سخن همشهریان:
ِ

انعکاس

تو رو خدا فکری به حال اداره بیمه تامین اجتماعی
بکنید .من سه روزه دارم میرم که فقط بیمه ای که
پرداخت شده رو وارد سیستم کنم اما موفق نمیشم واقعا
چند بار دیگه باید برم و از کار بیکار بشم تا خانمها و
آقایونی که سرشون تو گوشی و صحبت با گوشی هستن
وقت کنن و کار ارباب رجوع رو راه بیندازند.
#انتقادحق مردم است  #پاسخگویی وظیفه مسووالن

سالم این مورد دیشب برام پیش اومد داشتم از بلوار چمران رد می شدم که پالکارت هایی دیدم نوشته بود موز
 20000تومان  ،لیمو پرتقال  1000تومان؛ کمی جلوتر مغازه میوه فروشی بود به آنجا رفتم مقداری میوه برداشتم وقتی
فروشنده میوه ها را وزن کرد قیمت زیادی گفت ،ازش پرسیدم مگر لیمو کیلویی چنده ،گفت 18000 :تومان ،پرتقال :
 20000تومان ،موز  ....هزار تومان؛ تمام قیمتها خیلی بیشتر از اون قیمت نوشته شده روی پالکارد بود وقتی من و چند
خریدار دیگر اعتراض کردیم تعدادی پالستیک که با میوه های خشک شده و پالسیده و کوچک پرشده بود را نشان
داد و گفت اینها کیلویی  10هزار تومان؛ این همه گرانفروشی با شیوه نوین است؛ حاال مسوولین اداره صمت شما که
دیروز تو بوق و کرنا زدین که رفتین به قیمت میوه فروشی ها رسیدگی کردین ،اقال اینجا هم سری بزنید درسته داخل
شهر نیست ولی قرار نیست یک شهر و چند نرخ باشد ...نام و آدرس کامل میوه فروشی نزد سخن تازه محفوظ است.

نگاهی به وضعیت دانش آموزان در رعایت پروتکل های بهداشتی؛

هدی رضوانی

اندر حکایت کرونا و آموزش حضوری

حدود دو سال است که کرونا بیرحمانه بر همه ابعاد زندگی
بشر میتازد و محدودیتهای بسیاری را در همه زمینهها
ایجاد کرده .یکی از مواردی که با محدودیت شدید روبرو شد؛
تعطیلی مدارس و دانشگاهها بود .دانشجویان و دانشآموزان،
کالسهای حضوری را به فراموشی سپرده و درس خود را در
فضای مجازی دنبال کردند .شاید آن روزها فاصله گرفتن از
فضای حضوری آموزش و همکالسیها برای دانشآموزان
سخت بود اما پساز دو سال که عادت به فضای مجازی در
آنها شکل گرفته؛ ابالغیهای از سوی وزارت آموزشوپرورش
به همه مدارس اعالمشده است تا مدارس از ابتدای آذرماه
حضوری شوند .از یک طرف دانشآموزان خوشحالند پساز
دو سال میتوانند دوباره فضای درس و کالس را تجربه کنند
و دوستان خود را ببینند؛ اما از طرف دیگر این دغدغه وجود
دارد که آیا با حضوری شدن مدارس بهویژه در دبستان که
دانشآموزان نمیتوانند واکسن بزنند؛ ممکن است خطر
افزایش انتقال و شیوع کرونا وجود داشته باشد یا با مدیریت
بهینه میتوان این گردنه را نیز پشت سر گذاشت و با مماشات
با کرونا ،آموزش حضوری را از سر گرفت؟
 87درصد دانش آموزان  12تا  18سال واکسینه شدند

اکبر محیاپور رییس آموزشوپرورش شهرستان سیرجان در
خصوص ابالغیه بازگشایی مدارس از ابتدای آذرماه سال جاری
میگوید :این ابالغیه بهصورت سراسری صادر شد و همه
آموزشوپرورش های شهرستانها ملزم به رعایت آن هستند.
سعی میکنیم با حداقل میزان خطر؛ مدارس را بهصورت
حضوری دایر کنیم .وی در پاسخ به این سوال که برای
دبستانها چه فکری کردهاید با توجه به اینکه واکسیناسیون
دانشآموزان بین  ۱۲تا  ۱۸سال انجام میشود؟ میگوید :در
بسیاری از کشورها اجازه تزریق واکسن به سنین پایین داده
نشده .ایران و سیرجان هم از این قاعده مستثنی نیست .اما
برای دانشآموزان  ۱۲تا  ۱۸سال سعی کردیم واکسیناسیون
را بهطور جدی انجام دهیم.
حدود  ۲۶هزار دانشآموز یعنی  ۸۷درصد واکسن زدهاند
و ایمنی در مدارس ایجاد شده .ضمن اینکه همانطور که
خودتان گفتید این محدوده سنی دقت مراقبت از خود و حفظ
پروتکلها را هم دارند .برای سنین زیر  ۱۲سال هم هنوز هیچ

از محیاپور میپرسم :با توجه به اینکه بچههای دبستان
نمیتوانند پروتکلها را بهطور صددرصدی رعایت کنند و
کنترل آنها مشکل است؛ برای آنها چه فکری کردهاید؟
پاسخ میدهد :تا جاییکه در توان مدیران و معلمان مدارس
باشد ،از دانشآموزان مراقبت میکنند و سعی میکنند بچهها
با هم تماس نداشته باشند و آنها را توجیه میکنند تا با این
بحران کرونا و رعایت پروتکلها آشنا شوند .متأسفانه راهکار
دیگری وجود ندارد .رییس آموزشوپرورش سیرجان در پاسخ
به این سوال که برای مدارس شلوغ که جمعیت باالیی دارند
چه کردهاید؟ میگوید :مدارس شلوغ شهرستان نهایتاً  ۴۰نفر
دانشآموز در هر کالس دارند که به مدیران مدارس ابالغشده
دانشآموزان را شیفت بندی کنند تا از تراکم دانشآموزان در
کالسها کم شود .یکی از دغدغههایی که با بازگشایی مدارس
در ذهن والدین و افکار عمومی شکل میگیرد ،کنترل بچههای
دبستان است .محیاپور در این زمینه میگوید :نمیتوانیم
پیشبینی کنیم که میتوان همه بچههای دبستانی را بهصورت
صددرصد کنترل کرد .اما یکسری دستورالعملها با توجه به
تدابیری که وزارت آموزشوپرورش و وزارت بهداشت داشتند،
به همه شهرستانها ابالغشده که ما نیز بر همان اساس عمل
میکنیم .امیدوارم بتوانیم بهخوبی از عهده انجام آن بربیاییم.

هستند آنها را به دو گروه تقسیم
کردهایم که هر گروه روزی  ۲ساعت
به مدرسه میآیند ۸ .تا  ۱۰صبح یک
گروه و  ۱۰/۳۰تا  ۱۲/۳۰صبح هم
یک گروه.
از او میپرسم بهنظر شما بچههای
دبستانی که واکسن هم نمیزنند؛
میتوانند پروتکلها را در مدرسه
رعایت کنند؟ پاسخ میدهد :ستاد
کرونا یک دستورالعمل به ما داده و
گفته تقسیمبندی کالسها متناسب
با مساحت کالسها باشد .یعنی
بهازای هر دانشآموز؛  ۲/۲۵مترمربع فضا .کالسهای مدرسه
ما خیلی بزرگ است و حدود  ۳۰مترمربع هر کالس مساحت
دارد .بچهها را تقسیمبندی کردیم و فاصلهها رعایت میشود.
مطمئن باشید دانشآموزان بیشتر از بزرگترها رعایت
میکنند .اگر معلم موقع تدریس مجبور باشد ماسکش را
بردارد؛ دانشآموزان بهشدت مراقب هستند و همه ماسک
دارند .از مرکز بهداشت هم بازرس داشتیم و هیچ مشکلی در
رعایت پروتکلها وجود ندارد .مدیر مدرسه ایثار معتقد است
مدارس باید فعالیت حضوری داشته باشند و به نوعی با کرونا
کنار بیایند .وی در این خصوص میگوید :مدارس بههرحال
باید باز شوند .تاکید آموزشوپرورش هم برهمین است و هرچه
جلوتر برویم هم حضور بچهها بیشتر میشود و هم ساعت
کالسی مدارس .ناگزیر هستیم به این امر تا بتوانیم آموزش
مجازی را از سر بگیریم.

برنامهای برای واکسن اعالمنشده و دستور بازگشایی مدارس از
اول آذر هم صادر شده که باید با رعایت پروتکلهای بهداشتی
انجام شود .این اقدام همراه با دو نکته اصلی است :یکی کاهش
تراکم کالسها و دیگری الزام دانشآموزان به استفاده از
ماسک در مدرسه.

در ابالغیه حضوری شدن آموزش؛ با توجه به دستهبندی
مدارس به دو نوع دولتی و غیرانتفاعی ،هر یک؛ راهکارهای
خاص خود را اتخاذ میکنند تا بتوانند حضور دانشآموزان
در مدارس ،همراه با وجود کرونا را به بهترین نحو ممکن
کنترل نمایند .شیخ زکریا مدیر دبستان پسرانه غیرانتفاعی
ایثار است .وی در خصوص راهکاری که برای حضوری برگزار
کردن کالسهای مدرسه در نظر گرفتهاند میگوید :تصمیم بر
آن شد که دانشآموزان دو روز بهصورت حضوری در مدرسه
حاضر شوند و یه روز هم کالسها را بهصورت مجازی پیگیری
کنند .دو روزی که دانشآموزان بهصورت حضوری در مدرسه

در کنار دیدگاهی که مدیر دبستان ایثار برای کنترل
دانشآموزان دبستانی دارد و بر رعایت پروتکلها توسط آنها
تاکید میکند؛ مدیر دبستان دخترانه نجمه که یک مدرسه
دولتی است؛ نظر دیگری دارد .نقیب در خصوص حضوری
شدن مدارس میگوید :آموزشوپرورش بخشنامه ابالغ کرده
که با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی
مدارس را حضوری کنیم .برهمین اساس دانشآموزان را
گروهبندی کردیم و از شنبه آینده  ۶آذرماه؛ حضور بچهها
اجباری خواهد شد .وی به نحوه گروهبندی هم اشاره کرده
و میگوید :یک گروه روزهای زوج و گروه دیگر روزهای فرد

شیفت بندی حضوری دانش اموزان در مدارس شلوغ

دو روز حضوری و یک روز مجازی

دانش آموزان به دو گروه زوج و فرد به مدرسه میآیند

در مدرسه حضور خواهند داشت .کالسهای ما حدود ۳۶
نفره هستند و همه دانشآموزان را توجیه کردهایم که همگی
ماسک داشته باشند و حداقل تماس را با هم برقرار کنند .این
توصیهها به والدین هم شده تا بچههای خود را آماده کنند و
مشکلی در مدرسه پیش نیاید .مدت حضور بچهها در مدرسه
 ۱/۳۰ساعت در هر روز و بدون زنگ تفریح و بدون فعالیت
بوفه خوراکی است .هر کدام یک قمقمه آب با خود میآورند
که از شیر آب مدارس استفاده نشود .سعی داریم میزان تماس
و خطر انتقال ویروس را به حداقل برسانیم .مدیر دبستان نجمه
کنترل بچههای دبستانی را سخت میداند و عنوان میکند:
معموالً کنترل بچههای دبستان سخت است ،چون ممکن
است شدت حساسیت موضوع را درک نکنند و نتوانند مراقب
خود باشند اما تمام تالشمان را میکنیم و امیدواریم که بتوانیم
آموزش حضوری را با حداقل آسیبها دنبال کنیم.
آنچه مسلم است بازگشایی مدارس و حضور دانشآموزان
در مدرسه؛ هم میتواند تبعاتی برای انتقال ویروس کرونا در
بر داشته باشد .همانطور که مسافرتهای بین جادهای این
تبعات را بهدنبال دارد .فعالیت مدارس و آموزش حضوری
یکی از اقدامات بسیار مهمی است که نباید به دست فراموشی
سپرده شود؛ چراکه حضور دانشآموز در مدرسه عالوهبر توسعه
دانش او میتواند بسیاری از مهارتهای اجتماعی را نیز به او
بیاموزد و فاصله گرفتن از آموزش حضوری شاید مشکالتی را
در آینده برای دانشآموزان و نسل آینده به وجود بیاورد .باید
مدارس بهصورت حضوری فعالیت داشته باشند اما نباید رعایت
فاصلهگذاری اجتماعی و توجیه دانشآموزان را فراموش کرد.
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اخبار کوتاه
دانش آموزان بدون ماسک
اجازه ورود به مدرسه را ندارند
مهر :به نقل از اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش
استان کرمان ،احمد اسکندری نسب با اشاره به پیگیری آموزش به
صورت حضوری از اول آذرماه در مدارس استان کرمان افزود :مدارس
پروتکلها ،دستورالعملها و تمام استانداردهای مدنظر را هم رعایت
خواهند کرد تا نگرانی برای خانوادهها و دانشآموزان ایجاد نشود .وی در
پاسخ به اینکه آیا حضور در مدرسه اختیاری است؟ گفت :الگوی حضور
و اینکه دانش آموزان یک روز ،دو روز یا سه روز در مدرسه باشند در
اختیار منطقه و مدرسه است ،اما به طور کلی حضور دانشآموزان همانند
دوره مجازی و روزانه است .مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ادامه
داد :تفاوتی بین آموزش حضوری و مجازی به لحاظ الزام برای شرکت
در کالس نیست و اگر دانشآموزی بیمار شد و کسالت داشت میتواند تا
زمان بهبودی در مدرسه حضور نیابد.

کمبود مرغ در استان کرمان نداریم

کرمان به گفته معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان ،علیرغم کاهش جوجه ریزی ،در کرمان کمبود
مرغی نداریم .محمدرضا قوام با بیان اینکه توزیع مرغ در کرمان هم
اکنون به خوبی در حال انجام است ،گفت :از اواسط آبان تا اواخر آذر ماه
جوجه ریزی کم می شود اما با اقدامات صورت گرفته ،از سایر استانهایی
که تولید مرغ دارند ،مرغ به استان وارد می شود و خوشبختانه هیچ
کمبودی در این زمینه در استان احساس نمی شود.
وی با بیان اینکه در زمینه مرغ گرم ،در نقاطی که با کمبود روبرو
شویم ،از طریق تزریق مرغ منجمد ،این کمبود را مرتفع خواهیم کرد،
یادآور شد :مرغ منجمد به اندازه ی کافی در اختیار سازمان پشتیبانی
امور دام شمال و جنوب استان بوده و به محض نیاز بر اساس حواله ای
که جهادکشاورزی صادر می کند ،در اختیار واحدهای توزیعی قرار داده
خواهد شد .قوام با تاکید براینکه قیمت مرغ منجمد در سراسر کشور
 ۲۰هزار تومان است ،گفت :با فروشندگان متخلف در این زمینه برخورد
جدی خواهد شد.

آغاز طرح زمستانی پلیس در جادههای کرمان

طرح زمستانی پلیس استان کرمان در گرنه خانهسرخ محور سیرجان به
کرمان آغاز شد.استاندار کرمان در حاشیه طرح زمستانی پلیس استان
کرمان از کسب رتبه اول استان برای سومین سال متوالی در کنترل
حوادث جادهای خبر داد و اظهار کرد :امسال هم شاهد اجرای خوب طرح
زمستانی هستیم که برگزاری این مراسم توسط نیروی انتظامی در یکی
از گردنههای سردسیر استان یک آغاز خوب برای برگزاری رزمایش است.

