احتماالتبازگشایی
مدارس تا
پایان مرداد

فردای کرمان :رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت :در ارتباط با آغاز سال
تحصیلی سه سناریو محتمل است .احتمال نخست در این بخش ،برگزاری مدارس و آموزشها
به صورت حضوری و با شرایط عادی است و تالش اصلی نیز بر اجرای همین حالت پیش
میرود؛ یعنی ان شااهلل مدارس به صورت کامال عادی بازگشایی میشوند و دانش آموزان
میتوانند در مدارس حضور پیدا کنند تا آموزشها به صورت کارآمد ادامه پیدا کند .البته این
حالت و شکل دارای شرایط و الزاماتی نظیر واکسیناسیون است که اگر برای معلمان و دانش
آموزان ،انجام شود ،اطمینان را افزایش میدهد.

5

شهر

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی لغو شد

شماره 653
 16تیر 1400

خبــر

فردای کرمان :رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش استان کرمان گفت« :با توجه به شرایط نامساعد استان به
لحاظ همهگیری بیماری کرونا ،آزمون ورود به مدارس نمونه دولتی ،جمعه  ۱۸تیرماه برگزار نمیشود» .شفیعی با اشاره به عدم برگزاری
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی به دلیل شرایط حاد شیوع کرونا در استان ،بیان کرد« :با توجه به اینکه از سوی ستاد استانی مقابله
با کرونا هرگونه تجمعی ممنوع اعالم شده و با توجه به آغاز موج پنجم بیماری در استان و کشور ،آزمون ورود به مدارس نمونه دولتی
متوسطهی دوم که قرار بود جمعه  18تیر  1400برگزار شود ،لغو شد» .وی افزود« :زمان برگزاری این آزمون تابع وضعیت استان به لحاظ
بیماری کرونا و تصمیمهای ستاد استانی مقابله با آن متعاقبا اعالم میشود».

حضوری یا غیر حضوری؛ مسئله این است:

مارپلهی بازگشایی مدارس

معظمه صادقی
با شیوع گسترده کرونا در کشور روال کلیه امور از جمله
آغاز سال تحصیلی برهم خورد بهطوریکه سال گذشته
کالس های مدارس غیر حضوری برگزار شد اما امسال
با وجود نگرانیهای والدین و وزارت بهداشت مبنی بر
افزایش احتمال ابتال به کرونا پس از یک تابستان گرم و
قرمز کرونایی ،باز والدین سردرگم و واکسن نزده و نگران
فرزندان و سالمت خانواده هستند .یکی می گوید :اگر
اجباری شود فرزندم را چگونه راهی مدرسه کنم؟ اصال
نمی فرستمش بگذار یکسال عقب بماند ولی کرونا نگیرد.
یعنی بچه های خودشون هم میفرستند؟ اگر حضوری
نشود باز همان آش و همان کاسه است؟ اینها افکار
والدینی است که الحق و االنصاف حق دارند نگران سالمت
و وضعیت تحصیلی فرزندان خود باشند .از این روی در
مورد چون و چرای این مهم گزارشی تهیه کردهایم؛
آموزش حضوری بهتر است

یکی از مدیران دبستان میگوید :از نظر من بازگشایی
مدارس به صورت حضوری به نفع دانش آموزان است و
البته که کار دبیران را آسانتر میکند زیرا کالس درس
در کنترل است چون بهتر میتواند به نقاط ضعف و قوت
دانش آموز پیببرد.
در فضای مجازی هر چقدر معلم تالش خودش را بکند
هر قدر هم که ویدیو آموزشی ارسال شود باز هم تکرار
کمتری دارد .وی گفت :موفقیت و درصد یادگیری دانش
آموز در آموزش مجازی پایین است سال گذشته سعی شد
که به صورت حضوری یک تا چند نفر کالس رفع اشکال
را داشته باشیم و این خیلی خوب بود او در ادامه افزود:
درکی که دانش آموز از ساعت آموزش دارد هرگز در منزل
آن درک را ندارد پس با این اوصاف تمرکز کافی را ندارد.
این معلم دبستان گفت :صد درصد با حضوری شدن
مدارس موافقیم و حتی با وجود کرونا سعی میکنیم هیچ
مشکلی برای دانش آموزان پیش نیاید اوایل که دانش
آموزان در قرنطینه بودند نسبت به رعایت بهداشت فردی
اطالعی نداشتند ولی با گذشت زمان از کرونا کودکان به
یادگیری درستی رسیدهاند .بچه ها هم عادت کردند و
هم یادگرفتند که چطوری با وجود این ویروس به زندگی

حتی اگر وضعیت سفید هم شود و مدارس حضوری شوند
دیگر به شیوه گذشته کالس درس را نخواهیم داشت و
یادگیری از طریق برنامههای مختلف ادامه خواهد داشت.
قاسمی ادامه داد :تاکید وزارت آموزش و پرورش بر
حضوری شدن آموزش است و در بدترین شرایط سعی
کردیم بهترین نتیجه را بگیریم همه صحبتها بر این است
که سال تحصیلی جدید به صورت حضوری برگزار شود اما
نگرانی های بسیار غیر قابل انکاری نیز در رابطه با بحث
ابتال و انتقال کووید ۱۹وجود دارد.

ادامه دهند و بهتر از ما بزرگترها
رعایت می کنند.
بیشتر نگرانی ما این است که
اگر دانش آموزان ناقل باشند این
بیماری را به دبیران و والدین منتقل
کنند اما چون قول واکسینه شدن
را از دولت گرفتیم انتقال از مربیان
به دانش آموزان صفر می شود و با
تدابیری که اندیشیدیم ارتباط دانش
آموزان با هم را نیز کم کردهایم و
با درنظر گرفتن تدابیر بهداشتی
میتوانیم کالس حضوری بهتری را
داشته باشیم.

کودکان ناقلین خاموش کرونا

اولویت ما سالمت دانش آموزان و
کادر مدرسه است

مدیر یکی از مدارس در این رابطه
گفت :با پیش بینی حضوری شدن
مدارس ،برنامههای زیادی از جمله
خرید چندین دستگاه ضد عفونی
دست که در قسمتهای مختلف
مدرسه قرار داده شده ،دستگاه
تب سنج و اکسیژن سنج دیجیتال
برای چک روزانه سالمت دانش آموزان و کادر آموزشی
در هنگام ورود به مدرسه ،سیستم ضدعفونی کننده کف
کفش برای ورودی و دستگاه ضدعفونی کننده چشمی
برای ضدعفونی کیف دانش آموزان برای حفظ سالمت
دانش آموزان در نظر گرفتیم .نگرانی ما برای دبیران و
دانش آموزان بسیار زیاد است و ما تا جای ممکن تمامی
تالش خود را برای برگرداندن موهبت کالسهای حضوری
به دانش آموزان انجام خواهیم داد.
وی گفت :با اینکه سال گذشته مدارس برای آموزش
از سامانه آموزشی مختلف استفاده کردند و با کمک
آن ،معلم به طور مستقیم با دانش آموزان در ارتباط
بود .اما باز هم این شیوه پاسخگوی کامل نیار آموزشی
دانش آموز نبود در همین راستا ما برنامه ریزی بسیاری
از جمله ضدعفونی کردن دائمی تمام محیطی آموزشی و
جلوگیری از تداخل حضور همه پایه های تحصیلی در یک

زمان برای تفریح ،استفاده از نیمکت های تک نفره و غیره
را برای حضوری شدن کالس های آموزشی دانش آموزان
پیشبینی کردیم.
سال تحصیلی جدید حضوری است

قاسمی روابط عمومی آموزش و پرورش سیرجان نیز در
رابطه با این موضوع گفت :در کل بازگشایی مدارس در
حیطه اختیارات منطقه نیست و حتی وزارتخانه آموزش و
پرورش هم حق تصمیم گیری را ندارد باید طبق نظر ستاد
ملی کرونا باشد طبق پیش بینی هایی که صورت گرفته
سال تحصیلی جدید حضوری است ولی هنوز مشخص
نیست و گمانه زنیهایی که صورت گرفته احتمالش
هست.
وی گفت :مشخص نیست در آینده چه اتفاقاتی رخ دهد
شاید وضعیت کرونا در سیرجان زرد شود و مدارس باز
شوند شاید هم قرمز شود و مانند سال گذشته مجبور

«آگهی جذب نیرو»

شرکت صنایع گلدیران جهت تکمیل کادر خود به
کارشنــاس بهداشت حرفـه ای نیازمند می باشد.
متقاضیان محترم جهت ثبت نام به شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرموده و یا به صورت

باشیم آموزش مجازی داشته باشیم .سال تحصیلی گذشته
یکسری دستور العمل داشتیم که برای ما مشخص کرده
بودند که در وضعیتهای مختلف چه کار کنیم و مدارس
با چه شرایطی باز باشند قطعا امسال هم یکسری شرایط
و ضوابط دارند دست استان و منطقه نیست هر چه ستاد
ملی تصمیم بگیرد همان اجرا می شود و برای این کار
پروتکل های مربوط به هر وضعیت مکتوب میشود ،سال
تحصیلی گذشته اول ابتدایی را به صورت حضوری داشتیم
و با توجه به فضای آموزشگاه و تعداد دانش آموزان تقسیم
بندی صورت میگرفت همچنین کالسهای دروس عملی
و آزمایشگاهی هنرستانها هم حضوری برگزار کردیم.
وی عنوان کرد :هنوز برای تصمیم گیری زود است و
پیش بینی شده که تابستان واکسیناسیون انجام شود و
به صورت گسترده باشد و احتماال خانواده دانش آموزان
واکسینه میشوند ،در این صورت جای نگرانی نیست،

شرکت کرمان ریسه(معدن )3
از افراد ذیل جهت همکاری
دعوت به عمل می آورد:

 4نفر کارگر ساده
تلفن:

0913 957 1904

 4 2 3 8 2 6 9 0داخلی 2 1 1 2
 4 2 3 8 2 6 6 4داخلی 2 1 1 3
 4 2 3 8 2 6 6 5داخلی 2 1 1 8

از ساعت  ۸:۰۰الی 17:00

از افراد ذیل دعوت به عمل می آورد:

کمک آشپز
تخته کار حرفه ای
گریل کار(فست فودی)
ساالد زن
صندوقدار خانم
ظرفشور خانم

0938 345 0047
0905 071 1375

جمعیت هالل احمر استان کرمان در نظر دارد امالک موقوفه خود را واقع
در شهرستان سیرجان به صورت اجاره بهاء از طریق مزایده عمومی به

شماره واتس آپ جهت ارسال رزومه0910 849 5259 :
ساعات برقراری تماس :از ساعت  8الی  11روزهای شنبه تا چهارشنبه

رستــــوران گلیــــم

مدت سه سال به افراد متقاضی واگذار نماید.
ردیف

شماره ملک و آدرس

مساحت(متر مربع)

مبلغ اجاره بها(طبق نظریه کارشناسی)

1

مغازه شماره ( 1خ امام ،نبش چهارراه رضوی)

98

 131/667/000ريال

2

مغازه شماره ( 2خ امام ،نبش چهارراه رضوی)

30

 61/334/000ريال

3

مغازه شماره ( 3خ امام ،نبش چهارراه رضوی)

33/5

 115/667/000ريال

4

مغازه شماره ( 4بلوار دکتر صادقی ،نبش چهارراه رضوی)

44

 82/334/000ريال

5

مغازه شماره ( 5بلوار دکتر صادقی ،نبش چهارراه رضوی ،طبقه دوم)

50/92

 41/000/000ريال

6

مغازه خیابان خواجه نظام الملک ،طبقه همکف

130

 45/000/000ريال

7

ساختمان  4طبقه ،خیابان خواجه نظام الملک

1000

 171/667/000ريال

8

ساختمان منزل مسکونی ،بلوار امام رضا ،ک 18

125

 15/834/000ريال

شرایط متقاضیان:
دارای شخصیت حقوقی و حقیقی
مهلت دریافت اسناد مزایده 1400/04/15 :لغایت 1400/04/21
محل ملک :شهرستان سیرجان
مهلت قبول پیشنهادات :پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31
مدارک مورد نیاز :تصویر کارت شناسایی ملی و سایر مدارک خواسته شده در اسناد مزایده
محل دریافت اسناد و تحویل مدارک :سیرجان ،خیابان وحید ،خیابان کارگر ،جمعیت هالل احمر سیرجان
به درخواست کنندگان قبل و بعد از تاریخ های تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادات زیر قیمت کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد. شماره تماس 42330039-49 :جهت پاسخگویی به سئواالت از ساعت  7/30صبح الی  14فعال می باشد. جمعیت هالل احمر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. -تعداد حداقل  3شرکت کننده جهت بازگشایی پاکات الزامی است.

آگهی مزایده جمعیت هالل احمر

حضوری به آدرس :منطقه ویژه اقتصادی سیرجان ،شرکت صنایع گلدیران مراجعه نمایند

ساعت تماس:

یک پزشک متخصص ریه اطفال میگوید :در ابتدا
این تصور وجود داشت که کودکان به کووید  ۱۹مبتال
نمیشوند اما طبق تحقیقات انجام شده در  ۳الی ۱۰
درصد کودکان مبتال و حدود  ۱درصد تلفات گزارش شده
است .وی با بیان اینکه دوره کمون بیماری  1تا  ۱۴روز
است ،افزود :کودکان هم مانند بالغین در معرض ابتال
هستند .البته حدود  ۹۵درصد کودکان مبتال بیعالمت
هستند و این نقش آنها را در انتقال بیماری به دیگران
خصوصاً افراد مسن و بالغ خانواده را پررنگتر است .در
کودکان عالیم ممکن است خیلی خفیف باشند که شامل
فقط تب خفیف یا سرفه ،عالیم گوارشی مثل اسهال ،دل
درد ،دل پیچه یا استفراغ می شود.
وی گفت :عالیم بیماری در سنین پایین می تواند غیر
اختصاصی باشد و ممکن است نهان مانده و ایزوالسیون
مناسب برایشان انجام نشود .هرچند اغلب موارد بیماری
در کودکان خود به خود بهبود مییابند اما یک ناقل جهت
انتقال و ابتالی بعدی بزرگساالن هستند با توجه به خفیف
بودن عالیم بیماری در کودکان و احتمال پایین بستری
آنها خصوصاً در بخشهای مراقبت ویژه ،اقدامات پیش
بیمارستانی و پیشگیرانه اهمیت بسیار باالیی دارد البته
تشخیص بیماری در کودکان مشکل تر است ،می افزاید:
عالیم شایع در بالغین مثل سرفه ،تب و بدن درد و تنگی
نفس الزاماً در کودکان دیده نمی شوند.
حال امیدواریم مسوولین آموزش و پرورش و ستاد ملی
کرونا با وجود ابتالی خاموش کودکان و ناقل بودن آنها
تدابیری جدید برای بازگشایی مدارس بیاندیشند تا در
سال تحصیلی جدید شاهد شیوع بیماری کرونا نباشیم.

