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صفحه2

ظرفيت انتقادپذيري دستگاه هاي 
مسئول در شهر چقدر است؟

گزارش مردم سیلک از بازتاب برگزاری جشنواره منطقه ای سینمای جوان در شهر

22جشنواره ای مهم؛ اما بی خبر و کم اثر

کمک  در  که  کاشان  کوهنوری  هیئت  اول  تیم  بازگشت  از  پس 
به  روز یکشنه  تیم دوم  بود  رفته  دنا  قله  به  تیم های جستجو  به 

خط  هواپیمای  سقوط  محل  ارتفاعات 
هوایی تهران-یاسوج اعزام خواهد شد.

به گفته مسئول هیئت کوهنوردی کاشان 
حادثه سقوط  از  روز  یک  از گذشت  بعد 
هواپیمای تهران -یاسوج و اعالم آمادگی 
به  کاشانی  خبره  کوهنوردان  از  تعدادی 
جستجوی  عملیات  برای  هالل احمر 
اجساد، تیم چهار نفره این هیئت متشکل 
از آقایان علی شکرریز، ابوالفضل مناقبی، 
حسین میرزا آقایی و حبیب اله صباغی به 

سمت دنا اعزام شد.
احسان ارفع به خبرنگار کاشان نیوز گفت 
که باوجوداینکه ما درصدد اعزام تیم دوم 
بودیم خبر دادند که به علت شدت برف 
عملیات  هیچ گونه  امکان  شدید  بوران  و 
تجسس وجود ندارد، لذا تیم اعزامی پس 
از بازگشت از قله اکنون در حال بازگشت 

روز یکشنبه به  به کاشان هستند. وی گفت قراراست که مجدداً 
درخواست هالل احمر یک تیم دیگر نیز اعزام شوند.

تيم دوم هيئت کوهنوردی کاشان يکشنبه به قله دنا اعزام می شود

از هزينه براي جشنواره سینمايي
 تا ايجاد تشكیالت جديد

 انفعال و سردرگمي در شهرداری

کاشان چهارمين پايتخت کتاب ايران شد

هنرجويان رزمی کار استاد 
محسن سودايی بر سکوی 

قهرمانی تهران 3
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و  شد  شورا  اکثریت  حائز  همدلی  لیست  آنکه  از  پس 
از همان ابتدا ساز جدایی ناظم رضوی را کوک کردند 
نمی  هم  آنها  فکرتان  خوش  و  ترین  خوشبین  شاید 
دانستند چگونه شهرداری را که به زعم آنان به ویرانه 
ای تبدیل شده بود، اداره خواهند کرد. انتخاب ابریشمی 
راد به عنوان شهردار و شایعات وجود اختالف نظر بین 
اعضای لیست همدلی در انتخاب شهردار و موافقت عده 
ائتالف،  حفظ  جهت  به  و  ناچاري  سر  از  اعضا  از  ای 
ابهامات موجود در خصوص نحوه اداره شهر را بیش از 

پیش تقویت کرد.
ابریشمی راد  اگر چه مدت زمان زیادی از عمر حضور 
در شهرداری نمی گذرد، اما همین مدت زمان کم هم 
میتواند مبنای سنجش عملکرد وی باشد. در یادداشت 
های پیشین اشاره شد کار وی در شهرداری حداقل از 

آن جهت که در موضوع فعالیت های.....
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خط پروازی کاشان به شیراز با  هواپیمای 
پسابرجامی داير می شود

ایرنا- بنابر اعالم فرودگاه کاشان خط جدید پروازی از این شهر 
به مقصد شیراز با جدیدترین هواپیمای پسابرجامی ای تی آر 

)ATR( از سوم اسفند ماه برقرار خواهد شد.
خط پروازی کاشان به شیراز با جدیدترین هواپیمای پسابرجامی 

دایر می شود.
روابط عمومی فرودگاه کاشان شامگاه چهارشنبه اعالم کرد که 
شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از سوم اسفند 1396 
تا دوم فروردین 1397 در روز های پنجشنبه و از پنجم اسفند 
تا چهارم فروردین نیز شنبه ها مسیر پروازی شیراز- کاشان- 

شیراز را دایر می کند.
دوموتوره  هواپیمای  جدیدترین   )600-ATR72( آر  تی  ای 
و  ها  فناوری  آخرین  به  نفر   70 ظرفیت  با  که  است  میان برد 
سامانه های رفاهی و ایمنی صنعت هوایی مجهز بوده و امکان 

پرواز و فرود در سخت ترین شرایط جوی را دارد.
قرارداد خرید 20 فروند هواپیمای ای تی آر در فروردین ماه 
سال جاری بین هما و این شرکت فرانسوی-ایتالیایی به امضا 
رسیده است. پیش تر مسیر پروازی کاشان به مشهد مقدس و 
کیش از فرودگاه این شهرستان برقرار شده بود که بنابر اعالم 
فرودگاه کاشان در پروازهای زمستانه هما، هواپیمای کیش به 

شیراز هم پرواز خواهد داشت.

قديمی ترين خانه کاشان در معرض 
غارت سودجويان

مدیر مرکز پژوهشی کاشان شناسی دانشگاه کاشان گفت: بنای 
به  شهرستان  این  تاریخی  خانه  ترین  قدیمی  خان  عبدالرزاق 
دلیل بی توجهی در معرض تخریب و غارت سودجویان میراث 

فرهنگی قرار گرفته است.
از  ابراز شگفتی  با  آبادی روز چهارشنبه  محمد مشهدی نوش 
تخریب بی رویه این بنا بیان کرد: مسئوالن امر بر مرمت خانه 
عبدالرزاق خان تاکید داشتند اما در این چند سال بخش هایی 
به طور مستمر  از جمله شاه نشین ضلع غربی تخریب شده و 

مورد غارت سودجویان قرار دارد.
وی با اشاره به کند و کاو و تخریب روزانه این بنای ارزشمند 
و  راه  وزارت  تملک  اکنون در  افزود: خانه عبدالرزاق خان هم 
شهرسازی است که شهرداری کاشان به دنبال تملک این بنا و 
احیای آن می باشد و امید می رود این اقدام ارزنده به نجات 

بنا بیانجامد.
خانه  کرد:  بیان  کاشان  دانشگاه  شناسی  کاشان  مرکز  مدیر 
و  بری  گچ  معماری،  با  خان‹  ›عبدالرزاق  به  منتسب  تاریخی 
به مساحت سه هزار و 600 مترمربع در 2  ویژه  نقاشی های 

طبقه بنا شده و در محله پامنار کاشان واقع است.
او اضافه کرد: این خانه در کنار آب انبار عبدالرزاق خان واقع 
شده و به نام وی شهرت دارد اما هنوز سند یا مدرک محکمی 
اثبات  صورت  در  نشده؛  پیدا  وی  به  خانه  این  انتساب  برای 
انتساب بنا به عبدالرزاق خان که محل حکومتش در دوره زندیه 
نیز بوده، این خانه را می توان قدیمی ترین، مهمترین و الگوی 

خانه های تاریخی کاشان نامید.
اسنادی  و  میدانی  پژوهش های  لزوم  بر  تاکید  با  آبادی  نوش 
درباره صحت انتساب این خانه به حاکم کاشان در دوران زندیه 
ویژگی  تطبیقی  مقایسه  و  شناسی  باستان  های  کاوش  گفت: 
زندیه  بناهای دوران  با دیگر  این خانه  و هنری  های معماری 
می تواند موضوع را روشن کند چرا که بیشتر بناهای تاریخی 

کاشان به دوران قاجار بازمی گردد.
مدیر مرکز کاشان شناسی دانشگاه کاشان عنوان کرد: ویژگی 
اتاق ها در  ارتفاع قابل مالحظه  های بی مانند معماری مانند 
طبقه فوقانی )که در دیگر خانه های قاجاری کاشان کمتر دیده 
می شود( و نوع تزئینات متفاوت آن در بخش شاه نشین می 

تواند در تاریخ گذاری این خانه مهم تلقی شود.
به گفته او، عبدالرزاق خان کاشی والی کاشان در دوران زندیه 
و اوایل قاجاریه بود که پس از زمین لرزه ویرانگر 1192 ه.ق در 
این منطقه نسبت به بازسازی و ساخت بناهای عام المنفعه در 
شهر همت گماشت و به گفته برخی با درایت و هوشمندی وی 

کاشان از هجوم آقا محمدخان قاجار در امان ماند.
ارزش در شهرستان  با  تاریخی  اثر  بر یک هزار و 700  افزون 
کاشان شناسایی و تاکنون 320 اثر در فهرست آثار ملی ثبت 

شده است.

خبر

در مسابقات کیک بوکسینگ که در روز جمعه 27 بهمن ماه در تهران برگزار گردید تیم پنج نفره شاگردان 
محسن سودایی خوش درخشیدند. در این مسابقات که تحت عنوان "چندجانبه جام پلیس افتخاری"  
ترتیب یافته بود 1۴0 نفر از شهرهای اطراف تهران به رقابت پرداختند که در نتیجه آن، آقای سید سجاد 
امیداله به نمایندگی از تیم نونهاالن رتبه اول،مدال طال ، آقای امیر میمه ای به نمایندگی از تیم جوانان 
کاشان رتبه دوم ، مدال نقره و آقایان عباس رزاق زاده، محسن رحیمیان و ماشااهلل شريف زاده به 
نمایندگی از تیم بزرگساالن کاشان هرکدام رتبه دوم را از آن خود کردند که همه این نفرات موفق به کسب 
مدال نقره شدند. در صحبت کوتاهی که با محسن سودایی داشتیم او این نتیجه رضایت بخش و افتخار 

آفرین را حاصل  کار و تمرین با این قهرمانان جوان دانست.
 وی در این گفت و گو از مسئول سبک پرادال استان اصفهان، آقای علی موکلی و همچنین همکاری 

ریاست هیئت رزمی شهرستان، آقای حمیدرضا تجملی تشکر نمود. 
گفتنی اینکه محسن سودایی 1۵ سال سابقه قهرمانی و مربیگری رشته کیک بوکسینگ و قهرمان اول 

جهان در 2016 باکو و مقام اول باشگاه های آسیایی در 2016 اربیل عراق را در کارنامه خود دارد.

هنرجويان رزمی کار استاد محسن سودايی
 بر سکوی قهرمانی تهران
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چند روز پیش در یکی از کانال های تلگرامی کاشان که توسط یکی از 
خبرنگاران سختکوش و متعهد راه اندازی شده، فیلمی منتشر شد که 
بازخوردهای زیادی بین شهروندان داشت. فیلمی از ایستگاه اتوبوس 
میدان  پانزده خرداد که در ساعتی که می بایست به مردم خدمات 
ایستگاه  داخل  در  آنکه  تر  عجیب  و  بود  بسته  باشد،  داشته  رسانی 
چند موش سرگردان جوالن می دادند. ظاهراً پس از انتشار این فیلم 
پاسخگویی،  قصد  به  مربوط  دستگاه  عمومی  روابط  محترم  مسئول 
ضمن انتشار اطالعیه ای خطاب به شهروندان و بدون هرگونه توضیح 
یا تکذیب موضوع  تایید  قانع کننده و بدون  قابل قبول و ذکر دلیل 
صرفاً به بیان ساعت شروع و پایان فعالیت ایستگاه های اتوبوس می 

پردازد. در خصوص این اتفاق چند مورد قابل توجه است:
از وظایف  افکار عمومی و رسانه ها یکی  یکم:  پاسخگویی به مردم، 
دستگاه های دولتی و عمومی خدمت رسان است. در این میان روابط 
عمومی ها به عنوان پل ارتباطی دستگاه با جامعه نقش بسیار مهمی 
در شکل گیری ذهنیت افکار عمومی نسبت به کارایی و پاسخگویی 
چنین  با  ها  عمومی  روابط  مواجهه  نوع  مسیر  این  در  دارند.  ادارات 
اخباری نیازمند ظرافت و دقتی خاص است. موضع گیری تهاجمی  و 
انکار واقعیت های موجود کمکی به حل مشکالت نمیکند. اتفاقاً یک 
سازمان پیشرو در چنین مواقعی ضمن استقبال از انتقاد و بیان کاستی 
های احتمالی از آن به عنوان یک فرصت برای بهبود  فرآیندهاي خود 
عمومی،  اذهان  در  محور  مشتری  و  پویا  سازمان  یک  بندی  نقش  و 

استفاده می کند. 

دوم: در مقابل انتشار این خبر، روابط 
عمومی با انتشار اطالعیه نسبت به آن 
واکنش نشان داد. در حالیکه درست 
تر آن بود که اگر هم نمی خواستند 
یا نمی توانستند به واسطه آنکه منبع 
منتشر کننده فاقد شخصیت حقوقی 
بود، کانال مربوطه  مستقل و رسمی 
با  بایست  می  دهد،  قرار  مخاطب  را 
انتشار یک خبر در خصوص این اتفاق 

پاسخ دهند.
محترم  مسئول  معلوم  قرار  از  سوم: 

روابط عمومی برای انتشار اطالعیه ی خود در کانال مربوطه، از زبان 
تهدید استفاده کرده تا ادمین کانال نسبت به انتشار اطالعیه در کانال 
اقدام کند. متاسفانه تهدید و تحدید مطبوعات و رسانه ها در شهر و 
در بین مسئوالن به موضوعی فراگیر و جریانی مدوام تبدیل شده است. 
در شهری که رسانه های شناسنامه دار و قانونی آن از امنیت شغلي 
برخوردار نیستند،  تهدید یک کانال غیررسمی، هر چند شناخته شده 

و معتبر، چیز عجیبی نیست.
چهارم: سخن پایانی با مسئوالن محترم سازمان هایی نظیر اتوبوسرانی 
است. اگر رسانه ای نسبت به گوشه ای از فعالیت های یک دستگاه 
تخطئه  قصد  به  نه  کند  می  آشکار  را  ضعفی  یا  و  کرده  وارد  انتقاد 
امور  سامان  و  اصالح  قصد  به  بلکه  مسوول  و  سازمان  آن  کوبیدن  و 

است. در همین موضوع اخیر، آیا نمی شد ضمن بررسی امر اگر فردی 
وضع  اصالح  به  نسبت  و  کرده  متنبه  را  آن  مرتکب شده  را  خطایی 
موجود اقدام نمود. قطعاً کسی خطای احتمالی یک شخص یا کارمند 

جزء را به حساب باالترین مقام آن سازمان نمی نویسد.
 اما عدم توجه به انتقادات و نقاط ضعف، قابل اغماض نیست. به هر حال 
اتفاق مورد بحث ممکن است فقط یکبار و به دلیل موجه یا غیرموجهی 
رخ داده باشد و یا ورود موش به ایستگاه با توجه به خرابه های کارخانه 
شرکت رسیدگی و بافندگی امري خارج از کنترل اتوبوسرانی باشد که 
شاید تله گذاری یکی از راه های حل آن است که جملگی می توانست 
در پاسخ روابط عمومی اتوبوسرانی به آن توجه شود. اقناع افکار عمومی 
و عذرخواهی در صورت بروز اشتباه و کوتاهی در انجام وظایف از ویژگی 

های مدیران بزرگ و شجاع است.

ظرفيت انتقادپذيري دستگاه هاي 
مسئول در شهر چقدر است؟

پس از آنکه لیست همدلی حائز اکثریت شورا شد و از همان ابتدا 
ساز جدایی ناظم رضوی را کوک کردند شاید خوشبین ترین و خوش 
فکرتان آنها هم نمی دانستند چگونه شهرداری را که به زعم آنان به 
ویرانه ای تبدیل شده بود، اداره خواهند کرد. انتخاب ابریشمی راد 
به عنوان شهردار و شایعات وجود اختالف نظر بین اعضای لیست 
همدلی در انتخاب شهردار و موافقت عده ای از اعضا از سر ناچاري و 
به جهت حفظ ائتالف، ابهامات موجود در خصوص نحوه اداره شهر را 

بیش از پیش تقویت کرد.
اگر چه مدت زمان زیادی از عمر حضور ابریشمی راد در شهرداری 
اما همین مدت زمان کم هم میتواند مبنای سنجش  نمی گذرد، 
عملکرد وی باشد. در یادداشت های پیشین اشاره شد کار وی در 
شهرداری حداقل از آن جهت که در موضوع فعالیت های عمرانی با 
ناظم رضوی مقایسه خواهد شد، بسیار سخت است و این شهردار 

فضای غیرعادالنه ای را تجربه خواهد کرد.
 اما این فضا روی دیگری نیز دارد، انفعال و رکود در شهرداری و 
سرپوش گذاشتن به نقاط ضعف و کم کاری ها به بهانه بدهی های 
سنگین برجاي مانده از دوره قبل و انداختن همه تقصیرها به گردن 
ناظم رضوی نیز می تواند از سوی مدیریت جدید شهرداری صورت 

پذیرد.
انفعال این روزهای شهرداری، این  است  از  بحث رکود و  مهمتر 
که هیچ افق روشن و امیدبخشی نیز نسبت به آینده وجود ندارد. 
شهردار جوان و تیم مدیریت فعلی به ویژه مشاور پرنفوذ و همه کاره 
ی این روزهای شهرداری، هیچ برنامه و استراتژی برای اداره شهر 

ارائه نداده اند. 
 روزهای پایانی سال است و علی القاعده می بایست تاکنون بودجه 
شهرداری به شورا ارائه شده باشد ولی کمترین اطالعی از رویکرد 
داده  مردم  به  بعد  در سال  برنامه شهرداری  اصلی  گیری  و جهت 
نشده است. در چنین شرایطی مشاهده می شود که جناب شهردار 
در مقام  یک نظریه پرداز به ایراد سخن و نظر در خصوص مسایل 

فرهنگی اجتماعی شهر می پردازد. شهردار و تیم مدیریتی مستقر در 
شهرداری که داعیه زیادی در امور شهر و شهرداری دارند می بایست 
به جای سخنرانی و نظریه پردازی قدری برنامه ریزی و عملگرایی 
را در دستور کار قرار دهند. از جمله این ایده پردازی ها، میتوان 
به سخنرانی ابریشمی راد در نماز جمعه هفته گذشته اشاره کرد.  
سخنرانی به عنوان سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه فرصت 
مناسبی است که یک شهردار نسبت به ارایه عملکرد دوره هر چند 
کوتاه خود به ویژه عملکرد های اصالحی اشاره کرده و مشکالت و 
واقعیت های امروز شهرداری را  عادالنه و بدون کتمان بیان نماید 
و نیز برنامه های عملی و اجرایی نه آنچه که فقط روی کاغذ نوشته 
می شود و به درد رای اعتماد می خورد را اعالم نماید. شهرداری باید 
برای مردم و افکار عمومی توضیح دهد چرا به جای اقدامات اساسی 
و زیربنایی در فعالیت عمرانی و یا اتخاذ سیاست های مالی برای برون 
رفت از بحران مالی، به فعالیتهای روبنایی و ظاهری نظیر تغییر در 
ساختار اداری شهرداری که معلوم نیست با نظر شورا بوده یا خیر، 
مبادرت کرده است.  هدف از ایجاد "معاونت فرهنگی اجتماعی" و 
"مرکز تولید و پژوهش های رسانه ای شهرداری" چیست. با وجود 
"سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری" و نیز "مرکز ارتباطات راهبردی 
و امور بین الملل"، کارکرد این دو بخش که اخیراً و بی سر وصدا 
به  ایجاد شود چرا  بناست وظیفه جدید  اگر  ایجاد شده چیست.  
بخش های موجود محول نشود. به هر حال توضیح و توجیه این 
انتظار   مورد  عمومی  افکار  اقناع  برای  شهرداری  سوی  از  تغییرات 
است. اگر قرار باشد به بهانه و واسطه ی تشکیل یک معاونت جدید 
انسانی جذب  دوباره در تشکیالت فربه و متورم شهرداری، نیروی 

شود چه تفاوتی با دوره مدیریت قبلی وجود خواهد داشت.
 اگر شهرداري با مشکالت مالي دست و پنجه نرم مي کند انجام 
هزینه براي جشنواره منطقه اي سینماي جوان چه توجیهي دارد؟ 
مردم نمي پرسند اگر شهرداري پول ندارد چرا در جایي خرج مي 
به  که  اساسي  ایرادات  از  یکي  مگر  نیست؟  مربوط  او  به  که  کند 

ناظم رضوي گرفته مي شد همین هزینه هاي غیرمرتبط نبود؟ پس 
چرا همین اشتباهات دوباره تکرار مي شود؟ این چه توجیهي است 
که در پاسخ به چنین سواالت و انتقاداتي، موضوع اعتبار کاشان و 
سرزبان افتادن و یا روي آنتن صداوسیما رفتن نام کاشان را بهانه ي 
مخارج سنگین مي کنند؟ حکایت شهرداري و این چنین توجیهاتي 

، حکایت جیب خالي و پز عالي است.
 اعتبار شهر با چهار مرتبه اسم بردن در رسانه ملي بیشتر مي شود 
یا اینکه شهرداري را بدون طلبکاري چند صد میلیاردي بشناسند. 
براي  عمراني  هاي  پروژه  تکمیل  و  پیمانکاران  بدهي  پرداخت  آیا 
شهرداري اعتبار نمي آورد.؟ به هر حال اوضاع شهرداري این روزها 
آن  براي  فکري  بایست  مي  بزرگان شورا  و  نیست  مناسبي  اوضاع 

بیاندیشند.

از هزينه براي جشنواره سینمايي تا ايجاد تشكیالت جديد
 انفعال و سردرگمي در شهرداری
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اينجا ديگرآب نيست...
عطش

تشنگی  از  که  را  نوکش   / زاده  رسول  زهرا 
توی  بازی که  زیر شیر آب  بود  به هم چسبیده 
چمن های بلوار هرز می رفت گرفت.گرما بیشتر 
پرواز  خستگی  از  پرهایش  بود  شده  هرسال  از 
برای  گلویی  نداشت.حتی  شدن  باز  نای  طوالنی 
اینهمه شلوغی  به  آرام و بی دقت  بغو کردن  بغ 
شهر تا زیر سایه ی شمشاد کنار جدول خودش 
خسته  تن  مسافری  بود  می  آرام  کشاند.باید  را 
به خنکای اندک چمن های زرد و سایه درخت 
میان بلوار سپرده بود و حتما خواب های آشفته 
می دید که گاهی که خوابش سبک تر می شد ته 
ناله هایش دلش را ریش می کرد.لب های خشک 
زیر  برنجی  گونی  روی  از  که  مسافر  باز  نیمه  و 
سرش آویزان شده بود او را به یاد زمینهای دهان 
انداخت.روستایی  روستا  ی  کرده  باز  تشنگی  از 
ریز  سر  پیش  سالهایی  و  روزها  قناتش  تنها  که 
بود و سر سبزی ده مامن مسافران و حاال هرچه 
را  ساکنان  سالها  این  بود  شده  کمتر  قنات  آب 
پیکر.دریچه  و  در  بی  شهر  این  به  بود  کوچانده 
بیرون رِو قنات عمقی به قدر نوکش شاید گرفته 

و به زور علف های کنارش را خیس می کند.
هر  مسافر  کبوتران  بود.از  نمانده  ده  در  کسی 
به  گاه  کبوتران  تا  دو  یکی  و  نبود  خبری  ساله 
ده  و  نبودند  خبر  هم خوش  باالتر  های  ده  گاه 
دهان  که  و خشکی  بایر  های  زمین  به  نیز  آنها 
بدل  اند  کرده  باز  آسمان  خورشید  به  التماس 
دیگرش  پهلوی  به  و  زد  غلتی  مسافر  بود.  شده 
خوابید چشمان نیمه بازش را که دنبال کرد آن 
بود  از آب شلنگی  رو خیس  پیاده  میدان  طرف 
های  فلس  فروشی  ماهی  ی  مغازه  صاحب  که 
کنده شده را به جوی پر از زباله می راند آفتاب 
ها می گرفت  فرش  از سنگ  را  رخصت خیسی 
و مرد مغازه دار بی توجه به رد عابرانی که پا از 
آب شلنگ دور می کنند با آشنایی حرف می زد.

دلش به حال ماهی ها سوخت از دریا جز بویی 
به یادگار  نداشتند لب های نیمه باز شان شاید 

بطری  از  بود  پر  کرد.جوی  فریاد می  را  تشنگی 
تشنگی آب  رفع  برای  تشنگان  آبی که  در  های 
بودند  پرت کرده  را  را می خوردند و ظرف  اش 
التماس  تشنه  باغچه که درختان  راه آب  جلوی 
تا  کردند  می  رفتگری  جاروی  انتظار  به  را  آب 

کنار بزند اینهمه زشتی را.
رفع  برای  که  دید  می  را  مردمانی  زده  حیرت 
می  کوچک  های  شیشه  برای  بهایی  تشنگی 
از دست مغازه دار  دهند و هیچ کدام شلنگ را 

نمی گیرند.کسی انگار چیزی نمی بیند!
کوچک  فواره  آب  هنوز  زد  هم  به  را  بالهایش 
بلوار هرز می رفت و آسفالت را آبیاری می کرد.
ماشین ها با سرعت رد می شدند و خیابان باالیی 
برای شستن به صف می  زیر سایه چند درخت 
اینکه  از  خرسند  شاید  صاحبانشان  و  ایستادند 
تا ساعت  آنکه هزینه شستن مکانیزه بدهند  بی 
ها می توانند به کف مالی و شستشو ی رایگان 

ادامه بدهند.
کویر تشنه خانه های داغ و نگاه منتظر سوخته 
دلش  آمد  که  ذهنش  در  ها  صیفی  و  گیاهان 
تاب نیاورد پر کشید اینطور که ساکنان شهر بی 
به  بیشتر  سال  ده  گذشتند  نمی  آب  از  رحمانه 

زندگی شان شاید  نمی شد امید داشت.
دلش لرزید از فکر کردن به ده سال بعد،خشک 
و داغ و التماس های لب های تشنه کودکی که 
ها  کوچه  پس  کوچه  در  سفالی  کوچک  کاسه 

دنبال قطره ای آب برای سیراب شدن.
زمستان  که  رحم  بی  باد  صدای  و  خالی  شهر   
زود رس استخوان سوز را در آفتاب مرداد به رگ 

های شهر تزریق می کرد.
پیش  از  تر  خسته  سلطانیه  چشمه  لب  نشست 
به  را  چشمه  بازیگوش  های  تشنه.ماهی  نه  اما 
ته  آب  که  ی  کودکی  کوچک  دستان  انعکاس 
لیوانش را سخاوتمندانه و بی فلسفه پای درخت 
های چنار بلند باغ فین می کرد حواسش را به 

امید می کشاند.

مهندس محلوجی: در سطح و عمق بستر حوزه فرهنگی کاشان 
گوهرهای ناشناخته ای از فرهنگ، ريشه و اصالت اين سرزمين نهفته 

است که بايد آنها را کاووش کرد
آیین  در سخنرانی  محلوجی  مهندس حسین 
گشایش نمایشگاه فصل دوم یافته های محوطه 
باستانی استرک و جوشقان در دانشگاه کاشان 
هفتم  جلد  آینده  سال  می کنیم  تالش  گفت: 
هزارسال  هفت  محوریت  با  کاشان  دانشنامه 
آن  از  بخشی  که  کاشان  سفال  مستند  تاریخ 
حاصل تحقیقات سه دانشمند باستان شناس 
فرهنگ  بنیاد  مؤسسه  توسط  است،  ایرانی 

کاشان روانه بازار نشر شود.
مدیر  و  مؤسس  آنالین،  کاشان  گزارش  به 
بنیاد فرهنگ کاشان در این آیین حاصل 2۵ 
سال کار و تالش در بنیاد فرهنگ را با هدف 
تدوین تاریخ یک شهر کهن و متمدن دانست 
و افزود: کاری که مؤسسه بنیاد فرهنگ کاشان 
داده  انجام  مدت  این  در  منت  بی  صورت  به 
تاریخ یک شهر  با هدف تدوین  تجربه ییست 
در  و  نداده  رخ  دیگری  شهر  در  تاکنون  که 
و  سطح  در  بگوییم  خواسته ییم  جمله  یک 
گوهرهای  کاشان  فرهنگی  حوزه  بستر  عمق 
این  اصالت  و  ریشه  فرهنگ،  از  ناشناخته یی 
کاووش  را  آنها  باید  که  است  نهفته  سرزمبن 
کرد. وی در این آیین که فرماندار، رییس اداره 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و 
از  داشتند  حضور  نیز  کاشان  دانشگاه  رییس 
بررسی و واکاوی تاریخ سکه های کاشان پس 
از اسالم به عنوان یکی از حوزه های تحقیق 
و  برد  نام  کاشان  فرهنگ  بنیاد  در  پژوهش  و 
طالیی  های  سکه  ترین  قدیمی  شد:  یادآور 
اسالمی ضرب شده در کاشان، مربوط  دوران 
است  در حالی  این  و  است  دوره سلجوقی  به 
که ما -  بنیاد فرهنگ کاشان - هنوز در مورد 
سکه های کاشان در دوران قبل از اسالم ورود 
نکردیم اما در حوزه فرهنگی کاشان سکه هایی 
از قبل از اسالم در نیاسر، اریسمان، ابوزیداباد و 
.. یافت شده که در مورد ضرب آنها در کاشان 

مستنداتی وجود ندارد.
مهندس محلوجی در ادامه به نقد نظریه"کوچ 
رونده بودن قوم آریایی " پرداخت و خاطرنشان 
نبودند  رونده  قوم کوچ  آریاییها هیچگاه  کرد: 
چرا که در جلد سه و چهار دانشنامه کاشان 
منتشر شده در بنیاد فرهنگ کاشان  ، مرحوم 
جهانشاه درخشانی با تحقیقات ۴0 ساله علمی 
استفاده  و  کاشی  قوم  و  ایرانی  اقوام  روی  بر 
می  روشن  جهانی  معتبر  مأخذ  و  منابع  از 
سرزمین  آریاییان،  اصلی  خاستگاه  که  کنند 
دولت  فلزات  و  معادن  وزیر  است.  بوده  ایران 
و  سیلک  تاریخ  هزارسال  هشت  به  سازندگی 
در  سفال  تولید  تاریخ  هزارسال  هفت  سابقه 
را  آریاییها  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  کاشان 
اگر به عنوان ستون و بدنه یک درخت فرض 
کنیم، شاخه های آن درخت اقوام امرد، پارس 
کاشان  مردم  نماینده  هستند.  کاشی  قوم  و 
در  اسالمی  شورای  سوم  و  دوم  مجالس  در 
کاشی  و  سفال  تولید  داربون  ریشه  به  ادامه 
از  یکی  افزود:  و  کرد  اشاره  کاشان  تاریخ  در 
موارد تحقیقاتی بنیاد فرهنگ با همکاری دکتر 
اکبری - استاد دانشگاه کاشان - در بخش 
این  نتجه  است که  اسالمی  کاشی های دوره 
هفت  اثبات  بنیاد،  در   86 سال  از  تحقیقات 
هزارساله بودن قدمت تولید سفال در کاشان 
ایجاد مرکز تحقیقاتی و علمی "  و منتهی به 
خانه سفال کاشان " در ماه گذشته با محوریت 

و همت و تالش دکتر اکبری شد.
مؤسس و مدیر بنیاد فرهنگ کاشان همچنین 
دکتر  شهمیرزادی،  ملک  دکتر  از  تجلیل  به 
به  نوکنده  جبرییل  دکتر  و  فهیمی  حمید 
زمینه  در  باستان شناس  و  محقق  عنوان سه 
سیلک  محوطه  پیرامون  پژوهش  و  تحقیق 
با  شهمیرزادی  ملک  دکتر  افزود:  و  پرداخت 
سیلک،  کاران  نقره  همچون  کتابهایی  تألیف 

سیلک  سیلک،  سیادان  سیلک،  روستاییان 
سفالگران  و  سیلک  زیگورات  محصور،  شهر 
سیلک اهمیت این محوطه را نشان داده اند و 
این در حالی است که دو کتاب نیز گریشمن 
دکتر  و  نوشته  این محوطه  های  یافته  درباره 
"مس سنگی"  حمید فهیمی هم درباره دوران 
آلمان  در  را  کتابشان  و  مطالعه  سیلک  در 
تحقیقاتی  هم  نوکنده  دکتر  و  کردند  منتشر 
در سیلک  آهن  دوران عصر  مورد  در  مکتوب 

انجام داده اند.
وی در ادامه ابراز امیداوری کرد تا سال آینده 
و  تحقیق  آوری  سال جمع  از حدود 10  بعد 
پژوهش، دانشنامه ی ۵۵0 صفحه یی فارسی و 
انگلیسی "هفت هزارسال تاریخ سفال کاشان" 
که در آن تحقیقات دکتر ملک شهمیرزادی، 
نوکنده  جبرییل  دکتر  و  فهیمی  حمید  دکتر 
فرهنگ  "بنیاد  توسط  شده  گنجانده  نیز 
کاشان" متتشر شود و ما مستندأ بگوییم که 

سفال در کاشان هفت هزارسال قدمت دارد.

مسعود قرائتی/ باالخره جشنواره منطقه ای سینمای جوان در سینما بهمن کاشان برگزار 
و پایان یافت. صرف نظر از کم و کیف اجرای برنامه که در حیطه اهل فن است میزان استقبال 
کاشانی ها و حداقل میزان استقبال دوستداران سینما از این پدیده چیزی است که مانند خوره 
به جانم افتاده است، این موضوع تا آنجا در روح و روانم جا خوش کرده بود که برای بیرون 
کردنش باید قلم و کاغذ را برمی داشتم و ضبط موبایل را روشن می کردم و چنین شد که ناگهان 
خودم را جلوی سینما بهمن یافتم. در وسط خیابان پرچم های سفید رنگ عمودی شهرداری در 
وزش باد اسفندماه میرقصید، در سمت دیگر خیابان فولکس استیشن زرد رنگی که در بقیه ایام 
سال در خیابان علوی به کار فروش قهوه و نسکافه به گردشگران است خودنمایی می کند، اما از 
پیشخوان عقب ماشین و بخار قهوه و مشتری خبری نیست و راننده فعاًل پارکینگ خوبی یافته 
و رفته است. البته کار جشنواره در اینجا پایان یافته و اختتامیه دردانشگاه برقرار است گو اینکه 

بقیه روزها نیز فضا در جلوی سینما بهمن به همین حال و هوا بود.
 رهگذران چه می گويند

و  می شوم  سبز  می کنند  رصد  را  سینما  باالی  های  عکس  که  خانوم  دو  جلوی  وار  فضول 
اسفند  هفتم  تا  چهارم  از  آیا  بله،  می دهند،  ؟جواب  روید  می  سینما  به  شما  آیا  می پرسم: 
می دانید در این سینما چه برنامه ای بود؟ جواب خیر ، برای پرهیز از سوء تفاهم شان جشنواره 
سینمایی را شرح می دهم آنها 19 و 20 ساله و دانشجو هستند می گویند اگر می دانستیم 

می آمدیم، بیشتر وقتی بلیط ها نیم بها است می آییم حاال که رایگان بود چه بهتر.
 نفر بعدی پسر جوانی حدوداً 2۵ ساله است می گوید: سال هاست به سینما نرفته )اگرچه شاد 
است و غم نان ندارد( می گوید باید به دنبال پول رفت سینما و فیلم بعداً می شود رفت. اصال 
کلمه جشنواره هم به گوشش نخورده نمی خواهد هم بداند امیدوار و شاد گام برمی دارد اما 

انگیزه اش به چنگ اوردن پول است.
 همسایه سینما : او مردی در پایان جوانی است که در یک قدمی سینما بهمن مغازه دارد می 
گوید با این که زیاد مشغله ای ندارد اما اخیراً خبرهایی در این سینما بوده که حوصله اش را 

نداشتم بروم ضمن اینکه در خانه هم میشود فیلم دید.
کمی دورتر مردی که ۴0 سال سن دارد،سالم و قبراق است با فیلم و خبر و فرهنگ بیگانه 
نیست می گوید: 17 سال است سینما نرفته از جشنواره سینمای جوان بی اطالع است الزامی 

هم برای دانستن آن ندارد.
دختری از اهالی هنر: دستگاه کوچک تابلو فرش از زیر چادر ملی اش بیرون است می گوید: 
دانشجویی دانشگاه هنر رشته فرش دستبافت است 21 ساله است و به تناسب رشته تحصیلی 
سینما را خوب می شناسد اما از جشنواره اخیر بی اطالع است.او می گوید: چنین برنامه هایی 

برای تهران بهتر است در کاشان کسی استقبال نمی کند.
 کارگری که خوب می فهمد: ۵0 ساله است و از گفتن نام و شغلش ابایی ندارد پیمانکار شهر 

داری است به تناسب شغلی که نصب و جمع کردن بنر هاست از برنامه جشنواره 
سینمایی اخیر اطالع دارد. با این حال خودش در هیچ سانسی از آن شرکت 
نکرده می گوید: سینما و تئاتر صد برابر یک سخنرانی اثربخش و تاثیرگذار است.

سعید مدرس زبان انگلیسی است این روزها در کار پایان نامه ارشد است به فیلم 
عالقه دارد اما سینما نمی رود از جشنواره هم کمترین اطالعی ندارد با این که 

اختتامیه اش در همان دانشگاه خودش بوده.
آخرین نفر : مسئول روابط عمومی یکی از ادارات مهم شهر است و از جشنواره 
خبر دارد به چند نفر هم اطالع رسانی کرده قصد داشت شرکت کند اما فرصت 
نکرد. خوب همه این مشت ها نمونه ای از خروار،  از 10 نفر دیگر نیز سوال شد 
و پاسخ ها به همین منوال بود. به یقین میتوان گفت اگر از همه مردم شهر نیز 
بپرسیم، 99 درصد آنها از وجود جشنواره منطقه ای سینما که زیر گوششان 
اجرا شده اظهار بی اطالعی خواهند نمود. اگر از عامه مردم کوچه و بازار عبور 
کنیم و لزومی برای اطالع و مشارکت آنان در چنین برنامه هایی قائل نباشیم 
یا  مکتوب  رسانه  صاحب  نفر   6 از  می رسد  فرهنگ  اهالی  و  نخبگان  به  نوبت 
را  این پرسش  یا فعاالن فضای مجازی هم  پایگاه های خبری و  خبرگزاری و 
مطرح کردیم همه آنها به اتفاق گفتند که در هیچ یک از سانس های سینما 
نداشتند،  نکردیم، بعضی اطالع  اند. بعضی گفتند فرصت  نکرده  بهمن شرکت 
چندتایی هم اصال نمی خواستند شرکت کنند. آنها حتی یک خبر هم در این 

زمینه در رسانه خود درج نکردند. برای نمونه یک نفر از نویسندگان و شعرای این 
دیار نیز قدم به این جشنواره نگذاشته است. به راستی این عدم استقبال مردم شهر از برای 

چیست؟ عدم اطالع رسانی صحیح یا ساختار فکری مردمان این دیار در این مقوله؟
کسی به دنبال مقصر یا مقصرین نیست بلکه منظور پاسخ به این پرسش است که هدف از 
اجرای چنین برنامه هایی در کاشان برای چیست؟ تاثیر آن بر رشد و شکوفایی فکری، فرهنگی 
و اقتصادی شهر به چه میزان است؟ آیا اصوالً چنین اهدافی برای برگزارکنندگان و مهمانان 

که از اهالی سینما هستند از اهمیتی برخوردار است یا نه.
 شهرستانی ساده گیر آورده اند 

چنین به نظر می رسد که پاسخ به این سواالت منفی باشد بعضی بر این عقیده اند .آقایان 
بودجه شان در پایتخت و مراکز استان ته کشیده مراسم را به شهری مانند کاشان انتقال داده 
تا هم فال باشد و هم تماشا، هم هزینه شان را تأمین )شما بخوانید،تحمیل( و هم گردش 
لحاظ وجود صنایع  به  ثروتمندی  به نسبت شهر  باشند که کاشان  آنها شنیده  کنند. شاید 
مختلف است. در این رهگذر چه باک اگر تاثیری به حال شهروندان این دیار نداشته باشد. آنها 
حتی روزنامه و ساز و کار خبری را هم با خودشان از مرکز آورده اند) روزنامه همبستگی(  آنان 

نیازی به خبررسانی و ارتباط با رسانه های محلی نمی دیدند. صبحانه ،ناهار و شام و وسیله 
ایاب و ذهاب نیز برقراراست، آب و هوای شهر نیز عالیست، به یقین اگر تابستان بود برنامه را 

به یک شهر شمالی مثال رامسر منتقل می کردند.
 هزينه ها از کجاست 

اما به راستی هزینه چنین برنامه ای از کجا تامین می شود؟ آیا آن ها بر خوان شهرداری 
کاشان نشسته اند؟ خوانی که اربابش ۵00 میلیارد تومان بدهی دارد و از جیب همین مردم 
باید سفره این مهمانان را رنگی کنند، شاید هم هزینه این پذیرایی از آن یکصد میلیون تومان 
نیست که در سال 9۴ شورای شهر وقت برای هزینه های فرهنگی کنار گذاشته بود و قولکی از 
بابت آن به رسانه های محلی داده بود. هر چه هست اکنون مهمان به خانه اش رفته به حکم 
مهمان نوازی و حدیث اکرم الضیف ولو..... صحیح نبود که حرفی گفته یا نوشته شود ولی 
اکنون صریح و بی پرده بگویم: این گونه برنامه ها نه تنها هیچ منفعت فرهنگی و مادی برای 
مردم شهر ندارد بلکه هزینه هایی را به عنوان میزبان تحمیل می نماید که باید نهایتا از جیب 
همین مردم تامین شود حاال بگذار مجریان جشنواره " اولویت فیلم گردشگری برای کاشان" 

را صدقه بدهند، هیهات اگر باور کنیم.

گزارش مردم سیلک از بازتاب برگزاری جشنواره منطقه ای سینمای جوان در شهر
جشنواره ای مهم؛ اما بی خبر و کم اثر

هیات داوران چهارمین دوره طرح انتخاب پایتخت کتاب ایران، شهر کاشان را به  
عنوان پایتخت کتاب ایران معرفی کرد. در مراسم اختتامیه چهارمین دورۀ انتخاب و 
معرفی پایتخت کتاب و چهارمین دورۀ جشنوارۀ روستاها و عشایر دوستدار کتاب که 
امروز، سه شنبه هفتم اسفند ماه در تاالر وحدت در حال برگزاری است، »کاشان« از 
شهرهای استان اصفهان، از میان 10 شهر راه یافته به مرحلۀ نهایی داوری، به دلیل 
صنعتی،  ظرفیت های  از  استفاده  و  منسجم  و  مشارکت جویانه  نوآورانه،  برنامه های 
کتاب  »پایتخت  عنوان  به  کتاب،  پایتخت  برنامه های  تدوین  در  هنری  و  فرهنگی 

ایران« دست یافت.
به همین مناسبت، لوح افتخار وزیران کشور و فرهنگ و ارشاد اسالمی و کمیسیون 
حوالۀ  ریال  میلیون  نقدی، 2۵0  جایزۀ  ریال  میلیون  همراه 300  به  یونسکو  ملی 
کتاب از طرف معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به مدیر ادارۀ فرهنگ 

وزیر  با حضور سیدعباس  این مراسم که  اهدا شد. در  این شهر  ارشاد اسالمی و شهردار  و 
انتخاب و  فرهنگ و ارشاد اسالمی و مسئوالن شهرهای برگزیده و تقدیری چهارمین دورۀ 
معرفی کتاب در حال برگزاری است، شهرهای »مهاباد« از استان آذربایجان غربی، »صدرا« از 
استان فارس، »دزفول« از استان خوزستان و »یزد« مرکز استان یزد، شایستۀ تقدیر شناخته 
شدند و با اهدای لوح یادبود وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و کمیسیون ملی یونسکو و مبلغ 
100 میلیون ریال حوالۀ کتاب، از مدیران فرهنگ و ارشاد اسالمی و شهرداران آنها قدردانی 

شد.
در سال 97، از طرح های ترویج کتابخوانی این ۵ شهر، توسط معاونت امور فرهنگی و نهاد 

کتابخانه های عمومی حمایت خواهد شد.
و  نیشابور  اهواز،  ترتیب، شهرهای  به  و 1396(  )سالهای 139۴، 139۵  قبلی  دوره  در سه 

بوشهر به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب و معرفی شده بودند.

کاشان چهارمين پايتخت کتاب ايران شد
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