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دانشكده خودروسازی در كاشان
 ایجاد می شود

فرماندار كاشان با اشاره به اینكه كاشان از سرمایه عظیمی دانشگاهی با بیش از 30 هزار دانشجو بهره مند 
است، گفت: پیگیری ایجاد دانشكده خودروسازی در این شهر را در دستور كار داریم.

به گزارش ایرنا، حمیدرضا مومنیان در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل سایپا كاشان گفت: تحریم های 
ناجوانمردانه دشمن در این شهر كارگری تاثیر مستقیم داشت، اما سابقه طوالنی و همت واالی مردم این 
خطه موجب شد تا نقشه دشمنان نقش برآب شود. وی اظهار كرد: دولت تدبیر و امید پس از فراز و نشیب 

ها توانست برنامه جامع اقدام مشترك را .......

نخستین یادواره شهدای مدافعان 
حرم كاشان برگزار شد

یادواره مدافعان حرم حضرت زینب سالم اهلل علیها با حضور مادران شهدای گمنام، كودكان و 
نوجوانان دختر و پسر، فرزندان شهدای متعالی و با سخنرانی سرتیپ مسجدی و مداحی محمد 

یزد خواستی در هئیت فرهنگی عشاق الحسن علیه السالم كاشان برگزار شد.
معرفت،  ایمان،  نور  آنها  خانه های  در  كه  و صالحی  مؤمن  پدران  بزرگوار،  مادران  به  باید 
عبودیت و بندگی وجود دارد و فرزندانی سلحشور در قامت بلند و رسای مدافع حرم حضرت 
زینب)س( به مقام رفیع شهادت رسیده اند، تسلیت عرض كنیم و برای آنان از خداوند متعال 

باالترین درجات را خواستار باشیم. صفحه 2
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نقش شهرداری به عنوان 
سرمایه گذار در فرودگاه 
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صفحه  2

غافلگیري مردم و مسافران در میانه اردیبهشت

كاشان در چنبره توفان 
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به بهانه مناسبت هاي اردیبهشت؛ از روز معلم و 
كارگر تا  روز شوارها

مناسبت  كه  است  سال  از  هایي  ماه  دسته  آن  از  ماه  اردیبهشت 
هاي زیادي در آن وجود دارد. روز معلم، روز كارگر، روز شوراها، 
برپایي نمایشگاه كتاب و موسم گالبگیري در منطقه كاشان از جمله 
این مناسبت هاست. در ادامه به سه مناسب از مناسبت هاي فوق 

پرداخته شده است:
   معلم و كارگر، دو صنف تأثیرگذار در جامعه:

در جامعه اصناف و شغل هاي زیادي وجود دارد كه هر كدام ار آن 
افراد  نیازهاي روزمره  از احتیاجات و  ها به برطرف كردن بخشي 
اعتبار  و  داراي جایگاه  نیز  این مشاغل  از  دارند. هر كدام  اشتغال 
مختص به خود هستند. صرفنظر از ویژگي هاي شخصیتي هر یك 
از صاحبان مشاغل كه تأثیر زیادي بر اعتبار و اقتدار آن شغل در بین 
افكار عمومي مي گذارد برخي مشاغل داراي اعتباري ذاتي هستند. 
پزشك، پرستار، نانوا، آرایشگر یا هر شغل دیگري را كه برشمریم از 
این قاعده مستثني نیست. اما شغل معلمي و كارگري از آن دسته 
مشاغلي است دو آینده را براي جامعه مي سازد. معلم با تربیت و 
آموزش فرزندان یك جامعه به پرورش نسل آینده مشغول است و 
آینده اقتصادي كشور در دستان پینه بسته كارگر  رقم مي خورد. 
بنابراین پر بیراه نخواهد بود كه بگوییم آینده اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي یك شهر و یك كشور بسته به همت، اراده، دلسوزي و 

تعهد این دو قشر دارد.
این حساسیت شغلي از حیث كمي و آمار شاغالن این دو   اتفاقاً 
بخش نیز داراي اهمیت است. شاید بتوان معلمان و كارگران را دو 
از  زیادي  تعداد  از جمعیت شاغالن كشور دانست كه  بزرگ  قشر 

جمعیت كشور را شامل مي شوند. 
نیز  دیگري  ویژگي  واجد  جامعه  در  دو شغل  این  دیگر  منظر  از   
قدرت  داراي  و  قدرتمند  آن  وجود تشكل هاي صنفي  و  هستند 
البي گري مناسب در بین اركان سیستم اداري كشور است. خانه 
كارگر، شوراهاي اسالمي كار، انجمن صنفي معلمان، كانون صنفي 
معلمان از جمله تشكل هاي این دو قشر است كه براي پیگیري 
مطالبات صنفي ایجاد شده است. از اینرو همواره یكي از گروه هاي 
مرجع براي سیاستمداران و داوطلبان در هر انتخاباتي توجه به این 

دو قشر است...

سرمقاله

ادامه در همین صفحه

  هفتـه نـامه » مــردم سیــلك «
به منظور پوشش اخبار كلیه محالت شهر و همچنین رخدادهای بخش ها، روستاها و شهرهاي منطقه فرهنگي كاشان 
از همه عالقمندان به خبرنگاری افتخاری دعوت مي نماید تا ضمن معرفي كلیه وجوه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 
محل زندگي خود؛ رویدادها ، مشكالت و یا نقاط ضعف و قوت خدمات رساني دستگاه هاي اجرایي در محل زندگي 
خود را در قالب خبر، گزارش ، مصاحبه ، مقاله و یا عكس به هفته نامه مردم سیلك ارسال نموده تا خبر و اثر ارسالي 

آنان در بخش خبرنگار افتخاری و با نام و مشخصات نگارنده در نشریه به چاپ برسد.
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ادامه یادداشت...
ضمن اینكه نقش آفریني هاي این دو قشر چه قبل از انقالب و چه در طول 
دوران پس از انقالب بر كسي پوشیده نیست. لذا قدرشناسي و توجه به خواسته 

ها آنان و برآوردن نیازهاي آن از وظایف هر دولتي به حساب مي آید.
شوراي شهر و وظیفه نظارتي:

نهم اردیبهشت هر سال روز شوراها نامیده شده است. تشكیل شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا تقارن دارد با فضاي سیاسي- اجتماعي ایران پس از دوم خرداد 
1376. یكي از مظاهر دخالت مردم در  تعیین سرنوشت خویش و وانهادن قدرت 
به آنها در اداره امور شهر و روستا، شورهاي اسالمي هستند. در فلسفه وجودي 
شوراها مي توان به طور خالصه به ذكر این نكته بسنده كرد » انتخاب تعدادي 
از نخبگان و معتمدان یك شهر توسط مردم براي اداره بهتر امور جاري محل 
در حقیقت شهرداري  نام شهرداري«.  به  اجرایي  بازوي  از طریق یك  زندگي 
كه قباًل از سوي دولت انتخاب مي شد تا شهر را سر و سامان دهد امروز و با 
از اینرو  انتخابات شوراها و به طور غیرمستقیم توسط مردم انتخاب مي شود. 
براي این مهم یعني اداره شهر ، یك نهاد فرادستي و مقنن و ناظر به نام شورا 
وجود دارد كه واجد اعتبار و اقتدار ذاتي و حاكمیتي است و یك نهاد فرودست 
و مجري و نظارت پذیر به نام شهرداري كه اعتبار خود را از شورا و به طریق  

اولي از مردم دارد.
تصویب  دارند.  عهده  بر  تكلیف  دو  بگوییم  بهتر  و  وظیفه  دو  شوراها  اینرو  از 
قوانین و سیاست گذاري اداره امور شهر و نیز نظارت بر عملكرد شهرداري. هر 
گونه كوتاهي و كم كاري در این زمینه انحراف از كاركرد اصلي شورا تلقي مي 
شود. به دلیل ماهیت سازماني شهرداري و وجود قدرت اجرایي در آن احتمال 
بروز خطا و بي نیازي از كسب اجازه از شورا در اداره امور شهر همیشه وجود 
دارد هر چه قدرت شهرداري و میزان فعالیت هاي آن بیشتر باشد امكان این 
خطا نیز بیشتر مي شود. از اینرو مردم همواره نگران این هستند كه مجموعه 
شوراي شهر در مقابل شهرداري مسلوب االختیار شود و عنان امور به طور كل 
انتظار شهروندان از شوراي شهر،نظارت  اینرو  از  در كف شهرداري قرار گیرد. 
بیشتر و دقیق تر بر عملكرد شهرداري، ارائه گزارش هاي نظارتي به شهروندان 
و نیز هماهنگي و انسجام دروني بیشتر در بین اعضاي شورا در انجام وظایف 

محوله است.  

باالخره حكم قطعي بعد از 10 ماه صادر شد

مؤمنیان فرمانداردارالمؤمنین
همانطور كه برای خیلی ها قابل پیش بینی می نمود تعیین تكلیف فرمانداری كاشان ناظر بر انتصاب رأس هرم آن به 
بعد از انتخابات 7 اسفند موكول شد و دكتر حمیدرضا مؤمنیان آنگونه كه برخی رسانه ها دست به اعالم رسمی آن زدند با 
حكم استاندار به عنوان جانشین ابوالفضل صدراییه به عنوان دومین فرماندار دولت یازدهم در كاشان منصوب شد. معاون 
سیاسی اجتماعی سابق فرمانداری در حالی با امضای زرگرپور با دوران سرپرستی ساختمان بزرگ بلوار خادمی كاشان 
خداحافظی كرد كه در طول 10 ماه گذشته تالش زیادی به خرج داد تا از عهده وظایف نفر اول دستگاه نمایندگی دولت 
در شمالی ترین شهر استان اصفهان كه داعیه استان شدن نیز دارد برآید. گویا مردم كاشان از دیرباز به این امر عادت 
كرده اند كه شهرشان با فرایندی الك پشتی و حلزون وار شاهد دگرگونی و تحول به ویژه در بخش به كارگیری نیروها 

و مدیران بومی در رأس دستگاه های اجرایی باشد. 
فراموش نكرده ایم كه كمتر از یك سال طول كشید تا علی رضا جوادی كه مدیری برخاسته از تفكرات مهرورزانه دولت 
دهم بود و گویا دوران بازنشستگی اش نیز فرارسیده بود با كاشانی هایی كه مدتها تشنه دیدن چهره خندان او بودند 
خداحافظی كند و مدیر سابق آبفای سیستان و بلوچستان كلید فرمانداری را از او تحویل بگیرد و به رتق و فتق امور شهر 
آبا و اجدادی اش بپردازد.  مردم كاشان هنوز ذهنیت و خاطره تأخیر طوالنی و سؤال برانگیز در اعالم فرماندار این شهر 
در دولت یازدهم را در ذهن داشتند كه با سرپرستی بلندمدت و 10 ماهه مؤمنیان در فرمانداری شهرشان باز هم این سؤآل 
همیشگی در ذهنشان ایجاد شد كه واقعأ كدام علت و دلیل باعث این نگاه نامهربانانه اصفهانی ها به دومین شهر بزرگ 

استان می شود؟! .

نخستین جشنواره ملی گل غلتان نوزادان  در كاشان

آل یاسین معطر به آیین 
گل غلتان نوزادان شد

كاشان   -1  / راد  سلطانی  مهدی 
هم  آن  ایم!  دیده  كمتر  كه  رنگی  به 
غریبه  جمعیت  شهر  در  كه  روزهایی  در 
برای  شاید  بود!  ها  خودی  از  بیشتر  ها 

خوشبین ترین آدم های این شهر، از مسئوالن و مدیران اداری سطح كالن بگیر تا فعاالن بخش گردشگری كه حدود 
یك ماه پیش با تأسف از كاهش 40 درصدی مسافر ورودی در ایام نوروز 95 حرف می زدند هم قابل باور نبود كه 

درست در میانه های اردیبهشت، كاشان به شكلی عجیب و كم 
سابقه به مقصد چند میلیونی مسافر و گردشگر داخلی و خارجی 
تبدیل شود. گواه این مدعا از یك طرف پر و كامل بودن ظرفیت 
اقامتگاه های مدرن و سنتی شهر كاشان  و  تخت همه هتل ها 
حداقل تا پایان اردیبهشت و زدن دست رد گردانندگان این مراكز 
به سینه متقاضیان تلفنی رزرو اتاق و تخت از شهرهای دیگر است 
و از طرف دیگر شلوغی و ازدحام بی سابقه ی پارك ها، بوستان ها 
و مكان های مناسب برای اقامت مسافرانی است كه این قسمت 
از شهر را برای ماندگاری یك یا دو شبه در كاشان انتخاب كردند.

كاشان  كه  دهد  می  گواهی  نیز  عادی  مردم  غیرمسلح  چشمان 
و  مسافر  از  این حجم  پذیرای  امسال  مانند  اردیبهشتی  كمتر  در 
البته  و  شهر  های  خیابان  در  گردش  از  جدا  كه  بود  گردشگری 
بازدید پر حجم از بناهای تاریخی كاشان، در ایام موسوم به موسم 
گالبگیری اكثر شهرهای منطقه فرهنگی كاشان – به ویژه قمصر، 
نیاسر، برزك، نوش آباد، آران و بیدگل و منطقه مشهد اردهال – را 
نیز درنوردیدند و بسیاری از آنها جدا از پرداخت هزینه اقامت و خورد 

و خوراك با دستی پر از سوغات این مناطق به خانه هایشان برگشتند. این فرایند خوشایند و مسرور كننده اگر با واقع 
بینی عموم مدیران شهری و  رؤسای دستگاه های اجرایی كاشان قرار گیرد قطعأ مسؤلیت آنها را در قبال توسعه بیشتر 
زیرساخت های گردشگری این شهر و كسب حداكثری رضایت مسافران و گردشگران دوچندان خواهد كرد.اینكه ایام 
گردشگری كاشان تنها به دو ماه اول سال ختم نشود و در بقیه سال مراكز اقامتی شهر با ركود و كمبود مشتری مواجه 
نگردند و در نتیجه با رونق بخشی به صنعت گردشگری گلیم توسعه این شهر را از آب بیرون كشید مستلزم دگرگونی 
كلی دیدگاه ها و تغییر نگاه صاحب منصبانی است كه یك ماه قبل از ایام نوروز دور یكدیگر جمع می شوند و هر یك به 
فراخور دستگاه و سلیقه شان برای اوقات دو ماهه گردشگرپذیر شهر نسخه می پیچند. این دیگر از بدیهیات است كه در 
همه جای دنیا و به خصوص در بالدی كه به قطب های بی رقیب گردشگری جهان معروف هستند و چرخ اقتصادشان 
از راه صنعت گردشگری می چرخد همه چیز – از هتل و زیرساخت گردشگری تا سایر ملزومات رفاهی-  در خدمت 
مسافر و گردشگر است و او مثأل بدون دغدغه و ترس از مورد تحكم قرارگرفتن و شنیدن سرزنش به خاطر نوع پوشش 

و سلیقه ای كه می پسندد و دیگران نمی پسندند 
از گشت و گذار خود لذت می برد و شهر و منطقه 
میزبان نیز از حضور او تمام و كمال بهره مند می 
شوند و این چنین است كه رضایت مندی یك 
مسافر در درازمدت باعث گسیل دهها و صدها مسافر و گردشگر دیگر می شود و این گونه میتوان روزی با خیال راحت 
از بستن در چاههای نفت حرف زد و مانند تركیه قبل از حوادث تروریستی در این كشور با افتخار و سینه ستبر مدعی 
توسعه و پیشرفت تنها از راه رونق بخشی به صنعت گردشگری بود.

شلوغی و پرهمهمه بودن ایام میانه اردیبهشت كاشان از مسافر نشان 
داد برای رونق گردشگری این شهر باید آستین ها را مقداری بیشتر 
از حد فعلی اش باال زد و در این راه تنها یك دست صدا ندارد. تنها 
باید دیدگاهها یكی شود و همه متفق القول شوند گریزی جز این 
اشتغالزای گردشگری  و  مهم  با موضوع  را  مان  تكلیف  كه  نداریم 
كاشان مشخص و معین كنیم. از فرمانداری به عنوان نماینده دولت 
كه وظیفه دارد با كمك شهرداری مسیر ورود سرمایه گذاران بخش 
كه  شهر  اسالمی  شورای  تا  كند  تسهیل  را  كاشان  به  گردشگری 
بخشی كوچك از آن به جای ارائه برخی ایده های از مدافتاده، خام،  
ناپخته و هزینه بر مانند تعبیه بلندگو و سیستم صوتی در میادین شهر 
با هدف ارائه برنامه های تبلیغاتی و البته موازی با كاركرد مساجد، 
ایجاد  راههای  خود  های  پژوهش  مركز  كمك  با  تا  است  موظف 
توسعه زیرساخت هایی مانند كمپینگ های با وسعت زیاد و مكان 
های اقامتی ارزان قیمت برای مسافر دارای تمكن مالی محدود برای 
مقاصد گردشگری را در قالب طرح به شهرداری و یا بخش خصوصی 
ارائه كند همه و همه باید به این باور برسند كه كاشان بزرگ چاره یی جز تبدیل شدن به یك قطب تمام و كمال 

گردشگری در ایران ندارد.
2- جاذبه های ناملموس كاشان البته در شانزدهمین روز از اردیبهشت 95 تنها به كام مسافران و گردشگران نبود و 
اهالی بومی این شهر نیز به پر ترافیك بودن خیابان امیركبیر كمك شایانی كردند و غروب آخر هفته شان را در قسمتی 
از محوطه باغ تاریخی فین با نوای آواز علی رضا قربانی و لرزش گوش نواز سیم های تار و سه تار و كمانچه و ویولون 
به شب وصل نمودند. شبی كه با وجود همه كم و كاستی های این كنسرت- در برگه های تبلیغاتی عبارت غیرحرفه 
ای اجرای زنده درج شده بود!- و چند ماه بعد از كنسرت حسام الدین سراج جمعیت زیادی باز هم با پرداخت هزینه 
بلیط نشان دادند كه علی رغم مقاومت برخی غیرمسئول باید به سالیق فرهنگی و اجتماعی آنها هم توجه شود و نمی 
توان و جایز نیست كه فرهنگ و هنر را در كاشان تنها از یك دریچه جناحی و حزبی و سلیقه یی نگاه كرد و مابقی را 

ناگزیر كرد كه از راههایی دیگر به ارضای سلیقه خود بپردازند ..

غافلگیری درس آموز كاشان در میانه اردیبهشت

 مراسم عروسی در كاشان به آتش سوزی ختم شد
كاروان  یك  در  ترقه  پرتاپ  و  مباالتی  بی  علت  به   206 پژو  سواری  یك  گرفتن  آتش  از  كاشان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

به  نیوز  كاشان  گزارش  به  داد.  خبر  عروسی 
مهدي  سرهنگ  پلیس،  خبری  پایگاه  از  نقل 
از  پس  گفت:  خبر  این  اعالم  با  غالمحسین  پور 
اعالم مركز فوریت هاي 110 مبني بر آتش گرفتن 
یك سواري 206 در كاروان عروسي ماموران انتظامي 

شهرستان كاشان بالفاصله به محل اعزام شدند .
به  كه  حادثه  این  اثر  در  متاسفانه  داد:  ادامه  وي 
شده  سوزي  آتش  دچار  خودرو  ترقه  پرتاپ  علت 
بود همسر و دختر هشت ساله راننده به شدت دچار 

سوختگي شدند كه به بیمارستان منتقل شدند.
سرهنگ پورغالمحسین در پایان به مردم توصیه كرد: 
همیشه نكات ایمني را رعایت كنید و به فرزندان خود 
نیز آموزش دهید تا شاهد وقوع حوادث ناگوار نباشیم .
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دانشكده خودروسازی در كاشان  
ایجاد می شود

فرماندار كاشان با اشاره به اینكه كاشان از سرمایه عظیمی 
دانشگاهی با بیش از 30 هزار دانشجو بهره مند است، گفت: 
پیگیری ایجاد دانشكده خودروسازی در این شهر را در دستور 

كار داریم.
به گزارش ایرنا، حمیدرضا مومنیان در آیین تودیع و معارفه 
ناجوانمردانه  مدیرعامل سایپا كاشان گفت: تحریم های 
دشمن در این شهر كارگری تاثیر مستقیم داشت، اما سابقه 
طوالنی و همت واالی مردم این خطه موجب شد تا نقشه 
دشمنان نقش برآب شود. وی اظهار كرد: دولت تدبیر و امید 
پس از فراز و نشیب ها توانست برنامه جامع اقدام مشترك 
را  با هدایت و حمایت رهبرمعظم انقالب به سرانجام رساند. 
مومنیان افزود: دكتر روحانی با تیم موفق دیپلماسی خود 
ظالمانه،  های  تحریم  كردن  برطرف  بر  افزون  توانست 
سرمایه های بلوكه شده ایران را در خارج از كشور آزاد كند.

وی همچنین تولید خودرویی به نام »كاشان« را نیز برای 
گروه تولیدی سایپا پیشنهاد كرد.

مدیرعامل جدید سایپا كاشان نیز در این آیین، موقعیت 
جغرافیایی این شركت بلحاظ قرارگرفتن در مجاورت خط 
راه آهن سراسری، فرودگاه و جاده ترانزیت شمال به جنوب 
كشور را از مزیت های مهم برای سایپا كاشان نسبت به 

دیگر شركت های گروه تولیدی سایپا بیان كرد.
فریبرز شهباز بهره مندی از نیروی جوان تحصیل كرده با 
میانگین سنی 30 سال و وجود گمرك اختصاصی در سایپا 
كاشان را از دیگر ویژگی های این شركت نسبت به رقبا 
در این گروه خودروسازی برشمرد. وی همچنین خواستار 
سرمایه گذاری قطعه سازان در منطقه كاشان شد و گفت: 
كاهش هزینه های لجستكی و ترافیك جاده ای، ایجاد 
اشتغال و كاهش مصرف سوخت از دیگر مزیت های سایپا 

كاشان است. 
رئیس شورای اسالمی شهركاشان نیز در این آیین از وجود 
بیش از 65 هزار كارگر در این شهرستان خبر داد. حسین 
واحد  و 500  هزار  یك  اكنون  هم  كرد:  اظهار  حیدریان 
تولیدی و صنعتی و بیش از 7 هزار واحد صنفی در این 

شهرستان فعال است.
در این آیین فریبرز شهباز به عنوان مدیرعامل جدید سایپا 
كاشان معرفی و از خدمات محمدرضا شیخ عطار قدردانی 
شد.  شركت سایپا كاشان با مساحت 318 هكتار به عنوان 
ترین مجموعه های صنعت خودروسازی  از وسیع  یكی 
كشور در سال 87 با سرمایه ای افزون بر چهار هزار و 500 
میلیارد ریال برای تولید 200 هزار دستگاه خودرو در سال 

طراحی شده است.
این شركت خودروسازی برای 3 هزار نفر به طور مستقیم 

و افزون بر 6 هزار نفر غیرمستقیم شغل ایجاد كرده است.

تفاهم نامه همكاری موسسه آموزشی 
تحقیقاتی صنایع دفاعی با فرمانداری و 

دانشگاه های كاشان

موسسه آموزشی، تحقیقاتی صنایع دفاعی با فرمانداری 
و دانشگاه های دولتی و آزاد كاشان تفاهم نامه همكاری 

پژوهشی امضا كرد.
به منظور  تفاهم نامه  این  گفت:  كاشان  دانشگاه  رییس 
از  حمایت  و  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه  و  تقویت 
تجاری سازی دستاوردهای علمی پژوهشی دانشگاه های 
منطقه فرهنگی كاشان و بهره گیری از پتانسیل علمی 
و حمایت های مالی و ظرفیت وزارت دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح منعقد شد.
ایجاد  تفاهم نامه  این  امضاء  با  افزود:  زراعت  عباس 
بستر رفع نیازهای دفاعی با رویكرد توسعه فناوری های 
پیشرفته، نوظهور و بدیع، افزایش نقش وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح در سیاست گذاری هاو تعریف 
منطقه  فناورانه  علمی  برنامه ریزی های  و  چشم انداز 
در  ماموریت ها  معماری  و  بازبینی  و  كاشان  فرهنگی 
برای  تالش  و  دوجانبه  همكاری های  تحقق  راستای 
انسانی  نیروی  و  تجهیزات  تخصصی  نیازهای  تامین 

منطقه فرهنگی كاشان فراهم می شود.
پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  پژوهشی  معاون  جانشین 
و  مادی  حمایت  نشست،  این  در  نیز  مسلح  نیروهای 
معنوی از حركت شركت های دانش بنیان در موضوعات 
این  موارد  از  را  موسسه  حمایت  مورد  خوش آتیه 
صورتی كه  در  داشت:  اظهار  و  كرد  عنوان  تفاهم نامه 
برای  تفاهم نامه  این  موضوع  طرح های  برخی  اجرای 
آن  تحقق  برای  و  بوده  اولویت  دارای  دفاع  بخش 
سرمایه گذاری مشترك ضروری باشد حداقل 25 درصد 
منابع مالی آن توسط فرماندار و یا ستاد توسعه دانشگاه 
كاشان و سایر ظرفیت های كاشان تامین و 75 درصد 
آن را سایر شركاء تفاهم نامه به نمایندگی موسسه تامین 

خواهد نمود.
 وی با بیان این كه با امضاء این تفاهم نامه مشاركت در 
تدوین نقشه راه تحقق فناوری های مورد نیاز دفاعی و 
ایجاد زمینه همكاری طرفین فراهم می گردد تاكید كرد: 
دانشجویانی كه موضوع پایان نامه و رساله آن ها مرتبط 
از كسر خدمت سربازی  باشد،  نیازهای وزارت دفاع  با 
بهره مند می گردند. این تفاهم نامه كه به مدت سه سال 
اعتبار دارد در 7 ماده در چهار نسخه اصلی تنظیم و به 

امضاء طرفین رسید.

خبر

رویداد2

به بهانه صدور دو مجوز نشریه جدید براي كاشان

تربیت نیروي انساني نیاز اصلي 
مطبوعات شهر

یادداشت مدیر مسئول / یكي از سیاست هاي  دولت 
یازدهم در حوزه فرهنگي، حمایت از گسترش مطبوعات و 
رویه  خالف  بر  و  سیاست  همین  دنبال  به  هاست.  رسانه 
معمول در دولت قبلي، صدور مجوز براي نشریات مكتوب 
و رسانه هاي الكترونیكي مانند پایگاه هاي خبري با سرعت 
چندین  صدور  مدعا  این  شاهد  گیرد.  مي  انجام  بیشتري 
پایگاه  و  فصلنامه  ماهنامه،  نامه،  هفته  انتشار  براي  مجوز 

خبري طي یكي د و سال اخیر است.
در كنار تداوم این سیاست به نظر مي رسد موضوعات مهم 
باید در دستور كار سیاست گذاران و مجریان  دیگري نیز 
از  متأثر  و  پایدار  درآمدي  منابع  گیرد. »شناسایي  قرار  امر 
فعالیت ذاتي رسانه« ، »ترویج و حتي باالتر از آن تكلیف 
در  مطبوعات  جایگاه  به  توجه  در  مسئوالن  و  مدیران  به 
اشاعه  و   ، مردم  از  نمایندگي  به  از مسئوالن،  پرسشگري 
از  »حمایت   ، مدیران«  بین  در  پاسخگویي  ي  روحیه 
مطبوعات مستقل و غیرحزبي به ویژه در سطح مطبوعات 
مطبوعات  در  شاغلین  از  هاي صنفي  »حمایت   ، محلي« 
و  كاركنان«  سایر  و  نگاران  روزنامه   ، خبرنگاران  از  اعم 
نیروي  تربیت  براي  شرایطي  آوردن  »فراهم  آخر  دست 
انساني متخصص و ماهر« از جمله مواردي است كه مي 
بایست در كنار توسعه كمي مطبوعات، به عنوان عواملي 
كه در كیفیت و اثربخشي مطبوعات كمك مي كند، مورد 

توجه قرار گیرد.
یا  است محصول  قرار  كه  اقتصادي  بنگاه  هر  تشكیل  در 
نیاز است. منابع  به منابع و مصالحي  ارائه كند  را  خدمتي 
و  اولیه  مواد  تجهیزات،  و  آالت  ماشین  ساختمان،  مالي، 
بنگاه است.  نیاز هر  از مهمترین منابع مورد  انساني  منابع 
سهم  شده،  تولید  محصول  و  بنگاه  فعالیت  نوع  به  بسته 
بنگاه  یك  ایجاد  در  است.  متغیر  عوامل  این  از  یك  هر 
تجهیزات  عواملي همچون، ساختمان،  كنار  در  مطبوعاتي 
و اثاثه اداري، منابع مالي و نیز سرمایه در گردش مناسب؛ 
منابع  از جمله مهمترین  انساني متخصص و ماهر  نیروي 
مطبوعات  كار  كه  چرا  باشد.  آنها  ترین  كلیدي  شاید  و 
تولید خبر، گزارش، مقاله و نیز نشر یك تحلیل، بررسي و  
واكاوي یك پدیده یا رخداد اجتماعي و در یك كالم انتقال 
پیام به جامعه است. از اینرو انساني دغدغه مند و متعهد به 
جامعه كه صاحب اندیشه، فكر و خرد بوده و با استفاده از 
قدرت قلم به بیان مشكالت و نارسایي هاي جامعه و نشر 
اصلي یك  نیاز  بپردازد،  جامعه خود  اعتقادات  و  ها  ارزش 

موسسه مطبوعاتي است. 
كاشان  در  مطبوعات  تاریخي  واسطه ضعف  به  متأسفانه   
در شهر،   موثر  و  دار  ریشه  مطبوعات  و  نشریات  فقدان  و 
كمي  فقر  با  نگاران  روزنامه  و  خبرنگاران  وجود  زمینه  در 
و كیفي مواجه هستیم. اگر چه به واسطه حضور نمایندگي 
هاي خبرگزاري ها و روزنامه هاي سراسري و چند پایگاه 
بار  خبري، خبرنگاران خدوم و زحمتكشي وجود دارند كه 

اطالع رساني و خبررساني شهر را به دوش مي كشند.
آنها،  در  شاغل  افراد  مراكز،  این  كار  ماهیت  به جهت  اما 
بیشتر خبرنگار هستند تا روزنامه نگار. روزمرگي حاكم بر 
این مراكز خبري و تمركز آنها بر تولید خبر و نیز پیروي 
این نمایندگي ها از سیاست هاي كاري دفتر مركزي رسانه، 
مجالي براي بروز سایر توانایي هاي خبرنگاران شاغل در 
این مراكز  افراد شاغل در  تبع آن  به  نیامده و  آنها فراهم 
در  هستند.  مشغول  خبر  تولید  و  خبرنگاري  امر  به  عمدتًا 
حالیكه اگر مطبوعات محلي كه دغذغه هاي محلي و بومي 
دارند در شهر وجود داشت مي بایست شاهد حضور روزنامه 

نگاراني برجسته و متبحر  مي بودیم.
در كنار خبرنگاري و تولید خبر، تولید سایر قالب هاي انتقال 
مقاله،  یادداشت،  مصاحبه،  گزارش،  شامل  رسانه  در  پیام 
عكس و كاریكاتور نیز  از جمله الزامات كار به حساب مي 
آید كه هر رسانه اي نیازمند نیروي انساني متخصص در 

آن رشته است. 
جدید  و  قدیمي  مدیران  و  اندركاران  دست  است  امید 
و  فكري  توان  افزایي  هم  و  اندیشي  هم  با  مطبوعات 
نیاز  مورد  انساني  نیروي  تربیت  فكر  به  خود  تشكیالتي 
امر  مسئوالن  همكاري  و  همراهي  كه  چند  هر  بپردازند. 
در اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي و سایر مسئوالن فرهنگي 

شهر مي تواند به دستیابي به این مهم كمك كند. 

سایه روشن
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دعوت به همكاری
كادر  تكمیل  جهت  سیلك  مردم  نامه  هفته 
فعالیت های  به  از عالقمندان  تحریریه خود 
مطبوعاتی در حوزه فرهنگی ، ادبی ، اجتماعی و 

اقتصادی  دعوت به عمل می آورد .

كاشان  ملل(  یاسین)خانه  آل  تاریخی  خانه 
مبعث  با  همزمان  اردیبهشت   16 پنج شنبه 
نخستین  میزبان  مهرورزی  و  اخالق  رسول 
جشنواره ملی گل غلتان در قالب آیین مطهر 

نمودن نوزادان شد. ،شهردار كاشان، در گفتگو با خبرنگاران گفت: مردم پایتخت گل و گالب ایران، 
كاشان بر اساس یك رسم دیرینه و قدیمی براین باور هستند كه نوزادان تازه متولد شده خود را با 

گلبرگهای گل محمدی مطهر كنند.
سیدمحمد ناظم رضوی، گفت: خانواده های كاشانی پیش از رسمیت یافتن جشنواره نیز به صورت 
سنتی نوزادان خود را با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد)ص( در منازل و كنار مزارع گل غلتان 

می كردند. وی با تاكید بر تناسب برگزاری این 
به عنوان مهد گل محمدی  جشنواره در كاشان 
پیامبر  خوبی ها،  رسول  مبعث  روز  با  همزمان 
اهلل  صلوات  مصطفی  محمد  مودت،  و  رحمت 
علیه گفت:گل محمدی و خانه های تاریخی دو 
تاریخی  و  طبیعی  گردشگری  جاذبه  و  ظرفیت 
در  كه  است  بشری  تمدن  تاریخ  پایگاه  كاشان 
قالب برگزاری این جشنواره و آیین سنتی تطهیر 
نوزادان با گل محمدی، می تواند بیشتر و كاربردی تر 

برای گردشگران داخلی و خارجی معرفی  شود.
این  برگزاری  محاسن  از  به گفته وی،یكی 
به  كاشان  یادآوری  منطقه،  این  در  جشنواره 
گل  پرورش  و  تولید  مركز  بزرگترین  عنوان 

محمدی در دنیا است.
آوای  پیوسته  ذكر  به  اشاره  با  كاشان،  شهردار 
صلوات بر محمد و آل محمد و قرائت اشعار در 
مدح پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله در  آیین 
گره  سنتی  آیین  این  اجرای  گفت:  غلتان،  گل 
خورده در محورهای ارزشی و آمیخته با فرهنگ 
و مذهب از شاخصه های دارالمومنینی كاشان در 

تمسك به سبك زندگی اسالمی و فرهنگ 
درباره  پایان  ناظم رضوی،در  است.  نبوی 
آیین  این  اجرای  مادی  و  فیزیكی  خواص 
گفت:از آنجا كه گلبرگ های گل محمدی و 
عطر گالب ناب منطقه فرهنگی كاشان بزرگ خاصیت روح نوازی و آرامش بخشی دارد مردم بر این 
باور هستند كه با اجرای این آیین دفع آفات و امراض، حساسیت های پوستی و فصلی برای نوزادان 
می شود و لطافت گلبرگ گل محمدی عالوه بر محافظت پوست نوزاد كودك را خوش رو و سرزنده 

با اخالق و رفتار محمدی می كند. 
ارتباطات  مركز  به همت  نوزادان  نمودن  آیین مطهر  قالب  در  غلتان  ملی گل  نخستین جشنواره 
و امور بین الملل شهرداری كاشان برگزار می شود. 
شایان ذكر است: آیین گل غلتان برای نوزادانی كه 
توسط  بیشتر  می گذرانند  را  زندگی  بهار  نخستین 
اگر  انجام می شودف  مادربزرگ  و  مادر،خاله، عمه 
گل های  رویش  زمان  و  بهار  فصل  با  نوزاد  تولد 
محمدی مصادف شود چند نفر از زنان فامیل اول 
خواندن  و  صلوات  ذكر  با  گل  چیدن  برای  صبح 
گل  توداره/كدوم  بوی  كمر  و  كوه  ابیات)همه 
كه  ماهی  محمد-همون  یا  داره  تو  روی  قامت 
یا  داره  تو  ابروی  طاق  نشان  سر-  میزنه  كوه  از 
گل  قربان  به  محمد-  بوی  از  تازه  محمد/مشامم 
روی محمد(  به باغ و مزارع می روند. پس از جمع 
آوری گل های چیده شده و پرپر كردن گلبرگهای 
بعد  را حمام و بدنش را خشك می كنند  نوزاد  آن 
ریخته  آن  در  گلبرگ ها  كه  سفید  پارچه ای  میان 
شده می خوابانند و چهار نفر اعضای خانواده چهار 
گوشه پارچه را با صلوات و شعرخوانی نوزاد را در 
گل می غلطانند. این مراسم برای نوزادانی كه در 
سایر فصول سال به دنیا می آیند در نخستین بهار 

زندگی آنها برگزار می شود.

نخستین جشنواره ملی گل غلتان نوزادان در كاشان

آل یاسین معطر به آیین گل غلتان نوزادان شد

غافلگیري مردم و مسافران در میانه اردیبهشت
كاشان در چنبره توفان 90 كیلومتری

مردم سیلك / عصر هفدهمین روز از اردیبهشت ماه و در یكي از شلوغ ترین روزهاي كاشان به 
لحاظ تعدد چشمگیر و بی سابقه مسافران و گردشگران در ایام موسوم به گالبگیری  ، وزش توفان 

شدید همه ساكنین و میهمانان كاشان در مناطق اطراف را غافلگیر و هراسناك كرد. 
سرعت این توفان بیش از 90 كیلومتر در ساعت و همراه با گرد و خاك شدید بود، به گونه اي كه 
آسمان شهر در چشم به هم زدني خاكستري و تیره و تار شد و به گفته عباس ارغوانی  - رئیس 
اداره هواشناسی كاشان -  دید افقی بر اثر شدت توفان در مناطق مختلف شهر كاشان به زیر 100 
متر رسید همچنین این توفان آران و بیدگل را نیز در نوردید و موجب كاهش دید افقی و نیز شكسته 

شدن درختان و بروز مشكالتی برای مردم این منطقه شد 
عالوه بر این رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كاشان نیز در مصاحبه اي 
با ایرنا اعالم كرد توفان یكي از درختان قدیمی سرو در باغ تاریخی فین كاشان را از ریشه درآوره 
است. محسن جاوری در گفت و گو با ایرنا با بیان اینكه این حادثه طبیعی هیچ خسارت جانی و 
مالی در این باغ در پی نداشت اظهار كرد: باغ فین در برابر توفان عصر روز گذشته كه خساراتی به 
اماكن و درختان و نیز برخی تاسیسات كاشان زد، كمترین میزان خسارت را داشت. وی خاطرنشان 
كرد: در پی وقوع باد شدید و توفان سال های قبل، بیش از 10 درخت در باغ تاریخی فین شكسته 
سرو  درختان  معموال  افزود:  كاشان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  شد.رئیس 
دارای ریشه های سطحی هستند و این مساله سبب كنده شدن آنها در توفان های شدید می شود .
وی تصریح كرد: پیشتر درختان این باغ را به هم بسته بودند كه این روش نیز خالی از نقص نیست.
جاوری تاكید كرد: درختان سرو باغ تاریخی فین برای جلوگیری از این گونه حوادث باید به طور 

اصولی به گونه ای مهار شوند كه در منظر هم، برای گردشگران زیبا و جالب به نظر بیایند.
وی با اشاره به این كه باغ فین در فهرست جهانی ثبت شده است، افزود: مهار كردن درختان آن 
باید با دقت و ظرافت انجام شود كه این مهم افزون بر در اختیار داشتن بودجه كافی، نیازمند به 
كارگیری مشاور عالی علمی نیز هست.وی در خصوص قدمت و میزان ارتفاع این درخت سرو گفت: 

كارشناسان مشغول بررسی موضوع هستند.

نقش شهرداری به عنوان سرمایه گذار 
در فرودگاه كاشان

رئیس شوراي اسالمي شهر كاشان گفت: شهرداري ها متولي بحث فرودگان نیستند و شهرداري 
كاشان نیز تنها نقش یك سرمایه گذار را در راه اندازي فرودگاه كاشان دارد.

به گزارش ایرنا اعضاي شوراي شهر در نشست خبري با اصحاب رسانه به مناسبت هفته شوراها 
زمینه  در  ها  برخي شبهه  مورد  در  این نشست  در  دادند. حیدریان  پاسخ  به سواالت خبرنگاران 
نقش شهرداري در احداث فرودگاه گفت: شهرداري یك سرمایه گذاري شفاف با اعداد و ارقام 
اندازي به سرمایه گذار متخصص  مشخص در طرح فرودگاه این شهر انجام داده و پس از راه 

واگذار خواهد كرد.
رئیس شورای اسالمی شهر كاشان با اشاره به گذشت بیش از 20 سال در اجراي این طرح نیمه 
و  نظارت  كمیسیون  است.رئیس  الزامي  فرودگاه  احداث  بزرگ  كاشان  توسعه  براي  افزود:  تمام 
حقوقي شوراي اسالمي شهر كاشان نیز اظهار كرد: سرانه بودجه هر شهروند كاشاني با توجه به 
جمعیت 280 هزار نفري این شهر 19 میلیون ریال است. علي رسول  زاده بر لزوم واقع نگري 
در مسائل توسعه شهري تاكید كرد و افزود: اگر قرار است كاشان بزرگ بشود باید زیرساخت ها 
درست پیش بیني شود. وي فرسودگي ناوگان حمل و نقل عمومي، بحران هاي زیست محیطي و 
ریزگردها، بحران آب، لزوم ساماندهي زباله هاي شهري و زباله هاي صنعتي، آلودگي هوا، استفاده 
نكرده از نخبگان شهري در مسائل فرهنگي و نداشتن برنامه ریزي متوازن در ورزش همگاني را 

از مشكالت شهر دانست.
وي بر پیشگیري از سیاست زدگي در عملكرد شورا تاكید كرد و گفت: نظارت ما بر درآمدها و 
هزینه ها هم باید جدي باشد و با توجه به شرایط بحران اقتصادي و افزایش تعرفه هاي شهرداري 

در سال 93 و 94 باید از افزایش تعرفه ها در سال جاري پیشگیري كنیم.
رئیس كمیسیون خدمات شهري شوراي اسالمي شهر كاشان نیز گفت: این كمیسیون هفت عضو 
دارد و مهم ترین فعالیت هایش شامل پاكیزگي شهر و جمع آوري زباله ها و ایجاد عدالت در دریافت 
و  تهیه گوشت سالم  با  ارتباط  در  به خصوص  و مسائل سالمتي مردم  مربوطه  كارگران  حقوق 
بهداشتي است. حسن الماسي افزود: رسیدگي به حقوق معوقه كارگران و پیشگیري از این مساله 
از جمله اقدامات این كمیسیون بوده و مقرر شد تا به كارگران شهرداري سختي كار تعلق گیرد. 
وي سامان دهي بازارهاي روز، تاكسیراني، حمل و نقل سرویس هاي مدارس را از دیگر فعالیت هاي 
این كمیسیون عنوان كرد و گفت: براي رفاه شهروندان به زودي دو بازار روز در محدوده جاده 

قمصر و ناجي آباد راه اندازي مي شود.
نیز اظهار كرد: بودجه  برنامه و بودجه شوراي اسالمي شهر كاشان  اقتصادي،  رئیس كمیسیون 
شهرداري را پنج هزار و 450 میلیارد ریال است و از جهت بودجه جزو پنج شهر بودجه دار كشور 
هستیم. علیرضا پورعسگري افزود: در حوزه سرمایه گذاري دچار ضعف هستیم و باید زمینه را براي 
جذب سرمایه گذار فراهم كنیم كه این امر توسعه شهري و رفاه مردم را به دنبال دارد. رئیس 
كمیسیون فرهنگي شوراي شهر كاشان نیز دیدگاه و نگرش آماري و موازي كاري را آفت هاي 

كار فرهنگي شورا و شهرداري دانست.
علي هاشمي طاهري به برخي مصوبات این كمیسیون از جمله درج یك جمله فرهنگي در تمامي 
بنرهاي سطح شهر اشاره كرد و گفت: احداث یك موزه دفاع مقدس در كاشان الزامي است اما 

با تمام تالش هاي شهري از مسئوالن استاني در همكاري نكردن براي این امر گالیه داریم.

تصـحیـح و پـوزش
به اطالع خوانندگان محترم مي رساند در شماره 
 11 اشتباه  به  نامه  هفته  انتشار  تاریخ  گذشته، 
ادیبهشت 1394 درج شده بود كه عبارت صحیح 
1395 مي باشد . لذا از این بابت از خوانندگان 
محترم عذرخواهي مي كنیم. همچنین بدینوسیله 
از یكي از خوانندگان عزیز و نكته سنج به نام 
آقاي سیدعلي مسعودیان كه این موضوع را به ما 

متذكر شدند، تشكر مي نمائیم.

 - راد  سلطانی  مهدی 
ها  خیلی  برای  كه  همانطور 
نمود  می  بینی  پیش  قابل 
فرمانداری  تكلیف  تعیین 
انتصاب رأس  بر  ناظر  كاشان 
هرم آن به بعد از انتخابات 7 

اسفند موكول شد و دكتر حمیدرضا مؤمنیان آنگونه كه برخی رسانه ها دست به اعالم رسمی آن 
زدند با حكم استاندار به عنوان جانشین ابوالفضل صدراییه به عنوان دومین فرماندار دولت یازدهم 
در كاشان منصوب شد. معاون سیاسی اجتماعی سابق فرمانداری در حالی با امضای زرگرپور با 

بزرگ  ساختمان  سرپرستی  دوران 
خداحافظی  كاشان  خادمی  بلوار 
گذشته  ماه   10 طول  در  كه  كرد 
از  تا  داد  خرج  به  زیادی  تالش 
دستگاه  اول  نفر  وظایف  عهده 
ترین  شمالی  در  دولت  نمایندگی 
داعیه  كه  اصفهان  استان  شهر 

استان شدن نیز دارد برآید.
دیرباز  از  كاشان  مردم  گویا    
كه  اند  كرده  عادت  امر  این  به 
پشتی  الك  فرایندی  با  شهرشان 
دگرگونی  شاهد  وار  حلزون  و 
به  بخش  در  ویژه  به  تحول  و 
بومی  مدیران  و  نیروها  كارگیری 
اجرایی  های  دستگاه  رأس  در 
باشد. فراموش نكرده ایم كه كمتر 
علی  تا  كشید  طول  سال  یك  از 
برخاسته  مدیری  كه  جوادی  رضا 
دهم  دولت  مهرورزانه  تفكرات  از 
بود و گویا دوران بازنشستگی اش 

نیز فرارسیده بود با كاشانی هایی كه مدتها تشنه دیدن چهره خندان او بودند خداحافظی كند و 
مدیر سابق آبفای سیستان و بلوچستان كلید فرمانداری را از او تحویل بگیرد و به رتق و فتق 

امور شهر آبا و اجدادی اش بپردازد.
این شهر  برانگیز در اعالم فرماندار  مردم كاشان هنوز ذهنیت و خاطره تأخیر طوالنی و سؤال 
در دولت یازدهم را در ذهن داشتند كه با سرپرستی بلندمدت و 10 ماهه مؤمنیان در فرمانداری 
باز هم این سؤآل همیشگی در ذهنشان ایجاد شد كه واقعأ كدام علت و دلیل باعث  شهرشان 
به  ها  كاشانی  و   .. شود؟!  می  استان  بزرگ  شهر  دومین  به  ها  اصفهانی  نامهربانانه  نگاه  این 
دلیل فروختن كدام هیزم تر به نصف جهانی ها همیشه از یك طرف دچار عدم تخصیص كف 
اعتباراتی كه حق آنهاست هستند و از طرف دیگر بعضأ مدیرانی در مصدر ادارات و سازمان ها 
از سوی ادارات كل استان حكم مسؤلیت می گیرند كه فاقد توانایی ها و لیاقت های كار اجرایی 

در شهری مانند كاشان و سابقه تمدنی و تاریخی آن هستند؟؟!
 و حال اگر این تأخیرها در تعیین تكلیف پست ها و سمت های كالن شهرستان را نیز به دغدغه 
مردم كاشان كه شهرشان در منظر چشم استان نشینان مانند كودكی سر راهی می ماند اضافه 

كنیم توسعه و پیشرفت كاشان كاری بس سخت و دشوار می نماید و بس ..
با كنار رفتن پر حرف و حدیث صدراییه از مسؤلیت  مؤمنیان اواسط مرداد سال گذشته بود كه 

باالخره حكم قطعي بعد از 10 ماه صادر شد

مؤمنیان فرمانداردارالمؤمنین
را  او  جای  كاشان  فرمانداری 
گرفت  سرپرستی  عنوان  با 
نانوشته  دیكته  كه  آنجا  از  و 
نخواهد  غلط  بدون  هیچگاه 
با  كاشان  كه  حالی  در  و  بود 
حوزه  در  عدیده  مشكالتی 
سابقه  بی  سالی  در  دستگاهها  برای  دولتی  اعتبارات  كمرشكن  كمبود  اجتماعی،  های  آسیب 
در تاریخ كشور از حیث ركود، مشكالت زیست محیطی مانند ریزگردها، غیرایمن و استاندارد 
حدود  تا  توانست  اجتماعی  شاد  فضای  و  بستر  كمبود  شهر،  حوالی  در  ها  جاده  برخی  بودن 
حاكمیتی  دستگاه  سنگین  بار  زیادی 
شهرستان را با موفقیت بر دوش كشد 
مصداقی  بصورت  كه  دورانی  در  و 
میان برخی دستگاه های عمومی غیر 
دولتی با نماینده مردم در مجلس نهم 
ظهور  و  بروز  اختالفاتی  و  ها  زاویه 
اختالفات  این  سرایت  از  بود  یافته 
به سلول ها و رگ و پی و بدنه امور 
به  و  جلوگیری  شهرستان  اجرایی 
مدیران  میان  واسطی  حلقه  عنوان 
انتخابات  از  پس  دوران  تا  كرد  عمل 
هفتم اسفند فرار رسد. دكتر حمیدرضا 
مؤمنیان حاال فرماندار كاشان است و 
انتهایی دولت یازدهم و  در یك سال 
شورای چهارم شهر، مردم توقع دارند 
تا بتواند با استفاده از پتانسیل نماینده 
نماینده  را  خود  صراحت  به  كه  یی 
دهم  مجلس  در  ها  كاشانی  همه 
می داند و نه فقط نماینده یك طیف 
خاص گلیم توسعه و پیشرفت كاشان 
بزرگ را از اقیانوس متالطم عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و البته با اهرم 

اقدام و عمل بیرون كشد .. 
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سید علی سازور
روانشناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشكی كاشان

اختالل  شد  اشاره  قبل  شماره  در  كه  طور  همان 
وسواس بعلت قبح اجتماعی و همچنین عدم شناخت 

صحیح عالیم آن  باعث می شود 
   تا بسیاری از مبتالیان به اختالل وسواس فكری 
و  انكار  را سالها  روانی، مشكالتشان  اختالل  انگ  از  به علت ترس  عملی   –
یا آن را از دیگران و یا از خانواده مخفی می كنند و حتی  در برابر اعتراض 
های دیگران مشكل خود را نمی پذیرند و همین موضوع باعث شدیدتر شدن 

مشكلشان می شود. 
را  زندگی شان  دچارند كه  اضطرابی  اختالل  نوعی  به  افراد  این  درحالی كه   

تحت تاثیر قرار داده است..
نظر  از  زیادی  مشكالت  باعث  كه  شود  می  شدید  آنقدر  گاهی  مشكل  این 

اقتصادی، جسمی و ارتباطات اجتماعی می شود.
مثال افرادی كه دارای وسواس شستشو هستند؛

آنرا سراغ  از  یا دوستانمان موردی  اطرافیان  اقوام،  از  در یكی  ما  از  بسیاری   
شوند،  می  زیادی  جسمی  مشكالت  دچار  بسیار  شستشوهای  اثر  بر  داریم، 
برابر بقیه هزینه آب پرداخت می كنند و به خاطر وسواسی كه دارند  چندین 
ارتباط خود را با بسیاری از دوستان و اقوام خود كه حساسیت آنها را در نظر 
نمی گیرند، قطع می كنند و حتی ممكن است سال ها باشد كه مسافرت نرفته 
اند چون هیچ جایی را تمیز نمی دانند.حال گذشته از مسایل مهم اقتصادی و 
از لحاظ روحی صدمات  انرژی و هدر دادن زمانهای زیاد  هزینه های اتالف 

فراوانی را متحمل میشوند.
و  نشانه های وسواس فكری  و  از عالیم  بسیاری  اگر چه  بدانید  است  جالب 
وسواس  مظاهر  كه  بدانیم  است  بهتر  ولی  شناسند  می  مردم  اغلب  را  عملی 
ممكن است بصورتی تظاهر كند حتی برخی كارشناسان هم كمتر به ان توجه 
كنند كه البته تبعات خسارت و زیان آن هم جای تامل دارد برای مثال نحوه 
تصمیم گیری یك فرد وسواسی در مراحل مهم زندگی ؛ انتخاب شغل انتخاب 
باشید درصد  نكرده  زندگی روزمره مثال شاید فكر  رشته تحصیلی و حتی در 
قابل توجهی از تصادفات یا حوادث منجر به فوت مربوط به تصمیم مشكل ساز 
یك فرد وسواسی باشد به عبارت دیگر یعنی اینكه عامل یك تصادف می تواند 

در اثر فشار یك فكر وسواسی فرد باشد تا قسمت .
مسلما در مورد دیگر مسایل زندگی می توانید حدس بزنید كه داستان به همین 

شكل است مثل برخی طالق ها واختالفات و...
ما در این متن سعی داریم كمی در مورد عالئم، نشانه ها و روش های درمان 
این مشكل شایع روانشناختی صحبت كنیم. البته تمركز ما در این مطلب بیشتر 

بر روی وسواس فكری – عملی است.
در مورد تعریف ؛ انواع و عالیم در شماره قبل به اختصار توضیح داده شد

دراین شماره بیشتر صحبت در درمان این معضل خواهد شد.
بهتر است بدانید وسواس عموما در سه سطح نمادی در اشخاص خود را نشان 

می دهد.
 در سطح اول بصورت یك صفت دیده می شود كه خیلی بارز نیست و آثار 
مشكل سازی ندارد ولی بهتر است افراد ان را در خود شناسایی كنند دوم در 
سطح شخیصیت وسواسی است كه نمود بارزتری دارد و طبق تعاریف علمی 
مشخص شده  است و در سطح سوم  اختالل وسواس است كه فرد به مراتب 
درگیری بیشتری با عالیم آن دارد، شایان ذكر است كه درمانهای هرسه سطح 

متفاوت می باشد.
نظر به اینكه اضطراب نقش بسیار مهی  را بعد از عامل ژنتیك دارا می باشد.

علی  است  اضطرای  عامل  شناسایی  اول  خط  درمان  برای  كه  است  بدیهی 

الخصوص اگر قابل  رفع یا دستكاری باشد.
نقش مهم اطرافیان و خانواده

بر اساس تجارب بالینی و تحقیقات، اطرافیان نزدیك و به ویژه خانواده یك 
فرد دچار وسواس، هم از آن تاثیر می گیرند و هم می توانند در تشدید یا بهبود 

عالئم وسواس یك فرد تاثیرگذار باشند.
احتمال افسردگی و وسواس در فرزندان و همسر افراد وسواسی زیاد است. در 
بسیاری موارد اطرافیان از اینكه باید مدام مراقب رفتار خود باشند، تا مورد انتقاد 

فرد دچار وسواس قرار نگیرند، خسته و عصبی می شوند.
 از این رو یكی از بخش های درمان این است كه پس از آگاهی دادن به فرد 
در مورد مشكلش و اینكه اطرافیان با رعایت بیش از حد باعث تشدید مشكل 
او می شوند، از اطرافیان می خواهیم از اطاعت های بیش از حد از انتظارات 
غیرمعمول او اجتناب كنند تا هم خودشان در معرض آسیب قرار نگیرند و هم 

به درمان فرد دچار وسواس كمك كنند.
مثل مادری كه از افراد خانواده انتظار دارد هر روز به محض ورود به خانه و قبل 
از دست زدن به چیزی، با آیین خاصی كه او تعیین می كند مثال رد شدن از 
روی روزنامه هایی كه او از درب ورودی تا درب حمام چیده است، حمام كنند 

و همه لباس های خود را بشویند. 
این  از  پیروزی  تدریج  به  فرد،  اطالع خود  با  آگاهی سازی  از  درمان پس  در 

دستورات توسط اعضای خانواده متوقف می شود.
عوامل مختلفی در ایجاد وسواس مؤثرند، كه از آن جمله می توان به وراثت و 

نوع تربیت اشاره كرد. 

نقش محیط
از  بعضی  مثال  اند.  دخیل  وسواس  گیری  شكل  در  مختلفی  محیطی  عوامل 
نظریه پردازان معتقدند سختگیری در آموزش آداب دستشویی رفتن در سال 
های اولیه كودكی، ممكن است منجر به بروز وسواس در كودك شود و تا سال 

های بزرگسالی باقی بماند.
عالوه بر آموزش توالت، كال سبك های فرزندپروری بسیار سختگیرانه كه در 
آن، والدین قوانین سخت اعمال می كنند و انتظاراتی بیش از حد توان بچه 
ها را دارند، می تواند زمینه ساز وسواس شود. تجربه نشان داده است افرادی 
كه والدینشان از آنها بیش از حد انتظار داشته اند، معموال خودشان هم از خود 
اطرافیانشان  و شاید  به خودشان  زندگی  در  و  دارند  ای  بینانه  غیرواقع  انتظار 
بسیار سخت می گیرند و به همین دلیل معموال با اینكه افراد موفقی هستند، 

از زندگی شان چندان لذت نمی برند.
را  انان  است  بهتر  البته  كه  شوند  می  نامیده  گرا  كمال  اصطالحا  كه  افرادی 
تكمیل گرا بنامیم، معموال دسته ای از این افراد هستند. از دیگر عوامل مهم، 

الگوبرداری از فرد دچار وسواس است. 
كودكانی كه در كودكی شاهد رفتارهای وسواسی والدین یا یكی از اطرافیان 
نزدیك خود بوده اند، ممكن است بر اثر مشاهده، این رفتار را آموخته باشند. 

چون رفتار وسواسی بصورت آموخته شده تداعی می شود.
پرسد  می  او  از  دستشویی،  از  كودك  آمدن  بیرون  از  پس  پدر  یا  مادر  وقتی 
»دست هایت را شستی؟« و او جواب می دهد بله اما از او خواسته می شود برود 
و تمیزتر بشوید، به تدریج این مطمئن نبودن در خود بچه هم شكل می گیرد. 
البته این امر فقط مربوط به كودكی نیست. وتا مرز همسران هم سرایت میكند.

تجربه بالینی نشان داده است گاهی رفتارهای وسواسی یكی از همسران سبب 
بروز یا شدت وسواس در دیگری شده است. استرس های مختلف نیز از جمله 
مواردی است كه می تواند به بروز یا شدت گرفتن وسواس یك فرد منجر شود. 

بیشتر افراد دچار وسواس اشاره می كنند وقتی دچار استرس می شوند یا به هر 
دلیلی ناراحتی دارند، وسواس آنها شدیدتر می شود.

تجربه بالینی نشان داده است گاهی رفتارهای وسواسی یكی از همسران سبب 
بروز یا شدت وسواس در دیگری شده است. استرس های مختلف نیز از جمله 
مواردی است كه می تواند به بروز یا شدت گرفتن وسواس یك فرد منجر شود. 
بیشتر افراد دچار وسواس اشاره می كنند وقتی دچار استرس می شوند یا به هر 
دلیلی ناراحتی دارند، وسواس آنها شدیدتر می شود.پس بهترین شكل درمان 
مجرب  درمانگر  كمك  با  ان  رفع  وسپس  ایجادی  علل  بیشتر  شناخت  ارتقا 

واموزش دیده است

وراثت 
تحقیقات بسیاری نشان داده است، وراثت یكی از عوامل مهم در بروز وسواس 
است. بنابراین احتمال بروز این مشكل د رافرادی كه سابقه وسواس در پدر، 

مادر یا اقوام درجه یك پدر یا مادر آنها وجود دارد بیشتر است. 
زمانی دچار وسواس  دارند،  البته معموال كسانی كه سابقه خانوادگی وسواس 
شدید می شوندكه به دلیل مشكالت محیطی یا سبك تربیتی ناكارآمد دچار 
به درمان توجه داشته  بیشتر  افراد  اینگونه  بهتر است  بنابراین  باشند.  استرس 

باشند.

در مورد درمان نكات كلی و اساسی كه باید در نظر داشت:
1- وسواس یك رفتار تكرار شونده غیر ارادی است، بنابراین فرد در مورد آن 
نباید احساس گناه كند و نیازی به جبران آن ندارد. احساس گناه، وسواس را 

تشدید می كند.
2- وسواس بیماری است كه خودش، خودش را تقویت می كند. بنابراین هر 
تر می شوند.  توجه كنید، قوی  بیشتر  به فرمان های وسواسی ذهنتان  چقدر 
وقتی ذهن شما می گویدهفت بار بشور و شما ناخودآگاه این كار را می كنید، 
از اضطراب  تا شاید  بار هم تن دهید  یا سی  به بیست  بعد  باید دفعه  احتماال 
خالصی پیدا كنید چون اساسا اعمال وسواسی برای رفع اضطراب فرد بصورت 

كاذب احساس می شود..
3- افراد رفتارهای وسواسی را انجام می دهند تا از اضطراب، احساس گناه، 
نگرانی و سایر احساسات ناخوشایند رهایی پیدا كنند اما متاسفانه این رهایی 
خیلی موقتی است و گاهی فقط چند دقیقه دوام دارد. مثل خوردن مسكن برای 

یك درد. در حالی كه علت درد را هنوز نمی دانیم چیست.
4- فرد مبتال به اختالل را به انجام تكالیف درمانی تشویق كنید و از روشهای 

خود درمانی اجتناب كنیم.
است.  افراد وسواسی  از مشكالت عمده  یكی  دائمی  نگرانی  و  اضطراب   -5
اجازه دهیم درباره  او  به  از سرزنش و تمسخر،  در محیطی همدالنه و عاری 

اضطراب و نگرانی اش با ما صحبت كند.
6- از رفتارهای او تعجب نكنیم چون همانگونه كه قبال ذكر شد رفتارهای او 
اجبارگونه و فاقد اختیار است و خودش را نیز آزرده ساخته است. با هر بار تعجب 

و عكس العمل نادرست، او را یك قدم از درمان دور می كنیم.
7- مسخره كردن یا مطرح كردن مشكالت رفتاری فرد وسواس در جمع، او را 
سرخورده و عصبی می كند و نتیجه آن چیزی جز تكرار همان رفتارها نیست.

8- حتی پیشرفت های كوچك را هم تشویق كنید.
نیاز  انها مرتب  از اطمینان بخشی در مورد وسواس ها پرهیز كنید.چون   -9

به تایید دارند
10- با كمك نكردن، كمكش كنید! )به آداب وسواسی وی دامن نزنید(

در پایان الزم به یادآوری است كه وسواس از جمله مشكالت روانشناختی مهم 
محسوب می شود و نیازمند درمان های بالینی و دارویی است.

پس بهتر است برای درمان به روانپزشك وروان شناسان با تجربه مراجعه شود
امید است این معضل مهم درجامعه ما كمرنگ تر گردد.

شهری

به خاطر 8 دلیل شگفت انگیز هندوانه بخورید
سالمت  آوای  گزارش  به 
این  از  درصد   92 به  قریب 
میوه را آب تشكیل می دهد 
و میوه ای بدون چربی است. 
از  هندوانه  مصرف  خواص 
بهبود سالمت قلب و عروق 
سیستم  تقویت  تا  گرفته 

ایمنی بدن، متنوع است:

بهبود سالمت قلب و عروق و استخوان ها: لیكوپن موجود در 
هندوانه برای حفظ سالمت قلب و عروق به رسمیت شناخته شده است 
ضمن این كه یك عامل مهم در ترویج سالمت استخوان ها نیز محسوب 
می شود. مصرف مقددار زیاد هندوانه از آنجا كه منجر به بهبود جریان 
خون از طریق شاهرگ ها می شود، به عملكرد قلبی عروقی كمك می 
هندوانه  دهد.  می  كاهش  را  اكسیداتیو  استرس  همچنین  لیكوپن  كند. 
ضمنا سرشار از پتاسیم است و به حفظ كلسیم در بدن و داشتن استخوان 

ها و مفاصل قوی تر كمك می كند.

گرم  میلی   250 حاوی  هندوانه  آب  لیوان  هر  بدن:  چربی  كاهش 
سیترولین است؛ یك اسید آمینه كه به آرژنین تبدیل می شود به جلوگیری 
از تجمع بیش از حد چربی در بدن كمك می كند. طبق تحقیقات جدید 
مصرف آب هندوانه قبل از فعالیت بدنی شدید به كاهش ضربان قلب و 
درد عضالت كمك می كند و این به خاطر سیترولین موجود در آن است.

حفظ سالمت كلیه: هندوانه یك ادرار آور طبیعی است و بر خالف 
كافئین و الكل به حفظ سالمت كلیه ها كمك می كند.

پشتیبانی از عصب و عضله: هندوانه سرشار از پتاسیم و یك الكترولیت 
طبیعی است كه منجر به تنظیم عملكرد اعصاب و عضالت می شود.

بهبود سالمت چشم: هندوانه یك منبع فوق العاده از بتاكاروتن است 
كه در بدن به ویتامین آ تبدیل می شود و به تولید رنگدانه در شبكیه و 
محافظت از دژنراسیون ماكوال وابسته به سن و شب كوری كمك می 
بافت  ها،  دندان  پوست،  سالمت  حفظ  برای  همچنین  آ  ویتامین  كند. 

اسكلتی و غشاهای مخاطی مفید است.

پشتیبانی از سیستم ایمنی بدن، بهبود زخم و جلوگیری از آسیب 
به سلول: محتویات ویتامین ث موجود در هندوانه فوق العاده زیاد است 

و این ویتامین تقویت كننده سیستم ایمنی بدن به شمار می رود. پ

تولید انرژی: هندوانه سرشار از ویتامین های ب است كه برای تولید 
انرژی مفید هستند. متخصصان تغذیه توصیه می كنند كه هندوانه منبع 

بسیار خوبی از ویتامین ب 1، ویتامین ب 6 و منیزیوم است.

كاهش شدت آسم: آنتی  اكسیدان  های موجود در این میوه به كاهش 
شدت آسم كمك می  كنند. همچنین خطر سرطان روده، آرتروز هماتوئید 

و سرطان پروستات با مصرف هندوانه كاهش می یابد.

فرهنگ سالمت

دانش و سالمت

حـرفـ

مهدی سلطانی راد - شاید به جرأت بتوان گفت تا قبل از دهه 80 و سر و شكل 
گرفتن كانون اندیشه جوان سپهری كه خواستگاه و رویشگاه نوجوانان و جوانان 
عالقمند به حیطه های مختلف فرهنگی هنری از جمله تئاتر بود كمتر رد و اثری از 
زنان و دختران فعال در حوزه تئاتر كاشان شاهد بودیم. تئاتر كاشان از همان روزهای 
پاگرفتنش در دهه 50 تا امروز بیشتر قلمرو حكمرانی آقایان بود. بدین معنی كه به 
دلیل جو و شرایط اجتماعی و فرهنگی بومی خاص كاشان تئاتر در این شهر و در 
طی 4 دهه اخیر به تربیت و پرورش بازیگران و كارگردانان مرد بیشتر پرداخته است 
تا زنان و دخترانی كه پتانسیل هنری شان در كاشان شاید كمتر از مردان نیست.        
از نسل زنان فعال در هنر تئاتر و نمایش كاشان به خصوص در حوزه تئاتر كودك 
و عروسكی در طول دهه 60 تا اوایل دهه 70 میتوان به خانم فریبا گالبچیان و 
از میان امروزی ها به زهره استادی، یاسمن نصیری، فرناز ماجدی، سمیه اكبری 
و البته سحر خداداده كه مقداری حرفه یی تر از بقیه كار می كند اشاره كرد كه 
سرشناس ترین ها در بین زنان و دختران فعال تئاتر كاشان هستند. خداداده سال 
92 با نمایش آسمان روزهای برفی و سال 94 با نمایش ورود ممنوع در جشنواره 

سراسری تئاتر مهر كاشان عنوان برترین بازیگر جشنواره را كسب كرد.
غروب یك روز بهاری پای حرفهای سحر خداداده نشستم كه مدتهاست در كالس 
های پیشرفته بازیگری تئاتر در پایتخت شركت می كند و بسیار عالقمند است تا 
تجربیات خود را در اختیار دوستداران حوزه بازیگری تئاتر و سینما در كاشان قرار 
دهد. آنچه در زیر می خوانید پاسخ های این بانوی هنرمند به پرسش های ماست .. 
* متولد سال 65 هستم و از همان كودكی از یك طرف به خاطر هنرمند بودن 
پدرم كه در حیطه نقاشی و تصویربرداری فعال بود و از طرف دیگر به خاطر بازی 
از 14  تئاتر عالقمند شدم.  نمایش و  به  های عروسكی مختص آن سن و سال 
سالگی با یك گروه تئاتر دانشجویی در كاشان به عنوان بازیگر نمایش )دروغ سنج( 
عرصه صحنه را تجربه كردم و سپس در اوایل دهه 80 با كانون سپهری آشنا شدم 
كه كارگاه های آموزشی تئاتر در آنجا با حضور مؤثر و مفید آقایان عباس جمالی 
و مصطفی شبخوان برگزار می شد. در حین همان كالس ها و كارگاه ها نمایش 
)مونیك( به كارگردانی انوش معدنچی را تجربه و بعد از این كار بود كه در سال 86 
به آقای حمیدآخوند نصیری معرفی شدم كه قصد داشت نمایش )سرگیجه( را روی 

صحنه ببرد و بعد از گرفتن تست به جمع بازیگران این نمایش پیوستم. 
* از آقای آخوندنصیری به عنوان كارگردان تئاتر و استادم در این حیطه چیزهای 
زیادی یاد گرفته ام و جایگاه األنم را به نوعی مدیون ایشان هستم و حتم دارم 
كه ایشان عالوه بر من حق بزرگی نیز بر گردن تئاتر كاشان به ویژه در دهه 70 

و 80 دارند.

* تاكنون در حدود 10 یا 11 نمایش در كاشان به عنوان بازیگر حضور داشته ام كه 
این آمار نشان می دهد تا حدودی بازیگری گزیده كار هستم. به نظرم دیده شدن 
مفرط یك بازیگر چه در تئاتر و چه سیما نباید مالك موفقیت باشد بلكه حضور مؤثر 
یك بازیگر و اینكه با فالن كاراكتر در ذهن ها بماند میتواند شاخصه یك بازیگر 

خوب باشد. در اصل همه چیز به انتخاب خوب بازیگر بر می گردد. 
* اكثر كارهایی كه تاكنون در آن ها به عنوان بازیگر حضور داشته ام را دوست 
دارم. راز عروسك به كارگردانی آقای شریعت زاده كه وحیدرضا صادقپور زحمت 
زیادی در كنار بازی در آن كشید به عنوان یك نمایش طنز آیینی موزیكال برای 
من تجربه خوبی بود و آن را دوست داشتم. این نمایش هم در اجرای جشنواره 
تئاتر آیینی سنتی و هم در اجرای عمومی موفق ظاهر شد كه متأسفانه بنده به 
دلیل بیماری و شركت در كالس های بازیگری نتوانستم در اجرای عمومی آن 
حضور داشته باشم. ورود ممنوع به كارگردانی آقای سعید خسروی هم كه یك درام 

اجتماعی بود را پسندیدم و از حضور در این نمایش راضی بودم.
برای  انصافأ  امامی  امین  آقای محمد  كار  كارگردان  ممنوع دستیار  ورود  كار  در   
به ثمر رسیدن كار به ویژه در بخش بازیگردانی به بهترین شكل زحمت زیادی 

كشیدند. البته نمایش سرگیجه به كارگردانی آقای آخوندنصیری كه اكثر بچه های 
تئاتر كاشان در آن حضور داشتند نیز كار خوبی و رضایت بخشی برای خود من بود.
* حضور در نمایش پستچی پابلو نرودا به كارگردانی استاد كوشك جاللی افتخار 
دیگری بود كه یكی دو سال پیش در كاشان نصیب من شد. تجربه فوق العاده یی 
كه از ساعت 8 صبح تا 6 عصر و به مدت 25 روز در كنار خانم استادی و آقایان صابر 
و جدی درگیر آن بودیم و تا قبل از این نمایش  تجربه چنین كار سنگینی را نداشتم.

* كار حرفه یی در هنر تئاتر یعنی داشتن تمرین مداوم، مطالعه و آموختن در همه 
حال. اینكه در فالن كارگاه آموزشی شركت كنیم و همه چیز را به همان مدت 
حضور در كارگاه موكول كنیم چیزی را در ما عوض نخواهد كرد بلكه استمرار و 
تمرین مباحث ارائه شده در كالس در تنهایی و منزل و محیط گوناگون و میل به 

یادگرفتن است كه ازیك هنرمند- در شاخه های مختلف- یك چهره ماندگار می 
سازد. وقت گذاری با صبر و حوصله و البته حاضر شدن به موقع و دقیق در كالس ها و 
كارگاه های آموزشی همان چیزی است كه در هنر تئاتر معنی حرفه یی بودن می دهد.

* كانون اندیشه جوان سپهری جایی بود كه در اوایل دهه 80 به محملی برای 
برگزاری كارگاه ها و كالس های آموزشی تئاتر بدل شد و بعدها این كالس ها به 
نوعی در فرهنگسرای مهر به ویژه در مقطع جشنواره تئاتر مهر 92 ادامه پیدا كرد. 
كارگاه های فن بیان و زبان بدن توسط آقایان جمالی و شبخوان نقش زیادی در 

پرورش نیروهای خالق تئاتر كاشان در مقطع فعالیت كانون سپهری داشت.
* به نظرم جشنواره تئاتر مهر باید بتواند از نظر سطح كار و كالس فنی نمایش 
هایی كه به بخش مسابقه می رسند چیزی به تئاتر كاشان اضافه كند و عوامل تئاتر 
كاشان بتوانند از رهگذر این جشنواره و هزینه هایی كه برای آن صورت می گیرند 
از نظر فنی و تجربی به داشته های خودشان اضافه كنند. از این نظر كه در نمایش 
های آسمان روزهای برفی و ورود ممنوع حضور داشتم راضی هستم اما نمایش 
هایی كه در كنار این دو كار در دو مقطع سال های 92 و 94 جشنواره دیدم چیزی 
نبودند كه بتواند به تجربیاتم اضافه كند و در رقابتی سنگین بتوانم جایزه بازیگر برتر 

زن را كسب كنم.
*خانه تئاتر كاشان اگر بتواند به ارتقای سطح فنی بچه های تئاتر در قالب برگزاری 
كارگاه های آموزشی كمك كند محمل بسیار خوب و بجایی در كنار هویت بخشی 

به اهالی تئاتر این شهر است. 
* آنچه باعث ارتقای سطح كنونی تئاتر كاشان می شود چیزی جز كاركردن با 
عشق در كنار هم نیست. در كنار هم بودن و كار با همدلی و همكاری و دوست 
داشتن همدیگر است كه باعث می شود بسیاری از مشكالت كار تئاتر در كاشان از 
پیش پایمان برداشته شود. بیاییم آنچه كه هستیم را نشان دهیم چرا كه در هر كاری 

صداقت و بدون غل و غش كاركردن كلید گشایش همه قفل هاست.

* حدود چند ماهی از شركتم در كارگاه های پیشرفته و نوین تكنیك بازیگری
) سنفورد مایزنر( در تهران با حضور و تدریس آقای احسان پایدار می گذرد كه نقش 
ویژه و پررنگی در واقعی شدن بازیگر در عرصه تئاتر و سینما دارد. در این كارگاه ها 
هنرجو یاد می گیرد و می آموزد كه به هنگام ایفای نقش واقعی نفس بكشد، واقعی 
فكر كند و واقعی قدم بردارد. با آموختن تكنیك های سنفورد مایزنر هنرجو خودش 
را به چالش می كشد تا بتواند به خودشناسی برسد. تا همین حاال هم شركت در 
این كارگاه ها كمك زیادی به دانستنی های من در بازیگری كرده و بسیار خوش 
شانس بودم كه فرصت شركت در این كالس ها نصیب من شد. ابتدا این كارگاه 
ها در كمپانی تیاتر باران برگزار می شد كه بعدها به تماشاخانه 3نقطه منتقل شد. 
در این كالس ها و كارگاه ها هنرجو به شكلی آموزش می بیند كه قادر خواهد بود 

نقش را بصورتی واقعی و واقع پذیر از دید بیننده ارائه دهد.
* تمرین پایه ای مایزنر برای آموزش دادن واكنش  به بازیگر " تمرین تكرار " نام 
دارد كه بدین صورت است : دو بازیگر روبروی یكدیگر می نشینند و با یك عبارت 
تكراری به هم پاسخ می دهند . عبارت مورد نظر راجع به رفتار یكدیگر و منعكس 
كننده جریان رفتاری میان آن دو نفر در همان لحظه است ؛ مثل " تو االن در كنار 

من ناراحت به نظر می رسی " . 
با تكرار و به واسطه واكنش های متقابل بازیگرها نسبت به رفتار یكدیگر نحوه ی 
بیان، معنی ، لحن  و شدت عبارت به مرور تغییر می كند. بدینسان بازیگر از فكر 
كردن راجع به كاری كه باید بكند و چیزی كه باید بگوید دست كشیده و با آزادی 
و خود انگیختگی بیشتری واكنش اوایی-كالمی و جسمی نشان می دهد. تمركز 
تكنیك مایزنر بر این است كه بازیگر را به نحوی از ذهن خود بیرون بكشد كه 
رفتارش كامال غریزی شود.  برخی تمرینات تكنیك مایزنر تا به امروز نیز ریشه 
در "تكرار "  دارند ، به گونه ای كه كلمات در قیاس با واكنش ها و حركات كم 

اهمیت تر جلوه كنند .
 در این تكنیك به جای توجه به افكار و احساسات درونی بازیگرنسبت به نقش 
مایزنر سری  متد  واقع  در  است.  مقابل   بازیگر  رفتار  بر  اصلی  تمركز  نظر،  مورد 
تمرینات آموزشی وابسته به هم است كه بر پایه ی یكدیگر ساخته و با وارد شدن 
متن نمایشی پیچیده تر می شود. دانش آموزان سری تمریناتی كه به تدریج سخت 
تر میشود را انجام می دهند تا جایی كه ابتدا بداهه پردازی كنند ، سپس به زندگی 
و  پردازی  بداهه  از  ناشی  خودانگیختگی  شوند  قادر  آخر  در  و  مشرف  احساسی 
توانگری واكنش شخصی را در كار مبتنی بر متن پیاده سازند. مایزنر تكنیك رشته 
های رفتاری  را به شیوه ی خود پرورش داد كه در رشد مهارت های بداهه پردازی 
و همچنین تقویت توانایی تفسیر متن و خلق ویژگی های جسمی منحصر به فرد 

برای هر یك از شخصیت های مورد نظر بازیگر كاربرد دارد.

از سرگیجه و ورود ممنوع تا پستچی پابلو نرودا در گفتگو با بانوی بازیگر تئاتر كاشان 

خداداده: كار با عشق، صداقت و همدلی و در كنار هم 
بودن رمز موفقیت تئاتر كاشان است

آتش وسواس  )قسمت دوم(
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