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به مناسبت روز جهانی غذا محسن تقی زاده معاونت سازمان غذا و دارو  کاشان در نشست خبری اعالم کرد 

کاشان دارای بیشترین میزان چاقی و بیماری های قلبی در کشور

نقد و نظراتی پیرامون یک دهه فعالیت
 اداره تعزیرات کاشان

سرقت اینترنتی در عرض 5 دقیقه؛

1 میلیون و 530 هزار تومان از حساب 
یک شهروند کاشانی ربوده شد

مدیران فرهنگی شهر در آیین تودیع و معارفه 
رییس اداره فرهنگ و ارشاد کاشان چه گفتند؟

نمایشگاه صنایع دستی نابینایان و کم بینایان در 
خانه آل یاسین برپا شد

اعزام تیم های امدادی مرکز فوریت های پزشکی 
کاشان به استان ایالم

عامل توزیع روادید جعلی در آران و بیدگل 
دستگیر شد

 دعوت به همکاری
 هفتـه نامه » مـردم سیـلک « و پایگاه خبـری "پیک سیـلک"

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 نمايد تا ضمن معرفي كلیه وجوه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي محل زندگي خود؛ 
رويدادها ، مشكالت و يا نقاط ضعف و قوت خدمات رساني دستگاه هاي اجرايي در محل زندگي خود را در قالب خبر، گزارش ، 
مصاحبه ، مقاله و يا 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 نشريه به چاپ برسد. تلفن :55456384 - فكس :55456385 -    ارتباط تلگرامی 09162850642     
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نمایشگاه صنایع دستی نابینایان و کم 

بینایان در خانه آل یاسین برپا شد

23 مهرماه روز جهانی عصای سفید نام گذاری شده است. به 
همین مناسبت با همت جامعه نابینایان و کم بینایان کاشان 
نمایشگاهی از آثار روشندالن عزیز کاشانی در خانه تاریخی 

آل یاسین دایر گردید.

های  کاشی  سفالی،  اشیاء  به  توان  می  آثار  این  جملۀ  از   
کارهای  و  کریستال  گلهای  بافتنی،  کیف،  برجسته،  نقش 
چوبی اشاره کرد. عضو هیئت مدیره و معاون اجرایی جامعه 
نابینایان و کم بینایان کاشان طی گفتگویی کوتاه با خبرنگار 
مردم سیلک عنوان کرد: اساسی ترین فعالیت ما که بصورت 
به  آموزش  مثل  است؛  آموزش  شود  می  انجام  گسترده 
کودکان و نوجوانان برای خودیاری و خود اتکایی در انجام 
کارآفرینی که  تعالیمی در جهت  و همچنین  امور شخصی 

مخصوص رده سنی جوانان و بزرگساالن می باشد.
آرام اکبری تعداد نابینایان و کم بینایانی که در شهرستان 
شناسایی شده اند را 630 نفر اعالم کرد و افزود: عالوه بر این 
ها، آموزش هایی هم در زمینه کمک درسی، هنر، موسیقی، 
شعر، ادبیات و یا هر چیز دیگری که احساس کنیم در رشد 

توانمدی بچه ها کمک می کند را انجام می دهیم.
راستای  در  تالش  و  ورزشی  های  فعالیت  بیان  ضمن  وی 
نیز  گویا  کتابخانه  کرد:  خاطرنشان  اعضاء  مسکن  تأمین 
با  آشنایی  کتابخوانی،  به  عملی،  های  کارگاه  بصورت 

شخصیت ها، تخیل داستانی و استدالل می پردازد.
گفتنی است؛ جامعه نابینایان و کم بینایان حدود 20 سال 
است که در کاشان فعالیت می کند و اعضای آن در زمینه 
از  توان  که می  اند  کرده  را کسب  افتخاراتی  مختلف  های 

محمد سرنجی)مدال آور و عضو تیم ملی ُگل بال( نام برد.

اعزام تیم های امدادی مرکز فوریت های 
پزشکی کاشان به استان ایالم

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس کاشان ، دکتر حسین 
ریاحی گفت: در مراسمی که با حضور ریاست و هیئت رئیسه 
محترم دانشگاه، برگزار شد، تیم های امدادی جهت پوشش 
اعزام  ایالم  به  اربعین حسینی  ایام سوگواری  زائرین  سالمت 

شدند.
رییس مرکز فوریتهای پزشکی کاشان افزود: تیمهای امدادی 
اورژانس کاشان در قالب دو دستگاه آمبوالنس مجهز  و یک 
دستگاه اتوبوس آمبوالنس به همراه ۱0 نفر پرسنل در استان 
پایان  تا  ام مهرماه  تاریخ سی  از  و  ایالم مستقر خواهند شد 
مراسم اربعین به زائرین حسینی در مسیرهای منتهی به مرز 

امدادرسانی خواهند کرد.

عامل توزیع روادید جعلی در آران و 
بیدگل دستگیر شد 

فرمانده انتظامی آران و بیدگل از شناسایی و دستگیری یک 
عامل توزیع روادید جعلی در این شهرستان خبر داد. سرهنگ 
مسعود سپهوند گفت: بر اساس اخبار دریافتی مبنی بر توزیع 
با سرعت  انتظامی  روادید جعلی در آران و بیدگل، نیروهای 
اقدام  روادید جعلی  نامبرده و کشف 6۱  به شناسایی  نسبت 
کردند. وی افزود: متهم خانمی 42 ساله است و گذرنامه افراد 
را برای دریافت روادید به فردی دیگر می داد که خود را اهل 

و ساکن اهواز معرفی کرده بود. 
فرمانده انتظامی آران و بیدگل با تاکید بر لزوم مراجعه مردم به 
مرکزهای رسمی برای دریافت روادید سایر کشورها بیان کرد: 
دریافت روادید جعلی که گاه از روی ناآگاهی افراد صورت می 
گیرد، می تواند اثرهای نامناسبی بر روند سفر زائران به عتبات 
عالیات داشته و حتی منجر به دستگیری متخلفان شود. وی 
در  اطالعاتی  گونه  هر  تا  خواست  شهروندان  از  نیز  ادامه  در 
زمینه فعالیت های مشکوک و مجرمانه در آستانه پیاده روی 

اربعین را با شماره تماس ۱۱0 درمیان بگذارند.
بنابر اعالم اداره حج و زیارت کاشان، افزون بر ۱3 هزار نفر 
برای حضور در حماسه بزرگ پیاده روی اربعین تا کنون در 
سامانه سماح نام نویسی کردند و روادید نزدیک به 9 هزار نفر 

نیز صادر شده است.
و  آران  کاشان،  های  در شهرستان  زیارتی  دفتر خدمات   23
بیدگل، قمصر و بادرود در کنار کنسولگری های موقت عراق 
از عالقه مندان  نام نویسی  در استان های قم و مرکزی کار 

شرکت در پیاده روی اربعین را بر عهده دارند.

خبر

پذیرش آگهی در هفته نامه »مـردم سیـلک«

 و پایگاه خبری» پیـک سیـلک«
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ماه  مهر  مورخ 24  غذا  روز جهانی  مناسبت  به  واثقی کله/  فرخنده 
اصحاب  با حضور  دارو شهرستان کاشان  و  غذا  معاونت  نشست خبری 

رسانه برگزار شد.
محسن تقی زاده معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان الگو و فرهنگ 
اشتباه غذایی را یکی از مشکالت عنوان کرده و گفت: متاسفانه الگوی غذایی 
ما به سمت اقالم خوراکی مقوی است و نه مغذی. به عبارت دیگر غذای 
مقوی حاوی مقادیر زیادی از نمک، قند،شکر و چربی  است در حالی که 

غذای مغذی شامل انواع مینرال ها، پروتئین ها و مواد مورد نیاز بدن است.
وی در ادامه با ارائه  آمار سرانه اقالم غذایی در سطح جهانی و مقایسه 
آن با ایران افزود: این فرهنگ اشتباه غذایی کشور ما در آمارها به وضوح 
دیده میشود به عنوان مثال باالترین میزان شیوع چاقی و اضافه وزن به 
زنان و مردان کشور ما تعلق دارد و یا سرانه مصرف شکر در بین مردم 
30 کیلو گرم در سال  یعنی 6 برابر میانگین هر فرد در دنیا است. هم 

چنین سرانه مصرف نوشابه در کشور ما 4 برابر میانگین جهانی است. 
همین فرهنگ اشتباه غذایی را به شکل افراطی تر در کاشان مشاهده 
میکنیم. چرا که طبق آمار دیابت در کاشان باالی ۱0 درصد عنوان شده  
و  در مورد چاقی و اضافه وزن خصوصا در میان خانم ها و دانش آموزان 
بیشترین  و  قرار دارد  امارهای کشوری کاشان در صدر جدول  بین  در 

بیمارهای قلب و عروق و دیابت  به کاشان تعلق دارد.
تقی زاده با تاکید بر اهمیت لبنیات در هرم غذایی و ضرورت جایی دادن 

شیر در الگوی غذایی گفت: متاسفانه در مصرف لبنیات هم میانگین سرانه 
کشور ما از سطح جهانی بسیار پایین تر است بدین شکل که این مقدار در 

ایران 9۱ کیلو گرم و در اروپا 300 کیلو گرم برآورد شده است.
وی در ادامه با یادآور شدن تاثیر معیشت خانواده ها بر محتوای وعده های 
غذایی به علل روی آوردن مردم به الگوی غذایی اشتباه  و دچار شدن به 
چنین وضعیتی پرداخته و اظهار داشت: بدون شک تاثیر عوامل اقتصادی 
و معیشتی در گزینش یک الگوی اشتباه غذایی را نمی توان منکر شد. 

مصرف اقالم خوراکی مغذی  و ارزشمند نیازمند هزینه بیشتر است.
اما جالب آن است که با نگاهی به آمارها می بینم مردم کاشان با وجود 
مصرف  سرانه  بیشتر،  آمد  در  و  بهتر  اقتصادی  وضعیت  از  برخورداری 
غذایی باالیی را دارا می باشند اما الگوی غذایی آنان هم چنان اشتباه 

است و اقالم خوراکی فاقد ارزش را مصرف می کنند. 
تقی زاده عوامل شیوع بیماری ها قلبی و اضافه وزن دربین مردم کاشان 
را کم تحرکی و تاثیرات فرهنگ سنتی عنوان کرد و گفت:عدم تحرک 
عامل اصلی اضافه وزن است. چنان که در بین خانم های کاشانی عدم 
تحرک به وضوح دیده می شود. فرهنگ سنتی مردم کاشان نمی پذیرد 
که خانم ها در ساعات مسخصی خارج از منزل حضور داشته باشند و این 

خود عاملی است برای کاهش تحرک خانم ها.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان افزود: عامل دیگر غذای 
نذری هیئات مذهبی است که متاسفانه مردم کاشان به نذری هیئات 

های  وعده  محرم  ایام  در  مثال  عنوان  به  که  به حدی  هستند  وابسته 
غذایی خود را تمام از هیئات تهیه می کنند. این در حالی است که این 
غذاها برای سالمت بسیار مضرر هستند و برای طبخ آنها از روغن هایی 

ارزان و نامناسب استفاده میشود.
وی در پایان به اقدمات صورت گرفته در راستای اصالح الگوی تغذیه از 
جمله  مشغول به کار شدن کارشناسان  تغذیه در مراکز درمانی اشاره  
کرد  و گفت : در کاشان هم این اقدامات صورت گرفته و  ۱5 کارشناس 
تغذیه در این مراکز فعالیت می کنند. شهروندان می توانند با مراجعه 
به مراکز جامع سالمت از خدمات مشاوره کارشناسان در حوزه تغذیه به 

صورت رایگان  بهره مند شوند.

به مناسبت روز جهانی غذا محسن تقی زاده معاونت سازمان غذا و دارو  کاشان در نشست خبری اعالم کرد 

کاشان دارای بیشترین میزان چاقی و بیماری های قلبی در کشور

مسعود قرائتی/ قرن بیستم با اختراع ماشین بخار 
آغاز گردید صنعت و مکانیک با کمک نیروی بخار و 
سپس موتورهای قوی، چرخ ها را به حرکت درآورد 

و صنعت دستی را به کنار راند. 
بشر  دستیابی  با  یکم  و  بیست  قرن  شروع  با  اما 
با  و صنعت  ها خاموش  ماشین  اینترنت، صدای غرش  و  دیجیتال  به 
حرکتی چند برابر تحت فرمان علم دیجیتال قرار گرفت. از این رو قرن 
بیستم را قرن مکانیک و قرن بیست و یکم را قرن دیجیتال می نامند. 
شاهکار  است.  ارتباطات  و  اینترنت  نیز  دیجیتال  دستاورد  مهمترین 
هوشمند،  های  گوشی  و  اینترنت  تلفیق  یعنی  ارتباطات،  علم  جدید 
تلفن را به حاشیه رانده و همزمان مشاغل تلفنی نیز جای خود را به 

مشاغل اینترنتی می دهند.
یکی از این مشاغل خدماتی که با کمک تلفن در شریانهای شهرها و 
سراسر کشور جریان داشت، تاکسی تلفنی یا همان آژانس های حمل 
مسافر بود. حاال مخترعین و نوابغ علم اینترنت با راه اندازی یک سامانه 
یا اپلیکیشن به نام "اسنپ" قادرند خیلی سریع نزدیکترین وسیله نقلیه 
را به مسافر معرفی و بر عکس آن یعنی مسافر را به راننده وسیله نقلیه 
معرفی و حتی آدرس را روی نقشه رسم نموده، شکل و شمایل اتومبیل، 
شماره پالک و عکس راننده را در صفحه موبایل به مسافر نشان دهند 
و از همه مهمتر با هزینه ای کمتر از خدمات قبلی مسافر را به مقصد 

برسانند.

تکلیف تاکسی چیست و تاکسی داران چه می گویند؟
آنچه در مقدمه ذکر شد سهولت ها و مزایای تاکسی اینترنتی یا همان 

اسنپ بود اما در این میان تکلیف تاکسی و تاکسی دار چه می شود؟
خط  های  تاکسی  حرکت  مبدأ  که  جایی  یعنی  ۱5خرداد  میدان  در 
ویژه به چندین نقطه شهر است، به میان رانندگان تاکسی رفتیم. آنها 
می گویند 2 ماه است که اسنپ یا ماکسیم به میان کار ما دویده است.  
از  و  تومان  اسالمی شهر هرکورس500  مصوبه شورای  ما طبق  کرایه 
میدان ۱5خرداد تا دانشگاه کاشان یا بیمارستان شهید بهشتی و حتی 

راوند ۱۷00 تومان است.
ده ها تاکسی در نوبتند تا 4 نفر را سوار کنند. ناگهان یک ماشین شخصی 
بدون هیچ نام و نشان و آرمی ترمز کرده، 4 یا 5 نفر را سوار می کند و 
جمعا 2500 تومان کرایه می گیرد.  البته آنها با یک نفر هم)دربستی( 
به همین مبلغ حرکت می کنند. حال آنکه ما اگر دربستی بخواهیم راه 
بیفتیم کرایه 4 نفر ۱۷00 تومانی را باید بگیریم یعنی 6۸00 تومان. 
با 25 سال سابقه، روزی 45 هزار تومان درآمد  راننده دیگر می گوید: 

دارم.
دیگری می گوید: برای اشتغال به تاکسیرانی تعهداتی مثل تست اعتیاد، 
تاهل، انگشت نگاری، پوشش ظاهری، عدم سوء پیشینه و ... را از ما می 
گیرند. از سوی دیگر هزینه خرید یک تاکسی و مجوز رانندگی با آن را 
در نظر بگیرید که باید گواهینامه "ب 2" هم داشته باشیم. با کوچکترین 
تخلف از قبیل نوع رفتار، پوشش ظاهری، پخش آهنگ باید به کمیته 
انضباطی پاسخگو باشیم. حاال یک راننده اسنپ بدون هیچ یک از این 
تعهدات، هزینه ها و... با هر ماشینی بدون در نظر گرفتن جنسیت به 

همین کار اشتغال می ورزد. 
راننده دیگری می گوید: بیمه شخص ثالث یک تاکسی باالی یک میلیون 
یا ۷00 هزار  تومان و بیمه یک ماشین شخصی)بخوانید اسنپ( 600 
تومان است. خالصه همه گالیه های این تاکسی داران به کسادی ناشی 

از ورود اسنپ به دامنه شغلی شان  ختم می شود.

 تاکسی در نقش اسنپ
در این میان بعضی از تاکسی ها که حال و هوا را به نفع اسنپ دیدند  
چاره جدیدی اندیشیدند. آنان از تیپ ظاهری خود صرفنظر نموده به 

شبکه اسنپ پیوستند تا از این طریق امرار معاش کنند. 
سازمان تاکسیرانی که این رفتار را خالف مقررات تاکسیرانی دید وارد 
عمل شد و با راننده آن برخورد قانونی نمود حتی تاکسی را یک شبانه 
روز توقیف کرد. اما از سوی مقام قضایی دستور آمد که کار کردن تاکسی 

در اسنپ بالمانع است و بر ابطال این ممانعت رای صادر کرد.

آژانس ها چه می گویند؟
وارد  تلفنی  تاکسی  یا  آژانس  دفتر  یک  به  اتفاقی  و  راندوم  صورت  به 
می شویم. آنها نیز دل پردردی از کسب و کار این روزهای شان دارند. 
کسی  اگر  اما  شد.  شروع  های 55۱۱0  آژانس  از  چیز  همه  می گویند 
می خواست راننده این آژانس ها شود باید پول یا چک ضمانتی می داد. 
حق کمیسیون خود موسسه هم بود، اما حاال اسنپ آمده و کار آنها را 

هم خراب  کرده است. یک راننده آژانس می گوید: االن نه تنها راننده 
اسنپ، وجهی به موسسه اش نمی دهد بلکه مابه التفاوت کسری کرایه 

را هم به حساب کارتش می ریزند.
دیگری می گوید: از این هم باالتر، یک نفر که تازه مسافر اسنپ شده 
دفعه اول رایگان استفاده می کند. حتی در بعضی موارد این مسافر ۸ 
هزار تومان اعتبار دارد و اگر یک نفر دیگری را معرفی کند برای خودش 
و مسافر جدید هرکدام ۸ هزار تومان اعتبار منظور می شود. این همه 

پول از کجا می آید. 
از جمله کاشان پالکاردی  راننده بعدی می گوید: در بعضی شهرها و 

دست گرفته اند که روی آن نوشته: " ثبت نام راننده رایگان".

تئوری توطئه و شایعات 
هنوز در آژانس هستیم و صحبت از ارزان فروشی و تخفیفات است که 
سر  زیر  اینها  می زند:  فریاد  یکی  ناگهان  می آید.  کجا  از  نیست  معلوم 
دشمن است! معلوم نیست از خارج کشور تغذیه می شوند!! می خواهند 

کارها را تخته کنند و نارضایتی درست کنند!!
انگلیس ها  ناپلئون می گوید: زیر سر  حتی یک نفر همچون دایی جان 

است از توطئه آنها غافل مشو!
از همه اینها که می گذریم یک شایعه قوی تر شکل گرفته که به زبان 
مردم عادی هم جاری می گردد: فالن شخص حکومتی یا فالن ارگان 
مسلح کشور پشتیبان تاکسی اینترنتی است! اصال مال خود آنها است و 

اعتراض به آن خطرناک می باشد!
اما یک نظریه آنان که معقول تر به نظر می آید این است که مخابرات 
در این ارتباط بین مشتری و اسنپ ذینفع است اما این نظریه باطل می 
گردد وقتی حساب کنیم ارتباط تلفنی سود بیشتری برای مخابرات دارد 

تا ارتباط اینترنتی.

نظر رئیس و نماینده صنف تاکسی تلفنی چیست؟
با آقای غالمرضا فرشچی رئیس صنف تاکسی تلفنی تماس گرفتیم.  او 
می گوید 5 سال است که پیگیر کار 55۱۱0 هستیم چون خرابی کار 
آژانس از آنجا شروع شد حاال هم اسنپ آمده است. ما به هر کجا که فکر 
کنید شکایت کرده ایم به فرمانداری، اداره صنعت و معدن، اتاق اصناف، 
بازرسی کل کشور و حتی به دفتر ریاست جمهوری شکایت برده ایم 

پاسخ آنها یک جمله است: "ارزان فروشی جرم نیست"
رئیس صنف در پایان، یک نظریه بیان می دارد که قابل تامل است. او 
عقیده دارد: این تازه وارد به بازار کار خدماتی، ابتدا برای جلب مشتری 
به  بعد  اما  پاشد".  می  "دانه  بازار  اصطالِح  در  کند.  می  فروشی  ارزان 
قیمت های واقعی باز می گردد. در آن زمان رقبا را از میدان بیرون رانده 

و هر قیمتی را که بخواهد از مسافر خواهد گرفت.

در جستجوی دفتر اسنپ و صحبت هایشان 
آدرس های مختلفی را برای دفتر اسنپ گفته بودند. غافل از آنکه در 
چند قدمی دفتر نشریه در طبقه دوم یک ساختمان بدون هیچگونه تابلو 
یا پرده نوشته ای آن را یافتیم. در آنجا باجه هایی بود که متقاضیان کار 
یا روی صندلی انتظار نشسته و یا مقابل باجه ایستاده بودند، و ما مطمئن 

شدیم که آدرس را درست آمده ایم.

بنا به دالیلی شانس دیدار مدیر یا نفر ارشد را از دست داده بودیم. قبل 
از اینکه آنها ما را بشناسند و به مدیر غایب حواله دهند، از کرایه حمل 
یک مسافر توسط آنها پرسیدیم و بدین وسیله آنها را محک زدیم که 

کامال درست بود. 
سوال: آیا صحت دارد که بار اول کرایه مسافر رایگان است؟ پاسخ: بله.

واریز می  راننده  به کارت  را  التفاوت  مابه  یا  این کرایه  آیا شما کل  و 
کنید؟ جواب: بله.

و این که هر مسافری که تازه به شما پیوسته ۸ هزار تومان اعتبار نزد 
شما دارد؟ جواب: بله.

 و جسارتاً اینکه بپرسم این پول ها از کجا و از جیب چه کسی هزینه می 
شود؟ جواب: ما فعال و برای شروع کار این هزینه را می پردازیم محل 
تامین آن شهرها ی بزرگی است که اسنپ در آنجا  جا افتاده و کرایه  را 
به مبلغ متعارف اخذ می کنند. ما نیز بعدها که مانند آنها شدیم، موظفیم 
این مبالغ هزینه شده را به آنها پس بدهیم. اسنپ یک شبکه سراسری 
در کشور است که مجوز آن از وزارت صنعت و معدن گرفته شده است.

خبرنگار مردم سیلک به رسم قدردانی از تنها پاسخ تشریحی این کارمند 
پرسید: پس با این حساب این ارزانی و  بذل و بخشش موقتی خواهد بود 

و نهایتا کار به قیمت های متعارف بازار باز می گردد؟ پاسخ: بله.

و در آخر...
آمدن شغل های نو و مرگ بعضی از مشاغل از امور متداول روزگار است 

که در جهان صنعتی امروز شتاب بیشتری گرفته است.
تفلون،   و  آلومینیوم  ظروف  آمدن  خودمان،  شهر  در  نمونه  عنوان  به 

خاموشی بازار مسگرها و مرگ شغل مسگری را به دنبال داشت.
نمونه دیگر، آمدن فرش ماشینی و از بین رفتن قالی بافی سنتی و دهها 
را به چاپ  قالی بود که جای خود  نقاشی  از جمله:  شغل ضمیمه آن 
کامپیوتری و لیزری نقشه داد. در این پروسه اگر چه کارها آسان تر و 
نیاز به نیروی انسانی کمتر شد، اما هیچ کس بیکار نماند و حتی با ازدیاد 

جمعیت، کارهای بیشتر با دستمزدهای باالتری متولد شد.
سخن دیگر این که هیچکس با سرمایه خود سر جنگ ندارد که آن را به 

رایگان در کاری هزینه کند و با آن تاوان ارزان فروشی را بدهد.
داستان آمدن تاکسی اینترنتی نیز از این قانون مستثنا نیست.  هر روز 
نیاز دارند.  اتومبیل کرایه  به  از مردم جهت حمل و نقل  تعداد زیادی 
هیچ کس حاضر نیست که به رایگان یا حتی با قیمتی زیر نرِخ متعارف، 

مسافرین را جابه جا کند.
و  ارزانی  بهای  نیست  حاضر  ثروتمند  هرچند  ارگانی،  یا  شخص  هیچ 
یا خدماتی  تولیدی  باالتر هر شغل  اینها  از همۀ  بپردازد.  را  رقابت آن 
که سود آور نباشد محکوم به شکست است. بر این پایه چنین به نظر 
می رسد که اسنپ با نرخی متعارف، ادامه کار خواهد داد و تعدادی از 

رانندگان حرفه ای به آن خواهند پیوست.
به موازات آن تاکسی ها هم کار خود را ادامه خواهند داد و حتی آژانس 
)تاکسی تلفنی( هم جایگاه خود را حفظ کرده و همه اینها با رقابتی بازار 
محور، به کار خود ادامه خواهند داد و در پرتو این امر است که رعایت 

حق و حقوق مسافر از جایگاه ویژه ای برخوردار خواهد بود.
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نامه  هفته  خوانندگان  و  مخاطبان   
استفاده  با  توانند  می  سیلک  مردم 

شماره  09162850642 از  تلگرام 
ارتباطی    خط  پست و  و   55456384

mardomesialk@gmail. الکترونیکی    
خبری  پایگاه  به  مراجعه  همچنین  و   com
www.payk-sialk.  پیک سیلک به آدرس
ir نظرات ، دیدگاه ها و انتقادات خود درباره 
محتوای مطالب هفته نامه و هم چنین   اوضاع 
و احوال امور فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، 
اقتصادی و عمرانی شهر و محله خود را با ما 

در میان بگذارند.

قدر خودتان را بدانید
را  نامه  هفته  »تلخون«  ستون  مطالب  من  سالم، 
دنبال می کنم. سؤالم این است که چرا نویسنده 
پاراگراف  چند  نوشتن  از  پس  قبل  شماره  در  آن 
در مورد هیأت های مذهبی، در انتهای متن گفته 
می  کوچک  را  خودتان  چرا  همه...«.  پای  »خاک 

کنید؟

می  تشکر  صمیمانه  شما  تذکر  از  سالم،  پاسخ/ 
قّوت  وقتی  ای  نوشته  و  نظر  هر  شک  بی  کنیم. 
می گیرد که از آن انتقاد شود. از شما می خواهیم 
مند  بهره  ارزشمندتان  نکات  از  را  ما  همچنان 
سازید و امیدواریم این لطف را از ما دریغ نفرمائید.

03۱55**20۱0

عریضه ای برای شهرداری راوند 
راوند  به صنایع فرش  متعلق  قبال  در شهرکی که 
محوطه  جهت  تخریب  به  اقدام  شهرداری  بود، 
قابل  که  است  نموده  مسکونی  منطقه  سازی 
به  کار  که  است  ماه  یک  مدت  اما   . است  تقدیر 
کلی تعطیل و ما با یک ویرانه مواجه هستیم . می 
گشته  حاصل  تعلل  این  دودستگی  اثر  در  گویند 
و  این خاک  از  را  ما  و  آغاز  را  پروژه  لطفاً   . است 

خاشاک بیرون آورید .
از طرف اهالی منطقه مسکونی صنایع راوند

آماده باش برای روان آبهای باران
 با شروع اولین بارندگی در کاشان، خوشحالی مردم 
توأم با غم آبگرفتگی همراه شده است.  انشااهلل اگر 
،سال  باشد  درست  کاشان  هواشناسی  پیش بینی 
شهرداری  است  الزم   . داشت  خواهیم  را  پربارانی 
این  تا  بکوشد  اصالح مسیل ها  و  ها  چاله  رفع  در 

شیرینی با تلخکامی همراه نشود.
0936...65۸4

صدای مردم سیلک

"من عبورمبهم یک پروانه ام "
به مناسبت روز جهانی ناشنوایان

گوش هایم صدایت را نمی شنوند
مگر با سمعک

اگربودجه اجازه دهد
حنجره ام مسکوت است

وصدایم خاموش
اما عجیب لب ودستانم با چشمانت بازی می کنند.

من عبور مبهم یک پروانه ام
بدون صدا ،خاموش وشکننده

درجهانی که پراز جیرجیرک است،
آواز سرنمی دهم ولی چشمانم ترجمه ی تمام 

آوازهاست.
ازخداصبری می خواهم عظیم،

درست به پهنای سکوتم،
به وسعت خاموشی صدای کهنه ی در گلومانده،

وسخنی که هرگز به زبان آورده نشد،
به بزرگی نگاه های متعجب بر سمعکی

که همیشه در دست تعمیراست .
 خدا را شاکرم

برای تن سالمی که دارم،
درست است حسرت شنیدن وشنیده شدن را در 

دل دارم
ولی خدا را دیدم

زمانی که به من توانایی اشاره داد
بدون هیچ آموزشی

ازبدو تولد دروجودم نهاد،
شکرش می کنم

من زندگی می کنم بی صدا،
باسمعک یا بدون سمعک،
اما چه خوب می شد اگر

زندگی رابرما راحت تر می گرفتند ،
قدری مالحظه ی احوال مان می شد

وکمی خود را به جای ما می گذاشتند،
شایدمن هم ناگهانی ناشنوا شده باشم،

خدانکند که دچارحال من شوید،
آوازتان مستدام وگوش های تان شنونده ی شادی 

ها باشد،
اما قدری همدلی بد نیست

چیزی کم نمی شود از وجودمان،
من از جنس خودتان هستم

حتی اگر ناشنوا باشم .

نویسنده: " مریم آرمون" 
"پاییز1397"

1. معنای »تعزیر«
مجازات ها در قانون، به چهار دسته تقسیم شده اند: 
۱. َحد 2. قصاص 3. دیه  4. تعزیر. بحثی که طّی این 
می  »تعزیر«  پیرامون  شده  پرداخته  آن  به  چند خط 
باشد. تعزیر در لغت به معنای »ادب کردن، گوشمالی 
است.  آمده  غیره«  و  کردن  سرزنش  و  مالمت  دادن، 
اسالمی  مجازات  قانون   ۱۸ ماده  را  آن  قانونی  تعریف 
مصوب 92 چنین بیان کرده: »تعزیر مجازاتی است 
که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به 
موجب قانون در موارد ارتکاب محّرمات شرعی یا 
نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. 
به  مربوط  مقررات  و  اجراء  کیفیت  مقدار،  نوع، 
به  تعزیر  احکام  سایر  و  سقوط  تعلیق،  تخفیف، 

موجب قانون تعیین می شود...«

2.آشنایی کلی با سازمان تعزیرات حکومتی
می  قضائیه  قوۀ  عهده  بر  جرایم  به  رسیدگی  معموالً 
از  تخلفاتی که  برخی  به  قانونگذار رسیدگی  اما  باشد. 
به  نسبت  تری  پایین  سطح  بودن  آمیز  سرزنش  نظر 
دیگر جرایم تعزیری دارد را به قوه مجریه)دولت( واگذار 
قضایی  کار  تواند  دولت می  اینکه چطور  است.  نموده 
انجام دهد بین صاحب نظران بحث هایی شده است که 

فعاًل به آن وارد نمی شویم.

قانون و آیین نامه
از جمله قوانینی که حیطه کار سازمان تعزیرات را معّین 
مجمع   ۱36۷ مصّوب  حکومتی  تعزیرات  قانون  کرده، 
به  دارد.  ماده   56 که  است  نظام  مصلحت  تشخیص 
عالوه، آیین نامه ای هم تحت همین عنوان هست که 
در سال ۱3۷3تصویب شده و دارای 36 ماده می باشد.

تشکیالت سازمان و مبنای رسیدگی
مجموعۀ  زیر  تشکیالتی  نظر  از  تعزیرات  سازمان 
وزیر  معاون  آن،  رئیس  و  شده  محسوب  مجریه  قوۀ 
در  و  کل  اداره  ها  استان  مراکز  در  است.  دادگستری 
شهرستان ها اداره تعزیرات حکومتی تشکیل می گردد 
)اولیه( و تجدید نظر  بَدوی  که هر کدام دارای ُشَعب 
می  رسیدگی  اقتصادی  تخلفات  برخی  به  که  هستند 

کنند. 
بین قضات،  از  توانند  مزبور می  اعضای شعب  و  رؤسا 
نیروهای  و  روحانیون  بازنشسته،  یا  شاغل  کارمندان 
های  رشته  التحصیالن  فارغ  بین  از  یا  و  بوده  مسلح 
حقوق، الهیات، علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و 
علوم اجتماعی که دارای ُحسن شهرت و عامل به احکام 

اسالم باشند انتخاب شوند.
مبنای  تعزیرات حکومتی  نامه سازمان  آیین  مادۀ ۱۸ 
شروع به رسیدگِی شعب بدوی را هم گزارش مأمورین 
و  کاال  توزیع  و  قیمت  بر  نظارت  و  بازرسی  سازمان 
سایر  و  کشور  کل  بازرسی  سازمان  گزارش  خدمات؛ 
اشخاص  شکایت  انتظامی؛  و  دولتی  و  قضایی  مراجع 
حقیقی و حقوقی؛ اعالم اطالعات، اخبار، گزارش های 

مردمی و اشخاص بیان کرده است.

تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی
تخلفاتی که در دایره اختیارات این مرجع است شامل: 
گران فروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضۀ خارج 
عرضۀ  از  امتناع  و  اخفاء  قیمت،  درج  عدم  شبکه،  از 
قیمت  ضوابط  اجرای  عدم  فاکتور،  صدور  عدم  کاال، 
و  واردکنندگان  تعهدات  اجرای  عدم  توزیع،  و  گذاری 
ارز و خدمات دولتی،  قبال دریافت  تولیدکنندگان در 
نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی و تولیدی، فروش 
ارزی-ریالی، فروش اجباری، عدم اعالم موجودی کاال 

می باشد. 
قبیل:  )از  مراتبی  دارای  ذکر شده  تخلفات  با  برخورد 
اخطار کتبی، جریمه، تعطیلی موقت، لغو پروانه واحد، 
قطع برخی خدمات دولتی، معرفی از طریق رسانه های 
گروهی و...( است که با توجه به تخلِف مربوطه و هر بار 

تکرار، شدیدتر می شود.

ها،  وزارتخانه  کارکنان  توسط  نیز  مذکور  تخلفات  اگر 
شرکت ها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و 
نهادهای انقالب اسالمی و ملی صورت بگیرد، ضمانت 
آن  واریز  و  تخلفات  از  حاصل  درآمد  اخذ  آن:  اجرای 
یا  انفصال موقت  ِسَمت،  از  برکناری  به حساب خزانه، 

انفصال دائم خواهد بود. 
همچنین در صورتی که آن تخلفات به صورت مستمر 
یا مکرر یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به 
اشّد تعزیرات تعیین شده در هر یک از جرایم ارتکابی 
تشکیل  اگر  و  مربوطه محکوم می گردند  مرتبۀ  در  و 
شبکه به قصد اخالل در نظام اقتصادی باشد، موضوع 

توسط دادگاه انقالب هم پیگیری می شود.
*نکات دیگری نیز قابل ذکر است که به جهت دوری 
از طوالنی شدن متن، از نوشتن آن صرف نظر کرده و 
تعزیرات  نامه  آیین  و  قانون  مطالعه  به  را  خوانندگان 

حکومتی ارجاع می دهیم.

3. گفتگوی اختصاصی با رئیس اداره تعزیرات 
کاشان- پرسش ها و پاسخ ها

اداره  ریاست  اآلن  تا   ۸۷ سال  از  زاده«  بالنی  »سعید 
که  دارد  برعهده  را  بیدگل  و  آران  و  کاشان  تعزیرات 
باید به عنوان یکی از باسابقه ترین مدیران شهرستان 
از او نام برد. در مهرماه سال جاری، نشستی خبری در 
تعزیرات کاشان برگزار گردید که صحبت های مطرح 
بر  بود  دلیلی  خبرنگاران،  کم  استقبال  و  آن  در  شده 
اینکه یک گفتگوی اختصاصی با وی ترتیب داده شود 
سال  ده  پیرامون  که  نظرهایی  و  نقد  و  سؤاالت  به  تا 

مسئولیتش در اداره مزبور وجود دارد پاسخ دهد.

تفاوت عملکرد تعزیرات 87 با تعزیرات 97
که  سؤال  این  جواب  در  کاشان  تعزیرات  اداره  رییس 
فرقی  چه   9۷ تا   ۸۷ های  سال  بین  متبوعش  اداره 
از جرایم،  پیشگیری  در  و جدیدی  نو  کار  آیا  و  کرده 
برخورد با تخلفات، جریان و پروسه رسیدگی رخ داده 
است یا خیر؟ تصریح کرد: »کارگاه های آموزشی و 
که  افرادی  و  اصناف  با  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
شده؛  برگزار  شوند  جرم  مرتکب  توانستند  می 
و  اصناف  به  آنها  دادن  و  تراکت  تهیه  همچنین 
ادارات دولتی برای اطالع از شرح وظایف سازمان 
بازرسین  برای  هایی  دوره  برگزاری  و  تعزیرات 
از  ایشان  حقوقی  اطالعات  شدن  روز  به  جهت 

دیگر اقدامات انجام شده بوده است. 
به  ها  پرونده  و  کارها  رسیدگی  حوزه  در  قباًل 
صورت دستی انجام می گرفت ولی اآلن همه این 
ها مکانیزه شده اند. یعنی پرونده ها ثبت سیستم 
تهران می  و  آنالین است  که  دادرسی می شوند 
)مانند  شده  انجام  که  مراحلی  و  اقدامات  تواند 
صدور  قرار،  صدور  متهم،  احضار  پرونده،  ثبت 

احکام( را مشاهده کند. 
صدور  پرونده،  ثبت  محض  به  این،  بر  عالوه 
به  پیامک  طریق  از  دادنامه  صدور  و  احضاریه 
متهم و شاکی اطالع رسانی می شود. همچنین در 
سیستم، مشخص است که مثاًل شهرستان کاشان 
در فروردین امسال چند نوبت بازرسی داشته یا 
یا چند  اعزام کرده است  بازرسی  تیم  تعداد  چه 

واحد مورد بازرسی قرار گرفته اند.«

در جستجوی اخبار تکراری و خسته کننده!
اداره  رییس  خبری  گفتگوهای  دهه  یک  بررسی  با 
قابل  آنها در سایت ها  از  تعدادی  تعزیرات کاشان که 
انگار  بر می خوریم که  اِشکال  این  به  دسترسی است 
و  یکنواخت  شده  داده  اطالعات  و  اخبار  چهارچوب 
تکراری است و تنها چیزی که تفاوت دارد اعداد و ارقام 
موجود در متن است. خبرهای اینچنینی که تعدادشان 
هم کم نیست تا وقتی که ریشه یابی نشوند و در حد یک 
متن آماری باقی بمانند، نباید از آنها توقع حل مشکلی 
را داشت، کما اینکه اگر می خواستند دردی را از جامعه 

دوا کنند تا حاال کرده بودند. 

ادارات  بایگانی  و  آرشیو  برای  فقط  اخبار،  اینگونه  لذا 
خبرنگاران  کم  استقبال  دالیل  از  یکی  شاید  خوبند! 
در نشست خبرِی مهرماه نیز همین بوده باشد. سعید 
»اینهایی  گفت:  اِشکال  این  به  پاسخ  در  زاده  بالنی 
که می گوئید دو تا بحث است. اول، گزارش های 
یکی  مباحثش  قالِب  معموالً  که  باشد  می  آماری 
که  آنچه  دوم،  کند.  می  فرق  اعداد  فقط  و  است 
انجام  ولی  دهند  انجام  ها  رسانه  بودم  عالقمند 
برای  توضیحی  یک  که  است  این  دهند  نمی 
آشنایی مردم و حتی مسئولین در مورد سازمان 
تعزیرات بنویسند و وظایف و صالحیت های آن 
دنبال  خبرنگاران  متأسفانه  که  دهند  انعکاس  را 
این نیستند بلکه آنها فقط از ما آمار می خواهند 

و چیز دیگری نمی خواهند.«

برای نشان  نمودار  یا  عدم وجود یک جدول 
دادن یک دهه فعالیت

طی  که  را  ارقام  و  آمار  همه  این  اینکه،  دیگر  اِشکال 
نمی  ارائه شده،  مردم  به  چندین سال نشست خبری 
کند  می  فرق  هرحال  به  کرد.  آنالیز  آسانی  به  توان 
باشیم  داشته  پراکنده  اطالعات  ما ده سال  اینکه  بین 
یا اینکه یک نمودار و جدول تنظیم شده پیش رویمان 
باشد تا وضعیت ده سال قبل شهرستان را در یک نگاه 
به ما نشان دهد. مثاًل نمی دانیم که کاشان در سال 9۷ 
نسبت به سنوات گذشته در چه موقعیتی قرار دارد و 
میزان کاهش یا افزایش تخلفاتش چقدر بوده است. از 
رئیس اداره تعزیرات کاشان پرسیده شد که آیا چنین 
زاده  بالنی  سعید  که  دارد؟  وجود  نموداری  یا  جدول 
در جواب گفت: »اآلن بصورت آماده چیزی نداریم. 
متأسفانه این کار را نکرده ایم که آمار را اینگونه 
استخراج کنیم. این کار را کسی از ما نخواسته و 
ما انجام نداده ایم. این کار را می شود انجام داد 

که البته مستلزم صرف مقداری زمان است.«

شهرستان آبادان احتکار نداشته، ولی کاشان 
احتکار دارد. چرا؟!

 )Random( تصادفی  صورت  به  مجازی  فضای  در 
برخی شهرهای کشور را جستجو کردم تا عملکرد اداره 
تعزیرات آنجاها را ببینم. در این جستجو با خبری که 
مربوط به سال 9۱ بود مواجه شدم. در آن خبر، رییس 
سیاست  برخی  »اجرای  که  بود  گفته  آبادان  تعزیرات 
این  در  احتکار  همچون  مواردی  تا  شده  موجب  ها 
که  است  جالب  ولی  باشد«.  نداشته  وجود  شهرستان 
آمار مهرماه 9۷ ادارۀ تعزیرات کاشان، حکایت از ۱۷۷ 
میلیون تومان احتکار اقالمی چون ماشین لباس شویی، 
کولرگازی و چایی دارد. سؤالی که به ذهن می رسد این 
است که آنها چه کرده اند که احتکار نداشته اند و ما 
چه نکرده ایم که این میزان احتکار داریم؟ سعید بالنی 
»دقیق  کرد:  خاطرنشان  پرسش  این  جواب  در  زاده 
نمی شود گفت. تعزیرات کاشان در حوزۀ تخلفات 
نظارت  و  کرده  اصناف خوب عمل  غیر  و  اصناف 
ها دقیق و برخوردها جدی و قاطعانه بوده. آمار 
عملکرد نیز مؤید همین است. اینکه آنها احتکار 
ولی  بوده  احتکار  گفت  بشود  شاید  اند  نداشته 
دستگاه های نظارتی یک جاهایی را متوجه نشده 
اند. و اینکه ما احتکار داشته ایم هم دلیل بر کم 
پرکار  بر  دلیل  بلکه  نیست  مجموعه  یک  کاری 

بودن و پرتالش بودن آن است. 
می  دریافت  زمینه  این  در  که  هم  گزارشاتی 
همچنین،  شویم.  می  عمل  وارد  بالفاصله  کنیم 
احتکارهای ما در سطح کالن نیست بلکه اگر مثاًل 
در  اند  شده  احتکار  چایی  یا  لباسشویی  ماشین 

حد جزئی بوده است.«

عنوان  با  ها  پرونده  زیاد  تعداد  تناسب  عدم 
دارالمؤمنین کاشان..!

روی این نکته تاکید می شود که مقایسه شهرها نیاز 
حتی  و  فرهنگی  وضعیت  جمعیت،  تعداد  محاسبۀ  به 

بررسی اقلیم جغرافیایی و آب و هوایی آنها دارد. ولی 
اگر  این است که  باشد  اهمیت می  ای که حایز  نکته 
مثاًل تعداد 9۱4 فقره پرونده که در نیمه اول امسال در 
تعزیرات کاشان مختومه شده، در شهر دیگری )مانند 
باشد؛  داشته  وجود  پرونده  میزان  سنندج( هم همین 
واکنش جامعه به ارتکاب تخلف در شهر کاشان با این 
دارالمؤمنین،  عنوان  کشیدن  یَدک  و  مذهبی  سابقۀ 
نسبت به دیگر شهرها سرزنش آمیزتر خواهد بود. تازه 
به  تعزیرات حکومتی  ادارۀ  در  که  است  مواردی  اینها 
انداخته!« وگرنه حدود صد هزار  قول معروف »کنتور 
پروندۀ قضایی که طبق اعالم نظر دادستان عمومی و 
انقالب کاشان در سال 96 رسیدگی شده و همچنین 
آن رفتارهای خالف قانون و شرعی ما که از دید ناظرین 
ُقبحش  و  شده  مان  روزمره  عادت  یا  و  مانده  مخفی 
ریخته است را حساب نکرده ایم! در مورد این موضوع، 
سعید بالنی زاده نظرش بر این است که: »تعداد زیاد 
بحث  تواند  نمی  کاشان  تعزیرات  های  پرونده 
در  حال  هر  به  کند.  نفی  را  بودنش  دارالمؤمنین 
همه جای کشور، افراد سالم و خطاکار وجود دارد. 
غیر  انجام می شود  که  تخلفاتی  این  از  یکسری 
داری  مغازه  است  ممکن  است.  سهوی  و  عمد 
خیلی اطالعات صد درصد نداشته باشد و نیاز به 
پایین  آمار  اند  مدعی  که  جاهایی  دارد.  آموزش 
نمی  بوده.  کمتر  پیگیری  و  نظارت  شاید  است، 
شود گفت آنجا همه چیز درجه یک بوده و کاشان 
نبوده. به نظرم با توجه به تعداد واحدهای صنفی، 
تولیدی، آموزشی و اقامتی که داریم، مجموع این 
ها ]که حدود 20 هزار تا می باشند[ نسبت به آمار 
موجود، نشان دهندۀ پایین بودن میزان تخلف در 

کاشان است.«

تغییر نوع کاالهای قاچاق در طول چند سال 
اخیر

مهمترین   ۸۸ سال  در  اینکه،  دیگر  تأمل  قابل  نکته 
پرونده های قاچاق در کاشان مربوط به پوشاک، اَلبسه 
بوده  آرایشی-بهداشتی  لوازم  و  کفش  کیف،  خارجی، 
است که این امر در سال 94 به گوشی تلفن همراه تغییر 
پیدا می کند و مدتی بعد، یعنی در سال 9۷ »ماشین 
لباسشویی«، »مغز گردو و بادام« و »چوب« رتبه های 
اول تا سوم بحث قاچاق را به خود اختصاص می دهند. 
سؤال اینجاست که علت تغییر کاالهای قاچاق در این 
چند سال چیست؟ آیا نوعی خأل نظارتی در این زمینه 
وجود دارد؟ رئیس اداره تعزیرات کاشان در پاسخ به این 
»با توجه به نظارت نیروی  پرسش خاطرنشان کرد: 
انتظامی و رسیدگی سازمان تعزیرات که قاطع و 
قانونمند بوده، در بحث اجرای احکام پرونده های 
قاچاق هم اقدامات خوب و به موقعی انجام شده 
که باعث کاهش میزان این پرونده ها در طی سال 
کاال  نوع  چرا  اینکه  اما  است.  گردیده  اخیر  های 
متغیر است دلیل خاصی نمی تواند داشته باشد و 
این مقطعی است. شاید سال 92 هم قاچاق گردو 
بوده و نیروی انتظامی هم متوجه نشده یا ممکن 

است اصاًل نبوده باشد.«

گفته اید: »بازرسی و نظارت با اداره تعزیرات 
نیست« پس با کیست؟

به  گفتگوهایش  در  بارها  کاشان  تعزیرات  اداره  رییس 
اداره  با  نظارت  و  »بازرسی  که  کرده  اشاره  این جمله 
خود  قبلی  سخنان  تکمیل  در  وی  نیست«.  تعزیرات 
با  بلکه  نیست  تعزیرات  اداره  با  »نظارت  افزود: 
ادارۀ  بازرسی  واحد  مثل  نظارتی  های  دستگاه 
صنعت و معدن، بازرسی اصناف، یا بازرسی حوزه 
بهداشت و درمان است. بنابراین بحث رسیدگی، 
ما  کار  شروع  یعنی  باشد،  می  تعزیرات  ادارۀ  با 
در  البته  بکند.  که کسی شکایتی  است  وقتی  از 
طرح های مختلفی مانند ایام نوروز، ماه رمضان، 
ماه محرم، بازگشایی مدارس، اربعین و... به جهت 
نظارتی،  های  دستگاه  از  حمایت  و  پشتیبانی 
نیروهای خودمان را اعزام کرده و ُشَعب سّیار را 

فعال می نمائیم.«

سخن پایانی
خود  پایانی  سخنان  در  کاشان  تعزیرات  اداره  رییس 
گفت: »امیدوارم مطالبی ارائه شود که قابل بهره 
برداری برای همه باشد تا مردم شرح وظایف یک 
دستگاهی را بدانند. ممکن است فردی وارد مغازه 
آنجا  در  که  بیند  می  و  می شود  ای  داروخانه  یا 
تخلفی صورت گرفته ولی نمی داند برای پیگیری 
آن به کجا باید مراجعه کند. این ها اگر منعکس 

شود می تواند آثار خوبی داشته باشد.«
]گفتنی است؛ ثبت گزارشات و شکایات مردمی بصورت 
سازمان   ۱35 تماس  شماره  طریق  از  روزی  شبانه 
از  حمایت  سازمان   ۱24 شماره  یا  حکومتی  تعزیرات 
حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا شماره ۱90 
مربوط به حوزه بهداشت و درمان امکان پذیر می باشد.[

بهره مندی از نظرات کارشناسان و اهالی قلم 
و اندیشه

الزم به ذکر است که مطالب ارائه شده صرفاً طرح موضوع 
بود و هنوز در نقطه شروع قرار دارد. لذا برای کامل تر 
شدن، این نیاز را در خود احساس می کند که از نظرات 
کارشناسان رشته های جامعه شناسی، روانشناسی، علوم 
دینی و مدیریت فرهنگی و... نیز استفاده نماید. بی شک 
راه برای بهره مندی و چاپ نظرات آن ها در این نشریه 

باز است...

نقد و نظراتی پیرامون یک دهه فعالیت اداره تعزیرات کاشان
علی جاویدپناه- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق /  متن حاضر در برگیرنده معنای تعزیر، آشنایی کلی با سازمان تعزیرات حکومتی و گفتگوی 
اختصاصی با رئیس اداره تعزیرات کاشان است. بخش اول، تعریف لغوی و قانونی تعزیر را شامل می شود. بخش دوم، توضیح مختصری راجع به 
قانون و آیین نامه تعزیرات حکومتی، تشکیالت سازمان، رؤسا و اعضای آن، مبنای رسیدگی و تخلفاتی که در دایره اختیارات این مرجع قرار می 
گیرند را بحث کرده است. بخش سوم نیز به بررسی  ده سال فعالیت اداره تعزیرات کاشان می پردازد که در آن، ابتدا نظرات نگارنده و سپس 

پاسخ رئیس اداره به صورت پررنگ تر  آمده است.
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