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عدالت فرهنگی در مردادماه کاشان
مهدی سلطانی راد - مرداد نود و پنج در 
حالی به پایان رسید و به تاریخ پیوست که در 
این ماه کاشان رنگ و بوی فرهنگی متنوعی 
به خود گرفته بود. آنهایی که چند سالی است 
به جشنواره فرهنگی هنری آه و آهو در دهه 
این  توانستند  باز هم  اند  کرده  عادت  کرامت 
فرهنگی،  اتفاقی  باشند.  رویداد  این  بیننده  و  تماشاگر  مرداد  در  بار 
مذهبی که به بهانه میالد امام هشتم)ع( و خواهر ایشان از همه سنخ 
انواع ذائقه  با تنوع برنامه ها می تواند  آدمی را به گرد خود جمع و 

ها را ارضا کند. 
حال و هوای موسیقایی کاشان هم در ماه مرداد بی بهره از فرهنگی 
بودن اتمسفر شهر نبود. در هفته ها و ماه هایی که در برخی کالن 
شهرهای کشور موسیقی سنتی و اصیل ایرانی هم حتی هیچ روزنه یی 
به سمت اجراهای عمومی پیدا نمی کند و غیر از اهالی دنیای ملودی 
و برخی دولتی ها انگار همه برایش شمشیر از رو بسته اند، اجراهای 
محمد  و  خواننده  عنوان  به  کامش  ناصر  حضور  با  دل  آوای  گروه 
پیمان  و  قادری  محسن  صادقپور،  امین  رسولیان،  مصطفی  شکیب، 
مهر  فرهنگسرای  در  شبی  چند  ساز  نوازندگان  عنوان  به  نیکوییان 
توانست دوستداران هنر موسیقی سنتی ایران را با حال و هوای خوش 
حاصل از شنیدن برخی تصنیف های خاطره انگیز راهی خانه هایشان 
نمایش  پنج دوستداران  و  نود  مرداد  روزهای  آخرین  در همین  کند. 
فرزندانشان  و  ویژه ها خانواده ها  به  و موزیکال کودکانه  های شاد 
تماشاگر کاری دیگر با حضور وحیدرضا صادقپور در کانون جوانه ها 
بودند و این گونه که از شواهد و قرائن پیداست این هنرمند خالق 
تئاتر کاشان باز هم توانسته فضای با نشاطی را در قالب نمایش های 
طنز و شاد به خانواده های کاشانی هدیه کند. این یعنی تقسیم همه 
انواع و اقسام سلیقه های  موقعیت های فرهنگی هنری متنوع بین 
تا از مسئولین کالن شهر و متولیان امور  شهروندانی که حق دارند 
فرهنگی چنین فضاهایی را در طول سال طلب کنند. در واقع با اتخاذ 
چنین رویکردهایی است که بودجه های ریز و درشت فرهنگی حاصل 
از بیت المال تنها در یک سمت و سو و سلیقه خاص هزینه نمی شوند 
و چیزی که از آن باید به عنوان اعتدال و عدالت فرهنگی یاد کرد در 

جامعه جاری و ساری می شود.

مردم سیلک بررسی می کند

کاهش تعرفه برق مشترکین  
کاشانی چگونه میسر می شود

رسول زرگرپور با یادآوری اینکه مجموعه استان اصفهان با دارابودن 6 درصد از 
جمعیت کشور دارای 10 درصد از مجموع شهدا و حدود هفت درصد از کل تعداد 
ایثارگر و آزاده میهن اسالمی و نزدیک به 400 فرمانده عالی مقام در دوران دفاع 
با  اصفهان  استان  مجموعه  اکنون  هم  که  خرسندیم  بسیار  افزود:  است  مقدس 
داشتن 500 مؤسسه خیریه نیک اندیش رتبه ممتازی از این حیث در بین استان 
های کشور دارد. به گزارش مردم سیلک استاندار اصفهان که شامگاه پنج شنبه 
گذشته در کاشان و آیین افتتاح دبستان خیرساز سید محسن عزیزی و در جمع 
شماری از مقامات شهرستان و همچنین تعداد قابل توجهی از خیرین مدرسه ساز 
این مؤسسات و تخصصی شدن  پیشرفت چشمگیر  به  اشاره  با  سخن می گفت 

حوزه فعالیت آنها در زمینه هایی نظیر درمان بیماران قلبی و سرطانی و .. یادآور 
گذشته  سال  چند  ظرف  اصفهان  استان  اندیشان  نیک  و  خیرین  مجموعه  شد: 
تاکنون بیش از 1000 میلیارد تومان در امور خیریه هزینه کرده اند و این نشانه 
آن است که تعدادی از مردم استان با پاک طینتی از مال و سرمایه خود هزینه می 

کنند تا بخشی نیازمند از همان مردم در رفاه و آسایش زندگی کنند.
وی با بیان اینکه 50 درصد از زیرساخت های درمانی و آموزشی استان به دست 
خیران احداث شده است تصریح کرد: بخشی از این افراد نیک اندیش عالوه بر 
کودکان  درمان  و  دانشجویی  های  خوابگاه  و  مدرسه  ایجاد  بخش  در  مشارکت 
برای مدیران  این  و  اند  مبادرت کرده  زندان ها هم  امکانات  به تجهیز  سرطانی 
استانی نظیر بنده افتخار است که در استانی مسؤلیت دارم که چنین انسانهایی بهره 
مند از الطاف مهر الهی مشکالت و کمبودهای همنوعان خود را مرتفع می کنند.

زرگرپور در ادامه به آخرین نمونه های مشارکت خیرین در امور اجتماعی استان 
اصفهان در بخش مواد مخدر و پیشگیری از ابتالی مجدد رهاشدگان از این بالی 
به عنوان  استان اصفهان  افزود:  و  اشاره کرد  آنان  برای  اشتغالزایی  و  خانمانسوز 
استان پیشتاز در زمینه وجود خیریه های کمک به درمان شدگان معضل اعتیاد با 
نظر دفتر ریاست جمهوری تجربیات و داشته های خود را در این زمینه در اختیار 

دیگر استان ها قرار خواهد داد.
 استاندار اصفهان خیرین مدرسه ساز را الگویی برای دیگر خیرین در سایر بخش 
ها دانست و افزود: شاید تحصیل مشترک دختر و پسر ابتدایی در تعداد  50 دبستان 

یکی از شهرهای استان پذیرفتنی باشد اما به عنوان مثال استفاده مشترک آنها از 
سرویس های بهداشتی این تعداد مدرسه ابتدایی به هیچ وجه قابل تحمل نیست. 
خیرین  برانگیز  ستایش  و  شایسته  خدمات  از  مجدد  تقدیر  و  تمجید  با  زرگرپور 
مدرسه ساز یادآور شد: این عزیزان نظیر خیر ارجمند سید محسن عزیزی آخرت 
و دنیای جاوید خود را آباد می کنند و این سرمایه ارزشمندی برای آنان محسوب 
می شود. گفتنی است مدیر آموزش و پرورش کاشان نیز در این آیین در سخنانی 
افتتاح دبستان خیرساز عزیزی که از کیفیت و زیبایی  از  ابراز خرسندی  با  کوتاه 
خاصی بهره می برد یادآور شد: با وجود اینکه دولت در سال گذشته از مشکالت 
مالی و نقدینگی رنج می برد اما 10 پروژه آموزشی در کاشان نظیر استخر مرحوم 
با توقف روبرو شده بود به  کیهان که تکمیل آن به دلیل کمبود اعتبار سال ها 

بهره برداری رسیدند.
محمود خدمتی با اشاره به اینکه در حال حاضر در کاشان مناطقی نظیر شهرک 22 
بهمن، فاز دو ناجی آباد، مسکن مهر ، خیابان آیت اهلل سعیدی و خیابان کارگر و 
.. به دلیل حجم جمعیتی گسترده و تقریبأ مستضعف نیازمند احداث مدرسه هستند 

تصریح کرد: هم اکنون 24 مدرسه در کاشان به صورت دو نوبته اداره می شوند 
و در خیابان کارگر مدرسه یی به صورت همزمان با سه تیپ دانش آموز در دوره 

های ابتدایی و متوسطه اول و دوم به امر آموزش مشغول است.
مسؤلین شهرستان  میان  از هماهنگی  تمجید  با  کاشان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
شامل شهرداری، فرمانداری و شورای شهر در توجه به مدرسه سازی یادآور شد: 
اگر توجه بیشتری به امر خطیر و مهم مدرسه سازی و نگاه ویژه به مناطق کمتر 
آینده  نگیرد در  آموزشی صورت  یافته کاشان در موضوع زیرساخت های  توسعه 

نزدیک شاهد فعالیت مدارس سه نوبته نیز خواهیم بود.

گرامیداشت  با  کاشان  دخترانه  دبستان  احداث جدیدترین  بانی  و  اندیش  نیک  خیر 
یکصدمین سالگرد ایجاد آموزش و پرورش نوین در این شهرستان خواستار مشارکت 
به گزارش مردم  امر مقدس مدرسه سازی شد.  در  هیئت های مذهبی شهرستان 
سیلک سید محسن عزیزی شامگاه پنج شنبه در آیین افتتاح و گشایش جدیدترین 
دبستان دخترانه خیرساز کاشان و در جمع شماری از مسئوالن شهرستان و همچنین 
اینکه عرصه فرهنگی و  بیان  با  از خیرین مدرسه ساز کاشان در سخنانی  تعدادی 

آموزشی امروز جامعه به دلیل کمبودهای شدید زیرساختی از یک سو و توان کم مالی 
اندیش جامعه  نیازمند ورود جدی طبقه متمکن و نیک  دولت و مسئوالن اجرایی، 
به عرصه تأمین زیرساخت های آموزشی است افزود: هیئت های مذهبی باید ورود 
جدی تر و فعال تری به عرصه ارتقای بینش فرهنگی جامعه داشته باشند و در شرایط 
امروز از مسئوالن این تشکل ها تقاضا می کنم به یاری مسئوالن شتافته و مدارسی 

را به نام هیئت مذهبی خود تأسیس و احداث کنند.
وی با تأکید بر اینکه کمبود فضاهای آموزشی و کهنگی و فرسودگی بیش از حد 
بسیاری از مدارس موجود در شهرستان کاشان معضلی جدی است تصریح کرد: این 
نارسایی و کمبود در مسیر پیشرفت آموزشی تأثیر بزرگی بر فرایند یادگیری دانش 
های  توانایی  از  برخوردار  ایرانی  یک  تکلیف  کمترین  بنابراین  گذارد،  می  آموزان 
برابر  ایجاد فرصت  و  آموزشی در سراسر کشور  توسعه فضاهای  به  مختلف کمک 
برخورداری از امکانات آموزشی و تربیتی برای هر کودک و نوجوانی است که در این 
مرز و بوم زندگی می کند. بانی احداث دبستان دخترانه عزیزی در ادامه با تأکید بر 
اینکه در نظام آموزش و پرورش هر کشور مقطع ابتدایی در موفقیت تحصیلی دانش 

آموز دوران مهمی است یادآور شد:  دوره ابتدایی در جهت رشد و شکوفایی استعداد 
ذاتی دانش آموزان تا آن اندازه اهمیت دارد که به عنوان پایه و اساس آموزش نام 
گرفته است بنابراین مصمم شدیم تا بنا بر این اصل مهم مدرسه یی نمونه با رعایت 
استانداردها و الگوهای مدرن و البته مطابق با بافت و اقلیم معماری کاشان بسازیم 
تا همزمان با عید سعید غدیر و آغاز سال تحصیلی جدید پذیرای دانش آموزان باشد.

سید محسن عزیزی به آغاز دومین سال فعالیت مدرسه دخترانه ایتام عزیزی کاشان 
با ظرفیت 50 دانش آموز محروم و آسیب دیده در محلی استیجاری اشاره کرد و 
یادآور شد: اکنون که در سایه الطاف الهی شیرینی مدرسه سازی در مذاق و عمق 
جانم نشسته و برکات این عمل خیر را در زندگی فردی و اجتماعی خود احساس 
می کنم آمادگی دارم تا در صورت همکاری و همیاری استاندار، فرماندار و شهردار و 
اعضای شورای اسالمی شهر در زمینه واگذاری قطعه زمینی مناسب، ساخت و ساز 
یک مجتمع آموزشی ویژه پذیرش یک هزار دانش آموز محروم و آسیب دیده ایتام را 
با رعایت همه استاندادرهای الزم آغاز نمایم. گفتنی است کار احداث دبستان خیرساز 
و دخترانه سید محسن عزیزی با متراژ زمین 1850 متر و زیربنای کلی 1000 متر 
مربع و دارابودن 75 متر زیربنای سرویس های بهداشتی، 6 باب کالس درس، دو 
باب اتاق اداری و تجهیزاتی مانند کتابخانه، آزمایشگاه و سالن اجتماعات و فضای 
سبز مناسب پس از عقد تفاهم نامه با مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان در آبان 92 
آغاز و در اردیبهشت 93 زمین مورد نیاز در اختیار خیر قرار گرفت و سپس مرداد 93 

جناب آقای محمدعلی خرمیکلنگ احداث آن بر زمین زده شد.
بی شک ورود هر رسانه ای به سپهر اطالع رسانی و 
آگاهی بخشی به جامعه رخدادی مبارک و مسرور کننده 

است. 
امید که ماهنامه مردم کویر با هدایت و قلم شما روزها 
را در عرصه رسانه های مکتوب  باری  ایام موفقیت  و 

تجربه کند.
 هفته نامه مردم سیلک

واژگونی پراید در کاشان شش مجروح 
برجای گذاشت

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: بر اثر 
واژگونی یک دستگاه پراید در این شهر شش تن مجروح شدند.

سید محمد حسین مکی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: این خودرو سواری شامگاه شنبه در بلوار 
قطب راوندی کاشان نزدیک پل دفاع مقدس پس از برخورد با درخت، واژگون شد.

وی افزود: پس از اطالع از این سانحه رانندگی دو کد عملیاتی به همراه چهار تن از کارشناسان 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی به سرعت در محل حادثه حاضر شدند.

افزود:  کاشان  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رئیس 
مصدومان این سانحه که دو کودک، دو مرد و دو زن بودند پس از انجام اقدام های حیاتی تحت 

تدابیر پزشکی به بیمارستان شهید بهشتی کاشان انتقال یافتند.
به گفته وی وضعیت یک نفر از مصدومان مرد، بد حال گزارش شده است.

صفحه 4

خیر مدرساز کاشانی خواستار ورود هیئت های 
مذهبی به امر مقدس مدرسه سازی شد

ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان

جناب آقای دکتر مصطفی جوادی مقدم
و  شما  به  را  گرامیتان  پدر  جانسوز  درگذشت  مصیبت 
خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم از 

درگاه خداوند متعال علو درجات خواستاریم.

هفته نامه مردم سیلک

زرگرپور: خیرین مدرسه ساز الگوی 
دیگر خیرین در سایر بخش ها هستند

بازگشت یک طنز نویس قدیمی به بازار کتاب ایران 
ساربوک وانتشار سه جلد از کتاب های 

عزیز نسین
نشر ققنوس با ابتکار تازه ای دوباره به سراغ نوشته های این نویسنده رفته 

و داستان های کوتاه او را در سه جلد منتشر کرده است.
ادبیات  به  که  ایرانیانی  از  بسیاری  برای   )1995  -1915( نسین  عزیز 
ترکیه که  اهل کشور  نویسنده ای  آشناست.  نامی  دارند،  و کتاب عالقه 
زبان طنز را برای روایت داستان هایش انتخاب کرد. او با همین زبان و 
نگاه بود که توانست شهرتی فراتر از مرزهای سرزمین خودش بیاید و 
خیلی زود آوازه ی نامش به کشورهای دیگر هم کشیده شود. ایرانی ها از 
دهه ی 40 شمسی با این نویسنده و داستان هایش آشنا شدند. استقبال 
از داستان های عزیز نسین به حدی بود که حتی برخی از ناشران به فکر 

سوء استفاده از نام و آثار او 
افتاند و کتاب هایی را چاپ 
کردند که روح عزیز نسین 
آن ها  داستان های  از  هم 

اطالعی نداشت.
ابتکار  با  اما  ققنوس  نشر 
سراغ  به  دوباره  تازه ای 
نویسنده  این  نوشته های 
رفته و داستان های کوتاه او 
منتشر کرده  را در سه جلد 

است.
خر  شما  مملکت  تو  »مگه 
نیست؟«، »محمود و نگار« 
و »دیوانه ای باالی بام« نام 

این سه کتاب هستند. ارسالن فصیحی این داستان ها را از بین آثار عزیز 
نسین انتخاب کرده است.

عزیز نسین نویسندگی را از سال 1345 با کار در مطبوعات ترکیه آغاز 
کرد و تا پایان عمر دست از نوشتن برنداشت. او طنزی را »طنز واقعی« 
می دانست که به سود مردم باشد. او می گفت چیزی که باعث شده دست 
به نوشتن طنز بزند،  شرایط ناگوار روزگار بوده و طنز نوعی بروز خشم 

فروخورده است که ریشه در محرومیت و فقر دارد.

صفحه 2

یادداشت

خیر مدرساز کاشانی خواستار ورود هیئت های 
مذهبی به امر مقدس مدرسه سازی شد

خیر نیک اندیش و بانی احداث جدیدترین دبستان دخترانه کاشان با گرامیداشت 
خواستار  این شهرستان  در  نوین  پرورش  و  آموزش  ایجاد  سالگرد  یکصدمین 

مشارکت هیئت های مذهبی شهرستان در امر مقدس مدرسه سازی شد.
به گزارش مردم سیلک سید محسن عزیزی شامگاه پنج شنبه در آیین افتتاح 

و گشایش جدیدترین دبستان دخترانه خیرساز کاشان و در جمع شماری ...
ادامه در همین صفحه

مزایده مجدد فروش جایگاه سوخت 
شرکتي 22 بهمن ؛ این بار با شرایط بهتر

جایگاه سوخت شرکتي کاشان به بخش خصوصي واگذار مي شود. سازمان خصوصي 
سازي به عنوان تنها مجري امر واگذاري شرکت ها و بنگاه هاي دولتي در کشور بار 
دیگر واگذاري جایگاه سوخت شرکتي کاشان واقع در خیابان 22 بهمن را به همراه 
عرضه 117 جایگاه دیگر در سراسر کشور در دستور کار خود قرار داده است. سال 

گذشته نیز این سازمان جایگاه فوق چندین نوبت را از ...

مدیر و مربی تیم فوتبال پیشکسوتان کاشان گفت: حریف ما در جمهوری آذربایجان از لحاظ 
سن و سال و آمادگی بدنی سرتر از ما بود اما نتیجه بازی چیزی دیگری نشان داد. حمید رنجبر 

با بیان اینکه قرار بود در سفر به جمهوری آذربایجان و شهر باکو دو بازی مقابل پیشکسوتان پایتخت آذربایجان و پیشکسوتان دانشگاه باکو 
برگزار کنیم افزود: تنها بازی ما در سفر به جمهوری آذربایجان مقابل تیم باشگاه اکباتان باکو برگزار شد که نتیجه این بازی صفر – صفر به 
اتمام رسید که این نتیجه با توجه به جوان تر بودن بازیکنان حریف برای ما چندان ناامیدکننده نیست. حمید رنجبر با اشاره به ترافیک برنامه 
های تیم فوتبال پیشکسوتان کاشان در نیمه دوم سال جاری افزود: بازی برگشت دوستانه با پیشکسوتان استقالل تهران در کاشان، بازی 
رفت و برگشت دوستانه با منتخب خرمشهر  و بازی با منتخب رشت در خانه حریف و همچنین شروع رقابت های پیشکسوتان ایران در لیگ 

یک از ماه آینده از جمله برنامه هایی است  که پیش رو داریم و این در 
حالی است که مسابقات پیشکسوتان کاشان هم در ماه آبان آغاز خواهد 
شد و طبق رایزنی های انجام شده سال آینده به دعوت تیم فوتبال پیشکسوتان دانشگاه توکیو راهی ژاپن می شویم تا بازی دوستانه یی 
هم با این تیم داشته باشیم.  تیم فوتبال پیشکسوتان کاشان در سفر به آذربایجان: محمد زیدآبادی، علی زیدآبادی، محمود زیدآبادی، محمد 
رهبری، رضا صفارزاده، مهدی سیاح، علی حجت، عباس مغفرت، رضا بنایی، احسان کاشانیان، اکبر عظیمی، علی سیرم، حسن پایدار، احسان 
درستکار، محمد فرزام، محمدحسین رنجبر، قاسم نجارباشی، عباس میرزایی، احمد امیری، جواد نجارزاده، رضا زیدآبادی، مهدی جهان زاده 

/ مدیر و مربی تیم : حمید رنجبر/ سرپرست: علیرضا سیاح

 تساوی صفر –صفر پیشکسوتان کاشان در آذربایجان 

صفحه 2

در صفحه اقتصادی این شماره بخوانید:

وضعیت بنگاه های اقتصادی و اشتغال در شهرستان 
کاشان و آران و بیدگل

توافق برای حمایت از کسب و کارهای نوپا در 
کاشان و آران و بیدگل

صفحه 3
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انتشار دو کتاب شعری از شاعر و 
خوشنویس کاشانی 

عارفانه ها و عاشقانه ها عنوان دو کتاب از مجموعه اشعار 
پا به پای سوختن از سید سعید شاکری شاعر غزلسرا و 
خوشنویس کاشانی متولد سال 53 است که سال جاری 
در نمایشگاه بین المللی تهران پس از انتشار توسط نشر 
ی  رشته  التحصیل  فارغ  شاکری  شد.  رونمایی  شاسوسا 
هنرهای تجسمی ازدانشگاه شهید باهنر اصفهان و جامعه 
اهلل طالقانی قم هنرخوشنویسی  آیت  دانشگاه  از  شناسی 

شخصی  بصورت  دوسال  مدت  به  ابتدا   71 درسال  را 
الخط  ازآداب  گیری  بهره  با  و  استاد  از  استفاده  بدون  و 
با  و  اصفهان  در  آن  از  بعد  آغاز   امیرخانی  غالمحسین 
الدین  شمس  و  فروزنده  مهدی  درکالسهای  شرکت 
های  راهنمایی  از  درکاشان  همچنین  و  حسینی  ابوالوفا 
بهره  حساب  خوش  احمد  همچنین  و  سیدسعیدکاظمی 
نمایشگاه گروهی خوشنویسی و  دو  در  تاکنون  برد. وی 
نمایشگاه گروهی  و یک  نمایشگاه گروهی طراحی  یک 
گرافیک و یک نمایشگاه گروهی باعنوان انسان، طبیعت، 
طراحی که همگی در اصفهان برپاشد شرکت کرده و به 
موازات هنر خوشنویسی به صورت جدی به دنیای شعر و 

غزل هم روی آورده است.
هر دو کتاب شعری عارفانه ها و عاشقانه ها با خوشنویسی 
سید سعید کاظمی انتشار یافته و در انتهای کتاب عاشقانه 
مانند  خوشنویس  هنرمندان  آثار  از  تعدادی  توان  می  ها 
مجتبی  ابوالوفاحسینی،  الدین  شمس  فروزنده،  مهدی 
استاد  و  ازاصفهان  نطنزی  و  خیری  واستادان  شریفی 
همایون مردانی از شهرکرد و یک اثرنقاشی ازاستاد  عباس 
بهنیا از اصفهان  و همچنین آثاری ازاساتیدخوشنویسی از 
حسن  استاد   ، کاظمی  سعید  سید  استاد  همانند  کاشان 
دهقانی، استاد احمد سرافراز، استاد یوسفی واستاد سرکار 
خانم قپانداری و سرکار خانم معتمدی به همراه چند اثر 
خوشنویسی از مؤلف و صاحب کتاب – سعید شاکری- را 

مشاهده کرد.

تسهیل روابط اقتصادی ، فرهنگی و 
گردشگری از طریق دیپلماسی عمومی

دوستی  های  انجمن  شبکه  نماینده  وطنخواه-  مهدی 
ایران و سایرکشورها در منطقه فرهنگی کاشان از تشکیل 
با  هنری  و  علمی  مشترک  همکاری  و  ای  رسانه  کمیته 
ضمن  حمیدی  مجتبی  خبرداد.   فرانسه  سوربن  دانشگاه 
معرفی این انجمن به عنوان یک نهاد مردمی و غیر سیاسی 
با عضویت افراد شاخص و فرهیخته گفت: این انجمن ها با 
هدف ترویج دوستی بین دو ملت و داد و ستد فرهنگی در 
حوزه های فرهنگی، هنری ، اجتماعی و اقتصادی زیر نظر 

وزارت کشور فعالیت می کند. 
وی که در نشست هم اندیشی آغاز به کار کمیته رسانه ای 
شبکه انجمن دوستی ایران و سایر کشورها در محل هتل 
سرای عامری ها سخن می گفت افزود: درحال حاضر 36 
و  فعال هستند  و سایر کشورها  ایران  بین  انجمن دوستی 
نمایندگی کاشان بعنوان شبکه انجمن که مجموعه ای از 
انجمن های دیگر می باشد در اردیبهشت 95 با حضور 7 
سفیر و یک زن سفیر و روئسای انجمن های  دوستی در 

منطقه فرهنگی کاشان افتتاح گردید.
کمیته  یک  و  کمیسیون  سه  تشکیل  از  ادامه  در  حمیدی 
دکتر  مدیریت  با  هنری  فرهنگی  شامل؛کمیسیون 
با  بازرگانی  و  اقتصادی  ،کمیسیون  تقریری  افسرسادات 
مدیریت دکتر محمد مهدی دواتگران، کمیسیون اجتماعی 
و ارتباطات با مدیریت خانم مهندس اناری و کمیته هنری 
استاد  مدیریت  با  فرهنگی  کمیسیون  زیرگروه  عنوان  به 
از  دارد  نظر  در  شبکه  این   : افزود  و  داد  خبر  نژاد  معمار 
اجتماعی  و  سیاسی   ، اقتصادی  فرهیختگان  و  بزرگان 
کاشان که در رده های ملی و بین الملی فعالیت داشته اند 

دعوت به عضویت نماید.
حمیدی با تاکید بر اینکه ارتباط مردم یک کشور با مردم 
، فرهنگ و  ، هنر  ایده ها  برای معرفی  کشور های دیگر 
دستاوردهای تمدنی می تواند گفتمان قوی و تاثیر گذاری 
گذاران  سرمایه  حضور  سازی  فراهم   : نمایدگفت  ایجاد 
فرهنگی  منطقه  گردشگری  صنعت  در  خارجی  و  داخلی 
کاشان ) شامل برزک، نیاسر، نراق، قمصر، جوشقان کامو، 
نطنز ، بادرود ، آران و بیدگل ، نوش آباد و مشکات (، احیای 
به  کاشان  فرهنگی  منطقه  معرفی  و  تاریخی  های  خانه 
اولین خواستگاه تمدنی جهان ،گسترش روابط تجاری بین 
بازرگانان داخلی و خارجی و همچنین معرفی فرش ، گالب 
اولویت  از جمله  را  به سایر کشور های جهان   ، عرقیات 

های این شبکه در کاشان می باشد .
دوستی  های  های  انجمن  شبکه  آینده  های  برنامه  وی 
انعقاد  ایران با سایر کشورها در منطقه فرهنگی کاشان را 
تفاهم نامه های فرهنگی با سایر کشور ها ، برگزاری هفته 
کاشان  بین  متقابل  گردشگری  ایجاد  و  فرهنگی  های 
ای  رسانه  کمیته  تشکیل  از  و  نامبرد  ها  کشور  سایر  با 
طرف  از  نماینده  انتخاب  و  کاشانی  خبرنگاران  حضور  با 
آنان جهت اطالع رسانی فعالیت های این شبکه به سایر 
رسانه ها خبرداد و از خبرنگاران درخواست کرد تا فعاالن و 
فرهیختگان عرصه اقتصادی ، علمی ، فرهنگی و هنری را 

با این انجمن معرفی نمایند.

 خبر

رویداد2

مردم سیلک -  جایگاه سوخت شرکتي کاشان به 
بخش خصوصي واگذار مي شود. سازمان خصوصي 
سازي به عنوان تنها مجري امر واگذاري شرکت 
ها و بنگاه هاي دولتي در کشور بار دیگر واگذاري 
جایگاه سوخت شرکتي کاشان واقع در خیابان 22 
در  دیگر  جایگاه  همراه عرضه 117  به  را  بهمن 
سراسر کشور در دستور کار خود قرار داده است. 
سال گذشته نیز این سازمان جایگاه فوق را چندین 
نوبت را از طریق مزایده عرضه کرد که با توجه به 
نیاورد.  قیمت زیاد آن، توفیقي در فروش بدست 
حالي  در  کاشان  شرکتي  پنزین  پمپ  عرضه 
سازي  خصوصي  سازمان  که  گیرد  مي  صورت 
در یک برنامه گسترده، تعداد 117 جایگاه سوخت 

دیگر در سراسر کشور به بخش خصوصي واگذار 
مي کند. قیمت پایه مزایده این پمپ بنزین مبلغ 
برنده  که  بود  خواهد  ریال   44.592.600.000
مزایده این مبلغ را به صورت 30 درصد نقد و مابقي 
طي 6 قسط 6 ماهه  مجموعاً به طول  3 سال 
پرداخت خواهد نمود. متقاضیان خرید این جایگاه 
مي بایست براي شرکت در مزایده عالوه بر واریز 
سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 1.337.778.000 
ریال به حساب سازمان خصوصي سازي، قیمت 
چهاردهم  تاریخ  تا   حداکثر  را  خود  پیشنهادي 
دهند.  تحویل  سازمان  این  به  شهریورماه 
بررسي ها حاکي از آن است بدنبال عدم توفیق 
شده  عرضه  هاي  جایگاه  اکثر  فروش  در  دولت 
پیرامون  خصوصي  بخش  انتقادات  و  کشور  در 
ها،  جایگاه  واقعي  ارزش  از  باالتر  قیمتگذاري 
دولت در روش محاسبه تعیین قیمت پایه مزایده 
جایگاه ها تجدیدنظر کرده و تغییراتي را در نحوه 

شرایط  اینرو  از  است.  نموده  اعمال  قیمتگذاري 
معامله در جایگاه هاي عرضه شده نسبت به عرضه 
هاي قبلي بهتر شده و شرایط مناسب تري براي 
ترغیب بخش خصوصي جهت خرید در نظر گرفته 
شده است. به طور مثال قیمت پایه مزایده جایگاه 
شرکتي کاشان  در حالي براي امسال حدود چهار 
گرفته  نظر  در  تومان  میلیون  و چهارصد  میلیارد 
شده که قیمت پایه سال گذشته این جایگاه اندکي 
بیش از هفت میلیارد تومان و با شرایط پرداخت 
تعیین شده  مابقي طي 2 سال  و  نقد  40 درصد 
فوق  مزایده  جلسه  است  توضیح  به  الزم  بود. 
متقاضیان  حضور  با  سالجاري  شهریور  پانزدهم 
و  همچنین نمایندگان دستگاه هاي نظارتي در 

محل سازمان خصوصي سازي برگزار خواهد شد.
گیرد  مي  صورت  حالي  در  جایگاه  این  عرضه 
خیابان 22  شرکتي  جایگاه  است  روزي  چند  که 
از  که  اي  اطالعیه  در  است.  تعطیل شده  بهمن 
نفتي  هاي  فروآرده  پخش  ملي  شرکت  سوی 
نصب  جایگاه  در  سر    – کاشان  ناحیه   – ایران 
عملیات  دلیل  به  جایگاه  این  شده  اعالم  نموده، 
بازسازي و تعمیرات تا اطالع ثانوي تطعیل شده 
مدیریت  از  مردم سیلک  پیگیري خبرنگار  است. 
های  فراورده  پخش  ملی  شرکت  کاشان  ناحیه 
ناحیه  مدیر  گفته  به  که  آنست  از  حاکي  نفتی 
موضوع،  حساسیت  و  اهمیت  دلیل  به  کاشان 
انجام  زودتر  چه  هر  بایست  مي  تعمیرات  این 
مي گرفته از اینرو به منظور انجام این تعمیرات 
جایگاه تعطیل شده است. در هر صورت همزماني 
زمان  با  تعمیرات  بهانه  به  جایگاه  این  تعطیلي 
برگزاري مزایده ي فروش آن جاي تعجب دارد. 

مزایده مجدد فروش جایگاه سوخت 
شرکتي 22 بهمن ؛ این بار با شرایط بهتر

مهدی وطن خواه– نمایندگی بنیان کودک در 
دانش  ، هزار  پشتوانه همیاری خیرین  به  کاشان 
آموز مستعد نیازمند کاشانی را تحت حمایت  مالی 
و معنوی خود قرار داد.  زهرا چله دوان -  طی 
مصاحبه با هفته نامه مردم سیلک اظهار داشت : بنیاد 
کودک با مبنی قرار دادن شعار» هیچ  دانش آموز با 
استعدادی نباید به دلیل فقر، از تحصیل بازبماند. « 
دانش آموزانی که دارای استعداد تحصیلی بوده ولی 
به دلیل فقر مالی و وضعیت خانواده شامل فوت پدر 
و یا عدم توانای خانواده قادر به ادامه تحصیل نمی 
باشند را شناسانی و با حمایت های مادی و معنوی 
تحت پوشش خود قرار می دهد. تا با حفظ شان 
انسانی دانش آموزان آنها را در ساختن آینده ای با 

چشم انداز های روشن یاری کند. مسئول نمایندگی 
بنیاد کودک درکاشان گفت : بنیاد کودک در ایران 
با نام موسسه خیریه رفاه کودک به ثبت رسیده و 
در سال 1373 فعالیت خود را آغاز نموده است و 
همزمان دفتر این موسسه در شهر پورتالند ایالت 
اورگان آمریکا تاسیس شد. در حال حاضر 29شهر 
از کشور ایران در این بنیاد حضور فعال دارند .کاشان 
از جمله  اولین شهرهایی بوده که در سال 1382با 
عنوان مددکاری حضور خود را آغاز کرده و در سال 
86 به صورت نمایندگی فعالیت خود را ادامه داده 
است .  وی در ادامه گفت در اردیبهشت ماه 95 به 
منظور پیشبرد اهداف مرتبط با دفتر کاشان جهت 
هیات   ، مددجویان  آموزشی  و  تحصیلی  ارتقای 
افسرسادات  دکتر  از  متشکل  کودک  بنیاد  امنای 
دواتگرن  مهدی  دکترمحمد  )رییس(،  تقریری 
ربابه  خانم  فرهنگی(،  تخصصی  کمیته  )مسئول 
ربانی )مسئول کمیته تخصصی آموزشی(،  آقای 

سیدمجتبی جالل زاده )دیده بان( تشکیل گردید. 
مسئول نمایندگی بنیاد کودک افزود: این نمایندگی 
در طول چند سال فعالیت خود توانسته تعداد هزار 
نفر دانش آموزان مستعد از مقطع پیش دبستانی 
، ازطریق سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش و 
مددکاران اجتماعی ، شناسایی و با حمایت بیش 
از  خارج  یا  و  ایران  ساکن  خَیرکاشانی  یکصد  از 
دوان  چله  دهد.   قرار  خود  حمایت  تحت  کشور 
ازجمله افتخارات نمایندگی بنیادکودک در کاشان را 
راهیابی 21 نفر از دانش آموزان تحت حمایت این 
بنیاد  به دانشگاه و کسب رتبه 221 و 527 توسط 
دو نفر ازدانش آموز دختر تحت حمایت این بنیاد 
در کنکور سراسری  94برشمرد و گفت : این بنیاد 

از بدو تاسیس درکاشان هزار دانش آموز نیازمند را 
تحت پوشش خود قرار داده و هم اکنون نیز هزینه 
تحصیل 300 دانش آموز را برعهده دارد و ماهانه 
به حساب  تومان  مبلغ150 هزار  متوسط  به طور 

سرپرست و یا قّیم دانش آموز پرداخت می گردد. 
وی ضمن درخواست مشارکت و همکاری از کلیه 
شهرستان  مسئولین  و  نیکوکار  مردم  و  خیرین 
کاشان در جهت حمایت از دانش آموزان با استعداد 
و نیازمند کاشانی گفت : خیرین و نیکوکاران می 
توانند، در ازای کمک های نقدی و یا غیر نقدی 
خود به موجب مصوبه هئیت وزیران ) معادل ریالی 
آن ( به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در زمان 
ارائه اظهار نامه از معافیت مالیاتی استفاده نمایند. 
است  شده  داده  اجازه  کودک  بنیاد  به  وهمچنین 
نسبت به واردات کاالهای اهداء شده به این بنیاد 
و  بازرگانی  پرداخت سود  بدون  از کشور  از خارج 

عوارض گمرکی اقدام نماید.

  دانش آموزان با استعداد نباید به دلیل 
فقر از تحصیل باز بمانند

افتتاح نخستین شرکت دانشگاهی 
شمال استان اصفهان در کاشان

روز  با  همزمان  کاشان  -فرماندار  قدیریان  محبوبه 
حمایت از صنایع کوچک و در آیین افتتاح نخستین شرکت 
دانشگاهی شمال اصفهان )آتاو( با اشاره به لزوم توجه به 
تغییر نیازهای افراد دارای انگیزه برای کسب و کارهای خرد 
گفت: در اوایل تاسیس مراکز رشد مواجه با نیازهای ابتدایی 
همچون دسترسی به میز و امکانات کامپیوتر و اینترنت 
بودیم اما امروزه همه لپ تاپ متاصل به اینترنت دارند.  
حمیدرضا مؤمنیان که در دانشگاه آزاد کاشان سخن می 
گفت با بیان اینکه نیازهای افراد دارای انگیزه برای کسب 
و کارهای خرد و شغل های کوچک تغییر کرده است و این 
امر را باید مورد توجه قرار داد افزود: امروز بزرگترین حامی 
معنوی و موتور محرک شرکت های دانش بنیان برای ورود 
به بحث های تجاری و صنعتی اعتبار و نام دانشگاه است و 

نیاز بازار رفتن به سمت پژوهش های علمی است.
وی به ظرفیت های ساختاری دیگری عالوه بردانشگاه 
ها همچون بنیادهای حامی نخبگان نظیر بنیاد نخبگان 
سعیدی و مرکز باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه، خیرینی 
که به سمت تامین امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی در 
دانشگاهها متمایل شده اند، مراکز رشد دانشگاهها، انگیزه ها 
و توانمندیهای بیش از 30 هزار دانشجو در مقاطع مختلف 
تحصیلی و ... برای شتاب گرفتن این حرکت اشاره کرد 
و یادآور شد: سوابق اتاق بازرگانی کاشان که جزو 5 اتاق 
برتر کشور و دارای عمری نزدیک 120 سال است نشان 
می دهد کاشان عالوه بر فعال بودن در تولید  به بازار نیز 

توجه داشته است.  
او در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به رفع برخی انحرافات 
و جهت گیری ها با تأسیس چنین شرکت هایی بر نیاز 
با  مذاکره  بحث  در  جدی  های  آموزش  به  ها  شرکت 
حوزه  در  جدید، حتی  بازارهای  ایجاد  و  مشتریان، جذب 
حقوقی و تسلط بر زبانهای خارجی، نحوه برگزاری جلسه 
و چیدمان جلسه ابراز امیدواری کرد که این شرکت دست 
مایه ای برای جذب و تحریک دانشجویان برای راه اندازی 
برانداختن فرهنگ غلط متصل شدن به  کسب و کار و 
دولت و ارتزاق مستمر از فیش حقوقی گردد. معاون برنامه 
ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور نیز 
در این آیین با اشاره به قابلیت این مرکز در احصا و حل 
مشکالت شهرستان و هدفمند و کارا کردن حجم وسیع کار 
در دانشگاهها گفت: هدف شرکتهای دانش بنیان تجاری 
سازی محصول، رونق در کارآفرینی و سمت و سو دادن به 
فعالیتهای دانشگاهی در جهت تجاری سازی است. به گفته 
مهندس قانع در شرایط بد مالی کشور این شرکت های 
دانش بنیان هستند که میتوانند مسائل را حل کنند. وی 
از سرمایه گذاری مردمی و NGO ها به عنوان ظرفیت 
هایی یاد کرد که این شرکت می تواند از آن استفاده کند. 
معاون مدیرکل و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
کاشان هم در سخنانی کوتاه با ابراز امیدواری نسبت به تاثیر 
مثبت ایجاد این شرکت دانشگاهی در برنامه محور شدن 
صاحبان صنایع در شهرستان گفت: این شرکت دانشگاهی 
کمک حال صاحبان صنایع و اندیشه ای خواهد بود که 
ایده دارند، اما نمی دانند چگونه ایده ها را عملیاتی کنند. به 
گفته حسن رمضانی این شرکت دانشگاهی الگویی عملی 
در خصوص راه اندازی شرکت های اقتصادی، بالنده کردن، 
تجهیز و تکمیل آن و ارائه محصول، بازاریابی و بازارسازی، 
تامین منابع مالی و تامین منابع انسانی و بسیاری موارد دیگر 
خواهد داشت. وی تصریح کرد: در یکسال گذشته بیش از 5 
مرکز کارآفرینی در سطح استان شکل گرفته  است که این 
شرکت دانشگاهی پانزدهمین مرکز استان و دومین مرکزی 
است که در شهرستان کاشان تاسیس شده است و این در 
حالی است که سومین مرکز شهرستان نیز در حال تدوین 

برنامه های خود برای راه اندازی است. 
رمضانی درباره وضعیت بازار کار در شهرستان نیز تشریح 
تاکنون   سال92  از   کار  متقاضیان  آمار  بررسی  با  کرد: 
متوجه شدیم حدود 40 درصد از بیکاران فارغ التحصیالن 
دانشگاهی هستند که در این بین 22 درصد دارای مدرک 
دیپلم و مابقی مدارک پایین تر یا فاقد تحصیالت خاص 
هستن و این نشان می دهد که صاحبان صنایع ما بیش 
از پیش باید به سمت فعالیت های اقتصادی دانش بنیان 

حرکت کنند.

آلودگی های بصری از بازار کاشان جمع 
آوری شود

شهردار کاشان گفت: سیم های برق و المپ های اضافی، 
نصب پرده های ناموزون وغیر مرتبط موجب نازیبایی بازار 
کاشان شده است. سید محمد ناظم رضوی در آیین یادمان 
چهلمین سالگی ثبت بازار تاریخی کاشان اظهار کرد: ساالنه 
گردشگران داخلی و خارجی زیادی برای دیدن آثار و ابنیه 
تاریخی کاشان به این شهر می آیند و بازار کاشان نیز یکی 

از جاذبه های دیدنی این شهر محسوب می شود.
وی با انتقاد از آلودگی های بصری در تیمچه امین الدوله 
تصریح کرد: سیم های برق و المپ های اضافی، نصب 
پرده های ناموزون وغیر مرتبط موجب نازیبایی بازار کاشان 
شده است در صورتی که چنین بافتی در شهرهای توسعه 
یافته دیده نمی شود.  شهردار کاشان با بیان اینکه بی رونقی 
و کسادی و بی انگیزگی در بازار کاشان موج می زند، ادامه 
داد: روح بازار تجارت و کسب و کار است و با این وضعیت تا 

چند سال آینده خبری از کسب و کار نخواهد بود.
شهردار کاشان با اشاره به تفاوت قیمت کاال در بازار کاشان 
با شهرهای اطراف بیان کرد: قیمت اجناس بازار کاشان 
بیشتر از شهرهای اطراف است و خانواده ها تمایل دارند 
برای خرید کاال به شهرهای مجاور بروند و این امر برای 
زمینه  این  در  است  و الزم  نیست  مطلوب  اقتصاد شهر 
کارشناسی های الزم صورت گیرد.ناظم رضوی همچنین 
از جانمایی پارکینگ در حوالی بازار سنتی کاشان خبر داد و 
افزود: جانمایی پارکینگ در حوالی بازار انجام شده است و 
همچنین مرمت بازارچه سردار، کف سازی بازار مسگرها و 

سرای بخشی در دست اقدام است.

- روی خط خبر پورسیدی  مهدی  سید 
اگر مو الی درز درستی و صحت 
حاکی  که  محرمانه  اخبار  برخی 
از  ای  عده  کوشش  و  تالش  از 

صاحب منصبان همسایگان شمالی شهرستان برای دست اندازی به 
نقشه و جغرافیای کاشان است نرود باید و الزم است که مسئوالن 
اجرایی شهر اعم از فرمانداری، شهرداری و شورای شهر به هوش و 
به گوش باشند تا مبادا در پس مذاکره برای طرح حرم تا حرم گوشه 
ای از جغرافیای شهرستان کاشان کاسته شود. مبادا فردا روزی از 
خوش  تابلوی  یکهویی  و  ناغافل  که  ببینیم  و  شویم  بیدار  خواب 
آمدگویی به مسافران ورودی به شهر قم چند کیلومتری به داخل 
حوزه استحفاظی منتقل و در زمین کوبیده شده است! جدا از زمینه 
سازی پنهان برای ناخنک به جغرافیای شهرستان کاشان گویا تغییر 
مسیر آب نابر از طریق کانالی به طرف سد 15 خرداد نیز مدتهاست 
شروع شده و عالوه بر این ظاهراً خوابهایی برای برداشت از سفره 
از طریق خوانسار و  نیاسر  های زیرزمینی آب در مناطق برزک و 
انتقال آن به قم، دیده اند. همه این موارد حاکی از آن نگاه ویژه قم 
و چشم طمع برخی مسئوالن آن به منابع و ظرفیت های کاشان 
برای توسعه خود است. اولین واکنش هر شهروند دلسوزی به این 
اخبار این است که خدا کند این اخبار واقعیت نداشته باشد. چرا که 
چنین اتفاقاتی بیش از هر چیز خدشه به هویت کاشان است. از کنار 
این تحوالت کمی تا قسمتی پنهانی و زیان آور به حال مردم منطقه 
فرهنگی کاشان نمی توان به راحتی عبور کرد که در غیر اینصورت 
ما چه  منطقه  و  با جغرافیای شهر  آیندگان که  برابر پرسش  در  و 

کردید جز شرمندگی پاسخ دیگری نخواهیم داشت. انتظار این است 
که در مقابل انتشار چنین اخباری مسئولین شهر نسبت به صحت 
و سقم این خبر اظهار نظر نموده و واکنش فعال و مثبتی از خود 
نشان دهند. در همین راستا گویا این اخبار نامیمون از سوی برخی 
منابع آگاه و مطلع به گوش نماینده شهرستان کاشان در مجلس و 
مدیران شهری کاشان هم رسیده که در پس مذاکره با مسئوالن 
کاشان و قم پیرامون طرح حرم تا حرم – مسیر مابین مرقد مطهر 
علی بن محمد باقر)ع( تا مسجد مقدس جمکران و بارگاه حضرت 
معصومه)ع( – طرف مقابل به طور پنهانی و از طریق وزارت کشور 
است.  بین دو شهرستان  تقسیمات کشوری  تغییر خطوط  در حال 
قول  به  تا  انداخته  تکاپو  به  محترم  نماینده  و  مسئوالن  بنابراین 
معروف ته و توی ماجرا را به طور کامل رصد کنند و اگر در پس 
برخی مذاکرات میان مقامات استان های قم و مرکزی و شهرستان 
کاشان برای برخی طرح های مشترک عمرانی، نیتی غیر قانونی 
برای کم کردن از مساحت کاشان در تقسیمات کشوری در میان 
است تا مثاًل از منابع آبی و معدنی و پتانسیل طبیعی و کوهستانی 
برزک، نیاسر و سده هم سهمی به دیگران برسد با واکنشی به موقع 
مانع از این اقدام شوند.این طور که راویان اخبار بر صحت اظهارات 
خود تأکید دارند در این ماجرا پای کویر گرم و سوزان مرنجاب و 
دریاچه نمک آران و بیدگل هم در میان است و برخی مترصد اضافه 
کردن بخشی از این منطقه به استان قم هستند تا مشخص شود که 

در این نقشه بلندپروازانه 
و  آران  طلبانه،  توسعه  و 
دارد.  سهمی  نیز  بیدگل 
همواره  که  خصوص  به 
یکی از موضوعات دارای اهمیت برای این شهرستان، سهم آران 
و بیدگل از استحصال منابع دریاچه نمک است که فعاًل در اختیار 
قم قرار دارد.  نکته ظریف اینکه چنانچه طرح فرضیه فوق صحت 
از  ای  عده  ذکاوت  و  هوش  به  باید  شهر  این  مردم  باشد،  داشته 
الحاق  با طرح  داشتند  کنند که چگونه قصد  سیاسیون خود شک 
و فرهنگی شهر  منابع طبیعی  با دست خود  قم  به  بیدگل  و  آران 
خود را دودستی به آن استان تقدیم کنند. چرا که هنوز این شهر 
به استان قم ملحق نشده چنین نقشه هایی وجود دارد، چه رسد به 

اینکه جزء استان هم باشد. 
در چنین اوضاع و احوالی است که باید گفت از استان شدن پشیمان 
ما  از  را  هستیم  که  همینی  نگذارید  فرموده  مرحمت  ایم،  گشته 
بگیرند و کاشان باشد و حوضش! نگذارید به جزیره ای در بین 3 
استان تبدیل شویم و در یادمان بماند که زمانی نام کاشان چهل 
حصاران بوده، یعنی در میان چهل حصار و قلعه که هرکدام دهها 
کیلومتر وسعت داشته است و اکنون ما نمی توانیم یک حصار مانده 
از  دفاع  برای  که  درگذشتگانی  کند  کنیم!خدا رحمت  آنرا حفظ  از 
حق مردم شهرمان عمامه از سر برمی گرفتند و یا نماینده شهرمان 
که در مجلس فریاد وا مسلمانا سر داد تا حق قالیبافان و کارگران 
کاشان را بگیرد، اما کجایند که ببینند قالی که هیچ، زمین از زیر 

پایمان می کشند ؟!

شایعه یا واقعیت؟!
خواب مسئوالن قم برای جغرافیای کاشان

علت افزایش دما طی سال های گذشته از 
زبان رئیس هواشناسی  کاشان 

 عباس ارغوانی گفت : طی چند سال اخیر به دلیل خشک سالی 
و کاهش رطوبت خاک با وزش کوچک ترین باد ، ذرات خاک در 
هوا معلق گردیده و باعث می شود میزان تابش ورودی زمین جهت 
بازگشت به تاخیر افتاده و ما طول مدت گرمای روزانه بیشتری تجربه

کنیم این در حالیست ما ساعات 18 و 19 بازگشت دما را شاهد هستیم 
ولی در گذشته بازگشت دما ساعت 16 عصر بوده است .

با وجود مشکالت فراوان علمی ؛ آب 
مشکل علمی ندارد

پرفسور رضا منصوری : منطقه کاشان به شدت در حال گرم شدن 
است. بزودی با کم آبی شدید مواجه خواهد شد و اشکال عمده ای که 
در این خصوص داریم آن است که همه ی کسانی که در این زمینه 
حرف می زنند به آن اعتقاد پیدا نکرده اند و تا زمانی که اعتقاد پیدا  نشود 

مشکل حل نخواهد شد.

توقف وانت پیکان با 4۰ کیلو تریاک در 
“کاشان”

فرمانده انتظامی شهرستان “کاشان” از کشف مقدار 40 کیلو تریاک و 
دستگیری یک سوداگر مرگ خبر داد. 

سرهنگ “مهدی پور غالمحسین گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر شهرستان “کاشان” حین اجرای طرح تشدید مبارزه با مواد مخدر 

به یک دستگاه وانت پیکان مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی از این خودرو بازرسی بعمل 
آمد که مقدار 40 کیلو تریاک که در اتاق بار خودرو جاساز شده بود 
کشف شد. سرهنگ پورغالمحسین بیان داشت: در این خصوص 
یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد. فرمانده انتظامی شهرستان 
کاشان در پایان خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و 
قاچاقچیان مواد مخدر با قاطعیت برخورد خواهد کرد و اجازه جوالن 
و سرکشی به آنها نخواهد داد.  فرمانده انتظامی شهرستان کاشان 
اذعان داشت: مبارزه بی امان با مواد مخدر در دستور کار کارکنان پلیس 
این شهرستان قرار دارد و از شهروندان درخواست کرد: هرگونه موارد 

مشکوک را در این زمینه را  از طریق پلیس 110 گزارش نمایند.

ارائه تسهیالت 4۰۰میلیون ریالی در 
بافت فرسوده کاشان

مدیرعامل شرکت عمران و احیاء بافت فرسوده کاشان گفت: ارائه 
تسهیالت 400میلیون ریالی نوسازی و بهسازی در بافت فرسوده 
کاشان آغاز شده است. به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداري کاشان، مهدي هوشمندي نژاد همزمان با هفته دولت به 
عملکرد یکساله حوزه کاری خود پرداخت و اظهار کرد: در راستاي 
حمایت از نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري 
تسهیالت  پرداخت  فرسوده  هاي  بافت  ساکنان  مسکن  تأمین  و 
400میلیون ریالی از سوي بانکهاي عامل آغاز شده است. مدیرعامل 
شرکت عمران و احیاء بافت فرسوده کاشان افزود: شهرونداني که 
دربافت فرسوده اقدام به اخذ مجوز کنند از 50 درصد تخفیف در 
های  همچنین شرکت  بود.  خواهند  برخوردار  ساختماني  عوارض 
خدماتی اعم از آب و برق و. .. ملزم هستند تا اشتراکات قبلی را بعنوان 
امتیاز جدید لحاظ نمایند. کمیسیون »انرژی، آب و محیط زیست« در 

شورای شهر کاشان تشکیل شد

آغاز به کارکمیسیون انرژی، آب و محیط 
زیست در شورای اسالمی شهر کاشان

به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر کاشان، این کمیسیون 

پس از کمیسیون های »اقتصادی، برنامه و بودجه«، »امور عمرانی 
و فنی«، »خدمات شهری«، »فرهنگی و اجتماعی« و »نظارت و 
حقوقی« ششمین کمیسیون شورای اسالمی شهر کاشان به شمار 
می آید.کمیسیون انرژی، آب و محیط زیست در شورای شهر کاشان 
در راستای سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف، اقتصاد مقاومتی 
و حفاظت از محیط زیست و به منظور دستیابی به اهداف سند چشم 
انداز در افق 1404 و اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی کشور و قانون اصالح الگوی مصرف انرژی در شورای 

اسالمی شهر کاشان دایر شده است. 
شورای اسالمی شهر کاشان تصمیم دارد تا با همکاری دانشگاه ها و 
سازمان های منطقه نسبت به برنامه ریزی امور مهم در این عرصه 

همراه با تبیین راهکارها و آماده سازی بستر اجرایی آنها اقدام نماید.

اولین تماشاخانه محلی کاشان افتتاح شد
مصطفی جوادی مقدم در حاشیه آیین افتتاح اولین تماشاخانه 
محلی کاشان گفت :  تماشاخانه محلي به مکاني اطالق مي شود که 
به منظور تمرین و اجراي نمایش و نمایشنامه خواني استفاده شده 
و داراي پروانه تاسیس و فعالیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان اصفهان و تابع قوانین و مقررات اماکن عمومي باشد. رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان با اشاره به کمبود سالن تئاتر 
در کاشان  ایجاد تماشاخانه های محلی را حایز اهمیت دانست و 
افزود: با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
اولین تماشاخانه محلی شهرستان کاشان  با رویکرد اجرای نمایش 
های آیینی و ترویج فرهنگ نقالی در خانه  تاریخی دوست آغاز به 

کار می کند. 
گفتنی است  اولین تماشاخانه محلی کاشان در خانه تاریخی دوست، 
از مجموعه ی گردشگری بومی خانه ی نقلی کاشان واقع در پشت 

مسجد آقابزرگ جنب آب انبارخان واقع شده است.
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در شماره قبل با سه پیش 
یک  شروع  برای  نیاز 
فعالیت تجاری و کاآفرینی 
آشنا شدید در ادامه پیش 
شاهد  را  بعدی  های  نیاز 

خواهید بود.

شماره  نیاز  پیش 
چهار: تامین منابع یا 

جذب سرمایه گذار
کلیدی ترین و گام نهایی 
جهت به ثمر نشستن تمامی 
و  برداشتن  ماقبل  مراحل 
جذب  در  صحیح  انتخاب 

سرمایه است .
دوستان عزیز منابع زیادي 
براي جمع آوري سرمایه وجود دارد . پس قبل از اقدام باید تمامی 
راههای های کم هزینه تر ، برای جذب سرمایه بررسی  و بعد از آن 

نسبت به جذب سرمایه اقدام کنید.
- پس اندازهاي شخصي افراد  :

کار  برای  که  اندازهای خردی محسوب می شود  همان پس 
مدل  طراحی  برای  ها  انداز  پس  این  قالبا   ، کارگشاست  شما 
کسب و کار برای مسیر یک کاربرد ندارد اما برای طراحی یک 
کارآفرینی برای شیوه مسیر دوم که در مقاالت بعدی به آن 

اشاره خواهیم کرد، بسیار راهگشاست.
- دوستان و افراد خانواده و یا نزدیکان یک محل یا منطقه: 
سرمایه  که  هستند  افرادی  ها  خانواده  از  بسیاری  در  مطمئنا 
هایی اندوخته در سپرد های بانکی خود دارند که از این اتفاق 
خوشحال نیستندو در پی یافتن مسیری برای توسعه و یا کسب 
شکل  نحوه  با  کاشانیها  از  بسیاری  شاید  هستند.  بیشتر  سود 

گیری بزرگترین نساجی خاورمیانه آشنا نباشند. 
پدر صنعت نساجی ایران ، مرحوم حسن تفضلی با این سرمایه 
بزرگترین کارخانه  و  ثمر رساند  به  را  ،ایده ی خالق خود  ها 

نساجی خاورمیانه را با بیش از 3000 پرسنل خلق کرد.
بانکها مرسوم  از  اعتبار  اعتباري: کسب  و مؤسسات  بانکها   -
سرمایه  جذب  برای  روش  ترین  هزینه  پر  شکلی  به  و  ترین 
است . که مطمئنا اگر کلیه مسیر ها جهت جذب سرمایه با بن 
بست روبرو شود این مسیر تنها راه تامین مالی طرح می باشد .

با  آن  از  که  آمیز:  مخاطره  گذاري  سرمایه  شرکتهاي   -
»سرمایه گذاری  یا  جسورانه«  »سرمایه گذاری  عنوان های 
کارآفرینی« نیز نام می برند، عبارت است از تأمین سرمایه الزم 
برای شرکت ها و کسب وکارهای نوپا )استارت آپ( و کارآفرین 
که مستعد جهش و رشد ارزش و البته ریسک فراوانی است. 
این شرکت ها در مراحل ابتدایی رشد و تکامل اقتصادی خود، 
موشکافانه  ارزیابی  با  که  هستند  سرمایه گذارانی  توجه  مورد 
خود، شکاف سرمایه و کمبود نقدینگی شرکت های کارآفرین 
را جبران می کنند و در گروه سهام داران آن ها قرار می گیرند.  به 
بیانی می توان گفت شرکت های سرمایه گذاری پول و تجارب 
قرار می دهند  اختیار شرکت های در حال رشد  را در  مدیریتی 
ایجاد  پژوهش،  تبلیغات،  برای  را  امکانات  این  هم  آن ها  و 

زیرساخت و تولید محصول استفاده می کنند. 
شاید بسیاری در ذهنتان این سوال شکل بگیرد که آیا هستند 

کسانی که برای شرکتهای نوپا سرمایه گذاری کرده اند ؟ 
برخي از شرکت هاي مشهور و موفق امروزي ، شرکت هایي 
هستند که دربدو تاسیس ، به منظور توسعه فعالیت هاي خود 
از صندوق سرمایه گذاري مخاطره پذیر استفاده کردند ،مانند 
شرکت هاي مایکروسافت ، اینتل ، هام دپوت  و مدترونیک  
. تأثیري که این شرکت ها در اقتصاد آمریکا داشته بسیار با 
اهمیت است از جمله مي توان به اشتغال بیش از ده میلیون نفر 
، تحصیل درآمدهاي هنگفت ، در دست داشتن حدود 10 درصد 
از نرخ اشتغال بخش خصوصي و کسب درصد قابل توجهي از 

حجم سرمایه گذاري در تولید ناخالص داخلی را  اشاره نمود.

 
نمودار 2- طول عمر محصول 

کسانی  اکثر  پذیر  مخاطره  گذاران  سرمایه  بدانید  است  جالب 
هستند که زیر خط فرضی دوران جنینی با خالقان ایده همراه 
می شوند ، چون کسب سود برای انها از پایین ترین نقطه ی 

موفقیت برایشان بیشتر خواهد بود.
پیشنهاد ما برای شما مراجعه به سایت KARAYA.ir  برای 

یافتن این گونه سرمایه گذارهاست.
سوال و پاسخ پایانی جهت کسب تامین سرمایه : چگونه یک 
درخواست سرمایه گذاری یا وام را تنظیم کنیم ؟ بخاطر داشته 

باشید که سرمایه گذران و موسسات سرمایه گذاری در محلی 
سرمایه گذاری می کنند که از اطمینان باالیی برخوردار باشد.

پس تنظیم درخواست یک کار مهم و اساسی است و باید نکات 
زیر را در بر داشته باشد :

•اطالعات کلی شرکت را دقیق بنویسید. 
•علت دریافت وام را مشخص کنید و مبلغ دقیق وام را جهت 

رسیدن به هدفتان بیان کنید.
و  دهید  توضیح  کامل  کارتان  تاریخچه  و  کارتان  مورد  •در 
محیط کاری را کانال برای سرمایه گذار مشخص و روشن کنید 

•از سوابق تحصیلی و علمی خود بگوید 
، رقبا و  بازار  از  •محصول را تعریف کنید و اطالعات دقیقی 

مصرف کنندگان در اختیار بگذارید 
•اگر محیطی داشته اید که در آن به خلق و کار روی ایده ی 
خود می پرداخته اید اطالعات مالی ان را بیان کنید و اگر این 
مالی  اطالعات  از  را  خود  بینی  پیش  است  تازه  و  جدید  ایده 

بیان کنید .
کاغذ  روی  را  وام  دریافت  قبال  در  خود  تعهدات  اخر  در  •و 

بیاورید.
انسانهای  : وام دهندگان  # این نکته را در نظر داشته باشید 
چگونه  اند  فهمیده  خوب  آنها  چون  هستند،  باهوشی  بسیار 
سرمایه را جذب کنند و خوبتر می دانند چگونه سرمایه گذاری 
کنند، پس در موقع مطالعه درخواست شما به این نکات دقت 
فراوان دارند . آنها در نگاه اول شخصیت شما را خواهند سنجید 
و میزان تعهد شما را بررسی می کنند . در قدم بعدی صورت 
مالی شما را دقیق بررسی می کنند و صحت سقم آنرا برای 
بازپرداخت تحلیل می کنند. میزان بدهی به دارایی های شما را 
می سنجند. مطمئن باشید اگر داشته های شما کمتر از بدهیتان 
باشد شما وام نخواهید گرفت. وثیقه و تعهد شما به وام دهنده 
قرار  بررسی  مورد  مطمئنا  که  آنهاست  برای  راهگشایی  کلید 
اقتصادی  برای کار  آن  زمانی که در  خواهد گرفت. شرایط و 
در آن واقع هستید نیز برای سرمایه گذران بسیار مهم است : 
چون بسیارند طرحهای پربازده که سرمایه گذار بخاطر شرایط 
اقتصادی منطقه یا تحلیل وی از آن حاضر به سرمایه گذاری 

نمی شود.
پیش نیاز شماره پنجم: اجرا 

خوب حاال شما سرمایه مورد نیاز خود را  کسب کرده اید ، اما 
این نکات را باید در مسیر اجرا در ذهن داشته باشید :

و  دهید  خرج  به  زیادی  دقت  تجهیزات  و  امکانات  خرید  در 

درست هزینه کنید :
ولی  شده  تامین  و  شمانیست  آن  از  سرمایه  که  است  درست 
باید در اندیشه باز پس دادن این سرمایه به شخص حقیقی یا 

حقوقی اصلی باشید
در مسیر اجرا از تجارب سرمایه گذاران حتما کمک بگیرید :

مطمئنا تجربه آنها برای پیشبرد اهداف و کاستن ریسک انجام 
کار برای شما کمتر خواهد شد.

درست بر اساس خط مسیر طرح کارآفرینی حرکت کنید :
مطمئنا قبل از نگاشتن طرحتان با انواع مسیرهای قانونی کار 
، بیمه ،مالیات و تامین اجتماعی آشنا شوید و طرح را بر اساس 
ان بنگارید و در اجرا از ان تخطی نکیند . کنار گذاشتن بعضی 
ریزه کاریها در چند مورد سبب عادت کنار گذاشتن سایر اهداف 

را کلیشه خواهد کرد. 
کنترل کنید : 

مطمئنا در مسیر اجرا کنترل کردن تک تک اجزا کلید اصلی 
پیشرفت بدون هزینه برای شماست پس با دقت همه چیز را 

در نظر داشته باشید .
بازخور بگیرید: 

بعد از انجام هر مرحله از عملیات اجرایی شدن طرح یا ایده تان 
کار خود را بسنجید و ببینید تا این مرحله چگونه پیش رفته اید 

و نقاط قوت خود را شناخته و نقاط ضعفتان را تقویت کنید .
امیدواریم که راهکارها و نکات بیان شده در مسیر یک ، راه را 

برای شما  عالقمندان به کارآفرینی روشن کرده باشد.
تا به اینجای مقاله کلیه ابزار برای سرمایه گذاری در مسیر اول 
را بیان کردیم. امیدواریم در شماره بعد بتوانیم به بیان جزئیات 
مورد نیاز برای طی طریق کارآفرینی در مسیر دوم را برای شما 

بازگو کنیم.
اما به طور کلی   مسیر دوم با پیاده سازی  طرح مشخص  و 
گام بر داشتن در آن و رسیدن از جز به کل  در دراز مدت طرح 

کلی آنرا شکل می دهد .

در مورد دو مسیر مورد نظر در بخش بعد به تفصیل 
به بحث خواهیم پرداخت و شرایط را بصورت کامل 

و با ذکر مثال های عملی بازگو 
خواهیم کرد.

پیش نیازهای شماره قبل را می توانید
 در این لینک مشاهده فرمایید. 

برای شروع یک فعالیت تجاری و کارآفرینی چه باید کرد ؟)قسمت دوم( توافق برای حمایت از کسب و کارهای نوپا در 
کاشان و آران و بیدگل

وزیر  معاون  با  بیدگل  و  آران  و  کاشان  نماینده  دیدار  در 
ارتباطات و فن آوری اطالعات قابلیت های این منطقه در 
حوزه های گردشگری، صنعت و استفاده از فارغ التحصیالن 

رشته های مرتبط با فناوری ارتباطات بررسی شد.
در دیدار دکتر ساداتی نژاد نماینده کاشان و آران و بیدگل 
و دکتر براری معاون امور استانهای وزارت ارتباطات و فن 
آوری اطالعات توافق اولیه جهت حمایت از ایده ها و کسب 
و کارهای جدید در این منطقه صورت گرفت. در ابتدای این 
دیدار دکتر ساداتی نژاد به قابلیت های باالی شهرستانهای 
کاشان و آران و بیدگل خصوصاً در چهار حوزه گردشگری، 
فناوری  با  مرتبط  های  رشته  التحصیالن  فارغ  صنعت، 
ارتباطات و همچنین دانشگاه های معتبر اشاره کرد و گفت: 
مجموعه مدیران، دستگاه ها، نهادهای علمی و مردمی در 
منطقه کاشان آمادگی همکاری و گسترش روابط با وزارت 
ارتباطات جهت تحول در حوزه کسب و کار و درآمدزایی را 
دارند. وی با اشاره به مذاکرات انجام شده در دیدار گذشته 
خود با دکتر براری گفت: در صورت حمایت وزارت ارتباطات، 
منطقه کاشان به سرعت تبدیل به یکی از قطب های کشور 
در این حوزه می شود. در ادامه معاون وزیر به حرکت شتابان 
جهان در سالهای اخیر به سمت اشتغال های نوپا بر پایه 
ارتباطات نوین تصریح کرد و گفت: در سال های اخیر در 
ایران نیز این حرکت شروع شده  و تهران پیشتاز این حرکت 
می باشد. براری سهم ایران از تجارت دیجیتال در جهان را 
کم ارزیابی کرد و برنامه ریزی برای افزایش سهم کشور 
از اولویت های دولت عنوان نمود و بیان  در این حوزه را 
داشت: الزمه حضور قوی استانها و شهرستان هایی نظیر 
کاشان در این بخش، ورود جدی بخش خصوصی در زمینه 
هایی همچون آموزش الکترونیک، دولت موبایل، سالمت 
الکترونیک و غیره می باشد که موجب تسهیل امورات روزانه 
در زندگی مردم، افزایش رفاه عمومی و نهایتاً درآمد بخش 
خصوصی می گردد. در نهایت در این جلسه، بین نماینده 
در خصوص  وزیر  معاون  و  بیدگل  و  آران  و  مردم کاشان 
و  پشتیبانی  رسانی،  )آگاهی  آپا  اندازی  راه  پیگیری جهت 
امداد جهت حوادث امنیتی سایبری(، راه اندازی کسب و کار 
و اشتغال نوپا از طریق مرکز توانمندسازی کسب و کار و 
ایجاد مرکز شتاب دهنده )Accelerator(، پیگیری راه 
اندازی مرکز رشد و پارک علم و فناوری مجازی در منطقه، 
توسعه اقتصاد دیجیتالی و خلق ثروت از طریق تولید محتوای 
فضای مجازی و موبایلی توافقاتی بعمل آمد. گفتنی است در 
این نشست دکتر خوانساری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات کشور، مهندس باقری و دکتر سلجوقی از 
مدیران و کارشناسان وزارتخانه نیز حضور داشتند که به بیان 
چگونگی نقش آفرینی دانشگاه ها و بخش خصوصی در 
ایجاد اشتغال های نوپا پرداختند. همچنین جمعی از اعضای 
هیئت علمی، اساتید و پژوهشگران دانشگاه کاشان نیز در 
این دیدار حضور داشتند که به معرفی پتانسیل ها، جاذبه ها 
و توانایی های منطقه کاشان در حوزه های مختلف علمی 
و اقتصادی و سایبری پرداختند و آماگی خود را برای حضور 
و  فناوری اطالعات  پایه  بر  زایی  اشتغال  جدی در عرصه 

ارتباطات اعالم کردند.

رویکرد  با  شهرستان  اشتغال  انداز  چشم  سند 
توجه به مزیت های نسبی منطقه تدوین می گردد

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کاشان از تدوین 
سند چشم انداز اشتغال شهرستان با رویکرد توجه به مزیت 
های نسبی منطقه خبر داد و گفت: تهیه سند اشتغال در 
بخشهاي جغرافیایي بر اساس مزیت هاي نسبی شهرستان 
با همکاري کلیه واحدها و دستگاههاي شهرستانی و استانی 

از مهم ترین وظیفه کارگروه اشتغال شهرستان می باشد.
دکتر مومنیان در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان کاشان که 
در اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد تأکید کرد: در 
منطقه و شهرستان کاشان ظرفیت های بالقوه ای وجود دارد 
که می تواند موتور محرکه توسعه اشتغال شهرستان باشد 
بدون این که آسیب های اجتماعی و زیست محیطی ایجاد 
نماید.  الزمه استفاده از آن توجه به مباحث کارشناسی ، 
علمی و مدیریت همه جانبه است که می توانیم با کمک هم 
دیگر و استفاده از ظرفیت های علمی و دانشگاهی شهرستان 
از آن بهره برداری نماییم. وی تأکید کرد: ارائه تسهیالت به 
باشد که  تواند مفید  زا در صورتی می  اشتغال  طرح های 
فرایندهای علمی و کارشناسی طرح ها طی شده باشد و 
همه ی جوانب آن مدنظر قرار گرفته باشد در غیر این صورت 
آسیب ها بیش از منافع بوده و نمی توانیم بهآینده ی اشتغال 
زایی طرح خوشبین باشیم. مومنیان تأکید کرد: داشتن بانک 
اطالعاتی جامع و کامل در حوزه های مختلف شهرستان 
پیش نیاز هر اقدام اجرایی است که متأسفانه در این زمینه 
آسیب های جدی وجود دارد. کارگروه اشتغال موظف است 
پایگاه اطالعاتی خود را کامل و به روز نموده و در اختیار 
کارآفرینان قرار دهد تا آزمون و خطا به حداقل ممکن کاهش 
پیدا کند. فرماندار کاشان شناسایي طرح هاي اشتغالزایی که 
در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است را در سطح 
استان با هماهنگي کلیه دستگاههاي اجرایي استان از دیگر 
وظایف کارگروه اشتغال ذکر کرد و گفت: برای شناسایی 
اولویت های اشتغالزایی شهرستان ضروری است چشم انداز 
و سندهای باالدستی مدنظر قرار گرفته و به محدودیت های 

شهرستان توجه نماییم.
 

خبر اقتصادی

حسین شکرریز
 کارشناس ارشد بازرگانی
مدیرآموزش و پژوهش
 اتاق بازرگانی کاشان

 در شماره قبل با مزایای سرمایه 
گذاری در بورس و نیز مزایای ورود 
شرکت ها به بورس آشنا شدیم، 
بازارها  انواع  بررسی  به  ادامه  در 
به  نهایت  در  تا  پرداخت  خواهیم 
درک روشنی از بازار بورس اوراق 

بهادار برسیم.

انواع بازارها
 «بازار کاال و خدمات

این بازار اولین بازار تشکیل شده 
درواقع  انسان هاست.  به وسیله 
یاد  انسان ها در گذشته و حال 
گرفته اند که محل متشکلي را براي خرید و فروش کاالهاي خود 
داشته باشند و قوانین و عرف حاکم بر این بازار را رعایت کنند. در 
بازار کاال در قبال کاال و خدمات، واحد پولي مورد پذیرش، به عنوان 
تسهیل کننده معامالت مورد استفاده قرار مي گیرد. در این بازار آنچه 
که ارزش کاال و خدمات را تعیین مي کند عرضه و تقاضاست. تقاضا 
متناسب با نیاز انسان ها تغییر مي کند. در قبال افزایش تقاضا و ثبات 
عرضه، افزایش قیمت ها حادث مي شود که امروزه ما آن را به نام 
تورم مي شناسیم، از تورم به عنوان بیماري اقتصاد نام برده مي شود 
و اکثریت و یا بهتر است بگوییم کلیه حکومت ها تالش مي کنند تا 
تورم را به حداقل ممکن برسانند. تورم باعث ایجاد شغل هاي کاذب 
و کاهش تولید، یا تمایل به تولید مي شود. به همین دلیل دولت ها 
و شبکه اقتصادي کشورها سعي مي کنند با ایجاد تعادل بین عرضه 

و تقاضا، تورم را کنترل کنند.
 « بازار پول

و  شد  تشکیل  مردم  نقدینگي  نگهداري  جهت  به  ابتدا  پول  بازار 
در  پول  از  محافظت  و  نگهداري  براي  امن  محل  یک  عنوان  به 
مقابل سرقت از آن تعبیر مي شد. در ابتدا بانک در قبال نگهداري 
کردند.  مي  دریافت  را  مبالغي  ها  آن  از  مردم  پول  از  محافظت  و 
اما با گسترده شدن دنیا و مناسبات اقتصادي و ایجاد دادوستدهاي 
گسترده وظایف و مسئولیت هاي جدیدي براي بانک ها تعریف شد. 
بانک ها به  از  بتوان  یاد گرفتند که شاید  ، دولت ها  این زمان  در 
عنوان ابزاري براي کاهش تقاضا در بازار کاال و خدمات استفاده کرد. 
به همین دلیل شروع به تبلیغ براي جذب نقدینگي مازاد مردم در 
حساب هاي بانکي کردند، تا به این وسیله حجم نقدینگي در دست 
مردم را کاهش داده و کنترل نمایند و از سرازیر شدن ناگهاني این 
حجم عظیم نقدینگي به بازار کاال جلوگیري کنند و به این طریق، 
بتوانند تقاضا و نهایتا تورم را در بازار کاال و خدمات کنترل کنند.از 
طرف دیگر نقدینگي جمع شده در حساب هاي بانکي خود میتوانست 
به صورت وام و تسهیالت در اختیار بخش هاي تولیدي جوامع قرار 
تسهیالت  و  وام  قبال  در  ها  بانک  دهد.  افزایش  را  تولید  و  گیرد 
پرداختي به شرکتها و مؤسسات بهره دریافت مي کردند و از طرف 
دیگر به سپرده هاي مردم نیز بهره مي پرداختند و مابه التفاوت این 
دو نرخ بهره به عنوان درآمد بانک ها شناخته مي شد. بازار پول تا 
مدت ها توانست نقش تعادل آفرین بین عرضه و تقاضا در بازار کاال 
و خدمات را بازي کند تا این که بحث کنترل نقدینگي در بازار پول 
به میان آمد. با ایجاد بحران ها مردم به بانک ها هجوم آوردند و 
و  مقطع  این  در  و  کردند  مي  طلب  را  خود  هاي  نقدینگي حساب 
زمان بود که ضعف اصلي بازار پول نمایانگر شد. در واقع بازار پول 
توان الزم براي کنترل و حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا در شرایط 
بحراني را به طور کامل نداشت. پس باید راه دیگري یافته و به کار 

گرفته مي شد.

 « بازار سرمایه:
و  عرضه  بین  تعادل  ایجاد  در  پول  بازار  ناتواني  شناخت  و  بروز  با 
عنوان  به  سرمایه  بازار   ، تورم  کنترل  یا  جلوگیري  با هدف  تقاضا، 
گرفت.  قرار  توجه  مورد  آفریني  تعادل  جهت  در  مؤثر  اي  گزینه 
ایجاد  را  سرمایه  بازارهاي  ابتدا  در  اعتباري  و  مالي  هاي  سیاست 
تاثیرگذار  امري  عنوان  به  سهام  و  بورس  نام  به  اي  مساله  و  کرد 
جاي خود را در زندگي مردم باز کرد و مردمي که تا آن زمان مازاد 
نقدینگي خود را در سپرده هاي بانکي نگهداري مي کردند، کم کم 
نحوه سرمایه گذاري در بورس و خرید سهام شرکت هاي بورسي را 
یاد گرفتند. و به این ترتیب بازار سرمایه در جوامع هاي انساني هر 

روز شناخته تر شد. 
در بورس اوراق بهادار که نمود بارزي از بازار سرمایه مي باشد ، سهام 
و سرمایه شرکت ها مورد معامله قرار مي گیرد. این امر باعث مي شود 
که مازاد نقدینگي افراد به جاي سرازیر شدن به بازار کاال، به شرکت 
ها سرازیر شده و باعث تامین مالي شرکت ها شده و در نهایت تولید 
افزایش دهد. تولید بیشتر، عرضه را متعادل تر کرده و مي تواند  را 
تورم  مانع  و  داده  پاسخ  خدمات  و  کاال  بازار  در  فزاینده  تقاضاي  به 
مالي  تامین  قیمت  ارزان  منبع  یک  به  شرکت  دیگر  از طرف  شود. 
دسترسي داشته در نتیجه، قیمت تمام شده محصوالتشان، افزایش 
ناگهاني نخواهد داشت.افراد قبل از خرید سهام شرکت ها و در صورت 
عملکرد مطلوبشان، در سود )زیان( آن ها شریک مي شوند و در نتیجه 
تقاضا براي خرید سهام شرکت هاي سودآور هر روز بیشتر مي شود و 
چرخه رقابت بین شرکت ها براي کسب سود بیشتر و در نتیجه جذب 
نقدینگي وسیع تر و بیشتر شده و این رقابت سالم مي تواند تمامي 
گروه هاي فعال در بازار سرمایه را منتفع سازد. شرکت ها از منابع مالي 
ارزان قیمت، منتفع مي شوند، سهامداران در سود شرکت ها شریک 
مي گردند، شراکت این دو بخش چرخه تولید را به گردش در مي آورد 
و تولید بیشتر شکوفایي اقتصادي را به همراه خواهد داشت. اتفاق مهم 
دیگري که در بازار سرمایه مي افتد این است که نقدینگي به محض 
ورود به بازار سرمایه ، به عنوان یک شریک، درگیر بازار گشته و در 
مواقع بحراني، دولت ها مي توانند ورود و خروج نقدینگي از این بازار 

را کامال تحت سیاست هاي خود قرار دهند. 
در واقع نقدینگي وارد شده در بازار سرمایه در صورتي مي تواند از این 
بازار خارج شود که جایگزیني داشته باشد و این مهم، جبران کننده 
نقص بازار پول است. چرا که نقدینگي در بازار پول، مي توانست هر 
موقع که مایل باشد و بدون هیچ جایگزیني از بازار پول خارج شده و 
دولت را در اعمال سیاست هاي خود بر آن بازار محدود کند. به همین 
دلیل است که دولت ها و مجموعه هاي اقتصادي وابسته، تمایل بسیار 
زیادي به گسترش و تعمیق بازار سرمایه دارند. در واقع بازار سرمایه 
نه تنها یک وسیله، بلکه یک نیاز غیرقابل جایگزین در این مقطع از 

اقتصاد جهاني است.
 « بازار پول:

 در این بازار ابزارهایي داد و ستد مي شوند که سررسید آنها حداکثر 
یک سال است.

 « بازار سرمایه:
 در بازار سرمایه ابزارهایي است که سررسید آنها بیشتر از یک سال است 

وهمچنین ابزارهاي بدون سررسید دادو ستد مي شوند مانند سهام 
 « تعریف بازار بورس اوراق بهادار:

بازار متشکل و رسمي سرمایه  اوراق بهادار به معناي یک   بورس 
است، که درآن سهام شرکت ها و اوراق مشارکت ، تحت ضوابط و 

مقررات خاص، مورد معامله قرارمي گیرد.
در شماره بعد به بررسی انواع اوراق بهادار مانند سهام 

و اوراق مشارکت و... خواهیم پرداخت...

آموزش گام به گام بورس

سید محسن پیله ور 
 معامله گر شرکت کارگزاری مفید

اگر مطالب این 
صفحه را 

می پسندید 
نظرات خود را 
به شماره زیر 
ارسال نمایید.

09137425595

 این گزارش با استفاده از آمار و اطالعات اتاق بازرگانی کاشان به بررسي تغییرات فعالیت بنگاههاي تولیدی 
شهرستان کاشان و آمار اشتغال در بازه هاي زماني 3 ماهه منتهی به اسفند 94 تا خرداد 95 پرداخته است.

 « آمار بنگاهها:
با توجه به آمار رسمي  اعالم شده از سوي سازمان تامین اجتماعي در دوره 3 ماهه منتهی به اسفند 94 به تفکیک 
در شهرستان کاشان شاهد شروع فعالیت 8 واحد تولیدي در سطح شهرستان و شهرک های صنعتی وابسته بودیم. 
در این دوره با توجه به داده های رسمی و دقیق تامین اجتماعی شاهد تغییرات جالبی در سطح اشتغال با توجه به 
تعطیلی واحدها بودیم که در ادامه بیان می گردد. در آمار دریافتی، کاشان در مجموع با افزایش 8 واحد تولیدي 
دارای پروانه بهره برداری در حیطه واحدهاي فعال روبرو بوده است که این افزایش تعداد واحدهاي فعال را از 
379 واحد به 386 رسانده است. الزم بذکر است 8 واحد در حوزه ی بنگاههای دارای پروانه بهره برداری فعال 
شدند و در مقابل شاهد تعطیلی 1 واحد تولیدي بدون پروانه بهره برداري از میان 43 بنگاه بودیم که این عدد از 

کارخانجات را در سطح شهرستان به 42 واحد تقلیل داد.
در آمار دریافتی آران و بیدگل شاهد تغییرات چشمگیری در واحدهای صنعتی نبودیم و تنها یک واحد تعطیلی 

را در این آمار مشاهده مي شود.

نوسانات واحدهای فعال کاشان را می توانید در نمودار یک مشاهده نمایید.
 « آمار اشتغال:

در حوزه تعداد شاغلین و نوسانات در حوزه افراد شاغل کاشان با توجه به بیمه شدگان تامین اجتماعي در سه ماه  
منتهي به  اسفند 94 و نگاهي به سه ماه منتهي به خرداد 95  مشخص شد که 838 نفر از حوزه ی بیمه شدگان 
تامین اجتماعی خارج شده اند که این خود نشان از کاهش اشتغال می دهد. البته با نگاهی به نوسانات اشتغال 
و تحلیل سالهای گذشته در می یابیم که این کاهش در خرداد سال  92 و 93 و 94 نیز رخ داده که نسبت به 
همین بازه زماني در سال  92 این میزان 364 واحد کمتر و نسبت به دو سال قبل 668 واحد بیشتر و نسبت به 
سال 94،  212 واحد کمتر کاهش اشتغال وجود داشته است . در بخش آران و بیدگل نیز نشان از کاهش 5 نفر 

اشتغال در این منطقه را شاهد بودیم. 

نمودار 2- آمار اشتغال بکار

وضعیت بنگاه های اقتصادی و اشتغال در شهرستان
 کاشان و آران و بیدگل
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منزل فروشی
2۰۰متر زمین، 35۰ متر بنا 3خوابه
ناجی آباد فاز 2 برخیابان بهارستان
شیک و نو ساز  ۰913361۰722

مغازه فروشی
2 طبقه تجاری، به متراژ8۰مترمربع

22بهمن کوی بلندیان خیابان فلسطین
۰913361۰722

زمین فروشی
18۰ متر سند و پروانه

 بلوار خلیج فارس، 14۰ میلیون
۰913361۰722

مغازه فروشی
7۰متر تجاری در 2 طبقه

میدان منتظری
55449573

دفترکار اجاره
75متر 2 خوابه ، شیک و نوساز

حوالی 15 خرداد
۰938435947۰

منزل فروشی
125 متر زمین، 2 طبقه سکونی

2باب مغازه، بر خیابان سهیل ، دوبر
55449573

اجاره
14۰ متر 2 خوابه ، راه جدا

خیابان سهیل
55452145 - امالک حمید

آپارتمان فروشی
85 متر 2 خوابه ، با پارکینگ، 
4 سال ساخت ،15۰ میلیون

خیابان 22بهمن۰938435947۰

آپارتمان فروشی
85 و 95 متری با کلیه امکانات،شیک و نوساز

زیر قیمت منطقه، خیابان امیرکبیر
55452145 -  امالک حمید


