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سرمقاله

رییس آموزش و پرورش سیرجان در گفتوگو با پاسارگاد

اگرسال تحصیلی به تابستان بخورد ،مشکالتی درپیش داریم
 50 درصد مدارس مشکل سرمایشی دارند
 ناصر صبحی
تعطیلی مدارس در پی
شیوع ویروس کرونا ،یکی از
دغدغههای جامعه بود اما
حاال مشکل ب زمان بازگشایی
مدارس است .حتا اگر مدارس
از ابتدای اردیبهشت نیز
بازگشایی شوند ،دانشآموزان
یک ماه و نیم (اسفند و نیمی
از فروردین) از درسها عقب
هستند .در این مدت هرچند
بحث آموزش مجازی جایگزین
آموزش حضوری شد اما با
توجه به نبود روند روشن و
مشخص و از سویی سلیقهای
بودن میزان و نحوه تدریس،
هیچگونه هماهنگی در این
بحث به چشم نمیخورد .بحث
استفاده از «شاد»؛ مخفف
«شبکه اجتماعی دانشآموزی»
از سوی آموزش و پرورش عکس :پاسارگاد
خود مشکل دیگری بود زیرا
بسیار از والدین به این شبکه و سایر چیست؟
شبکههای ساخت داخل اعتماد
آقای رییسجمهور دستور دادند
نداشتند و ترجیح میدادند همچنان استانهایی که وضعیتشان سفید
از واتسآپ و تلگرام استفاده کنند.
است ،خودشان تصمیم بگیرند.
 استان کرمان سفید محسوب
بسیاری از معلمان مدارس
غیرانتفاعی طی دوران تعطیلی ،هر میشود؟
ما این را نمیدانیم .چون آمار در
روز ساعاتی را به تدریس اختصاص
میدادند تا عقبماندگی درسها حوزه استانداریها است و شهرستانها
جبران یا حداقل کمتر شود .با در این قسمت تصمیم نمیگیرند.
 از استان در این مورد چیزی
این وجود برخی مدیران مدارس
غیرانتفاعی با توجیه بسته بودن ابالغ نشده؟
تا این لحظه تصمیمی به ما ابالغ
مدارس ،حاضر به پرداخت دستمزد
برای معلمان نیستند و این موضوع نشده است .تصمیم با استانداریها
منجر به ایجاد کمانگیزگی در میان خواهد بود.
 آیا معلمان باید با
معلمان این مدارس شده است.
به همین دالیل ،گفتوگویی با دانشآموزان از طریق «شاد» در
اکبر محیاپور؛ رییس اداره آموزش و ارتباط باشند؟ گویا والدین درمورد
این موضوع نگرانیهایی دارند.
پرورش سیرجان انجام دادیم.
فعال استفاده از این نرمافزار به
 تکلیف مدارس سیرجان

تعویق افتاده است .قرار بود از شنبه
شروع به کار کند اما فعال به تاخیر
افتاده است.
 احتمال دارد که باز شدن
مدارس به تابستان موکول شود؟
ما هیچ چیز در این مورد
نمیدانیم .هر احتمالی ممکن
است .تصمیمات در این مورد در
سطح کالن و در وزارتخانهها گرفته
میشود .اصال شهرستانها در این
مورد تصمیمگیر نیستند .فقط با ما
مشورتمیکنند.
 اگرقراربه بازگشایی شود ،آیا
آمادگی الزم وجود دارد؟
بله .کالسها و همه امکاناتمان
آماده است .اگر به ما دستور داده
شود که از فردا مدارس باز شوند،
امکانش برای ما وجود دارد.
ازنظرمسایلیمانندضدعفونی

یزاده
 رضا مسلم 

روزانه مدارس ،چطور؟
برای این موضوع اعتباری برای
مدارس در نظر گرفتند که به حساب
مدارس واریز شده است.
 معلمان مدارس غیرانتفاعی
قبل از عید و در ایام عید ،تدریس
را از طریق فضای مجازی ادامه
میدادند ،آیا مشمول دریافت
حقوق هستند یا خیر؟
دراین زمینه هم چون یک موضوع
کشوری است و شهرستانی نیست،
تصمیمگیری با ما نیست .اما تا جایی
که اطالع داریم چون مشخص نیست
که پایان بحران چه زمانی است و کار
به چه شکل باید ادامه پیدا کند ،فعال
در این زمینه هیچ تصمیمی اتخاذ
نشده ،دستورالعملی از سوی آموزش
و پرورش نیامده و چیزی مطرح نشده
است.

ت و روب معابر
فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحلهای :انجام عملیات تنظیف و رف 
و جمعآوری زباله در محدوده منطقه یک شهرداری سیرجان (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :انجـام عملیـات
تنظیـف و رفـت و روب معابـر و جمـعآوری زبالـه در محـدوده منطقـه یـک شـهرداری سـیرجان) بـه شـماره
 2099005674000002را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق
درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد
و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت
گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند.
تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ  1399/01/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :سـاعت  18:00روزسهشـنبه تاریخ 1399/01/26
مهلت زمانی ارایه پیشـنهاد :سـاعت  19:00روزشـنبه تاریخ 1399/02/06
زمان بازگشـایی پاکتها :سـاعت  12:00روز یکشـنبه تاریخ 1399/02/07
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصهگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر در خصـوص اسـناد مناقصـه و ارایـه
پاکتهـا
الف :آدرس :سـیرجان -میدان انقالب شـهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 413205077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتـر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

نه به کارهای غیر ضروری

مردم عزیز لطفا برای کارهای غیر ضروری به
اداره برق مراجعه نکنید

این چشم سفیدی کار دستمان میدهد

 اگربازگشایی به ماههای
گرم و به خصوص تابستان
بخورد ،آیا مدارس سیرجان از
نظرسرمایشیمجهزهستند؟
نه متاسفانه .یکی از
مشکالت ما تقریبا همین است
که  ۵۰درصد از مدارس ما در
بحث سرمایشی مشکل دارند.
 این مشکل چگونه قابل
حل خواهد بود؟
این زمینه اعتبار بیشتری
میخواهد که ازتوان شهرستان
خارج است .بحثهای زیادی
در این مسئله مطرح است؛
مانند بحث برق مدارس.
خیلی از مدارس اگر بنا باشد
که به وسایل سرمایشی مجهز
شوند ،برق سه فاز میخواهند.
خیلی از مسائل جانبی وجود
دارد که اگر کالسها بخواهد
در تابستان شروع شود،
جزو مشکالت ما خواهد
بود .همانطور که گفتم ،نیمی از
کالسهایمان امکانات سرمایشی
ندارند .دلیلش هم این است که
زمان کار مدارس همیشه از اول مهر
تا تقریبا نیمه خرداد بودند .توی این
موقعیت هم به آن شکل نیازبه کولر
نبود .ما اطالعات و مسایل را ارسال
کردیم و گفتیم که وضعیتمان در
بحث برق و سیستم سرمایشی به چه
شکل است.
 هنوزپاسخی داده نشده؟
هنوز تصمیمی در این مورد گرفته
نشده که بخواهند پاسخی بدهند.
هنوزپایان بحران مشخص نیست که
بخواهند تصمیمی بگیرند .متاسفانه
مهمترین مشکل این بحران که همه
برنامهریزیها را دچارمشکل کرده این
است که نمیدانند چه موقع و به چه
شکل باید عمل شود.

رعایت نسبی شرایط بروز
و شیوع کرونا در ایام نوروز
و تغییر عمده در سبک دید
و بازدید و سفرهای نوروزی
و سیزده بدر باعث شده بود
خوشبینانه به روزهای افول
این بالی از چین آمده فکر کنم و دلم میخواست
اولین نوشتهام درسال نو جنسی ازامید داشته باشد و
لحظهای خوش و مفرح را برای خوانندگان این نوشته
در روزهای قرنطینهی خانگی بسازد .اما مشاهدهی
رفتارهمشهریان گرامی در عصر یکشنبه آب سردی
بود که تمام تصورات پیشین را از ذهنم پاک کرد
گویی که در رویایی شیرین فرو رفته باشم و ناگهان
از خواب برخاسته و با واقعیتی فاجعهبار روبهرو شده
باشم .انگار نه انگار که ویروسی با رفتار ناشناخته و
مرگباردرزندگیمان پرسه م یزند و ازاین سو به آن سو
میرود .گویا بحرانزیستی و تماس دایمی با فاجعه ما
را چندان پوستکلفت و بیاحساس کرده است که تا
مرگ در خانه خودمان را نکوبد و عزیزی را از ما نرباید
چشممان به حقایق بازنمیشود.
همشهریان گرامی اینماسکهاودستکشهای
پالستیکی از ما موجوداتی رویینتن و ضدضربه
نمیسازد .بسیاری از ما بیآنکه خودمان خبر داشته
باشیم ناقالن خاموش ویروس کرونا هستیم .بیرون
آمدن افراد سالمند در این شرایط بیش از همه برای
خودشان خطرناک است .قدم زدن با جگرگوشههای

دلبندتان در پارکها فاجعه به بار میآورد .مرگ یکی
از این عزیزان بر اثر ابتالی به این ویروس هم خبر
خوشایندی نیست .میدانیم که خانهنشینی سخت
است و حوصلهی پیر و جوان و کودک و میانسال را
سرمیبرد اما یادمان باشد شرایط عادی نیست.
من از این همه خیرهسری و چشم سفیدی
همشهریهای عزیز و گرامی خویش که در عبور
اجباری از خیابان دیدم ،هم متعجب و هم بیمناکم.
سعی کردم در حد خویش بر عواقب این رفتارهای
پرخطر و بیخیال هشدار دهم .میدانم که بسیاری
از این حاضران در خیابان از زبانهای مختلف و بسی
معتبرتر از من پیام در خانه ماندن را دریافت کردهاند
اما ماجرا را جدی نگرفته و خطررا باورنکردهاند .هرچند
اگراین سخن بنده یک نفررا به ماندن درخانه و بیرون
نیامدن ترغیب کند بدان راضیام.
زمان گلهگزاری نیست .فردایی که دیگرویروس
کرونا تهدیدی جهانی نباشد ،حرفهای بسیاری برای
گفتن و شنیدن داریم اگر تا آن روز زنده بمانیم.
اکنون زمان التماس و خواهش و تمنا برای ماندن
در خانه است .برای بازی و قدم زدن در کوچه و پارک
و خیابان فرصت بسیار است اگر در خانه بمانیم و به
جان دیگران بیمناک باشیم .خطرفقط بیماری و مرگ
خودمان نیست .ما میتوانیم با این رفتار سبکسرانه
جانهای عزیز دیگران را تهدید کنیم؛ ناقل باشیم
بیآنکه خود بدانیم .ما سفیران بیخبر و نادان مرگ
هستیم و چنین بیمباالتیهای حتما یقهی خودمان
را هم خواهد گرفت.

خبر

آغاز کسب و کارهای کمخطر از  ۲۳فروردین
ایسنا:رییسجمهورصبحیکشنبهدرجلسه
ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا با بیان اینکه در
تولید ازابتدا با هیچ مانعی مواجه نبودیم و این مراکز
همچنان با رعایت پروتکل های بهداشتی فعالیت
خود ادامه میدهند ،اظهار کرد :امروز پیشنهاداتی
درباره فعالیتهای اقتصادی و کسب و کارها
مطرح شد که در نهایت پیشنهادات به تصویب
ستاد قرار گرفت؛ بر این اساس تصویب شد که
در استانهای کشوربجزتهران کسب و کارهای کم
ریسک میتوانند از ۲۳فروردین فعالیت های خود

را آغاز کنند ،اما کسب و کارهای پرریسک ازجمله
مراکزورزشی ،استخرها و مراکزی که نیازبه حضور
جمعیت دارند فعال تا اطالع ثانوی همچنان تعطیل
باقی می مانند تا بعداً درباره آنها تصمیم گیری
شود.رئیس جمهور ادامه داد :در بخش کسب و
کارهای کم ریسک بنا شد تا دراستان ها ازشنبه ۲۳
فروردین فعالیت ها با مراعات پروتکل های اعالمی
ً
حتما باید بر
از سوی بهداشت و درمان آغاز شود؛
این پروتکل ها نظارت شود و مسئولیت اصلی این
نظارت برعهده وزارت بهداشت است.

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای:خریدیکدستگاهغلطکخودرویی
کمرشکم دو و نیم تن جهت لکهگیری معابر (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد یک دسـتگاه
غلطـک خودرویـی کمرشـکم دو و نیـم تن جهت لکهگیـری معابر) بـه شـماره  2099005674000001را از طریق
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تا
ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به
آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی،
مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/01/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روزسهشنبه تاریخ 1399/01/26
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزشنبه تاریخ 1399/02/06
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز یکشنبه تاریخ 1399/02/07
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 413205077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

ارتبـاط = تلفنـی

چراغ خانههایتان را روشن نگه میداریم

روابطعمومی شرکت برق
شهرستان سیرجان

