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شوپرورش سیرجان پیرامون بازگشایی مدارس
گفتوگو با رییس آموز 

 پاسارگاد
ازروزشنبه ،مدارس سراسر کشوربه مدت
یک ماه و با اعالم الزام حضور معلمان و
اختیاری بودن حضور دانشآموزان ،بازگشایی
شدند .تحقیقات پاسارگاد از برخی مدارس و
تعداد دانشآموزان حاضرشده در کالسهای
درس ،حاکی از استقبال حداقلی از 2تا  10نفر
است .درحقیقت هرچند بسیاری ازوالدین تا
همین چند روز پیش از ناکافی بودن آموزش
مجازی گالیه داشتند اما واهمه از احتمال
ابتالی به کرونا ،موجب شد تا تصمیم بگیرند
فرزندانشان را به مدرسه نفرستند .از سویی،
برخی ازمعلمانمدارسغیردولتینیزهمچنان
از عدم دریافت حقوق سه ماه خود سخن
میگویند و بنابرشنیدهها و همچنین اظهارات
مسئول امورمشارکتهای مردمی ،بعید است
برای ماه آموزشی اضافه شده مبلغی دریافت
نمایند .این در حالیست که از قضا در این
ماه ،کار معلمان چه در مدارس دولتی و چه
غیردولتی دو برابرشده زیرا صبحها باید تدریس
حضوری را انجام دهند و عصرها تدریس
مجازی را پی بگیرند.
شوپرورش
اکبرمحیاپور؛ رییس اداره آموز 
سیرجان از اجرای دقیق پروتکلهای بهداشتی
سخن میگوید و معتقد است معلمان در
تدریس ،به دنبال انجام وظیفه و مسئولیت
اجتماعی خویش هستند و مسایل مالی
برایشان اهمیت کمتری دارد.
 گویا امروز(شنبه) مهمانانی از آموزش
و پرورش استان داشتید .دلیل و نتیجه
حضورشان درسیرجان چه بود؟
بازدید از سیرجان ،جزو برنامه بازدید از کل
استان بود .اداره کل آموزش و پرورش استان
به هر 32شهر استان ،نمایندگانی را جهت بازدید
اعزام کرده بود و سرکار خانم مرادی؛ معاون
پرورشی اداره کل نیز به سیرجان آمدند تا از
مدارس ما بازدید کنند .یک فرم ارزیابی بود و
ایشان ازچند مدرسه درمقاطع تحصیلی مختلف
بازدید و از روند کاری مدارس ابراز رضایت کردند.
همچنین ایشان درجریان تمهیدات اندیشیده ما
برای برگزاری امتحانات درمدارس روستایی ما قرار
گرفتند و رضایت کافی نیزوجود داشت.
 انتخاب مدارس بازدید شده توسط
شما انجام شد یا ایشان به طوراتفاقی انتخاب
کردند؟
ما لیست مدارس را در اختیار ایشان قرار
دادیم .البته به دلیل اینکه بازدید از مدارس
روستایی برای ایشان امکانپذیر نبود ،بازدیدها
از مدارس شهری انجام شد و ایشان از لیست
ارایهشده ،تعدادی ازمدارس را برای بازدید انتخاب
کردند.
 از تعداد دانشآموزانی که امروز در
مدارس حاضرشدند ،اطالعی دارید؟
براساس درسها متفاوت است .هدف
وزارتخانه این است که دانشآموزانی که به هر
دلیل امکان استفاده از فضای مجازی را نداشتند

طبق پروتکلهای بهداشتی عمل میکنیم
 حدود  ۳۰۰میلیون تومان اعتبار ضدعفونی مدارس سیرجان است
 اگر استقبال دانشآموزان زیاد باشد ،ممکن است آموزش زوج و فرد شود

و یا درسهایی که
دانشآموزان کمتر از
طریق فضای مجازی
توانستند بیاموزند،
فرصتی داشته باشند تا
یک آموزش تکمیلی را
داشتهباشند.همانطور
که اشاره کردم ،حضور
دانشآموزان درمدارس
بنا به درسها متفاوت
است .مثال ممکن
است امروز یک درس
به اصطالح خواندنی
داشته باشند و تنها
دو نفر مراجعه کنند
اما ممکن است فردا
درسی متعلق به یکی از
علوم پایه ارایه شود و
 20دانشآموزبه مدرسه
مراجعه کنند .درنتیجه
میزان حضور بنا به روز،
ساعت ،درس و مدرسه
متفاوت است .درپایان
ماه یا هفته ،میشود
آماررا گرفت.
 ساعت بازبودن
مدارس و حضور
معلمان در مدارس
چگونهاست؟
ساعت باز بودن
مدارس از صبح تا ظهر
است .در مورد حضور معلمان ،گفتهاند که در
هفته اول الزاما حضور داشته باشند تا در هفته
دوم ،بر اساس تعداد مراجعان در هفته اول،
تصمیمگیری شود .احتماال وزارتخانه و اداره کل
میخواهند از وضعیت هفته اول ارزیابی داشته
باشند تا برای هفته دوم تصمیم بگیرند.
 برای ضدعفونی کردن مدارس آیا اعتباری
اختصاص داده شده است؟
بله .یک اعتباری به حساب مدارس بر اساس
سرانه و آمار دانشآموزی واریز شده است که بر
همین اساس میتوانند کار ضدعفونی را انجام
دهند.
 در این بحث ،تفاوتی بین مدارس دولتی
و غیردولتی وجود دارد؟
این اعتبار مختص مدارس دولتی است.
مدارس غیردولتی باید از همان درآمدهای

با مجوز رسمی

ساخـت تیـرچه و اجـرای سقـف

م
جهزتر
ین اتوب

ار

تحت پوشش بیمه و با سابقه طوالنی

آدرس:کمربندی جنب شرکت حمل و نقل پوررنجبران
09138420437-09140965915
سلطانی 42268532

تعمیر یخچال فریزر و لوازم گازسوز
تعمیر در محل کار و منزل شما

    0 9 1 3 9 4 7 0 5 3 5کورکی

ریشهکنی کامل
سوسک و موش و
موریانه در منزل
09165425855

فروش امتیاز

وام رسـالـت

09103792289
فروش یک دستگاه
پراید  132مدل ،99
صفر سفید و یک
دستگاه پراید  132مدل
 84مشکی دوگانهسوز

09137315430

اختصاصی خودشان این کاررا انجام دهند.
 جمع مبلغ اعتبارچه میزان است؟
تقریبا حول و حوش 300میلیون تومان است.
 یکی از پروتکلهای بهداشتی ،بحث
فاصلهگذاری اجتماعیبیندانشآموزان است.
اگراستقبال بیشترشود ،با توجه به محدودیت
فضای کالس ،چگونه فاصلهگذاری رعایت
میشود؟
شورای مدرسه دارای اختیار است که موضوع
را دراین شورا مطرح و تصمیم گرفته شود که کار
به چه شکل انجام شود.
 راهکارهای احتمالیچهمواردیهستند؟
اگر تعداد داتشآموزان زیاد بود ،به طور
مثال میتوانند تعداد را نصف کنند و عدهای از
دانشآموزان روزهای زوج و عدهای دیگر در
روزهای فرد به مدرسه مراجعه کنند.

 ممکن است شیفت عصر نیز راهاندازی
شود؟
فعال درچارچوب همان ساعت رسمی است.
 یکی دیگر از موارد تهیه ماسک و
دستکش برای دانشآموزان است .آیا داشتن
این وسایل برای دانشآموزالزامی است؟
بله ،مخصوصا ماسک الزامی است و باید به
همراه داشته باشند.
 اطالع دارید که سایز کوچک ماسک در
سیرجان وجود ندارد و در مورد دستکش نیز،
کال در کشور سایز کوچک دستکش وجود
ندارد؟
تا امروز که گزارشی از مشکالت اینچنینی
به ما نشده .مطابق بازدیدی هم که امروز معاون
مدیرکل آموزش و پرورش استان به همراه
همکاران ما از مدارس داشتند و همچنین بازدید

خریدار ضایعات
آهن و غیره هستیم

09132476144
09133470520

امـــــالک
توکــــــل

خریــد فــروش ،رهــن اجــاره

09135989435
میدان آزادی

به یک حسابدار پارهوقت برای
کار در آهنفروشی نیازمندیم

09133452969

به یک شاگرد جوشکار
نیازمندیم
09133452969

آدرس :شهرک صنعتی شماره یک اولین
خیابان ،سمت چپ
         0 9 1 3 3 4 5 4 3 4 9جواد  عسکری

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969

اجرای رومالین رنگ
و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

 09135028220جعفری

ضایعات و آهن دست دوم
و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

خـریـد و فــروش
آهـنآلـات

دسته دوم  و ضایعات در محل

09133791899
09396176997

ضایــعـات
و آهـنآلـات

09133456403

09132456684

به یک همکار خانم آشنا به کامپیوتر (مقدماتی) به
صورت تماموقت در نمایندگی خدمات فنی نیازمندیم
حقوق :یک میلیون تومان  +پورسانت فروش
ساعات کاری :
 16:00الی 19:00
 8:00الی 13:00
۰۹۱۳۷۰۵۷۴۳۷
محل کار  :چهارراه مهدیه

 30نفر ازراهبرهای آموزشی ما ،مشکل خاصی در
این زمینه مشاهده نشد.
 یعنی تمام دانشآموزان ماسک و
دستکشداشتند؟
بله ،چون تعداد کم بوده ،مشکل خاصی وجود
نداشت.
 آیا درمدرسه فردی با مسئولیت چکآپ و
کنترل دانشآموزان ازنظرعالیم هشداردهنده
وجود دارد؟
صد در صد .ببینید ،دانشآموزان مقطع
متوسطه که خودشان تشخیص میدهند .در
مدارس ابتدایی نیزدر اکثرمدارس مربی بهداشت
داریم و نه فقط در مورد این بیماری که در مورد
سایربیماریهایدیگرنیز،وظیفهمربیانبهداشت،
کنترل و مراقبت است و حتا وقتی این بیماری
نبوده ،در مورد بیماریهای دیگر و مشکالت

مربیان
بهداشتی،
بهداشت مدارس به
مسئله ورود میکنند
و با هماهنگی مرکز
بهداشت ،اقدامات الزم
را انجام میدهند.
 آیا بودجهای
برای مدارس جهت
تهیه ماسک و
برای
دستکش
معلمان و کادر بخش
اداریشان اختصاص
یافته؟
مدیر مدرسه مجاز
است از همان سرانه
بهداشتی که در اختیار
دارد و سایر منابع
موجود در مدرسه ،این
امکانات را فراهم کند.
برای

دانشآموزانی که
نتواستند از آموزش
مجازی بهره ببرند
و در عین حال ،به
دلیل واهمه از کرونا
حاضر به حضور در
کالسهای جبرانی
نیستند ،آیا تدابیر
خاصی اندیشیده شده
است؟
ببینید ،ما در
روستاها یک سری درسنامهها و بستههای
آموزشی را توسط راهبرهای آموزشیمان توزیع
کردیم .فرصت بازگشایی یکماهه مدارس برای
همین است تا دانشآموزانی که نتوانستند از
برنامههای مجازی استفاده کنند ،از کالسهای
حضوری استفاده کنند .حداقل میتوانم بگویم
که در مدارس روستایی و چندپایه ،در این
زمینه اقداماتی توسط راهبرهای آموزشی انجام
شده است .چون مشکلی که شما گفتید ،بیشتر
مختص به مدارس روستایی است.
 قراردادهای معلمان مدارس غیردولتی در
اردیبهشت تمام میشود .آیا برای این یک ماه
جدید ،باید قرارداد جدید منعقد شود؟ تکلیف
چیست؟
قرارداد این معلمان سالیانه بوده است.
 یعنی براساس سال تحصیلی؟

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نـادری نیا

09133455472

ابتدای بلوار دکتر صادقی 100 -متر بعد از تقاطع دهخدا

ت احوال
قابل توجه همشهریان گرامی -خدمات ثب 

فقط در کمتر از  5دقیقه میتوانید در این دفتر ،ثبتنام کارت ملی
هوشمند و تعویض شناسنامه خود را انجام دهید

صـدور و تـحویل دو روزه

میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان دفتر پیشخوان نوین ارتباط      4 2 2 3 5 0 9 9

امـالک امیـرکبیـر

تجاری  13/5قصب بر بلوار عباسپور  3/5میلیارد
منزل  2طبقه  8قصب درب ساختمان  1/400میلیارد شهرک نصر
منزل  8قصب  2کله  3طبقه،طبقه باال نیمساز  1/450میلیارد شهرک بعثت

منزل  8قصب درب ساختمان  2طبقه نوساز کلید نخورده بلوار چمران  2/300میلیارد یا معاوضه با تجاری

زمین  10قصب درب حیاط پزشکان -2قیمت توافقی
زمین  10قصب شناژریزی شده فاز 3فخرآباد قیمت توافقی

آپارتمان  110متر دو نبش طبقه چهارم دارای اسانسور و پارکینگ تکمیل
محدوده سردار جنگل و سید جمال  850میلیون
منزل  2طبقه دو نبش  3واحدی نوساز در حال تکمیل  10قصب شهرک
صدرا اراضی شریف  1/700میلیارد

باغ پسته  2/5هکتار  2حبه آب شیرین فخرآباد 1/600میلیارد
فروش باغ و زمین برای خانه باغچه در محدودههای هماشهر و کران و دهقاضی و ....

خریدار زمین در حد  2تا  3هکتار در محدوده شهر هستیم
خریدار زمین یا منزل در محدوذده کوی شریعتی

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن  -افتخاری
09923963619-09132799667-09217593889-42205360

یک ویال
(ساختمان و استخر شیک)

حدودا  60قصب به فروش میرسد
091955506417

بله .قراردادها مشکل ندارد.
 ولی درقراردادها تاریخ ذکرشده.
ماه جدید جزو برنامههای آموزشی است و
مشکلی از این بابت وجود ندارد.
 آیا معلمان مدارس غیردولتی نیزبابت ماه
تحصیلیجدید،حقوقدریافتخواهند کرد؟
وزارتخانه مشخص کرده که این یک ماه جزو
برنامه آموزش جبرانی مدرسه است .درواقع ازنظر
ما این موضوع ،چیزی خارج ازوظیفه کاری معلم
نیست و وزارتخانه مدارس غیردولتی را موظف
کرده درچارچوب آن قرارداد ،باید شهریه را دریافت
و حقوق معلمانشان را بپردازند .این موضوع در
مورد تمام کارکنان مدرسه نیز صادق است و تمام
ایشان باید حقوق خود را دریافت کنند.
 برای معلمان مدارس دولتی نیزهیچ مبلغ
اضافهای بابت کار بیشترشان پرداخت نخواهد
شد؟
خیر .معلمان دولتی نیز به همان شکل قبل،
حقوق دریافت میکنند .باید به طور کلی متذکر
شوم که هر وقت مشکلی به وجود میآید ،یک
سری حواشی نیز با خود به همراه دارد .هر مشکل
با یکسری تهدید و فرصت همراه است .آنچیزی
که ما در این مدت شاهد بودیم ،این است که
بسیاری از معلمان ما بدون توجه به این مسایل و
به خاطر احساس مسئولیتی که داشتند ،حتا قبل
ازراهاندازی شبکه شاد فعالیتهای آموزشیشان را
شروع کرده بودند.
 بسیاری ازوالدین و معلمان ازضعفهای
زیرساختی شبکه شاد شکایت دارند و ناچارند از
پیامرسانهایخارجیاستفادهکنند.
مطابق آماری که وزارتخانه منتشر میکند
و ما داریم ،اینگونه نیست و تعداد زیادی از
معلمان از شبکه شاد استفاده میکنند .وزارت
آموزش و پرورش به این شبکه به عنوان ابزاری
که فقط در این بحران از آن استفاده شود ،نگاه
نمیکند .وزارت برای استفاده از فضای مجازی
و آموزشهای اینچنینی یک برنامه درازمدت
دارد که بخشی از آموزش دانشآموزان ،اولیا و
معلمان را در بستر این شبکه انجام دهد .قطعا
هر کار نوپایی ایراد دارد اما روزبهروز در حال
تالش هستند تا ایرادات کمتر شود و ما هم
ایراداتی را که با آن مواجه میشویم ،به وزارتخانه
منعکسمیکنیم.
 امتحانات امسال به چه صورت برگزار
خواهدشد؟
آنچه تاکنون وزارتخانه اتخاذ کرده ،این است
که امتحانات پایه  12به صورت نهایی و حضوری و
با دستورالعمل خاص در اجرا نظیر؛ فاصلهگذاری و
از 17خرداد برگزارمیشود .همچنین درپایه  9چون
بحث انتخاب رشه است ،آزمون حضوری خواهد
بود اما با اختیارمعلم و مدیرمدرسه .یعنی آزمون
توسط مدرسه گرفته خواهد شد و دیگر آزمون
هماهنگ استانی و کشوری در میان نیست .در
مقطع ابتدایی نیزآزمون نداریم و به شکل توصیفی
کار انجام خواهد شد .همچنین در پایه  7و 8
آزمون غیرحضوری خواهد بود.

به دو نفر نیروی ساده جهت کار در
آشپزخانه رستوران به صورت تک
شیفت و دو شیفت همراه با بیمه
و حقوق مکفی نیازمندیم
09131787970
کارت هوشمند فعالیت راننده حرفهای
به شماره - 2330070 :به نام سید علی
افتخاری حسینی فرزند سید محمود به کد ملی:
 3071788044مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد از یابنده خواهشمندیم در صورت
پیدا کردن آن را داخل صندوق پستی بیندازد

کارواش با کلیه امکانات واقع در
خیابان شفیعی ،میدان گیتی نورد
به دلیل تغییر شغل و زیر قیمت کارشناسی
به فروش میرسد.
09133937998
برگ سبز خودروی وانت پیکان سفید
شیری -روغنی مدل  1393به شماره پالک
 14384ص  19و شماره موتور  118P0053977و
شماره شاسی NAAA36AA4EG654888
به نام علی سلمانی با کد ملی 3390161295
مفقود گردیده است.
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محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

