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رئیس اتاق بازرگانی
به بحران تولید و اشتغال رسیدگی کنید
مهدی وطن خواه - کاشان شهری صنعتی است و در حالی که دشمن 
با جنگ اقتصادی وارد کارزار مقابله با کشورمان شده است الزم است تا 
صنعت و اشتغال کاشان که حال خوشی ندارد بیشتر از همیشه مورد توجه 

همه مسئوالن به ویژه وزارت کار و تعاون قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی کاشان در دومین جلسه 

اداری  شورای 
شهرستان با بیان 
افزود  مطلب  این 
: وضعیت اشتغال 
کاشان  صنعت  و 
و  است  بحرانی 
فعلی  شرایط  در 
طریق  از  دشمن 
اقتصادی  جنگ 

وارد عمل شده و با حمله اقتصادی تالش دارد دولت و نظام را زمین گیر 
کند. این در حالی است که رکن اصلی اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال 

است و همه مسولین باید در این زمینه ها قدم بردارند.
محمود توالیی باتوجه به درگیری بیشتر کاشان در حوزه اشتغال و صنعت 
نسبت به شهرستانهای دیگر ، اصفهان و کاشان را به ترتیب بزرگترین 
استان صنعتی کشور و بزرگترین شهرستان در قطب صنعتی این استان 
دانست و افزود: با توجه به اقلیم خشک شهرستان و خشکسالی چند سال 
گذشته تمرکز در بخش صنعت بهترین راه حل برای عبور از بحران است.

وی با اشاره به دیدار خود با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صیانت از 
اشتغال را وظیفه این وزارتخانه دانست  و با توجه به شرایط بحرانی اشتغال 
و این که همه با شنیدن عبارت بحران نام کاشان در ذهنشان تداعی می 

شود خواستار پیگیری جدی مسئولین در زمینه رونق اشتغال شد. 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی با توصیف کاشان به شهری 
سرمایه گریز وضعیت عمومی شهرستان را نامطلوب دانست و یادآور شد : 
درحالیکه دیگر شهرها با آغوش باز از سرمایه گذار استقبال می کنند این روند 
در کاشان ناامیدانه است و صاحبان سرمایه بسیاری به دلیل نارسایی و موانع 

در واگذاری تسهیالتی مانند آب و برق و ..از کاشان گریزان هستند. 

کاشان،میزبان مسابقات والیبال منطقه دو 
نوجوانان دختر کشور

مسابقات والیبال منطقه دو نوجوانان دختر کشور عصر شنبه با برگزاری مراسم افتتاحیه و رژه 
11 تیم شرکت کننده در سالن ورزشی دانشکده شهید رجائی کاشان آغاز شد.

در آیین افتتاحیه که با حضور فرماندار، رئیس شورای اسالمی شهر و رئیس اداراه ورزش و 
جوانان و شماری از پیشکسوتان والیبال و تعدادی از ورزشکاران بانوی والیبالیست کاشان رژه 
یزد،  اهواز،  بهتیاری، کرمان،  و  فارس، چهارمحال  نوجوانان دختر  والیبال  تیم های  اعضای 
موسیقی  اجرای  و همچنین  داوری  گروه  و  قم  و  هرمزگان  بوشهر،  لرستان،  البرز،  مرکزی، 
محلی به همراه نمایش زیبای ورزش باستانی – چرخ و میل – توسط تعدادی از ورزشکاران 
باستانی کار کاشان همراه بود فرماندار و رئیس اداره ورزش و جوانان کاشان در سخنانی کوتاه 
ضمن ابراز خوش آمد به تیم های میهمان ابراز امیدواری کردند تا کاشان به نحوی شایسته 

میزبان این دوره از رقابت ها باشد. 
آقایان باجول و هژبر – رییس و دبیر هیئت والیبال استان اصفهان-  نیز  در این آیین که 
از  خرسندی  ابراز  با  سخنانی  در  نیز  کاشان  اسانس  باریج  باشگاه  مدیرعامل  داشتند  حضور 
میزبانی کاشان از تیم های والیبال دختران نوجوان کشور که از 11 استان در این شهر حضور 
دارند یادآور شد: امیدواریم شور و نشاطی که دختران والیبالیست امروز در کاشان و در مراسم 
افتتاحیه مسابقات از خود نشان دادند تا پایان مسابقات همراه آنان باشد و با خاطرات خوبی 
از کاشان به شهرهای خود باز گردند. فاطمه حسیبی با اشاره به حضور مؤمنیان - فرماندار 
کاشان - در آیین افتتاحیه این بازی ها افزود: طبق مساعدتی که فرماندار کاشان در پی انجام 
آن هستند امیدواریم که به زودی بتوانیم در شهرمان اولین سالن ورزشی ویژه بانوان را افتتاح 
کنیم. گفتنی است 6 بانوی داور کاشانی هم برای نخستین بار در گروه داوری این رقابت ها 
به همراه شماری از داوران اعزامی از تهران، اصفهان و شیراز قضاوت در دیدارهای والیبال 

بانوان کشور را تجربه می کنند.

برنامه دولت برای بازآفرینی بافت های نابسامان شهری

بهسازی بافت تاریخی خیابان    
محتشم و مسجد آقا بزرگ

شیوا آقابزرگی زاده / نیم قرن از انتظار برای دیده شدن 
تیم ملی والیبال ایران در المپیک می گذشت. تعویض مربی 
و رئیس فدراسیون از قبل از انقالب تاکنون نتیجه ای نداده 
نسل  و  تاکتیک های جدید  با  ایرانی  غیر  های  مربی  بود. 

از  بار  پس  اولین  برای  را  مان  میدان شدند.والیبالیست های  وارد  والیبال  جدید 
دیدن  شنید.  خواهیم  را  نامشان  و  دید  خواهیم  ریودوژانیرو  المپیک  در  سال   ۵۲
والیبال مان دیدن ایران و تاریخ مان است. ملی پوشان ما از شهرها و روستاهای 

مختلف با قوم، فرهنگ، رنگ، سبک زندگی مختلف پیوند می یابند 
و تنها یک پرچم را نماد خود قرار می دهند و یکرنگ،  یک زبان 
ایران را به رسمیت می  یک فرهنگ و یک مرز جغرافیایی به نام 
شناسند و میشناسانند و در تمام رقابت ها به نام یک ملت و با یک 

ملیت حاضر می شوند.
شهر تاریخی کاشان با بیش از ۳۰۲ هزار نفر جمعیت  نماینده ای 
در این تیم دارد. امیر غفور می تواند نماد ورزش و قدمتی باشد که 
داراست. وی چهره ی شاخصی  گوناگون  های  در عرصه  ما  شهر 
است که از بین میلیون ها نفر برگزیده  شده و جزء شش نفر اصلی 
در بسیاری از مسابقات تیم ملی  قرار می گیرد و گاه امتیاز آورترین 
بازیکن زمین می شود در میان برترین هایی از ملل توسعه یافته ی 
جهان. وی جوانی است ۲۵ساله که باشنیدن نامش و دیده شدنش در 
جهان، کاشان و ایران دیده می شوند و خواهند شد و این دو مفهوم 
عظمت معنایی شان با ورزش، هنر، اقتصاد، سیاست و فرهنگ روز 

به روز وسعت می یابند. 
به واقع امیر غفور از زادگاهش، کاشان، به کشورهای مختلف جهان 
می رود و بیراهه نیست اگر بگوییم وی کاشان را به جهان معرفی 
می کند و جهان را به کاشان. اما پشت خط زن تیم ملی این بار و 
هر بار که از زادگاهش دیدن می کند به شهری که سنن، باورها، 

عقاید، آداب و رسوم، روابط اجتماعی و از همه مهم تر ورزش را در وی درونی 
و  آید  می  مادری  سرزمین  به  شناسدش.وی  نمی  گویی  زادگاهش  است،  کرده 
متعلقاتش، اما سرزمین مادری این چنین در غفلت و فراموشی؛ پیوندهایش را با 
والیبالیست ملی پوش اش می گسلد. به واقع بدنه ی ورزش کاشان قلب تپنده 
ای همچون امیر غفور را دارد اما آیا آمدن وی به کاشان در سکوت رسانه ای، 

سکوت مردم و مسئولین و سکوت شهر ایست قلبی بدن ورزش کاشان نیست؟ 
چند روزی از تعریف دوباره ی تاریخ توسط وی و هم تیمی هایش  در شکل و 
فرمی جدید نمی گذرد که   رفتار فضای عمومی را با امیر غفور دیدیم. نسل امروز 
روایت  غفور چگونه  امیر  با  را  مسئولین  و  ورزش  مردم،  رابطه ی شهر،  فردا،  و 

خواهند کرد؟  زمانی که غفور اندک زمانی به زادگاهش باز می گردد، شهر در ابعاد 
اقتصادی، آموزشی، مذهبی و... غوطه ور است. کافی است سری به مرکز شهر 
بزنیم و به آشپزخانه ها، رستوران ها، کافی شاپ ها و مراکز خرید نگاهی بیندازیم 
و پوستر و بروشور تبلیغاتی دریافت کنیم. گویی ارجحیت منافع خود در متن شهر 
جریان دارد. مردم در لفاف زندگی زنده بودن را تجربه می کنند. زنده بودنی که 

قرار  الشعاع  تحت  را  زندگی  ابعاد  ی  همه 
سیاست،  فرهنگ،  ورزش،  از  اعم  دهد  می 
بیلبوردهای  خوراک  شهر  حقوق.  و  اقتصاد 
تبلیغاتی می شود و »داشتن« مفهومی است 
امیر  از  کند.  می  معرفی  را  آن  مردم  و  را  شهر  مفاهیم،  همه ی  از  بیش  که 
واقع  در  نیست.   میان  به  برد صحبتی  می  به جهان  را  کاشان  مفهوم  غفور که 
ورزش در معنای عام در مقایسه با سایر حوزه ها در جایگاه نابرابر قرار می گیرد و 
ورزشکار که در این حوزه فعالیت می کند منزلت اجتماعی 
شایسته ی خود را پیدا نمی کند. در فرهنگ واژگان خود 
ایم که در  »تعلق« و »تعهد« را به درستی تعریف نکرده 
چنین وضعیتی و با وجود کمبودهایی که در حوزه ی ورزش 
با آن روبرو هستیم با مشکالتی روبرو می شویم. ورزشکار 
ملی مان وارد زادگاهش می شود و متن شهر در سکوت 
فرو می رود. سکوت در ورزش، مردم، مسئولین، رسانه ها 
کوچه و خیابان. این امر بی انصافی به یک ورزشکار نیست 
بلکه ابعاد گسترده تری دارد و  شهر، کشور و تاریخ ما را در 
بر می گیرد و از توسعه ی شخصی در عرصه ی ورزشی 
یابی  هویت  از  عظیمی  بخش  که  چرا  کند  می  جلوگیری 

برای ورزشکار در ارتباط با مردمش شکل می گیرد. 
مواردی که امروز  تحت عنوان بی مهری به ورزشکار می 
شناسیم معنای وسیعتری دارند  و آن فراموشی تعلقات و 
تعهدات و سرمایه های فرهنگی مرزو بوم مان است و نهایتًا 
فراموشی مرزوبوم است و این چنین می شود که چند سال 
می گذرد و آسیب دیدگی ورزش و تنزل سطح کیفی ورزش 
بینیم و آن زمان است که دهه  را می  شهر و کشورمان  
را وسعت  مرزهایش  بتواند  ورزش  تا  انتظار کشید  باید  ها 
ببخشد و تا آن زمان المپیک ریو ۲۰16 در آلبوم ورزش مان تنها یادگاری  به جا 
مانده است و واقعه ای تکرار نشدنی شده که با هر نسل، هر مربی و فدراسیونی 
انتظارمان پابرجا می ماند. آسیب شناسی ورزش و رها کردن پیوند جامعه با ورزش 
پدیده ای است که امروز زمان پرداختن به آن است و غفلت از آن دفن کردن  قلب 

تپنده ی ورزش مان در بستر بینش »رشد در انزوا« ست.

"دیابتی ها" با خیال راحت شیرینی بخورند!    صعود ستاره به المپیک در خاموشی  شهر مادری 
 

)دقیقی(مدیر  فر  بهنام  خانم   
خود  گفته  به  سام  امیر  قنادی 
اولین تولید کننده کیک و شیرینی 
دیابتی  افراد  مخصوص  خانگی 
و سبوس دار درکاشان می باشد 
با شرکت در کالس های  . وی 
آشپزی خانم آقازاده  فعالیت خود 
را در این زمینه آغاز می کند و با 
شرکت مداوم درکالسهای آشپزی 
و خالقیت در استفاده از ترکیبات 
متفاوت ، مورد توجه استاد خود قرار 
سام  امیر  قنادی  مدیر  گیرد.  می 
به  فود  دوره فست  پایان  از  پس 
پیشنهاد همسرش دوره آموزشی 
پخت شیرینی را آغاز میکند ، خانم بهنام فر بیشتر موفقیت خود را مدیون 
خانم آقا زاده ، پشتکار و خالقیت در پخت شیرینی می داند و هم اکنون عضو 
انجمن ارگانیک ایران نیز می باشد. وی در نمایشگاه سفره های رمضان به 
دلیل استفاده از ترکیبات سالم و پخت شیرینی مخصوص افراد دیابتی رتبه 
سوم را از آن خود کرده و از طرف مسئولین شهرستان مورد تشویق قرار 
گرفته است. خانم بهنام فر ویژگی کیک های خودرا استفاده از ترکیباتی 
شامل سبوس )مفید برای پوکی استخوان و رشد کودکان ( ، روغن و تخم 
مرغ های باکیفیت و همچنین نگهداری خمیر به مدت ۲4ساعت جهت ترد 

شدن شیرینی و عدم استفاده از مواد افزودنی می داند. 
در ادامه پخت  شیرینی نخوچی به روش خانم بهنام فر )دقیقی ( خواهیم داشت . 

مواد الزم :
آرد نخوچی ۳۰۰گرم / روغن کنجد 14۰گرم / شکر کامور4۰گرم 

زنجبیل و هل به دلخواه 
طرز تهیه : روغن و شکر را باهمزن مخلوط کرده ،آرد نخوچی را به آن افزوده 
و خمیر را ۲تا ۲4 ساعت استراحت داده و بعد از ورز دادن روی میز بازکرده و 
پس از قالب زدن  به مدت ۲۰تا۳۰ دقیقه در حرارت 18۰درجه سانتیگراد داخل 

فر قراردهید .

آدرس : خ کارگر - انتهای خیابان، روبروی سازمان خدمات 
موتوری شهرداری، طبقه پایین مغازه بربری

تلفن تماس جهت سفارشات : 
09139997296 ،  031-55482317

با هدف آموزش و آمادگی صورت می گیرد
 برگزاری رزمایش پدافند پرتوی در کاشان
صفحه 2

رئیس شورای مدیریتی خانه تئاتر کاشان جابجایی 
کمال  مدرسه  به  دانش  بلوار  از  تئاتر  خانه  مکان 

الملک واقع در بافت سنتی کاشان، پیگیری برگزاری جشنواره نمایش های آئینی، سنتی کشور به میزبانی کاشان و به صورت 
نوبتی با تهران و هماهنگی با شهرداری منطقه یک کاشان جهت برگزاری منظم تعزیه در محالت قدیمی و بافت سنتی در 

ایام ماه محرم را از جمله برنامه ها و اقدامات شورای دوم مدیریتی خانه تئاتر 
برگزاری  و  همراهی  هنری جهت  تشکل  این  آمادگی  از  و  دانست  کاشان 
گزارش  به  داد.  خبر  عاشورا  ساحت  در  هنر  سوگواره  نمایشی  های  بخش 
روابط عمومی خانه تئاتر کاشان، دکتر علی رضا جمالی که در نشست هم 
اندیشی اعضای شورای مدیریتی خانه تئاتر کاشان با رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان سخن می گفت همچنین با اشاره به روند انتخابات 
شائبه  بی  همکاری  و  همراهی  از  کاشان  تئاتر  خانه  شورای  دوره  دومین 
مدیریت آموزش و پرورش  با هنرمندان تئاتر در واگذاری مکان هایی جهت 
ساختمان خانه تئاتر تشکر و قدردانی نمود. در ادامه در این نشست شماری 
اداره  بیشتر  تعامل  خواستار  کاشان  تئاتر  خانه  مدیریتی  شورای  اعضای  از 
فرهنگ و ارشاد اسالمی با جامعه هنرمندان تئاتر و به ویژه تشکل مستقل 
خانه تئاتر به ویژه در زمینه اطالع رسانی وقایع و اتفاقات فرهنگی و هنری 

و فعالیت های نمایشی شدند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان نیز در ادامه با تمجید از همگرائی 

و انسجام اهالی هنر نمایش این شهرستان زیر چتر خانه تئاتر به اولین 

با  هنر  و  فرهنگ  اصحاب  اندیشی  هم  نشست 
اولین  افزود:  و  کرد  اشاره  کاشان  فرماندار  حضور 
و تنها مصوبه اجرایی این جلسه موافقت فرماندار کاشان با راه اندازی تماشاخانه هایی در سطح شهرستان بود که بدون شک 
نویدبخش روز های پرفروغي برای تئاتر کاشان خواهد بود. دکتر مصطفی جوادی با بیان این نکته که تفرق و دوری مسئولین 
و هنرمندان باعث محجوریت هنر می گردد تصریح کرد: باید نگاه منفی 
مسئولین و مراکز امنیتی به هنرمندان و مقوله هنر شهر از بین برود.  وی 
با اشاره به همراهی موفق خانه تئاتر کاشان در متن و حاشیه جشنواره 
سراسری نمایش های آئینی- سنتی ایران در سال گذشته که کاشان نیز 
میزبان بخشی از این جشنواره بود یادآور شد: با توجه به پتانسیل های 
فراوان و وجود فضاهای مناسب موجود در کاشان، جایگاه این جشنواره 
در کاشان مناسب تر از تهران می باشد و این اقدام می تواند به افزایش 
جاذبه های توریستی شهر کمک و کاشان به مقصدی برای گردشگری 

فرهنگی و هنری نیز تبدیل گردد. 
جوادی با اشاره به تثبیت جایگاه جشنواره سراسری تئاتر مهر طی سالیان 
گذشته و خصوصأ در بین اهالی تئاتر کاشان و نیز نقش بی بدلیل هنر 
سطح  افزایش  و  مردم  عمومی  فرهنگ  سطح  ارتقای  جهت  در  تئاتر 
آموزش های شهروندی خواستار برگزاری هرچه قوی تر این جشنواره 
و همراهی اهالی تئاتر شده و نسبت به رفع نگرانی های موجود جهت 

برگزاری این جشنواره ابراز امیدواری کرد.

جوادی : نگاه امنیتی و منفی به هنر تئاتر باید برداشته شود

صفحه 3

          خانم بهنام فر )دقیقی(

  معرفی اولین تولیدکننده کیک 
و شیرینی خانگی مخصوص 

افراد دیابتی در کاشان

صفحه  2
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شیوا آقا بزرگی زاده / استاندار اصفهان، فرماندار کاشان را در حکمی  به فرماندهی "قرارگاه پدافند پرتوی کاشان« منصوب کرد. در بخشی 
از این حکم که در سایت فرمانداری کاشان منتشر شده است چنین آمده: با توجه به تشکیل قرارگاه تاکتیکی ویژه ی برگزاری رزمایش مرکز 
شهید احمدی روشن جنابعالی را به سمت فرماندهی این قرارگاه منصوب می نمایم امید است با تدبیر و درایتی که در جنابعالی سراغ دارم 
بتوانید مأموریت های این قرارگاه، در جریان رزمایش مورد نظر را فرماندهی و هدایت نمایید. در بخش دیگر این حکم دکتر رسول زرگرپور 
بر ضرورت همکاری بین دستگاه های دست اندرکار به عنوان یک وظیفه تأکید کرده و می افزاید ضروری است ایجاد هماهنگی های الزم 
بین اعضای قرارگاه و دستگاه های دست اندرکار همچنین فرمانداران محترم شهرستان های نطنز و آران و بیدگل در جهت اهداف و مأموریت 
های قرارگاه مورد توجه قرار گیرد.  بخشی از مأموریت هایی که برای »قرارگاه پدافند پرتوی کاشان« در این حکم آمده است به شرح زیر 
است: »راه اندازی قرارگاه تاکتیکی پدافند پرتوی«، »راه اندازی کارگروه ها و تیم عملیاتی قرارگاه و راه اندازی تیم واکنش سریع « و » ایجاد 

هماهنگی الزم در سطح منطقه«.
از سوی دیگر مأموریت های دیگری نیز برای این قرارگاه عنوان شده است که از جمله ی آنها می توان به  »برگزاری دوره های آموزشی الزم 
جهت ایجاد آمادگی کارگروها ، تیم عملیاتی و مردمی« و »سازماندهی سازمان های مردم نهاد برای انجام آموزش های اقدامات پدافند پرتوی 
و رزمایش در قالب گروه های اجتماعی« اشاره کرد.  به نقل از مدیر روابط عمومی فرمانداری کاشان اواخر مرداد ماه امسال مانوری هسته ای به 
نام شهید احمدی روشن در شهرستان کاشان برگزار می شود که در پی آن دکتر مؤمنیان به فرماندهی قرارگاه پدافند پرتوی منصوب شده است. 
وی علت نامگذاری این قرارگاه به نام پدافند پرتوی را، وجود سایت هسته ای نطنز در کاشان عنوان کرد و این رزمایش را در راستای مباحث 
پرتوی و همچون دیگر مانورهایی دانست که در حوزه های حوادث، مدیریت بحران و... برگزار می شود اما با حساسیت های بیشتر. به همین 
دلیل بر تعامل رسانه ها و فرمانداری تا زمان برگزاری رزمایش در اواخر مرداد ماه امسال تأکید کرد و آن را عامل مهمی در رفع نگرانی های 
مردم در این زمینه دانست و چنین ادامه داد که تا زمان برگزاری رزمایش مسئولین اقداماتی را در حوزه های امداد، مدیریت بحران و حوادث 
انجام داده هم چنین آموزش های الزم به مردم داده خواهد شد.  وی درباره انتصاب فرماندار کاشان به فرماندهی قرارگاه از مدیریت قرارگاه 
توسط فرماندار و تخصصی بودن آن سخن گفت و به طرح مباحث آن در کارگروه ها و کمیته ها اشاره کرد و تأ کید کرد که فرمانده، مدیریت 

قرارگاه را بنا به حکم استاندار بر عهده دارد. 
در پایان وی باز بر تعامل رسانه ها از جمله نشریات، روزنامه ها ، صدا و سیما و... تاکید کرد و از اطالع رسانی به موقع فرمانداری کاشان در این 
زمینه سخن گفت. هم چنین معاون استاندار و فرماندار ویزه شهرستان کاشان در اولین جلسه قرارگاه پدافند پرتویی کاشان که در سالن مدیریت 
بحران فرمانداری و با حضور مدیران کمیته ها و کارگروه های قرارگاه برگزار شد رزمایش شهید احمدی روشن را نخستین رزمایش پدافند 
پرتویی منطقه کاشان خواند و آن را اقدامی در جهت ارزیابی مهارت های دستگاهها و سازمان های اجرایی و ارتقاء توانمندی های عمومی 
و مردمی در هنگام بروز حادثه دانست. معاون استاندار و فرماندار ویزه شهرستان کاشان با اعالم این خبر گفت: برگزاری رزمایش ها در حوزه 
های مختلف برای ارزیابی آمادگی های اختصاصی و عمومی مردم و مسئولین هر منطقه و شهرستان است و برای این که بتوانیم رزمایش را 

به بهترین نحو برگزار کرده و به سرانجام مطلوب برسانیم ضروری است ضمن احصا ظرفیت ها و توانمندی های موجود، آموزش های الزم 
را در کلیه سطوح برنامه ریزی کرده و عملیاتی نماییم. حمیدرضا مومنیان با بیان این که برگزاری رزمایش پرتویی یک فرصت برای ارتقاء 
توانمندی ها و به روزرسانی تجهیزات شهرستان ایجاد نموده است تأکید کرد: طراحی، آموزش، تمرین و تکرار فرآیند و کسب آمادگی بیشتر از 
اهداف این رزمایش است. بر این اساس کلیه دستگاههای امدادی شهرستان موظف هستند کمبودها و نیازهای خود را به قرارگاه گزارش نموده 
تا از طریق استان و مرکز نسبت به تجهیز و به روزرسانی آن اقدام الزم انجام گیرد. فرماندار کاشان یادآور شد: اگرچه کشور و شهرستان در یک 
بازه زمانی و تاریخی با حوادث سخت و تلخی مانند زلزله و سیل های ویرانگر مواجه گردیده است ولی تجارب آن می تواند مورد استفاده قرار 
گیرد. کاشان بهترین نقطه برای مباحث پدافند غیرعامل استان های همجوار و نقطه طالیی کشور به خصوص در زمینه امدادرسانی در حوادث 

غیرمترقبه است و از این رو الزم است امکانات و توانمندی های خود را متناسب با احتماالت و حوادث ارتقاء دهد.
وی راه اندازی رادیو کاشان را از دیگر نتایج برگزاری این رزمایش عنوان کرد و گفت: راه اندازی رادیو کاشان این امکان را در اختیار متولیان 
امر قرار خواهد داد تا بخشی از آموزش های عمومی را از طریق رادیو کاشان ارائه نموده و اطالع رسانی نمایند.  فرماندار کاشان تأکید کرد: 
همانگونه که کشور و مردم از فناوری های نوین بهره مند می گردند به موازات آن ضروری است نسبت به فراگیری آموزش های الزم اقدام 
نمایند. وی افزود: آموزش ها در خصوص رزمایش پرتویی کاشان  در دو سطح مسئولین و کارکنان و بخش دوم؛ آموزش های مردمی مورد 
توجه قرار گرفته و برنامه ریزی شده است. آموزش کاربردی بستر توسعه همه جانبه کشور است. اکنون ایران تبدیل به یک کشور هسته ای 
شده است و زیرساخت های هسته ای در ۵ استان کشور ایجاد گردیده است که کاشان را نیز شامل می گردد. آموزش های مورد نیاز نه تنها 
یک مزیت فراگیر در همه ی زمینه ها است بلکه در این خصوص الزامات آژانس انرژی هسته ای نیز وجود دارد که همه ی کشورهای هسته 

ای را ملزم نموده است تا نسبت به ارتقاء آمادگی الزم در کلیه سطوح اقدام نمایند.
معاون استاندار و فرماندار کاشان تأکید کرد: توجه به الزامات ایمنی در زیرساخت و مراکز هسته ای یک رویکرد جهانی و جزء الزامات بین 
المللی کشورهای هسته ای است و نسبت به دیگر حوزه ها به صورت جدی ، پررنگ و سخت گیرانه پیگیری می شود و تأکید بر آن است که 
احتمال هر نوع خطری مرتفع گردد .دکتر مومنیان افزود: آموزش ها باید تداوم داشته باشد تا در بطن جامعه نهادینه گردد و آمادگی های الزم 
در همه حال فراهم گردد. آموزش ها در طیف های مختلف متفاوت است و آموزش گروه مرجع مانند معلمین ، روحانیون و افرادی که نقش 
تأثیر گذار و محوری در جامعه دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و الزم است مورد توجه بیشتر قرار گیرد. به هر صورت آموزش ها باید 

باعث هوشیاری مردم گردد تا در زمان ضرورت به آن عمل نمایند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی پایداری ملی پیش از این، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از برگزاری رزمایش کاشان در این شهرستان 
در نیمه دوم مرداد ماه امسال خبر داده بود. به گفته سردار سرتیپ پاسدار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزون بر پیش 
بینی حضور چندین فروند بالگرد و هواپیما برای انتقال مجروحان فرضی در این رزمایش پرتویی، رادیو استانی نیز در نظر گرفته شده تا با برنامه 

هایی آموزش های الزم را به مردم ارائه دهد. وی هم چنین از قم به عنوان استان پشتیبان در این رزمایش  نام برده بود.

پذیرش آگهی در سایت و هفته نامه 
مـردم سیـلک

mardomesialk@gmail.com
 www.mardom-sialk.ir
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   سامانه پیامکی  50002016001478

با هدف آموزش و آمادگی صورت می گیرد
برگزاری رزمایش پدافند پرتوی در کاشان

نامه  هفته  خوانندگان  و  مخاطبان   
از  استفاده  با  توانند  می  سیلک  مردم 
 ۵۰۰۰۲۰16۰۰1478 پیامکی  سامانه 
الکترونیکی       پست  و   ۵۵4۵6۳84 ارتباطی  خط  و 
و همچنین   mardomesialk@gmail.com
مراجعه به وبسایت هفته نامه مردم سیلک به آدرس 
www.mardom-sialk.ir نظرات ، دیدگاه ها 
و انتقادات خود درباره محتوای مطالب هفته نامه و 
هم چنین   اوضاع و احوال امور فرهنگی ، اجتماعی 
، سیاسی ، اقتصادی و عمرانی شهر و محله خود را 

با ما در میان بگذارند.
که  کسانی  از  دسته  آن  برای  محدودیت  *اعالم 
پرترافیک  و  آمد  و  پررفت  های  خیابان  حاشیه  در 
شهر اقدام به ایجاد ایستگاه های صلواتی می کنند 
اقدام خوبی بود که جا  دارد از مسئولین تشکر شود. 

۰91۳۰۰۰۵۲1۲
چهارده  میدان  محور  معابر  و  ها  کوچه  از  *برخی 
و  ناهمواری  دچار  مدرس  خیابان  سمت  به  معصوم 
فعال  شهردار  از  هستند.  بدی  های  بلندی  و  پستی 
کاشان در امور عمرانی تقاضا داریم مثل کوچه های 
محله طاهر و منصور بهسازی این محورهای را در 
به  منتهی  خیابان  کم  دهند. عرض  قرار  کار  دستور 
۳راه مدرس از سمت میدان چهارده معصوم مشکل 
دیگری است که البته اگر کم عرض بودن پیاده روها 
و تراکم حضور مشاغل و واحدهای صنفی این نقطه 
از شهر را هم در نظر بگیریم باید به فکر ساماندهی 
مدیران  سؤتدبیر  از  جامانده  به  های  نامیزانی  این 

قبلی بلدیه شهر بود! ۰9۳8۰۰۰4796
*برای اولین بار در تاریخ شاهد حضور یک ورزشکار 
کمی  افتخار  این  و  هستیم  المپیک  در  شهرمان  از 
بودن  کاشانی  به  امیرغفور که همیشه  برای  نیست. 
موفقیت  آرزوی  ریو  المپیک  در  کرده  افتخار  خود 

دارم. ۰91۳۰۰۰۲۳79
دستگاه  و  دم  اصطالحأ  و  بلندگو  افتادن  راه  *این 
اعالم فوت اموات در شهر کاشان که از گذشته های 
بود  شده  نازیبا  بدعتی  به  تبدیل  شهر  این  در  دور 
حقأ در شأن آبروی کاشان نبود و باید با این پدیده 
که در هیچ جای ایران نمونه آن مشاهده نمی شود 
توسط  اقداماتی  گویا  گرفت.  می  صورت  برخوردی 
دادستانی و شهرداری و فرمانداری و نیروی انتظامی 
انجام شده تا با این گونه بدعت ها که آرامش روانی و 
امنیت صوتی شهروندان را بهم می زند برخورد شود 
که در جای خود قابل تقدیر است. ۰91۰۰۰۰۲1۲8

که  شهر  بام  پارک  دست  پایین  انبوه  *درختکاری 
به  پارک  باالی  از  کاشان  شهر  انداز  چشم  مقابل 
کاشان  نقاط  بقیه  در  اگر  است  قابل مشاهده  خوبی 
سبز  فضاهای  کمبود  دیگر  ما  شهر  بشود  اجرا  نیز 
با  البته  انبوه  درختکاری  کرد.  نخواهد  احساس  را 
چشم  هم  کاشان  اقلیم  مناسب  درختان  از  استفاده 
انداز خوب و دلپذیری در شهر ایجاد و هم در برابر 
واحدهای  و  خودروها  توسط  شده  متصاعد  آلودگی 
مثال  عنوان  به  کند.  می  پادزهر عمل  مثل  صنعتی 
بزرگ  و کنار ورزشگاه  امام رضا  بلوار  حاشیه محور 
و منطقه مسکن مهر به طرح های درختکاری انبوه 

نیاز دارند. ۰91۲۰۰۰4۵9۳
و  آه  هنری  فرهنگی  جشنواره  برگزارکنندگان  *از 
آهو تشکر می کنم. باألخره اگر در کنار این برنامه 
فرهنگی مقداری هم شادی و نشاط به مردم تزریق 
شوند  روانی  روحی  تنوع  دچار  شهروندان  و  شود 

غنیمت است. ۰91۳۰۰۰۲۵47
عمارت  که  داشت  نظر  در  شهرداری  *گویا 
را  سابق(  مجسمه  خرداد)  میدان  در  تلگرافخانه 
از  آجر هم  البته حتی یک  که  کند  بازسازی  و  احیا 
مسئولین  از  باره  این  در  نمانده!  باقی  عمارت  این 
مرحله  چه  در  طرح  این  که  کنید  سئوال  شهرداری 

یی قرار دارد. )محمدی(
وضعیت  برای  عاجلی  فکر  ورزشی  مسئولین  *چرا 
فوتسال کاشان نمی کنند؟ اگر کاشان در این رشته 
همیشه  برای  بار  یک  باید  دارد  پیشرفت  پتانسیل 
های  لیگ  در  کاشان  فوتسال  موفقیت  عدم  عوامل 
بنظر می رسد سؤمدیریت،  بررسی کرد.  را  کشوری 
نبود اسپانسرهای قوی  پایه و  بی توجهی به بخش 
کاشان  در  فوتسال  رکورد  باعث  اخیر  سالهای  طی 

شده است. ۰91۳۰۰۰711۲

صدای مردم سیلک مهدی سلطانی راد / 1- اینجا کاشان است، شهری در آخر دنیا، جائی که شبیه به هیچ 
یک از کوره دهات های دور افتاده این سرزمین هم نیست! اشتباه نکنید، به جان این قلم کمی 
تا قسمتی تند و تیز قصدم توهین و هتک روستائیان باشرف و اهالی باغیرت و سرافراز و بی 
توقع دهات دورافتاده سرزمینم نیست. در همان دهات کوره ها شاید ارزش مفاخر و انسان های 
افتخارآفرین شان را می دانند و این چیزی است که در کاشان ما به کیمیا و افسانه و چه بسا 
داستان هایی می ماند که مادربزرگ ها برای نوه هایشان تعریف می کنند! اینجا آخر دنیاست، 

اینجا یعنی همان کاشان به همان اندازه که برای ورزشکاران و قهرمانان ملی اش ارزشی به اندازه یک دانه ارزن قائل نمی شوند و تره ای 
خرد نمی کنند برای چهره های شاخص علمی و و سیاسیون نامدار و خدمتگذار سابقش و البته هنرمندان نامی اش که حتی سر به تیره تراب 

هم گذاشته اند هم همین آش و کاسه است! 
الهیار صالح و حسن نراقی و بهرام بیضایی و سهراب سپهری و ارباب حسن تفضلی و حاج محمد 
فقیهی و امین اهلل رشیدی و رضا ورزنده که معرف حضورتان هستند؟ اینها تنها معدودی از لیست 
بلندباالی مفاخر نامدار کاشان به شمار می روند اما شرط می بندم رئیس کمیبسیون فرهنگی شورای 
شهرمان نصف اینها را هم نمی شناسد و وقتی این چهره ها که در خارج از کاشان سرشناس تر 
هستند  برای یک مسئول مدعی تدوین سازوکار امور فرهنگی، اجتماعی در پارلمان شهری ناشناس 
بمانند توقعی نیست که حتی یک کوچه بن بست در زادگاه شان به نام این مفاخر باشد! البته می 
گویند بلواری در حوالی راوند بنام سهراب است و بلواری دیگر که طولش تنها به چند ده متر بیشتر 
نمی رسد و حوالی بلوار دانش و صنعت واقع شده بنام ارباب نامگذاری شده اما کیست که نداند اینها 

بیشتر به یک دهن کجی به مفاخر شهرمان می ماند و بس!
قدرناشناسی در مورد افتخارات ورزشی شهر هم دست کمی از نادیده انگاشتن بزرگان عرصه های 
تاریخ و فرهنگ و هنر و اقتصاد ندارد، علی رغم آنکه شهرداری و دانشگاه کاشان با همتی ستایش 
برانگیز مدتی است که برای احیای صنعت- هنر فرشبافی و قالیبافی اصیل کاشان در ایران به تکاپو 
افتاده اند اما حدود یک سال پیش بود که عنوان پایتخت فرش ایران به تبریزی ها رسید و برخی 
شایعات هم حکایت از این می کنند که ممکن است عنوان شهر خانه های تاریخی هم به شیراز 
برسد و خیلی باید خوش شانس باشیم که گل محمدی و گالب را در این هنگامه خواب آلودگی 
مدیران شهرمان که ید طوالئی در نطق و ایراد سخنرانی و نسخه پیچیدن های ناشدنی برای انواع 
و اقسام بحران ها و چالش های شهر دارند دیگر شهرهائی که گوش خوابانده اند از ما ندزدند و به 

اسم خودشان سند نزنند!
۲ - هیچ مدرک و سندی وجود ندارد که نشان دهد و ثابت کند دست کم در طول دو دهه اخیر برای 
یک قهرمان ورزشی ملی در کاشان پاسداشت و قدرشناسی مناسب و درخوری برگزار شده باشد و به 
همین خاطر است که شاید در ایران نام کاشان را نه با ورزشکاران ملی و نامی اش نظیر حاج صفی 

ها و غفورها و مقامی ها و جعفری ها و شجاعی ها و پایدارها که با حاج محسن قرائتی و لهجه کاشونی او و برنامه های تأثیرگذار و دوست 
داشتنی شب های جمعه اش در شبکه یک می شناسند که سالهاست در ذهن ایرانیان نقش بسته. اگر سهراب سپهری که قمی ها به خاطر 

اینکه تنها در قم متولد شده مدعی تملک او هستند و کرمانی ها که موزه وسائل شخصی و برخی آثارش در شهرشان 
واقع شده را کنار بگذاریم فقط می ماند یک امیر غفور که به تازگی اصفهانی ها در میان سکوت و انفعال خودمان سندش 
را در شبکه استانی و نه یک بار، که دو بار به نام خود زدند و صدایش را هم درنیاوردند! صدایش که البته آنقدر بلند بود تا 
اگر در میان مسئولین پرکار و خستگی ناپذیر اداره ورزش و جوانان و جائی مانند شورای اسالمی شهرمان گوش شنوائی 
پیدا بشود که نمی شود رگ غیرتی به لرزه بیفتد و مقداری گوش استان نشینان را بابت این جعل آشکار شهر و دیار یک 

قهرمان ملی و همشهری سهراب سپهری بپیچانند! 
.. و اما درباره شماره 1۰ خوش قد و قواره و محبوب تیم ملی والیبال ایران و عصای دست والسکو و لوزانو ماجرا به 
حدود یکی دو ماه اخیر و میزبانی کشورمان در مسابقات لیگ جهانی والیبال در تهران برمی گردد. گویا صداوسیمای 
اصفهان در بخش اخبار خود از شماره 1۰ تیم ملی والیبال ایران که در این مقطع به دلیل درمان مصدومیت خود غایب 
مهم و سرشناس تیم ملی بود به عنوان یک اصفهانی! نام می برد و چندی بعد که همین روزها باشد و موعد اعالم 

لیست مسافران ایرانی تیم ملی والیبال برای المپیک ریو فرا می رسد این ماجرا تکراری دوباره می یابد و باز هم از غفور در بخش اخبار 
شبکه استانی به عنوان یار اصفهانی! تیم ملی در ریو نام می برند. ناگفته پیداست که این اتفاق ناخوشایند و جعل نام و عنوان زادگاه او به 
نام و عنوان شهری دیگر امیرغفور را نیز ناراحت و ناخشنود کرده اما آیا سکوت او در آستانه اعزام کاروان ورزشکاران ایران به برزیل نباید 
با واکنش کسانی که هنگام المپیکی شدن والیبال ایران با امیر غفور خود را به کوچه علی چپ زدند و انگار نه انگار که غفور ستاره والیبال 

المپیکی شده ایران است جبران شود؟!!

اصأل بگذارید این مطلب را با یک یا چند سئوال ادامه دهیم؛ آیا وقتی امیرغفورها در 
شهر خودشان غریبه اند و حتی به اندازه سنجاق شدن نامشان بر روی یک بوستان 
1۰۰ متری-  البته از سوی تعدادی صاحب منصب دستگاه های اجرائی و شهری و 
نه مردم کوچه و بازار -  فاقد ارزش و اعتبار هستند چه توقعی می رود که غریبه ها 
برای ناخنک زدن و تملک یواشکی و نرم آنها آستین باال نزنند؟!! اصأل همین چند 
وقت پیش که امیرغفور اعالم کرد قصد راه اندازی یک آکادمی والیبال دارد شاخک 
های وقت شناسانه کدام مسئول اداری و اجرائی در این شهر به جنبش افتاد تا سریع دست به کار شود و کم و کسری های غفور در عملی 
شدن این اقدام مثبت و ارزشمند در شهر کاشان را پیگیری کند که امروز توقع داریم مصادره امیرغفور به نفع دیگران با واکنشی حتی در 
حد ولرم و ملو از طرف صاحب منصبان سکوت پیشه کرده در شهرمان روبرو شود؟!! اینجا یعنی همان آخر دنیا مگر گنبد یا ارومیه است که 
توقع داشنه باشیم صاحب منصبان شهر امیر غفور را مثل فرهاد قائمی بعد از المپیکی شدن حلواحلوا 
و انواع و اقسام پاداش ها را تقدیمش کنند و مثل األن در مقابل مصادره نام و عنوان زادگاهش 

واکنش نشان دهند؟!!
۳ - ما مدتهاست و چه بسا سالهاست که دندان طمع داشتن مسئولینی دغدغه مند و همه جانبه نگر 
که ورزش و نیاز مردم و شهروندان به تفریحات سالم را مانند دیگر چیزها مهم بدانند در شهرمان 
کشیده ایم و انداخته ایم به دوردست ها و خیال مان را راحت کرده ایم. به قول معروف همین هست 
که هست! چیزی شبیه آش کشک خاله ای که چه بخوریم و چه فقط نگاهش کنیم به پایمان 
نوشته اند! قسمت ما در سالهای اخیر ریاست کسانی بر اداره تربیت بدنی و بعدها ورزش و جوانان 
بود که حضور باریج اسانس و توزین در لیگ برتر والیبال و بسکتبال ایران را چیزی جز دردسر برای 
خودشان و ورزش شهر نمی دانستند!! برای آنها داشتن رزومه فالن تعداد ورزشکار بیمه شده در 
کاشان کافی بود و نهایتأ اینکه چند تیم از کاشان به مسابقات استانی بروند و خالص !! اینجا آخر 
دنیاست! فالن عضو امروز شورای شهر هم چند سال پیش که قصد رفتن به مجلس داشت تا قبل 
از انتخابات مشتری پر و پاقرص همه مسابقات کشوری در سالن ورزشی تختی بود اما حاال شاید 
اگر از او نظرش را درباره تقدیر درخور و شایسته از قهرمانان ملی ورزشی کاشان و یا غیبت کاشان 
در لیگ برتر والیبال و بسکتبال ایران بپرسید پاسخ تان مطمئنأ فراتر از یک لبخند ملیح نخواهد بود!!

در گنبد و آمل وقتی شایعه کنارکشیدن تیم های جواهری و کاله از لیگ برتر والیبال ایران به گوش 
می رسد و عنقریب است که به واقعیت بپیوندد صغیر و کبیر مسئوالن شهر به تکاپو می افتند تا 
از این تراژدی با هدف جلوگیری از توقف شادی و نشاط اجتماعی و استمرار پمپاژ انرژی و روحیه 
جنگدگی به متن و بطن مردم دوستدار ورزش و ورزشکاران شهرشان جلوگیری کنند حاال بماند که 
کک دوستان هم نمی گزد اگر مثأل همین بیخ گوشمان اراک در لیگ برتر والیبال نماینده داشته 
باشد و کاشانی ها که باریج اسانس شان با مصطفی شجاعی و امیرغفور در لیگ برتر والیبال فصل 
89 با کسب عنوان چهارمی شگفتی ساز لیگ بود به قول معروف سماق بمکند و .. !! حاال بماند که سالن ورزشی ۳هزارنفری و نیمه کاره 
کاشان با هزینه میلیاردی در جوار باغ فین آرام آرام در حال نابودی و فرسودگی است و هیچ مسئولی در این شهر خم به ابرو نمی آورد 
چرا که فرهنگ، ورزش و امور اجتماعی و نشاط عمومی در نظر این عده تعریف دیگری دارد و البد به خاطر همین 

نوع نگاه هاست که کاشان به آخر دنیا بیشتر شبیه است تا اولین خواستگاه تمدن بشری!
اینجا کاشان است، جائی در آخرین نقطه دنیا! شهری که شبیه هیچ ده کوره ای در این سرزمین نیست! به خیالمان در 
این شهر اگر امروز رئیس شورای اسالمی اش تحصیالت عالیه ای مرتبط با ورزش داشته باشد که دارد، محال است 
که باریج اسانس و فرش چلسی و توزین الکتریک به همین راحتی ها بی خیال سرمایه گذاری در ورزش قهرمانی 
شوند! و با این وجود البته چیزی شبیه غیرممکن که قهرمان ملی و المپیکی اش با لبخندی تلخ شاهد مصادره نامش 
توسط غریبه ها باشد. اینجا کاشان است، نه جائی شبیه گنبد و آمل و ارومیه و مشهد و تبریز که ورزش به موازات 
دیگر مسائل برای اعضای پارلمان شهری شان ارزشمند و مهم است و برای این کار نیز ابائی از بکارگیری مشاوران 
امور ورزشی در ساختار مجموعه شان ندارند چرا که شادی و نشاط اجتماعی را برای مردم شهرشان در حد آب و نان 

می دانند. 
جای دوری نمی رود اگر دوستان پارلمان نشین شهری مان مثل همان پروژه مثبت و بدردبخور مرکز پژوهش های شورای شهر که 
الگویش را با سفر به مشهد و اصفهان گرفتند سری هم به گنبد و آمل بزنند و ببیند همکاران شان در آن بالد چه دیدگاه های دغدغه 
مندی در مورد حمایت جدی از ورزش قهرمانی و نشاط اجتماعی دارند. به جان این قلم مستقل و تند و تیز خدا را خوش نمی آید که هر 
روز بشنویم که کاشانی ها در ایران صدرنشین و یکه تاز جدول دلمرده ترین و افسرده ترین مردم ایران هستند و تا دنیا دنیاست صدرنشینی 

این گروه در اختیار مردم و شهروندان شهر ما خواهد بود!

  مصادره  امیر غفور!

جناب آقای دکتر عبدالرضا سیاری
مدیریت محترم موسسه زبان دانش برتر

با سپاس از همراهی و مساعدت جنابعالی 
توفیق و بهروزی برایتان مسئلت داریم.

هفته نامه مردم سیلک

با تالش اداره ورزش و جوانان و هیئت شنا صورت گرفت 

فعالیت دوباره استخر امیر کبیر
مهدی وطن خواه/ مجموعه استخر و شنای امیرکبیر کاشان پس از هفت 
سال توقف و رکود راه اندازی شد. مدیر مجوعه استخر و سونای امیرکبیر اظهار 
داشت : مجموعه شنا و استخر امیر کبیر که در سال 88 به دلیل تعمیرات 
با همکاری و  از هفت سال  بود، پس  بازسازي و مرمت  اساسی در دست 
مساعدت مسئولین استان و شهرستان با اعتباری حدودا یک میلیارد و سیصد 
میلیون تومان در بهمن ماه 94 عملیات بازسازی به پایان رسید و از تیرماه 9۵ 
به صورت رسمی آغاز به کار نموده است. چیت سازیان درخصوص امکانات 
این مجموعه افزود: استخرهای برگزاری مسابقات به اندازه ۵۰*۲۵ متر مربع 
است و به عنوان استخر درجه یک محسوب می شوند، استخر درجه دو ۳۳*17 
متر مربع و استخر درجه سه ۲۵*1۲ است و استخر امیرکبیر کاشان با توجه به 
ابعاد استخر درجه دو می باشد. وي دیگر ویژگي هاي این استخر را معماری 
ظاهری، رختکن ها، سونای خشک و بخار، جکوزی، ایروبیک در آب»ویژه 
بانوان«و سایر امکانات رفاهي دانست که باعث شده تا با توجه به شرایط موجود 
شهرستان، این استخر بزرگترین و بهترین استخر سرپوشیده شهرستان کاشان 

محسوب می شود. چیت سازیان با بیان اینکه آب مورد نیاز این مجموعه از طریق آب شرب شهری تامین می شود گفت: با همکاری شهرداری 
و اداره آب و فاضالب کاشان آب مورد نیاز این مجموعه تامین و پس از کلرزنی اتوماتیک و استفاده در استخر پسماند آن از طریق لوله کشی 
وارد سیستم فاضالب می شود .  مدیر مجوعه استخر و سونای امیرکبیر، در ادامه افزود: با بازگشایی مجدد این مجموعه و تجهیز آن مشکالت 
تیم های شنای کاشان در مورد برگزاری دوره های آموزشی و برگزاری مسابقات مرتفع گردید و با برنامه ریزی در کمیته های مربوطه موفق به 
برگزاری مسابقات استعدادیابی و دوره های آموزشی شده ایم. این در حالی است که قبل از این به دلیل عدم وجود استخر مناسب و یا هزینه باالی 

اجاره استخر، برخی از تیم های شنا از امکانات مناسب و تمرین محروم بودند. وی درادامه، ضمن تشکر از همه عوامل دخیل در بازسازی استخر 
امیرکبیر از جمله اهداف آینده هیئت شنای کاشان را برگزاری مسابقات واترپلو ، شرکت در مسابقات استانی و کسب مدال های قهرمانی با توجه 

به استعداد های موجود شهرستان برشمرد.

قدرناشناسی در مورد 
افتخارات ورزشی شهر 
هم دست کمی از نادیده 
انگاشتن بزرگان عرصه 
های تاریخ و فرهنگ و 

هنر و اقتصاد ندارد.
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آرزوی  در  جوانها  از  بسیاری  شاید    
بسیار  تعداد  با  تولیدی  کار  یک  داشتن 
یا یک کسب و کار  و   ، پرسنل  زیادی 
تجاری با وسعت بازار گسترده و پر رونق 
این  در  ما  از  بسیاری  و شاید   . هستیم 
این  به  دستیابی  برای  که  ایم  اندیشه 
آرزو ،در دسترس بودن یک سرمایه ی 
قابل توجه و همچنین داشتن خط تولید 
ایده آل اولین گام برای رسیدن به این 

آرزوی دیرینه است . 
و یا محیا بودن امکانات اولیه ، رسیدن ما به 

اهدافمان را محقق می سازد. 
در این متن سعی بر این داریم تا با بیان چند 
بحث تجربی این نکته را اثبات کنیم که 
انگشت شمارند کسانی که تمامی سرمایه و 
امکانات برای یک کار تولیدی را داشته اند 
و با موفقیت همراه بوده اند.  همه ی بزرگان عرصه ی تولید و تجارت در امروز تنها 

دو مسیر را جهت رسیدن به هدف صحیح بر می شمارند.
1- آماده بودن سرمایه از صفر تا صد در عرصه ی تولید یا تجارت + نقشه ی 

راه درست و حساب شده با درون مایه ی فکری و حمایتی ایده آل
۲- چیده مان رسیدن به هدف از صفر تا صد با نقشه ی راه درست + کار و 

تالش و سرمایه ی اندک
توانست یک شبه در آن گام  نفر نخواهد  اول مسیری است که یک  مسیر 
بردارد و به پیش نیازهایی از قبیل جذب سرمایه ، از طریق مطرح کردن طرح 
توجیهی و نشان دادن نقشه راه با تمامی کمی ها و کاستی ها برای سرمایه 
به  باوردند دستیابی  این  بر  افرادی که  گذاران رقم خواهد خورد.  عمده ی 
اهداف تنها با محیا بودن کلیه امکانات محقق خواهند شد نیازمند چند مورد کلیدی 

جهت موفقیت هستند :

پیش نیاز شماره یک : ایده یا طرح خالقانه 
تعاریف بسیاری از کارآفرینی در دنیای مجازی و کتابها نگاشته شده است ، 
اما تعریف صحیح کارآفرینی از نگاه واقع بینانه صرفا به کسی که کاری را 
برای عده ای خلق می کند منتهی نشده و در ادامه باید به آن این گزینه ها 
را افزود ، کارآفریني فرآیند یا مفهومي است که در طي آن فرد کارآفرین با  :

الف( ایده هاي نو و خالق  ب( شناسایي فرصت هاي جدید  ج( بسیج منابع، 
یابنده  به ایجاد کسب و شرکت هاي نو ، سازمان هاي جدید و نوآور رشد 

مبادرت مي ورزد.
ایده  یک  داشتن  مسیر  در  برداشتن صحیح  گام  برای  نیاز  پیش  اولین  پس 
خالق و پول ساز است که مسیر کارآفرین شدن را برای شما رقم خواهد زد.

 پیش نیاز شماره دو : ارزیابی اولیه 
به  را  خود  گر  پرسش  ذهنی  با  بایست  می  اولیه  ارزیابی  بحث  برای شروع 

چالش بکشید و سواالتی از قبیل اینکه : آیا من انسان کارآفرینی هستم ؟ آیا 
من در نقاط حساس زندگی قبل از کار تصمیمات درستی اتخاذ کرده ام ؟ آیا 
می توانم با دیگران ارتباط برقرار کنم ؟ شخصیت خودجوشی هستم ؟ تحمل 
سختی ها را دارم ؟ و آیا می توانم برنامه ریزی صحیح انجام دهم ؟ پاسخ به 
این سواالت سبب یک اتفاق مهم در درون شما خواهد شد . این اتفاق شما 
را از آرمان گرایی های خرافی دور خواهد کرد و مسیر پیش رو برای شما را 
روشن می کند . پاسخ صریح به این سواالت شما را برای شروع حرکت جدید 
محک می زند و مسلما شما را در سنجش درست خودتان یاری خواهد داد تا 

بفهمید که : )شما برای کارآفرینی زاده شده اید یا خیر ؟(

پیش نیاز شماره سه : نگارش مدل کسب و کار یا برنامه ریزی برای کار
بعد از سنجش مشخصات روحی  ، شما نیازمند به بررسی خود طرح و ایده و 

خلق مدل کسب و کار یا برنامه ریزی هستید .
برای سنجش ایده، این سواالت می تواند برای سنجش طرحتان مفید باشد ، 
چون اگر این سواالت جوابی مبهم در ذهنتان داشته باشد در ادامه برای جذب 

سرمایه گذار با مشکل اساسی روبرو خواهید شد.
• آیا ایده من کاربردي است و آیا نیازي را برآورده خواهد کرد؟

• رقبای ایده ی من چه کسانی هستند و مزیت رقابتی من نسبت ب آنها در چیست؟
) آیا می توانم خدمت بهتری ارائه دهم یا خیر؟(

• آیا  خواهم توانست برای ایده ی خود نیازی را ایجاد کنم ؟ و یا اینکه اصال این 
نیاز وجود دارد؟

پاسخ به سوال آخر یکی از کلیدی ترین سواالتی است که سرمایه گذران از 
شما خواهند پرسید . چون اکثر شرکتهای خالق و پیشرو طرحهای خود را 
برپایه نیاز بازار تعریف و طراحی می کنند. در ادامه بعد از روشن شدن پاسخ 

پرسشها به تدوین مدل کسب و کار بپردازید، که از این قرارند :
• مهارتهای خود برای خلق ایده را روی کاغذ بیاورید.

• ساختار قانونی شرکت را ترسیم کنید .
• امکانات تجهیزات و تسهیالت مورد نیاز اعم از بیمه و بانکی و سرمایه ایی را بیان کنید

نمودار 1- رابطه سه مفهوم خالقیت، نوآوری و کارآفرینی با یکدیگر

و  نوآوری   ، بین خالقیت  ما  تنگاتنگ  ارتباط  باال  نمودار1-  سه مفهوم  در 
کارآفرینی را می توان مشاهده کرد که در متنبه تمامی این مطالب اشاره شد.

سایرپیش نیازها را بعدی را شماره بعدی می توانید مطالعه کنید 

برای شروع یک فعالیت تجاری و کارآفرینی چه باید کرد ؟
با مرکزیت کاشان صورت گرفت

تشکیل انجمن گالب ایران در اتاق 
بازرگانی کاشان 

پیگیری های خوشه گالب  با   : مهدی وطن خواه 
ایران« جهت نظام  کاشان » اتحادیه و انجمن گالب 
اتاق  در  گالب  کنندگان  تولید  ساماندهی  و  مندی 

بازرگانی کاشان آغاز به کار کرد.
در  کاشان-  گالب  خوشه  مدیر   - حالجی  محسن 
گفتگوئی اظهار داشت: صنعت گالب و عرقیات گیاهی 
با وجود ۳ بخش برزک، قمصر و نیاسر و همچنین تاثیر 
گذاری آن بر توریسم و گردشگری کاشان  در سال 9۳ 
دولت را مجاب کرد تا طی بررسی های کارشناسی شده 
و شناسائی چالش ها و فرصت های موجود در منطقه 
خوشه گالب را به عنوان مرکز ساماندهی بخش گالب 

و عرقیجات کاشان راه اندازی کند. 

مدیر خوشه گالب کاشان با بیان اینکه تنها۳۳۰ واحد 
کاشان  در  تولید گالب  واحد  از مجموع 1۵۰۰  صنفی 
حوزه  این  در  افزود:   باشند  می  کسب  جواز  دارای 
از جمله تولید و عرضه گالب تقلبی و  برخی تخلفات 
غیراستاندارد غیرقابل انکار است و در این راستا سعی 
واحد  این  فعاالن  ریزبینی   و  با جدیت  تا  است  آن  بر 
شوند  مجاب  سالمت  سیب  برچسب  دریافت  به  ها 
وی با اشاره به اینکه مبلغ یکصد میلیون تومان وام از 
طریق صندوق کارآفرینی امید جهت تجهیز واحد های 
تولیدی گالب و عرقیجات پیش بینی گردیده تصریح 
در  عرقیجات  و  گالب  تولیدی  واحدهای  عموم  کرد: 
تجهیز  به  موظف  بخش   4 و  شهرستان  محدوده 
استاندارد کارگاه تولیدی و اخذ مجوزهای مربوطه جهت 
عرضه گالب خود به سایر نقاط کشور می باشند. وی 
در ادامه افزود،کاشان با وجود سابقه طوالنی و بیشترین 
فاقد هر  تاکنون  متاسفانه  تولید گالب کشور  در  سهم 
باعث بی نظمی  انجمن بوده که خود  اتحادیه و  گونه 
با پیگیری های   . این صنعت شده است  وعدم پویای 
خوشه گالب و همکاری ذینفعان اتحادیه گالب سنتی 
و صنعتی و انجمن گالب ایران با مرکزیت کاشان در 
اقدامات  کلیه  پس  زین  و   . گرید  دایر  بازرگانی  اتاق 
این  نظارت  تحت  تولیدی  واحد  یک  تشکیل  جهت 
اتحادیه خواهد بود. مدیر خوشه گالب درپایان تحکیم 
با  بازار  توسعه   ، انجمن  ،ثبت  اتحادیه  به  مربوط  امور 
حضور در یک نمایشگاه بین المللی ،برگزاری دوره های 
فروش و بسته بندی و راه اندازی واحد تحقیق و توسعه 

را از جمله اهداف آینده این انجمن عنوان کرد .

مسابقات ایده کافی و ایده نما با محوریت 
کارآفرینی و ایده پردازی 

دانشگاه  رشد  و  کارآفرینی  مرکز  رئیس   : مردم سیلک 
کاشان از برگزاری مسابقات پردیسی ایده کافی و ایده نما با 
هدف تقویت ایده پردازی و خالقیت برای اولین بار در کاشان 
خبر داد .  دکتر داود حسنعلیان رئیس مرکزکارآفرینی و مرکز 
رشد دانشگاه کاشان طی مصاحبه با خبرنگار هفته نامه مردم 
سیلک اظهار داشت : درراستای گسترش فرهنگ کارآفرینی 
و ایده پردازی این مرکز اقدام به برگزاری مسابقات پردیسی 
ایده کافی و ایده نما می نماید . در این مسابقات دانشجویان 
از تمامی رشته ها طرح کسب و کار خود را در قالب یک 
موضوعی نوآورانه و اقتصادی به مدت سه دقیقه ارائه می کنند.

دانشگاه درفرهنگ سازی و گسترش  بایادآوری نقش  وی 
مفهوم کارآفرینی درجامعه  گفت، دانشگاه نباید نگاه آموزشی 
صرف داشته باشد و با نادیده گرفتن بعد تجاری علم و مفهوم 
نتیجه  بی  نیز  دانشگاه  آموزشی  تالش  تمامی  کارآفرینی 
خواهدماند. بر این اساس دانشگاه بایستی کانون ایده پردازی 

برای حل مسائل و مشکالت جامعه باشد.
دکترحسنعلیان  هدف از ایجاد مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان 
رانیز همپوشانی تمام معاونت های دانشگاه ودرگیر نمودن 
اساتید ،دانشجویان  وکلیه بخش ها با بحث کارآفرینی عنوان 
کرد. و برگزاری اردوهای علمی ویژه اساتید و دانشجویان ، 
مصوب نمودن درس کارآفرینی به صورت اختیاری درسرفصل 
دروس برخی گروه های علمی دانشگاه را جمله اقدامات این 
مرکز برشمرد و از تاسیس بانک ایده ،تاسیس  بانک اطالعات 
درزمینه  آموزشی  های  دوره  و  مسابقات  برگزاری  و  داده 

کارآفرینی طی چند ماه آینده خبرداد .
وی ضمن انتقاد از عدم همکاری مسئولین شهرستان با این 
مرکز و بی توجهی به میراث 7هزارساله و شخصیت های 
شاخص شهرستان افزود مدیریت شهری باید از نگاه بخشی به 
نگاه سیستمی تغییر یابد و با تعامل بین سازمانهای دولتی وغیر 
دولتی از تمامی ظرفیت های جامعه برای ارتقاع سطح کیفی 
زندگی مردم گام برداشت و مرکز کارآفرینی و رشد دانشگاه 
کاشان آماده همکاری و حمایت های مادی و معنوی در جهت 
به فعل رسیدن ایده ها و ابتکارات دانشجویان و شهروندان 

کاشانی می باشد.

خبرنامه

حسین شکرریز
 کارشناس ارشد بازرگانی
مدیرآموزش و پژوهش
 اتاق بازرگانی کاشان

تاریخچه
حدود ۵۰۰ سال پیش در یکي 
مقابل  در  بلژیک  ازشهرهاي 
)واندر  نام  به  فردي  منزل 
آمده  هم  گرد  صرافان  بورس( 
اوراق بهادار دادوستد مي کردند. 
راکه  مکاني  هر  پس  آن  از 
معامله  بهادارمورد  اوراق  درآن، 
 . نامیدند  بورس  گرفت  قرارمي 
دنیا درشهرآنورس  اولین بورس 
درحال  شد.  ایجاد  بلژیک 
دنیا  کشورهاي  دراغلب  حاضر 
دارد  وجود  بورس  تشکیالت 
جهان  بورسهاي  فدراسیون  و 
هماهنگ  سازمان  یک  عنوان  به 
بورس  بین  مساعي  تشریک  و  همکاري  به  نسبت  المللي  بین  کننده 
سرمایه  بازار  توسعه  و  سهام  صاحبان  حقوق  و  منابع  از  حفاظت  ها، 
بورس  از  عبارتند  دنیا  مهم  هاي  بورس  از  برخي  نماید.  مي  فعالیت 
نیویورک، بورس لندن، بورس استکهلم، بورس مونترال وبورس توکیو. 

در اسالیدهاي بعدي مي توانید نمایي از این بورس ها را ببینید .

سابقه ایجاد بورس در ایران
 فکر اصلي ایجاد بورس در ایران به سال 1۳1۵بر میگردد. دراین سال 
و  بررسي  منظور  به  بلژیکي  کارشناس  یک  و  هلندي  کارشناس  یک 
اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات ناظر برفعالیت بورس اوراق بهادار 
متوقف  آغاز جنگ جهاني دوم  با  ها  آن  اما مطالعات  آمدند.  ایران  به 
گردید. پس از کودتاي ۲8مرداد1۳۳۲ ،مجدداً در سال 1۳۳۳ماموریت 
تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگاني و صنایع و معادن، بانک 
مرکزي و وزارت بازرگاني وقت محول گردید. این گروه پس از 1۲سال 
تحقیق و بررسي در سال 1۳4۵قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق 
بهادار تهران را تهیه ، و الیحه مربوط را به مجلس شوراي ملي ارسال 

داشتند.این الیحه در اردیبهشت 1۳4۵تصویب شد و بورس تهران عمال 
در سال 1۳46 با ورود سهام بانک صنعت و معدن و شرکت نفت پارس 

فعالیت خود را آغاز نمود.

مزایاي سرمایه گذاري در بورس
 حال باید دید که چرا آحاد مردم درخصوص ورود به این بازار اظهار 
تمایل مي نمایند. دراین قسمت تنها به ذکر چکیده اي از عوامل موثر 

در این امر خواهیم پرداخت: 
سرمایه  میزان  هر  با  فردي  هر  که  نحوي  به  مجاز:  سرمایه  حد  نبود 
امکان ورود  به این بازار را خواهد داشت . به عنوان مثال در بازار سرمایه شما 
به راحتي مي توانید با مبلغ یک میلیون ریال بخشي از سهام یک شرکت 
بزرگ و معتبر را خریداري نمائید . اما اگر بازار بورسي وجود نمي داشت، به 
سختي مي توانستید در شرایط عادي با این مبلغ حرکت اقتصادي خاصي را 

انجام دهید.
 قابلیت نقد شوندگی باال: که موجب گردیده تا در شرایط عادي ورود 
و خروج شما به این بازار درکمتر از چند روز فراهم گردد . که یقینا با 
توسعه الکترونیکي بازار )که مقدمات آن درحال اجرا است( این مدت 
مي تواند حتي به چند ساعت تقلیل پیدا نماید که تقریبا چنین وضعیت 

مشابهي به ندرت در سایر رویه هاي سرمایه گذاري یافت می شود.
بازده باالتر نسبت به سایر بازارهای مشابه: علي رغم عدم تنوع در بازار 
بورس ایران ، درعین حال منابع کسب سود دراین بازار بسیار متنوع است 
، به نحوي که یک سهم خریداري شده مي تواند براي دارنده آن ، به 
طرق گوناگون سود ایجاد نماید که از آن جمله مي توان به انواع افزایش 
سرمایه، ما به التفاوت قیمت خرید با قیمت روز ، سود نقدي و ... اشاره 

داشت .
ظرفیت هاي باز موجود: به نحوي که علیرغم تمام رشدهاي این بازار 
همچنان ظرفیت هاي رشد فوق العاده بکر و دست نخورده اي وجود دارد 
،که سیاستهاي خصوصي سازي دولت نیز بعنوان یکي از اهداف کالن 

اقتصادي در واقع تقویت کننده این موضوع مي باشد.
مزایاي ورود به بورس براي شرکت ها:

چرا   ، واقعا  که  است  این  آن  و  شود  مي  مطرح  سوالي  بین  دراین 

از خود عالقه نشان مي دهند؟  بازار  براي حضور دراین  شرکت ها 
به  درپاسخ  چیست؟  بورس  دربازار  شرکتها  حضور  مزایاي  اساسا  و 
بااهمیت  عوامل  از  اي  پاره  اختصار  به  نمودیم  سعي  پرسش  این 

را بیان نمائیم که از آن جمله مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
مورد  بورس  در  که  شرکتهایي  مالیاتي:  هاي  معافیت  از  استفاده   
واوراق  بورس  سازمان  لیست  از  مادامیکه  گیرند  قرارمي  پذیرش 
مقطوع  نرخ  به  نسبت  توانند  می  باشند،  نگردیده  خارج  بهادار 

گردند. مند  بهره  مالیاتي  معافیت  1۰درصد  از  مالیات حداقل 
سهولت در افزایش سرمایه : در بورس به جهت تمرکز سرمایه که 
گرفته  صورت  پذیرش  مورد  شرکتهاي  درحقوق  مشارکت  هدف  با 
افزایش سرمایه  امکان   ، است  داده  را  بازار هدفمند  و تشکیل یک 
به  بورس  از  در خارج  ها  است که شرکت  حالتي  از  تر  بسیار ساده 
این امر اقدام مي ورزند. چرا که مجبور خواهند بود تا براي افزایش 
همراه  نیز  زني  چانه  با  بعضا  که  جدید،  شرکاي  دنبال  به  سرمایه 
خواهد بود و منجر به افزایش هزینه هاي مرتبط با توسعه را فراهم 

گردند. مواجه  گردانید  خواهد 
شرکتهاي  به  تجارت  قانون  براساس  که  قرضه:  اوراق  انتشار 
سهامي عام این اجازه داده شده و طبعا حضور در یک بازار متمرکز 

نمود. نحو چشمگیري تسهیل خواهد  به  را  امر  این 
تواند  مي  موضوع  این  که  شرکت:  واقعي  ارزش  رساني  روز  به   
شرکت  آتیه  به  نسبت  متخصص  بازار  یک  نگرش  دهنده  انعکاس 
توانایي  امر  این  که  بود  خواهد  واضح  کامال  و  باشد  بررسي  مورد 
را  بورسي  شرکتهاي  مدیران  مجموعه  به  مدیریتي  مشي  ارایه خط 

در راهبرد اهداف خود فراهم خواهد ساخت .
از  عبور  و  بورس  به  ورود   : شرکت  برای  اعتبار  و  وجهه  کسب 
اعتبار  و  وجهه  کسب  موجب  بعضا  آن  کنترلي  و  نظارتي  فیلترهاي 
مي  امر  این  که  ساخته  فراهم  را  شده  پذیرفته  هاي  شرکت  براي 
تواند موجبات یکسري منافع نادیده اي را براي این شرکتها فراهم 

آورد.

در شماره های بعدی ادامه مطالب مرتبط با بورس را دنبال کنید.

آموزش گام به گام بورس

محسن پیله ور 
کارشناس ارشد بازار سرمایه 
مدیر شعبه کارگزاری مفید 

در کاشان 

گفتگو با خانم بتول فتاح کارآفرین و بانوی ارگانیک ایران

همه ي ما ناخواسته به دنبال محصوالت 
ارگانیک هستیم اما کمتر آن را مصرف مي کنیم

ما در طول زندگی مواد غذایی زیادی مصرف می کنیم وداشتن تغذیه سالم یکی از دغدغه 
مواد  کند.  تضمین  را  ما  روانی  و  بتواند سالمتی جسمی  که  غذایی  باشد.  می  اصلی  هاي 
غذایی که عاری از هرگونه مواد مضر برای بدن باشد. شاید ما به صورت ناخواسته و بدون 
آنکه متوجه باشیم به دنبال محصوالت ارگانیک هستیم اما با توجه به وفور کشت و تولید 
محصوالت غیرارگانیک و نیز عدم آگاهي کشاورزان از مضرات سموم شیمیایي و بذرهاي 
دستکاري شده مردم کمتر مي توانند از محصوالت ارگانیک استفاده کنند. انجمن ارگانیک 
که خود را مدافع محیط زیست و سالمت غذایی می داند، توانسته بدون متوسل شدن به مواد 
شیمیایی و یا دستکاری های ژنتیکی؛ محصوالت طبیعی و سالم تولید کند. در این زمینه 
گفتگوی داشتیم با خانم بتول فتاح کارآفرین و بانوی ارگانیک ایران فردی که توانسته در 

این زمینه فعالیتهای داشته باشد.
گفت:  سیلک  مردم  نامه  هفته  با  گفتگو  طی  کاشان،  ارگانیک  انجمن  رئیس  فتاح،  خانم   
متأسفانه در کشورهای در حال توسعه به علت رشد جمعیت، کشاورزان برای تولید محصول  
بیشتر،آگاهانه یا ناآگاهانه با استفاده ازکودهای شیمیایی، سموم آفت کش و دستکاری ژنتیکی 
تغییراتی در طبیعت ایجاد می کنند. مواد شیمیایی با وارد شدن به خاک و گیاه جذب مواد 
غذایی شده و انسان با مصرف آنها دچار بیماریهای قلبی، عروقی ، مشکالت گوارشی، ابتال به 

بیماریهای مانند پوکی استخوان، پارکینسون، بروز نقص های مادرزادی در نوزادان و... می شود.
وی محصوالت ارگانیک را عاری از هر گونه مواد شیمیایی از مرحله کاشت تا بسته بندی 
توصیف کرده و هدف انجمن ارگانیک را حمایت از امنیت غذایی و حفظ محیط زیست و 
خاک عنوان نمود و از جمله  اقدامات این انجمن را حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان از 

مرحله کاشت ، داشت ، بردادشت و حتی صادرات برشمرد.
بتول فتاح با اشاره به اینکه دفتر انجمن ارگانیک کاشان با حمایت دکتر نورانی »ریس انجمن 
ارگانیک ایران « و حمایت سرکار خانم  حجازی »ریس کانون زنان بازرگان کاشان « در 1۵ 
بهمن ماه سال 94 برای اولین بار در استان اصفهان و به صورت مستقل از استان در اتاق 
بازرگانی کاشان تاسیس شد است، گفت: این انجمن با همکاری شهرداری و شورای شهر 
چند اصل درخت عناب ارگانیک در میدان آزادگان راوند به صورت نمادین غرس نموده و 
با شرکت در چند نمایشگاه و همایش در طی این چند ماه توانسته تعدادی از عالقمندان به 
ارگانیک را جذب نماید. در حال حاضر تعدادی  از مزارع و باغات شهرستان کاشان با همکاری 

انجمن ارگانیک درحال گذار به ارگانیک می باشند.
آماده  ارگانیک  انجمن   : داشت  اعالم  نورانی  دکتر  همکاری  از  تشکر  ادامه ضمن  در  وی 
باشد.  می  ارگانیک  فعالیتهای  زمینه  در  کاشانی  کشاورزان  و  شهروندان  همه  با  همکاری 
بازرگانی  اتاق  در  ارگانیک  انجمن  دفتر  به  مراجعه  با  توانند  می  زمینه  این  در  عالقمندان 
کاشان واقع در خیابان ۲۲بهمن پس از ثبت نام و عضویت از حمایتها و مشاوره های این 

انجمن استفاده نمایند.
بانوی کارآفرین کاشانی از جمله فعالیت های خود در زمینه کارآفرینی و اشتغال را فرآوری 
از شهرواندن  تعدادی  برای  توانسته  نیز  زمینه  این  در  برد که  نام  بندی سبزیجات  بسته  و 
ایجاد نماید. وی دالیل موفقیت خود را حمایت های دکتر نورانی ، دلگرمی های  اشتغال 
خانواده خود دانسته و گفت همیشه برای من کیفیت اولویت اول را داشته و در زمینه فراوری 
سبزیجات به دلیل کیفیت باالی محصوالت توانستم نظر برخی بازرگانان کاشانی را برای 

صادرات جلب نمایم .

اگر مطالب این صفحه را 
می پسندید نظرات 
خود را به شماره 
09137425595

ارسال نمایید.

معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان در دومین جلسه ستاد بازآفرینی بافت های 
نابسامان و ناکارآمد شهرستان گفت: با استفاده از ظرفیت های موجود در ستاد بازآفرینی 
شهرستان کاشان بافت های نابسامان و ناکارآمد شهرستان با هدف باال بردن سطح 

دکتر  گردد.  می  بازآفرینی  مردم  زندگی  کیفیت 
حمیدرضا مومنیان در دومین جلسه ستاد بازآفرینی 
بافت های نابسامان و ناکارآمد که با حضور اعضای 
ستاد در سالن جلسات فرمانداری کاشان تشکیل شد با 
بیان این خبر افزود: تشکیل ستاد بازآفرینی بافت های 
نابسامان و ناکارآمد به ریاست رئیس محترم جمهور بر 
اساس طرحی است که به ابتکار دولت محترم تدبیر 
و امید ارائه گردیده است و ستادهای متناظر با این 
ستاد در استان ها و شهرستان های کشور تشکیل 
که تالش می کند تا بر اساس طرح های مطالعاتی و 
هدفمند، مناطق نابسامان و ناکارآمد را شناسایی نموده 
و برنامه های خود را با تعریف شاخص های مشخص 

شده و متناسب با شدت چالش های اجتماعی اولویت بندی نماید. راهکارهای اجرایی بر 
اساس جمع بندی اطالعات به دست آمده در اختیار مدیریت شهری و شهرداری های 
شهرستان ها قرار گرفته تا اقدامات اجرایی با تخصیص اعتبار و همکاری دستگاههای 

مسئول و با محوریت شهرداری های شهرستان عملیاتی گردد.

دکتر حمیدرضا مومنیان افزود: بر اساس مطالعات انجام گرفته بافت های نیازمند به 
بازآفرینی شهرها به پنج طبقه ی مجزا تقسیم شده اند که درمرحله نخست سکونتگاه 
های غیررسمی شهرکاشان در دستور کار ستاد قرار گرفته تا پس از فرآیند مطالعاتی 
اقدامات اجرایی آن آغاز گردد. فرماندار یادآور شد: بر 
اساس مطالعات انجام گرفته 6 / 7 درصد جمعیت 
دیگر  های  شهرستان  مهاجرین  از  کاشان  شهر 
هستند که برای کار و زندگی به شهر کاشان آمده 
اند. استقرار بخشی از این مهاجرین در سکونتگاه های 
است  شده  اجتماعی  های  آسیب  باعث  غیررسمی 
کاهش  در جهت  مناسب  ریزی  برنامه  نیازمند  که 
آسیب ها و افزایش سطح زندگی در این مناطق می 
باشیم. مومنیان به دیگر  برنامه های ستاد بازآفرینی 
شهرستان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بهسازی 
بافت تاریخی خیابان محتشم و آقا بزرگ با هدف 
بازآفرینی بافت تاریخی در این دو منطقه با همکاری 
شهرداری کاشان و ستاد بازآفرینی در حال انجام است. فرماندار کاشان افزود: اعتبارات 
این ستاد در قالب های اعتبارات استانی، ملی و همچنین ارائه تسهیالت معین گردیده 
است که امیدواریم شهرداری های شهرستان کاشان با تسریع در فرآیند مطالعاتی بتوانند 

حداکثر بهره برداری را در جذب اعتبارات و  استفاده از ظرفیت موجود بعمل آورند.

برنامه دولت برای بازآفرینی بافت های نابسامان شهری
بهسازی بافت تاریخی خیابان محتشم و مسجد آقا بزرگ

آمار خرداد ماه معامالت بورس

6 میلیارد تومان سهم  
کاشانی ها از معامالت

شرکت بورس اوراق بهادار ماهانه گزارش 
های آماری ازمیزان معامالت صورت گرفته 
را همراه با جزئیات مرتبط با آن منتشر می 
کند. بر اساس امار منتشر شده مربوط به 
معامالت خرداد ماه آمار از منطقه کاشان 
تعداد  ۲9 میلیون سهم معادل 61 میلیارد 
قرار گرفته است که  دادوستد  ریال مورد 
در بین سایر مناطق حائز رتبه ۲8 است. بر 
اساس همین گزارش، طی سه ماهه منتهی 
به خرداد 9۵ )تجمیعی (مجموعاً تعداد 144 
میلیون سهم معادل  ۳14 میلیارد  ریال از 
این منطقه مورد معامله قرار گرفته است. 
بر اساس این گزارش در حالی رتبه منطقه 
کاشان در بین سایر مناطق در رده ۲6 قرار 
گرفته است که برخی از مراکز استان ها از 

این نظر پایین تر از کاشان قرار گرفته اند.
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