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                        ادامه در همین صفحه 
 ادامه یادداشت

پي  در  داريد،  مطالعه  دست  در  را  نشريه  اين  از  شماره  اولين  كه  امروز 
آمده است. پديد  اين كاستي،  جبران 

اين  تمدني  و  تاريخي  سابقه  اعتبار  به  سيلك«  »مردم  نامه  هفته   
دانش  و  فضل  صاحب  مردم  همياري  و  همراهي  اميد  به  نيز  و  منطقه 
منطقه ي فرهنگي كاشان پا به عرصه مطبوعات نهاده است. جاي بسي 
خوشحالي و اميدواري است كه اين اتفاق در هنگامه اي رخ داده است 
كه جامعه ي ايران پس از طي سالهاي پرفراز و نشيب گذشته و كسب 
و  اجتماعي  مسائل  حل  در  توسعه،  مسير  در  آن  شيرين  و  تلخ  تجارب 

سياسي و اداره امور به دنبال راه ميانه و مبتني بر اعتدال است.
قرار  سالي  در  بدانيم  كه  ميكند  جلوه  نيكوتر  زماني  اتفاق  حسن  اين   
گرفته ايم كه به حسن تدبير مقام معظم رهبري به سال »دولت و ملّت، 

است. ناميده شده  همدلی و هم زبانی« 
دو  قوت  و  ضعف  نقاط  بيان  مطبوعات  كاركرد  مهمترين  بپذيريم  اگر   
و  عادالنه  مشي  به  »مردم«  و  »دولت«  يعني  جامعه  يك  مهم  ركن 
زبان مشفقانه و به قصد اصالح امور جامعه است، بيشتر به مباركي اين 

ميبريم. پي  همزماني 
اصلي  هاي  رسالت  از  يكي  اجراي  جهت  در  دارد  بنا  نشريه  اين 
مطبوعات كه »روشن ساختن افكار عمومی و باال بردن سطح معلومات 
و دانش مردم«)ماده 2 قانون مطبوعات( است نسبت به انتشار »نظرات، 
رعايت  با  مسئولين  و  مردم  توضيحات  پيشنهادها،  سازنده،  انتقادات 
نمايد  اقدام  قانون مطبوعات(   3 جامعه«)ماده  و مصالح  اسالمی  موازين 
كارشناسان،  ي  همه  فرسايي  قلم  از  موضوع  اين  تحقق  جهت  در  و 
با هر سليقه و نگرشي كه مغاير قانون  صاحب نظران و روزنامه نگاران 

ميكند.  استقبال  نباشد؛  اسالمي  مباني  و 

سرآغاز سخن با مردم

 محمود قامت / مدیر مسئول

اساسي:  قانون  چهارم  و  بیست  اصل 
مطالب  بیان  در  مطبوعات  و  نشریات 
آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسالم یا 
حقوق عمومي باشد. تفصیل آن را قانون 

معین میكند.
بر اساس يافته هاي منتشر شده توسط بنياد 
طول  سال  چهار  و  هفتاد  كاشان،  فرهنگ 
كشيد تا پس از انتشار نخستين مطبوعه ي 
كاشان  در  نشريه  اولين  اخبار،  كاغذ  ايران، 

منتشر شود.
همان  اساس  بر  كه  است  حالي  در  اين   
نگاراني  روزنامه  مدت  اين  در طول  تحقيق 
مطبوعات  عرصه  در  خطه  اين  از  برجسته 
ايران فعال بوده اند كه به تعبير آن تحقيق 
گواهی است بر اينكه تاريخ »روزنامه نگاران 
نگاري  »روزنامه  تاريخ  بر  مقدم  كاشان« 

كاشان« است.
صاحب اين قلم همواره به دنبال يافتن پاسخ 
با  شهري  چرا  كه  است  بوده  پرسش  اين 
مختصات توسعه يافتگي همانند كاشان با اين 
همه سابقه درخشان در حوزه هاي مختلف 
اجتماعي و ظهور و بروز چهره هاي شاخص 
فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ادبي؛ در حوزه 
مطبوعات آنچنان كه شايسته ي نام و شهرت 

اين شهر است، پرفروغ نبوده است...

یادداشت

درباره نام و نشان)لوگو( هفته نامه "مردم سيلك"

اي  موسسه  يا  و  سازمان  شركت،  هر  نشان  و  نام  همواره 
ايده  از  بخشي  مبّين  كه  باشد  مي  اشاراتي  و  نكات  حاوي 
كلمه  دو  از  نشريه  اين  نام  است.  سازمان  آن  تشكيل  ي 

»مردم« و »سيلك« تشكيل شده است.
حرف  تا  است  شده  گذاشته  بنا  عقيده  اين  بر  نشريه  اين   
مردم را از زبان مردم به نمايندگان منتخب مردم كه به طور 
منزلت  و  مقام  صاحب  آنها  رأي  با  غيرمستقيم  و  مستقيم 
خدمت  كشور  و  مردم  براي  بايست  مي  و  اند  شده  اداري 

شود.  رسانده  نمايند؛ 
و  ايثار  با  و  هستند  مسئوالن  نعمت  ولي  بحق  كه  مردمي 
اند. نهاده  بنا  را  ايران  جانفشاني خود نظام جموري اسالمي 

اين نظام مشروعيت  با رأي خود به  از آن زماني كه   مردم 
از  ها  عرصه  كليه  در  آن  از  از  پس  و  بخشيدند  سياسي 
محاصره  هاي  سال  تا  گرفته  تحميلي  جنگ  سال  هشت 
نظام  از  حمايت  در  ميليوني  خروش  از  اقتصادي،  تحريم  و 
تالطمات  و  ها  فتنه  ها،  بحران  از  عبور  تا  ها  راهپيمائي  در 
حضور  تا  خود  ي  گرده  بر  اقتصادي  فشارهاي  از  سياسي، 
به  را  خود  دين  انتخابات،  هاي  صندوق  پاي  در  متعهدانه 
بر گردن تك تك مسئوالن گذشته، حال  و  نموده  ادا  نظام 

و آينده حق بزرگي دارند. 
مرم  خدمتگزار  را  خود  اسالمي  انقالب  بنيانگذار  كه  وقتي 
حفظ  در  مردم  نقش  بر  بارها  انقالب  معظم  رهبر  و  ميداند 
است.  روشن  مسئوالن  ساير  تكليف  اند،  نموده  تأكيد  نظام 

مردم.  حرف  بيان  براي  است  ابزاري  نشريه  اين  رو  اين  از 
بر  ناظر  ترين  تيزبين  و  كشور  نگاهبان  بهترين  كه  مردمي 
را  مسئوالن  نشريه  اين  كه  البته  هستند.  مسئوالن  عملكرد 
نيز از مردم جدا نمي داند بيان انتظارات مسئوالن از مردم، 
تقدير و سپاس از مسئوالن) در كنار انتقاد از آنها( از رئوس 

اهداف راه اندازي اين نشريه است. 
اين  در  قلمفرسايي  تا  بود  خواهد  آن  بر  سعي  همواره  لذا 
كشور  و  مردم  به  خدمت  و  نظام  صالح  اساس  بر  نشريه 
مختصات  بر  داللت  نيز  »سيلك«  پسوند  باشد.انتخاب 
منطقه اي و تعلق اين نشريه به حوزه اي از تمدن بشر دارد 

كه قدمتش به هفت هزار سال پيش مي رسد.
در  كاشان مي شناسيمش  نام  به  امروز  كه  اگر چه شهري   
گذشته وسعت جغرافيايي و قلمرو سياسي بزرگتري را شامل 
و  شهر  جدايي  و  موضوع  اين  عليرغم  اما  است  شده  مي 
اداري و تقسيمات  از نقطه نظر  از كاشان  روستاهاي زيادي 
وابستگي  و  منطقه همبستگي  اين  مردم  ؛ همچنان  كشوری 
هاي فرهنگي و اجتماعي خود را حفظ كرده و بي توجه به 
برخي  نابخردانه  و  ثمر  بي  جدال  و  جنگ  و  تقسيمات  اين 
سياسيون و بزرگان سياسي، به زندگي خود و تحكيم روابط 

مشغولند. خود  اجتماعي 
و  باستاني  و  قديمي  نامي  عنوان  به  سيلك  نام  رو  اين  از   
براي  كاشان  منطقه  شهرهاي  و  هاي  نام  ي  همه  از  فراتر 

اي  زمينه  اين  بر  عالوه  تا  است،  شده  انتخاب  نشريه  اين 
زدوده  قديمي  تپه ي  اين  از  فراموشي  غبار  كه  آورد  فراهم 
به  مسئوالن  و  مردم  و حساسيت  توجه  جلب  موجب  و  شود 

شود. باستاني  منطقه 
 اين نشريه افتخار خواهد داشت تا براي همه ي مردمي كه 
كاشان  فرهنگي  منطقه  و  سيلك  تمدني  ي  حوزه  به  متعلق 

نمايد. رساني خدمت  اطالع  در عرصه  هستند، 
نشان)لوگو(:  درباره 

ذوق،  و  هنرمندي  حاصل  نشريه،  اين  نشان)لوگوي(  خلق 
شكسته  خط  با  كه  است  ايراني  مهدي  شهر،  جوان  هنرمند 
درآورده  تحرير  رشته  به  را  عبارت  اين  زيبايي  به  نستعليق 
است. قوس بااليي اين نشان نيز اشاره به تپه هاي باستاني 
سيلك دارد. طراحي كامپيوتري اين نشان نيز حاصل كار و 
سيلك  مردم  است.  قامت  الهام  خانم  ي  شائبه  بي  زحمات 
مي  قدرداني  عزيز  هنرمند  دو  اين  هنرمندي  از  بدينوسيله 

نمايد.

تحلیلی بر شرایط پیش روی اصولگرایان کاشان تا انتخابات دهم

 گزینه ی نهایی، شاید   د ر د قيقه ی 90!
تا هفتم اسفند و موعد انتخابات دوره ی دهم مجلس شورای اسالمی چيزی جز 3 ماه و چند روز باقی نمانده است. انتخاباتی كه در كنار آزمون گزينش خبرگان توسط مردم، تكليف صاحبان 290 كرسی خانه 
ی ملت را برای دوره ی جديد تركيب مجلس مشخص خواهد كرد. تكاپوی گروه های سياسی اما تقريبأ از ابتدای امسال برای وزن كشی عيارشان و پس و پيش كردن چهره هائی كه برای فرستادنشان به 

مجلس روی آنها برنامه دارند آغاز شد ...                                                                                                                                                                                  صفحه 2

ما مجوز قانونی 
داشتيم!
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قابل توجه داوطلبان مجلس

الیحه ي شفاف سازي هزینه هاي 
انتخاباتي به مجلس رفت  

با حضور منصوری صورت گرفت

دیدار وزیر ارشاد با جوادی

صفحه  2صفحه  8

در معارفه ای بدون حضور مديرعامل 
باشگاه

مؤمنی رفت ، صالح آمد
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به بهانه حضور تیم های 
فوتبال ، هندبال و بسكتبال 
شهرداری کاشان در لیگ 

های مختلف کشور

بایدها و نباید های تيمداری 
شهرداری ها
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 مایه ی تعجب است که در کاشان یك 

مجتمع بزرگ فرهنگی وجود ندارد
از كتاب گل و مرغ ايرانی با تأليف استاد مهدی 
ايرانی- نگارگر و خوشنويس برجسته- با حضور 
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و شماری 
از اعضای شورای اسالمی شهر و دوستداران 

فرهنگ و هنر كاشان رونمائی شد ... 
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شهردار كاشان: 
تخلفات مجموعه شهرداری کاهش 

داشته است
ایرنا- شهرداری كاشان گفت: با نظارت دقيق حراست 
طی دو سال گذشته تخلفات در واحدهای زيرمجموعه 

اين شهردار كاهش داشته است.
به گزارش ايرنا، سيدمحمد ناظم رضوی  در آيين توديع و 
معارفه سرپرست های مديريت اداری، حراست و سازمان 
مديريت و نظارت بر تاكسيرانی شهرداری كاشان افزود: 
صدق اين ادعا به گواه گزارش آمار و ارقام، برای مرجع 
اطمينان  ارائه خواهد شد.وی،  استانداری  نظر در  مورد 
مردمی به دستگاه شهرداری را گواه محكمی بر صدق 
مردمی  اطمينان  ارتقای  گفت:  و  كرد  عنوان  ادعا  اين 
به شهرداری كاشان براساس مطالعات دانشگاه كاشان 

گزارش شده است.
ناظم رضوی با تاكيد بر اينكه هرچه اطمينان مردم به 
شهرداری بيشتر شود، ميزان مشاركت آنها در بازگشايی 
معابر و پرداخت ها افزايش می يابد، گفت: به حداقل 
عنوان  به  شهرداری  از  صيانت  در  تخلفات  رساندن 

پيشگيری قبل از درمان ضروری است.
همچنين كارشناس امور شهرداری و فرمانداری ها در 
مديران  گفت:  اصفهان  استانداری  حراست  كل  اداره 
خاص  های  گروه  به  سياسی  گرايش  نبايد  حراست 

انتخاباتی داشته باشند.

دستگیری گروه هفت نفره حفاری های 
غیرمجاز در کاشان

ایرنا- يك گروه هفت نفره حفاری های غيرمجاز در 
شهرستان كاشان شناسايی و دستگير شدند.

به نقل از روابط عمومی حفاظت محيط زيست كاشان، 
در پی تحرک های مشكوک گروهی در ارتفاعات منطقه 
حفاظت شده قمصر برزک، دو اكيپ از ماموران يگان 

حفاظت محيط زيست شهرستان به محل اعزام شدند.
براساس اين گزارش، ماموران ضمن بازرسی از محل، 
اقدام به كمين در مسير اين گروه كردند كه در بازرسی 
از محل و تجهيزات همراه آنان، احتمال تخلف و حفاری 

های غيرمجاز قوت گرفت.
اين گزارش حاكيست: در راستای تفاهم نامه همكاری 
بين دو سازمان حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگی، 
صنايع دستی و گردشگری، ماموران اين دو اداره برای 
از  پس  را  متخلفان  و  اعزام  منطقه  به  بيشتر  بررسی 
غافلگيری دستگير و ادوات و تجهيزات همراه آنان را 

ضبط و تحويل كالنتری دادند.
در راستای اصل پنجاهم قانون اساسی و تحقق اهداف 
طبيعت  توسعه  هدف  با  و  ساله   20 انداز  چشم  سند 
گردی پايدار و تقويت زيرساخت های كشور در حوزه 
گردشگری و محيط زيست، تفاهم نامه ای بين سازمان 
حفاظت محيط زيست و سازمان ميراث فرهنگی، صنايع 

دستی و گردشگری امضا شده است.
منظور  به  فرهنگی  توسعه  اهداف  با  نامه  تفاهم  اين 
برطرف كردن مشكالت موجود در حوزه طبيعت گردی، 
اشاعه فرهنگ زيست محيطی و طبيعت گردی همسو 
برداری  بهره  و  زيستی، هماهنگی  منابع  از  با حفاظت 
اهداف  پيشبرد  منظور  به  سازمان  دو  های  ظرفيت  از 
كالن طبعيت گردی كشور و اعمال تدابير الزم جهت 
مشاركت جوامع محلی در طرح ها و پروژه ها توسعه 

طبيعت گردی منعقد شده است.

روزانه 250 تن زباله در منطقه کاشان 
بازیافت می شود

ایرنا- مديرعامل شركت بازيافت پسماندهای منطقه 
تن   250 حدود  روزانه  گفت:  وبيدگل  آران  و  كاشان 
اين  بيدگل در  و  آران  و  از پسماندهای منطقه كاشان 

شركت بازيافت می شود.
با  وگو  گفت  در  شهزادی  رشيد  ايرنا،  گزارش  به 
جامع  طرح  تدوين  پايانی  مراحل  اتمام  از  خبرنگاران 
مديريت پسماندها در اين منطقه خبر داد و اظهار داشت: 
برنامه  و  دستورالعمل  پسماندها،  مديريت  جامع  طرح 
های زيرساختی كارشناسی شده را برای اجرا پيش روی 

شركت بازيافت قرار می دهد.
به گفته وی عقد قراردادهای مشاورين مديريت شيرابه و 
نظارت بر اجرای سيستم پردازش و تفكيك را يادآورشد 
و افزود: عمليات تفكيك مبدا، مقصد پسماند و دفن آن 
نيز طی قرارداد 15 ساله با يك شركت خصوصی انجام 

می شود تا تكليف تفكيك زباله ها مشخص شود.
وی به فعاليت فاز اول كارخانه كمپوست اين شركت از 
ابتدای سال جاری اشاره كرد و گفت: تاكنون حدود 40 
ميليارد ريال برای راه اندازی اين فاز كه عمليات پردازش 

و تفكيك بازيافت پسماند را دارد، هزينه شده است.
وی تصريح كرد: مراحل مقدماتی ايجاد فاز دوم كارخانه 
كمپوست نيز در قالب احداث سايت توليد كود كمپوست 
با اختصاص زمين و زيرسازی با 50 درصد پيشرفت كار 

درحال انجام است.
مديرعامل شركت بازيافت پسماندهای منطقه كاشان و 
آران و بيدگل اظهارداشت: با تكميل كارخانه كمپوست، 
60 درصد پسماندها تبديل به كود كمپوست خواهد شد 
بازيافت می شود  باقی مانده 20درصد  از 40 درصد  و 
قابليت  و مابقی مواد بدون مخاطرات زيست محيطی 

دفن دارد.

کوتاه تر از گزارش

امام جمعه كاشان:
 دشمنان با حربه اسالم هراسی به دنبال 

خاموشی نور اسالم هستند

 ایرنا- نماينده ولی فقيه و امام جمعه كاشان گفت: 
دشمنان اسالم بويژه صهيونيست ها می كوشند با به 
راه انداختن موج اسالم هراسی، نور اسالم را در جهان 

خاموش كنند.
اندركاران  آيت اهلل عبدالنبی نمازی در ديدار با دست 
كاروان پياده روی عازم كربالی معلی اظهار كرد: بنی 
اميه و بنی عباسی نيز با توطئه و تبليغ، خيلی تالش 
اما  بسپارند،  فراموشی  به  را  عاشورا  واقعه  كه  كردند 

نتوانستند.
هر  كربال،  شهدای  مطهر  خون  بركت  به  افزود:  وی 
سال اتفاق جديدی در جهان رخ می دهد؛ همه ساله 
بزرگداشت  مناسبت  به  محرم  ماه  جمعه  نخستين  در 
امام  ماه حضرت  طفل شش  )ع(  اصغر  علی  حضرت 
در كشورهای مختلف  آيين شيرخوارگان  )ع(،  حسين 

جهان برگزار می شود.
عضو ارشد جامعه مدرسين حوزه علميه قم تأكيد كرد: 
با برگزاری اين همايش های بزرگ مذهبی با تبعيت از 
اين شهدای واالمقام روحيه و تفكر حضرت علی اصغر 
مظلوم  شهدای  ديگر  و  )ع(  اكبر  علی  حضرت  )ع(، 

كربال در جهان نهادينه می شود.
فتح  را  جهان  عاشورا  اينكه  بيان  با  نمازی  اهلل  آيت 
خواهد كرد و پرونده ستمگران و ظالمان بسته خواهد 
شد، گفت: فرهنگ حسينی و تفكر عاشورا، آرام آرام در 

جهان توسعه می يابد.
دوران هشت  در  اسالم  رزمندگان  پيروزی  وی، علت 
سال دفاع مقدس را نيز وجود فرهنگ عاشورا در بين 
رزمندگان و مردم ايران بيان كرد و افزود: سلحشوران 
غيور اسالم به عشق امام حسين )ع( به سمت جبهه 

حركت می كردند.
فرهنگ  بر خالف  عاشورا  فرهنگ  كرد:  تصريح  وی 
پرور  مجاهد  ستم،  و  ظلم  برابر  در  پرور،  تنبل  های 

است.
شد:  يادآور  همچنين  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
پيام می  و  به جهان هشدار  عاشورا  و  كربال  فرهنگ 
دهد كه سپاهيان عاشورا هميشه سرزنده، پا به ركاب و 

پوياست و هيچگاه منزوی نمی شود.

تجهیز 44 نقطه کاشان به دوربین پایش 
کنترل ترافیک

ورزشی  فرهنگی،  سازمان  مديرعامل  ایرنا- 
از  و خارج  نقطه شهری   44 كاشان گفت:  شهرداری 
محدوده شهر كاشان برای نصب دوربين های پايش 

كنترل ترافيك انتخاب شده است.
مجتبی رضازاده در نشست شورای شهر كاشان اظهار 
كنترل  پايش  های  دوربين  سيستم  نصب  داشت: 
و  ترافيكی  موانع  رفع  و  كنترل  منظور  به  ترافيك 

نيزتامين امنيت شهروندان به اجرا در خواهد آمد.
با  وی افزود: مسئوالن عالی اجرايی و امنيتی استان 
مشاركت مخابرات، 44 نقطه شهری كاشان و برخی 
مدنظر  دوربين  برای نصب  را  از محدوده  نقاط خارج 

قرار داده اند.
با  خواست:  كاشان  شهر  اسالمی  شورای  از  رضازاده 
چگونگی  منظور  به  الزم  تدابير  ويژه،  جلسه  تشكيل 
ادامه روند همكاری شهرداری در زمينه نصب سيستم 
پايش كنترل ترافيك كه در قانون شهرداری ها و در 

زمره وظايف آنها نيز قيد شده است را اتخاذ كنند.
پروژه  از  برخی  اجرای  اين نشست همچنين روند  در 
های عمرانی در دست احداث در سطح شهر كاشان 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برخورد کامیون و سواری در کاشان یک 
کشته برجا گذاشت

 ایرنا- بر اثر تصادف يكدستگاه كاميون با يكدستگاه 
سواری وانت دو كابين در جاده برزک - كاشان، يك 

تن كشته و پنج نفر مصدوم شدند.
پزشكی  های  فوريت  و  حوادث  مديريت  مركز  رئيس 
 - برزک  جاده  در  حادثه  اين  گفت:  ايرنا  به  كاشان 
نفر  پنج  اين حادثه  در  كه  داد  رخ  نابر  منطقه  كاشان 
از  را  نفر سرصحنه تصادف جان خود  مصدوم و يك 

دست داد.
كد  دو  داشت:  اظهار  مكی  سيدمحمدحسين  دكتر 
اورژانس  كارشناسان  از  نفر  چهار  همراه  به  عملياتی 
115 آنی به صحنه تصادف اعزام شدند و مصدومان 
را پس از انجام اقدامات حياتی و تحت تدابير پزشكی 
بيمارستان شهيد بهشتی كاشان  به  ايمن  با شرايط  و 

منتقل كردند.
علت اين حادثه از سوی كارشناسان پليس راه در دست 

بررسی است.

خبر

مهدی سلطانی راد / تا هفتم اسفند و موعد انتخابات 
دوره ی دهم مجلس شورای اسالمی چيزی جز 3 ماه و 
آزمون  كنار  در  كه  انتخاباتی  است.  نمانده  باقی  روز  چند 
گزينش خبرگان توسط مردم، تكليف صاحبان 290 كرسی 
مجلس  تركيب  جديد  ی  دوره  برای  را  ملت  ی  خانه 
مشخص خواهد كرد. تكاپوی گروه های سياسی اما تقريبأ 
از ابتدای امسال برای وزن كشی عيارشان و پس و پيش 
كردن چهره هائی كه برای فرستادنشان به مجلس روی 

آنها برنامه دارند ، آغاز شده است. 
طلبان  اصالح  و  اعتداليون  با  سنتی  اصولگرايان  اينكه   
معتدل با محوريت عارف و يا ناطق نوری به توافق خواهند 
رسيد يا خير  و از آن سو طيف بزرگ اصولگرايان نيز برای 
رسيدن به فهرست های واحد به سرليستی حداد عادل و 
اينكه  و  نه  يا  برسند  آن  يا عدم  و  تفاهم  به  يا الريجانی 
فيلتر  از  توانند  می  دو طيف  از  كسانی  چه  اين  بر  عالوه 
تعيين صالحيت شورای نگهبان عبور كنند سواالتی است 

كه شايد تا 1 ماه ديگر بتوان به آنها پاسخ داد.
از فضای پشت پرده ی مناسبات  نيز متاثر  اما در كاشان 
انتخاباتی كشور از ماه ها قبل گروه های سياسی به دنبال 
برای  تالش  .در  هستند  اسفند  هفتم  برای  ريزی  برنامه 
و شناسايی  ها  مذاكرات سياسی گروه  پستوی  به  رسيدن 
پاسخ  يك  اكنون  شهر  سياسی  های  طيف  نهايی  گزينه 
شنيده می شود : هنوز هيچ چيز معلوم نيست و جريان بازی 

شايد در دقيقه ی 90 عوض شود!
 اين عبارت شاه بيت غزل ماه های اخير در بين اصولگرايان 
كاشان نيز است.طيفی كه گقته می شود از بين فدائی كه 
قديری  و  كرده  وفاداری  اعالم  نامه هم طيفان  ميثاق  به 
ابيانه كه گويا معتقد بوده و هست كه بايد وی را به عنوان 
جواد  سيد  بپذيرند  شان  شرط  و  قيد  بی  و  اصلح  گزينه 
ساداتی نژاد را تا اين لحظه به عنوان كانديدای مطرح شان 

برای مجلس بعدی انتخاب كرده اند.
معتقد  كاشان  اصولگرايان  به  نزديك  ی  چهره  يك  اما   
است انتخاب گزينه نهائی و صدرصد اين جناح در دقيقه ی 
90 و بر خالف همه پيش بينی ها باشد. به عقيده ی وی 
شايد ممكن است معاون سابق و سفيدشهری وزير علوم 
در دولت احمدی نژاد انتخاب نهائی اصولگرايان باشد و يا 
پايانی  های  ثانيه  در  ديگری  ی  غافلگيركننده  ای  گزينه 

به هواداران طيف كمی تا قسمتی منتقد دولت در كاشان 
انتخابات  از  آنها پس  از شكست دوباره ی  معرفی شود و 
اسفند 90 كه در پس حضور كانديداهای متعدد حاصل شد 

جلوگيری كند.
در اين بين نكته ی جالب به تكاپوی محمدحسن قديری 
اخير  های  ماه  طی  مجازی  فضای  در  او  تحرک  و  ابيانه 
ابراز عقايدش  بيان  بر می گردد كه به انحای مختلف به 
اقتصادی كشور می پردازد و  پيرامون تحوالت سياسی و 
حتی همين چند روز پيش در مراسمی با عنوان پاسداشت 
فرزند مرحوم و مسلمان مالك باشگاه يوونتوس ايتاليا كه 
برگزار  كاشان  در  داشته  نيز  رفاقتی  ابيانه  قديری  با  گويا 
شد ؛حضور پيدا كرد تا نفر دوم انتخابات دور قبلی مجلس 
در كاشان در قالب چنين گردهمائی هايی، بيش از پيش 
جبهه ی  از  مطرح  كانديدائی  عنوان  به  خود  نماياندن  به 

اصولگرائی تالش كند.
 دكتر ساداتی نژاد نيز كه البته با هفته نامه ی اصولگرای 
و  ها  ديدگاه  معرفی  به  بيش  و  سراج 4 سالی هست كم 
نظرگاه های خود درباره روند جاری امور كالن كشور می 
پردازد در اين هفته ها و ماه های اخير بيشتر سعی داشته 
تا با حضور در گردهمائی ها و مراسم های مختلف ملی و 
مذهبی در سطح كاشان مانند نماز ظهر عاشوری امسال و 
نشستنش در چند متری قديری ابيانه حضور قطعی خود را 
در انتخابات دور دهم مجلس اعالم كند و مقبوليتش را در 

بين طيف اصولگرايان كاشان محك زند.
 حسن فدائی نيز كه بنا به آرشيو ذهن نگارنده در ماراتن 
انتخابات مجلس پنجم و نهم هم حضور داشت مدتی است 
كه در فضای مجازی به ويژه در شبكه های اجتماعی فعال 
شده و تحركات رسانه ای خود را از اين طريق شروع كرده 
و بيان نظراتش در اين رسانه ی فراگير می پردازد و گويا 
قرار هم نيست كه از مشاركتش در انتخابات 7 اسفند هم 

انصراف دهد.
 او البته در بين اصولگرايان معتدل كاشان هم هوادارانی برای 
خود دارد و اميدوار است تا با تغيير احتمالی شرايط دو جناح 
عمده ی سياسی در كاشان بخصوص طی 2 ماه آينده خود 

را برای چندمين بار در معرض آزمون رأی مردم قرار دهد.
اصغر  علی  تا  بودند  اميدوار  حتی  كاشان  اصولگرايان 
برای  سومی  دورخيز  پيش  سال   4 كه  نيز  پور  گرانمايه 

رسيدن به مجلس داشت چراغ سبزی در جهت حضور در 
انتخابات 7 اسفند نشان دهد اما گويا او بی ميل تر از اين 
حرفهاست كه شانس خود را برای مجلس دهم بيازمايد و 

در كارزاری مجدد حاضر شود. 
برای  كاشان  اصولگرای  جناح  ديگر  های  گزينه  ميان  در 
انتخابات مجلس دهم از سال گذشته بارها در محافل اين 
به  نيز  او  اما  شد  می  برده  نام  چهارباغی  سردار  از  طيف 
به  آمدن  برای  يا  و  نتوانستند  ديگر  چهره ی  چند  همراه 
صحنه ی انتخابات بی ميلی نشان دادند تا در نهايت مثلث 
كانديدهای  عنوان  به  ابيانه  قديری  و  فدائی  نژاد،  ساداتی 
كاشان  اصولگرای  جناح  آور  رأی  و  اصلح  گزينه  انتخاب 

مطرح شوند.
با توجه به همه احتماالت و گزينه های متصور اصولگرايان 
كاشان زمانی كه تك مهره ی اصلح و رأی آور آنان برای 
شركت در ماراتن انتخابات مجلس دهم مشخص شود اميد 
منصوری  عباسعلی  منتقدان  مهمترين  جمله  از  كه  اينان 
انتخاب  و  شهر  اين  مردم  اتحاد  به   ، شوند  می  محسوب 
را  خود  غم  و  هم  تمام  شان  زعم  به  كه  ئيست  نماينده 
مصروف نه يك منطقه خاص كه مجموعه ی شهرستان 

های كاشان و آران بيدگل كند.
 اصولگرايان كاشان اما به عقيده ی برخی از چهره های 
ای  مهره  دنبال  به  آوری  رأی  معيار  جز  خود  به  نزديك 
كارآمد و با توان باالی مديريتی هستند كه به زعم شان 
بتواند در كنار شورای شهر و شهرداری به توسعه بيش از 
جناح  از  كه  ای  نماينده  آيا  اما  كند،  كمك  كاشان  پيش 
خواهد  باشد  حاضر  دهم  مجلس  در  كاشان  اصولگرای 
طيف  اين  ی  منتقدانه  های  ديدگاه  به  توجه  با  توانست 
نسبت به عملكرد دولت به ويژه در بحث سياست خارجی، 
ی  كابينه  تكنوكرات  وزرای  با  انديشی  هم  و  مراوده  به 
دولت معتدل روحانی و جلب نظر آنان برای نگاه ويژه به 

كاشان بپردازد؟! 
 آيا به فرض حضور نماينده ای اصولگرا از كاشان در مجلس 
دهم او سياست نقد محض دولت روحانی را در پيش خواهد 
گرفت و يا با رويه ای اعتدالی و ضمن حفظ ديدگاه های 
انتقادی خود زمينه های پيشرفت و تعالی كاشان را با تكيه 

بر تعامل با وزرای دولت در پيش خواهد گرفت؟

تحلیلی بر شرایط پیش روی اصولگرایان کاشان تا انتخابات دهم

گزینه ی نهایی، شاید در دقيقه ی 90!

قابل توجه داوطلبان احتمالي انتخابات مجلس و گروه هاي سیاسي

الیحه ي شفاف سازي منابع مالي و هزینه هاي انتخاباتي به مجلس رفت
هاي  هزينه  و  مالي  منابع  سازي  »شفاف  ي  اليحه  دولت 
انتخاباتي داوطلبان رياست جمهوري، مجلس شوراي اسالمي و 
شوراي هاي اسالمي« را براي طرح و تصويب به مجلس فرستاد.

اين اليحه توسط وزارت كشور تهيه و پس از تصويب در هيئت 
است.  شده  ارسال  مجلس  به  جمهور  رييس  سوي  از  وزيران، 
براساس اين اليحه »منابع نقدي و غيرنقدي مجاز« براي هزينه 
شخصي  »دارايي  است.  شده  تعيين  داوطلبان  انتخاباتي  هاي 
داوطلب«، »كمك مستقيم احزاب و تشكل هاي سياسي داراي 
منابع و  ايرانی« و»  مجوز معتبر«،»كمك های اشخاص حقيقی 
تبليغات  برای  آن  از  استفاده  قانون  مطابق  كه  امكانات عمومی 
انتخاباتي  هاي  هزينه  تأمين  منبع  چهار  است«  مجاز  انتخاباتی 

داوطلبان تعيين شده است.
داوطلبان،  هاي  هزينه  تأمين  غيرمجاز  منابع  فهرست  در 
غيردولتی،   عمومی  نهادهای  دولتی،  دستگاه های  »كمك های 
مؤسسات، سازمان ها و شركت هايی كه به هر نحو و به هر مقدار 

از بودجه عمومی دولت و شهرداری ها استفاده می كنند« قابل 
توجه است. طبق اين اليحه منابع مالي فوق فقط بايد صرف 

هزينه هاي مشخصي شود كه در اليحه آورده شده است. 
اين هزينه ها  شامل هزينه های مربوط به» داير كردن محل 
تجمع  برپايی  »هزينه های  آن«،  اجاره بهای  و  انتخابات  ستاد 
عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی«،»هزينه های تبليغات مجاز 
عوامل  الزحمه  »حق  و  مجاز«  تبليغات  ساير  و  رسانه ها  در 

اجرايی و كارشناسی ستاد« عنوان شده است.
  از اين رو ارايه كمك و خدمات نقدی و غيرنقدی به افراد 
توسط داوطلب يا از طرف وی ممنوع شده است و فرمانداري  

ها مأمور نظارت بر اين موضوع شده اند. 
رخداد  هرگونه  ثبت  داوطلب،  هر  توسط  بانكي  افتتاح حساب 
مالي و دريافت و پرداخت از اين حساب بر اساس استانداردهاي 
حسابداري و اجازه به هيئت هاي اجرايي براي رسيدگي به اين 
اين اليحه  از ديگر ويژگي هاي  داوطلبان  دفاتر و حسابهاي 

است.
شده  برگزار  مختف  انتخابات  در  داوطلبان  كرد  هزينه  نحوه 
در كشور و منابع تأمين مالي آن ها همواره مورد سوال مردم 

بوده است. 
عدم ساز و كار شفاف و نظارت بر نحوه وصول منابع تبليغات 
داوطلبان  اسراف كاري در ستادهاي  نيز مشاهده  و  داوطلبان 
و  كانديداها  از  برخي  پاش هاي عجيب و غريب  و  و ريخت 
پرسش  اين  تدوام  و  تكرار  بر  اين خصوص  در  شايعات  رواج 

ها دامن مي زند. 
انتخابات مجلس و يا شوراها كه رقابت هاي منطقه اي   در 

و قومي شدت  بيشتري دارد و بر فضاي حاكم بر 
انتخابات سايه مي اندازد، اقدام به خريد رأي، دادن 
شام و ناهار به رأي دهندگان از رايج ترين شايعات 
و اتهامات داوطلبان و طرفدارانشان بر عليه يكديگر 

است.
 به نظرمي رسد در صورت تصويب اين اليحه در 
شفافيت  موجبات  قانون،  به  آن  تبديل  و  مجلس 
سالم  فضاي  ايجاد  و  انتخاباتي  هاي  رقابت  در 
چند  به  توجه  با  كند.  فراهم  را  انتخابات  در  تر 
نمي  اين اليحه  از رسانه اي شدن  بيشتر  روزي 
چندان  اليحه  اين  به  ها  واكنش  هنوز  گذرد، 

نبوده است.  جدي 
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اقتصادی 3

بورس و کاشان
از  كه  اقتصادی كشور،  بازارهای  مهمترين  از  يكی 
شود،  می  برده  نام  اقتصاد  دماسنج  عنوان  به  آن 
بيش  سهام  كه  جايی  است.  بهادار  اوراق  بورس 
يكی  بورس  بازار  شود.  می  مبادله  شركت   300 از 
آن  در  كه  شود  می  محسوب  سرمايه  بازارهای  از 
سهام  آن  مهمترين  كه  ای  سرمايه  بهادار  اوراق 

يك شركت است، مورد معامله قرار می گيرد. 
در اين بازار صاحبان صنايع و شركتها از ابزارهای 
و  توسعه  برای  مالی  منابع  تأمين  به  اقدام  موجود 
افزايش  طريق  از  خود  تجاری  فعاليتهای  گسترش 
ساير  و  اجاره  اوراق  انتشار  شركت،  سرمايه 

بازار می كنند. اين  ابزارهای موجود در 
 امروزه در دنيا يكی از شاخص های توسعه يافتگی 
مردم  عموم  بين  در  سرمايه  بازار  توسعه  اقتصادها، 
سرمايه  جای  به  كشور  يك  مردم  چقدر  هر  است. 
آنچه  بازارهای غيرمولد و تجاری نظير،  گذاری در 
زمين  طال،  سكه،  مانند  است  مرسوم  ايران  در  كه 
بازار  در  گذاری  به سرمايه  بيشتری  رغبت  دالر؛  و 
منفعت  و  سود  كسب  عين  در  دهند  نشان  سرمايه 
توليدكنندگان  مالی  توان  افرايش  باعث  برای خود، 
يك  اقتصادی  توسعه  و  رشد  زمينه  و  شوند  می 

را فراهم می كنند. كشور 
 بازار سرمايه ايران شامل دو شركت »بورس اوراق 
بهادار تهران« و نيز »شركت فرابورس ايران« می 
تاالر  يك  دارای  بازار  دو  اين  از  كدام  باشد.هر 
فروشندگان  و  خريداران  كه  باشند  می  معامالت 

سهام در آن سهام خود را معامله می كنند.
معامالت  سيستم  اندازی  راه  با  چه  اگر   
يا  خانه  از  توانند  می  براحتی  افراد  برخط)آنالين( 
سهام  فروش  يا  خريد  به  مبادرت  خود  كار  محل 
قديم  از  معامالت  تاالر  حال  عين  در  اما  كنند 
محل مالقات معامله گران و محفلی برای بحث و 

است. بوده  آنان  گفتگوی 
قرار  تهران  در  شركت  اين  معامالت  اصلی  تاالر   
استان  مراكز  از  برخی  در  حال  درعين  اما  دارد 
وجود  جمعيت،  نظير  هايی  قابليت  به  باتوجه  ها 
تعداد  وجود  يا  و  آن شهر  در  گر  معامله  زياد  تعداد 
نمايندگی های شركت های كارگزاری ؛ تاالرهايی 
تحت عنوان تاالرهای منطقه ای ايجاد شده است.
راه  سر  در  آن  قرارگيری  دليل  به  همواره  كاشان 
از  بازرگانی كشور،  و شريان های  مواصالتی  های 
بوده  برخوردار  مناسبی  بازرگانی  و  تجاری  رونق 
چندين  وجود  سبب  به  نيز  امروزه  همچنين  است. 
نيز  و  توليدی  كارخانه  صدها  و  صنعتی  شهرک 
موقعيت  از  فراوان  تجاری  موسسات  و  شركتها 

است. برخودار  اقتصادی  در صحنه  ممتازی 
 در اقتصاد به  شدت دولتی ايران كه صدها كارخانه 
كوچك و بزرگ در شهرهای مختلف توسط دولت 
اندازی شده است، اما در كاشان كمتر كارخانه  راه 
شركتهای  اكثر  و  گرفت  سراغ  توان  می  دولتی 
است. به بخش خصوصی  متعلق  توليدی  و  صنعتی 

 از اينرو شركتهايی كه از منظقه كاشان در بورس 
هم  دست  يك  انگشتان  اندازه  به  دارند  حضور 
»فوالد  كاشان«،  »درين  مانند  شركتهايی  نرسند. 
اين يكی دو سال  اميركبير«، »گرانيت بهسرام« و 
منطقه  معدود شركتهای  از  كاشان«  اخير »سايپای 

بورس هستند.  در 
ارتباط   خصوص  در  ديگر  اهميت  قابل  نكته 
كرد، حضور  اشاره  بدان  توان  می  كاشان  و  بورس 
كه  بورس  در  صنعت  اين  مديران  و  كارشناسان 
و  آران  و  كاشان  آنان  زادگاه  و  خاستگاه  نوعی  به 

باشد.  اطراف می  بيدگل و ساير مناطق 
مديرعامل  و  دانشگاه  پناهيان)استاد  حسين  دكتر 
و  آرانی  شايان  شاهين  دكتر  كاال(،  بورس  سابق 
و  دانشگاه  اساتيد  از  بيدگلی)  اسالمی  سعيد  دكتر 
و  كارشناس  دهها  كنار  در  سرمايه(،  بازار  مديران 
مديری كه در بازار سرمايه ايران از جمله شركتهای 
ساير  و  گذاری  سرمايه  های  صندوق   كارگزاری، 
كه  هستند  فعاليت  به  مشغول  بازار  اين  اركان 
همگی حاكی از ظرفيت های باالی نيروی انسانی 
مباحث  ويژه  به  و  اقتصادی  مباحث  در  منطقه  اين 
ريزان  برنامه  و  دارد مسئوالن  بورس است. كه جا 
شهر در مسير توسعه و پيشرفت منطقه از تخصص 

كنند. استفاده  كارشناسان  اين  ارزشمند  تجارب  و 
های  گزارش  ماهانه  بهادار  اوراق  بورس  شركت 
همراه  را  گرفته  صورت  معامالت  ازميزان  آماری 
اساس  بر  كند.  می  منتشر  آن  با  مرتبط  جزئيات  با 
آمار  مهرماه  معامالت  به  مربوط  شده  منتشر  امار 
ارزش  به  سهم  ميليون   9 تعداد  كاشان  منطقه  از 
13ميليارد ريال مورد دادوستد قرار گرفته است كه 

29  است.  دربين ساير مناطق حائز رتبه 
منتهی  ماهه  هفت  طی  گزارش،  همين  اساس  بر 
سهم       ميليون   207 تعداد  مجمموعًا   94 مهرماه  به 
مورد  منطقه  اين  از  ريال  ميليارد   319 معادل 
در  گزارش  اين  اساس  بر  است.  گرفته  قرار  معامله 
حالی رتبه منطقه كاشان در بين ساير مناطق در رده      
25 قرار گرفته است كه برخی از مراكز استان ها از 

اين نظر پايين تر از كاشان قرار گرفته اند. 

کاشان از دریچه آمار

برداشت 23 هزار و 400 تن انار در 
کاشان

 23 برداشت  از  كاشان  كشاورزی  جهاد  مدير  ایرنا-   
هزار و 400 تن انار از باغ های اين شهرستان خبر داد.

اظهار  خبرنگاران  با  گو  و  گفت  در  زاده  كافی  مجيد 
 950 و  يكهزار  سطح  از  برداشت  ميزان  اين  داشت: 

هكتار باغ های بارور انار انجام شده است.
طی  هكتار  در  تن   20 را  انار  برداشت  متوسط  وی 
سالهای گذشته دانست و افزود: با توجه به حوادث غير 
در  تن   12 به  مقدار  اين  جاری،  زراعی  سال  مترقبه 

هكتار كاهش يافته است.
بيشترين  دارای  كاشان  مركزی  بخش  وی  گفته  به 

سطح باغ انار در اين شهرستان می باشد.
زمان برداشت محصول انار در كاشان با توجه به شرايط 
می  پايان  به  آبان  اواخر  و  آغاز  مردادماه  از  هوا  و  آب 

رسد.
در شهرستان  انار  برداشت  ميزان  ناخالص  درآمد  مقدار 

كاشان حدود 500 ميليارد ريال تخمين زده می شود.
اقسام  ترين  معروف  از  شيرين  و  انباری  زاغه،  ارقام 
پوست  و  سبز  پوست  قرمز،  پوست  نوع  از  كاشان  انار 
فروش  بازار  عمده  تهران  و  قم  بازارهای  و  است  سياه 

محصول انار كاشان است.
عمده محصول انار در مناطق فين كوچك، فين بزرگ، 
راوند، طاهرآباد و مشكات برداشت می شود و در زمان 
برداشت اين محصول در كاشان افزون بر 70 هزار نفر 

ساعت اشتغالزايی فصلی دارد

در مدیریت  سرمایه انسانی داخل کشور 
ناتوانیم

بازرگانی، صنايع، معادن  اتاق  مردم سیلک - رئيس 
و كشاورزی كاشان در مراسم افتتاح اولين خانه كسب 
پايدار  اشتغال   ، كاشان  در  اصفهان  استان  شمال  وكار 
مناسب  ابزارهای  و  سازوكار  نيازمند  را  وكارآفرينی 
ابزار ها در حد  اينگونه  از  به لطف خدا  دانست و گفت: 
اما در چگونگی روش  اعال در شهرستان كاشان داريم 

استفاده از آنها دچارمشكل هستيم.
بزرگترين  را  يكديگر  بين  همدلی  عدم  تواليی  محمود 
اينكه  بيان  با  و  دانست  پايدار  اشتغال  درتحقق  مشكل 
كشورمان امروز قدرتمند ترين و امن ترين كشور منطقه 
بين  و  داخلی  در مسائل  اما گاهی  است  و شايد جهان 
خودمان با هم تفاهم نداريم تصريح كرد: گاهی اوقات 
چندين اداره بر سر يك موضوع با هم تفاهم و يك دلی 
ندارند و اختالفات را بردوش كارگر وكارفرما می اندازند.

رئيس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی كاشان 
صنعتی  واحد  زيادی  تعداد  كاشان  همين  در  داد:  ادامه 
اشتغال  امنيت  پای  كه  اختالفاتی  دليل  به  اما  داريم 
ندادن  علت  به  می گذاريم  گذاری  سرمايه  و  توليد  و 
واحدها  همين  اوقات  گاهی   .. و  گاز  برق،  آب،  قبوض 
با چنين مشكالتی  و هرروز  تعطيل می شوند  به  تهديد 

در واحدهای صنعتی مواجه هستيم. 
قائل  تبعيض  نبايد  ماليات  درگرفتن  اينكه  بيان  با  وی 
جاری  سال  مالياتی  درآمد  هرچند  اظهارداشت:  شويم 
نبايد  اداره كشور  برای  ولی  است  گرفته  پيشی  نفت  از 
و  نشويم  قائل  استثنايی  هيچگونه  ماليات  گرفتن  در 
ايجاد  و  اقتصادی  رفع مشكالت  برای  ديگر   از سوی 
اقتصاد پايدار دركشور نيازمند همدلی وهمزبانی مد نظر 

رهبری هستيم.
در  كاشان  بازرگانی  اتاق  آمادگی  اعالم  از  توالئی 
تعاون،  وزارت  كه  مجوزی  هرگونه  صدور  و  همكاری 
اشتغال  و  كارآفرينی  ايجاد  جهت  اجتماعی  ورفاه  كار 
كرد:  خاطرنشان  و  خبرداد  باشد  داشته  پايدارنياز 
كاشان  شهرستان  وكار  كسب  خانه  اولين  اميدواريم 
در  بتواند  علمی  و  متخصص  نيروهای  كارگيری  به  با 
صنعتگران،  و  كارآفرينان  های  آگاهی  سطح  باالبردن 

موانع كسب و كار را در منطقه برطرف كند.
استان  شمال  وكار  كسب  خانه  اولين  است  گفتنی 
و  كار  تعاون،  مديركل  حضور  با  كاشان  در  اصفهان 
استان  اميد  آفرينی  كار  مديرصندوق  و  اجتماعی  رفاه 
آران  فرماندار  و  كاشان  فرمانداری  سرپرست  اصفهان، 
مسئولين  و  مديران  و  صنعتگران  از  وجمعی  وبيدگل 
بازرگانی،  اتاق  ساختمان  در  كاشان  شهرستان  اجرائی 

صنايع، معادن و كشاورزی كاشان افتتاح شد.

اخبار اقتصادی

واژه بورس از نام خانوادگي شخصي به نام "واندر بورس" 
بلژيك  بروژ  اوايل قرن چهاردهم در شهر  اخذ شده كه در 
گرد هم مي  او  خانه  مقابل  در  و صرافان شهر  زيسته  مي 
آمدند و به دادوستد كاال، پول و اوراق بهادار مي پرداختند. 
اين نام بعدها)1309( به كليه اماكني اطالق شد كه محل 
دادوستد پول، كاال و اسناد مالي و تجاري بوده است. رشد 
بورس سهام و جاافتادن آن در عمليات تجاري و اقتصادي، 
با انقالب صنعتي اروپا و شكوفايي اقتصاد تازه متحول شده 
آن همراه بوده است. اولين بورس معتبر دنيا، در سال 1611 
در شهر آمستردام تشكيل شد و كمپانی معروف هند شرقی 
سهام خود را در آن بورس عرضه كرد. بورس آمستردام امروزه 
بين المللی  سطح  در  سرمايه  تأمين  مهم  منابع  از  يكی  نيز 
است. نكتة قابل توجه آن است كه در هنگام افزايش قابل 
مالحظه معامالت سهام، كشورهای اروپايی نظير انگلستان، 
آلمان، سوئيس، قوانين و مقررات ناظر بر معامالت سهام و 
ضمانت های اجرايی الزم برای آن را وضع كردند تا از هرگونه 

تقلب و پايمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگيری شود.
بورس اتريش در وين در سال 1771 افتتاح شد كه عمدتًا 
به معامالت اوراق قرضه دولتی جهت تامين مالی جنگ می 
پرداخت. بورس اتريش در پايان قرن 19 ميالدی 2500 سهم 
را در تابلوی خود داشت و يكی از مهمترين مراكز مالی اروپا 

به شمار می رفت.
در لندن معامله گران در بورس جهت انجام معامله در قهوه 
خانه گرد هم می آمدند. برای نظم بخشيدن به بازار، قهوه 
خانه نيوجاناتان در سال 1698 به بورس اوراق بهادار تبديل 
شد. بورس نيويورک در اواخر قرن هجدهم )1792( تأسيس 
شده و با وجود رقبای ديگر، از نظر حجم معامالت و اهميت 
در بازار سرمايه آمريكا، در مقام اول قرار دارد. درآمريكا، اولين 
محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار، در نيويورک 
و در محوطه¬اي در زير سايه درخت نارون بزرگي در "وال 
استريت" بود كه بعدها به قهوه خانه اي در همان نزديكي 
به  مبالغي  آوري  جمع  با  استريت  وال  بورس  يافت.  انتقال 
عمليات،  گسترش  و  )كارگزاران(  دالالن  از  وروديه  عنوان 
كه  گرديد  مبدل  عظيمي  تجاري  مجتمع  به  و  شد  تقويت 

بعدها به نام "بورس سهام نيويورک " به ثبت رسيد. درحال 
حاضر تعداد كارگزاران اين بورس به چند هزار شخص حقيقي 
و حقوقي بالغ مي گردد. در حال حاضر در اغلب كشورهای 

دنيا، بورس های اوراق بهادار فعاليت می كنند.
سابقه بورس در ایران

فكر اصلي ايجاد بورس اوراق بهادار در ايران، به سال 1315 
يك  و  هلندي  كارشناس  يك  سال،  اين  در  گردد.  مي  بر 
كارشناس بلژيكي به منظور بررسي و اقدام درمورد تهيه و 
بهادار،  اوراق  بورس  فعاليت  بر  ناظر  قانوني  مقررات  تنظيم 
به ايران آمدند. اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهاني دوم 
در  متوقف گرديد. پس از كودتاي 28 مرداد 1332، مجدداً 
اتاق  به  بهادار  اوراق  بورس  تشكيل  مأموريت   1333 سال 
بازرگاني و صنايع و معادن، بانك مركزي و وزارت بازرگاني 
وقت محول گرديد. اين گروه پس از دوازده سال تحقيق و 
بررسي درسال 1345، قانون و مقررات تشكيل بورس اوراق 
بهادار تهران را تهيه و اليحه مربوطه را به مجلس شوراي 
ملي ارسال داشتند كه اين اليحه در ارديبهشت سال 1345 
تصويب شد. با ورود سهام بانك صنعت و معدن و نفت پارس، 
دربهمن ماه 1346 فعاليت بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد. 
متعاقب آن اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه و اوراق قرضه 
سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباس آباد 

به بورس راه يافتند. 
  طي يازده سال فعاليت بورس قبل از انقالب اسالمي، تعداد 
در  پذيرفته شده  بيمه  بانك ها و شركت هاي  ها،  شركت 
بورس از شش بنگاه اقتصادي با سرمايه 2/6 ميليارد ريال 
به 105 بنگاه با سرمايه ای بيش از 230 ميليارد ريال درسال  
1357 افزايش يافت. همچنين ارزش مبادالت در بورس از 
15 ميليون ريال به بيش از 150 ميليارد ريال در سال 1357 
افزايش يافت. در سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي و 
با تحوالت پيش آمده از جمله: 1- تصويب اليحه قانون اداره 
امور بانك ها، 2- ملي شدن شركت هاي بيمه،  3- تصويب 
قانون حفاظت و توسعه صنايع و 4-تملك بسياري از بنگاه 
از  گرفته  نشأت  آنها  همه  كه  دولت  توسط  اقتصادي  هاي 
روحيه مخالفت با نظام سرمايه داري بود كه بعدها اقتصاد ما را 

به اقتصاد سوسياليستي نزديك ساخت و همچنين 5-جنگ 
از  بورس  در  پذيرفته شده  هاي  تعداد شركت  ساله،  هشت 
105 شركت در سال 1357، به 56 شركت تقليل يافت. دوره 
ركود بورس كه از سال مزبور آغاز گرديده بود تا سال 1367 

ادامه يافت. 
  از سال 1368 و در چهارچوب برنامه پنج سال اول توسعه 
به  بورس  فعاليت  تجديد  فرهنگي،  و  اجتماعي  اقتصادي، 
عنوان پيش زمينه اجراي خصوصي سازي، جذب و گردآوري 
پس اندازها و هدايت آن در جهت سرمايه گذاري آغاز گرديد. 
طي سال هاي پس از تجديد حيات بورس تاكنون، فعاليت 
بورس فراز و نشيب هاي متعددي از جمله ركود سال هاي 
1371 تا 1373 و 1375 تا 1378 و افت و خيزهاي مقطعي 
افغانستان و  از بحران هاي سياسي مربوط به جنگ  ناشي 

عراق را تجربه نموده است.
تازه  دور  تهران  بهادار  اوراق  بورس  سال 1376،  ابتدای  از 
شده  انجام  اقدام های  است.  ديده  خود  به  را  فعاليت  از  ای 
در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مديريتی، بكارگيری 
نوآوری های فنی و تخصصی، اصالح رويه های مقرراتی و 
نظارتی، فراهم آوردن زمينه ارتقای كارآيی و اصالح كاركرد 
با  ها  برای هماهنگ سازی سياست گذاری  بازار و كوشش 
نيازهای واقعی بازار سرمايه، در مركز توجهات و برنامه های 
داشته  قرار  بهادار  اوراق  بورس  سازمان  ساختاری  اصالح 
است. البته برخی از اين اصالحات به دليل نبود ظرف قانونی 

مناسب، متوقف مانده بود.
گام بلند اصالح قانون بورس اوراق بهادار پس از چهل سال 
يعنی در آذر ماه سال 1384 با تصويب قانون جديد بازار اوراق 
قانون  شد.  برداشته  اسالمی،  شورای  مجلس  توسط  بهادار 
نقاط  دارای  قبلی  قانون  به  نسبت  بهادار  اوراق  بازار  جديد 
قوت زيادی است، از جمله: تفكيك مقام عمليات از نظارت، 
ساماندهی بازار اوليه ، ايجاد تنوع در ابزارهای مالی و نظارت 
قانونمند بر اركان و نهادهای فعال در بازار سرمايه.                 

  در حال حاضر تعداد شركت هاي پذيرفته شده در تابلوهاي 
بورس بيش از 336 شركت و ارزش بازار بورس اوراق بهادار 

تهران نزديك به 65 ميليارد دالر است.

 بورس به روایت تاریخ!

نشست مشترک شهردار کاشان با رییس مرکز 
اقتصادی خاورمیانه

نشست "كاشان شهر فرصت ها" با حضور حسين صدر، رييس مركز مطالعات 
و بررسی های اقتصادی خاورميانه، شهردار، مديران، معاونين و مدير عامالن 
شهر  اين  شهرداری  جلسات  سالن  در  كاشان  شهرداری  تابعه  های  سازمان 

تاريخی و گردشگری برگزار شد.
به گزارش مركز ارتباطات و امور بين الملل شهرداری كاشان، شهردار كاشان 
در اين نشست گفت:با توجه به شرايط سياسی و اقتصادی فعلی كشور كه پيش 
رو است تاكيد دولت چه در زمان مذاكرات و پس از برجام آماده سازی برای 
و  غربی  از كشورهای  اقتصادی  فعالين  آمد  و  رفت  و  گذاران  پذيرش سرمايه 

اروپايی است.
رتبه  عالی  مقامات  جلسه  برگزاری  به  اشاره  با  رضوی،  ناظم  محمد  سيد 
آن  در  ويژه  به صورت  و معدن كه كاشان  وزارت صنعت  و  ديپلماتيك كشور 

جلسه دعوت شده بود گفت: آمادگی الزم برای شرايط پساتحريم در اين جلسه 
نيز به ويژه از طريق حوزه های گردشگری و ايجاد امنيت و شرايط پويا برای 

سرمايه گذاران تاكيد شد.
وی، تالش شهرداری كاشان در تحقق اين مهم از طريق تعامل و همكاری با 
فعالين اقتصادی و افزايش مناسبات تجاری و بازرگانی با بخش خصو صی را 
تاكيد كرد و گفت: حضور رايزنان بازرگانی از هشت كشور خارجی در شهرداری 

كاشان برای افزايش مشاركت های تجاری يكی از اين برنامه ها است.
مباحث  در  اصفهان  استان  عمده  انداز  چشم  كاشان  كه  آنجا  از  وی،  گفته  به 
و  گذاران  سرمايه  برای  شرايط  كردن  مهيا  است  شده  عنوان  گردشگری 

گردشگران ضروری است.
برای  افزاری  نرم  و  افزاری  سخت  های  زمينه  كردن  فراهم  كاشان،  شهردار 
سرمايه گذاران را تاكيد كرد و گفت:تاكيدات و توصيه های مكرر هيات دولت 
برای  الزم  شرايط  ايجاد  پيگيری  نيز  فرهنگی  ميراث  سازمان  رييس  ويژه  به 
با تاكيد بر افزايش  سرمايه گذار بخش خصوصی است.ناظم رضوی، در ادامه 

حضور گردشگران در كاشان طی 2 سال اخير و رشد 400 درصدی آن نسبت 
به سال های قبل گفت:رزرو اماكن اقامتی و هتل ها توسط  گردشگران طی 

اين مدت از چند ماه قبل مويد اين مطلب است.
های  داشته  به  توجه  با  مختلف  كشورهای  از  خارجی  گردشگران  حضور  وی 
تاريخی، فرهنگی  و مذهبی كاشان و ويژگيهای اقليمی و طبيعی آن را زمينه 

خوبی برای بارورسازی فرصت ها و رشد و تعالی شهر دانست.
با  را  شهرستان  اين  كه  است  كاشان  مردمان  و صنعتگری  هنر  وی،  گفته  به 
توجه به مشككالت عديده صنايع و شرايط بحرانی اين بخش اقتصاد همچنان 

استوار و پابرجا نگه داشته است.
صدر،  حسين  حضور  با  ها  فرصت  شهر  كاشان  نشست  است  ذكر  به  الزم 
مشاور  رفيعی  خاورميانه،سعيد  اقتصادی  های  بررسی  و  مطالعات  مركز  رييس 
مدير عامل هلدينگ تدبير، شهردار، مديران، معاونين و مدير عامالن سازمان 
و  تاريخی  اين شهر  جلسات شهرداری  سالن  در  كاشان  تابعه شهرداری  های 

گردشگری برگزار شد.

به بهانه ي هم اندیشي طراحان فرش ماشیني و استادان دانشگاه

پيوند صنعت و دانشگاه در تار و پود فرش ماشيني
مردم سیلک / در كشور و حتي در جهان هر شهر و 
پديده و ويژگي خاص  يا يك  با يك كاال و  را  كشوري 
مي شناسند. زعفران خراسان، گز اصفهان، سفال همدان، 
ايران. در كشور  قهوه ي برزيل، ساعت سوئيس و قالي 
نيز تبريز، كرمان اصفهان، كاشان، قم، نائين و چند شهر 

ديگر از سرآمدان اين هنر گرانسنگ و زيبا هستند. 
 در كنار فرش دستباف، و با توجه به افزايش جمعيت و 
رشد تقاضا براي فرش و زماني كه توليد فرش دستباف 
چه از لحاظ تيراژ و چه از نظر قيمت نتوانست پاسخگوي 
تقاضاي فزاينده ي فرش باشد، صنعت به مدد اين هنر 
ماشيني  فرش  توليد  كارخانجات  ايجاد  با  و  آمد  قديمي 
طرف  كنترل  با  متوسط؛  قشر  نياز  به  پاسخگويي  ضمن 

تقاضا از افزايش قيمت فرش دستباف جلوگيري شد.
فرش  دستباف،  فرش  توليد  كنار  در  نيز  كاشان  در    
ماشيني نيز پا به عرصه توليد فرش گذاشت. فرش هاي 
ابريشم  و  مخمل  شركت  و  راوند  فرش  صنايع  شركت 
كاشان هنوز كه هنوز است در برخي از خانه هاي مردم 
آنها،  توليد  از  ها  سال  گذشت  و  است  پهن  شهر  اين 
تعهد  و  شهر  اين  ماشيني  فرش  توليد  كيفيت  از  حاكي 

توليدكنندگان آنها به ارائه محصول مرغوب دارد.
 از اينرو در كنار فرش دستباف كه اين شهر را در توليد 
مشهور  برندي  داراي  كاربردي  هنري  محصول  يك 
نموده است، امروزه توليد فرش ماشيني در كاشان و آران 
و بيدگل از حيث تعداد انبوه كارخانجات كوچك و بزرگ 
توليد  بزرگ  از قطب هاي  به يكي  توليد فرش،  تعداد  و 

اين كاال نموده است.
اسالمي  آزاد  دانشگاه  در  اي  بود جلسه  آمده  در خبرها   
فرش  طراحان  از  جمعي  آن  در  و  شده  برگزار  كاشان 
با  رشته  اين  پيشكسوتان  و  نظران  صاحب  ماشيني، 
خصوص  اين  در  نظر  تبادل  و  بحث  به  دانشگاه  اساتيد 
صنعت  بخش  مشكالت  مهمترين  از  يكي  اند.  پرداخته 
دانشگاه  است.  دانشگاه  از  آن  جدايي  و  كشور گسست 

نوآوري  و  دانش  و  علم  توليد  منشاء  و  منبع  عنوان  به 
ايده  توليد  به  تواند  مي  همواره  توليد  هاي  فرآيند  در 
صنعت  بخش  هاي  فعاليت  به  و  پرداخته  جديد  فكر  و 

دهد. جهت 
 فرش ماشيني در عين حال كه يك كاالي مصرفي و 
اتاق  پهنه ي محيط  به منظور مفروش كردن  كاربردي 
و سالن محسوب مي شود از آن جهت كه پيشينه فرش 
موثر  كاالي  يك  عنوان  به  كشد  مي  يدک  را  دستباف 
و  ها محسوب شده  داخلي ساختمان  در طراحي فضاي 

به نوعي كاالي هنري و تزئيني نيز به شمار مي رود.
اين  توليد  در  مخاطب  ي  سليقه  به  توجه  اينرو  از   
و  نگار  و  نقش  است.  برخوردار  خاصي  اهميت  از   كاال 
ظرافت هاي هنري در خلق نقشه ي يك فرش حاصل 
ذوق و قريحه طراحان فرش است كه در اختيار ماشين 
قرار گرفته و با تركيب رنگ و تار و پود بافته اي خلق 

مي شود چشم نواز و زيبا. 
فرش  توليد  ابتداي  در  چه  اگر  نيز  فرش  طراحي  در   
از  الگوبرداري  با  و  ساده  يكنواخت،  ها  نقش  ماشيني، 
مدد  به  و  كم  كم  اما  بود  دستباف  هاي  فرش  نقشه 

فرش  طراحي  در  تخصصي،  افزارهاي  ترم  و  كامپيوتر 
توليدكنندگان  و  گرفت  صورت  بزرگي  جهش  و  تغيير 
فرش  نقشه  از  متعددي  و  متنوع  هاي  طرح  توانستند 
انتخاب يك فرش  امروز شايد  اي  به گونه  كنند  ايجاد 
اگر  باشد.   شده  مشكلي  كار  متنوع  هاي  طرح  بين  از 
فرش صاحب  بافت  هاي  دستگاه  ساخت  در  كشور  چه 
رشته  هيچ  كه  آنجا  از  اما   نيست  برند  و  تكنولوژي 
نيست،  خالقيت  و  نوآوري  از  نياز  بي  صنعت،  از  اي 
زمينه  د  توان  مي  حداقل  نيز  ماشيني  فرش  توليد  در 
سرآمد  پود  و  تار  كيفيت  و  رنگ  تنوع  فرش،  طراحي 

بود. توليدكنندگان  ساير 
تعدد  موضوع  در  اينكه  كنار  در  تواند  مي  نيز  كاشان   
ماشيني  فرش  توليد  ميزان  و  فرش  توليد  كارخانجات 
در كشور صاحب جايگاه برتر و ويژه اي است مي تواند 
كشور  در  رشته  اين  سرآمد  نيز  نقش  و  طرح  زمينه  در 
بود و تبديل به يك برند در اين زمينه در سطح كشور 
و حتي دنيا مطرح باشد.از اين رو هم انديشي صاحبان 
در   مهمي  گام  خصوص  اين  در  دانشگاهيان  و  صنعت 

تلقي مي شود.  جهت تحقق موضوع فوق 
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فرهنگ و هنر 4

 سال آينده برگزار می شود.
لشعرای بهار  در کاشان  کنگره ملک ا

کاشان آنالین - به همت مركز دائرةالمعارف بزرگ 
ماه سال  اردبيهشت  و سوم  روزهای دوم  در  اسالمی 
برگزار  كاشان  در  بهار   ملك  الشعرای  كنگره  آينده 

می شود.
به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اسالمی  بزرگ  المعارف  دائرة  مركز  سوی  ا  كاشان، 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئيس  و  فرمانداری  سرپرست 
بهار  كنگره  عالی  شورای  جلسه  به  كاشان  اسالمی 

دعوت شدند.
جمهور  رئيس  مشاور  يونسی  دكتر  كه  جلسه  اين  در 
نيز حضور داشت در خصوص برگزاری كنگره بهار در 
ملك  اجدادی  زادگاه  در   1395 سال  ماه  ارديبهشت 

شعرای بهار )كاشان( تبادل نظر شد.
دكتر مير انصاری دبير اجرايی اين كنگره با اشاره به 
اهميت شعر بهار و فرزند فاضل وی دكتر مهرداد بهار 
افزود: در اين كنگره آثار سه نسل از خاندان بهار كه به 
ادبيات ايران زمين خدمت كرده اند بررسی خواهد شد.

در ادامه مؤمنيان آمادگی همه دستگاه های شهرستان 
كاشان را برای برگزاری اين كنگره اعالم كرد.

 همچنين جوادی نيز به عنوان رئيس كميته تبليغات و 
اطالع رسانی اين كنگره انتخاب و مقرر شد در حاشيه 
از  يكی  در  موسيقی  و  شعر  شب  علمی  كنگره  اين 

بناهای تاريخی كاشان برگزار شود.
كاشان  اجرايی  دبير  عنوان  به  طاهری  مرتضی  دكتر 
انتخاب شد و دكتر شجری و دكتر اقبالی از دانشگاه 
كاشان در خصوص برگزاری كنگره در دانشگاه كاشان 

برنامه خود را ارائه كردند.
يادآور می شود اساتيدی مانند دكتر فتح اله مجتبايی، 
و  سجادی،  دكتر  صادقی،  اشرف  علی  آموزگار،  ژاله 

دكتر دادبه از اعضای هيأت علمی كنگره می باشند.

عضویت 14 هزار کاشانی در 
کتابخانه های عمومی شهرستان

از  كاشان،  عمومی  كتابخانه های  رئيس   - فارس 
عمومی  كتابخانه های  در  كاشانی  هزار   14 عضويت 

اين شهر خبر داد. 
باب   15 حاضر  حال  در  كرد:  اظهار  محمدی  احسان 
كتابخانه عمومی نهادی و  هفت باب كتابخانه عمومی 
بخش های  با  كتاب  عنوان  هزار   140 با  مشاركتی 
كودک و نوجوان، مرجع، نشريات در شهرستان كاشان 
وجود دارد و 14هزار نفر عضو اين كتابخانه ها هستند.  
متر  در شهرستان كاشان 11 هزار  اينكه  بيان  با  وی 
با  كرد:  تصريح  دارد،  وجود  كتابخانه ای  فضای  مربع 
توجه به وسعت و جمعيت شهرستان حداقل نيازبه پنج 

باب كتابخانه ديگر است.
در  داد:  ادامه  كاشان  عمومی  های  كتابخانه  رئيس 
راوندی  ابوالرضا  سيد  كتابخانه  كاشان شنا سی  بخش 
يك هزار و 570 عنوان كتاب در 2 هزار و 770 نسخه 
كتاب در زمينه تاريخ و ادبيات و هنر و مشاهير كاشان 

وجود دارد و برای عموم قابل استفاده است.
محمدی همچنين به نگهداری در شرايط خاص نسخ 
خطی پرداخت و افزود: در حال حاضر 297 نسخ خطی 
محسن  مال  كتابخانه  در  سنگی  چاپ  كتاب   276 و 
فيض كاشانی نگهداری می شود و از همه نسخ خطی 

فيلم و زينك تهيه و بايگانی شده است.
وی با بيان اينكه استقبال مردم كاشان از كتابخانه های 
عمومی بسيار خوب است، بيان كرد: بيشتر خانواده ها 
كتاب  و  كتابخانه  می آيند  به  جمعی  دسته   به صورت 
 30 تا   28 ماهانه  ميانگين  به طور  و  می گيرند  امانت 
گرفته  امانت  به  كتابخانه ها  از  كتاب  عنوان  هزار  

می شود.

انتشار 64 عنوان کتاب
 در کاشان

ایرنا- رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی كاشان 
از انتشار 64 عنوان كتاب در شش ماه نخست سال 

جاری در اين شهرستان خبر داد.
شهرستان  در  اينكه  بيان  با  مقدم  جوادی  مصطفی 
های  كتاب   : افزود  دارند  فعاليت  ناشر   21 كاشان 
علمی  و  ادبی  دينی،  های  زمينه  در  شده  منتشر 
امام سجاد)ع(‹  است و كتاب های ›زندگی سياسی 
آيت  قلم  به  روايات‹  و  قرآن  ديدگاه  از  ›معاد  و 
های  كتاب  جمله  از  كاشان  جمعه  امام  نمازی  اهلل 

است. شده  منتشر 
لينك  ندازی  راه  به  اشاره  با  همچنين  جوادی 
كرد:  تاكيد  اداره  اين  سايت  در وب  نشر  های  تازه 
اطالع  پايگاه  به  مراجعه  با  توانند  می  عالقمندان 
به  كاشان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رسانی 
 http://kashan.farhang.gov.ir آدرس 

را مشاهده كنند. اين كتاب ها  ليست كامل 

خبرنامه

 20 ملی مرغوبیت  دریافت نشان 
اثر صنایع دستی کاشان

ميراث  اداره  دستی  صنايع  واحد  مسئول  ایرنا- 
گفت:  كاشان  گردشگری  و  دستی  صنايع  فرهنگی، 
مرغوبيت  ملی  نشان  داوری  برگزاری  دوره  سه  در 
كاشان  دستی  صنايع  هنرمندان  از  اثر   20 كاال، 

موفق به دريافت اين نشان شده است.
محمد بينوا با اشاره به فعاليت 570 هنرمند كاشانی 
افزود  شهرستان  اين  دستی  صنايع  رشته   68 در 
دست  توليد  مهم  مراكز  از  يكی  ديرباز  از  كاشان 
لحاظ  از  حاضر  درحال  و  بوده  سنتی  های  بافته 
آن  توان  می  آن  باالی  كيفيت  و  محصوالت  تنوع 
را يكی از مهمترين مراكز مهم نساجی سنتی ايران 

ناميد.
فرهنگی،  ميراث  اداره  دستی  صنايع  واحد  مسئول 
به  اشاره  با  كاشان  گردشگری  و  دستی  صنايع 
در  كاشان  دستی  صنايع  هنرمندان  نكردن  شركت 
صنايع  مرغوبيت  ملی  نشان  دريافت  دوره  اولين 
ملی  نشان  دوره  دومين  در  شد:  يادآور  دستی 
مختلف  های  رشته  در  دستی  صنايع  مرغوبيت 
اثر3   20 ارسال  با   92 سال  در  كاشان  هنرمندان 
نشان ملی مرغوبيت دريافت كردند  و در دوره سوم 
 17 جاری  سال  در  ارسالی  اثر   43 مجموع  از  نيز 
تعلق گرفت. آنان  به  ملی مرغوبيت هم  نشان  مهر 

بينوا با بيان اين كه دريافت كنندگان نشان ملی می 
دريافت  المللی  بين  مسابقات  در  آينده  سال  توانند 
كرد:  خاطرنشان  كنند  شركت  يونسكو  اصالت  مهر 
بطور   2000 در سال  دستی  مرغوبيت صنايع  نشان 
و  توسعه  انجمن  و  يونسكو  سازمان  توسط  مشترک 
شد  گذاری  پايه   ASEAN دستی  صنايع  ترويج 
طرح  اين  شده  كسب  های  موفقيت  دنبال  به  و 
به   2001 در سال  و  يافت  دنيا گسترش  در سراسر 
اجرا  آسيا  منطقه جنوب شرقی  در  آزمايشی  صورت 
شد و جمهوری اسالمی ايران نيز از سال 2007 در 

كرد. المللی شركت  بين  برنامه  اين 
اعطا می  يكبار  نشان هر دو سال  اين  است  گفتنی 
مرغوبيت  ملی  نشان  از  برخورداری  مزايای  و  شود 
يونسكو  حمايت  مرغوبيت،  گواهی  دريافت  شامل 
امكان  اثر،  تبليغ  و  سازی  ظرفيت  و  آموزش  در 
ثبت  المللی،  بين  تجاری  نمايشگاه های  در  شركت 
پايگاه  و فهرست  معنوی  مالكيت  نظام  در  محصول 

است. يونسكو  اينترنتی 

کشف یک تن چوب قاچاق در آران 
و بیدگل

آبخيزداری  و  طبيعی  منابع  اداره  رييس  ایرنا-   
تن  يك  از  بيش  ضبط  و  كشف  از  بيدگل  و  آران 

چوب قاچاق در اين شهرستان خبر داد.
وگو  گفت  در  روز  شفيعی  رضا  ايرنا،  گزارش  به 
با  قاچاق  محموله  اين  داشت:  اظهار  خبرنگاران  با 
حفاظت  يگان  فرمانده  و  انتظامی  نيروی  همكاری 
اين اداره در جاده نوش آباد - فيض آباد در منطقه 

اين شهرستان كشف شد. توابع  از  آباد  شجاع 
بگفته وی سه نفر از هشت متخلف كه با دو دستگاه 
بودند،  كرده  تاغ  چوب  حمل  به  اقدام  نيسان  وانت 

هستند. فراری  متخلفان  مابقی  و  شدند  دستگير 
شفيعی خاطرنشان كرد: پرونده متخلفان جهت سير 
شهرستان  قضايی  مراجع  تحويل  قانونی  مراحل 

شده است.
رييس اداره منابع طبيعی و آبخيزداری آران وبيدگل 
در  قاچاق  زغال  كيلوگرم  يكصد  كشف  از  همچنين 
هفته جاری در منطقه قندی آباد ابوزيدآباد از توابع 
اين  در  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  شهرستان  اين 

است. نفر دستگير شده  خصوص يك 
همين  در  نيز  ديگر  متخلف  دو  كرد:  تصريح  وی 
دستگير  درخت  قطع  جرم  ارتكاب  حين  منطقه 

شدند.
شفيعی قاچاق چوب و زغال را عامل تخريب جنگل 
های دست كاشت اين منطقه دانست و يادآور شد: 
بازار  و  به سودهای كالن  برای رسيدن  سودجويان 
سياه پر رونق زغال، اقدام به قطع درختان و زغال 

كنند. می  گيری 
وی تاكيد كرد: حفظ و نگهداری جنگل های دست 
هجوم شن  و  بودن  كويری  علت  به  بيابانی  كاشت 
ويژه  اهميت  وبيدگل  آران  منطقه  در  روان  های 

ای دارد.
از جمله شهرستانهای كويری استان  بيدگل  آران و 
اصفهان است كه با داشتن 120 هزار هكتار جنگل 
های دست كاشت تاغ، 40 درصد از تاغزارهای اين 

استان را در خود جای داده است.
استان  شمال  كيلومتری   200 در  شهرستان  اين 

دارد قرار  اصفهان 

بازار هنر

 92 مرداد   / راد  سلطانی  مهدی 
عين  در  و  مثبت  و  خوب  اتفاق  يك  با 
تئاتر  برای  به جلو  از چند گام  فراتر  حال 

بود. كاشان همراه 
گذشته  ماه  ايران  تئاتر  خانه  تاييد  با   
برگزاری  هدف  با  عمومی  مجمع  اولين 
كاشان  تئاتر  خانه  مديره  هيئت  انتخابات 
و  شد  تشكيل  ها  جوانه  كانون  محل  در 
علی  و  اصلی  اعضای  انتخاب  از  پس 
البدل هيئت مديره، »خيام وقار كاشانی« 
عنوان  به  ترتيب  به  رضوانيان«  »اكبر  و 
خانه  مديرعامل  و  مديره  هيئت  رئيس 

شدند. انتخاب  كاشان  تئاتر 
تشكل  اين  سال  دو  اين  طول  در   
و  فراز  و  اتفاقات  هنری  فرهنگی  صنفی 
فرودهای زيادی را از سر گذراند. از نقش 
ی  جشنواره  نهمين  در  پررنگش  آفرينی 
سراسری تئاتر مهر كاشان آن هم تنها 2 
ماه پس از تشكيل هيئت مديره گرفته تا 
برخی ايجاد محدوديتهای اوليه و پرحرف 
و حديث بر سر راه فعاليتهای اين تشكل 
سنديكای  اصطالح  به  اولين  و  صنفی 
مختلف  صنوف  ميان  در  هنری  فرهنگی 
خبرهای  شنيدن  كاشان.  در  هنر  عالم 
خانه  فعاليت  جديد  دور  از  مثبت  و  خوب 
باعث  اخير  ماه   1 طول  در  كاشان  تئاتر 
صفحه  گفتگوهای  اول  گام  برای  تا  شد 
برويم.  رضوانيان  اكبر  سراغ  به  فرهنگی 
حضور  بر  عالوه  كه  فرهنگی  فعال  اين   
كاشان  تئاتر  عرصه  در  ساله   20 از  بيش 
دستی نيز در حوزه گردشگری بومی دارد 
خانه  تشكيل  بم  و  زير  از  گفتگو  اين  در 
و  آن  ايجاد  های  زمينه  و  كاشان  تئاتر 
.. آينده اين تشكل می گويد  انداز  چشم 

خانه  تشكیل  ی  زمینه  پیش   
بود؟ تئاتر کاشان چه 

عمر  از  دهه   3 از  بيش  حدود  از  پس 
تئاتر در كاشان و سپری شدن سال های 
»كارگاه  فعاليت  شدن  تمام  از  متمادی 
نمايش كاشان«  نمايش رها« و »انجمن 
چتر  زير  تئاتر  های  بچه   70 دهه  در  كه 
يك  تا  بود  نياز  كردند  می  فعاليت  آن 
محملی  يك  و  سنديكا  يك  تشكل، 
بهتر  هويت  گرفتن  شكل  و  ابراز  برای 
بگيرد.  شكل  كاشان  تئاتری  گروههای 
اكثر بچه های فعال و فعلی تئاتر كاشان 
رها«  نمايش  »كارگاه  نسل  از  همه 
سالها  اين  طول  در  طبيعتًا  و  هستيم 
هويت  پيداكردن  برای  فضائی  دنبال 
جديد بوديم تا اينكه 2 سال پيش و پس 
ميان  مختلف  نشستهای  و  جلسات  از 
به  كاشان  تئاتر  فعاالن  از  نفر   15-10
بند  پتانسيل  از  كه  رسيديم  نتيجه  اين 
اجازه  كه  ايران  تئاتر  خانه  اساسنامه   5
اين  شهرستانی  شعبات  ايجاد  مجوز  و 
كنيم  استفاده  بود  داده  را  صنفی  تشكل 
با  گرفته  هماهنگيهاي صورت  با  نهايتًا  و 
خانه تئاتر ايران و با حضو بازرس آن، در 
مرداد 92 اولين مجمع عمومی خانه تئاتر 
كاشان و در پی آن انتخابات اولين هيئت 

برگزار شد.  كاشان  تئاتر  خانه  مديره 
اولين  تا  انتخابات  برگزاری  فاصله  در   
آفرينی  نقش  كاشان  تئاتر  خانه  سالگرد 
برگزاری  و  مهر  تئاتر  نهم  جشنواره  در 
جهت  هماهنگی  و  آموزشی  كارگاههاي 
بهترين  از جمله  كه  داوران  حضور هيئت 

سپس  و  بودند  ايران  تئاتر  های  چهره 
با  كه  پابلونرودا  پستچی  نمايش  اجرای 
ای  برجسته  چهره  كارگردانی  و  حضور 
كاشان  در  جاللی  كوشك  عليرضا  مثل 
شد  انجام  فراوان  های  سختی  با  البته  و 
كاشان  تئاتر  خانه  فعاليتهاي  مهمترين  از 

در سال اول بود.

 1 کاشان  تئاتر  خانه  گویا 
مواجه  کار  توقف  با  هم  سالی 

شد. دلیل این توقف چه بود؟
از  بعد  بالفاصله  است.  درست   ، بله 
خانه  تأسيس  سالگرد  جشن  برگزاری 
به  چالشی  با   93 مرداد  در  كاشان  تئاتر 
توجيه،  با  فعاليتمان  ادامه  از  ممانعت  نام 
نهادها  برخی  سوی  از  مجوز  نداشتن 

شديم!  روبرو 

 مگر تشكیل مجمع عمومی با 
نبود؟! ایران  تئاتر  مجوز خانه 

بر  كاشان  تئاتر  خانه  صدرصد.  بله، 
ايران  تئاتر  خانه  اساسنامه   5 بند  طبق 
شهرستانی  شعبات  ايجاد  به  اشعار  كه 
بندهای  ساير  و  بند  اين  طبيعتأ  و  داشت 
ارشاد  وزارت  تأييد  به  نيز  اساسنامه  اين 
نشست  برگزاری  به  اقدام  بود  رسيده 
برگزاری  سپس  و  عمومی  مجمع 
حضور  با  هم  آن  مديره  هيئت  انتخابات 
تا  بود  كرده  ايران  تئاتر  خانه  بازرس 
اما  باشد  داشته  قانونی  روال  چيز  همه 
خانه  نام  به  تشكلی  ايجاد  از  بعد  سال   1
ممانعت  و  ايست  عالمت  با  ايران  تئاتر 
ظاهرأ  و  شديم  روبرو  فعاليتمان  ادامه  از 
خانه  قانونی  اساسنامه   5 بند  به  ما  ارجاع 
قانونمدار  دوستان  برای  نيز  ايران  تئاتر 

نبود!  قبول  قابل  نيز  همشهری 
مقطع  در  كاشان  تئاتر  خانه  ايجاد   
جابجائی دولت و بر سر كاربودن مديران 
سرپرست  نيز  و  قبلی  دولت  فرهنگی 
تئاتر  سازوكار  به  ناآشنا  كه  آن  بعدي 
واقع  به  كه  افتاد  اتفاق  بودند،  كاشان 
كاشان  تئاتر  برای  سختی  دوران 

زد.  محسوب رقم 
از يك  استفاده  واقع  در  خانه  اين  ايجاد   
افتادن  راه  از  بعد  تا  بود  انسانی  سرمايه 
سپس  و  اجتماعی  سرمايه  سازوكارهايش 
خود  دنبال  به  نيز  را  اقتصادی  سرمايه 
كاشان  در  ترتيب  بدين  و  كند  ايجاد 
سطح  باالرفتن  و  پوياشدن  با  بتوانيم 
تئاترها و نمايش ها به جدی شدن  كمی 
دست  و  كنيم  كمك  خصوصی  تئاتر 
و  باشد  خودش  جيب  در  كاشان  تئاتر 
به  عمومی  اقبال  طريق  از  را  نيازهايش 

كند.  تأمين  تئاتر 

و   93 مرداد  ی  فاصله  در   
تئاتر  خانه  ایجاد  سالگرد 
چه  پیش  ماه   2 تا  کاشان 

را طی کردید؟ فرایندهائی 
در طول بيش از  1 سال اخير با به خرج 
دادن نجابت و اخالق كارمان را در خانه 
تئاتر كاشان متوقف كرديم. حرف ما اين 
صرفأ  تشكل  اين  در  ما  فعاليت  كه  بود 
است  صنفی  هنری  فرهنگی  فعاليت  يك 
و كاری به حوزه سياست نداريم و به ياد 
تئاتر كاشان در  نداريم كه بچه های  هم 
خالف  بر  كاری  ها  سال  اين  همه  طول 

باشند! داده  انجام  امنيت شهر 
قبول  را  ما  قانونی  مجوز  دوستان  اما   
آنها  نيت  كه  پذيرفتيم  هم  ما  و  نداشتند 
تئاتر  خانه  راه  سر  بر  تراشی  اشكال 
دنبال  به  بايد  ما  تشكل  و  نيست  كاشان 
چرا  باشد  فعاليتهايش  مجوز  از  ابهام  رفع 
ثابت  همواره  كاشان  تئاتر  های  بچه  كه 
هستند،  همراهی  آدمهای  كه  اند  كرده 
همواره  اخير  سال   1 همين  طول  در  اما 
تئاتر  به دنبال فراهم كردن زيرساختهای 
بچه  فعاليت  كردن  منسجم  و  كاشان 
كه  خوشحالم  و  بوديم  حيطه  اين  های 
شاهد  كاشان  در   94 سال  اول  نيمه  در 
گسترده  حضور  و  نمايش   7-6 اجرای 
مردم در سالنهای موجود در شهر بوديم.

 و ظاهرأ تالش هایتان با نامه 
وزارت ارشاد به ثمر نشست؛

با  سال   1 اين  طول  در  ما  های  رايزنی 
ايران كه هميشه  تئاتر  هيئت مديره خانه 
ياور و همراهی پيشتيبان برای بچه های 
اين  به  منجر  نهايت  در  بود  كاشان  تئاتر 
ارشاد  وزارت  از  قبل رسمًا  ماه   3 شد كه 
اين  هنری  فرهنگی  مجامع  معاون  و 
خيام  آقای  دست  به  ای  نامه  وزارتخانه 
خانه  مديره  هيئت  رئيس  عنوان  به  وقار 
اينكه تشكيل  بر  تئاتر كاشان رسيد مبنی 
قانونی  مفاد  اساس  بر  كاشان  تئاتر  خانه 
است  بالمانع  ايران  تئاتر  خانه  اساسنامه 
اندازی  راه  برای  ای  مقدمه  شايد  اين  و 
ايران  تئاتر  خانه  ديگر  شعبات شهرستانی 
اولين  كاشان  تر  ساده  بيان  به  و  است 
شهرستانی است كه بعد از تهران صاحب 

می شود.  تئاتر  برای  تشكلی صنفی 
اداره  هم  اكنون  كه  است  حالی  در  اين   
اداره  هم  و  استان  ارشاد  و  فرهنگ  كل 
جريان  در  نيز  كاشان  ارشاد  و  فرهنگ 
وزارتخانه  ابالغيه  و  هستند  نامه  اين 
كه  كاشان  تئاتر  خانه  مجوز  بر  مبنی 
اساسنامه  تأييد  بر  مجدد  است  تأكيدی 
انتخابات  مشروعيت  و  ايران  تئاتر  خانه 
نيز  آنها  برای  تئاتر كاشان  92 خانه  سال 

ارسال شده است.

از  کاشان  تئاتر  حرکتی  روند   
این به بعد چگونه خواهد بود؟

چه  هر  سال   2 اين  در طول  دارم  عقيده 
بود گذشت. نبايد در گذشته ها بمانيم كه 
فقط باعث كند شدن حركت تئاتر كاشان 
خواهد شد كه فقط و فقط قصدش نقش 
شهر  فرهنگی  اهداف  پيشبرد  در  آفرينی 
كه  هم  تئاتری  دوستان  همه  از  است. 
قبل از مرداد 92 باعث راه افتادن نشست 
تك  و  شدند  انتخابات  و  عمومی  مجمع 
طول  در  كه  مديره  هيئت  اعضای  تك 
هويتبخشی  دغدغه  همواره  سال   2 اين 
خانه  چتر  زير  هم  آن  كاشان  تئاتر  به 

ميكنم. تشكر  داشتند  را  اين شهر  تئاتر 
دنبال  فراوان  انگيزه  با  اما  اكنون   
برای  كاشان  تئاتر  اهالی  مجدد  فراخوان 
و  ايران  تئاتر  خانه  كارت عضويت  صدور 
برگزاری  و  مجدد  عمومی  مجمع  تشكيل 
تاكنون  و  هستيم  مديره  هيئت  انتخابات 
كاشان  تئاتر  اهالی  از  زيادی  مدارک  نيز 
به  ارسال  از  پس  تا  شده  آوری  جمع 
شود  تسهيل  كارتها  صدور  فرايند  تهران 
نسبت  عمومی  مجمع  تشكيل  با  سپس  و 

كنيم. اقدام  انتخابات  برگزاری  به 
كاشان  تئاتر  خانه  مكان  از  زودی  به   
قصد  سپس  و  كرد  خواهيم  رونمائی  هم 
بومی و فرهنگی  با حفظ هويتهای  داريم 
و  جشنها  برگزاری  به  نسبت  شهرمان 
مختلف  عناوين  با  ساليانه  های  مناسبت 
اقدام  سال  برتر  كار  انتخاب  جمله  از 

. كنيم

تشكل  نقش  از  تان  ارزیابی   
و  فرهنگ  حوزه  در  صنفی  های 

است؟ هنر چگونه 
های  تشكل  كه  اين  است  مسلم  آنچه 
خيلی  توانند  می  هنری  فرهنگی  صنفی 
كيفی  چالشهای  و  فرهنگی  مشكالت  از 
بازوی  واقع  در  و  كنند  مرتفع  را  هنر 

باشند.  مديران  اجرائی 
و  شود  خارج  اجرا  حيطه  از  بايد  دولت   
با نظارت و دقت بر امور كار را به دست 
متخصصان عرصه هنر بسپارد. در كجای 
می  برگزار  هنری  جشنواره  دولتها  دنيا 

كنند؟!
يك  تشكل،  يك  انجمن،  يك  وقتی   
باشيم  داشته  متخصص  هنری  سنديكای 
جشنواره  اجرای  برای  ای  دغدغه  ديگر 
ندارد  هم  اشكالی  بين  اين  در  نيست.  ها 
اگر سازمان و يا نهادی بخواهد از بودجه 
كه  تئاتر  و  هنر  برای  مردم  عمومی 
هزينه  و  خرج  هستند  مردم  بينندهاش 
هم  نهاد  يا  و  سازمان  آن  قدردان  كند. 
بوسيد  هم  را  متولياش  دست  و  بود  بايد 
كه ديد باز فرهنگی، برای فرهنگ و هنر 
حوزه  اينكه  شرط  به  اما  ميكند  هزينه 
دست  به  را  جشنواره  اجرای  تخصصی 

بسپارند. آن  حيطه  متخصصان 
و  متخصص  همه  ما  كشور  در  متأسفانه   
برای  و  اند  فرهنگ  عرصه  نظر  صاحب 
آيا  ميكنند.  اجتهاد  عرصه  اين  در  خود 
وقتی قرار است برای جامعه جراحان قلب 
شود  برگزار  تخصصی  همايشی  عروق  و 
مگر غير از اين است كه بايد متخصصان 
آن  ی  برگزاركننده  حيطه  اين  عالمان  و 

باشند؟! همايش 

به  گام  شدن  خالی  درباره   
از  کاشان  تئاتر  صحنه  گام 

نیستید؟ نگران  نخبه  نیروهای 
نبايد به جائی برسيم كه بچه های هنری 
يك  به  يك  تئاتريمان  دوستان  و  كاشان 
از كاشان كوچ كنند و ديگر نخواهند كه 
كه  متأسفيم  شود!.  باز  كاشان  به  پايشان 
پايتخت  تئاترهای  اكثر  در  و  تهران  در 
و  مهم  كارگردانان  كه  كارهائی  در  و 
بازيگر  های  بچه  كنند  می  اجرا  برجسته 
حضور  جمالی  عباس  مثل  كاشان  تئاتر 
اجرای  امكان  اما در شهر خودشان  دارند 

نيست.  ها  نمايش  همان 
صاحب  كاشان  در  وقار  خيام  نبايد  چرا   
مانند  تئاتر  خصوصی  فعال  سالن  يك 
يك  از  فقط  مغزها  فرار  باشد؟!  تهران 
متأسفانه  و  نيست  ديگر  كشور  به  كشور 
با معظل فراری دادن مغزها  ما در كاشان 
عباس  امثال  كوچ  و  مواجهيم  پايتخت  به 
جمالی، مهدی صفاری نژاد، مصطفی شب 
و  پور  سعادت  و  كيا  معينی  داوود  خوان، 
ديگران و رفتن قريب الوقوع مجتبی جدی 

نكته است. به پايتخت مؤيد همين 

مرور روزگار امروز و چشم انداز فردای تئاتر کاشان در گفتگو با اکبر رضوانیان ؛

      ما مجوز قانونی داشتيم!
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جامعه 5

خطیب نماز جمعه کاشان:
مدعيان غربی دموکراسی با رأی 

مردم سوریه مخالف اند

مردم سیلک - خطيب نمازجمعه كاشان با اشاره 
اخير  ی  هفته  يك  طی  فرانسه  امنيتی  اوضاع  به 
به  اروپا  همه  امروز  تروريستي  حادثه  اين  با  گفت: 
به  تبديل  فرانسه  پايتخت  و  است  افتاده  وحشت 

پادگان نظامي شده است. يك 
امروز  ناامني  افزود:  تبار  اسالمی  االسالم  حجت 
و  ها  اروپائی  شود  می  انجام  كسانی  توسط  پاريس 
فرانسه آنها را پرورش دادند و آنقدر آنها را حمايت 
اين  بيگناه  مردم  سوريه  در  تا  كردند  پشتيباني  و 

كشور را قتل عام و آواره كنند.
و  كرد  اشاره  پاريس  حادثه  پيامدهای  به  وی 
تلخ  حادثه  اين  از  بعد  سوريه   جمهور  افزود:رييس 
اينكه  بر  مينی  داد  پيام  اش  فرانسوی  همتای  به 
فرانسه  در  امروز  كه  آفريني  وحشت  و  تلخ   حادثه 
آن را تجربه كرديد، پنج سال است ملت سوريه آن 

را تجربه مي كند.
اين  كرد:  تصريح  كاشان  شهرستان  جمعه  خطيب 
براي ديگري  را  الهي است كه هركس دامي  سنت 
خواهد  سقوط  آن  درون  خودش  نهايتا  كند،  ايجاد 
كرد و اين حقيقتي روشن بود كه مردم فرانسه آن 

كردند. تجربه  را 
مدعيان  دوگانه ی  موضع  به  اشاره  با  تبار  اسالمي 
با  مبارزه  و  بشر  حقوق  و  دمكراسي  دروغين 
منظر  از  بد  و  خوب  تروريست  تقسيم  و  تروريست 
مرتجعان  و  ها  غربی  امروز  كرد:  خاطرنشان  آنها 
تروريست  حامي  و  پشتيبان  بزرگترين  منطقه  عرب 
با  آنها  تكفيری  پروردگان  دست  همين  و  هستند 
آمريكايي  دالرهاي  و  سعود  آل  نفتي  هاي  ريال 
مدعي  را  و خود  كنند  مي  عام  قتل  را  بيگناه  مردم 

تروريست در جهان معرفي مي كنند. با  مبارزه 
در  آمريكا  و  ها  غربی  اينكه  يادآوری  با  وی 
رأی  با  باطن  در  و  اند  دموكراسی  مدعی  ظاهر 
در  سوريه  مردم  آورشد:  ياد  اند  مخالف  ها  ملت 
به  را  شخصی  و  كردند  شركت  آزاد  انتخابات  يك 
و  آمريكا  اما  كردند  انتخاب  جمهور  رييس  عنوان 
به  تن  جويانه  مداخله  موضعی  در  استكبارجهاني 
كناررفتن  خواستار  و  دهند  نمی  سوريه  مردم  آراي 
و  هستند  كشور  اين  قانونی  سوريه  جمهور  رييس 
جهان  در  دموكراسی  عنوان  به  را  خود  هم  هميشه 

مي كنند. معرفي 

احداث باغ موزه شهدا در کاشان

هكتار   5 اختصاص  از  كاشان  شهردار   - فارس 
مجاورت  در  شهدا  موزه  باغ  احداث  برای  زمين 

داد. خبر  اين شهرستان  بقيه اهلل)عج(  مصالی 
دفاع  يادگاران  جمع  در  رضوی  ناظم  محمد  سيد 
مقدس اين شهرستان با بيان اينكه امنيت و آرامش 
هستيم،اظهار  شهدا  خون  مديون  را  امروز  زندگی 
ياد  بزرگداشت  برای  می دانيم  واجب  خود  بر  كرد: 
هيچ  از   فداكاری  و  ايثار  طاليه داران  اين  خاطره  و 

نباشيم. فروگذار  تالشی 
وی تأكيد كرد: كاشان از قرن ها پيش شهر واليت 
امام  بن  و وجود سلطان علی  است  بوده  و شهادت 
مدعا  اين  گواه  اردهال  مشهد  در  باقر)ع(  محمد 
فرهنگ  با  كاشان  مردم  پيش  قرن ها  از  كه  است 

واليت و شهادت آشنا بوده اند.
شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  وی،  گفته  به 
شهادت  و  ايثار  فرهنگ  اعتالی  هدف  با  كاشان 
ملی  سمپوزيوم  نخستين  برگزاری  به  اقدام 
كاشان  شهيد  سرداران  سرديس  مجسمه سازی 

كرده است.

امينيان: مایه تعجب است که در کاشان یك مجتمع بزرگ فرهنگی وجود نداردنبض جامعه
کاشان آنالین- از كتاب گل و مرغ ايرانی با تأليف استاد مهدی ايرانی- 
نگارگر و خوشنويس برجسته- با حضور رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و شماری از اعضای شورای اسالمی شهر و دوستداران فرهنگ و هنر كاشان 

رونمائی شد. 
برگزار  ساربوک  كتابفروشی  فروشگاه  در  يكشنبه  شامگاه  كه  آئين  اين  در 
شد، مديركل سابق اداره ميراث فرهنگی استان اصفهان در سخنانی با ابراز 
خرسندی از حضور در يك جمع فرهنگی افزود: خوشحالم كه بعد از مدتها در 
كاشان و در يك دستگاه اجرائی يك نفر در جای خود و در پست رئيس اداره 
فرهنگ و ارشاد قرار گرفته است و خوشحالی بعدی ام وجود خانه كتاب به 
عنوان يك كتابفروشی بزرگ و دارای انواع و اقسام عنوان كتاب برای مردم 

كاشان است.
مهندس سيف اهلل امينيان با اشاره به هفته ی كتاب و كتاب خوانی و لزوم 
ارتقای سرانه ی مطالعه در ايران يادآور شد: اگر فرصتی كه مردم برای مطالعه 
ی روزنامه و مجله كه جز اخبار روز و گزارش های خبری چيزی به ما منتقل 
نمی كنند را كنار بگذاريم سرانه حقيقی مطالعه در ايران و به خصوص كاشان 

زير 2 دقيقه در روز است.
مشاور سابق سازمان ميراث فرهنگی كشور با اشاره به رونمائی از كتاب گل 
و مرغ كه توسط استاد مهدی ايرانی نگاشته و تأليف شده و تمجيد از جايگاه 
اين هنرمند كه فراتر از مرزهای كشورمان است تصريح كرد: در زمان حكومت 
ناصرالدين شاه و پس از كنكاش و جستجو درباره ی آمار و رقم نويسندگان 
و مؤلفان در سطح تهران آن روزگار دريافتند كه بين 113 تا 117 نفر از اين 
قشر از اهالی كاشان هستند كه در آن دوران به دارالمؤمنين شهرت داشت، 
حال آنكه شيراز كه دارالعلم خوانده می شد تنها 97 نويسنده و مؤلف منتسب 
نتايج آن  اينجا تهران است( كه  به خود داشت و اين برای نويسنده كتاب) 
سرشماری در اين كتاب منتشر شد مايه تعجب بود كه شيراز دارالعلم چرا از 

كاشان عدد و رقم كمتری در نويسندگان و قلم بدستان دارد.
نقاشان  و  هنرمندان  از  شماری  ياد  و  نام  مرور  با  ادامه  در  امينيان  مهندس 
كاشانی مشهور عصر قاجار مانند صنيع الملك غفاری و برادرزاده اش) كمال 
الملك( و همچنين تمجيد از نگارگر نامی و مشهور عصر صفوی )رضا مصور 
كاشانی ( كه بعدها بخاطر عالقه شاه عباس اول به او، رضا عباسی ناميده شد 
خاطرنشان كرد: كاشان هميشه زادگاه اهالی فرهنگ، هنر، شعر و ادب بوده و 
برای من مايه تعجب است كه چرا در اين شهر يك مجتمع بزرگ فرهنگی 

كه بتواند مركز پرورش همه استعدادهای فرهنگی و هنری باشد وجود ندارد 
اما در همين شهر به وفور خيرين سالمت و مسكن ساز و مدرسه ساز كه در 

جای خود مايه احترام و بزرگداشت هستند وجود دارد.
از  تمجيد  به  ادامه  در  اصفهان  استان  فرهنگی  ميراث  اداره  سابق  مديركل 
اقدام بنياد فرهنگ كاشان و در رأس آن مهندس حسين محلوجی و همتی 
كه اين بنياد فرهنگی در انتشار كتاب وزين و با ارزش ) نامداران كاشان در 
آلبومخانه كاخ گلستان( متقبل شد پرداخت و افزود:  عصر قاجار، به روايت 
انتشار خالقانه ی اين كتاب پرارج حاصل 12سال تالش، هزينه و كوشش 
جمع زيادی است تا اهالی كاشان دريابند مفاخر بزرگی از كاشان در عصر قاجار 

اين  در  بزرگی  رويدادهای  و  اتفاقات  بانی  كه  كردند  می  زندگی  و  بودند 
تا  اهالی فرهنگ دوست كاشان شايسته است  از  مملكت شدند و هر كدام 
ايرانی  از اين كتاب پرارج و همچنين كتاب گل و مرغ  با تهيه يك نسخه 
سهمی در پاسداشت مفاخر فرهنگ ايران زمين ايقا كنند و در واقع با اين 

گونه اقدامات بيشتر و بهتر قدر داشته هايمان را بدانيم.
در ادامه اين آئين همچنين رئيس شورای اسالمی شهر كاشان در سخنانی 
كوتاه با بيان اينكه سرانه ی كم و نازل مطالعه در بين ايرانيان همه ما را 
بايد به تدبيری جديد در نگرش جامعه به سوی مطالعه سوق دهد تصريح 

كرد: يكی از نمادها و انگيزه هائی كه ميتواند باعث تغيير رويكرد جامعه و 
خروج كتاب و كتابخوانی از غربت شود همين قران كريم و كتابی است كه 
در همه خانه ها موجود است و سال هاست كه قبل از هر آئين و مراسمی 

چند آيه از اين مصحف انسان ساز را قرائت می كنيم.
جامعه  در  كتابخوانی  فرهنگ  ترويج  اينكه  يادآوری  با  حيدريان  حسين 
شهر  اسالمی  شورای  و  است  فرهنگی  نهضت  يك  افتادن  راه  به  نيازمند 
اينكه يك هيئت  افزود:  اين امر كمك خواهد كرد  كاشان به نوبه خود به 
مذهبی در كنار اطعام عزاداران، به اطعام فرهنگی و نذر كتاب و توزيع آن 
اقدام می كند همان  به خواندن كتاب هستند  بين كسانی كه عالقمند  در 
جهشی است كه جامعه برای رفتن به سمت دريافت مفاهيم درست ارزشی 

به آن نياز دارد.
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی كاشان نيز در ادامه با اشاره به سرانه 
به  ای  قمشه  الهی  استاد  كرد:  تصريح  ايران  در  كتاب  مطالعه  نااميدكننده 
گفته ی خود ايشان گاهی اوقات روزی 8 ساعت در روز را به مطالعه كتاب 
اختصاص می دهد و اين به زعم وی كمترين ساعتی است كه بنا به داليلی 
به مطالعه اختصاص می دهد و بسياری از مفاخر فرهنگ و ادب ايران نيز 

چنين وضعيتی دارند و مطالعه كتاب جزئی جداناپذير از زندگی آنان است.
دكتر جوادی مقدم با تأكيد بر رويكردهای جديد مديريتی در اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی كاشان و پرهيز از نگاه های سطحی به مقوله ی فرهنگ 
كاشان  در  كتابفروشی   8 حدود  مجوز  اخير  های  ماه  كرد: طی  خاطرنشان 
صادر شده است و اميد می رود با نگاه های جديدی نيز كه به صدور مجوز 
گروه ها و تشكل های غيرانتفاعی فرهنگی در شهر می شود شاهد تصوير 

جديدی از شهر فرهنگی كاشان و مطلوب شهروندان اين شهر باشيم.
در ادامه مهدی ايرانی – نگارگر و خالق كتاب گل و مرغ ايرانی-  نيز با 
اشاره به كسب رتبه ی اول يكی از آثارش در جشنواره فجر سال 90 افزود: 
بعد از كسب رتبه ی اول در آن سال به فكر گردآوری يك كتاب با جنبه 
ی آموزشی افتادم و حاصل آن تالش كتاب گل و مرغ ايرانی با همكاری 
جمعی از هنرمندان خوشنويس و شاعر از جمله آقايان جهان آرائی، كاظمی 

و پدر شاعرم بود.
در اين آئين همچنين كاظمی و خوش حساب- از خوشنويسان برجسته ی 
استاد مهدی  نگارگری  از هنر  به تجليل  شهر كاشان-  در سخنانی كوتاه 

ايرانی پرداختند.

اسباب  موزه  كه  بود  پارسال  مهر  پايانی  -روزهای  راد  سلطانی  مهدی 
امير  تالش  و  همت  با  كاشان  بازی  شب  خيمه  های  عروسك  و  بازی 
سهرابی نفس كشيدنش را در بافت تاريخی اين شهر و در خانه ی تاريخی 
بنا  آغاز كرد. موزه ای كه  قاجار-  عالمه فيضی- شاعر و روحانی دوره ی 

بود.  ايران  اولين در  به موضوعيتش 
كه  بود   1387 سال  از  اسباب بازی  و  عروسك  دائمی  موزه ی  اولين  طراح 
مناطق مختلف  اسباب بازی های  و  درباره ی عروسك  را  پژوهشی خود  طرح 
ادامه  پژوهشی  طرح  در  گويد  می  خودش  كه  آنطور  و  كرد  آغاز  ايران 
كودكان  اسباب بازی های  كودكان،  بازی  عروسك های  از  بخشی  دارش، 
و  داده  قرار  پژوهش  را مورد  بزرگ ساالن و عروسك های خيمه شب بازی  و 

از آن ها را جمع آوری كرده  است. نمونه هايی 
عروسك  به  عالقه  و  عشق  در  او  از  كمی  دست  نيز  همسرش  كه  سهرابی 
ها و اساب بازی های موزه ندارد، با توجه به عالقه ای كه به بافت تاريخی 
از خريدن خانه  با سرمايه گذاری شخصی اش و پس  كاشان داشت موزه را 
تبديل كرد و حاال يك سالی هست  به موزه  آن  ی عالمه فيضی و مرمت 
كه گوش كاشانی ها به شنيدن نام موزه ی عروسك و اسباب بازی كاشان 

عادت كرده. 
قديمی عروسكهای خيمه شب  موزه مجموعه  اين  در بخش عروسك های 
از  كشور  محلی  های  عروسك  كنار  در  پيش  سال   150 حدود  از  بازی 
به  و...  قشقايی    ، ايالم   ، مازندران  بوشهر،   ، تركمن   ، گيالن  خراسان،  
چون  كشورهايی  های  عروسك  از  هايی  نمونه  است.  شده  گذاشته  نمايش 

از موزه هستند.  اين بخش  نيز ميهمان  اندونزی و...   ، هند، تونس 
از عروسك های جورواجور  انبوهی  از  به غير  اينجا و در موزه ی عروسك 
موجودی زندگی می كند كه نامش برای خيلی از ايرانی ها بسيار آشناست. 

پای حرف های عروسک گردان و صداپیشه ی شیرازی در موزه ی عروسک کاشان؛

دوبله صدای کالغ روی مبارک!

خيمه  نمايش  با  نامش  كه  مذكری  عروسك   ! مبارک  جز  نيست  كسی  او 
با پيراهن قرمز و صورت سياه شده اش و صدای  شب بازی عجين شده و 
داشته  موزه  قسمت  با  آشنائی  به  عالقه  اگر  را  شما  دارد  كه  خشنی  تقريبأ 

كند!  می  همراهی  باشيد 
و  آنها  داستان  از  هاست  عروسك  عموی  كه  سهرابی  امير  قسمت  اين  در 
)مبارک  و  گويد  می  برايتان  اند  آمده  عروسك  ی  موزه  به  كجا  از  اينكه 

گذار  و  گشت  اين  در  را  سهرابی  ذاتی،  شيطنت  قسمتی  تا  كمی  با  هم   )
كند.  می  همراهی 

دوست  موجود  اين  به  كه  كسی  و  مبارک  صداپيشه  و  گردان  عروسك 
بانوی  دهد  می  جان  كاشان  های  بازی  اساب  و  عروسك  موزه  در  داشتنی 
شيرازی خوش صحبت و خونگرمی است كه آنطور كه خودش می گويد 2 
افتتاح موزه ی عروسك پايش به واسطه ی تحصيل در رشته  از  سال قبل 

ی فرش دانشگاه كاشان پايش به اين شهر باز شد. 
و  عروسك  ی  موزه  حياط  در  و  او  با  دقايقی  پائيزی  عصر  يك  شامگاه 
به  و  بود  موزه  در  و گردشگر كمی  زمانی كه مسافر  و  بازی كاشان  اسباب 
از عوامل اصلی موزه  اتفاقأ يكی  و  نمود!  نيز خلوت می  عبارتی سر مبارک 

نشستم.  گفتگو  به  هست  نيز 

و  به كاشان  از شيراز  را  او  اينكه سرنوشت چگونه  فاطمه نجاری درباره ی 
91 دانشگاه  سپس به موزه ی عروسك كشاند می گويد: )من ورودی مهر 
كاشان در رشته ی  فرش هستم و درست در بحيوحه ی نيمه ی اول مهر 
مصاحبه  از  پس  و  موزه  برای  نيرو  جذب  فراخوان  رؤيت  از  پس  و  پارسال 
ای كه با آقای سهرابی در اينجا داشتم به عنوان راهنمای موزه و بعدها با 
تجربياتی كه از آقايان سهرابی و جهانی نژاد آموختم در نمايش خيمه شب 
يادم  خوب  شدم.  كار  به  مشغول  موزه  در  مبارک  نقش  محوريت  با  بازی 
زود  نمايش)بازگشت  به موزه درگير حواشی حذف  از ورودم  قبل  هست كه 

زوری( از جشنواره ی  تئاتر مهركاشان بودم. 
زيادی  زحمت  كاشان  دانشگاه  تئاتری  های  بچه  از  تعدادی  با  كه  نمايشی 
برای آن كشيده بوديم و بنام كاشان در جدول نمايش ها هم گنجانده شده 
ناگهان وسط  بازبينی نمايش ها  از اعضای غيرمتخصص گروه  اما يكی  بود 
جشنواره حكم داد كه اين نمايش در راستای اهداف جشنواره نيست و مهر 

ما كوبيد!  نمايش  پيشانی  بر  را  اخراج 
برای  سانس   4 دلجوئی  برای  جشنواره  ی  برگزاركننده  تشكيالت  چند  هر 
اجرای ما با حضور صرفأ دانشجويان دانشگاه در سالن پالتوی فرهنگسرای 
مهر در نظر گرفت اما بعد از آن برخوردی كه با نمايش ما شد و عصبانيت 
همه ی بچه های گروه، می خواستم برای هميشه قيد تئاتر را كه از دوران 
دبيرستان و بازی در نمايش های كودک آن را شروع كردم بزنم اما همين 

حاال هم عالقه دارم تا در كاشان به بازی تئاتر بپردازم چرا كه هنر نمايش 
راهنمای  از  جدا  هم  عروسك  ی  موزه  در  فعاليتم  بيشتر  و  دارم  دوست  را 
موزه در خيمه شب بازی و معرفی موزه با حضور مبارک است كه خود نوعی 
سال  دوم  ی  نيمه  از  گذشته  اين  از  و  شود  می  محسوب  نمايشی  اجرای 
بازيگر  عنوان  به  كاشان  دانشگاه  در  تئاتر  و  نمايش   8  ،7 در  اكنون  تا   91

ام.( شركت داشته 
آمدنش  از  قبل  كه  كاشان  از  هايش  حرف  البالی  در  كه  نجاری  فاطمه 
می  حرف  كاشان  از  نيكی  به  اكنون  و  نداشت  آن  از  شناختی  شهر  اين  به 
آن  در  هميشگی  زندگی  برای  ميل  خودش  ی  گفته  به  هم  چندان  و  زند 
 ( ابداع صدای مبارک توسط خودش می گويد:  از شيوه ی  ادامه  نيست در 
با  آشناشدن  هنگام  به  را  گردشگران  االن  كه  مبارک  خشن  تقريبأ  صدای 
كه  است  كالغی  همان  صدای  شبيه  كند  می  همراهی  عروسك  ی  موزه 
بازی  بود  كودكان  مخصوص  كه  ام  تئاتری  بازی  اولين  در  پيش  ها  سال 

و اجرا كردم. 
مدتی بعد از اينكه با نظر آقای سهرابی قرار شد در موزه برنامه خيمه شب 
بازی هم داشته باشيم بياد صدای آن كالغ افتادم و به نظرم انتخاب خوبی 

بود(. هم 
هنوز  گويا  عروسك  ی  موزه  در  مبارک  ی  صداپيشه  و  گردان  عروسك 
كه  اولی  روزهای  دارد.)  برنمی  تئاتر  سر  از  دست  كاشان  دانشگاه  در  هم 
پرسان  پرسان  آمدم  كاشان  دانشگاه  به  شيراز  از  تحصيل  برای   91 مهر  در 
كار  كاشان می شود  در شهر  يا  و  دانشگاه  در  ببينم  كه  بودم  اين  دنبال  به 

نه! يا  تئاتر كرد 
 پرسيدن آدرس و نام و نشانی را از بچه های قديمی دانشكده فرش شروع 
كردم و توانستم خودم را به مسؤل كانون تئاتر دانشگاه )كرم اهلل سليمانی( 
با  كاشان  دانشگاه  در  نمايشم  اولين  در  توانستم  بعد  مدتی  و  كنم  معرفی 
عنوان) كابوس های سرمه ای اسبی كه آزار گرفته بود( حضور داشته باشم. 
در همان 6 ماهه ی دوم سال 91 در 3 نمايش دانشگاهی بازی كردم و اين 
ادامه داشت تا اينكه آمار بازی هايم در تئاتر دانشگاه زياد شد و اكنون نيز 
حضور  موسيقی  كانون  همچنين  و  دانشگاه  تئاتر  كانون  مركزی  شورای  در 
تئاتر و موسيقی عالقه دارند  به كار  به همراه ديگر دانشجويانی كه  دارم و 

امور اين دو هنر را در دانشگاه رتق و فتق می كنيم(.

دعوت به همکاری
کادر  تكمیل  جهت  سیلک  مردم  نامه  هفته 
تحریریه خود از عالقمندان به فعالیت های 
مطبوعاتی در حوزه فرهنگی ، ادبی ، اجتماعی 

و اقتصادی  دعوت به عمل می آورد .
بازاریابی  بخش  ایجاد  برای  همچنین 
دستمزد  با  فعال  بازاریاب  تعدادی   ، خود 

. نماید  مناسب استخدام می 
09125955359

رونمایی از کتاب جدید یک هنرمند نگارگر کاشانی همزمان با هفته کتاب و کتاب خوانی
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6 دانش وسالمت

و  بیمارستان های نقوی  از  تقدیر 
کاشان کارگرنژاد 

اجرايی  ستاد  دانشگاهی  جلسه  در  دانشگاه  رئيس 
های  بيمارستان  از  سالمت،  نظام  تحول  برنامه 
زمينه  در  مقام  كسب  برای  كارگرنژاد  و  نقوی 

كرد. تقدير  هتلينگ  خدمات  كيفيت  ارتقاء 
و  نقوی  های  بيمارستان  دا،  وب  گزارش  به 
برتر  مجريان  نكوداشت  همايش  در  كارگرنژاد 
عنوان  به  هتلينگ،  خدمات  كيفيت  ارتقاء  برنامه 
ارتقاء كيفيت  بيمارستان های برتر كشور در زمينه 

شدند. شناخته  هتلينگ 
برتر  مجريان  نكوداشت  همايش  است  گفتنی 
بهداشت،  وزير  حضور  با  هتلينگ  خدمات  برنامه 
مهرماه   27 تاريخ  در  پزشكی  آموزش  و  درمان 
دانشگاه  رازی  های  همايش  سالن  در  جاری  سال 

برگزار شد. ايران  پزشكی  علوم 

شاد بودن، قلب را سالم نگه می دارد
شاد  قلب  گويد:  می  قديمی  المثل  ضرب  يك 
بهترين دارو است. بر اين اساس محققان دانشگاه 
شاد  و  مثبت  تفكر  كه  اند  كرده  اعالم  پنسيلوانيا 

است. قلبی  بيماران  برای  درمان  بهترين  بودن، 
Psychomatic نتايج اين تحقيق كه در مجله 
مثبت  تفكر  كه  دهد  می  نشان  است،  شده  منتشر 
دهد. همچنين  افزايش  نيز  را  عمر  تواند طول  می 
و  ايدز  به  مبتال  بيماران  در  درمان  نتايج  بهبود 
شده  مشاهده  مثبت  تفكر  از  ناشی  سينه،  سرطان 
است. عالوه بر اين ميزان بهبود و بقا پس از عمل 
تفكرات  با  كه  كسانی  در  قلب  پس  بای  جراحی 
بيشتر  اند،  گذاشته  سر  پشت  را  بيماری  مثبت 

گزارش شده است.
اين نكته هم اشاره می كنند  به  محققان همچنين 
افسردگی  و  منفی  احساسات  ميان  اين  در  كه 
اين  تاييد  برای  دارند.  عكس  بر  كامال  تاثيری 
بيماری  بر روند درمان  انديشی  كه شادی و مثبت 
از  بيش  محققان  دارد،  مثبت  تاثير  خاص  های 
قلب  كرونر  عروق  بيماريهای  به  مبتال  فرد   1000
داشتن،  انگيزه  شامل  مشخصه  ده  بررسی  با  را 
شادی  پذيری،  الهام  و  هيجان  نفس،  به  اعتماد 
دادند.  قرار  مطالعه  مورد  سال   5 مدت  به   ... و 
كيفيت  فيزيكی،  فعاليت  ميزان  سال   5 از  بعد 
در  الكل  از  استفاده  و  درمان  به  پايبندی  خواب، 
جمعيت  عوامل  شد.  گيری  اندازه  كنندگان  شركت 
بيماری  شدت  و  افسردگی  های  نشانه  شناختی، 

نظر گرفته شد. در  نيز  قلبی 
طيف  با  مثبت  احساسات  كه  دريافتند  محققان 
بوده  همراه  بيماران  در  سالمتی  عادات  از  وسيعی 
احساسات  اين  با  بيماران  كه  طوری  به  است. 
بهتری داشتند، سيگار نمی كشيدند،  كيفيت خواب 
كردند.  می  دنبال  را  منظمی  فيزيكی  فعاليت  و 
قادر  را  بيمار  مثبت  احساسات  محققان  گفته  به 
رفتارهای  ترويج  سالمت،  اهداف  بهتر  تنظيم  به 
بهداشتی، مقابله با استرس و موانع ديگر می كند.

کاهش چربی و فشارخون با کرفس

عليه   - بعلیٍّ   - آله  و  عليه  اهلل  صلّی   - النَّبِیُّ قال 
األنْبِياِء.   بَْقلَُة  َفاِنَّها  الَْكَرْفَس  ُكِل   : الّسالم - 

علی)عليه  به  آله(  و  عليه  اهلل  صلّی  اكرم)  پيامبر 
: الّسالم( فرمود 

است. پيامبران  سبزی  كرفس  زيرا  بخور،  كرفس 
بسيار  آن  خوردن  اسالم  دين  در  كه  كرفس 
تمام  كه  است  هايی  سبزی  از  است  شده  سفارش 
بخش های آن مفيد است. اين سبزی در هر فصلی 
فصل  در  را  مزه  و  طعم  بهترين  اما  می شود  يافت 

دارد. تابستان 
كرفس يكی از سبزی های خوب است كه به دليل 
اين  بودن   جذب  قابل  غير  و  فيبرفراوان  داشتن  

ماده برای بدن در كاهش وزن نقش دارد.
با  درگير  افراد  به  خصوص  به  كرفس  مصرف 
بيماری های قلب و عروق و باال بودن چربی های 

می شود. توصيه  خون 
می كند. جلوگيری  شرايين  تصلب  از  گياه  اين 
می كند. تقويت  را  بدن  كرفس سالمت  از  استفاده 

ابتال  از  می شودو  كلسترول  كاهش  باعث  كرفس 
به سرطان پيشگيری كند همچنين مصرف كرفس 

فشار خون می شود. باعث كاهش 

خبرنامه سالمت

از  جلوگیری  برای  روزانه  ورزش  دقیقه   30
نارسایی قلبی کافی نیست

اگر شما جزو ميليون ها نفری هستيد كه بر اساس 
متوسط  شدت  با  ورزش  دقيقه   30 كارشناسان  نظر 
شايد  دانيد،  می  كافی  قلب  سالمت  حفظ  برای  را 

باشد. كننده  نااميد  كمی  برايتان  خبر  اين 
بر اساس مطالعات جديد برای جلوگيری از نارسايی 
بايد  30 دقيقه ای ورزش در روز  های قلبی ميزان 

دو برابر شود.
پژوهشگران در 12 مطالعه، قريب به 380 هزار نفر 
های  فعاليت  از  مختلف  با سطوح  زنان  و  مردان  از 
بررسی قرار دادند.  15 سال تحت  برای  را  فيزيكی 
در طی اين مدت 20 هزار و 203 نفر از اين افراد 
از  حاكی  مطالعات  نتايج  شدند.  قلبی  نارسايی  دچار 
آن بود كسانی كه روزانه 30 دقيقه ورزش را طبق 
بودند،  داده  انجام  آمريكا  قلب  انجمن  دستورالعمل 
با  نداشتند،  بدنی  فعاليت  كه  كسانی  با  مقايسه  در 
قلبی  های  نارسايی  به  ابتال  خطر  متوسط  كاهش 
قرار داشتند. اما كسانی كه 60 دقيقه يا حتی بيشتر 
قابل  خطر  كاهش  با  داشتند،  بدنی  فعاليت  آن  از 

بودند. بيماری ها مواجه  اين  به  ابتال  توجه 
باالتر  سطوح  كه  دهد  می  نشان  ها  يافته  اين 
نارسايی های  به  ابتال  با كاهش خطر  بدنی  فعاليت 

است. مرتبط  قلبی 
را در كشور  نفر  ميليون   5.1 از  بيش  قلبی  نارسايی 
های  هزينه  و  كند  می  خود  درگير  ساالنه  آمريكا 
درمانی بيش از 30 ميليارد دالر را در سال تحميل 
كه  كرده  اعالم  آمريكا  قلب  انجمن  نمايد.  می 
نارسايی قلبی يك اپيدمی رو به رشد در اين كشور 
 25 افزايش   2030 سال  تا  رود  می  انتظار  و  است 

باشد. داشته  درصدی 

شهردار کاشان:
طوالنی ترین مسیر سالمت در کاشان 

راه اندازی می شود

با  نشست  در  رضوی  ناظم  محمد  سيد  فارس- 
مديران سازمان فرهنگی ورزشی اين شهرستان اظهار 
شامل  تندرستی  و  سالمت  مسير  طوالنی ترين  كرد: 
»دوچرخه  سواری و پياده روی« به طول 100 كيلومتر 

در كاشان راه اندازی می شود.
به گفته ی شهردار كاشان مسير »سالمت و تندرستی« 
ايستگاه های  پارک ها،  راه ها،  باغ  مسير  در  كاشان  در 
ورزش و سالمت، بلوارها و جاده های ايمن پيش بينی 
شده است كه مرحله متدسازی اين طرح آغاز شده و 
اميدواريم مورد استقبال عالقمندان و شهروندان قرار 

گيرد. 
ناظم رضوی حفظ باغات، كنترل فضای سبز، پيش بينی 
فروش ميوه های فصلی در طول مسير توسط صاحبان 
باغ، برپايی ايستگاه  های موقت، ايجاد امنيت در بلوارها 
اهداف  مهم ترين  از  را  شده  پيش بينی  جاده های  و 

راه اندازی اين مسير عنوان كرد.
كاربردی  صحيح،  و  مطلوب  فرهنگ سازی  وی 
فرهنگ  ترويج  تفريحی،  و  ورزشی  برنامه های  كردن 
شهروندان  تشويق  و  آگاه سازی  همگانی،  ورزش های 
به ورزش هايی چون پياده روی و دوچرخه سواری را از 

ديگر اهداف اجرای اين طرح برشمرد. 
شهردار كاشان از مسير سالمت و تندرستی به عنوان 
مسير رفت و آمد گردشگری و تفريحی ياد كرد و گفت: 
پياده روی های  و  دوچرخه سواری  مسابقات  برگزاری 

خانوادگی نيز بايد در اين مسير تعريف شود.

بیماری دیابت 
آن  برای  بيماری  لفظ  و  باشد  ديابت يك سندرم می 
صحيح نمی باشد ولی با توجه به اينكه اين اشتباه در 
بين مردم اصطالح شده است و برای راحتی درک اين 
مطلب در اينجا نيز از لفظ بيماری برای ديابت استفاده 

می كنيم.
Diabetes mellitus – )ديابت شيرين )مرض قند
ناتوانی بدن در استفاده از گلوكز ) قند ( برای كسب 
به  حساسيت  عدم  يا  ناكافی  مقدار  علت  به   ، انرژی 

هورمون انسولين می باشد.
می  ديده  خانوادگی  صورت  به  اوقات  گاهی  ژنتيك: 
شود. سن ، جنس و نحوه زندگی : عوامل خطر وابسته 

به نوع بيماری هستند.
ديابت قندی يكی از شايع ترين بيماری های طوالنی 
مدت است كه در بريتانيا وجود دارد. بيش از 3درصد 
مردم به اين بيماری مبتال هستند . در اين بيماری يا 
لوزالمعده ) پانكراس( به مقدار كافی هورمون انسولين 
توليد نمی كند يا سلول های بدن به اثرات هورمون 
به  انسولين  به طور طبيعی  دهند.  نشان می  مقاومت 
وسيله لوزالمعده توليد شده و سلول های بدن را قادر 
خون  از  را  انرژی(  اصلی  منبع   ( گلوكز  تا  سازد  می 
جذب نمايد. در ديابت قندی سلول های بدن از منبع 
انرژی ديگری استفاده می نمايند كه منجر به ساخته 
قندی  ديابت  همان  كه  گردد  می  بدن  در  سم  شدن 

ناميده می شود .

پيشخوان

                   
                      

                          دکتر سمانه حمیدیان
                              دندانپزشک

 

بيماران در  از سؤاالت هميشگی كه  يكی 
است  اين  پرسند  می  مراجعاتشان  هنگام 
خمير  نوع  كدام  از  و  برند  كدام  از  كه 
يا خارجی؟!  ايرانی  كنيم؟  استفاده  دندان 

 آنچه بايد بدانيم اين است كه نقش مهم 
حفظ  و  دندانها  كردن  پاک  در  مؤثر  و 
اول  ی  وهله  در  را  دهان  و  لثه  سالمت 
بر عهده دارد و در وهله ی دوم  مسواک 
از  استفاده  و  زدن  مسواک  صحيح  روش 

اهميت است.  نخ دندان حائز 
دندان  خمير  از  استفاده  ی  پيشينه  اما   
براق  و  تميز  در  كمكی  نقش  عنوان  به 
حضرت  ميالد  از  پيش  به  دندانها  كردن 
روميها  و  يونانيها  كه  گردد.  می  بر  مسيح 
گياهان  و  فلفل  عسل،  تركيبات  از 
استفاده  دندانهايشان  نمودن  پاک  برای 
مربوط  دندان  خمير  قديميترين  ميكردند. 
به 4 قرن قبل از ميالد ميباشد كه توسط 
نمك  و  سوسن  و  زنبق  گل  از  مصريها 
 19 قرن  تا  ولی  ميگرديد  تهيه  عسل  و 
نداشتند  عموميتی  دندانها  خمير  ميالدی 
بين  اولين خمير دندان شناخته شده در  و 
مردم در سال 1900 ميالدی به بازار آمد 
و  نمك  شيرين،  جوش  از  تركيبی  كه 

بود. پراكسيدهيدروژن 
فلورايد  بار  اولين  برای  1914 و   در سال 
به  پوسيدگی   ضد  ی  ماده  عنوان  به 
 ، بعد  سال   36 و  گرديد  اضافه  خميرها 

انجمن  توسط  و   1950 سال  در  يعنی 
گرديد. تصويب  آمريكا  پزشكی  دندان 

اما ویژگی خمیردندان ها و 
خارجی  و  ايرانی  خميردندانهای  تمامی 
مواد  كف،  مولد  و  شوينده  مواد  دارای 
و  خوشبوكننده  كننده،  براق  و  ساينده 
آب  نيز  و  چسبنده  مواد  كننده،  شيرين 

باشند.  می  مقطر 
تركيبات  دارای  نيز  آنها  از  بعضی   
يا  و  كننده  ضدعفونی  فلورايددار، 
حائز  ی  نكته  ميباشند.  داروئی  تركيبات 
كه  است  نكته  اين  دانستن  اما  اهميت 
تاريخ  كه  استاندارد  دندان  خمير  يك  از 
توليد دارد استفاده نمائيم  و درگير برندها 
اسير  دندان  خمير  انتخاب  در  و  نباشيم 
شركتهای  ی  فريبنده  و  نادرست  تبليغات 

نشويم. توليدكننده 
که  خمیرندانهائی  انواع  اما  و   
عبارتند  موجودند  بازار  در  اکنون 

از :
سفيدكننده  های  1-خميردندان   
خميردندانها  اين  الين(:  )بليچينگ 
آنها  سازندهی  های  شركت  امروزه  كه 
ميدهند  انجام  برايشان  زيادی  تبليغات 
كه  هستند  قوی  سايشی  مواد  دارای 
يا  و  زياد  پوسيده  دندانهای  دارای  افراد 
و  آسيب  دارای  آن  مينای  كه  دندانهائی 
استفاده  آنها  از  نبايد  اكيدأ  ميباشند،  ترک 
با دندان های  اما اگر فردی هستيد  كنند. 
عدم  شرط  به  پوسيدگی  فاقد  و  سالم 
استفاده ی مكرر كه باعث بروز حساسيت 
در دندانها می شود می توانيد از اين نوع 

كنيد. استفاده  ها  دندان  خمير 
حساسيت  ضد  های  2-خميردندان   

خميردندان  نوع  اين  الين(:  )نسوداين 
با  كه  شود  می  توصيه  كسانی  برای 
يا  و  چای  بستنی،  سرد،  آب  خوردن 
شديدی  درد  ناگهان  داغ  نوشيدنيهای 
و  تيز  دردی  البته  كه  كنند  می  احساس 

باشد. گذرا می 
 به اين افراد توصيه می شود كه بيشتر از 
استفاده  خميردندانها  نوع  اين  از  هفته   2
نكنند و حتی المقدور هفته ای 1 يا 2 بار 

استفاده كنند. از آن 
 3-خميردندان های ضد جرم: جامعه ي 
افراد  بيشتر  خميردندانها  نوع  اين  هدف 
داخل  مواد  بخاطر  و  هستند  سيگاری 
همچنين  و  لثه  و  مينا  سايش  باعث  آنها 

شوند.  می  حساسيت 
نوع  اين  از  كه  شود  می  توصيه  بنابراين 
استفاده  بار  يك  هفته   2 هر  خميردندانها 

گردد.
دندان  از  مراقبت  سن  شروع  و  كودكان 
سؤال  اين  هميشه  والدين  بيشتر  هابرای 
از  خميردندان  از  استفاده  كه  بوده  مطرح 
می  توصيه  مان  كودک  برای  سنی  چه 

شود؟!
رويش  محض  به  كه  است  اين  پاسخ   
را  آنها  توانيد  می  فرزندتان  دندان  اولين 
اما  دهيد  عادت  خميردندان  از  استفاده  به 
توجه داشته باشيد كه برای كودک زير 2 
فاقد  خميردندانهای  از  اول  وهله  در  سال 
و  دوم  وهله  در  و  كنيد  استفاده  فلورايد 
كودكانتان  ی  استفاده  سالگی   2 از  بعد 
كه  عدس  يك  اندازه  به  خميردندان  از 
است  مانع  بال  باشد  هم  فلورايد  حاوی 
فالن  از  استفاده  بزرگساالن  مانند  و 
يا  داخلی  و  خميردندان  توليدكننده  برند 

روی  بر  چندانی  تأثير  آن  بودن  خارجی 
ندارد. كودكانتان  دندانهای  حفظ سالمت 

و در انتها پاسخ به این پرسش ها 
های  تیوپ  انتهای  رنگی  مربع  که 

دارد؟  معنائی  خمیردندان ها چه 
مشكی  يا  و  قرمز  سبز،  آبی،  رنگ  آيا 
تشكيل  مواد  نشانگر  كدام  هر  مربع  اين 
آنها  آيا  ميباشند؟  خميردندان  دهندهی 
شيميائی  يا  و  داروئی  يا  و  طبيعی  موادی 

؟  هستند
گونه  اين  مردم  نظر  در  كه  مدتهاست   
ی  لوله  پائين  سبز  رنگ  كه  است  شايع 
طبيعی  مواد  بودن  ی  نشانه  خميردندان 
نشانگر  آبی  رنگ  و  است  خميردندان  در 
قرمز  رنگ  و  طبيعی  و  داروئی  تركيبات 
شيميائی  و  طبيعی  تركيبات  نشانگر 
كاماًل  تركيبات  نشانگر  سياه  رنگ  و 
بايد  خميردندانی  نتيجه  در  و  شيميائی!! 
حتمأ  آن  لوله  پائين  در  كه  كنيم  تهيه 

رنگ سبز درج شده باشد!
و  تركيب  اينكه  اول  گفت  بايد  پاسخ  در   
محصول  روی  بر  خميردندانها  محتويات 

درج شده است، 
خمير  ی  همه  اينكه  دوم  ی  نكته   
تركيبات  دارای  دنيا  در  موجود  دندانهای 
از  ای  نقطه  هيچ  در  و  هستند  شيبميائی 
كرهی زمين خميردندانی با تركيبات 100 
پايانی  ی  نكته  و  نداريم  طبيعی  درصد 
اينكه اين خطوط رنگی درج شده بر روی 
به  دستگاه  الكتريكی  چشم  برای  تيوپ 
هنگام بسته بندی محصول می باشد و به 
ege mark معروف است و هيچ ربطی 

ندارد. محصول  محتويات  به 

آشنائی با انواع خمير دندانها

به  نياز  ديابت  به  مبتال  بيماران  اگرچه 
پيگيری های متعدد ميزان قند خون و ادامه 
داشتن  كنار  در  اما  دارند،  دارودرمانی  روند 
است  ثابت شده  مناسب،  زندگی  يك شيوه 
درمان  در  توانند  می  جات  ادويه  برخی  كه 
مفيد  ديابتی  افراد  در  قندخون  كنترل  يا  و 

واقع شوند.
فهرست اين ادويه ها و گياهان از اين قرار 

است:
در  شده  انجام  مطالعه  يك  اخته:  زغال 
بالينی  تغذيه  و  عمومی  بهداشت  موسسه 
آزمايش  توسط  پزوهشگران  توسط  آمريكا 
مصرف  كه  است  داده  نشان  متعدد  های 
روز،  در  گرم   400 يعنی  اخته  زغال  منظم 
با  افراد  در  گلوكز  تحمل  بهبود  گر  نشان 

سندرم متابوليك است.
 آنتی اكسيدان های موجود در اين ميوه نيز 
كاهش  و  قلب  تقويت  ديابت،  با  مبارزه  به 

التهاب و چربی خون می رود.
بابونه: قند خون را كاهش می دهد و منابع 
از  بعد  شود.  می  كبد  روی  ديابت  عوارض 
چای  فنجان  يك  سخت،  كاری  روز  يك 
و  بخشی  آرام  خاصيت  تواند  می  بابونه 

تسكين دهندگی داشته باشد.

12 گياه و ادویه مفيد برای دیابتی ها

ضدميكروبی  اثرات  دارای  دارچين: 
مقاومت  با  و  است  اكسيدانی  آنتی   و 
نصف  مصرف  كند.  می   مقابله  انسولينی 
باعث  روز  در  دارچين  چای خوری  قاشق 
در  كلسترول  بهبود  و  قندخون  كاهش 

2 می  شود. بيماران مبتال به ديابت نوع 
 دارچين ادويه  ای مفيد در درمان پرنوشی 
در  قندخون  افزايش  از  ناشی  پرادراری  و 

ديابت هم محسوب می  شود.

را  كلسترول  و  خون  قند  سياه:  زيره 
كاهش می دهد. زيره سياه باعث افزايش 
برداشت  افزايش  و  انسولين  به  حساسيت 
كاهش  متعاقبا  و  سلول  طريق  از  گلوكز 

می  شود.  قندخون 
تشكيل محصوالت  از  زيره  دانه  همچنين 
معمول  ديابت  در  كه  گليكاسيون  نهايی 
و  ديابت  عوارض  به  منجر  اغلب  و  است 
كاهش قند خون می  گردد، جلوگيری می  

كند.
افزايش  عامل  عنوان  به  قبال  شويد: 
اما  شد  می  شناخته  مادران  شير  دهنده 
اين  در  پزوهشگران  مطالعات  اكنون  هم 
اين  ديابتی  ضد  خاصيت  به  پی  رابطه 

اند. برده  نيز  سبزی 

و  قلب خوب  برای  كه  اين  بر  سير: عالوه 
مفيد است و در برابر سرطان محافظت ايجاد 
می كند و مقاومت بدنی را افزايش می دهد، 
باعث كاهش قند و چربی خون نيز می شود

بر هضم  تاثير  به خاطر  ادويه  اين  زنجبيل: 
ضدتهوعی  و  ضدالتهابی  اثرات  جذب،  و 
معروف است. زنجبيل باعث بهبود حساسيت 
بهبود  و  اكسيداسيون  كاهش  انسولين،  به 

كلسترول نيز می  گردد. 
خون  قند  مدت  طوالنی   كنترل  در  زنجبيل 
در افراد مبتال به ديابت نوع2)ديابت قندی( 

موثر است. 
تركيبات  فعال ترين  از  يكی  جينجرول، 
موجود در زنجبيل، می  تواند برداشت گلوكز 
به  نياز  بدون  سلول های عضالنی  توسط  را 
تنظيم  در  بنابراين  و  دهد  افزايش  انسولين 
بيماری  به  مبتال  انسان  خون  قند  كنترل  و 

ديابت موثر است. 

طبيعی  های  اكسيدان  آنتی  شامل  نعناع: 
قلبی،  های  بيماری  ديابت،  با  مبارزه  برای 

پيری، و سرطان است.
اكسيداتيو  استرس  كاهش  باعث  رزماری: 
و  التهاب  با  مبارزه  در  بنابراين  و  شود  می 
نقش  كه  اين  ضمن  است.  موثر  سرطان 

مهمی در درمان سندرم متابوليك دارد.
ترخون: منجر به كاهش مقاومت به انسولين 
و كاهش پرخوری در افراد ديابتی می شود.

زردچوبه: بهترين گياه دارويی برای مبارزه 
ضد  خاصيت  است.  ديابت  و  سرطان،  با 
نورونی  محافظت  به  منجر  و  دارد  التهابی 
می شود، منجر به كاهش وزن می شود و 

محافظ قلب است.

ريحان: فالونوئيدهای موجود در اين سبزی 
طور  به  بدن  در  خون  قند  كاهش  باعث 

طبيعی می شود.

روزنه
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ورزشی 7

 به بهانه حضور تیم های فوتبال ، هندبال و بسكتبال شهرداری کاشان در لیگ های مختلف کشور

كه  كشور  اقتصادي  و  اجتماعي  بخشهاي  ساير  همانند 
و  داشته  حضور  خصوصي  بخش  با   رقابت  در  دولت 
فراخور ساليق  به  نيز  ورزش كشور  در  كند  فعاليت مي 
و مالحظات غيراقتصادي، دستگاههاي دولتي و نهادهاي 
عمومي غيردولتي مبادرت به تيمداري و حضور در عرصه 

ورزش قهرماني مي كنند.
 اگر چه طي سالهاي اخير و به موجب قوانين و مقررات، 
قهرماني  ورزش  در  هزينه  از صرف  دولتي  دستگاههاي 
غيردولتي  عمومي  نهادهاي  ساير  لكن  اند،  شده  منع 
اين  جمله  از  دارند.  حضور  تيمداري  عرصه  در  همچنان 
نهادها، شهرداريها هستند. با نگاهي به مسابقات كشوري 
و ليگ ورزشهايي نظير فوتبال، واليبال، بسكتبال، كشتي 
بيان  يافت. در  را ميتوان  نام شهرداريهاي مختلفي   ... و 
قهرماني  ورزش  در  حضور  از  ها  شهرداري  ي  انگيزه 

داليل زيادي ميتوان برشمرد.
حضور  انگيزه  بدترين  و  اولين  شهري  مديران  سليقه   
و  اشتياق  و  شور  با  كه  هايي  تيمداري  بسيار  چه  است. 
سالم و صلوات شروع شده اما رفتن يك شهردار از مقام 
با ميل و  شهرداري و ورود شهردار جديد و عدم تطابق 

سليقه وي، تيم به يك شبه نابود شده است.! 
در كنار اين عامل، برخي مواقع شهرداري ها به واسطه 
برخي مالحظات منطقه اي و با اشارات ساير مقام هاي 
محلي دولتي و به جهت كمك و حمايت از تيمهاي ريشه 
اي وارد گود ورزش قهرماني ميشوند، اين قبيل حمايتها 
اعتقاد  عدم  باشگاهها،  ساختاري  مشكالت  دليل  به  نيز 
اختصاص  ي  بودجه  تكافوي  عدم  و  تيم  حامي  قلبي 
يافته به باشگاه ، فرجام خوشي ندارد. استفاده از جنبه هاي 
نيز   و  كشور  ورزش  عرصه  در  تيم  يك  حضور  تبليغاتي 
ايجاد شور و نشاط در بين جوانان يك شهر و القاي حس 
شناخته شدن و اعالم موجوديت در بين ساير شهرها از 

ديگر اهداف تيمداري شهرداری ها است.
 البته اين عامل در برخي مواقع و البته به شرط موفقيت 
تيم در عرصه مسابقات، پوششي است براي هدف بزرگتر 
هاي  گروه  و  مديران شهري  سياسي  برداريهاي  بهره  و 

فالن  موفقيت  و  عملكرد  ي  سياهه  پركردن  و  سياسي 
شهردار و فالن گروه سياسي در بزنگاه انتخابات از اين 

عرصه است.
 اينكه اساسًا حضور شهرداري ها و سازمان هاي تابعه در 
ورزش قهرماني تا چه حد با اهداف و مسئوليت هاي تعريف 
شده ي قانوني آنها و نيز اساسنامه سازمانهای تابعه آنها 

مطابقت دارد، خود بررسي و تأمل بيشتري را مي طلبد.
بودجه  جاي صرف  به  نهادها  اين  چرا  اينكه  همچنين   
زيرساختهاي  گسترش  به  اقدام  تيمهايي،  چنين  براي 
ورزش همگاني و يا ساخت بناهاي ورزشي نميكنند؟. يا 
منابع عمومي  و  اموال  دارد كه  اين حق وجود  آيا  اينكه 
يك شهر كه ميتواند در حل دهها مشكل ريز و درشت 
شهري نقش بسزايي داشته باشد، صرف اموري گردد كه 
در نهايت سود و فايدهاش براي شهر محل ابهام است از 
جمله پرسشهايي است كه پاسخ به آن همواره توجيهات 
خاص خود را بدنبال داشته و بحث ناتمام و الينحلي به 

نظر ميرسد.
همچون  نيز  كاشان  شهرداري  قبل  سال  چند  از 
فرهنگي- سازمان  طريق  از  شهرها  ساير  شهرداري 

در  سابق(  تفريحي  رفاهي  شهرداري)سازمان  ورزشي 
ورزش قهرماني و در رشته هاي نظير  هندبال و فوتبال 
است.  داشته  حضور  كشور  ورزش  سطح  در  بسكتبال  و 
صرفنظر از چرايي حضور شهرداري كاشان در ورزش و 
تيمداري، حضور در رشته هاي فوق چندان جلب توجه و 

ايجاد حساسيت نمي نمود.
 اما از زمانيكه شهرداري تصميم گرفت عليرغم دراختيار 
داشتن يك تيم در دسته سه ليگ فوتبال با نام سازمان 
در  تيم  يك  امتياز  خريد  به  مباردت  فرهنگي-ورزشي، 

دسته دو كند ، حرف و حديثها شروع شد.
 به ويژه آنكه بر خالف تصوري كه وجود داشت تيم جديد 
بر اساس شالوده تيم قبلی بنيان نگرديد و برای تيمی كه 
به عنوان شهرداری كاشان ناميده شده بود بازيكن و مربی 
جديد ، آن هم غير بومی ، آورده شد و صرفا به انحالل 

تيم قبلی اكتفا شد .

شهرداري  عملكرد  اين  به  انتقادها  كه  بود  اينجا  از 
تيم  يك  تشكيل  و  غلط  تصميم  اين  گرفت.  شدت 
نيز  اي  عده  و  شد  تلقي  غيركارشناسي  اقدامي  جديد 
نوک پيكان انتقادها را به سمت رئيس ورزشي شوراي 

رفتند. نشانه  شهر و شهردار جوان 
 به نظر ميرسد بعد از شروع اين انتقادها و وارد شدن 
نتايج ضعيف فرصتي  تيم جديد به مدار حاشيه، كسب 
در  منتقدين  ادعاي  و  حرف  تا  است  آورده  فراهم  را 

نمايد. جلوه  بيشتر  تصميم  اين  بودن  غلط 
تيم  ليگ،  شروع  از  هفته  هفت  گذشت  با  حال  هر  به 
رده  در  باخت   4 و  مساوي   3 با  كاشان  شهرداري 
به  تيمداري  چه  اگر  دارد.  قرار  تيمي  ده  جدول  نهم 
و  است  اي  پيچيده  و  سخت  كار  فوتبال  در  خصوص 
اما  است  زيادي  عوامل  معلول  ها  تيم  گيري  نتيجه 
شهرداري  تيم  ديد  و  كرد  صبر  فصل  انتهاي  تا  بايد 

چگونه خود را از بحران نجات خواهد داد. 
تا  هستند  آن  مترصد  ها  خيلي  شايد  كه  بحراني 
عنوان  به  آن  از  و  بگيرد  را  دامن شهرداري  آن  نتايج 
فعال  شهردار  از  انتقاد  براي  مستمسكي  و  فشار  اهرم 
حيطه  در  آنچه  فوق  مطالب  از  فارغ  شود.  استفاده 
ي  همه  در  بلكه  موضوع  اين  در  نه  شهري  فعاليت 
تصميم  يك  صحيح  اجراي  دارد،  اهميت  ها  زمينه 

برنامه منطقي است. بر اساس يك  درست 
ويژه  به  و  ورزش  عرصه  در  شهرداري  حضور  اگر 
ضروري  و  منطقي  توجيهي  و  دليل  هر  با  فوتبال 
ريزي  برنامه  با  است  الزم  است  شده  داده  تشخيص 
صحيح و اصولي و به ويژه تمركز بر مواردي همچون 
فوتبال  در  موجود  هاي  ظرفيت  حداكثر  از  استفاده 
براي  كرد  هزينه  در  وسواس  و  دقت  رعايت  كاشان، 
بودجه عمومي شهر،  از  آن  ارتزاق  به  باتوجه  تيم  اين 
و  تيم  اين  پيرامون  اي  حاشيه  مسائل  به  ويژه  توجه 
اين  از  به منظور كسب حمايت عمومي  اقناع منتقدين 

گردد. فراهم  تيم  اين  موفقيت  موجبات  تيم، 

در مسابقات دو و ميدانی جوانان كشور
دانش آموزان کاشانی خوش درخشیدند

فارس - كارشناس مسئول تربيت بدنی آموزش و پرورش 
كاشان از كسب مقام های قهرمانی و نايب قهرمانی كشور 

توسط دانش آموزان اين شهرستان خبر داد.
اين  ورزشكار  دانش آموزان  كرد:  اظهار  عابدی  عليرضا   
مسابقات  نايب قهرمانی  و  قهرمانی  مقام های  شهرستان 
را كسب كردند.وی  قهرمانی جوانان كشور  ميدانی  و  دو 
افزود:در رشته پرتاب ديسك، عطامزديان با كسب عنوان 
قهرمانی اين رشته ورزشی به اردوی تيم ملی دو و ميدانی 
كشور  مسابقات  در  آينده  خردادماه  و  يافت  راه  جوانان 

ويتنام شركت می كند. 
دانش آموز  ديگر  شيری،  حسن  احمدرضا  وی،  گفته  به 
كاشانی است كه در رشته پرش با نيزه، با ركورد سه متر 
و 30 سانتی متر موفق به كسب مقام نايب قهرمانی برای 

اولين حضور خود در رده جوانان شد.
كاشان  پرورش  و  آموزش  تربيت بدنی  مسئول  كارشناس 
نيز  ارديبشهت گذشته  اين دانش آموز كاشانی،  بيان كرد: 
شده  كشور  نوجوانان  رده  قهرمانی  مقام  به كسب  موفق 
همكاری  و  توجه  صورت  در  كرد:  تصريح  بود.عابدی 
بلندمدت  در  مدارس،  ورزش  به  فرابخشی  نهادهای 
می توان با كمترين هزينه ضمن كشف استعدادها و هدايت 
آنها در مسير افتخار آفرينی های ملی و بين المللی عالوه 
و  آموزش  برای  عنوان محلی  به  آموزش های رسمی،  بر 

يادگيری انواع فعاليت های ورزشی استفاده كرد.
برنامه ريزی كالن،  و  مديريت  فرايند  در  كرد:  تأكيد  وی 
و  بالندگی  اصلی  محورهای  از  يكی  عنوان  به  ورزش 
شكوفايی استعدادهای آحاد ملت، مورد توجه دولت هاست 
و اين به خاطر كاهش استرس ها و اضطراب هايی است كه 

با زندگی ماشينی تنيده شده است.

خط پایان

مديرعامل باشگاه باريج اسانس كاشان: 

دنبال حاشیه نیسیتم  
باريج  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  مديرعامل  فارس - 
اسانس كاشان گفت : شايد حاشيه در ورزش به واسطه 
اقتضای آن امر عجيبی نباشد اما به طور كلی متوليان 
باشگاه هيچگاه دنبال حاشيه نبوده و همواره معتقد به 

كار در محيطی برخوردار از آرامش بوده اند.
مبنی  اظهارنظرها  برخی  از  انتقاد  با  حسيبی  فاطمه 
اسانس  باريج  باشگاه   گردانندگان  شخصی  منافع  بر 
اينگونه  گرچه  كرد:  خاطرنشان  ورزش  عرصه  در 
موضع گيری ها مسئوالن باشگاه را آزرده خاطر می كند 
اما با توجه به كار مقدسی كه توسط مرحوم مهندس 
حجازی برای پرورش نوجوانان و جوانان اين خطه آغاز 

شد با جديت اين مسير را دنبال می كنيم.
اسانس  باريج  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  مديرعامل 
در سال  مديريتی خود  دوره  آغاز  به  اشاره  با  كاشان، 
گذشته با 150 نونهال عنوان كرد:  از بين اين تعداد، 
آكادمی  به  ابتدا  همان  در  نونهال  واليباليست   40
عظيمی  ابوالفضل  نظير  بازيكنانی  حتی  و  پيوستند 
استعداديابی  اردوی  به  آكادمی  اين  از  ديانتی  سينا  و 

نونهاالن كشور راه يافتند.
حسيبی با يادآوری مقام قهرمانی آكادمی باريج اسانس 
در رده سنی نونهاالن گفت: عالوه بر پذيرفته شدگان 
سال 93، 75 نونهال مستعد از كاشان و آران و بيدگل 
به آكادمی پيوستند كه نتيجه آن كسب جايگاه نخست 
 81 سال  متولدين  سنی  رده  نونهاالن  رقابت های  در 
ورزشی  پانسيون  يك  تأسيس  از  همچنين  بود.وی 
غيربومی  جوان  و  نوجوان  بازيكنان  ويژه  تحصيلی 
اين  افزود:  و  داد  خبر  كاشان  اسانس  باريج  آكادمی 
امر برای فراهم كردن شرايط تحصيل برای بازيكنان 
شهرستانی است كه به عضويت آكادمی باريج اسانس 
در می آيند تا موفقيت های ورزشی و علمی را توأمان 
تجربه كنند و از سوی ديگر بخشی از مشكالت باشگاه 

در اين زمينه برطرف شود.
ورزشی  فرهنگی  باشگاه  حمايت  بر  تأكيد  با  حسيبی 
شهرستان  ورزشی  تيم های  از  كاشان  اسانس  باريج 
و  استان  قهرمانی  نايب  مقام  دو  كسب  كرد:  بيان 
يك مقامی كشوری دربين 104 تيم از افتخارات اين 
شهرستان  ورزشی  نمايندگان  از  حمايت  در  آكادمی 

است.
نخستين مديرعامل زن باشگاه ورزشی كشور همچنين 
ورزشی  فرهنگی  باشگاه  واليبال  تيم  حضور  عدم  از 
باريج اسانس كاشان در مسابقات ليگ كشور خبر داد 
و افزود: بانوان واليباليست اين باشگاه در ليگ استانی 
به  اسانس  باريج  بازيكن  چهار  و  است  كرده  شركت 
جمع تيم منتخب واليبال بانوان استان اصفهان دعوت 
شده اند. حسيبی با تأكيد بر نگاه ملی در باشگاه داری 
كاشان  اسانس  باريج  ورزشی  فرهنگی  باشگاه  گفت: 
تنها متعلق به به شهرستان كاشان نيست و به همه 
ايران تعلق دارد و بر اساس اين تفكر، باشگاه با هدف 
پرورش استعدادهای واليبال در سراسر كشور تا پايان 
استان  چهار  در  آكادمی  راه اندازی  به  اقدام  امسال 
كشور می كند تا با توانمندسازی اين نيروها، از آنها در 

باشگاه و ساير تيم های واليبال استفاده شود.
وی همچنين عالقه باشگاه به تيمداری در چهار رشته بدون 
حاشيه را متذكر شد و افزود: رشته هايی نظير سنگنوردی، 
تنيس روی ميز و شطرنج از جمله رشته های مورد نظر 

باشگاه برای حضور مؤثر در امر تيمداری است.

توپ و تور 

بایدها و نباید های تيمداری شهرداری ها

در معارفه ای بدون حضور مدیر باشگاه 

مؤمنی رفت ، صالح آمد
مردم سیلک - در جلسه ی معارفه ای كه شهردار و 
حتی مدير باشگاه نيز در آن حضور نداشته است حسين 
و  كاشان  شهرداری  جديد  سرمربی  عنوان  به  صالح 

جانشين محمد مؤمنی انتخاب شد. 
برای  دقيقه   25 مدت  به  صالح  حسين  جلسه  اين  در   
بازيكنان صحبت كرد و از برنامه ها، انتظارات و خواسته 
به  ابتدا  در  گفته. وی  و شهردار  بازيكنان  از  خود  های 
جلسه شب قبل از معارفه ی خود با شهردار اشاره كرد و 
ضمن تشكر از وی و ابراز اميدواری از اينكه شهردار در 
كنار اين تيم باشد به بيان دغدغه  و تأكيد وی بر مسائل 
فرهنگی و اعتقادی در تيم پرداخت. صالح در ادامه اعالم 
كرد كه »بازيكن كاشانی و غير كاشانی نداريم« و هر 

كسی كه آماده تر باشد در تركيب تيم قرار می گيرد. 
بخش مهم ديگر صحبت های صالح كه حاكی از اعتماد 
به نفس باالی اين مربی است ، آنجا بود كه گفت »با 
متزلزل  را  جايگاهم  شهرداری  تيم  سرمربيگری  قبول 

كردم و با مقداری ريسك به كاشان آمدم!« 
اينكه كارمند و  با اشاره به   وی در توضيح اين مطلب 
كارشناس ارشد اداره كل ورزش و جوانان استان تهران 
در  پست  يك  تصدی  در شرف  كه  نموده  عنوان  است 
اين اداره كل بوده ولی به خاطر اين تيم از پذيرش آن 

امتناع كرده است!

درهر حال همانطور كه انتظار می رفت با توجه به نتايج 
ضعيف تيم فوتبال شهرداری و شدت گرفتن انتقادها از 
اين تيم، مسئوالن شهرداری در اولين اقدام و به منظور 

حل بحران، دست به تعويض سرمربی تيم زدند. 
حال بايد منتظر بود و ثمره ی اين تغيير را در روند نتيجه 

گيری تيم فوتبال شهرداری ديد. 
حسين صالح متولد 1346 ، مدرس فدراسيون فوتبال با 
 Dو  A،C سطوح  در  كرده  برگزار  مربيگری  دوره   22
تيم  سرمربيگری  نيز  او  مربيگری  مهم  سوابق  از  است 

ملی اميد افغانستان است. 
از  خود  ی  معارفه  در  صالح  های  صحبت  به  توجه  با 
قرار  بين  ذره  زير  منتقدان  توسط  وی  عملكرد  امروز 
يك  انتخاب  با  نيز  شهرداری  سويی  از  گرفت.  خواهد 
مربی كاشانی كه واجد تخصص در رشته خود و سابقه 
انتخاب،  اين  با  تا  است  اميدوار  دارد  توأمان  مربيگری  

روند نتيجه گيری های ضعيف تيم پايان يابد.
  در صحبت های مربی جديد و بازيكنانش كه در انتهای 
بيان  را  خود  نظرات  بودند  يافته  فرصت  معارفه  جلسه 
نيز  اين تيم  بازيكنان  كنند ، مشكالت مالی و دستمزد 
ديد  بايد  تيم عيان شد كه  اين  ديگر  به عنوان مشكل 
شهرداری برای حل اين مشكل چه اقدامی خواهد كرد.

شكست دزفولی ها در کاشان
از  هفته  پنجمين  در  كاشان  شهرداري  بسكتبال  تيم 
باشگاههاي  قهرماني  بسكتبال  اول  دسته  ليگ  رقابتهاي 
رسيد.در  پيروزي  به  خود  دزفولی  همنام  برابر  كشور 
قهرماني  بسكتبال  اول  دسته  ليگ  رقابتهاي  پنجم  هفته 
باشگاههاي كشور در سالن تختي كاشان برگزارشد و در 
پايان تيم بسكتبال شهرداري كاشان با نتيجه 76 بر 61 
بسكتبال  يافت.تيم  دست  برتری  به  خود  ميهمان  برابر 
كسب  به  موفق  خود  قبلی  بازي   4 از  كاشان  شهرداري 
ميناب  آدميس  مقابل  شكست  يك  تحمل  و  پيروزي   3

شده بود. 
تيم بسكتبال شهرداري كاشان در بازي اول خود صنعت 
مس كرمان را شكست داده است، در بازي سوم نيز نفت 
اميديه را درخانه اش مغلوب كرده بود در بازي چهارم نيز 
برادر كشي كرد و همتاي دزفولي خود را نتيجه 76 بر 61 

شكست داد.
بسكتبال  تيم  مقابل  خود  پنجم  بازي  در  ها  كاشانی 

پتروشيمي ماهشهر قرار خواهند گرفت. 
با  كشور  باشگاههاي  قهرماني  بسكتبال  اول  دسته  ليگ 
ملي  تيم  تهران،  مهرام  مازندران،  كاله  تيم،   17 حضور 
جوانان، آرارات تهران، شيمي درتهران، شهرداري كاشان، 
پارسا مشهد، نفت اميديه، پتروشيمي بندر امام، شهرداري 
دزفول ، شاهين اهواز، آدميس ميناب، پدافند رعد اصفهان، 
ريرا قزوين ، صنعت مس كرمان ، هيئت بسكتبال قم و 

هيئت بسكتبال كردستان در يك گروه رقابت مي كنند.

جدول رده بندی بيست و هشتمين دوره ليگ برتر هندبال ایران  
گروه ب
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 مــــردم ســیــلک

هـــفتـه نــامــه اجتمــــاعی ، اقتصـــادی
صــاحب امتيــاز و مديـــر مسئـــول : محـمـود قــامـت

زيــر نظــــر شــــورای نــويسندگــان 

نشـــانی:خیـابـان آیــت الـلـه طـالـقـانـی 
 بــن بـست شبستــان دوم  

 آسیه زلفی کاشانی

مرا  ظهورت  آستانه  در  ام  شبانه  های  اشك  هنگام  به 
باور كن،

باور كن كه با آمدنت چشمهای منتظر عاشقانت را اشك 
باران ميكنی و دل آسمانی شان همچو باران ، كه گاهی 
مادری كه طفل معصومی  بر كتف  دياری،   بر  بامی،   بر 
در بالين گرفته می بارد. درست مثل دلی پرغصه كه می 

خواهد يكباره خالی از رنج شود، می بارد و می بارد..
ای تكيه گاه لحظه های بی قرار من، آقای مهربانی،

زياد  قدری  به  مان  دلتنگی  های  جمعه  شمارش  كه  بيا 
شده كه ديگر حسابش را نداريم و اين غروب غم انگيز، 
اما  لبريز كرده و سخت می گذرد.   را  كاسه ی صبرمان 
خاموش  هرگز  و  است  روشن  دلمان  در  اميد  ی  شعله 

شود.. نمی 
رسيد  بگويد:  و  بيايد  خبر  خوش  قاصدكی   ، كاش  وای 

معشوقتان، ديدار  لحظه 
آن هنگام جهان، طلوع دوباره دارد و عدل و دادی فراگير 
بنالد و  ميشود كه ديگر نه يتيميست كه از درد بی كسی 

نه فقيری كه به او ظلم شود. 
حضورت  با  هم  زخمی  دلهای  شكستنی  چينی  حتی 
ی  لحظه  ندارد..   معنايی  غربت  ديگر  و  ميخورد  بند 
بگوييم  آهسته  فقط  است،   خوب  چه  انتظار  سررسيدن 

نزديك است.. نزديك است، سحر  سحر 

حرف دل

دنباله دار کاتالینا 29 آبان در آسمان کاشان
 

 کاشان آنالین - كارشناس رصدخانه دانشگاه كاشان گفت: دنباله 
 29 جمعه  صبحگاه  از   )Catalina  US10  2013/C( كاتالينا  دار 
بخصوص  ايران،  جغرافيايی  های  عرض  در  جاری  سال  ماه  آبان 

بود. مشاهده  قابل  كاشان  دانشگاه  رصدخانه 
اظهار داشت:  ايرج صفايی  دانشگاه كاشان،  روابط عمومی  از  نقل  به 
 )Catalina  US10  2013/C( كاتالينا  دار  دنباله   2013 سال  در 
آسمان  پيمايش  طرح  به  مربوط  اينچی   27 تلسكوپ  يك  توسط 

شد. كشف  كاتالينا 
اين  مدار  بينی  پيش  محاسبات  در  اصالحاتی  تاكنون  افزود:  وی 
به  اورت خارج شده و  ابر  از  دار  دنباله  اين  و  انجام گرفته  دار  دنباله 

است. كرده  خورشيدی حركت  منظومه  داخلی  ناحيه 
بود   12 دار حدود  دنباله  اين  قدر ظاهری  ابتدا  در  اينكه  بيان  با  وی 
ولی با نزديك شدن به خورشيد، درخشندگی ظاهری آن نيز افزايش 
يافت، اظهار داشت: اين دنباله دار در روز يكشنبه 24 آبان ماه سال 
از  خود  فاصله  كمترين  همان  يا  خورشيدی  حضيض  نقطه  به  جاری 
 5 از  كمتر  قدر  به  درخشندگی  بيشترين  حالت  در  و  رسيد  خورشيد 

دهم رسيده است.
رصد  قابل  نيز  غيرمسلح  چشم  با  پديده  اين  اينكه  بيان  با  صفايی 
صورت  بين  محدوده  در  دار  دنباله  اين  حاضر  حال  در  گفت:  است، 
به سمت صورت فلكی خوشه  قرار دارد و  ترازو و خوشه  های فلكی 

كند. حركت می 
طرح پيمايش آسمان كاتالينا پروژه ای است كه با هدف كشف دنباله 
دارها، سيارک ها و ساير اجرام نزديك زمين به پيمايش آسمان می 

پردازد.

سایه روشن

 مفاخر سيلك

صنیع الملک غفاری
 1192( صنيع الملك  به  معروف  غفاری  ابوالحسن  ميرزا 
كاشان - 1245 تهران( از مفاخر فرهنگ و هنر كاشان و از 
نقاشان بنام ايرانی است. وی فرزند ميرزا محمد غفاری و از 
خانواده قاضی عبدالمطلب غفاری كاشانی و عموی محمد 

غفاری )كمال الملك( می باشد.
ايران، در  نقاشی در  از فراگرفتن فن  ابوالحسن پس  ميرزا 
اواسط سلطنت محمد شاه قاجار و در سال 1218، به تشويق 
به  )مشيرالملك(  نظام الدوله  و مساعدت حسين علی خان 
رم  و  فلورانس  موزه های  در  سال  چند  و  كرد  سفر  ايتاليا 
مشغول نقاشی بود. وی پس از درگذشت استاد محمدابراهيم 
به  در سال 1239  و  ملقب شد  نقاش باشی  به  نقاش باشی 
نمود،  ايران  روزنامه دولت عليه  دليل كوشش هايی كه در 

صنيع الملك لقب گرفت.
وی بزرگ ترين نقاش دوره قاجاريه است كه در محافل آن 
زمان، او را رافايل ايران نام نهاده بودند. يكی از آثار وی كه 

از روی يكی از تابلوهای رافايل كشيده شده است.
 اين تابلو متعلق به ميرزا علی اصغر خان اتابك )امين السلطان 
صدراعظم( بود كه در تاالر پارک وی نصب گرديده بود. در 
جنگی كه بين دولتيان و ستارخان درگرفت، تابلوی مزبور 
مورد اصابت گلوله قرار گرفت و سوراخ شد؛ ولی تابلو توسط 
ميرزا علی اكبر كاشانی )مزين الدوله( تعمير شد و تا اين اواخر 
در مدرسه كمال الملك به ديوار آويخته بود. نام اين تابلوی 
به  آن  انتقال  چگونگی  و  است  فرلين يو  مادونای  رافايل، 

واتيكان معلوم نيست.
را  نظاميه  تاالر  صورت های   1235 سال  در  الملك  صنيع 
به اتمام رساند كه دارای 84 تصوير از رجال دربار قاجاريه 
است و صف سالم ناصرالدين شاه را نشان می دهد. تاالر 
آينه و تاالر سالم در كاخ گلستان توسط وی ساخته شده اند. 
در  و  است  ايران  در  نقاشی  مدرسه  اولين  بنيان گذار  وی 
»وقايع  نامش  اول  كه  ايران«  علّيه  »دولت  روزنامه اش، 

اتفاقيه« بود، برای قبول شاگردان اعالن كرده است.
ابوالحسن غفاری در سال 1245 سكته كرد و درگذشت.

تیمچه گمرک / بازار کاشان              عكسخانه 

از جمـــــال مصــطفــی روئــی بيــاد آمــد مــرا
وز دم و يــس الــقــرن بوئــی بيــاد آمــد مــرا

فــكرتــم در ســر معــراج نبــی اوجــی گــرفت
قــرب حــق ســوی بــی سوئــی بيــاد آمد مــرا

دركــنار بحــرعلــم ســاقــی كوثــر شــدم
از بهــشت معــرفــت جوئــی بيــاد آمد مــرا

سوی وجه الــلــه رهــی ميــخواستم روشــن چو مهر
زاهــل عصــمت يــك بيــك روئــی بياد آمــد مــرا

زلــف بر رخــسار خوبــان ديــده ام از ســركنــه
اهــل ايمــان را ســر موئــی بيــاد آمــد مــرا

در شــب تــاری بــدل نــور عبــادت چــون نيــافت
روی حــورائــی و گيســوئــی بيــاد آمــد مــرا

فيــض را در شاعری فــكر كهــن از يــاد رفــت
در حقــيقــت فكــرت توئــی بيــاد آمــد مــرا

  برگی از غزليات فيض

خوشه فرش در آران و بیدگل ایجاد می شود

آينده  در  فرش  اندازی خوشه  راه  از  اصفهان  استان  مديرعامل شركت شهرک های صنعتی  ایرنا- 
نزديك در شهرستان آران وبيدگل خبر داد.

محمدجواد بگی ايجاد خوشه فرش برای اين شهرستان را از اين جهت كه اين منطقه قطب توليد فرش 
ماشينی كشور و نيز سرآمد در توليد فرش دستباف است، ضروری دانست و افزود: اين مهم در دستور 

كار اين شركت قرار گرفته است.
وی گفت: خوشه فرش به منظور بازاريابی و برگزاری نمايشگاه ها و تورهای بين المللی در اين خطه 

ايجاد می شود.

درخواست کاشانی ها از وزیر برای رسمی شدن جشنواره تئاتر مهر و ..

جوادی و جنتی در وزارتخانه به دیدار هم رفتند
اداره  رئيس  ديدار  سیلک-  مردم 
علی  با  كاشان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
وزارتخانه  ساختمان  در  هم  آن  جنتی 
هفته  فرهنگی  اتفاق  مهمترين  شايد 

های اخير در كاشان بود.
 ديداری كه مصطفی جوادی مقدم معتقد 
انجام  دنبال  به  پيش  مدتها  از  است    
برای  خوبی  دستاوردهای  و  بوديم  آن 
شهر  اين  فرهنگی  ی  حيطه  و  كاشان 

داشت.  خواهد 
برگزاری  برای  ها  كاشانی  درخواست  از   
كاشانی  محتشم  ادبی  علمی  ی  كنگره 

در زادگاه اين شاعر نامی و صدور مجوز 
ايجاد دفاتر اداره فرهنگ و ارشاد كاشان 
برزک  نياسر،  قمصر،  نظير  شهرهائی  در 
و .. در اطراف دومين شهر بزرگ استان 
و انتقال تشكيالت اداره فرهنگ و ارشاد 
كاشان به ساختمانی آبرومند و شكيل تر 
و درخور شأن شهری كه از قرن ها پيش 
فرهنگی  نخبگان  و  شعرا  ادبا،  شهر  به 
كه  بود  مواردی  بوده  مشهور  ايران 
آبادی-  نوش  اختيار  در  مكتوب  بصورت 
و   – وزارت  پارلمانی  معاون  و  سخنگو 

گرفت. قرار  جنتی  دكتر 

 به گفته ی مصطفی جوادی مقدم در 
با  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی  ديدار 
عباسعلی  رايزنی  با  اش  زمينه  كه 
همچنين  شد  فراهم  منصوری 
خواستيم تا جشنواره ی سراسری تئاتر 
مهر كاشان نيز بعد از گذشت 11 دوره 

ثبت شود.  تئاتر كشور  تقويم  در 
شروع  برای  اعتبار  تخصيص  موضوع 
هنری  فرهنگی  بزرگ  مجتمع  احداث 
و  –قمصر  كاشان  محور  در  كاشان 
مرمت  برای  اعتبار  تخصيص  همچنين 
تاريخی  از خانه های  بازسازی يكی  و 
اين  خانه هنرمندان  ايجاد  برای  كاشان 
در  كه  بود  موضوعاتی  ديگر  از  شهر 
نشست با دكتر علی جنتی كه عباسعلی 

منصوری ، رئيس اداره فرهنگ و ارشاد 
حضور  نيز  بيدگل  و  آران  اسالمی 

داشت مطرح شد.
آينده نزديك كاشان  گويا قرار است در 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزير  ميزبان 
باشد و ديداری كه در تهران انجام شد با 

سفر به كاشان پاسخ داده شود.
 اين نكته ای است كه جوادی مقدم به 
آن اشاره می كند و اميدوار است تا سفر 
دكتر جنتی به زادگاه سهراب سپهری ، 
سپيده كاشانی ، رضا عباسی و محتشم 
الشعرای بهار و  الملك و ملك  و كمال 
دستاوردهای  ايران  نامدار  مفاخر  ديگر 
هنر  و  فرهنگ  اهالی  برای  ای  ويژه 

باشد. داشته  كاشان 

صفحه آخر

دعوت به همکاری
هفته نامه مردم سیلک جهت تكمیل کادر تحریریه 
در  مطبوعاتی  های  فعالیت  به  عالقمندان  از  خود 
حوزه فرهنگی ، ادبی ، اجتماعی و اقتصادی  دعوت 

به عمل می آورد .
هم چنین برای ایجاد بخش بازاریابی خود ، تعدادی 
می  استخدام  مناسب  دستمزد  با  فعال  بازاریاب 

نماید .
09125955359

مدیریت : قامت

-

عرضه کننده انواع فرش های دستباف


