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شهرستان

اخبار
مدیرکل توسعه ،تجهیز و نوسازی مدارس گیالن:

 ۱۴فضای آموزشی و ورزشی و ۷۵
کالس درس به امکانات آموزشی گیالن
افزوده شد

دقیق گفت :امسال
 ۱۴فضای آموزشی و
ورزشی شامل  ۷۵کالس
درس با زیربنای بیش
از  ۱۲هزار و  ۵۰۰متر
مربع به امکانات آموزشی استان گیالن افزوده شد.
علی دقیق در برنامه گفتوگوی خبری اظهار
داشت :حدودا  ۳۱۱هزار دانشآموز گیالنی در سه
هزار و  ۲۰۰فضای آموزشی با زیربنای یک میلیون
و  ۶۵۰هزار مربع در سال  ۱۴۰۱تا  ۱۴۰۲مشغول
به تحصیل خواهند بود.
مدیرکل توسعه ،تجهیز و نوسازی مدارس
استان گیالن با بیان اینکه حدودا  ۶۰هزار
دانشآموز هم در بیش از  ۸۰۰فضای آموزشی غیر
دولتی تحصیل میکنند افزود :این نهاد در هفته
دولت امسال  ۱۴فضای آموزشی و ورزشی شامل
 ۷۵کالس درس با زیربنای بیش از  ۱۲هزار و ۵۰۰
متر مربع را به اداره کل آموزش و پرورش استان
گیالن تحویل داد.
دقیق تصریح کرد :در کنار تحویل این
فضاهای آموزشی جدید و با کمک استاندار گیالن
امسال حدودا  ۵۰میلیارد تومان اعتبار تجهیزات
به نهاد تجهیز و توسعه مدارس استان تخصیص
داده شد و توانستیم معادل چهار و نیم میلیارد
تومان تاسیسات گرمایشی ۱۱ ،میلیارد تومان
تجهیزات هنرستانی و  ۲۰میلیارد تومان تجهیزات
انفورماتیکی تهیه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه تا به امروز  ۳۲۰خیر
 ۳۷۰فضای آموزشی با حدودا  ۱۵هزار کالس
درس را در استان گیالن احداث کردهاند ابراز
داشت :میزان مشارکت خیران در ساخت و ساز
فضای آموزشی در گیالن نسبت به سطح کشور از
سطح متوسط باالتر است.
مدیرکل توسعه ،تجهیز و نوسازی مدارس
استان گیالن از مشارکت  ۱۰۰درصدی خیران در
پروژههای هفته دولت این نهاد سخن گفت و اذعان
کرد :از خیرانی که به این مجموعه و انجمن خیران
مدرسه ساز استان گیالن اعتماد کردند تشکر و
قدردانی میکنم.
دقیق خاطرنشان کرد :کسانی که عالقمند به
مشارکت در ساخت مدارس و فضاهای آموزشی
هستند میتوانند در اداره کل نوسازی مدارس،
مجمع خیران و اداره کل آموزش و پرورش استان
گیالن حضور پیدا کنند.

بازدید فرمانده کل عملیات سامرا از
موکب امامزادگان قم

کل
فرمانده
عملیات سامرا از موکب
امامزادگان قم که به
همت اداره کل اوقاف
استان در این شهر برپا
شده بازدید کرد .به گزارش روابط عمومی اداره
کل اوقاف و امور خیریه استان قم ،لواء محمد فهد
فرمانده کل عملیات سامرا از فرماندهان نظامی
عراق در موکب امامزادگان قم در شهر سامرا حضور
یافت و از بخشهای مختلف این موکب بازدید کرد.
وی همچنین از تالشهای صورت گرفته
توسط پرسنل اوقاف استان قم در خدمترسانی به
زائران اربعین تقدیر و تشکر کرد.
گفتنی است آشپزخانه موکب در پادگان
نظامی مستقر و روزانه بیش از  ۱۲هزار پرس غذا
توسط آشپزان قمی برای توزیع بین زائرانی از
کشورهای مختلف آماده میشود.
حجتاالسالم صمدانی رئیس اوقاف ناحیه یک
و عضو هیئت امنا موکب امامزادگان قم نیز با اشاره
به اینکه محل استقرار موکب در سامرا است گفت:
 ۵۵خادم از امامزادگان قم برای خدمت به زائران
و مسافران اربعین حسینی به سامرا اعزام شدند.
وی با اشاره به این که موکب امامزادگان قم
تا چهار روز بعد از اربعین حسینی هم در سامرا
مستقر هستند گفت :با آغاز فعالیتهای موکب
روزانه  12هزار پرس غذا در سه وعده بین زائران
اربعین حسینی توزیع میشود.

حضور رئیس اداره گاز آق قال
در راهپیمایی با شکوه
دلدادگان حسینی شهرستان

راهپیمایی جاماندگان اربعین آق قال  ،با عنوان
کاروان دلداگان حسینی از گلزار شهدای گمنام
شهرستان  ،تا آستان مطهر امام زاده عبداهلل (ع)
گرگان برگزار شد .در اولین راهپیمایی معنوی
اربعین حسینی شهرستان آق قال ،که منتظری
نماینده گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی،
هاشمی فرماندار  ،ائمه جمعه و جماعت  ،فرماندهی
ناحیه مقاومت بسیج و روسای ادارات و نهادهای
انقالب اسالمی  ،محمد عرب ریئس و کارکنان
اداره گاز شهرستان به همراه بیش از  3هزار عزادار
حسینی از اقوام و مذاهب مختلف شهر و روستاهای
آق قال نیز حضور داشتند  ،شرکت کنندگان در این
راهپیمایی بزرگ ضمن گرامیداشت این ایام معنوی
 ،به ساحت مقدس حضرت اباعبد ا ..الحسین (ع)
و یاران با وفایش ابراز ارادت کردند.گفتنی است
دراین حماسه معنوی تعداد یازده موکب مردمی
در مسیر راهپیمایی عاشقان حسینی ،عهده دار
پذیرایی از عزاداران شرکت کننده بودند.

در طرح استقبال از مهر؛

تمهیدات الزم در جهت استقبال از بازگشایی مدارس پیشبینی شد

ساری – دهقان  :شهرداری ساری در آستانه بازگشایی
مدارس تمهیدات الزم را برای ارائه خدمات بهینه به دانش
آموزان و شهروندان در طرح استقبال از مهر اتخاذ کرد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل مدیریت ارتباطات
شهرداری ساری ،جلسه ستاد استقبال از ماه مهر در راستای
بازگشایی مدارس با حضور حسن کالنتری معاون برنامهریزی
و هماهنگی مناطق شهرداری ساری ،علیرضا حمیدی معاون
خدمات شهری شهرداری ساری ،اسماعیلی رئیس سازمان
مدیریت و مهندسی شبکه حملونقل شهرداری ساری،
شهرداران مناطق و مدیران سازمانهای شهرداری و رئیس
پلیس شهرستان ساری ،جهت ارائه خدمات شایسته به دانش
آموزان و شهروندان برگزار شد.
معاون برنامهریزی و هماهنگی مناطق شهرداری ساری
با اشاره به اینکه با شیوع ویروس کرونا در سالهای گذشته
شهروندان دغدغه ترافیک بازگشایی مدارس در ماه مهر را
نداشتند ،بیان کرد :همکاری و همراهی مجموعه شهرداری،
پلیس راهنمایی و رانندگی و آموزش پرورش در راستای ارائه
خدمات شایسته به دانش آموزان یک ضرورت است و انتظار
داریم با تعامل و برنامهریزیهای الزم همه دستگاههای اجرائی
و به همراه آن اطالعرسانیهای بهنگام به والدین ،تدابیر الزم
اتخاذ گردد و هیچگونه مشکلی در ارائه خدمات مطلوب به
شهروندان بهخصوص دانش آموزان عزیز نداشته باشیم.
کالنتری نقش سازمانهای مدیریت و مهندسی شبکه
حملونقل شهرداری ساری و حملونقل بار و مسافر را در
ایمنسازی معابر درونشهری و ساماندهی ناوگان حملونقل
عمومی در کاهش بار ترافیکی را مهم برشمرد و افزود:
میدان امام حسین ،میدان ولیعصر (فرحآباد) مالمجدالدین،
هاللاحمر ،شهدا و امیر مازندرانی ازجمله مسیرهایی است
که در فصل بازگشایی مدارس جزء نقاط پرترافیک محسوب
میشود و استفاده از مسیرهای کمکی و هدایت ترافیک به
خیابانهای موازی میتواند نقش مؤثری در کاهش ترافیک و

هدر رفتن زمان شهروندان داشته باشد.
معاون خدمات شهری شهرداری ساری نیز با اشاره
به اینکه کانون جمعیتی در جهت مدیریت ترافیک باید در
اولویت باشند ،گفت :راهاندازی و ساماندهی خطوط استفاده
از ناوگان اتوبوسرانی در خارج از هسته مرکزی شهر جهت
هدایت شهروندان به استفاده از حملونقل عمومی و توجه به
نقاط کم برخوردار در ارائه خدمات ،میتواند در ساماندهی
ترافیک درونشهری نقش مهمی را ایفا نماید.
حمیدی بازگشایی دانشگاهها ،دانشکدهها ،کالسهای
آموزشی به همراه بازگشایی مدارس را در افزایش ایجاد
ترافیکهای درونشهری ،از دیگر دغدغههای مجموعه عنوان
کرد و افزود :عالوه بر خدمات ترافیکی و ایمنسازی معابر،
نظافت تماممسیرها و جویها ،بهبود وضعیت باغچهها و
فضای سبز ،لکهگیری آسفالت معابر در محدوده مدارس در
دستور کار قرار گرفت و این اقدامات توسط شهرداریهای
مناطق کماکان ادامه دارد.
در ادامه اسماعیلی رئیس سازمان مدیریت و مهندسی
شبکه حملونقل شهرداری ساری ضمن عرض خیرمقدم به
حاضرین جلسه به ارائه گزارش از اقدامات سازمان در طرح
استقبال از بازگشایی مدارس در ماه مهر پرداخت و گفت:
حسب دستور شهردار محترم و وظیفه ذاتی سازمان از 20

شهریور به استقبال فصل بازگشایی مدارس رفتیم و ضمن
بررسیهای الزم و جمعآوری اطالعات از نیازها و دغدغههای
شهروندان ،اقدامات الزم را در دستور کار قراردادیم.
اسماعیلی با بیان اینکه آسیبشناسی و کاهش
بحرانهای ناشی عدم استفاده از خطوط عابر پیاده و عالئم
ترافیکی با همکاری و همراهی مجموعه پلیس راهور ،ازجمله
اقداماتی است که توسط کارشناسان سازمان صورت پذیرفته
است ،افزود :خطکشی خطوط عابر پیاده ،نقوش ترافیکی،
بهسازی و نصب عالئم ترافیکی و رفع نیازهای ترافیکی 26
مدرسه در حال حاضر ازجمله اقداماتی است که کارکنان
اجرائی سازمان بهصورت مستمر و منسجم در شبانهروز
گذشته انجام دادهاند و این فعالیتها با جدیت ادامه دارد تا
ایام خوبی برای دانش آموزان و خاطری آسوده برای والدین
آنها رقم بخورد.
سرهنگ امیری رئیس پلیس شهرستان ساری نیز
ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات شهرداری ساری در حوزه
ارتقای امنیت و آرامش دانش آموزان در ماه مهر گفت :پلیس
راهنمایی و رانندگی با تعامل و همراهی تمامی دستگاهها،
آگاهسازی و ارائه هشدارهای ترافیکی را در دستور کار خود
قرار داده و با اعالم آمادهباش جهت حضور فعال در تقاطعها
و معابر درونشهری با کمک بازرسان سازمان حملونقل بار و
مسافر بتوانند شایستهترین خدمات را جهت تسهیل در عبور و
مرور و رفع گرههای ترافیکی به شهروندان ارائه نمایند.
در ادامه جلسه ،هر یک از حاضرین با ارائه راهکار،
برنامهها و اهداف مجموعه خود در ارائه خدمات به شهروندان
به مناسبت بازگشایی مدارس در حوزه فضای سبز ،فنی و
عمرانی ،حملونقل عمومی و پسماند به بحث و گفتگو
پرداختند.
شهروندان محترم میتوانند مشکالت و دغدغههای
خود را جهت دریافت خدمات ترافیکی و یا ارسال گزارش
و پیشنهادها با سامانه  137شهرداری تماس حاصل نمایند.

سرپرست مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز در بازدید از منطقه اشکورات:

هدف از این برنامه تبیین مسائل و مشکالت گازرسانی به این منطقه است

سید جالل نورموسوی سرپرست
مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت
ملی گاز در بازدید از مناطق اشکورات گیالن
و مازندران گفت :هدف از این بازدید تبیین
مسائل و مشکالت گازرسانی به منطقه
اشکورات و ایجاد هماهنگی میان سازمان
های دستاندرکار است.به گزارش روابط
عمومی گاز گیالن ،در این بازدید که با
حضور معاون امور جنگل سازمان جنگلها،
مراتع و آبخیزداری کشور ،نمایندگان مردم
املش و رودسر ،تنکابن رامسر و عباس آباد،
مدیران عامل شرکت های گاز گیالن و
مازندران و همچنین فرمانداران و بخشداران
رامسر و رودسر برگزار شد ،نورموسوی
اظهار داشت :انشاءاهلل با همکاری دستگاه
های اجرایی ،پروژه گازرسانی به اشکورات
رودسر آغاز و بدون توقف انجام خواهد
شد.وی تعامل و هم افزایی سازمان های
مرتبط درجهت اجرای مناسب این طرح
بزرگ را بسیار مهم و ضرروی برشمرد و

گفت :تاکنون مجوزهای الزم برای شروع
این طرح اخذ شده و انشاءاهلل باقیمانده
مسائل در طول فرایند اجرای کار برطرف
خواهد شد.سرپرست مدیریت هماهنگی
امور گازرسانی شرکت ملی گاز در خاتمه
اشکورات را منطقه ای مناسب در زمینه
گردشگری ،کشاورزی ،پرورش دام و طیور
و گیاهان دارویی عنوان کرد و گفت :از
مسئولین استانی و نمایندگان مردم این
مناطق انتظار داریم تا همزمان با اجرای
طرح گازرسانی ،زمینه سرمایه گذاری
را در این مناطق فراهم کنند تا توجیه
اقتصادی اجرای گازرسانی به اشکورات
بیش از گذشته شود.در ادامه این برنامه
نقی شعبانیان معاون امور جنگل سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور با اعالم
آمادگی این سازمان برای همکاری مناسب
درخصوص اجرای این طرح بزرگ گفت:
این سازمان از هیچ کوششی برای کمک
به مردم شریف و تالشکر منطقه اشکورات
دریغ نخواهد کرد.پس از آن محمد صفری
نماینده مردم شهرستان های رودسر و
املش در مجلس شورای اسالمی ،گازرسانی
را یکی از بهترین خدمات ارائه شده توسط
نظام جمهوری اسالمی به مردم عنوان
کرد و گفت :بحمداهلل با قرار گرفتن طرح
گازرسانی به مناطق کوهستانی در الیحه
بودجه ،موانع برای گازرسانی به منطقه

کوهستانی و صعب العبور اشکورات تا حدود
زیادی برطرف شده است.همچنین شمس
الدین حسینی ،نماینده مردم تنکابن رامسر
و عباس آباد در مجلس شورای اسالمی در
این خصوص گفت :گازرسانی به اشکورات
از برکات نظام مقدس جمهوری اسالمی
و نتیجه تالش نمایندگان مجلس و دولت
در راستای خدمات دهی به مردم شریف و
تقویت و توسعه زیرساخت های این منطقه
است.در ادامه این برنامه عیسی جمال
نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن
با تشکر از حمایت های هیئت مدیره شرکت
ملی گاز و پیگیری های نمایندگان مجلس
برای گازرسانی به منطقه اشکورات گفت :با
پیگیری های صورت گرفته ،علیرغم هزینه
باالی گازرسانی به روستاهای اشکورات ،این
طرح درآستانه اجرایی شدن قرار دارد.وی با
بیان اینکه طرح گازرسانی به  79روستای
بخش اشکورات رودسر و  2روستای این
بخش در شهرستان سیاهکل در قالب
دو خوشه شوبیل و لشکان برنامه ریزی
شده است ،اظهار داشت :برای تکمیل این
پروژه بزرگ ،به اجرای  233کیلومتر شبکه
توزیع و  74کیلومتر خط تغذیه نیاز است.
جمال نیکویی مجموع هزینه گازرسانی به
این روستاها را  247میلیارد تومان عنوان
کرد و گفت :برای اجرای مناسب این طرح
نیازمند مجوزهای راهداری ،منابع طبیعی،

میراث فرهنگی و تحصیل زمین هستیم
که امیدواریم تا این مسائل در اسرع وقت
برطرف شود.پس از آن قاسم مایلی رستمی
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران
از حمایت های مدیران شرکت ملی گاز،
نمایندگان مجلس و همراهی سازمان های
دستاندرکار برای گازرسانی به مناطق
کوهستانی اشکورات رامسر تشکر و قدردانی
کرد و گازرسانی به روستاهای صعب العبور
و دوردست را از برکات نظام اسالمی دانست.
وی هزینه گازرسانی به  11روستای منطقه
اشکورات شهرستان رامسر را در حدود
 100میلیارد تومان عنوان کرد و گفت:
کار طراحی گازرسانی به این مناطق انجام
شده و با اخذ اعطای مجوزهای الزم به
زودی کلنگ اجرای این پروژه به زمین زده
خواهد شد.همچنین در این برنامه محمد
رضا شهاب زاده و ابراهیم شیرودعشوریان
فرمانداران شهرستان های رودسر و رامسر
از مدیریت و کارکنان شرکت گاز بجهت
گازرسانی گسترده به روستاهای کوهستانی
این مناطق تشکر و قدردانی کردند.الزم
به توضیح است این بازدید در راستای
هماهنگی هر چه بیشتر سازمان ها در
راستای اجرای مناسب طرح گازرسانی به
 81روستای منطقه اشکورات در استان
گیالن و  11روستای منطقه اشکورات در
استان مازندران انجام شد.

با مشارکت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری و شبکه استانی مازندران صورت پذیرفت :

تهیه و پخش هشت برنامه ترویجی-مشارکتی مستند و گزارشی

ساری – دهقان  :هشت برنامه ترویجی
مشارکتی مستند و گزارشی با مشارکت اداره
آموزش،ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری و همکاری
صداو سیمای مرکز مازندران تهیه و به زودی به
مرحله پخش از شبکه استانی مازندران می رسد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-
ساری ،رییس اداره آموزش،ترویج و مشارکتهای

مردمی این اداره کل در جلسه ای که با حضور
معاون ترویج و مشارکتهای مردمی دفتر آموزش
و ترویج سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
و هیات همراه در اداره آموزش این اداره کل برگزار
گردید،گفت:در راستای اجرای پروسه تهیه برنامه
هایمشارکتیترویجیفوقالذکرمقررگردیدکلیه
اقدامات میدانی و تصویر برداری ها و...تا پایان
شهریور سال جاری به اتمام برسد .رضا دادخواه
ضمن بیان اقدامات آموزشی ،ترویجی و مشارکتی
سال گذشته ،به تشریح ضرورت اجرای تعهدات

سال ،1401موارد مربوط به همیاران طبیعت،
تفاهم نامه های منعقده و مبادله شده ،تاسیس
تشکل ها و تعاونی ها و مشکالت موجود و آموزش
کارکنان پرداخت .وی همچنین برگزاری این
نشست ها و جلسات را راهی مناسب برای مرتفع
نمودن مشکالت و چالش های پیش روی استان
ها و انتقال انتقادات و پیشنهادات ادارات کل تابعه
در سطح کشور به سازمان متبوع و دفاتر ستادی
مرتبط اعالم نمود .در پایان این جلسه سه ساعته
کلیپی شامل بخشی از اقدامات ارزنده و قابل توجه

اداره آموزش ،ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری پخش
شد و مورد توجه مدعوین قرار گرفت.
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خبر کوتاه

 ۲۹پروژه آموزشی در سال تحصیلی
جدید در قم به بهرهبرداری میرسد

مدیرکل نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس قم گفت:
در سال تحصیلی جدید۲۹ ،
پروژه آموزشی با زیربنای ۴۲
هزار و  ۷۰۰مترمربع در این
استان به بهرهبرداری میرسد .احمدرضا اجتهادی افزود :این
پروژهها شامل  ۲۶مدرسه با  ۲۱۶کالس درس ،یک استخر،
یک اردوگاه فرهنگی آموزشی و یک نمازخانه میباشد .وی
اضافه کرد ۷ :مدرسه ،یک استخر و  ۲کارگاه هنرستان،
یک کارگاه و مرکز توانبخشی و یک نمازخانه با آغاز سال
تحصیلی و چهار مدرسه نیز تا اواسط یا اواخر مهرماه افتتاح
خواهد شد .وی ادامه داد ۱۱ :مدرسه و یک اردوگاه فرهنگی
آموزشی نیز به شرط تامین اعتبار تا دهه فجر امسال در اختیار
آموزشوپرورش قرار میگیرد .اجتهادی بیان کرد ۴ :مدرسه
در شهرستان کهک ۲ ،مدرسه در شهرستان جعفریه ،یک
مدرسه در بخش قنوات ،یک مدرسه در بخش سلفچگان و
سایر مدارس و پروژهها در شهر قم به بهرهبرداری میرسد.
به گفته وی ،مدرسه  ۱۲کالسه استثنایی خیری اربابی فرد
(ناحیه یک) ،مدرسه  ۱۲کالسه خیری زرین اقبال (ناحیه
 ،)۱مدرسه  ۱۲کالسه شهید فخری زاده (ناحیه  ،)۴استخر
شهید حاج عسکری شیخآباد (ناحیه  ،) ۲کارگاه هنرستان
حضرت زهرا(س)(ناحیه  ،)۳کارگاه هنرستان فخری (ناحیه
 ،)۲مدرسه  ۱۲کالسه خیری زمان زاده قنوات (ناحیه ،)۱
مدرسه  ۱۲کالسه کمیل والیجرد(ناحیه  ،)۱مدرسه  ۱۲کالسه
هجرت شاهد شهید مهدی هندویان (ناحیه ،)۳مدرسه ۶
کالسه شهیدان متقیان (منطقه کهک) ،مدرسه سه کالسه
بانک اقتصاد نوین خورآباد (منطقه کهک) و کارگاه و مرکز
توانبخشی ابتدایی استثنائی  ۱۹دی (ناحیه یک) با شروع سال
تحصیلی در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

توزیع  ۷۰۰میلیارد ریال تجهیزات
آموزشی در مدارس استان بوشهر

مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر
از آغاز توزیع تجهیزات آموزشی مدارس در  ۱۸منطقه استان
خبر داد و گفت :در این راستا تجهیزات آموزشی به ارزش ۷۰۰
میلیارد ریال در اختیار مدارس شهرها و روستاهای استان قرار
میگیرد .ابراهیم احمدی در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به
اینکه در هفته دولت  29واحد آموزشی در شهرها و روستاهای
استان افتتاح شد اظهار داشت :این طرحها با  129کالس
درس و سرمایهگذاری  169میلیارد تومان تحویل آموزش و
پرورش استان بوشهر شد .وی ارزش این تجهیزات را 700
میلیارد ریال دانست و خاطر نشان کرد :با توجه به تعطیلی
مدارس در دوران کرونایی و فرسودگی برخی وسائل ،تالش
شده با خرید تجهیزات و امکانات بخشی از نیاز مدارس در
سال تحصیلی جدید تأمین شود .مدیرکل نوسازی توسعه و
تجهیزات مدارس استان بوشهردر این مراسم اظهار داشت :در
ادامه افتتاح پروژههای نوسازی مدارس به مناسبت هفته دولت
مدرسه شش کالس حافظ در روستای شهنیا شهرستان دیر
افتتاح شد .احمدی افزود :این پروژه در زیربنای هزار و ۵۳۸
و محوطهسازی هزار و  ۳۳۳متر مربع صورت گرفته است.
وی با تشریح جزئیات بیشتر از این مدرسه ادامه داد۱۶۵ :
متر طول دیوار کشی مدرسه حافظ شد که به یاری خداوند
در سال جاری و قبل از آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار
دانشآموزان عزیز قرار گرفت .مدیرکل نوسازی توسعه و
تجهیزات مدارس استان بوشهراظهار کرد :مدرسه شش کالسه
حافظ در پایه ابتدایی با اعتبار بالغبر  ۱۲میلیارد و  ۵۰۰میلیون
تومان ،با مشارکت شرکت ملی نفت ایران به پایان رسیده
است .احمدی خاطرنشان کرد :تا پایان هفتهی دولت هر روز
افتتاح پروژه خواهیم داشت و امیدواریم با اقدامات انجام شده
گامهای بلندی در راستای توسعه و نوسازی مدارس استان
بوشهر برداشته باشیم .مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس استان بوشهر با اشاره به افتتاح  5واحد آموزشی در
هفته دفاع مقدس خاطر نشان کرد :بر اساس برنامهریزی ،روز
دانشآموز در آبان ماه هم  40کالس درس تحویل آموزش و
پرورش استان بوشهر و در مجموع در سال تحصیلی جدید
 200کالس درس به فضاهای آموزشی استان افزوده میشود.
احمدی از جمعآوری کالسهای کانکسی خبر داد و بیان
کرد :با برنامهریزی انجام شده تا مهر ماه سال آینده با ساخت
واحدهای جدید آموزشی تمام کالسهای کانکسی در استان
برچیده میشود .وی با اشاره به تأمین تجهیزات آموزشی
مدارس همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید تصریح کرد:
کاروان توزیع تجهیزات آموزشی مدارس در شهرها و روستاها
در مناطق  18گانه استان راهاندازی شده است .مدیرکل
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر بیان کرد :این
کاروان تجهیزات آموزشی ،سرمایشی ،رایانه ،میز ،صندلی،
نیمکت و برخی تجهیزات هنرستانها در مدارس را توزیع
میکند.

