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خبر

کنترل بیش از ۲۷ هزار دستگاه ناوگان 
عمومی در مازندران

گیالن امروز- ۲۷ هزار و ۷۸۸ دستگاه وسایل نقلیه ناوگان عمومی 
در جاده های مازندران از ابتدای سال تاکنون بازدید و کنترل شدند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران 
گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد ۲۷ هزار و ۷۸۸ دستگاه وسیله 

نقلیه عمومی مورد بازدید و کنترل قرار گرفت.
این تعداد ۲۸۴۹ مورد تخلف احصاء شده  از  افزود:  ابوالفضل صفری 
که پس از بررسی، در دبیرخانه کمیسیون های مربوطه شامل ماده ۱۱ 
رانندگان، ماده ۱۲ شرکت ها و ۱۴ مالکین وسیله نقلیه طرح و منجر 

به رای خواهد شد. 
او گفت: طرح کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه عمومی از جمله 
ناوگان حاملین مواد خطرناک، اتوبوس ها، مینی بوس های برون شهری 
و سایر وسایل نقلیه عمومی، به منظور ارتقای ایمنی عبور و مرور و 
مشترک  گشت های  شکل  به  جاده ای  فوتی های  و  تصادفات  کاهش 
ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ها و پلیس راه درکلیه 
محور های مواصالتی، پرخطر و پر تردد و به شکل بازدید های میدانی 
ناوگان عمومی حمل ونقل و کنترل مدارک و تجهیزات ایمنی آن ها در 
طول راه ها و محل های توقف )پایانه های مسافری، مقابل پلیس راه ها( 

انجام شده است.

کشف چهار هزار لیتر سوخت قاچاق 
در چالوس

گیالن امروز- فرمانده انتظامی چالوس از کشف ۴ هزار لیتر سوخت 
قاچاق از یک قاچاقچی سوخت در مرزن آباد خبر داد.

سرهنگ علی اکبر خسروی گفت: ماموران کالنتری ۱۳ مرزن آباد با 
توزیع توس  از شبکه  از عرضه سوخت خارج  اطاعاتی  اقدامات  انجام 

افرادی سودجو در این شهرستان با خبر شدند.
از  پس  ماموران  افزود:  چالوس  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
هماهنگی های قضائی، متهمان را در حین حمل سوخت با دو خودروی 

نیسان دستگیر کردند.
خسروی از دستگیری ۳ قاچاقچی سوخت و توقیف ۲ خودروی وانت 
این  از  بازرسی  در  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  عملیات  این  در  نیسان 
خودور ها در مجموع ۴ هزار لیتر نفت سفید قاچاق و خارج از شبکه 

کشف شد.
او با اشاره به این که این افراد عالوه برفروش چند برابری نفت به برخی 
سوخت  عرضه  به  اقدام  ویال ها،  ساکنان  و  روستایی  مناطق  در  افراد 

خارج از شبکه به برخی از کارخانجات در تهران نیز می کردند.
فرمانده انتظامی چالوس با بیان این که متهمان پس از تشکیل پرونده 
برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند از مردم منطقه 
خواست: به جهت جلوگیری از تضییع حق دیگران ومبارزه با هرگونه 
احتکار ومبارزه با هرگونه قاچاق وسود جویی اخبار واطالعات خود را 

به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ گزارش نمایند.

آفت مگس مديترانه اي در کمین 
میوه های باغ های شمال

گیالن امروز- مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران در راستای کنترل 
و  رسیده  میوه های  برداشت  در  تسریع  بر  ای  مدیترانه  مگس  آفت 

باقیمانده مرکبات تاکید کرد.
، مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران گفت:تسریع در برداشت میوه های 
رسیده و باقیمانده مرکبات به ویژه در حاشیه جاده ها و پیاده رو در 
پای  شده  ریخته  میوه های  دفن  و  آوری  جمع  ها،  شهرک  و  شهر ها 

درختان در عمق ۵۰ سانتیمتری خاک ضروری است.
حسن عنایتی با اشاره به اینکه تجربیات چندین ساله حضور و فعالیت 
آفت مگس میوه مدیترانه ای در باغات استان نشان می دهد میوه های 
باقیمانده سال قبل به ویژه نارنج به عنوان اولین و مهمترین میزبان در 
اوایل فصل بهار بوده و کانون های اولیه آلودگی روی میوه های نارنج 

سال قبل شکل می گیرد.
او گفت: با توجه به اهمیت کاهش جمعیت زمستانگذران و پیشگیری 
با  گسترده  مبارزه  ضرورت  آلودگی،  اولیه  کانون های  گیری  شکل  از 
مگس میوه به روش کاماٌل غیرشیمیایی در فصل زمستان با مشارکت 
گسترده باغداران، همکاری و مساعدت همه نهاد های اجرایی ذیربط 

استان در اطالع رسانی نکات فنی بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
ویژه  به  آفت،  رشدی  مختلف  مراحل  حساسیت  به  اشاره  با  عنایتی 
شفیره آفت به سرما، پابیل کردن یا شخم سطحی سایه انداز درختان 
سیاه ریشه و مرکبات را برای از بین بردن شفیره های موجود در خاک 

و کاهش جمعیت انتقالی بسیار موثر دانست.
مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران  به جلوگیری از ریختن میوه های 
رودخانه ها  جاده،  حاشیه  در  سورتینگ ها  و  انبار  ضایعات  و  پوسیده 
 ۵۰ عمق  در  میوه ها  دفن  بهداشتی  ضوابط  رعایت  و  باز  فضای  و 

سانتیمتری خاک تاکید کرد.
او با بیان اینکه پاکسازی و برداشت کامل میوه های نارنج برای مدیریت 
مگس میوه مدیترانه ای حداکثر تا پایان اسفند ماه الزامی است، رعایت 
و انجام نکات فنی اشاره شده در خانه سراها، ویالسراها، شهرک های 
پارک ها و فضای سبز شهری و روستایی که  ادارات دولتی،  ساحلی، 

دارای درختان میزبان مگس میوه است را مورد تاکید قرار داد.

سرگردانی مردم برای تهیه پول نقد

خودپردازهای مازندران همچنان پول ندارند 
مختلف  شهرهای  در  مردم  گذشته  هفته  و  روزها  در  امروز-  گیالن 
مازندران با کمبود پول نقد در عابر بانک ها مواجه بودند و همچنان در 
برخی از عابربانک ها این مسئله وجود دارد و نبود پول نقد در عابربانک ها 

مردم را برای دریافت پول نقد سرگردان کرده است.
به گزارش ایلنا ، محدودیت های اینترنت، اعمال مالیات بر تراکنش ها، خود 
پردازها در ماه های اخیر موجب شده که خودپردازها خیلی سریع خالی 

از اسکناس می شوند و در سال جاری این 
وضعیت چندین بار تکرار شده است.

خالی  و  اسکناس  نبود  انگار  روزها   این 
شدن خودپردازها از اسکناس تنها به یک 
یا چند روز خالصه نمی شود و استمرار نبود 
و  کالفه  را  مردم  در خودپردازها  نقد  پول 

سرگردان کرده است.
برخی از شهروندان مازندرانی با گالیه از این 
وضعیت، خواهان رسیدگی به وضع موجود 
آژانسی  رانندگان  از  یکی  شدند؛حسینی 
در ساری در این باره می گوید، متاسفانه 
پرداخت اینترنتی به دلیل وضعیت اینترنت 
برای  و  شود  نمی  انجام  تلفن  مشکالت  و 
مواجه  مشکل  با  مسافران  از  پول  گرفتن 
هستیم. وی به ایلنا گفت: چند روزی است 
که هم برای انتقال و هم دریافت وجه نقد 
در خودپردازها با مشکل مواجهیم و برای 
گرفتن پول نقد باید ده ها عابربانک را پشت 

سر بگذاریم.
مسافر  که  افتاده  اتفاق  بارها  افزود:  وی 
بدون  پرداخت کرایه پیاده شده و پرداخت 
به زمان بعدی و وصل نت موکول شده و 
یا اینکه بیشتر از آنچه باید پرداخت کرده 

است و ما شرمنده مسافران شدیم. 
از عابر بانک ها هم فقط چک پول های  حسینی همچنین گفت: بعضی 
۱۰۰ هزار تومانی دارند و در واقع پول به اندازه کافی وجود ندارد که باید 

چاره اندیشی شود.
چاپ اسکناس جدید علت کمبود پول نقد

قلندری از دیگر شهروندان مازندرانی هم با اعالم اینکه بنا به گفته برخی از 
کارمندان بانکی چاپ اسکناس های جدید موجب شده که شاهد کمبود پول 
نقد در خودپردازها باشیم گفت: کارکنان بانک ها بر این باورند که پول به 
اندازه کافی وجود دارد و جای نگرانی نیست و تبدیل پول ها در هر زمانی این 
مشکالت را در پی دارد. وی افزود: در سال های گذشته می توانستیم پول نقد 
از فروشگاه هایی که دستگاه کارتخوان دارند دریافت کنیم، اما این روزها به 
دلیل پرداخت مالیات، فروشندگان از این امر سر باز می زنند و وضع مالیات 

موجب شد که کمبود وجه نقد بیشتر احساس شود.
خودپردازهای خالی از اسکناس در مازندران و افزایش 

نارضایتی ها
دستگاه های  در  نقد  پول  نبود  گفت:  مازندرانی  شهروند  دیگر  نصرالهی 

خودپرداز مردم را کالفه کرده و اغلب بر این باورند که بانک ها دیگر پول 
نقدی در اختیار ندارند و همین امر موجب شده که بسیاری از مردم خواهان 

دریافت  موجودی و سپرده های خود از بانک ها باشند.
وی افزود: در کنار همه مسائل همچون کمبود اسکناس و پول نقد، وجود 
مالیات و عدم پرداخت پول نقد توسط فروشندگان، کم بودن سقف برداشت 
پول از عابربانک ها هم دلیلی بر ازدحام  جمعیت در عابربانک ها و کمبود 

پول نقد می شود. وی اظهار کرد: سقف روزانه پرداخت دستگاه های خودپرداز 
۲۰۰ هزار تومان است و سالها است که ثابت مانده و در دوره کوتاهی در 
زمان کرونا به ۵۰۰ هزار تومان رسید اما دوباره به حالت عادی برگشت که 
این رقم به دلیل افزایش هزینه های زندگی و کاهش ارزش پول ملی خیلی 
نمی تواند نیازهای مردم را به پول نقد تامین کند و همین مسئله مصرف پول 
را افزایش و اغلب عابربانک ها پس از چند ساعت تهی از اسکناس شده و 

مردم برای تهیه اسکناس سرگردان می شوند.
 افزایش سقف برداشت پول نقد از عابربانک ها

از  نقد  پول  برداشت  سقف  باید  است  معتقد  هم  دیگر  شهروند  قنبرپور 
عابربانک ها افزایش یابد و در شرایط فعلی و گرانی های افسار گسیخته مردم 
به پول نقد بیشتری احتیاج دارند و افزایش سقف برداشت از تراکم جمعیت 
در عابر بانک ها می کاهد. وی در گفت وگو با ایلنا اظهار کرد: متاسفانه در این 
روزها که مشکالت اقتصادی و اجتماعی به مردم فشار آورده، بی تدبیری 
برخی بانک ها در این بخش و سرگردانی مردم برای تهیه پول نقد به دلیل عدم 
اسکناس و پول کافی در عابربانک ها موجب شده است که این فکر در بین مردم 

تداعی شود که بانک ها پول ندارند و به ورشکستگی رسیدند. وی افزود: در 
چنین شرایطی که گرانی و مشکالت معیشتی بر مردم فشار آورده است باید 

تدبیری اندیشیده شود که مردم برای گرفتن پول خود سرگردان  نشوند.
کاهش محدودیت های اینترنتی راهکاری مهم 

اصغری از کارشناسان اقتصادی هم در این باره افزود: در چنین شرایطی که 
اجرای سیاست گذاری های کالن موجب شده است که برخی موارد دست 
عنوان  به  و  باشیم  شاهد  را  پاگیر  و 
گذاری  سیاست  براساس  چون  مثال 
از  مالیات  اخذ  شاهد  جدید،  های 
کارتخوان ها هستیم، این موضوع باعث 
شده تا فروشندگان و پزشکان خیلی 
خریداران  از  پول  دریافت  به  راغب 
چرا  نباشند،  کارتخوان ها  طریق  از 
که انجام هر تراکنش بانکی به دلیل 
تمام  آنها  زیان  به  مالیات  پرداخت 
می شود و ترجیح می دهند که پول 
نقد دریافت کنند و یا کارت به کارت 
انجام شود که در شرایط فعلی انجام 
هر دو ی این موارد به دلیل نبود زیر 
و  برداشت  سقف  در  مناسب  ساخت 
و  اینترنت  پایین  سرعت  همچنین 
خودپرداز  دستگاه های  های  خرابی 
موجب شده که مردم سرگردان تر از 
همیشه به فکر چاره برای سپرده های 
خود در بانک ها باشند که این امر در 
شرایط فعلی نه به نفع مردم است و 
نه بانک ها.  وی گفت: در این روزها 
بسیاری  که  هستیم  شاهد  ما  همه  
ازخودپردازها نه فقط پول نقد ندارند 
بلکه بعضا خاموش یا دردست تعمیر 
هستند و عمال دریافت پول نقد امکان پذیر نیست و این در حالی است که  
برخی از بانک ها در پی ناآرامی های اخیر اقدام به استفاده از حفاظ برای 
عابربانک ها شدند که عمال دسترسی به عابر بانک را به حداقل رسانده و 
مردم را با مشکل مواجه کرده است. اصغری افزود: همه این موارد در کنار  
افزایش میزان تقاضا برای پول نقد و کاهش خدمات رسانی بانک ها موجب 
شده است که شاهد موج سرگردانی مردم باشیم و به وضوح این مسئله در 
تاکسی، اداره، خانه و بازار در بین مردم تکرار می شود که پول نقدی در بانک 
ها وجود ندارد و لذا دولت باید در این بخش با چاره اندیشی بیشتری وارد 
کار شده و ضمن افزایش سقف برداشت، راهکار بهتری برای اخذ مالیات از 
فروشندگان و پزشکان و... انخاذ کرده  و خدمات بهتری به مردم  و تقویت 
زیرساخت های بانکی و اینترنتی ارائه کند و با کم کردن و حداقل با از 
بین بردن محدودیت های اینترنتی و افزایش نقل و انتقاالت از این طریق 

رضایت مندی ها را افزایش دهد.
با وجود تماس متعدد با مسئوالن امور بانکی استان ،هیچکدام حاضر به 

پاسخگویی نشدند.

ساخت و بازسازی بیش از ۲۱ هزار کالس درس 
گیالن امروز- ساخت بیش از سه هزار مدرسه ، نوسازی بیشتر از یک 
هزار فضای آموزشی ،افزایش امکانات و تجهیزات بروز در هنرستان ها 
به مدد تخصیص اعتبارات دولتی و یاری خیران بخشی از اقدامات انجام 
شده از سوی نظام مقدس جمهوری اسالمی در تامین و تجهیز فضاهای 

آموزشی مناسب و استاندارد در مازندران است.
نهادهای  سوی  از  آماری  های  داده  به  بنا   ، ایرنا  گزارش  به 
کشوری متولی آموزش و پرورش و مدارس ، در سال ۱۳۵۷ 
تعداد دانش آموزان کشور حدود هشت میلیون نفر بود، اکنون 
با رشد ۹۱ درصدی این آمار به ۱۶ میلیون نفر افزایش یافته 

است.
در همین حال ۵۲ هزار مدرسه در ابتدای انقالب اسالمی در 
کشور وجود داشت که در این بخش نیز با رشد ۱۱۷ درصدی 
تعداد مدارس به ۱۱۳ هزار واحد افزایش یافته است در کنار آن 
نیز تعداد مدارس فنی و حرفه ای به عنوان مدارس تخصصی 
افزایش یافت و از تعداد ۶۷۵ مدرسه فنی و حرفه ای در سال 
۱۳۵۷ با رشد ۲۸۹ درصدی به ۲ هزار و ۶۰۰ مدرسه افزایش 
آموزش  امر  به  نظام  ویژه  توجه  بیانگر  موضوع  این  که  یافت 

همراه با مهارت آموزی را نشان می دهد .
گستراندن چتر خدمات برخورداری تمامی دانش آموزان کشور 
مدارس  تعداد  و  است  یافته  تسری  نیز  دیگر  های  بخش  به 
استثنایی از ۱۶۲ مدرسه به یک هزار و ۶۸۷ مدرسه افزایش 
یافت که در این حوزه نیز رشد ۹۴۱ درصدی را نشان می دهد .

عالوه بر این میزان سرانه فضای هر دانش آموز کشور در آن سال ۱.۴۴ 
مربع  متر  میانگین ۵.۲۲  به صورت  اکنون  رقم  این  که  است  مترمربع 
مواجه  با رشد ۲۶۲ درصدی  نیز  این بخش  در  است که  یافته  افزایش 

هستیم .
دارد که در چهار هزار و ۲۰۰ مدرسه  آموز  دانش  مازندران ۵۲۰ هزار 
مشغول به تحصیل هستند و بنا به اطالعات و آمار ارائه شده از سوی 
اداره نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس مازندران طی سالها بعد از انقالب 

اسالمی حرکت برای ساخت و تکمیل مدارس رونق گرفته است .
فعالیت های این نهاد باعث شد تا فضاهای آموزشی فرسوده که با تراکم 
زیاد جمعیت دانش آموز نیز همراه بود از مازندران برچیده شود و دانش 

آموزان این استان به فضاهای آموزشی استاندارد دسترسی پیدا کنند.
عالوه بر این اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس وظیفه و مسولیت 
خود را تنها به ساخت مدرسه و افزایش سرانه فضاهای آموزشی خالصه 
نکرده است و برای تجهیز مدارس ، به ویژه هنرستان ها به عنوان فضاهای 
تخصصی آموزش و پرورش گام برداشت و توانسته با تخصیص اعتبارات 

مورد نیاز این فضاها را به امکانات بروز مجهز کند .
مهدی  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهارمین  و  چهل  با  همزمان 
استادیان ، مدیر کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس مازندران با حضور 
در دفتر خبرگزاری جمهوری اسالمی مازندران در ساری عملکرد نظام در 

این حوزه کاری را تشریح کرد .
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران در تشریح فعالیت های 
۴۴ ساله این نهاد در استان گفت: پس از پیروی انقالب اسالمی خدمات 
و فعالیت های انجام شده در زمینه ساخت مدارس و فضاهای آموزشی 
در استان چشمگیر بوده است به طوریکه در این مدت سه هزار و ۱۳۱ 

مدرسه به تعداد ۱۸ هزار و ۴۸۰ کالس ساخته و به آموزش و پرورش 
استان تحویل داده شد.

مهدی استادیان افزود : از این تعداد ۶۲۵ مدرسه به تعداد سه هزار و ۴۸۱ 
کالس درس با کمک و مشارکت خیران ساخته شد .

وی میزان کمک خیران برای ساخت این تعداد مدرسه و کالس درس در 

مازندران را ۵۸۰ میلیارد تومان است .
ساخت و بازسازی بیش از ۲۱ هزار کالس درس ؛ انقالب مدرسه سازی 

در مازندران
نونوار شدن بیش از یک هزار و ۷۰۰ مدرسه

مدیر کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس مازندران به اقدامات این نهاد 
در زمینه بازسازی و مقاوم سازی مدارس استان اشاره و خاطرنشان کرد : 
از سال ۱۳۵۷ تاکنون سه هزار کالس درس تخریبی استان بازسازی شده 

است و بدینگونه میزان ایمنی فضاهای آموزشی افزایش یافت .
وی تعداد کالس های درس مقاوم سازی شده مازندران را در این مدت 
یک هزار و ۷۴۱ کالس درس اعالم کرد و گفت: این اقدامات گوشه ای از 
خدمات نظام جمهوری اسالمی در حوزه خدمات رسانی به دانش آموزان 
تمامی مناطق استان است . استادیان با تاکید بر برچیده شدن سیستم 
گرمایشی نفتی در مدارس مازندران گفت: پس از پیروزی انقالب اسالمی 
اقدامات خوبی برای مناسب سازی و استانداردسازی سیستم گرمایشی 
مدارس استان انجام شده است که مجهز شدن ۱۲هزار کالس درس به 
سامانه استاندارد گرمایشی از آن جمله این اقدامات است. وی از تحول در 
تخصیص اعتبار به حوزه ساخت و تجهیز مدارس به عنوان عملکرد خوب 
و درخشان دولت سیزدهم نام برد و گفت : در این دولت میزان تخصیص 

اعتبارات ملی به تجهیز و نوسازی مدارس دو و نیم برابر شده است
مدیر کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس مازندران افزود : به طوریکه در 
سال مالی ۱۴۰۰ میزان اعتبار ملی این اداره کل ۱۴۸ میلیارد تومان بود 

که این رقم اکنون به ۳۷۶ میلیارد تومان افزایش یافته است .
وی همچنین از ۲ برابر شدن اعتبارات استانی این اداره کل به عنوان دیگر 
تحول انجام شده در دولت سیزدهم یاد کرد و ادامه داد: از سال ۱۴۰۰ 

تاکنون ۵۶ طرح به تعداد ۳۲۴ کالس درس به متراژ بیش از ۵۵ هزار متر 
مربع تکمیل و به آموزش و پرورش تحویل داده شده است .

استادیان میزان اعتبار صرف شده برای اجرای این تعداد طرح را ۳۹۰ 
میلیارد تومان اعالم کرد .

وی گفت : دولت با تزریق اعتبارات مناسب برای استانداردسازی سیستم 
گرمایشی مدارس مازندران کمک بزرگی برای حل این مشکل 
در استان کرده است به طوریکه از زمان روی کارآمدن دولت 
سیزدهم تاکنون با اختصاص ۴۰ میلیارد تومان اعتبارسیستم 

گرمایشی ۴۰۰ کالس درس استانداردسازی شداست .
گفت:  مازندران  تجهیزمدارس  و  توسعه   ، نوسازی  کل  مدیر 
تجهیزات  تهیه  زمینه  در  تاکنون  سیزدهم  دولت  ابتدای  از 
آموزشی مدارس نیز۱۰۳ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته 
است این درحالی است که میزان اعتبار تخصیصی در این حوزه 

در دولت گذشته اندک بود .
وی توضیح داد: از سال ۱۳۹۶ همزمان با آغاز فعالیت دولت 
دوازدهم تا پایان فعالیت این دولت ۴۵ میلیارد تومان اعتبار 
اختصاص یافت که اکنون با رشد ۱۰۷ درصدی این اعتبارات 
در دولت سیزدهم این رقم به ۹۶ میلیارد تومان رسیده است .

دست یاری خیران در مدرسه سازی
استادیان میزان مشارکت خیران مازندرانی ها در امر مدرسه 
سازی در دولت سیزدهم را ۲۶۹ میلیارد تومان اعالم کرد و 
پرداخت هزینه   ، زمین  اهدای  قالب  در  ها  این کمک  گفت: 
از سوی خیران در  انجام شده است که گام خوبی  ساخت و تجهیزات 
این زمینه به شمار می رود و برای بهره مندی از کمک های خیران در 
ساخت مدرسه طرح ها و برنامه های ویژه ای انجام شد که از آن جمله 

طرح آجر به آجر بود .
وی از اجرای طرح محرومیت زدایی در نقاط محروم مازندران به عنوان 
دیگر اقدام انجام شده در دولت سیزدهم برشمرد و افزود: برای این منظور 
در سال ۱۴۰۰ با اختصاص ۹۰ میلیارد تومان این مناطق از توجه ویژه 
مهم  این  برای  تومان  میلیارد   ۱۲۲ نیز  امسال  و  شدند  برخوردار  تری 

اختصاص داده شده است.
مدیر کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس مازندران از بهسازی سرویس 
بهداشتی به عنوان دیگر اقدامات انجام شده در مدارس استان اعالم کرد 
مدارس  بهداشتی  سرویس   ۱۳۳ پارسال  راستا  همین  در  داد:  ادامه  و 

مازندران بازسازی شده است .
وی از خرید تجهیزات بروز هنرستان های مازندران به ارزش ۱۸ میلیارد 
تومان در این مدت خبر داد و گفت :از آن جمله خرید تجهیزات مدرن 
همچون پهبادهای مه پاش با قابلیت عکسبرداری را می توان از گام های 

خوب در این زمینه است.
استادیان افزود: در دهه فجر امسال ۷۷ طرح به تعداد ۹۷ کالس درس با 
بیش از ۲۱ هزار مترمربع فضا به بهره برداری می رسد که از این تعداد ۹ 

طرح به تعداد ۶۸ کالس درس با مشارکت خیران ساخته شد.
وی ادامه داد : همچنین در این ایام بزرگترین طرح آموزشی شمال کشور 
با عنوان »حیات طیبه سردار سلیمانی« در ساری به بهره برداری می رسد 
که این طرح ۱۰ هزار متر مربع زیربناشامل ۱۲ کالس درس ابتدایی و ۱۲ 

کالس درس متوسطه است .
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گم شده و از درجه اعتبار ساقط است.


