بازگشایی مدارس
در آمار ابتالی
کودکان به کرونا
تاثیر نداشته است

فردای کرمان :معاون بهداشت وزیر بهداشت با بیان اینکه اکنون کمتر از  ۱۰درصد دانشآموزان
بهصورت حضوری در کالسها شرکت میکنند ،گفت که بررسی آمار ابتال و بستری سنین  ۶تا ۱۸
سال از اسفند تا  ۱۵شهریور و از  ۱۵شهریور تاکنون نشان میدهد هیچ تفاوت معنیداری بین این
دو بازهی زمانی وجود ندارد .وی تاکید کرد که هنوز برای قضاوت بسیار زود است و باید حداقل دو
هفته صبر کنیم .رئیسی گفت :در شهرستانهایی که روند بیماری کرونا در آن شدیدتر است ،اگر
یک نفر در یک کالس مبتال به کرونا شود ،آن کالس حتما باید برای دو هفته تعطیل شود و اگر
دو درصد بچههای یک مدرسه مبتال به کرونا شوند ،کل مدرسه باید برای دو هفته تعطیل شود.

خـبــــر
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 ۴۰تا ۵۰هزار تومان ،قیمت واکسن آنفلوآنزا

خبــر

ایسنا :کارشناس ستاد مقابله با کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت :بیماران دیابتی گروه دیگر هستند که از نظر خطر ابتالء مساوی با دیگر افراد هستند
اما در صورت ابتالء خطر عوارض در آنها چهار برابر افراد عادی جامعه است که باید ماندن در منزل ،رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک را بیشتر داشته
باشند .دکتر صحبتی درباره وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان کرمان اظهار کرد :خوشبختانه به دلیل مراقبت های خوب و رعایت پروتکل های بهداشتی
که در سطح استان کرمان وجود دارد ،از حدود  ۱۰روز قبل وضعیت موارد بستری و فوت ناشی از کرونا در استان روند کاهشی داشته اما هنوز کافی نیست
تا اطمینان خاطر پیدا کنیم .وی افزود :وضعیت استان کرمان هنوز قرمز است و امیدواریم همکاری مردم کمک کند به زودی از وضعیت قرمز خارج شویم.

تجمع گروهی از آموزگاران نهضت سوادآموزی مقابل آموزش و پرورش سیرجان؛

خبر

کمک مؤمنانه توزیع  5000بسته
لوازمالتحریر بین دانشآموزان کرمان

فارس :سردار حسین معروفی در حاشیه مراسم توزیع  5هزار
بسته لوازمالتحریردر جمع خبرنگاران اظهار داشت :پس از فرمان
اولیه مقام معظم رهبری در رابطه با کمک مومنانه برای افرادی
که به واسطه ویروس منحوس کرونا دچار آسیب معیشتی شدند
قرارگاههای امام حسن مجتبی (ع) در سراسر کشور و به تبع آن
در استان کرمان و شهرستانهای آن فعال شد.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان افزود :کمکهایی که توسط
سپاه ،بسیج ،ردههای حمایتی و مردمی در تمام مساجد و
پایگاهها جمع شد و در دو مرحله در بین افراد نیازمند توزیع
شده است.
معروفی بیان داشت :کمک مومنانه در مرحله اول در دهه والیت
و مرحله دوم در دهه اول محرم تا عاشورا توزیع شد و مرحله
سوم از اربعین تا رحلت پیامبر(ص) در بین نیازمندان توزیع
میشوند.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان با اشاره به اینکه بین مرحله
دوم تا سوم اقدامات خوبی صورت گرفته است ،تصریح کرد :یکی
از این اقدامات کمک نوشتافزاریست که امروز با مشارکت بانک
رسالت انجام میشود.
وی گفت :فردا رزمایش کمک مومنانه نیروهای مسلح استان
شامل سپاه ،بسیج ،نیروی انتظامی و جنوبشرق ارتش به عنوان
وحدت بین نیروهای مسلح در حسینیه ثاراهلل کرمان شروع
میشود.
معروفی تاکید کرد :رزمایش کمک مومنانه توزیع  ۵هزار بسته
لوازمالتحریر در قالب قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) است.
وی بیان داشت :برخی مناطقی که به واسطه ویروس منحوس
کرونا دچار آسیب شده و شناسایی شدهاند که بیشتر در مناطق
محروم ،دور دست و حاشیه استان هستند ،این لوازمالتحریر در
اختیار آنها قرار میگیرد .معروفی تصریح کرد :ارزش ریالی هر
بسته لوازمالتحریر حدود  ۱۳۰هزار تومان و در مجموع ارزش
ریالی  ۵هزار بسته لوازمالتحریر  ۶۵۰میلیون تومان است که
شامل یک عدد کیف مزین شده به یک سخن از رهبر معظم
انقالب و یک سخن از حاج شهید قاسم ،مداد رنگی و  ...است.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان ادامه داد :انشاءاهلل این بستهها
از فردا بر اساس شناساییهای صورت گرفته در استان در مناطق
محروم توزیع میشود و امیدواریم از اربعین تا رحلت حضرت
رسول (ص) بتوانیم حرکت زیباتری در استان انجام دهیم.
معروفی بیان کرد :امسال پیادهروی اربعین به سمت کربالی
معلی و نجف اشرف را نداریم قطعا مردم این هزینهها را صرف
انفاق میکنند و درخواست داریم در این زمینه هم مردم و هم
ردههای حمایتی کمک کنند.

گروه خبر

استخدامیسرکاری!
ن
آزمو 
ِ

«بوی ماه مهر» امسال در سیرجان با تجمع جلوی اداره
آموزش و پرورش سیرجان آغاز شد گرچه آخرین دغدغهی
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان در شهریوری که
گذشت قدیمیتر از مشکالت روز بود«" :در آموزش و پرورش
استان هیچ ردی از سند ننگین  ۲۰۳۰وجود ندارد و نخواهد
داشت و افتخاری برای معلمان باالتر از این نیست"»...
این جمله نظر اسکندرینسب از پندارهای او به عنوان
مدیرکل آموزش و پرورش استان رونمایی میکند .تصور
جدابافته انگاری کرمان نیز در همین جمله قابل تشخیص
است .برهمین مبنا نیز با وجود مصوبه برای جذب آموزشیاران
نهضت سواد آموزی ،شأن مدیرکل استان ما از آن باالتر است
که به قانون عمل کند! با اینکه این قانون در کل کشور و
همهی استانها اجرا شده است.
بر همین اساس جمعی از آموزگاران نهضت سوادآموزی
دیروز (سهشنبه) پیش از ظهر روبروی ادارهی آموزش و
پرورش سیرجان جمع شدند .این اعتراض پس از ورود رییس
ادارهی آموزش و پرورش به اداره با شعار "آقای محیاپور
حمایت حمایت" ادامه یافت تا اینکه حراست این ارگان به
زور اقدام به گرفتن بنرهای معترضانی کرد که بیرون اداره
ایستاده بودند .حراست اداره آموزش و پرورش خطاب به
تجمعکنندگان گفت« :این اعتراضی غیرقانونی ست ،اینجا
جمع نشید».
نماینده معلمان معترض به سخنتازه گفت« :ما هرکدام
مدرک دانشگاهی فوق لیسانس و دکترا داریم ،سابقهی
تدریس در مدارس خاص شهرستان را هم داریم و اکنون
پس از گذشت پانزده سال هنوز استخدام نیستیم و این
درحالیست که در باقی استانها طبق بخشنامه کشوری
معلمان نهضتی خود را به طور رسمی استخدام کردهاند اما
در استان کرمان و شهر سیرجان مسووالن رفتهاند معلمانی
که تجربهی بسیار کمتری نسبت ما در تدریس و آموزگاری
دارند ،از دیگر شهرها چون جیرفت و ارزوییه و ...به سیرجان
انتقال داده و استخدام کردهاند! ما هم همچنان بالتکلیفیم».
تجمعکنندگان خواهان حمایت رییس آموزش و پرورش
سیرجان بودند تا بتوانند حقی که چندین سال است پی آن
هستند را دریافت کنند .در آخرین دقایق تجمع نمایندهای
از سوی رییس آموزش و پرورش خطاب به معلمان
حاضر جلوی اداره گفت« :آقای محیاپور گفتن تجمعتون

فرمانده محترم انتظامی استان کرمان

رسداررستیپ دوم عبدارلضا انرظی

ضایعه درگذشت مادر گرانقدرتان را به جنابعالی
تسلیت عرض نموده ،از درگاه احدیت برای آن
مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای شما صبر و
شکیبائی مسئلت داریم.

اعضاء شورای اسالمی شهر سیرجان

فرمانده محترم انتظامی استان کرمان

رسداررستیپ دوم عبدارلضا انرظی

درگذشت مادر گرامی تان را به شما و خانواده
محترم تسلیت عرض نموده ،از درگاه احدیت برای آن
مرحومه غفران الهی و برای عموم بازماندگان صبر و
مسئلت داریم.

خانواده های امیری و اسدی زیدآبادی

فرمانده محترم انتظامی استان کرمان

رسداررستیپ دوم عبدارلضا انرظی
درگذشت والده گرامی تان

را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت
عرض نموده ،ما را در غم خود شریک بدانید.

هفتـــه نامـه سخن تــــازه

غیرقانونیه ،حرفی دارین بیایید داخل اداره بگین».
تجمع در فرمانداری
این شرایط در حالیست که دو روز پیش (دوشنبه) نیز
همین آموزگاران معترض در فرمانداری سیرجان جمع شده
بودند .تجمعی که زود و با آرامش تمام شد .شاید به خاطر
تجربهی بیشتر فرمانداری در زمینه تجمعات اعتراضی .در
فرمانداری آموزگاران نهضتی به حوصلهی بیشتری حاضر به
گفتوگو با ما شدند و از مشکالتشان گفتند« :ما بچههای
نهضت االن چند سال در تکاپوی استخدام هستیم .سال
گذشته مصوب کردند که باید آزمون بدهیم .آزمون هم
شرکت کردیم .بچهها خیلی زحمت کشیدند و امتیاز آوردند.
االن کل کشور نیروی حقالتدریس گرفته و داره کار میکنه
اما کرمان متاسفانه نمیگیره».
اداره کل آموزش و پرورش کرمان در قبال اینکه قانون
کشوری در استان ما اجرا نمیشود ،چه پاسخی به شما
دادند؟
«بهانهشان اختیارات مدیرکل است .مدیرکل تشخیص
نداده».
آیا آموزش و پرورش استان کرمان نیروی مازاد دارد که شما
را استخدام نکردهاند؟
«نه .استان کرمان در هیچ شهری نیروی نهضتی رو نگرفته.
فقط خاص سیرجان نیست .درحالی که خبر داریم سیرجان
نیاز داره .نیرو کم داره .ما توی آموزش و پرورش هستیم می
دونیم که کمبود نیرو داره .اومدن نیروها رو از شهرستانهای
دیگه از جاهای دیگه و از بیرون از بچههای نهضت تامین
کردهاند در صورتی که بچههای خود سیرجان واقعاً به این
کار نیاز دارند .بچههایی هستند  10سال  15سال دارند توی
نهضت خدمت میکنند .همهشون هم توی مدارس غیردولتی
تدریس دارند .مدرک لیسانس و فوق لیسانس دارند .مدرک
باالی علمی دارند .ما نمیدونیم چرا؟! درحالی که میتونند
حقالتدریس بگیرند و بچهها یک مرحله بیان باالتر و کارای
استخدامشون روی روال بیفته .صحبت که کردیم گفتن ما
تمام اختیارات رو به مدیرکل دادیم .مدیرکل میتونه انجام
بده ولی انجام نمیده».
چرا انجام نمیدهد؟
«متاسفانه رفتن سربازمعلمهایی که مث ً
ال سال 78-79
دوماه حقالتدریس بودهاند رو فراخوان دادند و جمع کردند
برای جذب .حتا شغل فعلی این سربازمعلمهای سابق یه چیز
دیگه بوده .درحالی که ما شغلمون همینه .تنها شغلمونه.

فرمانده محترم انتظامی استان کرمان

رسداررستیپ دوم عبدارلضا انرظی

در غم فقدان مـــادر به سوگ نشستن
صبری میخواهد عظیم
برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای
آن عزیز در گذشته غفران و رحمت الهی را خواستاریم

شرکت توسعه ،عمران
و مدیریـت منطقــه گل گهـــر

ما توی سیرجان زنانی داریم که با حقوق
نهضت سرپرست خانواده هستند .واقعاً
از نظر مالی و اقتصادی به این شغل نیاز
داریم .اما مسووالن آموزش و پرورش استان
چشماشون رو روی همهی اینها بستن و
اومدن نیروهای غیربومی رو آوردن!؟ چرا
مسووالن سیرجان رسیدگی نکردند که
نیروهای خود شهرستان استخدام آموزش و
پرورش بشوند؟ نیروی غیربومی آوردند که
سال دیگه میخوان برگردن و یه هزینهی
دوبارهای و یه بار اضافه و راهی رو طی کنند
و برگردن شهر خودشون؟
شما برای رسیدگی به مشکالتتان تاحاال
نزد اسکندرینسب مدیر کل آموزش و
عکس :الناز پیشیار /سخن تازه
پرورش استان هم رفتهاید؟
«بله .مدیرکل پارسال توی دیدار حضوری
وعده داد عملی نکرد .قول صددرصد به ما داد .کسی که در سابقه دلمون میخواد پیشرفت کنیم .تنها شهرستانی که
آمار بیسوادی رو کم کرده سیرجان است .به خاطر زحمت
راس فرهنگ استان است ،به راحتی دروغ میگه!»
ماها بوده .چقدر لب جاده برای رفت و اومد به روستاها منتظر
مدیرکل چه وعدهای به شما داد؟
«سال گذشته همین روزها بود که رفتیم اداره کل .گفتند ماشین موندیم .چقدر از خانودادهها درخواست کردیم اجازه
سه شنبه ابالغ میکنیم .ما خوشحال شدیم .یک سال بدن زن خونه بیاد سر کالس .دوره قبلی  800نفر از اتباع
گذشته .چندتا سهشنبه اومده و رفته؟» رییس آموزش افغان رو ما پوشش دادیم و تدریس کردیم براشون تا با سواد
و پرورش سیرجان به سخنتازه گفت که حل مشکل در بشن.
محدوده اختیارات او نیست و باید پیش مدیرکل بروید .مدیرکل به چه حقی نیروی نهضتی سال نود رو از
محیاپور به شما چه میگوید؟ «االن یک ساله که محیاپور بندرعباس جذب کرده برای سیرجان؟ مگه سیرجان خودش
هم میگه ما تابع دستور از اداره کل هستیم .مدیرکل هم که نهضتی نداشت؟
بعد از دیدار اول دیگه ما هرموقع رفتیم دریغ از یک وقت سرباز معلمی با دو ماه تجربه تدریس رو آورده که کمبود
کوچک بده .انگار نه انگار ما عضوی از همین جامعه فرهنگی معلمش جبران بشه .چی از تدریس یادش مونده این
سربازمعلم؟ ما  15سال سابقه کار داریم .توی روستاها سر
هستیم.
و کله زدیم .ما آزمون دادیم قبول شدیم .ما مرتب دورههای
شما چند نفر هستید؟
« 60تا  70نفر و اکثرن زن هستیم .همه هم لیسانس یا فوق ضمن خدمت رفتیم .امتحان جهاد دانشگاهی دادیم .آزمون
لیسانس داریم و حتا دکترا بینمون هست 10 .تا  15سال آخری که سراسری بود و جهاد برگزار کرد ،همهی بچهها با
سابقه کار داریم اما حیران شرایط پیش اومده ماندهایم .تمام امتیازهای باال قبول شدند آزمون مجازی داشتیم .نمرهها
استانهای کشور نیروهای نهضتیشون رو استخدام کردن و همه باالی نود بود .این آزمون استخدامی توی تیر بود قبول
فقط استان کرمان در حق نیروهای نهضت کم لطفی کرده ».شدیم .از ما در بدترین شرایط کرونا آزمون گرفتن که اول
مهر بفرستنمون دوره فرهنگیان اما آزمونش برای ما استان
شاید نگران کمبود آموزگار در نهضت هستند؟
«این طوری نیست که اگه معلمهای با سابقه نهضت برن ،کرمونیها سرکاری بود! به روی خودشون نمیارن! معلم از
معلم برای نهضت نباشه .معلم برای نهضت زیاد است .ما شهرستانها آوردن ،دانشآموز سیرجانی لهجهی اینها رو
خیلی توی نهضت زحمت کشیدیم .حال با این همه سال متوجه نمیشه.

فرمانده محترم انتظامی استان کرمان

رسداررستیپ دوم عبدارلضا انرظی

درگذشت والده گرانقدرتان را حضور جنابعالی و
خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده ،از درگاه ایزد
متعال برای آن مرحومه علو درجات و برای شما صبر
مسئلت داریم.

مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

فرمانده محترم انتظامی استان کرمان

رسداررستیپ دوم عبدارلضا انرظی

فقدان والده بزرگوارتان را تسلیت و تعزیت عرض
نموده ،غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست
رفته و سالمتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی از
پروردگار متعال خواهانیم.

مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره
شرکت سنگ آهن گهر زمین

