج  را  سوادکوه 
دانسته و اظهار داشت: در محور سوادکوه موضوع 
مدیریت بحرانی نیست در نقاط حادثه خیز یک 
ردیف اعتباری داریم که می تواند برای رفع موانع، 
باشد  نصب گاردریل، دیوار حائل و موارد دیگر 
حادثه خیز  نقاط  این  در  اعتبار  ردیف  درواقع 
برای  امسال  که  دارد  پروژه  تعریف  به  بستگی 

مازندران ۱۷۴ میلیارد تومان پول گذاشته ایم.
وی افزود: درواقع پروژه ها باید تعریف شود و اداره 

راه پیشنهاد دهد  که نقطه ای حادثه خیز است.
اعتبارات  نقاط حادثه خیز جزء  علی پور تصریح کرد: در محور سوادکوه 
نقطه  و  داشته  قرار  ملی  ردیف  اعتبارات  در  محور  این  چراکه  نداریم 
حادثه خیز برایش مفهومی ندارد و هرچه که هست در همان طرح ملی 

قرار دارد.
وی افزود: برای پل پل سفید امسال ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار قرار داد 
بستیم و سقف قرارداد تا ۸۵۰ میلیارد تومان است،تالش داریم تا سال 

۱۴۰۲  پل به عرشه برسد.
اجرای کند طرح های زیرساختی ملی همچون طرح جاده سوادکوه که 
وابسته به اعتبارات ملی است، همواره زیان هایی را برای بومیان و مسافران 
اعم از جانی و مالی به بار آورده، اگرچه تالش متولیان شهرستانی، استانی 
فزون  اتمام هرچه سریع تر طرح  و  برای سرعت بخشیدن  نمایندگان  و 
گشته اما همواره سهم مناطق کم برخوردار از اعتبارات ملی، پاسخگوی 
نیاز وسیع آن نبوده از این رو سال هاست روند کندی را برای این طرح 

شاهد هستیم هرچند اقداماتی نیز در طی این سال ها شاهد بودیم.
امید تخصیص اعتبارات ملی کالن اگرچه دل گرم کننده است اما مسرت 
این امیدواری زمانی حاصل می شود که عمال این اتفاق خوشایند رخ دهد 
و چالش های این مسیر پر تردد کم رنگ شده و نقاط حادثه خیز آن ایمن 

گردد.

گیالن امروز- گران فروشی نوشت افزار مهم ترین تخلف صنفی در مازندران 
در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از سوی بازرسان اصناف گزارش 
به گفته سرپرست سازمان صنعت،  که  تخلفات مستمری  ؛  است  شده 

معدن و تجارت استان به پلمب ۱۵ واحد صنفی متخلف انجامیده است.
طبق آخرین آمار سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، از 
۲۶ تا ۲۸ شهریور ماه در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و رونق بازار 
خرید و فروش نوشت افزار و اقالم مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان، 
فروشگاه  بویژه ۷۲۶  واحدهای صنفی  از  اقتصادی  بازرسی  حدود ۹۸۰ 
انجام  استان  شهرستان های  صمت  ادارات  از  مجوز  دارای  افزار  نوشت 
شده که نتیجه آن شناسایی تخلف و تشکیل پرونده برای ۸۰ فروشگاه 
نوشت افزار و همچنین ۱۲۳ واحد صنفی شامل خیاطی ها، کیف و کفش 
فروشی ها، مانتو و لباس مردانه و زنانه فروشی بوده است. حدود ۶۰ درصد 
 ۳۰ گران فروشی،  به  مربوط  هم  پرونده  تشکیل  به  منتهی  تخلفات  از 
درصد مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کاال که به نوعی گران فروشی 

محسوب می شود و ۱۰درصد هم مربوط به احتکار کاال بوده است.
کارشناسان اقتصادی روند رو به افزایش تخلف گران فروشی و درج نکردن 
تخلفات  این  قانونی  تبعات  بودن  اثر  کم  نشانگر  را  کاال  روی  بر  قیمت 
می دانند؛ دیدگاهی که مجید فانی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و 
تجارت مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بر آن صحه می گذارد و 
می گوید: بازنگری قوانین در زمان حاضر مهم ترین راهبرد برای کنترل و 

نظارت بر قیمت اجناس و همچنین مقابله با گران فروشی است.
بخش  در  صنفی  واحد   ۳۰ گذشته  روزهای  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
عرضه اقالم مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان به دلیل گران فروشی 
در مازندران به مدت یک ماه پلمب شد که از این تعداد ۱۵ واحد صنفی 

مربوط به فروشگاه های نوشت افزار بوده است.
با بیان این که به هیچ عنوان جریمه هایی که اکنون برای مقابله  فانی 
شده  گرفته  نظر  در  کاال  روی  بر  قیمت  نکردن  درج  و  گران فروشی  با 
بازدارنده نیست ، افزود : در مرحله اول بازرسی از اصناف در صورت احراز 
گران فروشی کاال، جریمه کمتر از ۱۰۰ هزار تومان و درج در پرونده برای 
متصدی متخلف در نظر گرفته می شود که به معنای واقعی نمی توان با 
این راهبرد قیمت افسارگسیخته کاالهای نهایی و ضروری را کنترل کرد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : این روزها در 
بازار در آستانه بازگشایی مدارس با افزایش تقاضا، تخلف  صنفی زیادی در 
مازندران به چشم می خورد و پلمب واحدهای صنفی احتکار کننده کاال 
و یا گران فروش در مرحله دوم بازرسی ها است و در مرحله اول تنها تذکر 
کتبی و برگه جریمه چند هزار تومانی تحویل متصدی متخلف فروشگاه 
می شود که با این قوانین به روز نشده به هیچ عنوان نمی توان به جنگ 

گران فروشی باهدف تعدیل قیمت ها رفت.
۲۳۰ میلیون تومانی اصناف گران فروش جریمه 

ارتباط  در  حاضر  زمان  در  که  ارقامی  و  اعداد  و  قوانین  افزود:  وی 

 ۷۰ دهه  به  مربوط  می شود،  گرفته  نظر  در  گران فروشی  جرایم  با 
هزار   ۲۰۰ یا   ۱۰۰ جریمه های  با  عنوان  هیچ  به  و  است  شمسی 
تومانی تخلف های صنفی، نمی توان به معنای واقعی برخورد قاطعانه 

با تخلفات اقتصادی در اصناف داشت.
تومان  میلیون   ۲۳۰ روزهای گذشته حدود  در  که  این  بیان  با  فانی 
برگه جریمه برای واحدهای صنفی احتکار کننده کاال و گران فروش 
اجرای  به  ملکف  را  به طور حتم خود  کرد:  اضافه  استان صادر شد، 
دقیق قوانین اداری و قانونی موجود برای برخورد با اصناف می دانیم 
بدون هیچ  تداوم تخلف ها، واحدهای صنفی گرانفروش  و در صورت 

قید و شرطی پلمب می شوند.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : در زمان 
فروش  و  خرید  تقاضای  و  عرضه  بازار  بودن  داغ  به  توجه  با  حاضر 
واحدهای  بازرسان  تعداد  مدارس،  بازگشایی  آستانه  در  افزار  نوشت 
صنفی با همراهی بسیج اصناف از ۵۰۰ به یک هزار بازرس افزایش 

داشته است.
بازار،  از  مستمر  و  موردی  بازرسی های  کنار  در  کرد:  تصریح  وی 
تلفنی  برقراری تماس  با  را  مازندرانی هم تخلفات اصناف  شهروندان 
با شماره گویای ۱۳۵ اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین سامانه 
طور  به  و  بگذارند  میان  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان   ۱۲۴

حتم در کمترین زمان ممکن ترتیب اثر الزم داده خواهد شد.

داستان دنباله دار تخلفات صنفی در مازندران

گیالن امروز- این روزها در حالی استقبال سرویس های مدارس برای 
سال تحصیلی جدید در مازندران سرد است که به اعتقاد مسووالن آموزش 
و پرورش استان ، واقعی سازی نرخ ها و اعالم بموقع آن از سوی شوراهای 
شهر می تواند مشوقی برای شرکت های خودرویی و رانندگان خویش فرما 

باشد.
فصل  در  نقل  و  حمل  های  شیوه  ترین  مهم  از  یکی  مدارس  سرویس 
آموزشی محسوب می شود که عالوه بر کاهش بار ترافیکی در ایام مدارس 

، می تواند تضمین کننده امنیت دانش آموزان نیز باشد.
آن  مدارس  سرویس  خودروهای  دارندگان  و  ها  شرکت  سرد  استقبال 
هم تنها چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی جدید می تواند چالشی 
مهم برای شهرهای مازندران باشد که در شرایط عادی نیز به دلیل نوع 
شهرسازی و تراکم جمعیت و گردشگرپذیری با معضل ترافیک رو به رو 

هستند. 
برای مثال ؛ طبق آخرین آمار انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش 
مازندران که هفته گذشته در اختیار خبرگزاری جمهوری اسالمی قرار 
نام  برای شهر ساری فقط ۹۰ دستگاه خودرو سرویس مدارس  گرفت، 
نویسی کردند در حالی که این شهر نیازمند دستکم ۹۰۰ دستگاه خودرو 

سرویس مدرسه است. 
بسیاری از مدیران مدارس، رانندگان سرویس و حتی مسئوالن آموزش و 
پرورش این وضعیت را ناشی از انتظار برای واقعی سازی نرخ های سرویس 
مدارس و یا اعالم نرخ های جدید می دانند که هنوز از سوی شورای های 

شهر به عنوان نهاد تصمیم گیر اعالم نشده است. 

اولیاء و مربیان آموزش و پرورش مازندران روز سه  رییس اداره انجمن 
شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : با وجود این که در بعضی رسانه 
ها اعالم شد که شورای شهر ساری درباره نرخ های جدید تصمیم گیری 

کرده است اما هنوز این نرخ ها به آموزش و پرورش اعالم نشده است. 
با اشاره به وجود چندین مدل از حمل و نقل دانش  سیداحمد واردی 
: اعالم بموقع نرخ های سرویس مدارس و واقعی بودن  افزود   ، آموزی 
این نرخ ها با هزینه ها می تواند مشوق خوبی برای استقبال شرکت ها و 
رانندگان باشد. همچین با توجه به شرایط کرونایی و برخی محدودیت ها 
که شمار سوار کردن دانش آموزان را کم کرده است باید برای رانندگان 
مشوقی در نظر گرفته شود.  وی تعیین نرخ سرویس مدارس را متناسب 
با هر شهر و بر اساس پیشنهاد کارگروه ماده ۱۸ دانست و گفت : تصمیم 
و پیشنهاد این کارگروه باید در شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم گیرنده 
در باره نرخ حمل و نقل در هر شهر  به تصویب برسد و سپس به آموزش 

و پرورش هر شهرستان اعالم شود. 
خال قانونی در مهلت تعیین نرخ

رییس اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش مازندران اظهار داشت 
: آغاز فعالیت کارگروه برای هر سال تحصیلی ، اسفند ماه سال قبل است 
که متاسفانه به دالیلی این کارگروه برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ 

تشکیل نشد.
واردی افزود : نخستین جلسه این کارگروه هفته گذشته برگزار  شد ، در 
حالی که باید از اسفند سال گذشته آغاز به کار کرده و مسائلی همچون 

قیمت سرویس مدارس در آن پیگیری و چکش کاری می شد. 

وی ادامه داد : متاسفانه قوانین در باره مهلت شورای شهر و کارگروه ماده 
۱۸ جهت تعیین و ابالغ نرخ سرویس مدارس دارای خال است و همین 
موضوع باعث شده تا نتوانیم شاهد تسریع در آماده سازی سرویس مدارس 
برای سال تحصیلی باشیم.  رییس اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش و 
پرورش مازندران گفت : همین مساله باعث شده که اکنون با وجود چند 
روز مانده به سال تحصیلی هنوز نرخ جدید به دست شرکت ها وآموزش 
و پرورش نرسیده است.  واردی با تاکید بر لزوم اصالح برخی قوانین برای 
کارگروه ماده ۱۸ و بخصوص موضوع سرویس مدارس در سطح ملی ، 
افزود : به طور مثال در حال حاضر شوراهای اسالمی شهر پاسخ بموقع به 
نیاز آموزشی نمی دهند که همین مساله می تواند چالش ساز باشد.  وی 
با بیان این که آموزش و پرورش و اداره انجمن اولیا بطور جدی پیگیر حل 
مشکل سرویس مدارس هستند ، گفت : تا اصالح قوانین نیازمند همراهی 
و همکاری شورای های اسالمی شهرها هستیم که البته این مساله نیز 
باید در شورای آموزش و پرورش به عنوان نهاد باالدستی مدیریت شود 

زیرا شورا ها در هر شهر به صورت مجزا فعالیت می کنند. 
رییس اداره انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش مازندران با بیان این 
که در حال حاضر حدود ۱۵۰ شرکت سرویس مدارس در استان ثبت 
شده اند ، افزود : هشت شرکت در ساری قرار دارند که از این تعداد ۶ 
شرکت فعال هستند.  واردی بار دیگر از شوراهای شهرهای استان خواست 
تا هرچه سریع تر درباره نرخ سرویس مدارس تصمیم گیری و آن را ابالغ 
کنند تا دانش آموزان و والدین سال تحصیلی پیش رو را با کمترین چالش 

آغاز نمایند.

استقبال سرد رانندگان از سرویس مدارس در مازندران


