خروج مرغ
از استان
تا اطالع ثانوی
ممنوع

فردای کرمان :استاندار کرمان با اشاره به تالطمهای بازار مرغ در استان گفت که ما صادقانه رفتار
کردیم و طبق قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار کشور ،مرغ در استان توزیع کردیم اما برخی از استانهای
دیگر ،طبق این قیمت عرضه نکردند و این امر باعث کمبود در بازار استان کرمان شد.زینیوند خروج مرغ از
استان را تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم و اظهار کرد« :باید کمبود مرغ در استان با مرغ منجمد تامین شود».
وی با بیان اینکه کنترل ورودی و خروجی کشتارگاهها باید بهدقت انجام شود ،خبر داد که از وزیر جهاد
کشاورزی مجوز راهاندازی مرغداری در استان را گرفتهاند.

شهر
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هشدار هواشناسی نسبت به وزش باد شدید در کرمان

فارس :سازمان هواشناسی نسبت به وزش باد شدید تا خیلی شدید در سطح استان کرمان با سرعت متوسط بین  ۶۰تا  ۹۰کیلومتر
برساعت و وزش باد لحظهای شدید موقت با سرعت بیش ۱۱۰کیلومتر بر ساعت بهصورت نقطهای و محلی هشدار داد .بر اساس این گزارش،
این سامانه از ظهر سه شنبه  28بهمن ماه آغاز و تا اواخر وقت جمعه اول اسفندماه ادامه خواهد داشت .طوفان و خیزش گردوخاک ،کاهش
دید و کیفیت هوا و اختالل در تردد جادهای به سبب کاهش دید ،احتمال بروز خسارت به تاسیسات سبک شهری و روستایی ،احتمال
آسیب به سازههای موقت و گلخانهها ،تابلوها و بنرهای تبلیغاتی ،سقوط اجسام از ارتفاع بهویژه در کارگاههای ساختمانی و احتمال شکستن
درختان فرسوده اثرات مخاطرهآمیز این سامانه خواهد بود.

گزارش

گزارشی از مدرسه جواد االئمه خرم آباد؛

انتقال انشعابات غیرمجاز از مدرسه
لیال گلزاری

مدارس در محلهها از محرومترین قسمتهای آنجا
محسوب میشوند .انتظار برای تامین بودجهای ناچیز
برای مدارس محله ها هر بار با ناکامی روبرو می شود
و سالهاست که ویرانیهای جدید به خرابیهای قبل
افزوده میشود تا به طور کل مستهلک شوند و جان
افراد را در معرض خطر قرار دهد و پس از آن مامنی
می شوند برای مهاجرین افاغنه که سال ها در آن آرام
بگیرند.
روزگار دبستان حضرت جواد االئمه خرم آباد

مدرسهای محروم با کف نیمه خاکی و نیمی آسفالت
و نیمی موزاییک شده که بینظمی در عمران و
آبادانی محوطهی آن بیداد میکند .این مدرسه مشکل
عمدهاش ،همسایگی با مدرسهای قدیمی و مستهلک
است که مهاجران افغان بیش از  30سال در آن ساکن
شدهاند و قصد صاحب خانگی در آن دارند .مدرسهای که
با یک د ِر کوچک به مدرسه جواد االئمه راه دارد و دایما
در این مدرسه در حال رفت و آمد هستند و از امکانات
این مدرسه استفاده میکنند .به گفتهی اهالی محل ،این
مهاجران افغان در عصرها که مدرسه کامل تعطیل است،
وارد این مدرسه می شوند ،گاه شیشه میشکنند و گاه
محوطه را به هم میریزند .از همهی اینها مهم تر این
است که از آب و گاز این مدرسه هم استفاده میکنند
و انشعابهای غیرقانونی از آب و گاز به سمت این
مدرسهای که محلی برای زندگی مهاجران افغان شده ،به
صورت زیرزمینی منتقل شده است.
اینها دور از چشم مسووالن افتاده است و نیاز به ورود
آنها در این قضیه دارد .لولهی گاز که ضلع غربی سالن
مدرسه واقع شده است به یک لولهی آب متصل شده
و پس از آن زیر زمین فرو رفته و سر از منزل افاغنه
درآورده است.
انتقال آب غیر مجاز از مدرسه

انشعاب غیرمجاز لولهی آب هم که به تازگی افشا شده
که باز هم زیرزمینی و مخفیانه از این مدرسه خارج شده

عکسها :سید محسن فروزنده

است .این اتفاق زمانی آشکار شد که برای تعویض لولههای
آب ،این انشعاب غیر مجاز رویت شد .همهی این موارد
در حالی است که هیچ کدام از مسووالن از این اتفاق
خبردار نیستند و وقتی که با رییس آموزش و پرورش این
موضوع در میان گذاشته شد ،وی ابراز بیاطالعی کرد.

خاموشی محوطه ی مدرسه

مشکل عمدهی دیگر این مدرسه نبود روشنایی در
محوطهی مدرسه است .مدرسهای که شبا هنگام بدون
هیچ روشنایی و نوری را سر میکند و در مواردی که
کار ضروری هنگام شب پیش آید ،از ترس از تاریکی باید
صرف نظر کرد.
این خاموشی مربوط به خیابانی که این مدرسه در آن
قرار دارد هم میشود .خیابانی که یک سوی آن محوطهی
خاکی که منتهی به ریل راه آهن است و سوی دیگر آن
چندین مدرسه به ترتیب قرار دارد و هیچ کدام از ارگانها
حاضر به نورانی کردن این خیابان نیستند و به گفته ی
اهالی که پیگیر این موضوع هستند ،توجیه رییس اداره
برق شهرستان در این رابطه این است که چون در این
خیابان ،منزل مسکونی نیست و یک طرف آن محوطهی
خالی و سمت دیگر آن مدرسه قرار دارد ،پس در حیطهی
کاری اداره ی برق نیست و همه ی این موارد باعث شده

که ظلمات و تاریکی در این خیابان و مدارس اطرافش،
حاکم باشد.

رفع مشکالت مدرسه در بودجهی سال آینده

مشکالت این مدرسه را با رییس آموزش و پرورش در
میان گذاشتیم و از وی جویای نحوه ی پیگیری این
موارد ،شدیم .اکبر محیاپور در این رابطه گفت« :دبستان
جواد االئمه ،جز  5مدرسه در شهرستان است که در
اولویت قرار دارد اما تاکنون بودجهای که پیش بینی شده
 توجیـه رییـس اداره بـرق شهرسـتان در ایـن
رابطـه این اسـت که چـون در ایـن خیابـان ،منزل
مسـکونی نیسـت و یک طرف آن محوطهی خالی و
سـمت دیگر آن مدرسـه قرار دارد ،پس در حیطهی
نیسـت

کاری اداره ی برق
بود ،امسال تامین نشده و این امر باعث شده که بودجهای
سال آینده برای آن در نظر گرفته و تامین شود».
همان طور که در باال به این موضوع اشاره شد ،محیاپور
در رابطه با انتقال انشعاب هایی از لوله گاز و آب این

مدرسه به مدرسه ای که در مجاورت آن قرار دارد ،ابراز
بیاطالعی کرد و گفت « :به هر حال مهاجران افغان
هم انسان هستند و حق زندگی دارند اما از این لحاظ
که انشعاب غیر قانونی به سمت محل زندگی آن ها
منتقل شده است ،را قابل پیگیری دانست و بازرسانی
را برای پیگیری این موضوع به سمت این مدرسه خواهد
فرستاد ».اکبر محیاپور در رابطه با تاریکی محوطه ی این
مدرسه گفت« :این مدرسه شیفت عصر ندارد و نیاز به
روشنایی در آن نیست زیرا طرف عصر دیگر از آن استفاده
نمی شود و رفع تاریکی خیابان هم که مربوط به اداره
برق است».

اسکان مهاجران افغان در مدارس قدیمی و مستهلک،
قانونی است!!

بودن اسکان مهاجران
از اکبر محیاپور در رابطه با قانونی
ِ
افغان در مدارسی که قابل استفاده نیستند آیا قانونیست
یا خیر؟ توضیح خواستیم که گفت« :مهاجرینی که دارای
کارت اقامت باشند هیچ مشکلی ندارد و می توان در چنین
مکانهایی که قابل استفاده نیستند و هیچ استفادهای از
آن نمیتوان کرد ،قانونی است .و این تا زمانی است که
بودجه ای تامین شود تا بتوان آن مدرسه را بازسازی و
ترمیم کرد ،هیچ ایرادی از لحاظ قانونی ندارد».

در گفتگو با مبینا پورخسروانی ،مدرس زبان انگلیسی و تدریس زبان آموزان در پیج سیرجان آرام:

نگاهی دیگر به مشکالت شهرک صدف:

خیابانی پرتردد و پر خطر و نیمه کاره

گروه شهر :یکی از گالیه های شهرک نشینان صدف،
این است ،مدتی است که شهرداری اقدام به آسفالت،
جدولکشی و فضاسازی شهرک صدف کرده است.
میدانی در این شهرک تعبیه شده که انتهای یکی از
خیابانهای منتهی به میدان ،جدول کشی نشده و به
حال خود رها مانده .این خیابان در واقع یکی از تقاطع
های پر خطر است که به جادهی کمربندی منتهی می
شود و را ِه ورودی شهرک از سوی کمربندی محسوب
میشود.
این خیابان با وجود دستاندازها و خرابی آسفالت ،از
این طرح عمرانی شهرک ،جا مانده است .این موضوع
حتا زمان بارندگی بسیار ایجاد مزاحمت میکند و
تبدیل به آبگیری می شود که تردد را ناممکن می سازد.
این موضوع را با یکی از مسووالن واحد عمران شهرداری
در میان گذاشتیم و پورمهدی آبادی در این زمینه
گفت« :کوچه و خیابان های شهرک صدف در حال
جدول گذاری و آسفالت هستند و چیزی به انتهای
این طرح باقی نمانده است .در امتداد ساخت بلوار در
اطراف میدان صدف ،به تقاطع پرخطری رسیدیم که بار
ترافیکی زیادی دارد.
این تقاطع نیاز به بازنگری دارد و باید به گونه ای
اساسی آن را اصالح کنیم ،به همین دلیل چندین
نقشهبردار به محل فرستاده شده تا بهترین طرح ممکن
را انتخاب و آن را اجرا کنیم .چرا که این طرح نیاز به
اصالح ترافیکی دارد چون یک نقطه ی اتصال پر خطر
است و باید فکر اساسی برای آن برداشته شود و نیاز به
طرح جدید دارد».
آبگرفتگی در این تقاطع هم حل می شود
پورمهدی آبادی ادامه داد« :حتا برای تنظیم شیب آن
هم دچار مشکل شدیم .چرا که نه می توان شیب این
خیابان را به سمت منازل مسکونی اطراف داد ،و نه به
سمت جادهی کمربندی ،لذا باید با تعبیهی لولهی آب
به سمت دیگر جادهی کمربندی و به سمت فضای
بیابانی هدایت شود ،همین امر باعث آبگرفتگی در این
تقاطع گردیده .این آبگرفتگی این خیابان باید بدین
گونه رفع گردد که نیاز به زمان دارد».
وی در پایان ابراز امیدواریم مشکالت شهرک صدف هر
چه سریعتر مرتفع خواهد شد.

سیرجان آرام ،پیشگام آموزش آنالین زبان انگلیسی در سیرجان

قرن  ،۲۱عصر کنونی جهان بشریت معروف به عصر تکنولوژی
است و امروزه تعریف سواد و بی سوادی دیگر همچون گذشته
به توانایی خواندن و نوشتن محدود نمی شود! در حال حاضر و
بر اساس معیارهای جهانی اشخاصی که دانش زبان انگلیسی،
به عنوان زبان بین المللی و همچنین توانایی کار با کامپیوترها
را ندارند در ردهی بی سوادان قرار خواهند داشت .باتوجه به
این تعریف دیدگاه تازه ای بر چشم انداز بشریت گشوده شد و
هر انسان دغدغه مندی به شیوه ای سعی در ریشه کن کردن
بی سوادی با در نظر داشتن معیارهای با سواد بودن در این
عصر را دارد .سیرجان آرام ،یک صفحهی اطالع رسانی از اخبار
و تولید محتواهای فرهنگی و هنری برای معرفی سیرجان ،با
شعار نگرش مثبت و نشان دادن نقاط قوت شهر و همشهریان،
در راستای وظایف اجتماعی خود سعی دارد تا گامی در جهت
ارتقا سطح سواد در بین همشهریان نوجوان خود بردارد و
مسیر یادگیری و پیشرفت را برای همگان بگشاید.
این صفحهی اینستاگرامی که با نگاهی متفاوت از دیگر
صفحات خبری و اطالع رسانی سیرجان ،با اهداف مثبت خود
فعالیتش را آغاز کرده ،اخیرا در اقدامی نوین کالسهای کامال
رایگان زبان انگلیسی و آموزش این زبان از پایه را برای کودکان
و نوجوانان به صورت مجازی راه اندازی نموده است.
مبینا پورخسروانی ،مدرس جوان زبان انگلیسی ،مسوولیت برگزاری و
تدریس زبان آموزان را در پیج سیرجان آرام بر عهده دارد.
مبینا که اکنون مشغول به تحصیل در مقطع چهارم دبیرستان است و
خود را برای کنکور آماده میکند
آموختن زبانانگلیسی را از  ۶سالگی آغاز نموده و چندسالی میشود
که مدرک  TTCو  IELTSخود را با رتبهای خوب دریافت نموده و
سابقهی تدریس در آموزشگاه زبان ایرانیان را نیز دارد.
باوجود مشغلههای درسیاش از تجربهی تدریس و اخیرا همکاری
و تعاملش با صفحهی سیرجان آرام در برگزاری کالسهای آنالین با
مسرت و رضایت کامل سخن میگوید و در همین خصوص مصاحبهای
با سخن تازه داشت و گفت :همکاری خوب ما با سیرجان آرام پس از
کرونا بود ،با آمدن این ویروس کالسهای حضوری تعطیل و کم کم به
جهان مجازی نگاه ویژهای شد.
پیش از کرونا من مدرس زبان آموزان در کالسهای حضوری آموزشگاه
ایرانیان بودم و با شیوع این ویروس از محیط آموزشی که مورد عالقهی
خودم بود باالجبار فاصله گرفتم؛ اما پس از مدتی با پیشنهاد گروه
سیرجان آرام آغاز به آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان از
سطح پایه کردیم و علیرغم تصوری که از فضای مجازی و دوری برخی
اشخاص از آن داشتم ،استقبال خوبی از کالسهای ما صورت گرفت.
چه چیز موجب همکاری شما با تیم سیرجان آرام شد؟
آغاز این راه با پیشنهاد گروه سیرجان آرام بود و چیزی که باعث
ترغیب من برای همکاری با این صفحه شد این نکته بود که صفحهی

خبری فرهنگی سیرجان آرام در اینستاگرام رسالتش را بر پایهی اخبار
مثبت و فرهنگ سازی بنا نهاده است ،همین موضوع کافی بود تا با
انرژی خوبی کار مود عالقهی خود را پس از شیوع کرونا و به صورت
مجازی ،با این صفحه ادامه دهم.
چه تعداد شاگرد در نخستین دورهی ترمیک شما شرکت
کردند؟
در همان نخستین دورهی آموزشی ما حدود  200کودک و نوجوان در
کالسها شرکت کردند و با توجه زمان محدودی که برای اطالعرسانی
گذاشتیم راضی کننده بود.
در چه رنج سنی پذیرای زبان آموزان بودید؟
در این دورهای که با صفحهی سیرجان آرام آغاز کردیم از  5تا 16
سال را پوشش میدادیم و مناسب با هر گروه کالسها را برگزار کردیم.
خود مبینا پورخسروانی به عنوان مدرس تا چه اندازه از
نتیجهی کالسها راضی بود؟
در آغاز راه باتوجه به برگزاری مجازی کالسها گمان میکردم مسیر
پیش رو نیست اما با همیاری گروه سیرجان آرام و حمایت
همواری ِ
مهندس پورخسروانی به عنوان اسپانسر این گروه و پشتیبانیهای
بیدریغ و همه جانبهی دیگر دوستان در این تیم ،کالسهایی بسیار
خوب و با کیفیت و حتی فرای انتظار من و هنر آموزان برگزار شد که
این نتیجه در آزمونهای پایانی نمود پیدا کرد و سطح زبان شرکت به
شکل چشمگیری ارتقا یافت.
کودکان و نوجوانان زبان آموز همشهری در چه بخشهایی
ستعداد بیشتری برای یادگیری داشتند؟
در تمامی بخشها سطح یادگیری هنرجویان خوب بود چون شخصا
معتقدم همه استعدادهای خوبی در یادگیری دارند و فقط باید دانست
چه روش تدریسی مناسب چه دسته از دانش آموزان است .در بخش
گرامر اندکی نیاز به تمرینهای بیشتر بود و ما هم سعی کردیم در این
کالسها بر نقاط قوت و ضعف زبان آموزانمون تسلط پیدا تا با آگاهی
کامل از بهترین روش تدریس را برای تقویت نقاط ضعف بهرهمند
شویم.
در پایان کار هم ارتقا سطحی خوبی را در بخش آموختن گرامر شاهد
بودیم و به نوعی این نقطهی ضعف شاگردان به نقطه قوت بدل شد.
این کالسهای آموزشی ادامه خواهد داشت؟
بله ،با استقبال خوب همشهریان عزیز سیرجانی و حمایت سیرجان
آرام دوهفته ای میشود که ترم دوم تدریس زبان انگلیسی به صورت
رایگان آغاز شده.
این ترم هم پذیرای شاگردان جدید بودید؟

خبــر

بله؛ پیش از آغاز ترم جدید اشخاصی که مشتاق شرکت در این
کالسها بودند تعیین سطح شدند و با گروهبندی دانش آموزان این
کالس تدریس ترم دوم نیز شروع شد.
شما به عنوان یک نوجوان موفق سیرجانی در این راه و با
همکاری سایر دوستانتان در گروه سیرجان آرام چه نکاتی را
یاد گرفتید که به موفقیت هر چه بیشتر شما کمک کرد؟
حمایت و اعتماد بزرگترین نکته ای بود که از سوی خانواده و تیم
سیرجان آرام باعث قدم گذاشتن و ادامه دادن این مسیر شد.
سعی کردم به زبان آموزان خود نیز در این دوره همین حمایت و
اعتمادی که دریافت کردم را منتقل کنم تا شاهد پیشرفت هر چه
بیشتر آنان باشم.
سخن پایانی مدرس جوان؟
از پدرم مهندس مجتبی پورخسروانی که مهربانانه با تیم خوب،
حرفهای و صبورشان در کنار من و شاگردانم ایستادند و در این
مسیر همراهم شدند صمیمانه قدردانی میکنم و امیدوارم در آینده
نیز همچون گذشته شاهد اتفاقات مهم و زیبایی در این صفحه باشیم و
من هم بتوانم به عنوان کوچکترین همکار سیرجان آرامی گامی مثبت
در جهت پیشرفت سطح علمی و فرهنگی شهر و نقشی در شناساندن
هر چه بهتر سیرجان به هموطنان و جهانیان داشته باشم.

