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 پاسارگاد
درحالیکه بسیاری از معلمان و کارکنان
مدارس غیردولتی سیرجان از عدم پرداخت
حقوق درماههای اسفند و فروردین گالیه دارند،
روز گذشته رییس سازمان مدارس غیردولتی
کشور اعالم کرد :معلمانی که حقوق نگرفتهاند
به سامانه  ۰۲۱۴۳۱۷۰گزارش دهند.
پیش از این نیز سازمان مدارس غیردولتی
شوپرورش از الزام مدارس
کشور و وزارت آموز 
غیردولتی به پرداخت حقوق معلمان درماههای
تدریس مجازی (اسفند ،فروردین و اردیبهشت)
سخن گفته بودند اما همچنان تعداد قابل
توجهی ازمعلمان مدارس غیردولتی درسیرجان
با تماس یا ارسال پیام به پاسارگاد ،از عدم
پرداخت حقوق خود گالیه دارند .این موضوع
در حالیست که معلمان مدارس غیردولتی ۷۵
روز است که بدون دریافت حقوق ،در حال
آموزش از طریق فضای مجازی هستند .به
عبارت دیگر معلمان مدارس غیردولتی نه تنها
حقوقی دریافت نکردهاند که هزینه اینترنت نیزبه
مخارج ایشان اضافه شده است .یکی ازمعلمان
در این رابطه به پاسارگاد میگوید« :هفتهای 20
هزار تومان بسته اینترنت میخرم تا بتوانم هم
ویدیوهای تدریس در فضای مجازی را دانلود
کنم و هم فیلمهای تدریس خود را آپلود
نمایم .جدا از آن برای کنترل درس خواندن
دانشآموزان ،ناچارهستم روزانه با آنها تماس
بگیرم».
بنا به گفته معلمان ،توجیه موسسان
مدارس غیرانتفاعی در پرداخت نکردن حقوق،
عدم تسویه کامل شهریه مدارس توسط والدین
است .اما با بخشنامه روز گذشته سازمان
مدارس غیردولتی کشور مبنی بر مجاز بودن
مدارس غیردولتی به دریافت کامل شهریه،
موسسان مدارس موظف به پرداخت حقوق
معلمان و کارکنان خود شدند.
مطابق بخشنامه ذکر شده ،مدارس
غیردولتی پس از کسر هزینه امور خدماتی
نظیر سرویس ایاب و ذهاب ،غذا ،اردوهای
دانشآموزی ،سالن ورزشی ،استخر و...
آموزشهای فوقبرنامه که از اسفندماه متوقف
شده است ،میتوانند مبلغ شهریه را به طور
کامل دریافت کنند .دلیل این موضوع ،ادامه
یافتن آموزش دانشآموزان در ایام تعطیلی
کرونا ازطریق فضای مجازی ذکرشده است.
با این وجود ،در حالی که به نظر میرسد با
اخبار ذکر شده ،مشکل حقوق معلمان مدارس

وضعیت معلمان مدارس غیردولتی سیرجان در هالهای از ابهام

 ۷۵روز بدون حقوق

غیردولتی در حال رفع شدن است،
پاسارگاد از مشکل جدیدی مطلع
شده است .بنابر اخبار واصله از
سوی برخی معلمان ،عدهای از
والدین در مقابل پرداخت شهریه
مقاومت کرده و اظهار داشتهاند
به دلیل تعطیلی مدارس و ناکافی
بودن آموزش مجازی ،از پرداخت
شهریه خودداری خواهند کرد.
این عده معتقدند در ایام تعطیلی،
وظیفه نظارت بر دروس فرزندان
و آموزش آنها ،بر دوش والدین
است و بنابراین دلیلی جهت
پرداخت شهریه یا حداقل شهریه
کامل وجود ندارد.
یکی دیگر از معلمان در
این رابطه به پاسارگاد میگوید:
«واقعیت این است که تدریس
در فضای مجازی بسیار وقتگیرتر
و دشوارتر از تدریس در کالس
درس است .ما در بسیاری از مواقع
ناچار هستیم درسها را یک به
یک به بچهها توضیح دهیم .بماند
عکس:امین ارجمند | آرشیو پاسارگاد
که والدین نیز در تدریس مجازی
حضور دارند و باید جواب ایرادها و انتقادهای خیر .والدین هر زمان که بخواهند با ما تماس
آنها را نیز بدهیم .در کالس درس ،وقت معلم میگیرند تا با کودکشان که درس نمیخواند،
قابل برنامهریزی است اما در فضای مجازی صحبت کنیم .به دلیل سرعت کم اینترنت،

مجبور هستیم بعد از ساعت  12شب اقدام به
فرستادن ویدیوی درسها کنیم .اکثرشبها تا
ساعت 3بیداریم و چون درفضای مجازی آنالین

مردم باید تب کریمهکنگو را جدی بگیرند
 اکبر اسدی*
باتوجهبهبارندگیهایمناسب
سال گذشته و بارشهای
بهاری امسال و درگیر شدن
نظام سالمت به ویروس
کرونا ،به منظوراهمیت توجه
به بیماریهای واگیردار و
فصلی که براساس نوع فصل بروزمیکنند مورادی
قابل تذکربه نظرمیرسد.
هرساله بر اساس نوع فصل مواردی از بیماریها
بروز میکنند .بیماریهایی مثل :تب کریمه

کنگو( ) CCHFو تب مالت و بیماریهای منتقله
از آب و غذا
بیماری تب خونریزی دهنده کنگو( : )CCHFمردم
باید این نوع بیماری را جدی بگیرند ،به خصوص:
روستاییان ،دامداران ،قصابان وتمام کسانی که در
محل زندگی خود دام نگهداری میکنند و احتمال
دارد در آن محل کنه وجود داشته باشد .اگر افراد
دستورات بهداشتی الزم را رعایت و مراقبتهای
الزم را جدی بگیرند جای نگرانی نیست .خوشبختانه
افرادی که به این بیماری مبتال شدهاند به درمان
دارویی به خوبی جواب داده و درمان شدهاند .اما

میزان کشندگی این بیماری در انسان ک  ۴۰تا 45
درصد است و حتما باید مراقبتهای الزم را انجام
داد تا از انتقال بیماری جلوگیری شود.
متاسفانه این بیماری در دامها هیچگونه عالیمی
ندارد و مواردی از این بیماری طی سالهای گذشته
درمناطق مختلف کشوروجود داشته است و هنوز
هم موارد جدیدی ازاین بیماری دیده میشود .فصل
شیوع اینبیماریمعموال ازاوایلبهارتا اواخرمهرماه،
همزمان با رشد و تکثیرکنه است .هرساله درکشور
و شهرستان با شروع فصل بهار و آغار کار صنعت
دامداری و دامپروری مواردی ازبیماری ccHfدرافراد

هستیم ،والدین مرتبا با ما تماس میگیرند .مثال
ساعت  3شب زنگ م یزنند و میگویند فرزند
ما درس نمیخواند ،با او صحبت و یا حتا دعوا

کنید ».اما با این اوصاف ،همچنان
برخی از والدین معتقدند آموزش
مجازی ناکافی است و بار این
مسئولیت بردوش آنهاست .یکی
ازوالدین میگوید« :فرستادن ویدیو
و توضیحات معلم کافی نیست.
من ناچارم خودم ویدیوها را گوش
کنم و دوباره درسها را به فرزندم
توضیح دهم .آموزش مجازی با
آموزش واقعی اصال قابل مقایسه
نیست و من شاهد افت تحصیلی
فرزندمهستم».
 رییس اداره کار :مدارس
درموردشهریهبهوالدینتخفیف
بدهند
در ایام تعطیلی مدارس
به دلیل شیوع کرونا ،بسیاری از
موسسان ازمعلمان خود خواستند
تا برای دریافت بیمه بیکاری ثبتنام
کنند .این موسسان با توجه به
خودداری برخی از والدین جهت
پرداخت شهریه ،همچنان معتقد
هستند که با توجه به خالی بودن
حساب مدرسه ،تنها راه حل،
پرداخت بیمه بیکاری به معلمان است .در این
میان هرچند برخی خبرهای کشوری از خارج
شدن معلمان مدارس غیردولتی از لیست

اتفاق میافتد .در خصوص این بیماری الزم به ذکر -3دست نزدن به کنههایی که به بدن دام چسبیده
است که در موارد مشکوک سابقهی گزش کنه یا است
جداکردن کنه از بدن حیوان یا تماس با دام و یا  -4مراقبت ازورود کنه به محل زندگی استراحت به
گوشت دام وجود دارد .از عالیم بیماری میتوان به دلیل نزدیکی به آغل دام
مواردی چون :تب ،خونریزی زیرپوستی ،خونریزی لثه-5 ،قراردادن گوشت گرم و تازه قبل ازخرد کردن و
خونریزی مثانه و از عالیم آزمایشگاهی میتوان به استفاده به مدت۲۴ساعت دریخچال
کاهش محسوس پالکتها اشاره کرد.
-6رعایت اصول بهداشتی درموقع ذبح دام
-7عدم استفاده از استخرهای موتورآبها و
راههای پیشگیری ازاین بیماری:
-1سمپاشی آغل ،اصطبل و محل نگهداری دامها با آب قنوات برای شنا کردن و جلوگیری از آببازی
هماهنگی اداره دامپزشکی به منظور از بین بردن و کودکان دراین آبها
درصورت بروزعالیم حتما به پزشک مراجعه کنید.
جلوگیری ازرشد و تکثیرکنه
 -2پرهیز از کشتار دام در محیط خانه و زندگی و * رییس گروه بیماریهای معاونت بهداشتی شهرستان
کشتاردام درکشتارگاه
سیرجان

دریافتکنندگان بیمه بیکاری میگویند اما حامد
هادیان؛ رییس اداره کارسیرجان درگفتوگویی
که هفته گذشته با پاسارگاد داشت ،این خبر
توگو به
را تکذیب میکند .قسمتی از این گف 
شرح زیر است:
 معلمان مدارس غیردولتی ازلیست
بیمه بیکاری حذف شدند؟
خیر ،هنوز در لیست هستند و
تقاضایشان درحال بررسی است .آموزش قطع
نشده و شهریه را هم دارند میگیرند .ما ازهمین
مسئله قدری دلخور هستیم و اعالم کردیم اگر
قرار است معلمان عزیز مدارس غیردولتی به
دلیل تعطیلی مدارس در ایام کرونا ،مشمول
بیمه بیکاری شوند ،حداقل مدیران و موسسان
مدارس غیردولتی به اولیای دانشآموزان بابت
شهریه تخفیف بدهند .اگر بخواهند شهریه را
کامل بگیرند و از آن طرف هم نیرویشان را
برای بیکاری بفرستند ،کار درستی نیست و من
مخالفهستم.
 در این مورد تحقیق شده که کدام
مدرسهها هم شهریه کامل را گرفتند و هم
معلمانشان را برای بیمه بیکاری معرفی
کردند؟
آمارهای ما کلی است و باید آمار
تفکیکشده را بگیریم ولی اکثر مدارس
غیردولتی برای نیروهایشان تقاضا دادند .اگر
معلم در حال انجام کار است ،باید حقوقش
پرداخت شود .اگر هم بیکار شدند ،وظیفه ما
پرداخت بیمه بیکاری است اما به طورمثال یکی
ازمواردی که من با درخواست مدرسه مخالفت
کردم ،این بود که آمدند اداره کار و ما بررسی
کردیم و متوجه شدیم نیروی دفتری آن مدرسه
هنوز تا ساعت  2کار میکند و تقاضای بیمه
شوپرورش
بیکاری نیز داده شده .ما از آموز 
میخواهیم که کمک کند و نظارت بیشتری
صورت گیرد که اگر مدرسهای شهریه کامل را
میگیرد ،حقوق معلمش را نیزپرداخت کند .چه
لزومی دارد ازبیمه بیکاری استفاده کنند؟
 پیشنهاد شما برای اینکه به مردم
فشاروارد نشود چیست؟
الاقل شهریه را تا زمانی که دانشآموزان
به مدرسه رفتهاند دریافت کنند و باقی را به
مردم تخفیف دهند؛ این حداقل است .اگر
هم معلمان به صورت مجازی کار میکنند که
بحثش جداست .ولی به طور کلی در اداره کار،
شرایط بررسی میشود و اگر مشمول قانون
بیمه بیکاری باشند ،این مبلغ پرداخت میشود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای عملیات زیرسازی و
آسفالت معابر سطح شهر شماره  2سال ( 99نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
عملیـات زیرسـازی و آسـفالت معابـر سـطح شـهر شـماره  2سـال  )99بـه شـماره  2099005674000008را
از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگزاری مناقصـه از دریافت اسـناد
مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق 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 محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/02/22میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روزچهارشنبه تاریخ 1399/02/31
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزشنبه تاریخ 1399/03/10
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز یکشنبه تاریخ 1399/03/11
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 سـامانه سـتاد جهت انجام مراحل عضویت در سـامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتـر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

