پاســارگاد :دو ایستگاه کتابخوانی توســط نهاد کتابخانههای عمومی
شهرستان ســیرجان از روز گذشته در بانک ملی مرکزی و بیمارستان غرضی در
اختیار عموم قرار گرفت .به گفتهی مجدالدین معلمی معاون توسعه کتابخوانی نهاد
کتابخانهها در کل کشور  370ایستگاه کتاب وجود دارد که  10ایستگاه آن در استان
کرمان قرار دارد .به گفتهی معلمی؛ قفسههای هر ایستگاه دارای  15بخش هست
که هر بخش به موضوعی اختصاص دارد .هر  40روز یک بار کتابهای تازهای به
قفسهها افزوده میشود و مراجعهکنندگان به این مکانهای عمومی در صورت نیاز
میتوانند این کتابها را با خود به امانت ببرند.
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دو ایستگاه
کتابخوانی
در سیرجان
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گفتوگوی پاسارگاد با محمدکرامالدینی مولف کتب درسی علوم تجربی؛

کتابهای درسی کهنهاند

نگاه

دفترهایی از جنس «شکر»
 پاسارگاد
لوازمالتحریر یا نوشتابزار این روزها بازار داغی دارد.
بـازاری کـه چندیـن سـال فقـط و فقـط بـا المانهـا و
نشـانههای فرهنگی کشـورهای دیگر به فروش میرسـید.
سـالها حاکـم خیـال کـودکان مـا تنها«بـت مـن» بـود و
«مرد عنکبوتـی» و...

کودکان ما سـالها فقط کارتونهای رنگارنگ آنسـوی
آبـی را میدیدند و خودشـان را جای شـخصیتهای اصلی
داسـتان میگذاشـتند ،وقتی چشمشـان به دفتـر یا کیفی

میافتـاد کـه نقـش «سـوپرمن» یـا «هریپاتـر» روی آن
چشـمک مـیزد ،دلشـان ربـوده میشـد تـا یک سـال با
دفتـر مشـق و کیـف مدرسـهای زندگی کنند که بـرای ما
غریب مینمـود و بـرای کودکمـان قریب.
خیـال کـودک مـا بـا دیـدن آن لوازمالتحریـر پـر
میکشـید .بـد و خوبـش جـای بحـث دارد امـا سـالها
تنهـا بـه پدرومادرهـا توصیه میشـد کـه از خریـد چنین
دفترهایـی برای کودکانشـان خـودداری کنند .راسـتی در
نبـود جایگزیـن ،چه توصیـهی بیخـودی بود و چـه توقع
نابجایی .کودک شـیفتهی رنگ اسـت و طبیعی اسـت که
بـه سـمت چنیـن محصوالتی کشـیده شـود .با ایـن حال
جای شـخصیتهای کارتونی میهنی در خیـال کودکان ما
خالـی بـود .جای خالی که احسـاس میشـد .کمبودی که
حـاال اندکـی جبـران شـده .شـخصیتهای طنـز کارتون
«شکرسـتان» بـازار امسـال لوازمالتحریـر را بـه خودشـان
مشـغول کرده و مورد اسـتقبال دانشآموزان دبسـتانی قرار
گرفتهانـد.
دفترهـای شکرسـتان ،پرمخاطبتریـن دفترهـای
امسـال هسـتند .از نیمه شـهریور ماه ،موج سـوم دفترهای
شکرسـتان ،شـامل دفترهـای مشـق سـیمی و دفترهـای
نقاشـی بـزرگ ،وارد بـازار شـدهاند .عرضه دفترهای مشـق
شکرسـتان از بیسـتم مـرداد مـاه آغـاز شـد و هماینـک
دفترهای مشـق  50و  80برگ تهچسـب ،دفترهای مشـق
سیمی ،دفترهای نقاشـی  50برگ ،دفترهای نقاشی بزرگ
دسـت هدار و دفترچههای یادداشـت این مجموعه ،به شـبکه
فروشـگاههای لوازمالتحریـر عرضه شـده اسـت.

خبر

تکرار نمایشگاه نقاشی ،بدون ممیزی
پاســارگاد :نمایشگاه نقاشــی نگار یاراحمدی
تکــرار میشــود .نگاریاراحمدی کــه چندی پیش
نمایشگاه آثارش را با نام «من و رازم» در نگارخانهی
باغسنگی ادارهی ارشاد ســیرجان برگزار کرد ،قصد
تکرار نمایشــگاهش را با همان نام دارد اما این بار در
نگارخانهی راز فرهنگســرای شورای شهر .به گفتهی
رییس فرهنگسرای شورای شهر سیرجان؛ نمایشگاه

نقاشی «من و رازم» ساعت  17امروز دوشنبه بازگشایی
میشود و تا یک هفته ادامه دارد .به گفتهی زیدآبادی؛
این آثار در نگارخانهی ادارهی ارشــاد با محدودیت و
ممیزی به نمایش درآمده بودهاند و یاراحمدی مجبور
به چسباندن پارههای روزنامه بر بخشهایی از برخی
تابلوهایش شده بود اما در فرهنگسرا این محدودیت
وجود ندارد.

افتتاح کتابخانهی نجفشهر
پاسارگاد :کتابخانهی زندهیاد علیبیگینژاد در
نجفشهر افتتاح شد.
به گفتهی محمدعلی حافظی رییس کتابخانههای
عمومی شهرستان سیرجان روز گذشته با حضور
مســووالن نهــاد کتابخانههای عمومی کشــور،
کتابخانهی نجفشــهر افتتاح شــد تــا آمادهی
استفادهی شــهروندان نجفشــهر و روستاها و

بخشهای مجاور باشد.
گفتنی است که این کتابخانه عمومی که با مساحت
 360مترمربع از سوی خانواده شادروان بیگینژاد
به انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان سیرجان
واگذارشــده است در فاز یک نجفشهر و در کوی
شهدا ،خیابان شهید مطهری جنب ورزشگاه قرار
دارد.

جناب آقای مهندس مجتبی متینی
انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه عنــوان
رییــس بانــک ســینا شــعبه ســیرجان را خدمــت
شــما تبریــک عــرض نمــوده موفقیــت و بهــروزی
شــما را از درگاه خداونــد متعــال مســئلت
مینماییــم.

همسر و فرزندت یسنا

جناب آقای حسین فتحیزاده

قبولــی شــما را در مقطــع دکتــرا رشــته اقتصــاد
دانشــگاه شــیراز تبریــک عــرض نمــوده از درگاه
خداونــد متعــال توفیقــات روزافــزون جنابعالــی را
مســئلت مینماییــم.
خانواده آقایی

فرهنگ 5

حسامالدیناسالملو
مترجـم و مولـف برگزیدهی سـه دوره کتاب
سـال ( ۱۳۸۹ ،۱۳۸۵و  )۱۳۹۰اسـت به عالوهی
دو دوره جشـنواره کتابهـای آموزشـی رشـد
( ۱۳۸۱و  .)۱۳۹۰همچنین در بیسـت و یکمین
جشـنوارهی کتابهای دانشـگاهی ( )۱۳۹۱نیز
بـه عنـوان مولـف و مترجـم برگزیـده شـناخته
شـده .او پایهگـذار المپیـاد زیستشناسـی ایران
اسـت و سـردبیر موفق فصلنامهی رشد آموزش
زیستشناسی.
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سوم خرداد
ِ
خانهای از جنس خشت ،در یکی از کوچههای
ِ
نزدیک بازار سیرجان ،و «بنا به
باریک و خاکی
رسم آن زمان روی پشتهای از خاک ُرس» ،به دنیا
آمد .محمدکرامالدینی نویسنده و مترجم مقاالت
و کتابهای علمیآموزشی ،از جمله کتابهای
درسی علوم تجربی و زیستشناسی دورههای
مختلفتحصیلیاست.
کتابهای «رفتارشناسی»« ،بوم شناسی»،
«حیات وحش مهرهداران ایران» و «زیستن چون
پروانه» از جملهی آثار پرشمار اوست .گفتوگوی
ما با این آموزگار نمونه ،به بهانهی آغاز سال
تحصیلیانجامشد.
 چه چیزهای جالبی از دوران کودکی
در سیرجان به یاد دارید؟
روزگا ِر کودکی را در زیر سقفهای گنبدی
سیرجان گذراندم .یادم هست آن روزها درون
اتاق رو به آجرهای بندکشیشدهی سقف
گنبدی دراز میکشیدم ،چشم در میان درزهای
آجرها میچرخاندم ،با گردش در میان آنها
در کوچههای خیال غرق میشدم و به خواب
میرفتم .هرگز فراموش نمیکنم روزی را که در
همان عالم کودکی برای اولین بار قدم به اتاقی
گذاشتمکهسقفشتیرآهنیسفیدکاریومسطح
بود .خدا م یداند چه اندازه ترسیدم.
از شش سالگی وارد دبستان بدِر سیرجان شدم.
دبستان بدِر انتهای بازار قرار داشت .در راه مدرسه
مصیب حلوا فروش یک سکهی دهشاهی
به حاج ّ
م یدادیم و حلوا میخریدیم .هنوز شیرینی «حلوا
تَق تَقو»ی حاج مصیب را در دهانم حس میکنم.
هنوز طنین زنگ ضربههای آهنگین چکشهای
مسگران بازار که مدتهاست خاموش شدهاند ،در
گوشم میپیچد .سمفونی ضربههای چکشهای
مسگرها سوار باد میشد و از پنجرهی کوچک اتاق
درس دبستان به سویم میوزید و هوش و حواسم
را بر خود سوار میکرد و به دوردستها میبرد.
سمفونی که با خود احساس حبس در قفس اتاق
و تمنای آزادی میآورد.
 نام آموزگاران سیرجانی آن روز در
ذهنتانهست؟
آقای ست ّاری مدیر مدرسه بود و آقای رضوان

ناظم مدرسه .آقای یزدانپناه معلم کالس اولم و
آقای عتیقی معلم کالس دو م را هم یه یاد دارم.
 عالقهی شما به زیستشناسی چگونه
شکلگرفت؟
یکی از وقایع ساالنهای که در زمان کودکی
همیشه مرا به خود جذب و مشغول میکرد؛
زادآوری گنجشکها در خرداد ماه هر سال بود که
ت روی م یداد .از
همزمان با رسیدن میوههای تو 
زمان کودکی طبیعت و حیوانات را دوست
همان ِ
داشتم .دوست داشتم گنجشکها را لمس و
نوازش کنم .از این رو گاه با تالش زیاد از دیوارها باال
میرفتم،بهزحمتدستمرابهآشیانهیگنجشکی
میرساندم ،یک جوجه برم یداشتم ،نوازشش
میکردم و دوباره آن را س ِر جایش میگذاشتم.
تا این که بعد از چند بار تکرار کشف کردم که
اگر جوجهی برهنهی گنجشکی را از آشیانهاش
بردارم ،آن را با فضای بیرون آشنا کنم و دوباره
در آشیانه قرار دهم ،آن جوجهگنجشک نگونبخت
دیگر درون آشیانه بند نمیشود ،بلکه مرتب هر بار
که آن را دوباره درون النه میگذارم ،میآید لبهی
آشیانه و خود را به پایین میاندازد .به این ترتیب
ک را
چند بار مجبور شدم چندتا جوجه گنجش 
خودم با کمک مادرم آب و دانه بدهم و بزرگ کنم.
چون شخصیت انسان از کودکی شکل میگیرد،
شاید سرمنشأ عالقهی من به زیستشناسی همان
مشاهدات و تجربههای کودکی باشد.
 شما از جوانی تکاپوی مطبوعاتی
هم داشتهاید .این عالقه از کی آغاز شد و
نخستینبارباچهنشریهایهمکاریکردید؟
یکی از بستگان ما کتابفروشی و
روزنامهفروشی داشت .من این فرصت را پیدا
کردم که همزمان با تحصیل در دبیرستان
ابنسینای سیرجان ،در آنجا کار کنم .کار در آن
کتابفروشی و سروکار داشتن دائم با کتابها،
مجالت و روزنامهها زندگی آیندهی مرا تحت تأثیر
قرار داد و سبب آشنایی و روی آوردن من به دنیای
مطبوعات و کتاب شد .نخستین همکاریهای من
با مطبوعات علمی ،ترجمه و تألیف مقاالت علمی
برای مجلهی «اطالعات علمی» بود؛ در همان
زمانی که تازه راه افتاده بود.
 آیا امروز هم کار مطبوعاتی در حیطهی
محیطزیستدارید؟
جستهوگریختهمقالههاییدربارهیحفاظتاز
ت نوشتهام که بیشتر دربارهی آموزش
محیط زیس 
تبودهاند.
محیطزیس 
 از روند تخریب محیط زیست گیاهی و
جانوری استان کرمان به دلیل «تب معدن»
کهخبردارید.نظرتانچیست؟
وقتی در سیرجان معلم بودم یکی از
جالبترین تفسیرها و نظرها دربارهی محیط
زیست را در جنوب سیرجان از یک پیرزن عشایر

محمدکرامالدینی :امروز از آن تنوع زیستی استان کرمان چه مانده است؟

شنیدم .روزهاي زيباي پايان اسفندماه بود که
همراه با دانشآموزانمان به سفري علمي رفته
ِ
نزديك حاجيآباد.
بوديم به ناحيهي گرمسيري.
در جست و جوي گياهان نورستهی اسفندماه تا
نزديكيهاي خيمهی چادرنشينان رفتيم .از زير
هر بوته خرگوشي ،خارپشتي ،كبكي ،تيهويي
يا سوسماري هراسان به ديگر سو ميگريخت
و گورخرهاي آسيايي َگلّه گلّه از دور در حركت
بودند .پيرزني چادرنشين كه در آستانهي چادر
ايستاده بود ،با مشاهدهي نسل جوان و نوجوان كه
وقت خود را صرفِ در آوردن ريشهي نمونههاي
گياهي از درون خاك ميكنند ،با دست ،مربعی
روي زمين رسم كرد و به لهجهی عشايري گفت:
«دست نگه داريد .يك ماه بعد بياييد .من از اين
اندازه از همين زمين (حدود یک متر مربع) يك
بغل گل برايتان میچینم كه در آن از هيچ نوع
ُگلي دوتا نباشد .ميترسم بچهاي نسل گياهي
را براندازد» .پیرزن که در دامان طبيعت درس
آموخته بود ،سالها پيش از برگزاري كنفرانس
زمين در «ريودوژانيرو»ی برزيل ،تنوع زيستي،
غناي گونهاي ،فراواني نسبي گونهها و لزوم حفاظت
از آنها را به زباني ساده بيان ميكرد!
حاال از آن تنوع زيستي چه مانده است؟
 شما پایهگذار المپیاد زیستشناسی
در ایران هستید ،آیا تاکنون در میان
شرکتکنندگان و برترینهای این المپیاد
دانشآموزانمستعدسیرجانیهمبودهاند؟
بله .در سال  ۱۳۸۳یکی از اعضای تیم ملی

جناب آقای

مهندس سامان حاجمحمدی

جناب آقای

رضا میرزایی
کســب مقــام اول مســابقات کیــک
بوکســینگ اســتانی را خدمــت شــما
تبریــک میگوییــم موفقیــت روزافــزون
شــما را در عرصــه ورزشــی از خداونــد
خواســتاریم.

کاظم ،مینا و خانواده

جناب آقای دکتر حمید میرزاده

انتخــاب جنابعالــی بــه عنــوان ریاســت دانشــگاه آزاد
اســامی مایــه مباهــات جامعــه دانشــگاهی و مــردم
فهیــم و فرهنگــی کشــور بــه ویــژه همشــهریان
ســیرجانی اســت .امیدواریــم در ســایه مدیریــت
و تــوان باالیــی کــه در جنابعالــی ســراغ داریــم
شــاهد جهــش و پیشــرفت بیــش از پیــش در
ســطح دانشــگاههای آزاد کشــور باشــیم .تبریــکات
صمیمانــه جامعه دانشــگاهی و همشــهریان ســیرجان
را پذیــرا باشــید .از خداونــد متعــال توفیقــات
روزافــزون حضرتعالــی را مســئلت مینماییــم.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات سیرجان

انتخــاب شایســته و بحــق جنابعالــی بــه ســمت ریاســت
دانشــکده فنــی و مهندســی دانشــگاه آزاد ســیرجان را
صمیمانــه بــه شــما تبریــک عــرض نمــوده و از درگاه
ایــزد منــان موفقیــت و ســربلندی شــما را در ایــن
عرصــه آرزومندیــم.

مجتبی اسماعیلزاده  -شرکت فریکو

المپیاد زیستشناسی کشور سیرجانی بود .در آن
سال المپیاد جهانی زیستشناسی در شهر بریزبن
استرالیا برگزار میشد .یکی دیگر این افراد مستعد
هم اکنون در کمیتهی ملی المپیاد زیستشناسی
همکار ماست .او برندهی مدال برنز شانزدهمین
المپیاد جهانی زیستشناسی که در سال ۲۰۰۵
در بیجینگ پایتخت کشور چین برگزار میشد
هست و به تازگی تحصیالت خود را در رشتهی
پزشکی به پایان رساندهاست .عالوه ،بر این دو
نفر که جزو تیمهای اعزامی بودهاند ،تعدادی از
دانشآموزان سیرجانی هم تا مراحلی از المپیاد
با ما بودهاند که ممکن است من بعضی از آنان را
نشناخته باشم .نمونهاش خانم عاطفه پویان است
که با نشریهی شما هم مصاحبه داشتند و من تازه
بعد از خواندن آن مصاحبه بود که فهمیدم ایشان
مدال نقرهی المپیاد زیستشناسی کشوری سال
گذشته را دارند و در واقع سیرجانی هستند.
 از مولفان کتابهای درسی

زیستشناسی و علوم پایهی دبستان،
راهنمایی و دبیرستان هستید ،از آنجا که
در آغاز مهرماه قرار داریم ،وضعیت کنونی
کتابهای این حیطه را چگونه ارزیابی
میکنید؟
آموزش و پرورش یک سیستم است و برای
آن که چرخهایش بچرخند ،باید همهی اجزای آن
هماهنگ با هم و به طور شایسته کار کنند .طبیعی
است که اگر یکی از اجزای سیستم معیوب باشد،
سیستم خوب کار نخواهد کرد.

از تألیف آخرین کتابهای درسی
زیستشناسی و نیز علوم تجربی به وسیلهی ما
بیش از ده سال میگذرد .م یدانید که این مدت
در برنامهریزی درسی مدتی بسیار طوالنی به شمار
میآید .از آن زمان تا کنون هم در علوم و هم در
روشها و رویکردهای آموزش علوم نوآوریها و
تغییراتی ایجاد شده است که به طبع در کتابهای
درسی ما هنوز جایی ندارند .الزم است هر چه
زودتر نسبت به نوکردن این کتابهای درسی اقدام
کنند تا منجر به عقب ماندگی علمی جامعهی ما
نشود.
 به نظر شما مشکل اساسی تدریس و
آموزش درسهای حیطهی «علوم تجربی»
در مدارس ایران چیست؟ آیا در این باره
میان تهران با شهر کوچکی مثل سیرجان
تفاوت اساسی وجود دارد؟
مشکل اساسی آموزش علوم در جامعهی ما
کمبود آموزش معلمان است ،چه آموزش پیش از
خدمت و چه آموزش ضمن خدمت .این مشکل
در همه جا وجود دارد و خاص شهر یا استان
خاصی نیست .ممکن است کسی ادعا کند که
برخی مدارس آزمایشگاههای مجهزتر و بزرگتر
دارند ،پس آموزش علوم در آنها بهتر روی خواهد
داد .اما این ادعا چندان درست نیست .بلکه در
آموزش علوم عقیده بر این است که اگر معلم و
دانشآموز به فراگیری علم عالقه داشته باشند ،از
کمترین امکانات هم میتوانند برای یادگیری بهتر
بهره ببرند .اتفاقاً میگویند کمبود امکانات سبب
نوآوری و خالقیت میشود .مثال من دانشآموز
دبیرستان ابن سینا که بودم تنها ابزار آموزشی ما
كاغذ و قلم و گچهاي سفيد و رنگي بودند .روزي
از آن روزها در ميانهي درس ،دانشآموزي سؤالي
ساده ولي عجيب مطرح كرد .او پس از مشاهدهي
تصويري از سلول در كتاب درسي ،ناگهان آهسته
پرسید كه حاال از كجا معلوم كه اين شكلها راست
باشد؟ ...اما ما ميكروسكوپ نداشتيم كه سلولها را
با آن ببينيم .در آن لحظه به سرمان زد خودمان
وسيلهاي براي درشتتر نشان دادن اشيا درست
كنيم ،به اندازهاي كه حداقل هستهي سلول را به
ما نشان دهد .سه روز بعد یکی از بچههای کالس
كه اتفاقا در خواندن و حفظ كردن مطالب کتاب
چندان خود را عالقهمند نشان نم يداد ،یک
میکروسکوپ ابتدایی ساخت و به کالس آورد و
من از این خاطره دانستم که آموختن نظري و
آموختن عملي با هم فرق دارند.
 چه برنامهای برای آینده دارید؟
کارهای من عمدتاً آموزشی است .من بیشتر
با آموزش علم سروکار داشتهام و معتقدم که
یکی از هدفهای اصلی آموزش علوم ،همگانی
کردن علم و شکستن انحصارهای موجود است.
اما فکر میکنم وظیفهی دستاندرکاران آموزش
علوم بیشتر این است که بکوشند تبعیضی را که
در آموزش علوم بین افراد و اقشار مختلف جامعه
وجود دارد ،از میان بردارند یا حداقل آن را کاهش
دهند .کار من و امثال من شاید این باشد که
شهروندا ن را با رویکردها ،روشها و نوآوریهای
آموزش علوم آشنا کنیم.

جناب آقای غالمحسین اسالمی

انتخــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه عنــوان شــهردار
شــهر زیدآبــاد کــه نشــان از توانمنــدی و مدیریــت
شماســت را صمیمانــه تبریــک عــرض نمــوده موفقیــت و
بهــروزی شــما را از درگاه خداونــد متعــال خواســتاریم.

سعید حلوایی -باشگاه خبری کاریزنیوز

برادرزاده عزیزمان

نوه عزیزم

افسون احمدی

افسون احمدی

سرکار خانم

قبولیت در رشــته پزشــکی دانشــگاه شــهید
باهنــر باعــث خرســندی و افتخــار ماســت.
ضمــن تبریــک ایــن موفقیــت بهــروزی و
ســعادت روزافزونــت را از خداونــد متعــال
خواســتاریم.
عمهها و عموها

جناب آقای

غالمحسین اسالمی

انتخــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه
عنــوان شــهردار شــهر زیدآبــاد کــه نشــان
از توانمنــدی و شایســتگی شــما دارد
را صمیمانــه تبریــک عــرض نمــوده از
درگاه خداونــد متعــال ســعادت و توفیــق
روزافــزون شــما را خواهانــم.
تعاونی مسکن مهر گلگهر  -امانی

سرکار خانم

قبولــی شــما در رشــته پزشــکی دانشــگاه
شــهید باهنر که نشــان از پشــتکار و تالش
شــما عزیــز دلــم اســت را صمیمانــه تبریک
عــرض نمــوده موفقیــت روزافزونــت را از
خداونــد متعــال خواســتارم.
مادربزرگ

دوست عزیزم
جناب آقای
غالمحسین اسالمی
شــک نــدارم کــه شــهرداری زیدآبــاد ،تنهــا
بــرآورده شــدن بخشــی از لیاقتهــای
شماســت .میدانــم افقهــای پیــش
رویتــان روشــنتر اســت تبریــک مــرا
بپذیریــد برایتــان آرزوی موفقیــت دارم.

سامان حاجمحمدی

