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 ابوذر خواجویینسب
بازآمد بوی ماه
 1مهر ،بوی ماه مدرسه!
چندی پیش و در حال
مرور یک مقاله ،بهپرسشی
برخوردم با این مضمون که
آموزشی جدید
چرا نظام
ِ
در ایران ،علیرغم برخورداری از تکنولوژیهای
آموزشی قدیم ،قادر
جدید آموزشی به مانن ِد نظام
ِ
به تربیت دانشآموزانی متفکر و خالق نیست؟
فراوان مفاهی ِم
متاسفانه مدارس امروزی با انتقال
ِ
ِ
فرصت «اندیشیدن» را از شاگردان
تکراری بیمعنا،
گرفتهاند .در حقیقت نظام آموزشی ایران فقط
به کتابهای درسی و حفظکردن آنها توسط
دانشآموزان اهمیت میدهد .حال آنکه انتقال
اطالعات بهتنهایی برای اندیشیدن کافی نیست .فارغ
اصلی شکست و ناکامی بیشتر مدارس
از این ،علت ِ
پرورش «تفکر»
ویژه
ه
ب
آموزشی
های
در برابر نوآوری
ِ
باورهای غلط و از پیشساختهی مدیران است.
آموزشی جدید ،بهجای
بهتعبیری دیگر در نظام
ِ
اینکه روش آموختن و اندیشیدن را به شاگردان
بیاموزند ،آنها را در مقابل دانستهها و واقعیتهای
علمی قرار میدهند .حاال که صحبت از نظا ِم قدیم
آموزشی شد ،بیمناسبت نیست یادی کنیم از همهی
تاسیس
آنهایی که در یکقرنپیش ،زمینهسا ِز
ِ
ک امروزی در سیرجان شدند .در
اولین مدرسه بهسب 
شهر ما و تا قبل از سال  ،1295آموزش بهکودکان
بهصورتِ مکتبخانهای بود و افراد عالم و فرهیختهای
همچون مرحوم «آخوند مالزینالعابدین» و مرحوم
«مالغالمحسینمحمودآبادی» وظیفهی سوادآموزی
به کودکان سیرجانی را بر عهده داشتند .اما از این سال

پيامك300099004806  :

اینچندنفر
مسئوالن باید اموال خارج از کشور خود را هم اعالم کنند

تسنیم :رییس مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه گفت :ثبت فهرست اموال و داراییها شامل اموال
و داراییهای خارج از کشور هم میشود و اگر مسئولی در خارج از کشور اموال یا شماره حسابی دارد باید اعالم
کند.حجتاالسال محمیدشهریاریدرنشستخبریرونماییازسامانهثبتاموالوداراییمسئوالن،مقاماتو
کارگزاران اظهارکرد :در اصل 142قانون اساسی آمده است «دارایی رهبر ،رییسجمهور ،معاونان رییسجمهور،
وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ،توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خالف حق افزایش نیافته باشد».

رعایت کنید تا بانوان هم بیایند

خبرورزشی :گوینده ورزشگاه آزادی از ورود بانوان به استادیوم در آیندهای نزدیک خبر
داد .بلندگوی استادیوم آزادی در بازی استقالل و پرسپولیس که در حال ترویج شعارهای
فرهنگی بود خطاب به هواداران دو تیم استقالل و پرسپولیس گفت :با توجه به اینکه قرار
است در بازیهای بعدی خانمها به استادیوم بیایند از شما خواهش میکنیم رعایت کنید
و زمینه را برای حضور آنها فراهم کنید.

بنزین گران نمیشود

دستور کار نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان :هیچ برنامهای برای افزایش قیمت بنزین نداریم و قانون
نیز اجازه انجام این کار را نداده است .بیژن زنگنه در مورد اخباری مبنی بر تغییر
قیمت بنزین در کشور گفت :جلساتی در شورای اقتصاد در رابطه با افزایش قیمت
بنزین برگزار شد که هنوز نتیجه خاصی نداشته است و افزایش قیمت بنزین در

معافیتها و فرار مالیاتی بیش از  100هزار میلیارد تومان است

فارس :غالمعلی جعفرزاده ایم نآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لزوم
جلوگیری از فرارهای مالیاتی اظهار کرد :من به طور مستند در گزارش خود اعالم کردم که حداقل
 40هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که با شرایط و قوانین موجود این مبلغ قابل وصول است
امااگربخواهیمدرقوانینبازنگریکنیمومعافیتهایمالیاتیرانیزحذفکنیمامکانکسب 70تا
 80هزار میلیارد تومان دیگر نیز وجود دارد .پس به طور کلی حجم معافیتها و فرار مالیاتی بیش از 100هزار میلیارد تومان است.

خبر

آیا اسماعیل خواجویی از شورایشهر استعفا میدهد؟
 پاسارگاد
دیروز پس از جلسهی
شورایشهر خبری از سایت
دیدباننیوز درشبکههایاجتماعی
دستبه دست شد مبنی بر اینکه
اسماعیل خواجویی عضو شورای
شهر قرار است استعفا دهد .در این
خبر که با تیتر« استعفای اسماعیل
خواجویی عضو کهنه کار شورای
شهر» دست به دست میشد،
آمده بود« :اسماعیل خواجویی در
حاشیه نشست هفته گذشته این

شورا از احتمال کنارهگیری خود از
عضویتش در شورای شهر خبر داده
توگویی ضمن تایید
بود ،امروز در گف 
احتمال استعفای خود تصریح کرد:
این موضوع به طور رسمی مطرح
نشده بوده اما در این خصوص در
حال بررسی هستم».
به نظر میآید حواشی متعدد
شورای پنجم؛ از دعواهایش با
عربگویینی گرفته تا درگیریهای
ابوذر زینلی با وی طاقت او را طاق
کرده است.

 اول مهره ماه زاد روز تولد استاد شجریان خسروی آواز ایران است (.عکس مربوط به تولد  75سالگی استاد در کنار حسین
علیزاده در سال  1394می باشد).
یادداشت

این قصه برای نخوابیدن است...

 احسان محمدی
دادگاههای متهمان اخالل اقتصادی کماکان برگزار میشود و به
نظر میرسد این قصه سر دراز دارد و هنوز به اندازه کافی غافلگیر
نشدهایم .در کنار زوایای مختلف این ماجرا و تحسین شجاعت در
برخورد با دانهدرشتهایی که انگار همواره مصون بودند نکتهای که
برایم جالب بود ،پوشش و سیمای متهمان حاضر شده در دادگاه
است .عکسهای منتشر شده از جلسات دادگاه ،مردانی را با
انگشترهای پرتعداد ،محاسن ،تسبیح به دست و دعا در ُمشت نشان
م یداد .این تیپها همان ظاهرالصالحهایی هستند که سالها در
موردشان نوشته شد و فریاد کردیم که آدمها را بر اساس ظاهرشان
قضاوتنکنیدوکردند!
ممکن است برخی بگویند که این افراد تا زمان حضور در دادگاه،
بازداشت بودهاند و در این مدت رندانه به این ظاهر درآمدهاند اما
بررسیعکسهایگذشتهشاننشانمیدهدکهاتفاقاًبسیاریازآنها
قبلازبازداشتباشدتوغلظتبیشتریدستبهاینظاهرسازیها
میزدند تا راهشان را باز و بیشتر چپاول کنند.
سالها در فیلمها و سریالها و قصهها ،خالفکارها و چهرههای بد
کروات میپوشیدند ،ریش و سبیلشان را از دم تیغ میگذراندند یا
سبیل تاب داده داشتند و اسامیشان هم معموالً بیژن و اسفندیار و
هوشنگ و منوچهر و پرویز و گودرز و  . .بود .نامهای تمام ایرانی .شلوار
لیمیپوشیدندیاپیراهنآستینکوتاهتنشانبود.
نگاه کنید به عکسها و تیپ متهمان این روزها که به عنوان
*

اختالسگر و خائن اقتصادی و اخاللگر محاکمه میشوند .به اسمها و
پوشششان.واقعاًبهآدمبدهایقصههاشبیهترندیاآنچهرههاییکه
بهعنوانشهروندوانسانپاکومطهروقابلاعتمادبهمامعرفیکردند؟
سالها به اسم گزینش و تایید صالحیت ،استعدادهایی را که مطابق
استانداردهایمقبول،لباسنمیپوشیدندیاموهایسروصورتشان
راآرایشنمیکردند،کنارگذاشتهیامحدودومنزویشدند.ازتحصیل
گرفته تا فرصت به دست آوردن شغل .آنها که با خطکش این قواعد را
خلقواجراکردنداینروزهاوقتیچهرهوپوششمتهماندردادگاهها
را میبینند که در روزهای تحریم و رنج ،خون مردم را در شیشه
کردند وجدانشان آسوده است؟ راحت خوابشان میبرد؟ بساط آن
سختگیریهایبیفایدهوهزین هزابرچیدهشدهیاهنوزبهاشکالدیگر
ودرحوزههایدیگرعملمیکنند؟
آن همه سال تحقیر و آزار مردانی که با آستین کوتاه اجازه ورود به
اداراترانداشتندچهحاصلیداشت؟همانزمانهمبسیاریگفتند
این کار جز رنجاندن و دلخوری مردم هیچ سودی ندارد و صدای
بزرگتری آمد که دستور است و بخشنامه و سکوت کنید!  . .سکوت
کردیم و نتیجه چه شد؟ چند نفر به خاطر پوشیدن شلوار لی تندی
و تلخی را تحمل کردند تا االن شهردار و وزیر با شلوار لی و پیراهن
آستین کوتاه عکس از خودشان منتشر کنند؟ چرا برای بدیهیترین
امور باید این همه هزینه کنیم؟ این همه مردم را دلآزرده کنیم؟
آنچه آمد فقط مثالهای کوچکی از این دست بود ،تو خود بخوان
*عصرایران
حدیث مفصل ازین مجمل!

سودوكو 574
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :573
ندا رحیمی

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

جناب آقای وحید بادفر

درگذشــت ناگهانــی پــدر بزرگوارتــان مرحــوم حاجمجیــد
بادفــر خادمالحســین(ع) را بــه جنابعالــی و خانــواده محترمتــان
تســلیت عــرض مینماییــم.

گروه کوهنوردی دیار دارالحسین(ع)
و دوستان جلسه تفسیر قرآن مسجد امامخمینی(ره)
حزب موتلفه اسالمی دفتر سیرجان

جهت خشک کردن پسته
با امنیت باال
تلفنهماهنگی:

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد  «انجــام
خدمــات مشــاوره بــراي طراحــي معابــر و شــبكه آبهــاي ســطحي ســايت»
خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــركت مهندســين مشــاور واجــد شــرايط
واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس
الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فرم پرسشــنامه
ارزيابــي تامينكننــدگان و دســتورالعمل ارزيابــي كيفــي و فنــي از قســمت تامينكننــدگان
و مشــتريان -مناقصههــا دانلــود نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات ســاعت  9الــي  14روز
شــنبه مــــورخ  98/07/13در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانه
دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز شــنبه مــورخ
 98/07/06بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

مصیبـت درگذشـت شـادروان حاجعبدالمجیـد بادفـر را بـه
بزرگـواران تسـلیت عـرض مینمایـم .خداونـد روح پاکـش را
بـا اولیـای الهـی محشـور فرمایـد و به شـما و سـایر بازماندگان
صبـر و طـول عمـر باعـزت عنایـت کند.

سیداحمد حسینی سیرجانی ،نماینده ادوار

بــا نهایــت تاســف درگذشــت حاجعبدالمجیــد بادفــر
را حضــور شــما تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد
متعــال برایتــان صبــری عظیــم و بــرای آن مرحــوم روحــی
شــاد و آرام طلــب میکنــم.

ابوذر زینلی ،عضو شورای اسالمی شهر سیرجان

خانواده محترم بادفر

09133451197

خبر درگذشت

خانواده محترم بادفر

خانواده محترم بادفر

اجاره محوطه

آگهي مناقصه عمومي شماره /98/27ع

ب ه بعد و با تاسیس اولین مدرسه در سیرجان ،افرادی
همچون میرزا قاسمخان ادیب ،باقرخان تهرانی ،حاج
مصباح ،حسن نصیبی و حسین بهشتی هر کدام با
نقش مهمی در قوام و شکلگیریِ
کوششهای خودِ ،
نهاد آموزش و پرورش در سیرجان داشتند.
فوتبال سیرجان در
نمایندگان
آسمان
ِ
ِ
ِ
 2لیگ برتر و لیگ دسته اول ،خیلی آفتابی
نیست .هم «گلگهر» و هم «آرمانگهر» راحت گل
میخورند و سخت گل میزنند .به تساوی عادت
کردهاند و هنوز ِ
رنگ پیروزی را ندیدهاند .هر چند که
توان
و
لیاقت
اند،
ه
داد
نشان
فنی
لحاظ
هر دو تیم به
ِ
میانی جدول را دارند .بهشرط آنکه
های
صعود به رده
ِ
فنی گلگهر و آرمانگهر ،بازیکنان را بهلحاظِ
کادر ِ
ذهنی آمادهی رویارویی با حریفان کنند .در لیگی
گل خوردهی
گل زدهی بیشتر و یک ِ
که حتی یک ِ
قهرمان و تیمهای
تیم
سرنوشت
کمتر ،میتواند
ِ
سقوطکننده را عوض کند ،باید امیدوار بود که هم
وینگو بگوویچ و هم قاسمشهبا ،با آنالی ِز مشکالتِ
مشکل این
خطدفاعی و حملهی تیمهایشان،
ِ
گلنزدنها و گلخوردنها را حل کنند.
نمیدانم هنوز برای دانشآموزان ،چیزی
مشق شب وجود دارد یا نه؟ اما در
 3بهنا ِم
ِ
همیشگی دانشآموزان
کار
دور،
چندان
دوران نه
ِ
این بود که از روی فالن جمله یا فالن صفحه ده بار
عنوان تکلیف با خود بهمدرسه
بنویسند و روز بعد به ِ
ببرند .هفتهی پیش امینصادفی ،رییس جدید
شورای شهر در گفتوگو با پاسارگاد گفته بود« :جدا
شدن گلگهر از حریم شهر خیانت است» کاش بشود
همهی مسئوالن شهر ،هر شب این جمله را بهعنوان
تکلیف ،دهبار که نه ،صدبار بنویسند تا شاید ملکهی
ذهنشان شود.
ِ

درگذشــت حاجعبدالمجیــد بادفــر را تســلیت
عــرض مینمایــم .خداونــد روح آن عزیــز از
دســترفته را قریــن رحمــت و مغفــرت فرمایــد.

حسن خدامی ،عضو شورای اسالمی شهر سیرجان

اهللوئی ین
حاجزعت گ

چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور مینشیند .این
اندوه جانگداز را خدمت خانواده محترم ،دوستان و همشهریان
تسلیت عرض نموده ،خداوند متعال روح پاکش را با شهدا و
صالحین محشور فرمایند.
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