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۶۵۰ هزار کارگر مازندران در اقدام نوعدوستانه شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به سیل زدگان کمک مالی می کنند. نصرا... 
دریابیگی دبیر خانه کارگر مازندران در نشست هم اندیشی نهاد های کارگری مازندران در قائم شهر گفت: جامعه کارگری در کمک 
رسانی به سیل زدگان و مشارکت در بازسازی مناطق سیل زده آمادگی دارد. وی از مصوبه نهاد های کارگری استان در حمایت 
از سیل زدگان خبر داد و گفت: در این مصوبه حدود ۸۰۰ هزار کارگر و بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی مازندران با 
کمک های مالی خود به یاری هموطنان آسیب دیده از سیل می شتابند.  دریابیگی گفت: در این اقدام نوعدوستانه ۶۵۰ هزار کارگر 

مازندران هرکدام با کمک ۱۰ هزار تومانی خود از حقوق اردیبهشت ماه جمعا شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به سیل زدگان 
کمک مالی می کنند.  دبیر خانه کارگر مازندران افزود: با این تصمیم خداپسندانه ۱۳۰ هزار کارگر بازنشسته ومستمری بگیر تامین 
اجتماعی مازندران هم با کمک ۱۰ هزار تومانی از حقوق ماه آینده خود مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به حادثه دیدگان 

سیل مساعدت می کنند.
وی گفت: با پیگیری دستگاه های مسئول این مصوبه الزم االجرا و به حساب سیل زدگان واریز خواهد شد.

دبیر خانه کارگر مازندران خبر داد:

کمک مالی شش میلیاردی کارگران مازندرانی به سیل زدگان

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، 
پوشاک و غیره باشد قطعا به راحتی و با اندک رفتار ناپسند دانش 
آموز از کوره در رفته و مرتکب چنین رفتاری می شود. این محقق و 
پژوهشگر حوزه آموزش با تصریح اینکه مشکل مالی و معیشتی در 
تمام مشاغل، زمینه ایجاد و بروز آسیب و ظهور تخلف و بزه های 
اجتماعی است، افزود: روی آوردن معلمان به شغل های دوم مانند 
رانندگی، دستفروشی، خدمات رستوران ها و هتل ها و حتی در 
مواردی نادر فروش اعضای بدن، دیگر آسیب ها و صدمات جامعه 
فرهنگی کشور است که نیاز به ریشه یابی در این مسائل بیش از 

پیش ضروری به نظر می رسد. 
نزول شأن و جایگاه معلم در جامعه 

این دبیر و مدیر بازنشسته نظام آموزشی کشور گرایش فرهنگیان 
به سمت شغل دوم را دور از شخصیت و جایگاه معلم توصیف و 
تاکید کرد: این رفتار سبب شده تا شأن و منزلت معلم تنزل یافته 
و نگاه جامعه به سمت معلمان کوتاه، سطحی و محقر شده و از 
درجه اهمیت کمی برخوردار باشد. شعبانی با ذکر مثالی در تبیین 
نزول جایگاه معلم تشریح کرد: در یک مهمانی خانوادگی که طیف 
گسترده ای از مشاغل حضور دارند، رفتار و ارزشی که برای یک 
متصدی بانک، پزشک، قاضی و یا یک کارمند دستگاه اجرایی 
قائلند بسیار فراتر از یک معلم بوده حال اینکه تمام این افراد به 
واسطه وجود یک معلم به چنین جایگاهی رسیده اند.  وی شان و 
جایگاه معلم در کشورهای پیشرفته را بسیار فراتر از سایر مشاغل 
دانست و با تاکید بر اینکه معلم در کشورهای آلمان و ژاپن به لحاظ 

حقوقی و مالی در سطوح اول مملکتی قرار دارد، تصریح کرد: نگاه 
پولی جامعه و مالی محور شدن جایگاه ها در کشور سبب شده تا 
فرهنگیان جزء اقشار ضعیف جامعه قرار گیرند که این اتفاق خارج از 
جایگاه نظام مقدس تعلیم و تربیت است.  این محقق و پژوهشگر 
آموزشی با یادآوری اینکه معلم با اندیشه ها و افکار کودکان در 
ارتباط بوده و قادر است افکار را به هر سمتی هدایت کند، اظهار 
کرد: این میزان از تاثیرگذاری در مشاغل دیگر نمود نداشته و این 
فعل ارزشمند همانند یک استاد سزاوار منزلت و جایگاه مناسب و 

درخور است. 
تبعیض رفتاری در بین کارمندان دولتی 

این کارشناس آموزش ابتدایی با تصریح این مطلب که مشغله کاری 
معلمان و پرستاران غیرقابل مقایسه با سایر کارمندان دولتی است 
خاطرنشان کرد: مباحثی مانند سختی شغل، اضافه کاری و مزایای 
تکمیلی در مورد این مشاغل عادالنه شکل نگرفته است.  شعبانی با 
بیان چندین پرسش در تشریح این مطلب گفت: آیا معلمی که چند 
پایه درسی را آموزش می دهد حقوق بیشتری از معلم یک پایه می 
گیرد؟ آیا معلمی که در مناطق محروم مشغول به کار شده حقوق 
بیشتری دارد؟ معلمی که تعداد دانش آموزان کالس او بیشتر از حد 
نرمال است، معلمی که سوال طرح کرده، آزمون برگزار می کند و 
تصحیح اوراق را در خانه انجام می دهد حقوقی مضاف بر آنچه دارد 
دریافت می کند؟ این محقق و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش 
از لزوم آنالیز، مطالعه و بررسی دقیق در این زمینه سخن گفت و 
خاطرنشان کرد: امتیاز دهی به فعالیت های علمی و عملی معلمان 
و اعطای مزایای بیشتر به ازای تالش افزون تر معلم، می تواند آنها 

را به آموزش بهتر و تالش مضاعف ترغیب کند. 

مشکالت بیمه دغدغه ای دیگر برای معلمان 
این دبیر بازنشسته آموزش و پرورش شهرستان نوشهر مشکالت 
بیمه ای معلمان به ویژه بازنشستگان را دیگر دغدغه آنان معرفی 
و تاکید کرد: اینکه مشکالت بیمه ای اقشار فرهنگی سال به سال 
تنزل یافته و فشار مضاعفی نیز از این معبر به معلمان وارد شود 

نیازمند بازنگری است. 
نظر  در  بیمه،  مطالبات  پرداخت  در  ماهه  چند  تعویق  شعبانی 
گرفتن سقف مالی برای مراجعات پزشکی و عدم پوشش مناسب 
و همگانی بیمه های تکمیلی را از چالش های بیمه ای معلمان 
این بخش متوجه  در  بیشترین آسیب  اعالم و خاطرنشان کرد: 
بازنشستگان بوده و سبب هدر رفت اندک سرمایه آنان می شود. 
وی با بیان اینکه یک معلم بازنشسته عالوه بر کهنسال بودن به 
دلیل سختی شغل خویش، قطعا دچار امراض و بیماری هایی است 
که نیازمند درمان و مراجعات مکرر به پزشک دارد، تصریح کرد: 
ایجاد سقف پرداخت برای مراجعات پزشکی همانند مانعی پیش 
پای بازنشستگان است مضاف بر اینکه معوقات مالی در پرداخت 

بیمه نیز سبب خسران مضاعف به آنان می شود. 

راهکارها و پیشنهادات 
این کارشناس آموزش ابتدایی خواستار ورود کارشناسان اقتصادی 
کرد:  اضافه  و  شد  معلمان  مالی  و  معیشتی  مشکالت  مورد  در 
آموزش، صدور  عرصه  در  نام  کشورهای صاحب  از  الگوبرداری 
دستورالعمل های اجرایی و کاربردی از سوی دولت و در نظرگرفتن 
مزایا برای معلمان می تواند در کمک به حل مشکالت فرهنگیان 
راهگشا باشد.  شعبانی اعطای بن و کاالبرگ های گوناگون به 
معلمان و استقرار بنگاه ها و فروشگاه هایی ویژه فرهنگیان همراه 
با تخفیف عمده کاال در آن را در قالب پیشنهاد مطرح کرد و افزود: 
اعطای اقالم غذایی و خوارو بار به فرهنگیان همانند سایر ادارات 
و نهادها در کنار حقوق و دستمزد متناسب سبب دلگرمی معلمان 
با  کشور  آموزشی  نظام  بازنشسته  مدیر  و  دبیر  این  شد.  خواهد 
یادآوری اینکه اگر دغدغه معیشتی معلمان مرتفع شود می توانیم 
شاهد کیفیت مناسب آموزش در جامعه باشیم، گفت: آسودگی خاطر 
معلم از معیشت روزمره، سبب حضور به موقع و منظم معلمان در 
محیط آموزشی، تمرکز آنان در تدریس و برقراری روابط عاطفی 

صحیح در مناسبات معلم و دانش آموز خواهد شد. 

یک کارشناس آموزش ابتدایی مطرح کرد:

دغدغه های معیشتی؛ مهم ترین چالش معلمان

اخبار دریچه

دکتر ابراهیمی مدیرکل صداوسیمای مازندران اعالم کرد: 

ساخت نخستین اثر ارکسترال محلی با موضوع شهدای خان طومان 
مازندران گفت:  مدیرکل صداوسیمای  گروه فرهنگ و هنر: 
صداوسیمای مرکز مازندران برای جاودانه تر کردن حماسه جاوید 
مدافعان حرم به ویژه خان طومان حلب که ۱۳ نفر از مازندرانی های 
مدافع حرم در این حماسه به شهادت رسیدند یک قطعه موسیقی 
با کالم ارکسترال می سازد. دکترهادی ابراهیمی از ساخت نخستین 
اثر ارکسترال محلی با موضوع شهدای خان طومان خبر داد و اظهار 
داشت: حماسه شهدای خان طومان با ساخت یک قطعه موسیقی 
ارکسترال جاودانه تر می شود. وی با بیان اینکه عشق و عالقه مردم 
مازندران به خاندان پیامبر بزرگ اسالم )ص( دیرینه است،گفت: 
به گواه تاریخ، مازندرانی ها در این راه هر آنچه که در توان داشتند 
را به میدان آورده اند. مدیرکل صداوسیمای مازندران با اشاره به 
مقابله کشورمان با ترور÷یست های تکفیری که ساخته و پرداخته 

استکبار جهانی اند، افزود: با مجاهدت های مدافعان حرم بود که 
طومار داعش،القاعده و دیگر گروه های تکفیری در منطقه غرب 

آسیا در هم پیچیده شده است.
وی تصریح کرد: صداوسیمای مرکز مازندران برای جاودانه تر کردن 
حماسه جاوید مدافعان حرم به ویژه حماسه خان طومان حلب که 
۱۳ نفر از مازندرانی های مدافع حرم به شهادت رسیدند یک قطعه 

موسیقی با کالم ارکسترال می سازد.
به گفته مدیرکل صداو سیمای مرکز مازندران در این اثر هنری 
بیش از ۳۰ نوازنده حضور دارند و شعر آن از وحید دانا و تنظیم با 

سید جمال محمدی است.
ابراهیمی در پایان گفت: این اثر هنری محلی هفته دوم اردیبهشت 

رونمایی می شود.

اینکه  دلیل  گفت:  ساری  شهر  شورای  عضو 
ساری سیل اخیر را لمس نکرد، احداث کانال 
جمع آوری آب های سطحی بود. البته در بخش 
کوچکی از شهر مشکل کانال ها برطرف نشد 
که تا پایان امسال ۱۰۰ درصد مشکل برطرف 
خواهد شد. بلوار امام هادی)ع( واقع در خیابان 
معلم با توجه به اینکه دو سال از احداث کانال 
جدید آب می گذرد ولی هنوز برای جمع نشدن 
آب سطحی اقدامی صورت نگرفته و هنوز بعد از 
دوسال به کانال جدید احداث شده متصل نشده 
است، مگر پنج متر بیشتر نیست و سوال مردم 
منطقه این است شهرداری بودجه پنج متر کانال 
قدیمی کوچه نهم برای اتصال به کانال جدید 

را ندارد.
به دلیل همین عدم اتصال زمان بارندگی کوچه 
به  سرازیر  و  جمع  آب  هفتم  )ع(  هادی  امام 
داخل تمامی منازل و مغازه های اطراف کوچه 
امام هادی )ع( هفتم می شود و عالوه بر این 

همین کانال قدیمی مشکلی برای پیاده رو ایجاد 
کرده است. همچنین این کانال قدیمی کوچه 
وارد  باران  آب  غیرمهندسی  به صورت  نهم 
کانال خیابان اصلی می شود که کسی جوابگو 
نیست و به همین دلیل کار غیرمهندسی بوده 
که شهرداری کانال جدید احداث کرده و در این 
زمینه چندین بار به سامانه شهرداری اطالع داده 

شد ولی هنوز این مشکل برطرف نشده است 
و سوال اینجاست شهرداری اصاًل کانال جدید 
کانال  ایجاد کرده است؟  برای چه مشکلی  را 
آب قدیمی کوچه امام هادی )ع( نهم حتماً باید 
به کانال جدید متصل شود تا شهروندان کوچه 
هفتم با یک باران کوچک به راحتی زندگی کنند.

از  یکی  اظهار کرد:  عضو شورای شهر ساری 

این شهر  دالیلی که در ساری سیل آمد ولی 
جمع آوری  کانال  احداث  نکرد  لمس  را  سیل 
آب های سطحی بوده است. علیجان شمشیربند 
با اشاره به اینکه احداث کانال جمع آوری آب های 
سطحی در مازندران ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است، افزود: با هر بارانی شاهد آب گرفتگی 
در معابر و کوچه های مرکز مازندران بودیم ولی 
آب های سطحی  کانال های جمع آوری  احداث 
عامل خروجی آب از شهر شد که ساری را آب 

نگرفت.
شهر  از  کوچکی  بخش  در  کرد:  تصریح  وی 
مشکل کانال ها برطرف نشد که بلوار امام هادی 
معلم جز این مسیرها و  امسال این مشکل حل 

می شود.
این عضو شورای شهر ساری خاطرنشان کرد: 
به  توجه  با  سطحی  آب های  جمع آوری  طرح 
بودجه اختصاص یافته در سال 9۸ در ساری به 

اتمام خواهد رسید./فارس

سیلزدگان سیمرغی به مرحله 
دریافت تسهیالت مسکن رسیدند

فرماندار سیمرغ با اعالم این که بارندگی های روزهای پایانی 
سال گذشته و اوایل امسال و سیل و سیالب ناشی از آن ۱2۰ 
میلیارد تومان به این شهرستان خسارت وارد کرد ، گلت که 
سیلزدگان این منطقه به مرحله دریافت تسهیالت ساخت و 
تعمیر مسکن رسیدند. مجتبی حبیب نژاد روشن افزود : سیالب 
بود  به یک هزار و ۳۵۰ واحد مسکونی خسارت وارد کرده 
که از این تعداد ۱۵۰ ساختمان مسکونی صددرصد تخریب 
شد. فرماندار سیمرغ افزود : طی دستور استاندار مازندارن ، در 
مرحله اول به بیش از یک هزار و 2۰۰ نفر خسارت دیده و در 
مرحله دوم به بیش از ۵۰۰ نفر تسهیالت معیشتی پرداخت شد. 
حبیب نژاد با اعالم اینکه برای وام های تعمیراتی و احداثی در 
شهرستان سیمرغ ورود پیدا کرده ایم ، گفت : تاکنون بیش از 
۶۰۰ نفر را برای دریافت تسهیالت به بانک های عامل معرفی 
در  دیده  خسارت  واحدهای  آواربرداری  تعداد  وی  اند.  شده 
شهرستان سیمرغ را 2۵ واحد و پی کنی را ۱۵ واحد اعالم کرد 
که طی دستور دولت به صورت رایگان در حال انجام است. 
فرماندار سیمرغ با اشاره به اینکه تمام بانک های عامل برای 
کمک به خسارت دیدگان پا به کار شده اند ، گفت : بانک های 
عامل عالوه بر تسهیالتی که دولت در اختیار سیلزدگان قرار 
داده ، تسهیالتی را با بهره پایین در اختیار آنان قرار می دهند .

حبیب نژاد با بیان اینکه سیالب حدود 2۵ میلیارد تومان به 
بخش کشاورزی خسارت وارد کرد ، افزود : با توجه به مصوبه 
اختیار خسارت  در  بهره  کم  و  بالعوض  تسهیالت   ، دولت 
دیدگان قرار می گیرد و برای دامداران هم دولت ردیف اعتباری 
بالعوض در نظر گرفته است. وی خسارت در بخش واحدهای 
تولیدی ، صنعتی و فروشگاه ها را 2۵۰ مورد اعالم کرد و گفت 
: طی صحبتی که با وزیر صنعت انجام شد ، به محض اعتبار 
تسهیالت در اختیار این واحدهای خسارت دیده قرار می گیرد. شمشیربند:

پرونده کانال ها سال 98 بسته می شود

مسئول سازمان بسیج ورزشکاران سپاه کربالی مازندران معرفی شد
و  کشور  ورزشکاران  بسیج  سازمان  رئیس  با حضور  مراسمی  در 
ورزشکاران  بسیج  سازمان  جدید  مسئول  استان،  سپاه  مسئوالن 
سپاه کربالی مازندران معرفی شد. مراسم تکریم و معارفه مسئول 
سازمان بسیج ورزشکاران سپاه کربالی مازندران با حضور سردار 
آذرنوش رئیس سازمان بسیج ورزشکاران کشور، سرهنگ پاسدار 
محمدرضایی جانشین سپاه کربالی مازندران، مدیرکل ورزش و 
جوانان استان، جامعه ورزشی و بسیجی استان  در سالن اجتماعات 
امام رضا)ع( اداره کل ورزش و جوانان مازندران برگزار شد. در این 
مراسم با قدردانی از خدمات سید جواد حسینیان، حسن افشار به 
سمت رئیس جدید سازمان بسیج ورزشکاران سپاه کربالی مازندران 

منصوب و معارفه شد.
کربالی  سپاه  رسانه  بسیج  سازمان  مسئول  این  از  پیش  افشار 

مازندران بوده است.
سید جواد حسینیان رئیس سابق سازمان بسیج ورزشکاران سپاه 

به وجود 22 کانون بسیج ورزشکاران  اشاره  با  کربالی مازندران 
کانون   ۱۵ داشت:  اظهار  استان  شهرستان   22 در  شهرستان ها 
شهرستانی را در حد توان از سوی سازمان تجهیز کردیم و یک 
کانون بسیج ورزشکاران از سوی اداره کل ورزش و جوانان مازندران 

در بابلسر احداث شده است. 
وی افزود: سعی کردیم از توان بسیج در ورزش بهره گیری کنیم و با 
هدف توانمندی ظرفیت های کمیته های پیشکسوتان، روابط عمومی 

و قهرمانان را فعال کردیم.
رئیس سابق بسیج ورزشکاران مازندران با اشاره به اینکه سال گذشته 
هفت هزار ورزشکار استان جذب سازمان شدند، تصریح کرد: اکنون 
۱۵ هزار ورزشکاران استان عضو سازمان بسیج ورزشکاران مازندران 
هستند. حسینیان از برگزاری ۵۰ یادواره شهدای ورزشکار در استان 
و شهرستان، افزود: ستاد دائمی یادواره شهدای ورزشکاران استان را 

در استان راه اندازی کردیم و هر ساله این برنامه را برگزار کردیم.

وی به برگزاری سه یادواره شهدای مدافع حرم مازندران اشاره و 
تصریح کرد: ۵ یادواره تخصصی شهدای ورزشکاران دفاع مقدس 

استان را برگزار کردیم.
رئیس سابق بسیج ورزشکاران مازندران با اشاره به دیدار با ۳۰۰ 
ارزشمند  مدال  تقدیم  گفت:  استان،  ورزشکاران  شهدای  خانواده 
ورزشکاران به خانواده شهدای استان از اقدامات فاخر در این حوزه 

بوده است.
حسینیان با بیان اینکه عضویت فرزندان خانواده شهدای ورزشکاران 
در باشگاه های ورزشی استان را اقدام کردیم، افزود: کتاب شهدای 

ورزشکاران استان چاپ و توزیع شده است.
وی با اعالم اینکه تشکیل جبهه منسجم انقالبی در ورزش استان 
را در قالب پیشکسوتان و قهرمانان دنبال کردیم، گفت: این جلسات 
به صورت فصلی و اردویی با هدف تقویت باورهای دینی و اخالق 

ورزشی را در مازندران بنا کردیم.

وزیر علوم در جمع خبرنگاران:
حذف رشته هایی که بازار شغلی 

ندارند
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
درباره رشته های حذف شده از دانشگاه ها بیان کرد: برخی از 
رشته های ما کم طرفدار هستند و در مقطع ارشد و دکتری تعداد 
کمی از دانشجویان را مورد پذیرش قرار می دهند که بر این 
اساس این رشته ها حذف شده اند. منصور غالمی، وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری بعد از حاشیه برنامه هم اندیشی با اساتید 
دانشگاه های کشور در خصوص تعامل دانشگاه با جامعه گفت: 
وزارت علوم سعی می کند تا موضوعات و چالش های پیش 
روی کشور را برطرف کند.سال گذشته به کمک دانشگاهیان 
چندین برنامه متعدد در حوزه ساماندهی ریزگردها، مسائل و 
موضوعات مربوط به زلزله و خشکسالی دریاچه ارومیه مطرح 
شد و امسال هم با توجه به سیل اخیر که در کشور به وقوع 
پیوسته است گروه های علمی دانشگاهی وارد عمل شده اند. 
غالمی درباره رشته های حذف شده از دانشگاه ها بیان کرد: 
برخی از رشته های ما کم طرفدار هستند و در مقطع ارشد و 
دکتری تعداد کمی از دانشجویان را مورد پذیرش قرار می دهند 
که بر این اساس این رشته ها حذف شده اند زیرا بازار شغلی 
مناسبی برایشان وجود نداشته است. وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری گفت: البته وزارت علوم تالش دارد تا تمام رشته های 
دانشگاهی همچنان تدریس شوند اما باید توجهی هم به بازار 

کار مناسب آنها داشته باشیم. 

فرماندار نکا :
سیالب ۱8۰ میلیارد تومان به زیربناها 
و تاسیسات کشاورزی نکا خسارت زد

فرماندار نکا گفت: سیالب فروردین 9۸ در برآورد اولیه ۱۸۰ 
میلیارد تومان به این شهرستان خسارت وارد کرد. عبدالجواد 
توحیدی مقدم با بیان این که پس از بحران سیالب، اکنون 
بازسازی راه های مواصالتی این شهرستان را مشغول هستیم، 
اظهار داشت: سیالب اخیر بیشترین خسارت را در منطقه هزار 
جریب وارد کرده است. وی برآورد خسارت اولیه را بالغ بر ۱۸۰ 
میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: جمع بندی کامل برآورد 
نیز از سوی دستگاه های ذیربط در حال جمع آوری است و 
با  توحیدی  داده می شود.   تحویل  استانداری  به  زودی  به 
تا درصد  از ۱۰  به ۵۰۰ واحد مسکونی  اینکه سیالب  بیان 
آسیب وارد کرده است، افزود: تاکنون در حوزه های بازسازی 
و معیشتی2۰۰  پرونده تشکیل شده است.  فرماندار نکا با 
به  وارده  خسارت های  از  درصد  تاکنون ۸۰  اینکه  به  اشاره 
بخش کشاورزی تسهیالت این شهرستان پرداخت شد، گفت: 
سیالب به 7۰ نقاط رانشی بزرگ و کوچک،  ادوات باغبانی 
بخش خصوصی، تاسیسات برقی و آب منطقه ای خسارت وارد 
کرد. وی ادامه داد: هم اکنون همه راه های روستایی شهرستان 
باز شده و فقط روستای پلم از بخش هزارجریب مشغول به 
کار هستند. توحیدی برآورد خسارت ها را در دو مصوبه برف 
و سیل مطرح و بیان کرد: سیالب حدود ۸۰ روستای نکا را 
درگیر کرده بود که ستاد مدیریت بحران پس از ورود اقدامات 
اسکان اضطراری را دستور کار قرار داد اگر چه خانواده ها در 
منازل اقوام و بستگان ساکن شدند.  توحیدی خاطرنشان کرد: 
هم اکنون با وجود آماده باش کامل ستاد رسیدگی به بازسازی 
مناطق آسیب دیده دستور کار است اما خوشبختانه سیالب اخیر 
بر خالف سال ۸۸ و با وجود بارندگی دو برابر، خسارت جانی 

نداشته است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور مطرح کرد؛
آمار عجیب از والدت نوزادان 

در مناطق سیل زده
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره آمار تولد نوزادان در 
مناطق سیل زده توضیحاتی داد. سیف ا... ابوترابی سخنگوی 
نوزادان  تولد  آمار  به  اشاره  با  کشور  احوال  ثبت  سازمان 
در مناطق سیل زده اظهار کرد: علی رغم اینکه سه استان 
گلستان، لرستان و خوزستان درگیر سیل بوده اند، تا کنون 
حدود ۸ هزار نوزاد در این مناطق به دنیا آمدند. سخنگوی 
سازمان ثبت احوال کشور افزود:  از تاریخ ۳ فروردین تا کنون 
دو هزار و 2۵ نوزاد در استان گلستان و هزار و ۸۴۱ نوزاد در 
استان لرستان متولد شده اند. وی گفت: همچنین از تاریخ ۱۵ 
فروردین تا به امروز ۳ هزار و ۴۵۴ نوزاد  در استان خوزستان  

متولد شده اند.
*تکذیب حذف نام »کوروش« 

از فهرست انتخاب اسامی ثبت احوال
سخنگوی سازمان ثبت احوال خبر حذف نام کوروش از بخش 
انتخاب نام سایت سازمان ثبت احوال را تکذیب کرد. در پی 
کوروش  نام  درباره حذف  مجازی  فضای  در  اخباری  انتشار 
پسران،  نامگذاری  برای  تایید  مورد  نام های  فهرست   از 
سیف ا... ابوترابی با تکذیب این خبر اظهار کرد: هیچ مشکلی 
در خصوص انتخاب نام کوروش وجود ندارد و این که انتخاب 
این نام با ممانعت همراه است، تکذیب می شود.وی درباره نبود 
امکان انتخاب نام کوروش از بخش انتخاب نام سازمان ثبت 
احوال اظهارکرد: اختالل سایت هم به دلیل هجوم کاربران 

بوده است که در حال رفع این اختالل هستیم.


