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جامعه

در مسابقات انجمن هوانوردی
و فضا نوردی صورت گرفت

رتبهنخستدانشجویانشریف
درآمریکاباویدئوکنفرانس

سرپرست وزارت آموزش وپرورش
مجدد تاکیدکرد:

حالنسبتاخوبسیلزدگانمازندران
محمد اکــبــری -رونــــد ســاخــت بــیــش از
 300واحــد مسکونی احداثی سیل زده در
استان مــازنــدران با پیشرفت فیزیکی 55
درصدی   ادامه دارد و به گفته مسئوالن تا سه
ماه آینده به اتمام می رسد.
شامگاه  26اسفند بارش مداوم باران در استان
های شمالی موجب وقوع "سیل دورانی" (سیل
هایی که هر صد سال یک بار رخ میدهد) در 12
شهرستان مازندران شد .روستاهای حسنآباد و
میاندورود کام ً
ال زیر آب رفت و بارش  300میلی
لیتری آب طی دو روز که برابر با  70درصد بارش
های کل سال بود ،به بیش از هشت هزار واحد
مسکونی شــهــری و روســتــایــی خــســارت زد.
بارش غافلگیر کننده در روزهای پایانی سال تا آن
جاادامهیافتکهتردددربرخیروستاهایاستان
با قایق موتوری و جت اسکی صورت می گرفت.
مقدار آب در برخی رودخانهها از جمله تالر،
تجن و نــکــارود بــاال رفــت و جــدای از سیل و آب
گرفتگی در استان ،ریزش سنگ در محورهای
کوهستانی نظیر ســـوادکـــوه ،بـــارش شدید
برف تاارتفاع یک و نیم متر در کندوان ،هــراز و
کیاسر و خالی شدن زیر ریل قطار در محدوده
راه آهــن شمال ،همچنان حــال مــازنــدران را تا
روزهـــــای پــس از عــیــد نــــوروز نــاخــوش کــرد.
سهم مناطق سیمرغ ،کیاکال و ســاری از این
آب گرفتگی ،خسارت مــادی قابل توجهی بود
و روستاهای ایــول ،سنور ،چالو ،لنگر ،آالیکال،
کردمیر ،ولویه علیا ،سفلی ،تلمادره ،اراء ،پشرت،
کوات،قلعهسر،اروستومالخواستبابارششدید
برفمواجهبودند.هماننددیگراستانهایسیل
زدهدراینجانیزهمیاریهایبههنگامنیروهای
امداد اعم از هالل احمر ،ارتش ،سپاه پاسداران و
بهدنبالآنهمتمردمیبرایحمایتهایمادی
ومعنویمرهمیبرآالمبالدیدگانسیلبود.
▪بهره بــرداری از  7هــزار واحدمسکونی
تعمیری

طبق مشاهدات گزارشگر اعزامی خراسان به
مازندران ،پس از گذشت پنج ماه از این حادثه
عملیات عمرانی واحدهای مسکونی شهرها و
روستاهای مازندران همچنان ادامه دارد و کار
تعمیرحدود هفت هزار واحد مسکونی آسیب
دیده در هفته سوم ماه مرداد به طور کامل پایان
یافته است .اکنون کمتر نشانی از آثار سیل بال
خیز در راه های مواصالتی  ،خطوط راه آهن
و تاسیسات شهری باقی مانده است وماراتن
احداث حدود  400واحد مسکونی در سراسر
استانهمچنانادامهدارد.
▪دعای خیر «سید خانم»

افزایش 400تا 600هزارتومانی
حقوقمعلمانازماهآینده

در روستای "تاالر پشت" که یکی از نقاط ثقل
سیل مازندران به شمار می رود ،پیرزنی با

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح
رتبهبندی معلمان و افزایش حقوق آن ها بین
 400تا  600هزار تومان از مهر امسال خبر داد.
به گزارش   فارس ،سید جواد حسینی با بیان
این که در سال تحصیلی جدید  60هزار معلم
بازنشسته میشوند ،افــزود20 :هــزار معلم از
طریق دانشگاه فرهنگیان ،دانشگاه تربیت دبیر
شهید رجایی و ماده  28جذب آموزش و پرورش
میشوند و  40هزار نیروی جدید نیاز داریم که با
 12روش آن ها را جذب میکنیم.
وی از اجرای طرح رتبهبندی معلمان از ابتدای
مهر امسال خبر داد و اظهار کرد :این طرح در
قالب  2هزار میلیارد تومان اجرا میشود که البته
رئیس سازمان برنامه و بودجه  10درصد دیگر
نیز به این مبلغ اضافه کرده است و بر اساس آن
به طور میانگین بین  400تا  600هزار تومان نیز
به حقوق معلمان اضافه خواهد شد البته طرح
رتبهبندی معلمان که رتبهبندی استاندارد بر
اساس سنجش صالحیتهاست باید در دولت
به تصویب برسد و به مجلس ارائه شود.

عکس :عباسپور

دانــشــجــویــان دانــشــگــاه صنعتی شــریــف بــرای
نخستین بــار بــه عــنــوان یــک تیم ایــرانــی مقام
اول مسابقات بینالمللی انجمن هوانوردی و
فضانوردی آمریکا ( )AIAAرا در شاخه طراحی
موتورهای توربین گــاز هوایی کسب کردند.
به گــزارش فــارس از روابــط عمومی دانشگاه
صنعتی شــریــف ،تـــیـــم فـــراس ( )FARASاز
دانــشــکــده مــهــنــدســی هــوافــضــای دانــشــگــاه
صنعتی شریف ،پس از موفقیت در مرحله اول
مسابقات بینالمللی هوانوردی و فضانوردی
آمریکا ( )AIAAدرسال ( 2019شاخه طراحی
موتورهای توربین گــاز هوایی) و قــرار گرفتن
بین سه تیم برتر از  15تیم شرکت کننده در
تیرماه  ،1398با حضور در مرحله دوم این
مسابقات در  30م ــرداد امسال و ارائ ــه طرح
خود در کنفرانس پیش رانــش و انــرژی آمریکا
موفق به کسب مقام اول ایــن مسابقات شد.
این خبر حاکی است که تیم فراس با توجه به
ممکن نبودن حضور در آمریکا ،طرح خود را به
صورت ویدئوکنفرانس ارائه داد و از طرف هیئت
داوران در کنفرانس بینالمللی پیش رانش و
انرژی آمریکا به عنوان تیم برتر انتخاب شد.
اعضای تیم فراس ،به سرپرستی کاوه قربانیان که
همگی از دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه
صــنــعــتــی ش ــری ــف هــســتــنــد عـــبـــارت انــــد از:
محمدرضا امینی مقام (مقطع دکترا) و  9نفر
از دانشجویان ورودی  94مقطع کارشناسی
به نامهای علیرضا ابراهیمی (ســرگــروه تیم)،
امیر ناظمی ،ابوالفضل ذوالفقارینسب ،حجت
اعتمادیانمفرد ،وحید دانش ،مهدی جمشیدی
ها،محمدمهدی اثنیعشری،امیررضاصافیزاده
و سعیده کاظمبیگی .تــیــم فــراس از دانشکده
مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف
اولینتیمایرانیاستکهنهتنهاموفقبهکسبمقام
در مسابقات بین المللی هوانوردی و فضانوردی
آمریکا ( )AIAAشاخه طراحی موتورهای توربین
گاز هوایی شده ،بلکه رتبه نخست این مسابقات
معتبررابهخوداختصاصدادهاست.

گزارش خبرنگار اعزامی خراسان به مناطق سیل زده مازندران 5ماه پس از حادثه
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استان مــازنــدران در گفت وگــو با خراسان
می گوید :در همان روزه ــای اول ســال نو
کــار کارشناسی و ارزیــابــی خــســارت هــا به
سرعت انجام شد به طوری که بنیاد مسکن
استان مازندران اولین پرداختی تسهیالت
بالعوض به مــردم را از ســوم فــروردیــن آغاز
کرد .همین موضوع باعث شد روند بازسازی
سرعت بیشتری داشته باشد به طــوری که
اکنون برای هفت هزار واحد تعمیری 26
میلیارد تومان تسهیالت بال عوض پرداخت
شده است.
تمامی اف ــرادی که واحــدهــای آسیب دیده
داشتند به بانک های عامل معرفی شدند و
خوشبختانه بانک ها هم تعهدات خود را در
این زمینه انجام داده اند.
خان نــوذری دربــاره روند ساخت واحد های
احداثی استان نیز می گوید :برای کلیه واحد
های احداثی استان پرونده تشکیل شد و از
 400واحد احداثی  300واحد در مراحل
مختلف ساخت قرار دارد.
▪بهره برداری از 300واحد تا  3ماه آینده

صورت مهربان گوشه ایوان خانه اش نشسته
اســت و کــارگــران درحــال بــردن کابینت به
داخــل خانه نوساز او هستند .او با دیــدن ما
ازجا بلند می شود و باپندار این که از طرف
بنیاد مسکن یا بنیادهای خیریه هستیم با
لهجه شیرین مــازنــی از مــا تشکر مــی کند.
وقتی خود را معرفی می کنیم و می گوییم
هدف مان چیست ،به ما می گوید« :خانه ام
را بنیاد ساخت و خیران آن را آباد کردند».
وقــتــی بــه داخـــل خــانــه نــگــاه مــی انــدازیــم
تلویزیون ،کولر گازی ،یخچال و اجاق گازی
را می بینیم که همانند آن در تعداد دیگری
از خــانــه هــای روســتــا هــم دیـــده مــی شــود.
ایـــن جــا بــرخــاف جــاهــای دیــگــر خــیــران
اســتــانــی در تــعــامــل بــا مــســئــوالن ساخت
واحدها ،دستاورد زیبایی پدید آورده اند.
بنیاد مسکن خانه ها را می ســازد و خیران
هزینه وسایل آن را پرداخت می کنند.
حاصل آن در همه خانه هــای ساخته شده
زیــبــایــی خــاصــی دارد.طــــی همین روز در
روســتــای آبــمــال بــا حضور مسئوالن بنیاد
مسکن ،مدیران استانی ،امام جمعه ساری و
اهالی روستا نخستین واحد مسکونی احداثی
افتتاح می شود.
کمیت زمان ساخت و کیفیت آن قابل توجه
است اما آن چه خودنمایی می کند این است
که اتاق های خانه هنوز در ندارد و کابینت
هایش هم نصب نشده اســت .پس از اعالم
این موضوع با مساعدت خیران و مسئوالن
بنیاد در همان حاشیه مراسم خبر خوش
نصب کابینت و درهــای اتــاق را به ساکنان

خانه می دهند.
از دیگر موارد قابل توجه در مناطق آسیب دیده
شهری و روستایی استان مازندران آن است که
این جا حتی یک چادر هم دیده نمی شود .بنا
به گفته مسئوالن استانی از همان بدو وقوع
حادثه با سیاست های اتخاذ شده کلیه آسیب
دیدگان با تسهیالت ارائه شده در خانه اسکان
داده شده اند.
▪بانک ها به تعهدات شان عمل کردند

محمد خان نــوذری مدیر کل بنیاد مسکن

وی همچنین خاطر نشان
میکند:باتوجهبهکاهش
بارندگیدراینایامشرایط
بــه مــا اجـــازه مــی دهــد تا
سرعتساختوسازراباال
ببریم .از ایــن رو انتظار
داریم تا قبل از شروع فصل سرما در این منطقه
کار تمامی واحدهای احداثی استان به پایان
برسد.
مدیرکلبنیادمسکناستانمازندرانایننکتهرا
یادآورمیشودکهشمارشمعکوسبهرهبرداری
از واحد های مسکونی آغاز شده و اکنون کار
ساخت و بهره برداری در تمامی شهرستان ها را
شاهدهستیم.
بنا به گفته مسئوالن بنیاد هم اکنون  25خانه
احداثی به بهره بــرداری رسیده است و روزانه
با پیشرفت فیزیکی  55درصــدی به این عدد
اضافهمیشود.

5
مسئوالن می گویند

شرطعجیبرئیسنظامپزشکی
برایپرداختمالیاتپزشکان
اگر همه نهادها مالیات بدهند ،ما هم
پرداخت می کنیم

جالب اســت که پس از جنجال هــای فــراوان
دربــاره پرداخت مالیات توسط پزشکان و این
که تعدادی از پزشکان فــرار مالیاتی دارنــد،
حاال آقای رئیس سازمان نظام پزشکی ،برای
پرداخت مالیات که وظیفه قانونی پزشکان
است ،شرط می گذارد!
آن طــور کــه ایسنا گـــزارش داده محمدرضا
ظفرقندی در مراسم روز پزشک ضمن انتقاد
از آن چه که "هجمههای ناجوانمردانه" علیه
پزشکان خوانده است ،دربــاره مالیات جامعه
پزشکی این شرط را گذاشته است :پزشکان به
هیچ عنوان در مقابل پرداخت مالیات عادالنه،
گارد ندارند و مطیع قانون هستند ،به شرط آن
که همه مشمول یک قانون باشند و همه نهادها
مالیات خود را پرداخت کنند.
وی همچنین گفته اســـت :خوشبختانه در
جلسهای که در کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس برگزار شد ،نماینده مرکز پژوهشهای
مجلس آمار و ارقامی را که از سوی این مرکز در
خصوص مالیات پزشکی مطرح شده بود ،تکذیب
کرد و قرار بر این شد که محاسبه مالیات پزشکان
عادالنه باشد .اما در مجلس همچنان با همان
آمارهای تکذیب شده در خصوص نحوه پرداخت
مالیات پزشکان صحبت شد.
وی افـــزوده اســت :هجمههایی کــه بــه جامعه
پزشکی می شود عالوه بر این که تخریب اعتماد
عمومی به جامعه پزشکی را در پی دارد ،سبب
آسیب رساندن به سالمت مردم نیز میشود.

