دوشنبه  16تیر  | 1399شماره 611
 14ذیالقعده  6 | 1441جوالی 2020

@PasargadNews

آموزش 5

@PasargadNews

پيامك300099004806 :
 نجمه محمودآبادی
بعد از اتمام امتحانات پایانی دانشآموزان،
این روزها خانوادهها دغدغه فکری بسیاری برای
شروع سال تحصیلی جدید و ثبتنام فرزندانشان
دارند .از اسفند سال گذشته که مدارس به دلیل
شیوع بیماری کرونا تعطیل شدند و آموزشهای
مجازی جای آموزش در مدرسه را گرفت ،بسیاری
از والدین به نحوه تدریس معلمان از طریق فضای
مجازی انتقاد داشتند و معتقد بودند بچههایشان
به دلیل نبود در کالس ،آموزش آنالین را جدی
نمیگیرند و همین باعث ضعیف شدن پایه
بچهها شده است .از آن طرف امتحانات آنالین
هم برای خودشان داستان عجیبی داشتند و
بسیاری از دانشآموزان در زمان امتحان یا از روی
کتاب جواب سؤاالت را میدادند یا والدینشان
به جایشان در امتحان شرکت میکردند .همهی
اینها سبب شده بسیاری از والدین امسال در
ثبتنام فرزندانشان با شک و شبهه پیش بروند
و بگویند حاال یک سال دیرتر دیپلم بگیرند و
بچههایشان را ثبتنام نکنند .محمود قاسمیان
معاون ابتدایی آموزش و پرورش با تاکید به
اینکه والدین هرچه سریعتر نسبت به ثبتنام
فرزندانشان اقدام کنند ،سعی کرد به سؤاالت و
دغدغههای والدین جواب دهد.
 سال تحصیلی جدید قرار است از کی
شروع شود؟
آن طور که ستاد ملی کرونا اعالم کرده است؛
 15شهریور آغاز سال تحصیلی است .البته بعضی
از استانها اگرشرایطش را داشته باشند میتوانند
به صورت استانی از اول شهریور شروع کنند.
 کالسها قرار است آنالین برگزار شوند
یا حضوری؟
تا االن دستورالعملی اعالم نشده است .چون
بیماری قابل پیشبینی نیست .اگر شرایط بیماری
جوری باشد که نیاز به فاصلهگذاری و کمشدن
دانشآموزان داشته باشد ،کالسها به صورت
سهروز سهروز برگزار میشود .چون تعطیلی
پنجشنبهها هم حذف شده است .یعنی مثال
دانشآموزان یک روز در میان بیایند.
 اگر قرار باشد کالسها آنالین برگزار
شود ،شهریه مدارس غیردولتی به چه صورتی
است؟
هنوزمشخص نیست که سال آینده کالسها
به چه صورت برگزار میشود .فعال مدارس
غیردولتی و هیئتامنایی شهریه ثابت را دریافت
میکنند .ولی برای کالسهای فوقبرنامه فعال پولی
دریافت نمیکنند تا ببینند وضعیت چه میشود.

شوپرورش پیرامون سال تحصیلی جدید
توگو با معاون ابتدایی آموز 
گف 

برای ثبتنام مدرسه زودتر اقدام کنید
 مسلما بچهها در همهی پایهها تا حدودی افت دارند

 بحث گرفتن شهریه در مدارس
غیردولتی باعث شده که خیلی از
خانوادهها به مدارس دولتی رو بیاورند.
تا اینجا خیلی تفاوت عمدهای با
سالهای قبل نداشتیم و همان خروجی
که سالهای قبل را داشتیم .االن
مدرسهی غیردولتیای داریم که همچنان
ترافیک ثبتنام دارد .شرایط مالی والدین
طوری است که تامین هزینهها سخت
است به این خاطر این برخی تمایل دارند
به مدارس دولتی بیایند.
 امسال چند کالس اولی داریم؟
پیشبینی ما حدود  6800تا  7000نفر
است.
 برخی ازخانوادههای کالس اولی
قصد دارند بچههایشان را مدرسه
نفرستند چون میگویند پایه حساسی
است .اگر بخواهد به صورت آنالین
برگزارشود چیزی یاد نمیگیرند.
هنوز مشخص نیست که کالسها
آنالین است یا حضوری .مطمئنا کالس
اول چون حساسیتهای خاص خودش
را دارد حتما اگر قرار به آموزش مجازی عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
باشد ،تدبیری اندیشیده میشود که یک
بخشیاش حضوری باشد .چون از همان اول به گروه بچههای دیرآموزما بودند .والدین یک مقدار
صورت کامال مجازی امکانش نیست .بچهها یک نگران هستند که با این آموزش مجازی نتوانند
سن قانونی دارند برای مدرسه رفتن .حاال یک پیش روند .االن اکثرا برای پایه اول ثبتنام انجام
درصد کمی بودن که بچههایشان شرایط خاص دادهاند .اکثر مدارس ثبتنامهایشان روی روال
داشتند .مثال دچاربیماری خاص هستند .شاید در است و تا پایان مرداد باید ثبتنامهایشان را انجام

دهند .درصد خیلی کمی و شاید انگشتشمار به
خاطر کرونا حساستر شدهاند وگرنه ثبتنام طبق
سن تعریف شدهاش انجام میشود.
 امکان دارد کالسها به صورت شیفتی
برگزارشوند؟

صحبتهایی شده است به صورت زوج و
فرد برگزار شوند .همین کالسی که  30نفر بوده
است ما به صورت دو تا کالس  15نفر سه
روز در روزهای زوج و  15نفر بعدی سه روز در
روزهای فرد برگزار شود .مگر اینکه پروتکل خیلی

سختگیرانه باشد آن وقت درشیفت برگزار
میشود.
 آموزش آنالین ضعفهای
زیادی داشت و والدین از کالسهای
آنالین راضی نبودند.
تدریس آنالین معلمها ضعیف نبود.
در تدریس آنالین معلم وقت بسیار
بیشتری باید بگذارد .قبال معلمهای از
صبح ساعت  7و نیم تا  12و نیم بودند،
االن از 7صبح آنالین میشود تا  12شب.
عمال معلم چیزی کم نمیگذاشت .ما
در آموزش مجازی وقت بسیار گذاشتیم
و کارمان را هم انجام میدادیم منتها
خانوادهها باید همکاری الزم را انجام
دهند .برای سال جدید آمادگی بسیار
بیشتری داریم .پارسال بحث آموزش
مجازی یک دفعه اتفاق افتاد .خیلی از
مدارس محتوایشان را آماده کردهاند.
مطمئنا برای سال آینده اگر آموزش
مجازی باشد بهتربرگزارخواهد شد.
 به نظر میرسد هیچ نظارتی بر
روی امتحانات از سوی آموزش و
پرورش نمیشد و بعضی از والدین به
جای فرزندشان امتحان دادند.
والدین را نمیشود کنترل کرد .معلم ما این
همه وقت گذاشته ،زحمت کشیده و یک برگه
سوال تهیه کرده و در اختیار دانشآموز قرار
میدهد ،بعد مادربه جای بچه جواب میدهد .این
والدین به بچههای خودشان ظلم کردهاند .کسی

سرمربی تیم فوتبال گلگهر :نمیتوانم نتیجه بازی را هضم کنم
 ایسنا :سرمربی گل گهرسیرجان میگوید شکست
در این بازی را نمیتواند هضم کند.
مجید جاللی بعد از شکست عصر دیروز تیمش
مقابل شهرخودرو اظهار کرد :بازیکنانم با تمام وجود
بازی کردند و مستحق باخت نبود .حقمان بود این
بازی را ببریم .به هر حال فوتبال ورزش لحظههاست و
یزند .ما
یک لحظه غفلت سرنوشت هر تیمی را رقم م 
بازیهای خیلی مهمی درپیش داریم و باید همه تمرکزمان

را روی حفظ تیم بگذاریم .نباید بعد ازیک بازی خوب که با
شکست همراه شده ،اتحاد ما به هم خورد و باید کماکان
به آینده نگاه داشته باشیم و از بازیهای بعدی امتیازات
بیشتری کسب کنیم .به نظرم بازی فوقالعاده تلخی بود.
بعضی وقتها نمیتوان نتیجه را هضم کرد.
سرمربی گلگهر درباره غافلگیری خط دفاعی تیمش
و نقش تعویضها در این بازی گفت :ساختار گلی که
خوردیم ربطی به تعویضهای ما نداشت .یک لحظه

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهایتهیهمصالحواجرایکانیووسطمعابرسطح
شهر شماره یک سال( 99نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح و اجرای
کانیـو وسـط معابـر سـطح شـهر شـماره یـک سـال  )99بـه شـماره  2099005674000024را از طریـق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه
پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عـدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام
در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/04/16میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/04/26
مهلـت زمانـی ارایـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز یکشـنبه تاریـخ
1399 /05 /05
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز دوشنبه تاریخ 1399/05/06
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 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهایخریدیکدستگاهفک 250تنیجهت
سنگشکنکارخانهآسفالتشهرداریسیرجان(نوبتاول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات(شـرح مختصر :خریـد یک دسـتگاه فک
 250تنـی جهـت سنگشـکن کارخانـه آسـفالت شـهرداری سـیرجان) بـه شـماره  2099005674000025را از
طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت 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  1399/04/16میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز سهشـنبه
تاریخ 1399/04/24
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/05/04
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه تاریخ 1399/05/05
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 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

غافلگیر شدیم .به هر حال از بازیکنانم گالیهای ندارم.
آنها با تمام توان خود بازی کردند .همیشه هم اینطور
نمیماند .انشاءاهلل در بازیهای آینده این شکست را
جبرانکنیم.
او درباره این که آیا گل شهرخودرو آفساید بود یا
خیر؟ اظهار کرد :به نظرم گل شهرخودرو آفساید بود.
ولی از داوری گلهای ندارم .روی هم رفته علمکرد داور
خوب بود.

وی درباره موفقیت پیکان مقابل ذوب آهن و دیدار
تیمش با این تیم در هفته بیست و چهارم ،گفت:
اصلیترین بازیهای ما درفصل جاری با پیکان و شاهین
است و باید از این بازیها امتیازات خوبی کسب کنیم.
به همین دلیل است که میگویم باخت امروز تلخ بود
اما نباید اجازه دهیم این تلخی روحیه تیم ما را پایین
بیاورد .در هر صورت باید این تیم را سر پا نگه داریم تا
به هدفمان برسیم .به لطف خدا به هدفمان میرسیم.

خانوادههای محترم

که ضررکرده است خود بچه است .معموال کسانی
این کاررا کردهاند که بچههایشان ضعف داشتند.
خیلی از مدارس به بچههایی که ضعیف بودند با
اتکا به ارزیابی مجازی نمره ندادند .خواستن بچهها
حضوری بیایند و حضوری که آمدند یک ارزیابی
انجام شد .بعضی از خانوادهها هم جبههگیری
کردند که بیماری است ما میترسیم و فرزندشان
را به مدرسه نیاوردند .برای آنها مدرسه مجبور شد
براساس پوشهکارهای مجازی و کارهایی که انجام
داده بودند ،نمره دهند.
 فکرمیکنید درسال گذشته بچهها ضرر
کردند؟
مسلما همه بچهها درهمهی پایهها تا حدودی
افت دارند .هیچکس نمیتواند ادعا کند آموزش
مجازی عین آموزش حضوری است و کیفیتش
همان قدر است .به هر حال در درسهای خاص
مثل ریاضی ،مثل دروس فنی ،مثل دروس عملی
و دروس پایه بچهها افت داشتهاند .انشااهلل سال
آینده شرایط جوری باشد که معلمها بتوانند
دروس را مروری کنند و جبران شود.
 برای بچههایی که دسترسی به
گوشیهای هوشمند و اینترنت ندارند چه
راهکاری درنظردارید؟
برآورد اولیهای که شده حدود  10تا 15
درصد بچهها به گوشیهای هوشمند و اینترنت
دسترسی نداشتهاند .از طریق استان یک کاری به
عنوان درسنامه به صورت مکتوب انجام شد و
روی کاغذ چاپ شد و به بچه ها دادند .جاهایی
مخصوصا در روستاها که تعداد دانش آموزان
کم بود معلمها به صورت حضوری در یک فضا
با حدود  5تا  6دانشآموز کالس برگزار شد .برای
سال بعد هم درسنامهها در دستور کار استان
هستند .برای همه دروس درسنامه نوشته
میشود و بین دانشآموزانی که دسترسی به
اینترنت و گوشی هوشمند ندارند ،پخش خواهد
شد .تا جایی که میتوانند از طریق درسنامه اگر
هم شرایط اجازه دهد کالسهای حضوری برگزار
میشود.
مخابرات قولهایی داده است که برای بعضی
از روستاها به صورت رایگان مشکلشان را حل
کند .خانوادهها نگران نباشند و برای ثبتنام زودتر
اقدام کنند .چون بحث کتابشان درسامانه است
و ممکن است امکان سفارش کتاب را از دست
بدهند؛ مخصوصا پیش دبستانیها و کالس
اولیها .دیگر اینکه ما بتوانیم به موقع برنامهریزی
کنیم و تعداد نیروهایمان باید مشخص شود و
کالسبندیها انجام شود.

جناب آقای

مرادی ،توفیق ،خضری

حمداهلل عربگوئینی

مصیبــت درگذشــت مرحــوم حاجعبــاس
مــرادی را خدمــت شــما تســلیت عــرض نمــوده،
از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز از دســت
رفتــه غفــران و رحمــت الهــی و بــرای بازمانــدگان
طــول عمــر و اجــر مســئلت مینمایــم.

درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را بــه شــما
و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض
میکنیــم .خداونــد روح آن عزیــز از دســت
رفتــه را قریــن رحمــت و مغفــرت فرمایــد.

کارگاه خدمات ساختمانی ایمنساز ،عسکری

هفتهنامه پاسارگاد

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
متخصص اعصاب و روان از تهران

شب 4-10

آدرس :چهارراه تختی -تختی  -6جنب آگاهی تلفن42209165 - 42209795 :

به یک خانم تنها

جهت انجام امور منزل
به صورت دائمی

( با محل سکونت) نیازمندیم
۰ ۹ ۱ ۹ ۵۵۰ ۶ ۴۱۷

به یک نفر
اصالحکار و یک
نفر اپیالسیونکار
نیازمندیم
۰۹۳۸۸۲۴۳۴۴۶

خریدار تنور گازی دست
دوم هستیم
09164761027
زمین فروشی
یک قطعه زمین تجاری واقع در انتهای بلوار
د د ر صد تجاری به همراه پروانه
ابن سینا ص 
 ۲طبقه به فروش میرسد
۰ ۹ ۰۲ ۵ ۲۴۲ ۵ ۳۴

جواز حمل سالح شکاری 2لول ساچمه
زنی تهپر به شماره 91690789
مدل کوسه به نام محمد کاظم ربانیفر
به شماره ملی 3179910267 :مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
نسخه اول سند قطعی منقول مربوط به یک دستگاه
سواری پژو  GLX 405بنزینی مدل 1387

به شماره انتظامی  971-75ص  68به نام عالیه حسنزاده
سبلوئی به شماره ملی 2994039656 :به شماره سند:
 20372مورخ  1397/11/29تنظیمی دفترخانه 78
سیرجان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

کلینیک مهرگان برای تکمیل کادر
خود به تعدادی نیروی خانم جهت
دستیار دندانپزشک نیازمند است.
034-42203171

