
استاندار کرمان گفت: شیب نزولی کرونا در کرمان بسیار آهسته و کند 
است و نیاز است همچنان مراقبت ها ادامه پیدا کند.

علی زینی ونددر ستاد استانی مدیریت کرونا با تسلیت درگذشت ۶ نفر از 
کارکنان شرکت برق شهرستان کرمان در جریان انجام مأموریت در سیل 
گلباف اظهار کرد: شاهد شیب نزولی کرونا در استان کرمان هستیم اما این 
شیب کند است. وی با اشاره به شیوع کرونای شرقی در برخی کشورهای 
شرقی اظهار کرد: باید بسیار مراقب باشیم تا ویروس جهش یافته به استان 
برگزاری  از  جلوگیری  لزوم  بر  تاکید  با  وند  زینی  نکند.  پیدا  راه  کرمان 

مراسمات و دورهمی ها، افزود: سفر در تعطیالت عید فطر ممنوع است.
این روزها  برای کنترل سفرها در  فرمانداران  بیان کرد:  استاندار کرمان 
سالمندان  واکسیناسیون  به  اشاره  با  وی  باشند.  داشته  ای  ویژه  اهتمام 
تاکید کرد: خانواده ها برای واکسیناسیون سالمندان اقدام کرده و از این 
باید طبق  نماز عید فطر هم  بیان کرد:  فرصت استفاده کنند. زینی وند 

دستورالعمل ها ابالغی در فضاهای باز برگزار و از تجمعات پرهیز شود.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نباید فراخوان برای برگزاری 
عید  نماز  باید  داده شود، گفت:  مکان خاص  در  فطر  عید  نماز 
تجمعات  گیری  شکل  از  تا  شود  برگزار  مکان  چندین  در  فطر 

جلوگیری شود.
استاندار کرمان اظهار کرد: با توجه به برگزاری حضوری کنکور 
و امتحانات نهایی باید مکان های برگزاری آزمون ها بررسی شود 
تا شرایط الزم را داشته و از تهویه مناسب برخوردار باشند. زینی 
وند گفت: همچنین فاصله گذاری اجتماعی بین افراد در حین 
برگزاری آزمون و ورود و خروج دانش آموزان باید رعایت شود و 

در این زمینه از هم اکنون باید چاره اندیشی شود.
زینی وند خواستار نظارت جدی در این زمینه شد و تاکید کرد: 
تمامی حوزه های امتحانی باید از سوی دانشگاه علوم پزشکی و 

بهداشت تأیید شود.

استاندار کرمان عنوان کرد:

شیب ُکند نزولی کرونا در کرمان  برای دانش آموزان مبتال به کرونا 
آزمون جبرانی برگزار می شود 

مشاور وزیر آموزش و پرورش در سنجش و پایش کیفیت آموزشی گفت: »اگر 
دانش آموزی در پایه ی نهم کرونا دارد و نمی تواند در امتحان شرکت نکند؛ یک 
آزمون جبرانی در اواخر تیر و اوایل مرداد داریم که می تواند در همان آزمون 

شرکت کند و اگر باز هم نتوانست می تواند در آزمون شهریور شرکت کند«.
وی توضیح داد که برای پایه دوازدهم هم اگر کسی کرونا داشت و نتوانست 
شرکت کند در شهریور شرکت می کند و یک کمیسیون خاص مدارک را بررسی 

می کند و اگر تایید شد، نمره اش برای خرداد ثبت می شود.
کریمی در پاسخ به پرسشی درباره ی روند ارزشیابی پایانی دانش آموزان اظهار 
کرد: »بر اساس مصوبه ی شورای عالی آموزش و پرورش در شرایط همه گیری 
پایان دوره در  ارزشیابی  امتحانات و  برگزاری  برای  را  بیماری، شرایط خاصی 
نظر گرفتیم که آزمون ها و ارزشیابی های تحصیلی به جز در دو پایه ی نهم و 

دوازدهم غیرحضوری است«.
وی افزود: »در پایه ی نهم و دوازدهم این ارزشیابی حضوری است و ستاد ملی 

مقابله با کرونا نیز موافقت و تایید کرده است«.
برگزاری  ضرورت  و  فلسفه  این که  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر  مشاور 
پایان  نهم،  »پایه ی  گفت:  است،  متفاوت  پایه  دو  این  در  امتحانات  حضوری 
مقطع متوسطه ی اول و زمان انجام هدایت تحصیلی دانش آموزان است و باید 
استاندارد  آزمون های  اگر  کنند.  مشخص  را  خود  تحصیلی  شاخه ی  و  رشته 

نداشته باشیم احتمال تضییع حق دانش آموزان وجود دارد«.
کریمی ادامه داد: »منظور از آزمون استاندارد این است که طراحی سواالت 
در سطح منطقه و استان است و در سطح مدرسه و توسط معلم نیست. یک 
علت این تاکید، نگرانی از بروز تقلب در آزمون غیرحضوری است. در هدایت 
سمت  به  را  افراد  اکتسابی  نمرات  کف  اساس  بر  هستیم  موظف  تحصیلی 
رشته های تحصیلی مختلف هدایت کنیم. در واقع ورود به رشته ها، بر حسب 

حدنصاب نمره است. 
بنابراین باید آزمون استاندارد حضوری برگزار کنیم. آزمون غیرحضوری این 
امکان که شرایط دانش آموزان برای انتخاب رشته در استان های مختلف را برابر 
کند بسیار سخت می کند و به دلیل اهمیت این موضوع، آزمون حضوری است«.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در سنجش و پایش کیفیت آموزشی در پاسخ به 
اینکه طراحی سواالت امتحانات نهایی بر حسب وضعیت قرمز کرونایی چگونه 
خواهد بود؟ گفت: »امسال سال تحصیلی متفاوتی بوده است. برخی مناطق، 
آموزش کامل و برخی مناطق، آموزش کمتری دریافت کردند. بنابراین طراحی 
از حجم  درصد   ۳۰ تا  که  است  این  آزمون ها  برای  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  است.  داده  کاهش  را  درسی  مطالب 
کیفیت  پایش  و  مرکز سنجش  و  سازمان  این  سایت  در  که  داشته  حذفیاتی 
آموزشی درج شده است و برای پایه ی دوازدهم هم این حذفیات به سازمان 

سنجش ارائه شده است که سوال در کنکور از این بخش ها طراحی نشود«.
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انعکاس
سخِن همشهریان :

اگر لطف کنید این تصاویر رو از وضعیت آسفالت کوچه ما واقع در 
بلوار سیداحمد خمینی شهرک بعثت خیابان یاسمن  انتهای  کوچه 

شماره ۸ انعکاس بدید ممنون میشم.

پزشک  پرسنل  از  خوبتون،من  رسانه  و  شما  خدمت  سالم 
پزشک  پرسنل  ما  هستم،به  سیرجان  بهداشت  مرکز  خانواده 
... (هر دو ماه یکبار حقوق  و  خانواده)ماما،پزشک،کارشناس آزمایشگاه 
پرداخت میشه،قراردادهای کار ما معلوم نیست،پایش سال گذشته و حق 
پاسخگو  دانشکده  مسووالن  متاسفانه   و  نشده  پرداخت  کرونا  ویزیت 
نیستند، از شما که رسانه مردمی و خوب در سیرجان هستید خواهش 

میکنم صدای ما را به گوش مسووالن برسانید.ممنون از شما

استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون  کرمان:  فردای 
بین  تردد  محدودیت های  اعمال  به  اشاره  با  کرمان 
استانی و بین شهرستانی برای کنترل بیشتر بیماری 
کرونا از ظهر امروز، گفت که در تمام مبادی ورودی 
استان پست های ایست بازرسی مستقر شده و پلیس 
دیگر  پالک  با  شخصی  خودروهای  ورود  از  راهور 

استان ها به استان کرمان ممانعت می کند.
از  ممانعت  و  کنترل  بودن  جدی  بر  تاکید  با  وی 
به  ورود  »جریمه ی  افزود:  هفته،  این  در  مسافرت ها 
شهرهای قرمز یک میلیون تومان و ورورد به شهرهای 

زرد و نارنجی 5۰۰ هزار تومان تعیین شده است«.
بودن  پیش  در  به  اشاره  با  بصیری  محمدصادق 
و  تردد  محدودیت های  اعمال  از  فطر  عید  تعطیالت 
کرمان  استان  در  هفته  پایانی  روزهای  در  ترافیکی 
 18 مصوبه ی  »براساس  کرد:  اظهار  و  داد  خبر 

منظور  به  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  اردیبهشت ماه 
کنترل بیشتر بیماری از ساعت 14 امروز سه شنبه 21 
اردیبهشت ماه تا ساعت 12 ظهر شنبه 25 اردیبهشت 

تردد بین استان ها و شهرهای استان ممنوع است«.
استان  ورودی  مبادی  تمام  در  این که  بیان  با  وی 
است،  شده  مستقر  بازرسی  ایست  پست های  کرمان 
گفت: »پلیس راهور تمامی ترددها را کنترل کرده و 
از ورود خودروهای شخصی با پالک دیگر استان ها به 

استان کرمان ممانعت می کند«.
کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
با اشاره به اینکه این ممانعت کردن به معنای انسداد 
بوده و تردد در  باز  ادامه داد: »جاده ها  جاده نیست، 
آن جریان دارد اما به خودروهایی که این محدودیت ها 
در صورت  و  شده  داده  تذکر  ابتدا  بگذارند  پا  زیر  را 
عدم توجه به اخطار ها و اصرار بر ادامه ی مسیر جریمه 

نظر  در  جریمه ی  این که  بیان  با  وی  شد«.  خواهند 
گرفته شده برای ورود به شهرهای قرمز یک میلیون 
تومان و شهرهای زرد و نارنجی 5۰۰ هزار تومان است 
افزود: »در تردد های بین شهرستانی نیز از ساعت 14 
تا ساعت 12 ظهر  اردیبهشت ماه  امروز سه شنبه 21 
محدودیت های  مصوبه ی  اردیبهشت ماه   25 شنبه 

هوشمند اعمال می شود«.
بصیری با اشاره به این که ورود خودروهای شخصی 
با پالک بومی شهرهای قرمز و نارنجی به دیگر شهرها 
به  غیربومی  پالک  با  شخصی  خودروهای  ورود  و 
شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است، گفت: »با توجه 
به اینکه کنترل و ممانعت از مسافرت ها در این هفته 
قوانین  مشمول  هم  زرد  است شهرهای  بسیار جدی 

شهرهای نارنجی هستند«.

استان  رنگ بندی  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  وی 
کرمان گفت: »از 2۳ شهرستان استان در حال حاضر 
ریگان،  راور،  رابر،  بم،  انار،  ارزوئیه،  شهرستان های 
در  نرماشیر  و  کوهبنان  منوجان،  فهرج،  فاریاب، 

وضعیت زرد کرونایی قرار دارند«.
کرمان  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
رفسنجان،  بردسیر،  بافت،  داد: »شهرستان های  ادامه 
زرند، شهربابک، عنبرآباد و کرمان در وضعیت نارنجی 
و شهرستان های جیرفت، رودبار، قلعه گنج، کهنوج و 

سیرجان در وضعیت قرمز قرار دارند«.
وی با بیان این که منع تردد شبانه از ساعت 1۰ شب 
عید  »نماز  گفت:  است  برقرار  همچنان  بامداد   ۳ تا 
باز  فضای  در  نارنجی  و  قرمز  شهرستان  فطر  سعید 
برگزار و پیشنهاد شده که از تمرکز در برگزاری نماز 

عید فطر در یک نقطه خودداری شود«.

معاون استاندار کرمان خبر داد،
اعمال محدودیت  تردد تعطیالت عید فطر استان کرمان


