
مهندس رازجویان در جلسه پیگیری و هماهنگی اقدامات 
ستاد بازسازی مناطق سیلزده استان مازندران؛

ضرورت اقدامات جهادی برای عادی 
شدن زندگی مردم در مناطق سیل زده

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، در این جلسه گفت: با کار 
و تالش شبانه روزی و عزمی جدی تر؛ با همکاری و همدلی کلیه نیروهای 
دولتی، نظامی و بسیجی، بازسازی مناطق سیل زده را در کمترین زمان محقق 

می کنیم.   مهندس مهدی رازجویان در جلسه...
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مازندران

گلستان

گیالن
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دکتر ابراهیمی مدیرکل صداوسیمای مازندران 
اعالم کرد: 

ساخت نخستین اثر ارکسترال محلی 
با موضوع شهدای خان طومان 

گروه فرهنگ و هنر: مدیرکل صداوسیمای مازندران گفت: صداوسیمای مرکز 
مازندران برای جاودانه تر کردن حماسه جاوید مدافعان حرم به ویژه خان طومان حلب 
که 13 نفر از مازندرانی های مدافع حرم در این حماسه به شهادت رسیدند یک قطعه 

موسیقی با کالم ارکسترال می سازد. دکترهادی ابراهیمی ....
صفحه  4

گفت و گو

صفحه  6

صفحه  4صفحه  8

تیترها

صفحه  7

صفحه  5

صفحه 2

»مسجد جامع« ساري؛

مسجدي از گذشته تا هنوز

حسن یزدانی:

 2 سال است که هیچ حقوقی نداریم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

اپیدمی بیماری های عفونی و 
گوارشی در گلستان وجود ندارد

روزانه ۱۰۰ تن زباله 
در جنگل های رامسر دپو

 می شود

یک کارشناس آموزش ابتدایی مطرح کرد:
دغدغه های معیشتی؛ مهم ترین 

چالش معلمان
یک کارشناس آموزش ابتدایی گفت: کم توجهی به حقوق و مزایا 
و دغدغه های معلمان سبب شده تا این قشر به شغل های دوم 
مانند رانندگی، دستفروشی، خدمات رستوران ها و هتل ها و حتی 
در مواردی نادر فروش اعضای بدن دست بزنند. فریدون شعبانی  
مسائل مالی و حقوق و دستمزد را چالش کنونی معلمان بیان کرد 
و گفت: اگر پای درد و دل معلمان نشسته باشید پی خواهید برد که 
اولین دغدغه آنان مشکل مالی و معیشتی است، هرچند مسئوالن و 
متولیان امر نیز به این موضوع واقفند اما تالشی در این زمینه نمی 
شود. وی با بیان اینکه مشکالت معیشتی معلمان روی آموزش و 
نحوه تدریس آنان اثرگذار خواهد بود، تصریح کرد: کاهش کیفیت 
آموزش اولین تاثیر منفی حاصل از این چالش است، اگر معلمی 
بهترین مدرک تحصیلی و بیشترین مهارت را نیز داشته باشد به 
دلیل مشغله ذهنی قادر به تمرکز الزم برای تدریس نیست.  این 
کارشناس آموزش ابتدایی به رویکرد کشورهای پیشرفته و صاحب 
نام در حوزه آموزش و پرورش در رفتار با معلمان اشاره و تاکید کرد: 
در این کشورها برای از بین بردن دغدغه فکری معلمان حقوق باال و 
مزایای متعددی در اختیار آنان قرار می دهند که همین موضوع یکی 

از دالیل کیفیت مطلوب آموزشی این کشورها است. 
آسیب های متاثر از مشکالت معیشتی معلمان 

شعبانی به بررسی آسیب های حاصل از مشکل معیشتی و دغدغه 
های  کالس  برگزاری  کرد:  تصریح  و  پرداخت  معلمان  ذهنی 
خصوصی و ترغیب دانش آموزان به حضور در این جلسات و یا 
حتی در برخی موارد فروش سواالت امتحانی از جمله آسیب های 
حوزه تدریس معلمان است. وی با هشدار به اینکه اذیت و آزار دانش 
آموزان و بعضا تنبیه های بدنی که توسط معلمان صورت می گیرد 
در بسیاری از موارد ریشه در مشکالت معیشتی و درگیری ذهنی 
معلمان دارد، خاطرنشان کرد: معلمی که شرایط مالی نامساعدی 
داشته و زندگی او درگیر مخاطراتی چون اجاره خانه، تهیه خوراک، 
ناپسند  رفتار  اندک  با  و  راحتی  به  قطعا  باشد  غیره  و   پوشاک 
دانش آموز از کوره در رفته و مرتکب چنین رفتاری می شود. این 

محقق و...

دکتر آرام مدیرکل بهزیستی مازندران اعالم کرد:

مددجویان سیلزده بهزیستی مازندران مستمری سه برابری گرفتند

شهرداری سرخ رود در نظر دارد حفظ و نگهداری کل فضای سبز بلوارها، میادین 
و پارک ها سطح شهر و محوطه اداری شهرداری به میزان 80000 متر مربع را از محل 
منابع داخلی و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط دارای صالحیت از 

اداره کار و امور اجتماعی و بر اساس شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید:
1( شرکت کنندگان می بایست مبلغ 1/000/000 ریال بابت دریافت اسناد مزایده به 
حساب شماره 0105708962007 شهرداری نزد بانک ملی شعبه مرکزی واریز نمایند.

2( شرکت کنندگان نظر پیشنهادی خود را به انضمام 5 درصد مبلغ برآورد در مناقصه 
به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید و یا به صورت نقدی 
به حساب شماره 0105709179006 و به شماره شبا 460170000000105709179006 

شهرداری نزد بانک ملی واریز نمایند.
۳( زمان دریافت اسناد تا 10 روز پس از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم از واحد قراردادهای 

شهرداری می باشد.
4( مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/2/14 می باشد.

5( تاریخ نشر آگهی نوبت اول 98/01/27 و آگهی نوبت دوم 98/02/04 می باشد.
6( سپرده نفر اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

7( به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اعضا  با حضور  مورخ 98/2/16  روز دوشنبه  در  واصله  پیشنهادات  و  ها  پاکت   )8

کمیسیون باز خواهد شد.
سید محمد مهدی موسوی نژاد 
شهردار

شهرداری سرخ رود
آگهی مناقصه نوبت اول مورخ 98/۰۱/27

باران باش و ببار، مپرس کاسه های خالی از آن کیست          »کوروش کبیر«

ابهام در تمدید قرارداد کارگران شرکت های بهره بردار جنگل های مازندران

مدیرعامل شرکت نکاچوب: بیکاری کارکنان شرکت نکاچوب
 کاماًل جدی است! 

سرمقاله

هادی معیری نژاد
بارندگی و سیالب اخیر در فالت نیمه خشک ایران حاوی درس هایی 

برای دانش پژوهان وبرنامه ریزان جامعه ایران است.
گرچه بشر در ابتدای قرن ۲1 میالدی و بعد از گذشت هزاران سال از 
اختراع کشاورزی و یکجانشینی توانسته است طبیعت را به نفع خود تغییر 
دهد اما طبیعت همواره توانسته است با یک نشانه، تمام آن چه علم بشر 
ریسیده است را پنبه کند. در دنیای تصادفات و احتماالت و عدم قطعیت 
تنها انحراف کوچکی در حرکت وضعی زمین توسط عاملی ناشناخته 
می تواند تمام تاریخچه و آینده علم بشر را در هم بپیچد. در این میان 
بشرسعی کرده است با پیشرفت در علم و شناخت عالمانه زمین و زمان 
و با قدرت پیش بینی ، اندکی از ترس های خود از نیروی قاهره طبیعت 
بکاهد. اما این پیش بینی و برنامه ریزی همواره توسط علم آمار و ریاضی 
و الگوهای تکرارشونده که توسط کاپیوترهای پیشرفته استخراج می شود 
یک ضریب اطمینان دارد که بر اساس این ضریب اطمینان همه پیش 

بینی ها با حدس و گمان همراه است.
 دانشمندان و برنامه ریزان جوامع پیشرفته آموخته اند که طبیعت مانند  
محیط یک آزمایشگاه فیزیک قابل کنترل نیست و این آزمایشگاه نا 
مطمئن آن ها را برآن داشته است که در برنامه ریزی های خود همه 

جوانب امر را در نظر آورند. 
متاسفانه در کشور ما برنامه ریزی ها خیلی مبتنی بر این خصلت عدم 
قطعیت در علوم نیست و بسیاری از برنامه ریزان با پیش فرضی ضعیف 

به سمت تصمیم گیری های بزرگ می روند.
نرخ رشد  ،غرش  ایران  فعلی  پیری جمعیت  در بحث  مثال  به عنوان 
جمعیت در دهه شصت شمسی برنامه ریزان را به سیاست کافی بودن دو 
بچه سوق داد در حالی که اگر نگاه بلندتی در آن زمان در بین برنامه ریزان 

وجود داشت ممکن بود به این نتیجه منتهی شود که جامعه ای در حال 
توسعه اقتصادی با وجود تورم و مشکالت ساختاری  و رشد جمعیت شهر 
نشینش الجرم  خود به سمت کاهش جمعیت  خواهد رفت و چنین شد 
که دو عامل کاهنده توام باعث کاهش غیرقابل کنترل نرخ رشد جمعیت 
شدند که در دهه هشتاد که زنگها به صدا درآمد سیاست متقابلش تبلیغ 
و اتفاقا به دلیل ورود سیاست به این راهبرد جمعیتی کارآمدیش با تردید 
نگریسته شد. همین اتفاق در مورد سیاست های مربوط به کشاورزی و 

آب در حال تکرار است. 
در حالی بسیاری از متخصصان داخلی بر خشکسالی بلند مدت ایران 
تاکید دارند بر لزوم محدود کردن کشاورزی پای می فشرند و بر اساس 
آن ،نگرش خاصی به سد ها و نحوه مدیریت آب دارند، اما ناگهان با این 
حجم از بارش ها و سیلی که ناگهان تمام سدها ، دریاچه های فصلی و 
دائمی و  تاالب های خشک ایران را لبریز کرد تمام آن برنامه ریزی ها با 
تردید مواجه شده است و حاال دغدغه این است که اگر فالت ایران وارد 

دوران ترسالی شود باید چه کرد.
این موضوع نشاندهنده آن است که مدیریت و برنامه ریزی در کشور ما 
تنها ظاهری علمی دارد و بیشتر منوط بر اجماع نظر متخصصان و تصمیم 

گیرندگان است تا ضریب اطمینان های هشدار دهنده علم.
سیل بنیان کن اخیر این هشدار را داد که تصمیم گیرندگان جامعه و 
متخصصان پژوهشگاه هایی که نظرشان در جامعه ایران تاثیر گذاری 
باالیی دارد نباید همه تخم مرغ ها را در یک سبد بگذارند و برای هر 
یک از شرایط قابل تحقق ،برنامه ریزی راهبردی جداگانه و برنامه ریزی 
آلترناتیو داشته باشند. در حقیقت در جواب دادن به تست زیر ) خشکسالی، 
زاویه دیگری  از  به مسئله  ترسالی، هردو، هیچ کدام( عجله نکرده و 
بنگرند؛ زاویه ای که زمان بلند مدت تر از ۵ سال و 1۰ سال را در بر بگیرد.

خشکسالی، ترسالی، هر دو، هیچ کدام
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را  )عج(  زمان  امام  گمنام  هفته سربازان 
عرصه  نشان  و  بی نام  تالشگران  همه  به 
امنیت تبریک عرض نموده، از تالش های 
و  امنیت  تامین  در سنگر  آنان  مخلصانه 

آرامش جامعه قدردانی می نماییم.
روزنامه وارش


