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کرمان و بی توجهی به این ارزش فرهنگی-تاریخی؛ کهنه و نو بر پیکر صنایع دستی استان  گزارش »کرمان امروز« از زخم های 

نابودی صنایع دستی؛ نابودی بخش مهمی از فرهنگ است

متن کامل در صفحه سوم

    بازار صنایع دستی در کرمان همواره با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم می کرد، اما اخیرا با شیوع کرونا و عدم امکان حضور گردشگر در کرمان دشواری های هنرمندان فعال در این عرصه بیشتر 
شده است. این در حالی است که حفظ و حمایت از صنایع دستی نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا یک اصل مهم محسوب می شود، چراکه صنایع دستی هنری است که معرف فرهنگ، هویت و تاریخ مردم یک 
کشوراست. اما در کرمان شاهد هستیم که پیکر کم رمق صنایع دستی پس از سالها بی توجهی امروز به بحران کرونا برخورد کرده که به نظر می رسد قرار است به نابودی صددرصد کشیده شود. مسئوالن 

نیز متاسفانه هیچ طرح دلگرم کننده ای به فعاالن این عرصه ارائه نمی کنند و گویی عزم بر نابودی است و....
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میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

فرمانده انتظامی کرمان خبر داد:

دستگیری عامل

 سرقت های 

معابر شهر کرمان

انهدام یک مزرعه 

استخراج ارز دیجیتال

کرمان  در 

 صفحه  دوم

متن در صفحه چهارم صفحه  دوم

روایت»کرمانامروز«ازمناقشهای
کهنهدربارهتقسیماستانکرمان

وشایعاتوحواشیجدیددراینباره:

»چـــــون در اصل کار راه
و رهبر  و رهرو یکیست
اخـــــــــــتالف از بهر چه
در کاروان آید پدید«
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اخبار استان

اهدای 

خون سالم 

اهدای

 زندگی

اینکه  بیان  با  کرمان  استان  دادگستری  کل  رییس 
به  تخصصی  های  کارگروه  کرمان  استان  مرکز  در 
منظور برنامه ریزی و اجرای هر چه بهتر سند تحول 
قضایی تشکیل و فعال شده است، گفت: کاهش اطاله 
دادرسی نیز اولویت دیگر دستگاه قضایی است و در 
حد  تا  را  دعاوی  به  رسیدگی  زمان  باید  راستا  این 

ممکن کاهش داد.
»یداهلل موحد« در نشست ویدئو کنفرانس با روسای 
با  حوزه های قضایی و دادستان های استان کرمان 
اشاره به اینکه اجرای سند تحول قضایی، مبنای کار 
استانی  برش  در  و  ملی   سطح  در  قضایی  دستگاه 
است، تاکید کرد: این سند در راستای ماموریت های 

هفتگانه قوه قضائیه تبیین شده است.
دستگاه  ارکان  تمامی  اصلی  ماموریت  افزود:  وی 
قضایی این است که در قالب برنامه های کوتاه مدت، 
تحقق  زمینه  شده،  تعیین  مدت  بلند  و  مدت  میان 
ماموریت های مطرح شده در سند تحول قضایی را 

در حد مورد انتظار محقق کنند تا در نتیجه اجرای 
از  مندی  رضایت  و  یافته  ارتقا  عدالت  سند،  این 

دستگاه قضایی افزایش یابد.
موحد تصریح کرد: علی رغم طرح راهکارهای بسیار 
جامع  برای رفع چالش های موجود در سند تحول 
قضایی، هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه قضایی 
راهکارهای  خود،  کاری  حوزه  در  توانند  می  نیز 
جدیدی  را نیز در راستای اجرای سند تحول قضایی 

ارایه و اجرایی کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: برنامه 
های دستگاه قضایی در راستای سند تحول قضایی 
شده  اجرایی  قضاییه  قوه  ریاست  انتصاب  ابتدای  از 
در  سند  این  اجرای  مسیر  در  که  نیست  اینگونه  و 

ابتدای راه باشیم.
دادرسی،  اطاله  کاهش  راستای  در  شد:  یادآور  وی 
پرونده  ورودی  کاهش  و  کیفری  جمعیت  کاهش 
اجرایی  برنامه های متعددی  به دستگاه قضایی   ها 

شده و بخش هایی از  سند تحول قضایی نیز با این 
موضوعات مرتبط است.

روند  از  مستمر  گیری  گزارش  به  اشاره  با  موحد 
گفت:  کرمان  استان  در  قضایی  تحول  سند  اجرای 
محور اصلی این سند رسیدگی به تظلم خواهی ها، 
دعاوی شکایات است و در رابطه با این مسائل اولویت 

هایی وجود دارد که باید به آنها توجه شود.
وی با اشاره به این مطلب که یکی از مسائل مهم در 
است،  آراء  اتقان  قضایی  تحول  اجرای سند  راستای 
ادامه داد: الزم است که در سطح استان و حوزه های 
آرا  اتقان  برای  ای  ویژه  و  برنامه های خاص  قضایی 

اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: کاهش اطاله دادرسی نیز اولویت 
دیگر دستگاه قضایی است و در این راستا باید زمان 

رسیدگی به دعاوی را تا حد ممکن کاهش داد.
این  بیان  با  کرمان   استان  دادگستری  کل  رییس 
انسانی مراجعان  مطلب که حفظ شئونات و کرامت 

تحول  سند  های  اولویت  دیگر  از  قضایی  دستگاه 
اجرای  راستای  در  گفت:  رود،  می  شمار  به  قضایی 
حفظ  و  انسانی  کرامت  رعایت  قضایی،  تحول  سند 
مورد  تری  به صورت جدی  افراد  و حرمت  شئونات 
توجه قرار گرفته است و باید به آن توجه الزم صورت 

گیرد.
از  را  تولید  رونق  و  تولید  جهش  از  حمایت  وی 
سند  راستای  در  قضایی  دستگاه  های  اولویت  دیگر 
تحول قضایی دانست و افزود:  در این راستا کارهای 
انجام است و یکی  خوبی در سطح استان در دست 
از محورهایی که به صورت جدی دنبال می شود و 
همت دستگاه قضایی بر آن است که تصمیمی گرفته 

شود که به نفع منافع ملی باشد.
وی کاهش پرونده های مسن، متعارف سازی شعب 
قضایی و کنترل جمعیت کیفری را مورد تاکید قرار 
داد و گفت: استان کرمان در بسیاری از این حوزه ها 

عملکرد خوبی داشته است

مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت: کمتر از 10 
در  کرمان  استان  در  شرایط  واجد  کودکان  درصد 

مهدکودک حضور پیدا می کنند.
اجتماعی فرهنگی،  زاده« در کارگروه  »عباس صادق 
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استانداری  خانواده  و  زنان 
قریب به 700 مهدکودک در استان داریم، اظهار کرد: 
استان  در  شرایط  واجد  کودکان  درصد   10 از  کمتر 

کرمان در مهدکودک حضور پیدا می کنند.
کودکی  دوره  های  آسیب  به  باید  اینکه  بیان  با  وی 

در  فرزندپروری  های  مهارت  افزود:  داشت،  توجه 
خانواده ها به شدت پایین است و حداقل های آموزش 

مهارت را برخی از خانواده ها ندارند.
های  مهارت  آموزش  مراکز  کرد:  تصریح  زاده  صادق 
زندگی را در چند شهرستان بزرگ استان ایجاد کرده 
ایم و باید در همه شهرستان ها راه اندازی شود چراکه 
با هزینه پایین می توان جلوی بسیاری از آسیب ها 
کرد:  بیان  کرمان  استان  بهزیستی  گرفت.مدیرکل  را 
در تمام دنیا تاکید بر این است حتی اگر مادر خانه 

در  را  خود  وقت  قانونی  زمان  در  کودک  است،  دار 
بحث  به  اشاره  با  ادامه  در  وی  بگذراند.  مهدکودک 
کودکان کار و خیابانی از موازی کاری و ناهماهنگی 
دستگاه ها گالیه کرد و گفت: در سال جاری 1402 
نفر کودک کار و خیابانی ساماندهی شده که 589 نفر 

از این تعداد اتباع بودند.
صادق زاده تصریح کرد: درخواست داریم صدا و سیما 
و رسانه ها در زمینه فرهنگسازی مشارکت مردم در 

جهت ساماندهی درست کودکان همکاری کنند.

از  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
ارز دیجیتال وکشف 20  انهدام یک مزرعه استخراج 

دستگاه ماینر در نزدیکی شهر کرمان خبر داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
مهدی  سرهنگ   ، کرمان  از  جوان  خبرنگاران 
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست  پورامینایی، 

کرمان گفت: ماموران انتظامی کالنتری ۳4 باغین در 
راستای مبارزه با قاچاق کاال با انجام یکسری اقدامات 
ارز  ایجاد یک مزرعه استخراج  از  پلیسی  اطالعاتی و 
دیجیتال به دست فردی در یک کارخانه در محدوده 

شهر کرمان آگاهی یافتند.
اوافزود: در همین رابطه ماموران انتظامی پس از کسب 

این  از  بازرسی  از مقام قضایی موفق شدند در  اجازه 
کارخانه، 20 دستگاه استخراج ارز دیجیتال را کشف 
کنند که کارشناسان ارزش این دستگاه ها را بالغ بر 4 

میلیارد ریال برآورد کرده اند.
در  کرمان  شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
با اشاره به تالش پلیس برای دستگیری متهم  پایان 

مقابل  در  قدرت  با  پلیس  کرد:  تصریح  پرونده،  این 
هرگونه اقدام غیرقانونی که باعث شود اقتصاد و امنیت 
از  و  برخورد می کند  بیفتد  به خطر  آرامش جامعه  و 
شهروندان نیز همواره انتظار می رود در صورت اطالع 
از هرگونه مورد مشکوک بالفاصله مراتب را از طریق 

پل ارتباطی 110 به پلیس اطالع دهند.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

از اولویت های دستگاه قضایی کاهــــش اطاله دادرسی است

مدیرکل بهزیستی استان کرمان:

کمتر از ده درصد کودکان کرمانی به مهدکودک می روند

انهدام یک مزرعه استخراج ارز دیجیتال در کرمان

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
با اشاره به اینکه یکی از علت های مرگ کودکان 
آن  از  توان  است که می  پنج سال حوادثی  زیر 
پیشگیری کرد، گفت: از ابتدای امسال سه مورد 
غرق شدگی در حوضچه ها و استخرها داشته ایم 

که این مرگ ها قابلیت پیشگیری دارد.
دکتر سیدوحید هاشمی طباطبایی  ششم بهمن 
ماه در کارگروه اجتماعی فرهنگی، زنان و خانواده 
مرگ  کاهش  کرد:  اظهار  کرمان  استانداری 
از اهداف توسعه به  کودکان زیر پنج سال یکی 

حساب می آید و این مسئله بسیار مهم است.
وی افزود: در کشور ما در حال حاضر نسبت به دو 
تا سه دهه قبل این شاخص بهبود پیدا کرده اما 
برخی کشورهای عربی وضعیتشان بهتر از ماست.

های  علت  از  یکی  اینکه  به  اشاره  با  طباطبایی 
مرگ کودکان زیر پنج سال حوادثی است که می 
توان از آن پیشگیری کرد، گفت: از ابتدای امسال 
سه مورد غرق شدگی در حوضچه ها و استخرها 
داشته ایم که این مرگ ها قابلیت پیشگیری دارد.
بر  تاکید  با  پزشکی کرمان  علوم  دانشگاه  معاون 

اینکه پیشگیری از مرگ کودک به دلیل حوادث 
حصارکشی  افزود:  گیرد،  قرار  مدنظر  باید  حتما 
تابوهای  نصب  و  کشاورزی  آب  استخرهای 

هشداردهنده بسیار مهم است.
مرگ  های  علت  از  دیگر  یکی  کرد:  اظهار  وی 
به  که  است  مادرزادی  های  ناهنجاری  کودکان 
های  مشاوره  و  ها  غربالگری  درمان،  و  بهداشت 
قبل از ازدواج برمی گردد و اگر زایمان مادر زیر 
18 سال و یا باالی ۳6 سال داشته باشد موجب 

ناهنجاری های ژنتیکی می شود.

های  عفونت  همچنین  کرد:  تصریح  طباطبایی 
تنفسی ناشی از ذات الریه و آنفلوانزا از دیگر علت 
های شایع در مرگ کودکان زیر پنج سال بوده 

است.
در  بازی  وسائل  کیفیت  بررسی  کرد:  بیان  وی 
و مناسب سازی فضای  ایمن سازی  و  پارک ها 
پارک ها برای کودکان بسیار مهم است و خواستار 
برای جلب همکاری دستگاه  همکاری رسانه ها 
کودکان  مرگ  از  پیشگیری  برای  اجرایی  های 

هستیم.

و  بیمارستانی  پیش  اورژانس  مرکز  رییس 
مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 
از برخورد پژو پارس با موتو سیکلت و برجا ماندن 

۳ کشته و زخمی در رفسنجان خبرداد.

باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان ،حسینی زینلی، رییس 
مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث 
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: در برخورد 

فارس  بلوار خلیج  در  موتو سیکلت  و  پارس  پژو 
متاسفانه  یکی از دو سرنشین موتو سیکلت جان 
او افزود:این حادثه دو مصدوم نیز داشت  باخت. 
چهارم  و  دوم  پایگاه های  از  آمبوالنس  دو  با  که 

شهری اورژانس رفسنجان به بیمارستان علی ابن 
ابیطالب )ع( منتقل شدند.

حسینی زینلی تصریح کرد: هر دو سرنشین موتو 
سیکلت 16 ساله و تبعه افغانستان بودند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان اعالم کرد:
علل شایع مرگ کودکان زیر پنج سال

حادثه تلخ برخورد پژو پارس با موتور سیکلت در رفسنجان

خبر
فرمانده انتظامی کرمان خبر داد:

دستگیری عامل سرقت های 

معابر شهر کرمان
 

از دستگیری سارق معابر در شهر کرمان  انتظامی استان کرمان  فرمانده 
خبر داد.

خبرنگاران  جمع  در  ناصری  عبدالرضا  سردار  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
فقره  چند  وقوع  پی  در  کرد:  بیان  و  داد  خبر  معابر  سارق  دستگیری  از 
سرقت معابر شامل دوربین های مداربسته، درب بازکن های تصویری و … 

دستگیری این سارق به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: پس از تشکیل پرونده مأموران کالنتری 11 با انجام یک سری 
به  سارق  از  مشخصاتی  توانستند  پلیسی  و شگردهای  اطالعاتی  اقدامات 
عملیات  یک  طی  را  وی  قضائی  دستور  گرفتن  از  بعد  که  آورند  دست 

غافلگیر و در مخفیگاهش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: پس از دستگیری این سارق تعدادی 

از اموال مسروقه از مخفیگاه وی کشف شد.
ناظری تصریح کرد: متهم پس از تحقیقات پلیسی و با مشاهده مستندات 
موجود به ۳0 فقره سرقت معابر عمومی شهر کرمان اعتراف کرد و به همراه 

پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شد.
وی گفت: پلیس در عرصه تأمین امنیت اجتماعی نیاز به همکاری آحاد 
پلیسی  توصیه های  دقیق  رعایت  با  شهروندان  اینکه  ضمن  دارد  مردم 
می توانند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرایم مختلف به ویژه سرقت 

داشته باشند.

رئیس منابع طبیعی:  

شاهد راه اندازی نهضت 

درختکاری در رفسنجان هستیم
 

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رفسنجان با اشاره به کاشت ۳50 
هکتار تاغ زار با اعتبار 1۳ میلیارد ریال گفت: هم اکنون نهضت درختکاری 

در این شهرستان شروع شده است .
به گزارش ایرنا ، جالل حسن  شاهی در نشست هماهنگی روز درختکاری 
گفت: کاشت درخت در عرصه های منابع طبیعی به صورت پوشش جنگلی 
ایجاد می شود و این طرح جزو وظایف ذاتی اداره منابع طبیعی است و نیاز 

به اعتبارات ملی دارد.
جاللی گفت: هر سال با تخصیص اعتبارات ملی کار درختکاری انجام می 
شود و امسال هم ۳50 هکتار تاغ زار در مسیر رودخانه سفید در حال اجرا 
است و 20 روز دیگر   تمام می شود ضمن اینکه اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان کرمان  120 هکتار درختکاری دیگر  هم امسال برای 

شهرستان رفسنجان تعریف کرده است.
وی تصریح کرد: برای درختکاری باید مردم پای کار باشند و کمبود آب 
هم نداشته باشیم تا باعث پایداری پروژه شود؛ در بحث عرصه های منابع 
اینکه  دلیل  به  رود  نمی  نهال   کاشت  بار  زیر  شهرستانی  هیچ  طبیعی 
مسئاله کمبود آب، طرح را با شکست مواجه می کند، امسال یک میلیارد 
و ۳00 میلیون تومان هزینه کردیم  تا توانستیم  نهال های تاغ با ارتفاع 70 

سانتی متر را رشد بدهیم  و 9 دوره آبیاری شده اند.
و  تهیه  برای  کرمان  استان  طبیعی  منابع  کل  اداره  گفت:  شاهی  حسن 
توزیع نهال،  2 نهالستان  یکی در جوپار و دیگری در منطقه دهبکری واقع 
تامین می کردند  را  نیاز استان   نهال مورد  بم دارد و  در محور کرمان  - 
تا اینکه کم کم آن ها فقط نهال پروژه های اختصاصی منابع طبیعی را 

تولید می کنند .
وی گفت: که گونه های زبان  گنجشک، سرو، اقاقی و کاج جزو آن  هایی 
ها  شهرداری  و  روستاها  اسالمی  شوراها  ها،  دهیاری  برای  فقط  که  بود 
جهت حفظ بافت های روستایی و شهری  و برای عرصه های منابع طبیعی 

هم تاغ، بنه و بادام کوهی را   تولید می کنند.
رفسنجان 11 حلقه چاه آب  در فضای سبز  شهرداررفسنجان  هم گفت: 
وجود دارد که آب فضای سبز رفسنجان را تامین  می کنند؛ سرانه فضای 
سبز در رفسنجان 18.2 متر مربع است  به عبارتی ۳10 هکتار فضای سبز 

شهری داریم  که خارج  از فضاهای داخل ادارات  و منازل است .
 محمد مختاری افزود: فضای سبز شهرداری رفسنجان شامل  کمربندهای 
سبز، پارک ها و فضای سبز حاشیه ای یا نواری  است که توسط شهرداری 

نگهداری می شوند.
وی آب را در موضوع درختکاری و فضای سبز مهم عنوان کرد و افزود: 
11 حلقه چاه ها با دبی های مختلف آب را استخراج می کنند و در استان 
کرمان شهر رفسنجان بدترین  کیفیت آب از نظر شوری و امالح دارد و به 

همین دلیل کار توسعه فضای سبز و نگهداری سخت است.
اینکه حرکت به سمت کاشت گونه های سازگار در  با اشاره به  مختاری 
برنامه های شهرداری بوده و هست؛ تصریح کرد: طی 10 سال  گذشته 
رفسنجان جزو 20 شهر کشور است که  طرح مطالعات شبکه مستقل آب 
رسانی فضای سبز را در حال اجرا دارد و بخشی از آن  اجرا شده و مخازن  
نیاز بود که به عنوان  نگهداری کننده آب استفاده بشوند که طی 2 سال 
امام   میدان  از سمت  و  احداث شده  آب  مکعبی  متر  هزار   2 منبع  اخیر 
حسین )ع( تا میدان قدس خط لوله اجرا خواهد شد و در آینده نزدیک 

مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
وی در رابطه با درختکاری هم گفت: دو سال گذشته 100 هزار نهال در 
سطح شهر توزیع و کاشته شد و سال گذشته  هم در اسفند 12 هزار اصله 
نهال کاشته شد؛ امسال هم حداقل 10 هزار اصله نهال در اسفند ماه بین  

همشهریان توزیع می شود.
شهردار رفسنجان گونه های کاشته شده را کاج،  زبان گنجشک، افرا، اقاقی 
و سرو برشمرد و تصریح کرد: امسال غیر از این گونه ها، درخت میوه هم 

در برنامه داریم و  دو هزار اصله میوه نهال کاری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در ورودی های شهر از سمت یزد و کرمان فضاسازی 
و درختکاری انجام شده است؛ گونه سرو شیرازی  هم کشت خواهد شد 
راستای  فعالیت دارند که در  و  11 کارشناس فضای سبز در شهرداری 

درختکاری از نظرات کارشناسی آن ها استفاده می شود.

اداره کل ورزش وجوانان در نظر دارد مناقصه عمومی  تکمیل سالن ورزشی خاتون آباد شهربابک به شماره 206  و تکمیل سالن ورزشی 
باغابر بردسیر   به شماره 207  و زیرسازی چمن مصنوعی بروات به شماره 208  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  
تاریخ  انتشار  مناقصه  در  سامانه تاریخ  99/11/8 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت  07:۳0 روز  چهارشنبه  تاریخ  99/11/8  الی ساعت 14:00   پنج شنبه  تاریخ 
99/11/9

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت14:00  روز  یک شنبه  تاریخ  99/11/19
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 08:00  روز دو شنبه تاریخ 99/11/20

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :021-419۳4
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
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خبر خوش برای همسان سازی 

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
 

از  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  مهر نوشت: رئیس کانون عالی 
افزایش اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 
خبر داد و گفت: ۹۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای مرحله دوم 

همسان سازی اختصاص یافت.
کلیات  تقدیم  ابتدایی  روزهای  از  کرد:  اظهار  بیات  اصغر  علی 
پیگیری ها و مذاکرات  به مجلس شورای اسالمی  بودجه ۱۴۰۰ 
فشرده و متعددی را با مسئوالن عالی دولت و مجلس انجام دادیم 
تا ابهامات و کم لطفی هایی که به بازنشستگان و مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی شده بود را برطرف کنیم. جلساتی را با اعضای 
محاسبات  و  بودجه  و  برنامه  بودجه، کمیسیون  تلفیق  کمیسیون 
و کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار کردیم. در دیدار با رئیس 
مجلس، آقای نادران، حاجی دلیگانی و سایر نمایندگان دغدغه ها 

و نگرانی های خودمان را منتقل کردیم.
وی افزود: در تمامی این نشست ها بر رعایت حقوق و مطالبات 
و  بازنشستگان  مشکالت  به  توجه  ضرورت  همچنین  و  قانونی 
از  مستمری بگیران تأمین اجتماعی بویژه در حوزه مسائل اخیر 
جمله متناسب سازی و مشکالت بازنشستگان سخت و زیان آور 
تاکید شد. به لطف خدا، اولین گام که تعیین سهم مشخص اعتبار 
سازمان تأمین اجتماعی برای اجرا و تداوم متناسب سازی حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگیران بود، انجام شد و اعتبار تخصیص 
از ۹۰ هزار میلیارد  بند و تبصره ۲ الیحه بودجه ۱۴۰۰  یافته در 

تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
بیات در ادامه افزود: بنا بر مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد تا ۹۰ 
هزار میلیارد تومان از مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که از محل 
تأمین  سازمان  به  دولت  دارایی های  و  اموال  سهام،  واگذاری 
متناسب  دوم  مرحله  اجرای  برای  می شود،  پرداخت  اجتماعی 

سازی هزینه شود.
با حقوق  باید فاصله بسیار زیاد تورم  اینکه  بیان  با  وی همچنین 
شود،  بر طرف  اجتماعی  تأمین  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان 
خاطرنشان کرد: انتظار داریم نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و  پیگیری  اقتصادی،  طاقت فرسای  و  سخت  شرایط  به  توجه  با 
نظارت جدی در اجرای قوانین مصوب را داشته باشند چرا که 
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از شرایط موجود 

ناراضی و گالیه مند هستند.
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گزارش »کرمان امروز« از زخم های کهنه و نو بر پیکر صنایع دستی استان کرمان و بی توجهی به این ارزش فرهنگی-تاریخی؛

نابودی صنایع دستی؛ نابودی بخش مهمی از فرهنگ است

گروه خبر و گزارش کرمان امروز

اشاره:
مشکالت  با  همواره  کرمان  در  دستی  صنایع  بازار 
با شیوع  اخیرا   اما  نرم می کرد  پنجه  و  زیادی دست 
گیر  گریبان  دشوارتری  های  و خم  پیچ  ویروس  کرونا 

هنرمندانی شده که دراین عرصه فعالیت می کنند.
دستی  صنایع  هنر  روی  پیش  مشکالت  و  معضالت 
تنها مربوط به زمان شیوع کرونا نیست بلکه پیش از آن 
هم موارد متعددی بر سر راه رونق اقتصادی هنرمندان 

صنایع دستی قرار  داشته است.
مشکل  با  کرمان  دستی  صنایع  ازمواقع  بسیاری  در 
فروش روبه رو شده و به دنبال آن برخی موارد اقتصادی 
را نیز متحمل می شده است. تهیه مواد اولیه مورد نیاز 
تولید از دیگر چالش هایی است که در زمان طوالنی، 
است.  شده  دستی  صنایع  فروش  و  تولید  رونق  مانع 
اقتصادی  کالن  مشکالت  از  حاصل  اولیه  مواد  گرانی 
کشور نیز بر قیمت صنایع دستی تاثیر داشته به طوری 
فروش  و  تولید  رادر  چشمگیری  اقتصادی  رکود  که 
صنایع دستی به دنبال داشته است. به عالوه مشکالت 
بیمه،مالیات و غیره از دیگر مسائلی است که بر دوش 
حدودی  تا  و  کرده  سنگینی  دستی  صنایع  هنرمندان 

باعث شده که افراد از کار خود دلسرد بشوند.
این در حالی است که حفظ و حمایت از صنایع دستی 
نه تنها در استان کرمان بلکه در تمام کشور یک اصل 
هنری  دستی  صنایع  که  چرا  شود  می  محسوب  مهم 
است که به تاریخ و مردم یک کشورهویت می بخشد و 
نیز نام ایران با صنایع دستی زیبا و قدیمی خود همواره 

جایگاه خوبی در جهان داشته است.

درد دل و مشکالت فعاالن صنایع دستی
فروش  و  تولید  حوزه  در  است  سال   12 که  خانمی 
حال  در  اینکه  بیان  با  کند  می  فعالیت  دستی  صنایع 
فصل  در  گرفتن  قرار  و  کرونا  شیوع  دلیل  به  حاضر 
با  کرمان  در  گردشگر  و  مسافر  کم  تعداد  و  زمستان 
کسادی بازار مواجه هستیم. از سویی دیگر قیمت مواد 
کاالیی  دلیل  همین  به  و  شده  برابر  چند  تولید  اولیه 

که تولید می شود نیز قیمتش افزایش می یابد و این 
سبب می شود خرید صنایع دستی برای مصرف کننده 

مقداری غیر ضروری باشد.
ظرفیت های پنهان هنرهای سنتی در کرمان 

نادیده گرفته می شود
آنگونه که رییس انجمن صنایع دستی استان کرمان 
می گوید: هنرهای سنتی و دستی این استان از ظرفیت 

های پنهان و باالیی برخوردار است که تا کنون آنطور 
که باید به اهمیت آن توجه الزم نشده است.

باید  مسئوالن  و  مردم  اینکه  بیان  با  پور  رضا  مهران 
و هنرهای سنتی  اهمیت صنایع دستی  متوجه  بیشتر 
نگاه  آن  به  هنری  دیدگاه  از  صرفا  کرد:  اذعان  باشند، 
نکنند زیرا جنبه اقتصادی این قضیه بسیار اهمیت دارد، 
باشد  داشته  تواند  می  زیادی  مالی  گردش  حوزه  این 
کار  یعنی  کند،  آفرینی  کار  تواند  می  بسیاری  برای  و 

فرهنگی در کنار اشتغالزایی را به ارمغان می آورد. 
در  اتفاقی  کرمان  در  تاکنون  اگر  کرد:  پورتاکید  رضا 
دلیل  این  به  است  نگرفته  حوزه صنایع دستی صورت 
فرهنگ  آن  اگر  نادیده گرفته شده،  این هنر  است که 
دستی  صنایع  پنهان  های  ظرفیت  به  که  شود  ایجاد 
اهمیت دهند، ما شاهد تحولی در سطح جامعه خواهیم 
بود، زیرا فرهنگ ماست و می توانیم از این طریق با کل 

دنیا در ارتباط باشیم و روی آن تاثیر گذاریم.
و  دهند  انجام  ساده  تحقیق  یک  کرد:  تصریح  وی 
ببینند چند درصد افرادی که به اصفهان می روند برای 
یا  و  روند  آنجا می  به  اصفهان  در  فضای هنری حاکم 
اینکه چند درصد توریست ها و گردشگر ها برای دیدن 
پاساژ ها به کرمان می آیند؛ گردشگران اینجا می آیند 
و  به گذشته فرهنگی  تاریخی و هر چه مربوط  آثار  تا 

تاریخی باشد را بینند.
کرمان  در  پتانسیلی  چنین  وقتی  رضاپور،  گفته  به 
این شهر هست  قاعدتا هرکسی که دلسوز  دارد  وجود 
بگوییم  هرچه  نیست  دلسوز  اگر  و  بردارد  قدمی  باید 

فایده ندارد.
سخن آخر

به نظر می رسد تنها راه نجات پیکر نیمه جان صنایع 
همت  به  نو  طرحی  انداختن  در  بحران  این  از  دستی 
دولت و همراهی دانشگاهیان، بازاریان و فعاالن صنایع 

دستی است.

اما  با مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم می کرد،  بازار صنایع دستی در کرمان همواره   
اخیرا با شیوع کرونا و عدم امکان حضور گردشگر در کرمان دشواری های هنرمندان فعال در 
این عرصه بیشتر شده است. این در حالی است که حفظ و حمایت از صنایع دستی نه تنها در 
ایران بلکه در تمام دنیا یک اصل مهم محسوب می شود، چراکه صنایع دستی هنری است که 
معرف فرهنگ، هویت و تاریخ مردم یک کشوراست. اما در کرمان شاهد هستیم که پیکر 
کم رمق صنایع دستی پس از سالها بی توجهی امروز به بحران کرونا برخورد کرده که به نظر 
متاسفانه هیچ طرح  نیز  نابودی صددرصد کشیده شود. مسئوالن  به  است  قرار  می رسد 

دلگرم کننده ای به فعاالن این عرصه ارائه نمی کنند و گویی عزم بر نابودی است و....

وزیر بهداشت:  
ممکن است در درون کشور شاهد جهش در ویروس کرونا باشیم

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  نوشت:  ایرنا 
سریع  های  تست  تعداد  باید  حتما  گفت:  پزشکی 
کرونا در مراکز منتخب 1۶ و 2۴ ساعته و درمانگاه 
ها افزایش پیدا کند چون زمان مشخص شدن نتیجه 
این تست ها، بسیار کوتاه است اما برای پذیرش و 
 PCR باید تست  بیمارستانها،  بیماران در  بستری 

انجام شود.
سعید نمکی در جلسه شورای ناظرین طرح شهید 
بهداشت  وزارت  ستاد  در  که  سلیمانی  قاسم  حاج 
اجازه  نباید  به هیچ وجه  اظهار داشت:  برگزار شد، 
دهیم رعایت پروتکل ها، افت پیدا کند و الزمه آن 
به  آموزش  برای  و  است  آموزش  با  همراه  نظارت 
مردم، باید یک فرد یا گروه را به کار گرفت و باید 
سعی کنیم مردم با شیوه مناسب با آموزش خطرات 

آینده کووید1۹ آشنا شوند.
علوم  های  دانشگاه  همکاری  های  تیم  افزود:  وی 
پزشکی با شرکای خودمان یعنی بسیج، هالل احمر 
این  در  ارگانها  و  نهاد  مردم  های  سازمان  سایر  و 

شرایط نباید از بین برود بلکه باید حتما تقویت شود. 
انقالب،  از  بعد  دوران  در  بخشی  بین  همکاری  این 
تاریخ 1۰  بندی  نامه 1۰  بوده است و در  بی نظیر 
دی ماه به دانشگاههای علوم پزشکی نیز اولین بند 
همین بود که نباید با کاهش بیماری، این همکاری 

ها سست شود.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: نباید فکر کنیم که 
ویروس جهش یافته فقط از خارج از کشور وارد می 
شود بلکه ممکن است در درون کشور به دلیل تنوع 
باشیم  ویروس  در  جهش  شاهد   HLA و  ژنتیک 
جهت  آزمایشگاهی  های  نمونه  مرتب  باید  بنابراین 
بررسی جهش های احتمالی مورد تست قرار گیرد. 

و  بهداشت  و  درمان  معاونین  که  جلسه  این  در 
نیز حضور  بهداشت  وزارت  ارشد  مدیران  از  جمعی 
در  سلیمانی  شهید  طرح  ناظرین  همه  داشتند، 
های  پیشرفت  از  هایی  گزارش  کشور،  استانهای 

اجرای این طرح ارائه کردند.
به گزارش ایرنا، طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با 

همکاری مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و سازمان بسیج مستضعفین همزمان با دوم 
آذر ماه و آغازین روز از هفته بسیج در سراسر کشور 

به اجرا درآمده است.
در این طرح بسیجیان  و کارشناسان حوزه بهداشت 
اولیه  نیازهای  تأمین  و  نیازمند  افراد  به  مراجعه  با 
به اجرای بهینه پروژه قرنطینه معکوس یاری  آنها، 

می دهند.
در  مخاطرات  تشخیص  و  موقع  به  رسانی  اطالع 
فوریت ها می تواند جان انسانهای در معرض خطر را 
در شرایط اضطراری به شرط اعمال مداخالت موثر، 

سریع و هماهنگ نجات بخشد.
جلب  راه  موثرترین  و  بهترین  زمینه  این  در 
کمک  از  گیری  بهره  طریق  از  اجتماعی  مشارکت 
سازماندهی  و  مردمی  داوطلب  و  بسیج  نیروهای 

محله محور مردم است.
 این مشارکت محله محور باید بگونه ای طراحی 
شود که ضمن جلب اعتماد مردم، اهداف و فعالیتها 

در  برسد.  تحقق  به  نیز  مردمی  گروههای  توسط 
با  مقابله  و  پیشگیری  با  مرتبط  اطالعات  راه  این 
بر  منطبق  و  قبول  مورد  روشی  به  باید  مخاطرات 

فرهنگ و توانایی مردم محله به آنان ارائه شود.
موضوعی که مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید و 
یادآور می شوند: بهره گیری از کمک نیروهای بسیج 
و داوطلب مردمی، کمک بزرگی به رهایی کشور از 

این عارضه )ویروس کرونا( همه گیر خواهد کرد.
بر همین اساس، طرح »هر خانه یک پایگاه سالمت« 
از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 
محتوای مدیریت و کنترل اپیدمی کووید 1۹ و برای 
سفیر  یک  انتخاب  طریق  از  مردم  مشارکت  جلب 
محله  رابط سالمت  یک  و  خانوار  هر  برای  سالمت 
برای هر ۴۰ سفیر خانوار با محوریت بسیج امکانات 
محله و در جهت بهبود وضعیت اجتماعی )از جمله 
تا  اقتصادی و فرهنگی جامعه مطرح شد  سالمت(، 
با مشارکت مردم و نهادهای مردم محور، محالت از 

محرومیت خارج شود.

آگهي مناقصه عمومي 
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری  کرمان در نظر دارد جهت اجرای پروژه حفاری  شش حلقه چاههای 
فضای سبز سطح شهر و خرید لوله های جدار چاهها به طور همزمان )بشرح ذیل (  با مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
1/32۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )بصورت نقد یا ضمانت نامه بانکی (از طریق برگزاری مناقصه عمومي اقدام نماید.متقاضیان واجد 
شرایط می توانند جهت خریداسنادمناقصه ازتاریخ ۹۹/11/7 لغایت ۹۹/11/21 به مدیریت امور قراردادهای  شهرداری 
مرکز وجهت تسلیم پیشنهادات تا مورخ  ۹۹/11/27 به دبیر خانه شهرداری مرکز )واقع در میدان شورا ( مراجعه نمایند.
بازگشایي پاکات مورخ  ۹۹/11/28 می باشد.سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه و اطالعات تکمیلی آگهی  در 

سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir  قابل رویت می باشد. ۶۰72م/الف
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  عمومي آگهي مناقصه

فضای چاههای حلقه  شش  حفاریاجرای پروژه  جهت كرمان در نظر دارد سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
 000/000/320/1مبلغ تضمین شركت در مناقصه  با  (ذیل )بشرح و خرید لوله های جدار چاهها به طور هزمان  سبز سطح شهر

.متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت اقدام نمایدمناقصه عمومی  برگزاری از طریقت نامه بانکی ()بصورت نقد یا ضمانریال 
تا  تسلیم پیشنهاداتمدیریت امور قرادادهای شهرداری مركز وجهت به  21/11/99لغایت  7/11/99تاریخ مناقصه ازاسنادخرید

         28/11/99 مورخ  بازگشایی پاكاترا ( مراجعه نمایند .نه شهرداری مركز )واقع در میدان شوبه دبیر خا 27/11/99 مورخ 
  kermancity.irو اطالعات تکمیلی آگهی  در سایت شهرداری به آدرس سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه .می باشد

  قایل رویت می باشد.
 

 مدت مبلغ برآورد اولیه)ریال( موضوع مناقصه ردیف
 روز 100 (99)بر اساس فهرست بهاء سال 250/022/264/11 اجرای حفاری شش حلقه چاههای فضای سبز سطح شهر 1

خرید لوله های جدار مربوط به شش حلقه چاههای فضای  2
 سبز سطح شهر 

 روز کاری 7 730/393/057/15
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آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره 99/51/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » اصالح مسیرهاي دسترسی کارخانه هاي گندله 
سازی 1 و2  و اصالح ایستگاه تعویض پالت گندله سازی 2 « خود را بصورت EPC و از طریق برگزاري مناقصه عمومي 
الکترونیکي  آدرس  به  مناقصه  اسناد  اخذ  مي توانند جهت  متقاضیان  کلیه  لذا  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار  به 
WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان از بخش مناقصه و 
مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت ۹ الي 1۴ روز چهارشنبه مــورخ ۹۹/11/2۹ در محــل دفترکمیسیون 
معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه 
مورخ ۹۹/11/13 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به 

ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
                                                                             مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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به قلم 
محمد فتح نجات

احمد بیرشک و تالش  در مسیر احیای دانش
 احمد بیرشک، بنیانگذار مدارس هدف و چهره ماندگار 
ایران؛ همواره در طول عمر ۹۲ ساله خود تالشگر راه علم 
به شمار  اندیشمند، محقق و پژوهشگری  او  بود.  و دانش 
علم  در مسیر  کاوشگری  و  آموختن  از  می رفت که هرگز 

دست نکشید.
استاد »احمد بیرشک« ریاضی دان، تقویم نگار، پژوهشگر 
تاریخ علم و بنیانگذار مدارس هدف است. وی همچنین در 
 ۱۳۸۰ در  که  ماندگار  چهره های  همایش  دوره  نخستین 
برگزار شد، به عنوان چهره ماندگار برگزیده و معرفی شد.

کودکی و آموزش نزد پدر
پدرش  شغل  دلیل  به  کودکی  دوران  در  بیرشک  استاد 
بختیاری  و  چهارمحال   توابع  از  روستایی  »باجگیران«  در 
پرورش یافت. او در کودکی نزد پدر خود آموزش های پایه 
و همچنین زبان فرانسوی و تا حدی روسی را فراگرفت و 
مقاطع  و  کرد  عزیمت  به مشهد  خانواده  به همراه  سپس 
چهارم و پنجم دبستان را پس از گذراندن آزمون ورودی 
موفقیت سپری  با  مدرسه  این  در  احمدیه مشهد  مدرسه 
کرد. او پس از مدتی تحصیالت خود را در مدرسه فرانسوی 
با  تهران  زبان  فرانسوی  مدرسه  سه  از  یکی  »آلیانس«؛ 

حضور در کالس هفتم ادامه داد.
جوانی و مشاغل دولتی

دبیرستان،  دوران  پایان  از  پس   ۱۳۰۸ مهر  در  بیرشک 
و پس  وارد شد  ریاضیات  رشته  در  عالی  دارالمعلمین  به 
از آن به خدمت وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه 
درآمد. او سپس برای مدتی در  ساری به تدریس ریاضی، 
فیزیک، علوم طبیعی و زبان در پایه اول تا ششم متوسطه 
در  شهرستان ها  استخدام  اداره  ریاست  شد.  مشغول 
کارگزینی وزارت فرهنگ شغل دیگری بود که بیرشک در 
سنین جوانی برعهده گرفت. او همچنین برای مدتی رییس 

کارگزینی دانشگاه تهران شد.
وزارت  از  تهران  دانشگاه  جدایی  از  پس   ۱۳۲۱ در  وی 
سال  در  رسید.  تهران  دانشگاه  ریاست  عنوان  به  معارف 
نگارش  به  را  دانشگاه«  قانون  »نقد  معروف  مقاله   ۱۳۲۲
زیادی در  و صدای  زمان سر  آن  در  مقاله ای که  درآورد؛ 

محافل علمی و دانشگاهی به راه انداخت.
دانشگاه  دوباره  شدن  بازگردانده  از  پس  بیرشک  استاد 
برای  اقبال«  »منوچهر  انتخاب  و  معارف  وزارت  به  تهران 

ریاست دانشگاه از مشاغل اداری فاصله گرفت و به تدریس 
دورانی  و  مشغول شد  عالی  دانشسرای  و  تکنیک  پلی  در 
این  به آموزش مناظر و مرایا )پرسپکتیو( در  را  ۱۸ ساله 
چون   اساتیدی  با  عالی  دانشسرای  در  وی  گذراند.  مراکز 
»غالمحسین رهنما، بدیع الزمان فروزانفر، شفق، دکتر لوئی 

لونگ و گابریل یاریئر« همکار و آشنا شد.
میانسالی و تاسیس مدارس هدف

بی شک تاسیس مدارس هدف یکی از مهم ترین خدمات 
بیرشک  احمد  شود.  می  محسوب  بیرشک  استاد  علمی 
از جمله  یارانش  از  چند  تنی  همراه  به  خرداد ۱۳۲۷  در 
نوری،  قاضی  قلی زاده، سیدمحمد  احمدرضا  دیانی،  احمد 
علی متمدن، دکتر تقی هورفر و احمد انواری با  ۳۵ هزار 
تومان سرمایه، نخستین مدرسه هدف )مخفف هنر، دانش 

و فرهنگ( را تاسیس کردند. گروه فرهنگی هدف، شامل 
بود،  دبیرستان  چهار  و  پسرانه  و  دخترانه  دبستان  چهار 
زمان  آن  تا  اما  منحل شد  در ۱۳۵۸  مدارس  این  اگرچه 
بیش از شانزده هزار دانش آموز را تا مقطع دیپلم تربیت 

کرد و آموزش داد.
بیرشک برای اداره هر چه بهتر مدارس هدف و مطالعه در 
مورد سیستم آموزشی جهت انطباق روش های آموزشی در 
مدارس هدف با روش های روز دنیا چندین بار  به فرانسه، 

انگلیس و آمریکا سفر کرد.
به  خانلری  ناتل  پرویز  وزارت  زمان  در   ۱۳۴۱ در  او 
با  سال ها  همان  در  وی  رسید.  فرهنگ  وزارت  معاونت 
دانشگاه صنعتی شریف که در آن زمان آریامهر نام داشت 

در ویرایش متون ریاضی و فیزیک همکاری داشت.

هزار  سه  تطبیقی  گاهنامه  تالیف  از  سالخوردگی؛ 
ساله تا بنیان گذاری دانشنامه بزرگ فارسی

"گاهنامه  تطبیقی سه هـزار سـاله« یکی از آثار ماندگار 
با دیدن جزوه ای  او که  اسـتاد بیرشک به شمار می رود. 
تاریخ  بردن  کار  به  متوجه  اجتماعی  علوم   معلم  درس  از 
یک  در  قمری  هجری  و  خورشیدی  هـجری  مـیالدی، 
تنظیم جدولی  می افتد که در آن  به فکر  بود  جمله شده 
ترتیب  بدین  و  دهد  نشان  را  یکدیگر  بـه  تاریخ ها  تبدیل 
شایستگی  با  هم  را  کار  این  کرد  آسان  را  آموزش  مسیر 

انجام داد.
کـه  هستیم  امیدوار  »ما  می گوید:  این باره  در  بیرشک 
از  غیر  تـاریخ هایمان  تـمام  کـه  برسد  روزی  واقـعا 

تاریخ های دینی را بـه شمسی یاد کنیم.«
تقویم بیرشک، برخالف تقویم های پیشین از دوره های ۳۳ 
ساله؛ )هفت دوره چهار ساله و یک دوره پنج ساله( تشکیل 
نشده، بلکه از دوره های ۲۸۲۰ ساله تشکیل شده است. هر 
دوره به زیر دوره های ۱۲۸ یا ۱۳۲ ساله تقسیم می شود که 
هرکدام از آن ها نیز به زیر دوره های ۲۹، ۳۳، یا ۳۷ ساله 
تقسیم می شوند که در هرکدام سال های مضرب ۴ غیر از 
آخرین شان کبیسه است. هر سال ۱۲ ماه دارد که ۶ تای 
اول ۳۱، پنج تای بعد ۳۰ و ماه آخر بر حسب کبیسه بودن 

یا نبودن ۲۹ یا ۳۰ روز دارد.
ایرانی  گاهشماری  تثبیت  شناساندن   در  او  تحقیقات 
گولد،  راین  پروفسور  که  بود  چنان  جهانی  عرصه  در 
کتابی که  معتبرترین  در  آمریکایی،  برجسته  تقویم شناس 
جهان  مهم  گاهشماری های  تقویمی  محاسبات  زمینه  در 
دقیق  بینهایت  را  ایرانی  گاهشماری  است،  شده  منتشر 
از  را  بیرشک  استاد  و  توصیف  انگیز  را حیرت  آن  و دقت 

برجسته ترین متخصصان در این زمینه برشمرده است.
بیرشک،  احمد  علمی  ارزنده  خدمات  از  دیگر  یکی 
بنیانگذاری »بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی« در ۱۳۷۰ بود 
که بیرشک تا سال ۱۳۷۷ خود ریاست آن را برعهده داشت.

سطح  بردن  باال  و  ادب  و  دانش   ترویج   بنیاد  این  هدف 
انـتشار  و  تـألیف  و  جامعه  ادبی  و  علمی  اطالعات 
زبان  به  بشری   دانش های  شامل  جامع  دانـش نامه ای 
فـارسی بـود. او در این زمینه گفته بود:  »آرزوی بـنیاد 
دانـش نامه ایـن اسـت  که  روزی  برسد که در گوشه  اتاقی 

 ۵۱ طبقه  هر  در  و  طبقه ای   پنج  قفسه    ۲ خانه  هر  از 
جلد کتاب وجود داشته باشد و همه کتاب ها از انتشارات 
بنیاد باشند و بر در قفسه نـام »کتابخانه  دانش نامه  بزرگ  
فارسی« گذاشته شود و هر شخص به هر مطلبی  مربوط 
به هر کشوری نیاز داشت، کتابی را بردارد و حاجت  خود 
در  آرزویی!  چه  گفت  خواهند  برخی  بی شک  برآورد.  را 
جوابشان می گویم: بـبین  کـه  عمر به  پایان خود رسید و 
هنوز هزار غنچه  نشکفته در دل است، مرا ببین که چهره  

زیبای آرزو و امید به رغم پیک اجل، در مقابل است مرا.
واپسین  تا  که  بیرشک  استاد  خستگی ناپذیر  تالش های 
که  شد  موجب  داشت،  ادامه  نیز  او  زندگی  سال های 
دانشگاه شهید بهشتی در ۱۳۷۷ خورشیدی به او مدرک 
نهاد  کند.  اعطا  ریاضیات  رشته  در   افتخاری  دکتری 
تقدیر  لوح  اعطای  با  سال  همان  در  نیز  ریاست جمهوری 
نام برد.  ایشان به عنوان استاد نمونه  از  به استاد بیرشک 
همچنین دانشگاه شهید بهشتی در قدردانی از تالش های 
علمی استاد بیرشک، کتابی به نام  »بیرشک نامه«   نیز به 

چاپ رساند.
از بیرشک حدود ۲۵ کتاِب ترجمه و چندین کتاب تالیف 
شده از جمله کتاب های جبر و حساب سال های دبیرستان، 
هندسه ترسیمی و هندسه رقومی، هندسه سطحی، هندسهٔ 
مناظر و مرایا و گفت وگوی تمدن ها: گاهشماری در تمدن 

ایرانی و تمدن مسیحی باقی مانده است.
 بیماری و درگذشت

احمد بیرشک  یکی  از معلمان نمونه  ایران بود. او همواره 
به  خطاب  و  می کرد  تشویق  علم  آموختن  به  را  جوانان 
فرزندان  شما  می خواهد  دلمان   می گفت  مادرها  و  پدرها 
در ایرانی چشم به جهان بگشایند، بهتر از آن که امروز مـا 
حرکت  امـید  ایـن  تحقق  و  دانا  آزاد،  آباد،  ایرانی   داریم، 
شایسته  مردان و زنان را می طلبد. بیرشک نمونه کامل امید 
و حرکت بود و تا واپسین روزهای زندگی دست از حرکت 
در مسیر آموختن و آموزش بر نداشت. او که ماه های آخر 
مولد  به  امید  وقتی  گذراند،  بیماری  بستر  در  را  عمرش 
بودن و حرکت داشتن را از دست داد، گفت: من  که دیگر 

نمی توانم کار کنم چرا زنده باشم؟
 ۱۴ چهارشنبه  روز  عصر  در  سرانجام  بیرشک  استاد 

فروردین ۱۳۸۱ در ۹۵ سالگی چشم از جهان فروبست.

روایت »کرمان امروز« از مناقشه ای کهنه درباره تقسیم استان کرمان و شایعات و حواشی جدید در این باره:

چون در اصل کار راه و رهبر و رهرو یکیست
اخــــــــــــــتالف از بهر چه در کاروان آید پدید

از  گهگاه  و  جنوب  مردم  سوی  از  که  است  سالی  چند 
پیشنهاد  طرح  شاهد  استان  غرب  و  شرق  مردم  سوی 
نام  گهگاه  هستیم.  مجزا  استان  چند  به  کرمان  تقسیم 
سمنگان مطرح می شود و زمانی دیگر حرف از سبزواران 
و  مسئوالن  همه  که  جلسات  برخی  در  می آید.  میان  به 
اکثر  که  هستیم  شاهد  دارند  حضور  استان  نمایندگان 
به  استان  شدن  تقسیم  طرح  موافقاِن  دید  از  مشکالت 
این موضوع ربط دارد که مرکز استان آنطور که به شمال 
ای  نکته  نمی رسد.  جنوب  به  می کند  رسیدگی  استان 
اکثر  توسط  آن  دلیل  بارها  اینکه  وجود  با  متاسفانه  که 
استانداران توضیح داده شده، بازهم مورد بحث و مناقشه 
قرار می گیرد. بارها مدیران ارشد استان گفته اند که دلیل 
معضالت در جنوب استان گستردگی عرصه و پراکندگی 
روستاها و شهرهاست. یعنی به عبارتی این گستردگی مانع 
خدمت رسانی با کیفیت به این مناطق می شود. از سویی 
دیگر هیچ یک از طوایفی که در این روستاها زندگی می 
کنند حاضر به تجمیع در یک شهر یا مکان واحد نیستند 
و با وجود اینکه بارها این موضوع از سوی مسئوالن مطرح 
شده  مواجه  محلی  افراد  مخالفت  با  همواره  است،  شده 
است. البته نمی توان برخی اختالفات تاریخی در گذشته 
و  بیانات  برخی  در  امروز  که  اختالفاتی  گرفت،  نادیده  را 

ابراز نظرها نیز شاهد آن هستیم. تضادهایی که امروز اصال 
ریشه آنها فراموش شده، اما متاسفانه در برخی موارد بی 

فکر و اندیشه به آنها دامنی دوباره زده می شود.
اما باید متوجه باشیم که در امر اداره یک استان نه میزان 
اختالفات مطرح است و نه این تضادها موجب خوشبختی 
مردم می شود. در چنین طرح هایی باید منافع کل مردم 
نابودی  در نظر گرفته شود، منافعی که هیچ یک موجب 
دیگری نشود. از سویی باید به صورت کارشناسانه در این 
باره سخن گفت، نباید سطح این ایده را بررسی و آن را 
نغمه  ناگهان  منطقه  یک  مردم  نماینده  اینکه  کرد.  بیان 
جدایی بسراید و یک طرح کارشناسی نشده را در فضای 
مجازی مطرح کند نه به نفع نظام است و نه به نفع مردم، 
دیگر  از سویی  اند.  گره خورده  با هم  منافع  این  که  چرا 
بر  نفتی  به جای آب،  باشیم که  شاهد سرایش یک شعر 
بلندتر سازد و در جواب آن شاهد  را  باشد و شعله  آتش 
برادران  شان  در  که  باشیم  بیاناتی  و  اقدامات  سری  یک 
نغمه  که  آمد  پیش  سالها  اسالمی  انقالب  نیست.  انقالبی 
انقالب  امروز زیر پرچم  اینکه  نه  بیاموزد  ما  به  را  برادری 
دوبیتی جدایی بخوانیم و کام مردم را تلخ سازیم و امنیت و 
بهداشت روانی مردم را زیر سوال ببریم. چنین گردآب هایی 
است که باعث می شود که رسانه های معاند از آن بهره 
اضافه  مناقشه  به  را  دروغ  و  راست  خبر  هزاران  و  ببرند 
کنند. شایعات مربوط به تقسیم استان کرمان به سه استان 
مجزا که چند روز قبل درباره آن شنیدیم و مدیر فرهیخته 
روابط عمومی استانداری کرمان آن را تکذیب کرد از قبیل 
همین ندانم کاری هایی است که تنها دشمن را شاد می 
سازد. مگر نه اینکه همه جای این کشور زیر پرچم انقالبی 

است که با خون هزاران شهید رنگین مانده است؟ مگر 
نه اینکه رهبری این انقالب امروز به همه شهرهای کشور 
به یک چشم می نگرد؟ مگر نه اینکه هر چهار سال یک بار 
همه ما با هم و با یک ارزش پای صندوق رای حاضر می 
شویم و رییس جمهور انتخاب می کنیم؟ مگر استانداری 
رییس  آن  از  غیر  به  کسی  را  است  فعال  استان  در  که 
انتخاب کرده است؟ چرا احساس می کنیم همه  جمهور 
دارند؟ در  و غرض  ما قصد  برضد  ها  نگرش  و همه  افراد 
سخنان بزرگان و ادبای ما بسیار از مزایای اتحاد و معایب 
انشقاق گفته شده است که بسیار وصف حال این روزهای 
و  عزیز  عطار  اشعار  از  بیت  یک  اما  است.  کرمان  استان 
خداشناس که چندی پیش به چشمم خورد را در تیتر این 
متن قرار دادم تا شاید بتواند تلنگری به حال این روزهای 
ما باشد و اندکی مخالفان را به تفکر بیشتر وادارد.بخشی از 

این غزل زیبا در ادامه چشم نواز شما خواهد بود؛
جز خیالی چشم تو هرگز نبیند از جهان

از خیال جمله بگذر تا جهان آید پدید
ناپدید از فرع شو، در هرچه پیوستی ببر

تا پدید آرندهٔ اصل عیان آید پدید
چون تفاوت نیست در پیشان معنی ذره ای

کس نگشت آگاه تا چون این و آن آید پدید
چون در اصل کار راه و رهبر و رهرو یکی است

اختالف از بهر چه در کاروان آید پدید
خار و گل چون مختلف افتاد حیران مانده ام

تا چرا خار و گل از یک گلستان آید پدید
باز کن چشم و ببین کز بی نشانی چشم را

نور با آب سیه در یک مکان آید پدید


