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گفتگو با دبیران کانون های تئاتر و موسیقی دانشگاه کاشان
از جشنواره داخلی تئاتر در اردیبهشت 95 

تا تبیین هنر موسیقی در صحن دانشگاه
 از جمله تشکل ها و گروه های دانشجوئی فعال هنری در دانشگاه کاشان می توان به 
کانون های تئاتر و موسیقی این دانشگاه اشاره کرد. هفته گذشته در فرصتی کوتاه پای 
صحبت های حامد عابدی- دبیر کانون تئاتر- و سید فتاح سجادی- دبیر کانون موسیقی 
در حیطه ی  بیشتر  اولی  که  ورودی 92  دانشجوی  دو  این  تا  نشستیم  کاشان-  دانشگاه 
کارگردانی و دومی به عنوان یک خواننده آواز در برنامه های هنری دانشگاه کاشان فعالند 
درباره عملکرد این دو کانون هنری دانشجوئی طی یکی دو سال اخیر بگویند. آنچه در زیر 

می خوانید گزیده این گفتگوست.....

در گفتگو با دو تن از کارشناسان اقتصادی
تاثیر توافق برجام بر صنعت و اقتصاد شهر
 آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در عرصه اقتصاد کشور از ابعاد مختلفی در 
حیطه دولت و فعاالن اقتصادی قابل توجه است این توافق چه از نظر لغو تحریم ها و چه 
از جهت امکان گسترش روابط بین المللی می تواند دستاوردهای قابل توجهی به همراه 
داشته باشد. رسانه ها از سویی اعالم کردند بر پایه توافق ایران با 1+5 پس از اجرای برجام 
و لغو قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، تمامی تحریم های اقتصادی و مالی 
بانکی، بیمه، سرمایه گذاری و  اروپا و آمریکا در بخش های مالی،  چندجانبه و یکجانبه 
خدمات مرتبط با آنها در عرصه های نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی به طور فوری 

لغو خواهد شد....
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کاشان در سوگ
 حداد

 مسجدالحسین)ع( ،آیت اهلل یثربی و شعر حداد

با یادداشت هایی از :
مصطفی جوادی مقدم و عبدالرضا مدرس زاده 

خویشتن داري پیشه کنیم
فیلم  معرفي  و  نقد  مراسم  برگزاري  حاشیه  در  و  گذشته  هفته 
بسیاري  هاي  واکنش  که  افتاد  اتفاقاتي  نکرد«  سکوت  »یحیي 
شد  باعث  حادثه  این  برانگیخت.  سیاسي  و  هنري  محافل  در  را 
قرار  خبري  هاي  سایت  و  ها  روزنامه  اخبار  صدر  در  کاشان  نام 
گیرد و یکبار دیگر نشان داد که در یک جامعه سیاست زده یک 
رویداد هنري و یک بازیگر و هنرپیشه چگونه مي توانند دستمایه 

رفتارهاي سیاسي باشند. 
هفته نامه مردم سیلک بنا به رسالت حرفه اي خود و نیز به منظور 
در  بیطرفانه  داشت  قصد  خود  خوانندگان  و  عمومي  افکار  تنویر 
این شماره به تفصیل به تمامي جوانب و حواشي این اتفاق ناگوار 
بپردازد اما، قبل از آنکه پرونده این جریان، چند روز پیش مختومه 
اعالم شود، خود به این نتیجه رسیده بودیم که بنا به مصالح شهر 

و کشور در مقطع کنوني به این موضوع نپردازیم. 
اما چرا چنین تصمیمي گرفتیم؟ همگان به خوبي مي دانند طي   
نصیب  سیاسي  عرصه  در  مهمي  هاي  پیروزي  اخیر  ماه  دو  یکي 
مردم  پیروزي  و  ایران  اي  هسته  پرونده  حل  است.  شده  کشور 
ایستادگي  و  مقاومت  از  ناشي  که   - جهاني  قدرت  پنج  برابر  در 
بود - برخورد عزتمندانه و غرورآفرین با ملوانان متجاوز آمریکائي، 
سفر رییس جمهور به قلب اروپا و گشایش فصل تازه اي در روابط 
خارجي با کشورهاي اروپایي، کام مردم را شیرین کرده بود. عالوه 
بر این ایام مبارک دهه فجر و راهپیمایي 22 بهمن و نیز انتخابات 
سرنوشت ساز و مهم خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسالمي را 

نیز در پیش رو داریم.                     
                                                      ادامه در صفحه 2

با اختصاص  بودجه قابل مالحظه سال آتی شهرداری کاشان به پروژه های پژوهشی

" ایوان چراغانی دانش" در خانه مدیریت شهری کاشان پرفروغ تر می شود
در حاشیه بازدید شهردار از واحدهای مختلف مستقر در مرکز رشد دانشگاه کاشان، نشست مشترک وی با رئیس دانشگاه کاشان و اعضای شورای مرکز رشد این دانشگاه کلید خورد که این امر نوید بخش آغاز فصل نوین 
دیگری از قله روابط مشترک سازنده بین علم و عمل  با تاکید بر ایده پروری و برندسازی کاشان در موضوعات متنوع علمی بود. قله ای که خط الراس جغرافیایی آن  بر شیب صنایع خالق امتداد دارد و تکیه بر دانش بومی  

برای ساختن شهری پویا  را بر دامنه خود استوار ساخته است.
شهردار کاشان با اشاره به لزوم خروجی کاربردی در اجرای طرح های علمی متناسب با دغدغه های مدیریت شهری اظهار داشت : درصد قابل مالحظه ای از بودجه سال آتی شهرداری، به پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی 

متناسب با حوزه های اجرایی اختصاص خواهد یافت.
سیدمحمد ناظم رضوی تصریح کرد: ظرفیت باالی علمی، صنعتی و پژوهشی مرکز رشد دانشگاه کاشان می تواند گره گشای بسیاری از دغدغه های مدیریت یکپارچه شهری در کاشان باشد. وی با ارزیابی نقش مهم 
تحقیقات علمی و واکاوی های پژوهشی پیرامون دغدغه های مدیریت شهری در ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان، تبیین کرد: در بازدیدی  که با حضور رئیس دانشگاه کاشان از مرکز رشد صورت گرفت، به کارگیری 

تجارب این مرکز در مدیریت خدمات مطلوب تربه شهروندان مورد توجه قرار گرفت.
کلیددار شهرادامه داد: پروژه های سال آینده که در بودجه مصوب شده، فرصت الزم  در اختیار دانشگاه کاشان خواهد گذاشت تا در قبال آن میان شهرداری و مرکز رشد دانشگاه تعامل بیشتری فراهم شود.

ناظم رضوی با اشاره به ضرورت انعقاد تفاهم نامه همکاری میان مرکز رشد با سازمان فرهنگی و ورزشی خاطرنشان ساخت: با توجه به محدودیت کالبدی مرکز رشد ، فضاهای فرهنگی در قالب سرای محله برای استعدادیابی 
شهری، در بعدی وسیع تر تعریف خواهد شد.

رئیس کمیته صیانت از حقوق شهروندی شهرداری کاشان اضافه کرد: مرکز رشد باید در موضوعات و حوزه 
های اجرایی شهری همچون زیباسازی، راه سازی، ساختمان سازی به صورت ریشه ای و کاربردی عمل 

نموده و راهکارهای رفع چالش های شهری را با نگاهی عمیق تر بررسی کند. 
شهردار دیار خرد و دانایی تبیین کرد: درصد قابل مالحظه ای از بودجه سال آینده شهرداری به پروژه های 
پژوهشی و دانش بنیان با محوریت داشتن خروجی مطلوب و کاربردی اختصاص خواهد یافت، لذا با این 

اقدام میدان عمل مدیریت شهری برای بهره از علم تمامی پژوهشگران باز خواهد شد.  
عضو مجمع شهرداران آسیایی در پایان با تاکید بر ضرورت احداث پارک علم و فناوری در کاشان بیان 
داشت: با توجه به اینکه پارک علم و فناوری به اشتغال زایی، ایده پروری و ارتقای زیست شهری منطقه 
فرهنگی کاشان کمک شایانی می کند، با کمک شورای اسالمی شهربه منظور تحقق این هدف برتر هیچ 

درنگی بیش از این جایز نیست.

 تجلی شهری کارآفرین در سایه تعامل مرکز رشد و مدیریت شهری
همچنین، مدیر مرکز رشد دانشگاه کاشان با تاکید بر جایگاه مراکز رشد دربطن جامعه شهری اظهار داشت: 
تجاری سازی علوم و تحقیقات دانشگاهی، اشتغال زایی و برانگیختن روحیه خودباوری درپژوهشگران و نیز 

ارتباط علوم دانشگاهی در صنعت و دستگاه های اجرایی از اهداف مرکز رشد دانشگاه کاشان است .
 دکترداود حسنعلیان با اشاره به ضرورت پیوند علم و عمل در ساختن شهری پویا و پیشرو تصریح کرد: در 

قبال همکاری و مشارکت مرکز رشد و مدیریت شهری  می توانیم شاهد تجلی شهری کارآفرین باشیم.  
مشاوررئیس دانشگاه کاشان در امور کارآفرینی، میزان تقاضای پژوهشگران و ایده پردازان برای ورود به مرکز رشد دانشگاه کاشان را فراتر از فضای کالبدی این مرکز ارزیابی کرد و گفت : در این مرکز در حالی24 واحد 

علمی مشغول فعالیت هستند که فضای کافی برای استقرار آنان وجود ندارد.
کاشف محوطه باستانی اریسمان نطنز با ذکر نمونه ای، سختی ها و نامالیمات را به منزله پلی برای رسیدن به سرمنزل پیشرفت توصیف کرد و یادآور شد : تمدن، حاصل پاسخ طبیعی بشر به نامالیمت های طبیعت 

پیرامونش بوده، از این رو شاهد معماری باشکوه خانه های چهارفصل  کاشان در پاسخ به گرمای کویری آن بوده ایم.
 این استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ادامه داد : با تشکیل کانون ایده پردازی کاشان شاهد   ایده یابی و ایده پروری به عنوان سرمایه های فکری شهری خواهیم بود که نقش یاری گری را درحوزه مدیریت شهری به 

عنوان معمار شهر ایفا خواهد نمود.

شهرداری ها، یگانه متولی مراکز رشد شهرهای خالق در جهان 
رئیس دانشگاه کاشان نیز با تحسین شهردارکاشان به عنوان مدیر شهری حامی پژوهش اظهار داشت : در نشست های مختلف بارها گفته ام تنها نمونه ای که توانستیم از تعامل دانشگاه با نهادهای مختلف شهری 

نتیجه مثبت بگیریم ،شهرداری کاشان بود.
عباس زراعت شهرداری ها را به عنوان یگانه متولی مراکز رشد مستقر در شهرهای خالق جهان برشمرد و افزود : مراکز رشد در این شهرهای خالق به عنوان یاری گر اصلی مدیریت شهری در زمینه هایی چون سرمایه 

گذاری، توسعه گردشگری و اهداف عمرانی نقش کلیدی ایفا می نمایند.
وی با تاکید برضرورت رصد مشکالت شهر از منظر علمی تصریح کرد : مرکز رشد و دانشگاه در سایه پژوهش محوری مدیریت شهری قادر خواهد بود تا ضمن آسیب شناسی دغدغه های شهری، زمینه را برای ملی و 

بین المللی سازی پتانسیل های منطقه و برندسازی داشته های مختلف آن فراهم آورد.
شایان ذکر است شهرداربه همراه رئیس دانشگاه کاشان و مدیر وجمعی از اعضای شورای مرکز رشد این دانشگاه از واحدهای مختلف مستقر دراین مرکز همچون" ایمن محیط هزاره سوم" با رویکرد ایمن سازی صنایع 
کاشان،" فراگام صنعت سیلک" با رویکرد طراحی و تولید برد ژاکارد الکترونیکی اشتابلی،" آموزشگاه بقاء هنر" با رویکرد تولید و عرضه تابلو فرش، "سیب آبی ایرانیان " با رویکرد بازار مجازی کتاب، "سامان گستر 
کاسیان" با رویکرد تولید تایمر دیجیتال، "کیمیاگران صنعت امیرکبیر" با رویکرد طراحی و اجرای فیلتراسیون محیط های بهداشتی، "فن دقیق کوثر" با رویکرد تولید و بهبودسازی تجهیزات آزمایشگاه های سلول های 
خورشیدی نانو ساختار و دیگر بخش های مهم علمی بازدید نمودند. سیدمحمد ناظم رضوی طی این بازدیدها ضمن توجه به توضیحات مبسوط واحدهای مختلف، راهکارهای الزم در جهت توسعه و بهره برداری شهری 

این طرح ها را مورد خطاب حضار قرار داد.

    .. و باز هم سفر استاندار به شهر بدون فرماندار!
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کاشان پنجم بهمن میزبان نشست شورای اداری شهرستان کاشان با حضور استاندار بود. مانند یکی دو سال قبل که آمدن رسول زرگرپور به دومین شهر بزرگ استان با مراسم تودیع و معارفه مسئوالنی مانند شهردار و فرماندار 
همراه بود این بار هم در بر همین پاشنه چرخید و زرگرپور حکم قطعی معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری کاشان را در خالل این نشست به دست عباسعلی قپانی پور داد که تا پیش از این با عنوان سرپرست این معاونت مشغول به کار بود. خاندائی هم با 

حکم استاندار معاون قطعی اداری مالی فرمانداری و جایگزین مهندس فخری شد تا حضور دوباره زرگرپور در کاشان باز هم با اجرای این گونه آئین ها همراه باشد...

صفحه  4

به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی در خانواده بزرگ شهرداری کاشان صورت گرفت

توزیع بالغ بر 400 بسته فرهنگی
مدیر امور اداری و منابع انسانی شهرداری کاشان با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح سرانه مطالعه در خانواده 
مدیریت شهری اظهار داشت : به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی، مدیریت امور اداری ومنابع  انسانی 
به همراه واحد رفاه و ورزش کارکنان شهرداری کاشان بالغ بر 400 بسته فرهنگی درمیان پرسنل توزیع 
نموده است. امیرعباس مهندس با تشریح محتوای بسته های توزیع شده اینگونه تبیین کرد : این بسته ها 
حاوی کتاب، مجالت و جزوه های مرتبط با امور فرهنگی و تربیتی است که به نوع خود از مصادیق بارز 

تولید فرهنگ در جامعه به شمار می آید.
این نویسنده ادبیات اجتماعی، در پایان با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت های متناسب با ترویج فرهنگ 
مطالعه یادآورشد: این اقدام که درمرحله اول توزیع بسته های فرهنگی بوده بالغ بر 2000 عنوان کتاب در 
موضوعات متعدد وگوناگون را شامل شده است. شایان ذکر است با توجه به پایین بودن سرانه مطالعه در 
کشوربه میزان یک دقیقه، انتظار می رود انجام چنین اقداماتی از سوی دستگاه های اجرایی شهری زمینه 

نهادینه سازی فرهنگ کتابخوانی را در بین خانواده ها فراهم آورد.

» اجرای طرح جمع آوری متکدیان در سطح شهر کاشان «
 معاون خدمات شهری شهرداری کاشان از طرح جمع آوری متکدیان از سطح این شهر خبر داد و گفت 
: شهرداری کاشان با همکاری سایر دستگاه ها ظرف مدت یک هفته نسبت به جمع آوری و تحویل 

متکدیان به ویژه متکدیان خارجی از سطح این شهر اقدام می کند .
محمد حسین واحدیان ادامه داد : رسالت مجموعه شهرداری ، تشکیل ستاد آسیب دیدگان اجتماعی و 
وظیفه اش نیز جمع آوری متکدیان با همکاری نیروی انتظامی است . در این راستا حوزه هایی مانند 
بهزیستی نیز باید کودکان خیابانی ، زنان بی سرپرست و افراد ناتوان جسمی و ذهنی را تحت پوشش و 
حمایت خود داشته  باشند . همچنین ضروری است ، کمیته امداد امام خمینی )ره( و سایر موسسات خیریه 

دست به دست هم برای ریشه کن شدن موضوع تکدی گری و تأمین خواسته نیازمندان تالش کنند .
وی در خصوص متکدیان اتباع بیگانه در کاشان افزود : متأسفانه در شهر متکدیان اتباع بیگانه دیده می 
شوند آنها با انگیزه های مختلف وارد کشور می شوند با وضعیت اسفناکی که دارند روح و روان مردم و 

کودکان را بر می انگیزند ، الزم است با آنها برابر دستور العمل هایی که وجود دارد برخورد شود .
معاون خدمات شهری شهرداری کاشان نقش شهروندان در رفع معضل تکدی گری را یادآور شد و افزود : 
شهروندان نباید به افرادی که کنار خیابان و چهار راه ها می ایستند و از احساسات و عواطف مردم سوء استفاده 

می کنند، کمک کنند . بلکه باید کمک های خود را از مبادی درست بدست نیازمندان واقعی برسانند .

مدیر عامل بنیاد مرکزی زائر امام رضا)ع( اعالم کرد:

کاشان ؛ تنها شهری که زائرسرا می سازد
به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل به نقل از روزنامه خراسان، مدیر عامل بنیاد مرکزی زائر امام 
رضا)ع( گفت: متولیان آن دسته از زائرسراهای کم کار که هنوز فعالیت محسوسی برای ساخت و ادامه پروژه 
زائرسراهای خود انجام نداده اند، یک ماه فرصت دارند برای رفع مشکالت خود اقدام کنند، در غیر این صورت 

زمین زائرسراها از استان های کم کار گرفته می شود و در اختیار 
دیگر متقاضیان قرار داده خواهد شد.

سید حسین عابدی با بیان اینکه در کنار مراکز استان ها، کاشان به 
عنوان تنها شهری است که توانسته در  زمینه ساخت زائر سرا قدم 
بردارد، تصریح کرد: متولیان زائرسرای کاشان زمینی را تهیه کرده 
اند و درحال تهاتر یک قطعه زمین با شرکت عمران و بهسازی 
اینکه  دهند، ضمن  افزایش  برابر  دو  به  را  خود  زمین  تا  هستند 

مسئوالن زائرسرای سیستان و بلوچستان نیز در حال توافق با سازمان زمین و مسکن هستند تا مساحت زمین 
زائرسرای خود را به بیش از هزار متر افزایش دهند.شایان ذکر است طی نشست مشترکی که شهردار کاشان 

با شهردار مشهد در هفته گذشته داشتند بزودی عملیات اجرایی این پروژه عظیم آغاز خواهد شد.

 جشن تیاتری های کاشان 
به میمنت خانه دارشدن

دستگیری 17 نفر از متهمان 
تحت تعقیب در کاشان
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ژنرال
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صفحه  7

دانشگاه کاشان درشمار 
دانشگاه هاي برتر جهان
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نامه  هفته  خوانندگان  و  مخاطبان   
از  استفاده  با  توانند  می  سیلک  مردم 
 50002016001478 پیامکی  سامانه 
الکترونیکی       پست  و   55456384 ارتباطی  خط  و 
همچنین  و   mardomesialk@gmail.com

مراجعه به وبسایت هفته نامه مردم سیلک به آدرس 
ها  دیدگاه   ، نظرات   www.mardom-sialk.ir
و  نامه  هفته  مطالب  محتوای  درباره  خود  انتقادات  و 
، اجتماعی  امور فرهنگی  هم چنین   اوضاع و احوال 
، سیاسی ، اقتصادی و عمرانی شهر و محله خود را با 

ما در میان بگذارند.
که  مدتهاست  کاشان  اینکه  درباره  سالم.  -با   *
فرماندار ندارد هم بنویسید. چرا مقامات بلندپایه استانی 
و  خور  و  میمه  و  برخوار  سطح  در  همیشه  را  کاشان 

بیابانک محسوب می کنند؟! )رضوی(
روی  پیش  که  صفحه  همین  در  سیلک:  مردم 

شماست به این موضوع پرداخته ایم.

بانوان  با مربی فوتسال  نباشید. مصاحبه شما  *خسته 
کاشان عالی بود. به ورزش زنان کاشان بیشتر بپردازید. 
فضاهای  کمبود  و  دختران شهر  میان  در  فقر حرکتی 
قشر  این  برای  بزرگی  مشکل  بانوان  برای  ورزشی 
محسوب می شود. به سایر ورزشکاران فعال خانم در 

شهرمان هم سر بزنید. )عباسی(

* از فردای چهارم بهمن تا همین االن نام کاشان در 
طنین  کننده  خیره  سرعتی  با  جهان  های  رسانه  اکثر 
ورود  موسم  و  نو  سال  آستانه  در  خواستم  شد!  انداز 
گردشگران و مسافران هموطن به شهرهای تاریخی و 
سیاحتی از همه عواملی که در این افتخار شریک بودند 

تشکر و سپاسگذاری کنم! )اهل کاشانم(

مبارزات  تاریخ  درباره  فجر  دهه  ایام  آستانه  در   *
انقالب در کاشان و فعالیت های مبارزینی مانند مرحوم 
آیت اهلل یثربی و حجت االسالم مشکینی هم بنویسید.

قالب  در  شماره  این  آخر  صفحه  در  سیلک:  مردم 
با  همزمان  که  بعدی  شماره  در  هم  و  نگاری  خاطره 
دهه فجر منتشر خواهد شد به این رویدادهای تاریخی 

پرداخته و خواهیم پرداخت.

*ترافیک وحشتناک در خیابان های مرکزی شهر کم 
بود، حاال توقف موازی و اعصاب خردن ماشین ها در 
کنار خودروهای پارک شده در کنار خیابان ها به صورت 
دوبله هم اضافه شد تا شهر و شهروندان منضبط تری 
نسبت به قبل داشته باشیم! از پلیس راهور داخل شهر 
متوقف  خودروهای  این  جریمه  کنار  از  خواهشمندیم 
شده که بعضأ سرنشین آن مشغول صحبت با موبایل! 

یا گذران وقت است به راحتی نگذرند. )کاشانی(

*درباره وضعیت تیم والیبال باریج اسانس و بازگشت 
سید مصطفی شجاعی به نیمکت کادر فنی این تیم هم 
بنویسید. امیدواریم سال آینده شاهد حضور این تیم در 
لیگ برتر با امیرغفور و شجاعی باشیم.09130004432

بزرگ  شاعر  وضعیت  آخرین  از  گزارشتان  سالم.  *با 
دل  به  و  بود  خوب  قبلی  شماره  در  حداد  استاد  شهر 
نشست. خدا خیرتان دهد که حداقل شما قبل از مرگ 

بیادش بودید. )مرزبان(

و  موسیقی  فعاالن  و  فیلمساز  و  تئاتر  هنرمندان  *با 
عباس   ( کنید.  مصاحبه  هم  شهر  تجسمی  هنرهای 

زاده(

روز  و  حال  این  به  شهروند  فوتسال  تیم  چرا  *آقا 
که  آوردند  برتری  لیگ  بازیکن  و  مربی  حتی  افتاد؟ 
سابقه همکاری با هم داشتند. بعضی ها هم که ادعای 
های  شکست  درمان  برای  داشتند  نویسی  ورزشی 
زمین  به  تماشاگر  چون  که  پیچیدند  نسخه  تیم  این 
جور  هم  با  چیزمان  همه  بازید!  می  نیست  نزدیک 
نویس  ورزشی  و  ورزشکار  و  مربی  و  تیم  مدیر  است! 
قشنگی  دورهمی  آیند!  می  هم  به  خوب  هم  مان 

داریم!09360009565

شهر  شورای  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  به  *خواستم 
کتابخانه  و  تئاتر  سالن  و  گالری  کاشان  در  ما  بگویم 
درست و حسابی و فضاهای فرهنگی و ورزشی مناسب 
از آن  به قول خودتان  نداریم و  نوجوان و جوان  قشر 
همه هزینه مثأل فرهنگی که مردم پولش را می دهند 
در طول سال فقط 20 درصد عایدی و خروجی نصیب 
به  تا  اید  نشسته  شما  وقت  آن  شود  می  مردم  همان 
کاشان  نام  که  در شهر  ای  حاشیه  اتفاق  یک  محض 
که  کنید  تهدید  شود  می  دار  خدشه  آن  کنار  در  هم 
طاهری  هاشمی  جناب  بهمان!  و  کنیم  می  فالن 
و  نطنز  و  کارگر  های  خیابان  به  سر  یک  خواهشأ 
منطقه لتحر بزنید تا ببینید دردها و خسران های اصلی 

کجاست..09130004078

نامه،  هفته  این  که  آنجا  از  نباشید.  خسته  *سالم. 
است  بهتر  دارد،  خود  روي  به  را  سیلک  مردم  عنوان 
به نخستین پزشکان این شهر بپردازید. به آقایان دکتر 
از  وسیله  این  به  هم  و  و...  مدیحي  اعتصام،  غزنوي، 
خطه  این  مردم  درمان  هاي  پیشکسوت  این  زحمات 
قدرداني مي شود هم اینکه نسل امروز را با وجود چنین 
پزشکان آشنا مي کنید و هم از حال و روز امروز آنها 

ما را باخبر مي کنید. 7954...0913  

شهرداری  امر  تحت  نیروهای  از  برخی  *متاسفانه 
و  مناسب   ، خوب  برخورد  معبر  سد  بحث  در  کاشان 
واحدهای  با صاحبان  مردم  و شخصیت  شان  خور  در 
است  ندارند.الزم  شهر  های  خیابان  مجاور  تجاری 
مدیران  به  زمینه  این  در  کاشان  مدار  اخالق  شهردار 
مسئول در این بخش تذکر دهند. با تشکر )بوم هندی 

                 ) 0913...3675

صدای مردم سیلک
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اعزام یکهزار و 400 دانش آموز 
کاشانی به مناطق عملیاتی جنوب

 400 و  یکهزار  گفت:  کاشان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
نور  این شهرستان در قالب کاروان راهیان  دانش آموز 

به مناطق عملیاتی در جنوب کشور اعزام می شوند.
به گزارش ایرنا و به گفته محمود خدمتی این اردوها در 
قالب چهار کاروان و 35 دستگاه اتوبوس از آبان ماه آغاز 
شده و تا نیمه اسفند سال جاری ادامه دارد. وی افزود: 
در این اردوها 840 دانش آموز دختر و 560 دانش آموز 
دارند  حضور  دوم  دوره  متوسطه  سوم  و  دوم  پایه  پسر 
که نسبت به سال قبل رشد 40 درصدی خواهد داشت. 
در  کننده  شرکت  آموزان  دانش  داشت:  اظهار  خدمتی 
کاروان های راهیان نور طی سه روز سفر خود از مناطق 
دیدن  هویزه  و  اروندکنار  شلمچه،  طالئیه،  دهالویه، 

خواهند کرد.
وی تاکید کرد: این اردوها به صورت داوطلبانه است و 
دانش آموزان در این اردوها بیمه هستند. خدمتی گفت: 
اردوی راهیان نور هویت و شناسنامه ایران است که با 
شده  نوشته  مقدس  دفاع  سال  هشت  ایثارگران  خون 

است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

نرخ بیکاری 8 درصدی در کاشان
رفاه  و  کار   ، تعاون  اداره  رئیس  و  مدیرکل  معاون 
تعهد  از تحقق 100 درصدی سهمیه  اجتماعی کاشان 

اشتغال شهرستان کاشان در سال جاری خبر داد.
دو  باقیمانده  زمان  یادآوری  با  رمضانی  مهندس حسن 
ماهه تا پایان سال یادآور شد: سهمیه 4500 نفری تعهد 
اشتغال و  دبیرخانه کارگروه  با مدیریت  اشتغال کاشان 
همراهی  و  کمیته  این  عضو  های  دستگاه  تالش 
فرمانداری ویژه محقق گردیده و اسامی کسانی که در 
سال جاری در بخش های دولتی و خصوصی و تعاونی 
رصد  سامانه  در  اند  شده  کار  بازار  جذب  کاشان  های 

اشتغال وزارت کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است.
همگرائی  از  ناشی  را  مهم  این  به  دستیابی  رمضانی 
و وجود صاحبان صنایع، سرمایه  اجرائی  دستگاه های 
منطقه  بومی  متعهد  و  متخصص  کارآفرینان  و  گذاران 
دانست و تصریح کرد: تحقق تعهد اشتغال در زمانه ای 
شکل می گیرد که سهمیه اشتغال شهرستان نسبت به 

و  بوده  برخوردار  65درصدی  افزایش  از  گذشته  سال 
علی رغم رکود اقتصادی چرخه اقتصادی در کاشان به 

حرکت خود ادامه داده است.
 به گفته رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی کاشان 
از  کاشان  دانشگاهی  التحصیالن  فارغ  بیکاری  نرخ 
کلی  نرخ  همچنین  و  است  کمتر  کشوری  متوسط 
بیکاری در این شهر هم اکنون 8 درصد می باشد و این 
رقم نازل به نسبت مناطق دیگر کشور به دلیل فرهنگ 

بالنده کار و تولید در میان مردمان حاشیه کویر است.
رمضانی با اعالم خبر راه اندازی دومین کلینیک کسب 
و کار و مرکز کارآفرینی و مشاوره شغلی شمال استان 
در کاشان طی ماه های آینده افزود: توجه به مشاغل 
برنامه های  از  این بخش  فعاالن  خانگی و ساماندهی 
نیز  امسال  امیدواریم  اینکه  ضمن  است  تعاون  اداره 
بتوانیم نمایشگاه مشاغل خانگی و توانمندی بانوان در 

اقتصاد مقاومتی را در کاشان برگزار کنیم.
شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  رئیس 
راه  منظور  به  اداره  این  تالش  از  همچنین  کاشان 
اندازی اولین کاریابی بین المللی و اعزام نیروی کار به 
خارج خبر داد و اظهار امیدواری کرد تا بر اساس برخی 
مذاکرات با شهردار کاشان بتوانیم شاهد احداث بازارچه 
همیاری  و  کمک  با  کاشان  در  خانگی  مشاغل  دائمی 

مدیریت شهری باشیم.

کوتاه تر از گزارش

سرپرست فرمانداري کاشان:

  جشن هاي دهه فجر نماد همراهي مردم با نظام و انقالب است
مردم سیلک / جشن هاي دهه فجر، جشن ملي مردم ایران است که ابعاد داخلي و بین المللي متعددي بر آن مترتب بوده و نماد همراهي و 

پشتیباني از نظام است و برگزاري هرچه باشکوه تر آن در سطح جامعه روحیه امیدواري و نشاط آفریني را تقویت مي کند.
سرپرست فرمانداري کاشان در سومین جلسه ستاد دهه فجر انقالب اسالمي که در سالن جلسات فرمانداري ویژه کاشان برگزار شد با بیان 
این مطلب افزود: برگزاري برنامه هاي دهه فجر امسال مقدمه حضور مردم در انتخابات است و از اینرو ضمن این که باید تالش کنیم تا این 
مراسم با حضور همگاني مردم هرچه باشکوه تر برگزار گردد همچنین مراقبت کنیم تا نگاه و بهره برداري جناحي بر آن سایه نیندازد که در این 

صورت جفاي به نظام ، انقالب و شهداست.
دکتر حمیدرضا مومنیان تصریح کرد: انقالب متعلق به همه مردم است و همانطور که مقام معظم رهبري تأکید کردند که حتي کساني که 
نظام را قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند ، به همین نسبت در خصوص برنامه هاي دهه فجر نیز صادق است، چرا که جشن هاي دهه 
فجر مربوط به عموم مردم ایران است. وي با اشاره به نقش موثر دولت براي موفقیت برجام و رفع تحریم ها و تغییر و تحوالت در مناسبات 
اقتصادي  یادآور شد: تالش کنیم از امیدي که به واسطه برجام و با تالش دولت تدبیر و امید و حمایت هاي مقام معظم رهبري در جامعه ایجاد 

شده است در جهت ارتقاء مناسبات جامعه و اعتالي نظام مقدس جمهوري اسالمي بیشترین بهره ایجاد گردد.

مهدی سلطانی راد - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کاشان پنجم بهمن میزبان نشست شورای 
اداری شهرستان کاشان با حضور استاندار بود. مانند یکی دو سال قبل که آمدن رسول زرگرپور به 
با مراسم تودیع و معارفه مسئوالنی مانند شهردار و فرماندار همراه بود  دومین شهر بزرگ استان 
این بار هم در بر همین پاشنه چرخید و زرگرپور حکم قطعی معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری 
کاشان را در خالل این نشست به دست عباسعلی قپانی پور داد که تا پیش از این با عنوان سرپرست 
این معاونت مشغول به کار بود. خاندائی هم با حکم استاندار معاون قطعی اداری مالی فرمانداری و 
جایگزین مهندس فخری شد تا حضور دوباره زرگرپور در کاشان باز هم با اجرای این گونه آئین ها 
همراه باشد. این در حالی است که کاشان هم اکنون فرماندار ندارد و همه امورات نمایندگی دولت 
بعد از خروج صدرائیه از ساختمان بزرگ و آجری بلوار شهید خادمی به دست حمیدرضامؤمنیان اداره 
می شود که عنوان سرپرست فرمانداری را یدک می کشد و وی هم نمی تواند بنا به سرپرست بودنش 
برای کسی حکم قطعی صادر کند و همه انتصاب های فرمانداری با حکم سرپرستی انجام می شود. 
آنگونه که پیداست اعتراضات جسته و گریخته کاشانی ها طی ماه های اخیر مبنی بر تعیین تکلیف 
کلیددار قطعی این ساختمان فرمانداری شهرشان از سوی استاندار تاکنون بی نتیجه بوده و شنیده می 
شود که تا پایان انتخابات مجلس دهم هم مؤمنیان عهده دار مسؤلیت های نمایندگی دولت حسن 
روحانی در دومین شهر بزرگ استان خواهد بود تا شاید بعد از سال جدید اتفاقاتی بیفتد و کاشان از 

بالتکلیفی مدیریت اجرائی خود خارج شود.
آنگونه که خبرنگار ایرنا از نشست شورای اداری شهرستان گزارش داده استاندار اصفهان در جمع 
مدیران دستگاه های اجرائی شهر کاشان- بدون اشاره به وضعیت کاشان بدون فرماندار طی کمتر از 
یک سال اخیر- از به سرانجام رسیدن خوب و مطلوب برجام پس از 12 سال مقاومت مردم و نظام 
و همچنین از سرگیری برنامه تنش زدائی با جهان و ارتباط گیری مطلوب و دوطرفه با کشورها به 
عنوان مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم نام برده و رسیدن نرخ فعلی تورم به 12 و 2 دهم درصد 
نسبت به نرخ 45درصدی تورم در تابستان 92 را هم دستاورد دیگر این دولت نام برده. به گفته ی 
زرگرپور گسیل 90 هیئت سیاسی و اقتصادی خارجی به سمت استان اصفهان از زمان آغاز به کار 

دولت یازدهم رخداد مهمی است که در پی سیاست خارجی مطلوب این دولت حاصل شده است. 
کاهش هزینه های درمانی شهرنشینان به 10 درصد و روستائیان به 5 درصد کل هزینه بعد از اجرای 
طرح تحول سالمت دستاورد دیگری از دولت حسن روحانی است که زرگرپور در جمع مدیران اجرائی 

شهر کاشان به آن اذعان کرد.
 استاندار اصفهان البته در نشست شورای اداری و در آستانه انتخابات مجلس دهم و خبرگان بر عدم 
استفاده از امکانات دولتی له یا علیه کاندیداها تأکید کرد و یادآوری کرد این دولت فراجناحی است 
و نباید شائبه دخالت در انتخابات به نفع یا علیه جناحی توسط دولت ایجاد شود و همه به برگزاری 

انتخاباتی مطلوب و باشکوه فکر کنیم.

.. و باز هم سفر استاندار به شهر بدون فرماندار!

   »قابل توجه کلیه داوطلبان محترم انتخابات مجلس شوراي اسالمي«
هفته نامه مردم سیلک آماده همکاري با کلیه داوطلبان محترم دهمین 

دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي به منظور انجام فعالیت هاي 
تبلیغاتي و انتخاباتي داوطلبان، در طول دوره مجاز تبلیغات مي باشد.

رویداد

ادامه یادداشت از صفحه اول
احزاب و  بزرگان کشور،  نگهبان، همه دلسوزان و  از جمله قواي سه گانه، شوراي  تمام کشور   
جریانات سیاسي در تکاپوي نقش آفریني و خلق حماسه دیگري در عرصه سیاسي کشور هستند. 
از اینرو حرکاتي نظیر آنچه در قائله سینما بهمن اتفاق افتاد جزء آنکه کام مردم را تلخ مي کند و 
باعث تفرق و ایجاد تنش در جامعه مي شود، هیچ ثمر و نتیجه ي دیگري ندارد. در حال حاضر 
هر حرکت و اظهارنظري که موجب بر هم خوردن نظم و آرامش شهر  شود جفا در حق شهر و 

مردم نجیب آن و به طریق اولي ظلم در حق کشور است.
 همچنانکه در سطور ابتدایی این نوشتار آمد، پیرامون اتفاقات جلسه نقد و بررسي فیلم »یحیي 
سکوت نکرد« ناگفته هاي بسیاري وجود دارد که براي بررسي دقیق آن مي بایست به قبل از 
تشکیل جلسه و نحوه دعوت از مهمانان آن رجوع کرد تا به رفتارهاي صورت گرفته توسط عده  
آغاز ماجرا بي  آریا  در روز حادثه رسید که حداقلش در  با حضور فاطمه معتمد  اي در مواجهه 
مباالتي و بي تدبیري  دست اندرکاران برنامه و در میانه اش بي اخالقي و عدم حرمت گذاشتن 
به مهمان و خالف ادب میهمان نوازي معترضین  و برخوردهاي قهري با آنها بود و در پایان بدل 

به کالف پیچیده اي شد که هر کس دیگري را مقصر مي دانست. 
اما در فضایي که در یکسویش احساسات و عواطف هنري جوالن مي دهد و در سوي دیگرش 
هیجانات و اعتراضات، یکسو نداي مظلومیت سر مي دهد و سوي دیگر فریاد دفاع از ارزشها و 
در این بین اعتدال و عقالنیت به فراموشي سپرده شده و هر کس به نفع خود به تفسیر ماجرا 
پرداخته، سکوت بهترین کمک به حل موضوع در چنین شرایطي است تا شاید گمشده را بیابند و 
با خود بیاندیشند که فارغ از این هیاهو چه بر سر اعتبار شهر رفت. اینکه هر کدام از قطعات این 
از جمله برگزارکنندگان و مجریان نشست، صادرکنندگان مجوز، مسئوالن محلي، بزرگان  پازل 
کنندگان،  تجمع  و  معترضین  آنها،  به  منتسب  افراد  و  غیرسیاسي  و  سیاسي  هاي  تشکل  شهر، 

این  پیرامون  اظهارنظرکنندگان  ي  همه  و  سالن  مسئوالن  معتمدآریا،  فاطمه  انتظامي،  نیروي 
حادثه؛ در ایجاد، تشدید و تداوم این حادثه چه نقشي داشتند همگي مي بایست براي مردم به 
به  بنا  و  محترم  خوانندگان  از  پوزش  با عرض  اما  روشن شود.  این شهر  اصلي  عنوان صاحبان 
مصالح شهر و اعتقاد بر لزوم حفظ وحدت و ایجاد آرامش در شهر که در سخنان اخیر امام جمعه 
این  به  این  از  بیش  تا  است  این  در  تأکید شده، صالح  بدان  فرماندار  و سرپرست  محترم شهر 

موضوع پرداخته نشود. 
امید است هنرمندان و هنردوستان و نیز جوانان و بانوان دلسوِز حفظ ارزشها بیش از گذشته به 
فکر صالح و اعتبار و آبروي شهر باشند و از هر گونه اقدام نسنجیده و خام، که عواقب آن به ضرر 
شهر است، خودداري کنند. امید دیگر آنکه گروه هاي سیاسي و افراد منتسب به آنان از رفتارهاي 
فرصت طلبانه سیاسي و سوء استفاده از احساسات پاک مذهبي مردم، در ایام منتهي به انتخابات 
دوري کرده و همانقدر که به فکر گروه و حزب خود هستند اندکي نیز به فکر مردم شهر بوده و 
بازي هاي سیاسي نشود،  المصالحه  ناکرده وجه  باشند که خداي  صدالبته به فکر آبروي اسالم 
براي فرستادن نماینده مدنظر جناح خود به هر وسیله اي متوسل نشوند و از آرامش شهر و خدشه 

وارد آوردن به اعتبار و وجهه اسالم عزیز براي موفقیت خود هزینه نکنند.
 اگر اندکي در ماجراي پیش  آمده از جانب همه ي طرف ها در کنار تدبر و تعقل، خویشتن داري 
صورت مي گرفت اینچنین نام و اعتبار شهر در سطر سطر اخبار و گزارش هاي منتشر شده رسانه 
ها حراج نمي شد. در شرایط امروز کشور بصیرت و روشن اندیشي که از سفارشات اکید مقام معظم 
رهبري است مي بایست سرلوحه ي جوانان قرار گیرد تا مبادا در جریان حفظ ارزشها که وظیفه 
اي است همگاني، اقداماتي صورت پذیرد که خوراک رسانه هاي معاند شود و اسالم حقیقي ما را 
در کنار اسالم غیرواقعي و جعلي در یک کفه قرار دهند و از کاه کوه بسازند. ان شاءا... که زین 

پس با هدایت و راهنمایي بزرگان شهر، اینچنین نخواهد شد.

ششمین جشنواره دست ساخته هاي دانش آموزان 
مدارس ابتدایي کاشان

کارشناس تکنولوژي آموزشي مدیریت آموزش و پرورش کاشان از اجراي ششمین دوره جشنواره 
دست ساخته هاي دانش آموزان مدارس دوره ابتدایي این شهرستان خبر داد.

اکرم راحتي گفت: جشنواره جابربن حیان محل عرضه و نمایش دست ساخته های دانش آموزان 
کاشانی در چهار مرحله دبستان، شهرستان ، استان و کشوري و در گرایش هاي جمع آوري، 
نمایش علمي، طراحي و ساخت آزمایش است. کارشناس تکنولوژي آموزشي مدیریت آموزش و 
پرورش کاشان ادامه داد: این جشنواره مجال نمونه برداري ادراکي را براي دانش آموز فراهم مي 
کندتا با همراهي معلم و والدین به شکل خالقانه اي اندیشه ها و افکار علمی و خالقانه خود را 
به نمایش بگذارد. وي با یادآوری اینکه حرکت دو سویه پرورش خالقیت دانش آموزان از معلم 
به شاگرد و از شاگرد به معلم یک ضرورت براي تربیت نسل آینده جامعه تلقي مي شود افزود: 
جشنواره جابربن حیان مصداق بارز این فرایند است و در این جشنواره 5 درصد آثار دانش آموزان 
در نمایشگاه شهرستان ارائه  و آثار برگزیده آن پس از داوري به مرحله استاني معرفي و عرضه 
خواهد شد. راحتی با اشاره به خالقیت های علمی و شگفت آور دانش آموزان کاشانی مانند امیر 
حسن متقي که سال گذشته با طرح اعالم بي آبي کولر- لول سوئیچ-  در راستاي مصرف بهینه 
انرژي و جلوگیري از اسراف آب به عنوان برتر کشوري جشنواره جابر بن حیان دست یافت یادآور 
شد: هدف اصلي پروژه علمي این است که دانش آموز، خودش پروژه را انجام دهد، مهارت هاي 
دانشمندان را بیاموزد، روش علمي را بفهمد و از تجربه کردن لذت ببرد و در این راستا با توجه به 

این که آموزش پروژه محور ، یکي از اهداف اساسي کتب درسي است ، در سال تحصیلي جاري  
مقرر گردید دانش آموزان جهت انجام پروژه هاي علمي به صورت داوطلبانه از موضوعات کتب 

درسي نیز استفاده کنند.
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دستگیری 17 نفر از متهمان تحت 
تعقیب در کاشان

»کاشان«  شهرستان  انتظامی  فرمانده   / سیلک  مردم 
و  در سطح شهرستان  محور  محله  امنیت  اجرای طرح  از 
از متهمان تحت تعقیب مراجع قضایی  دستگیری 17 نفر 

خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ کارآگاه »مهدی 
پورغالمحسین« فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: 
در اجرای طرح امنیت محله محور در سطح این شهرستان، 
هماهنگی  و  عملیاتی  اطالعاتی،  اقدامات  یکسری  طی 
این  آگاهی  پلیس  کارکنان  قضایی،  محترم  مقامات  با 
فرماندهی با همکاری و همدلی سایر یگان های عملیاتی، 
تعقیب  تحت  متهمان  از  نفر   17 تعداد  شناسایی  به  اقدام 
همه  و  غافلگیرانه  اقدام  یک  طی  و  کرده  قضایی  مراجع 
جانبه با حضور 14 تیم عملیاتی، موفق به دستگیری آنها 
که  متهمان  این  افزود:  پورغالمحسین  سرهنگ  شدند. 
مجرمانه،  مفتوح  های  پرونده  در  و  قضایی  مراجع  توسط 
تحت تعقیب بودند، همچنان به اعمال مجرمانه خود ادامه 

داده و موجبات نگرانی مردم را فراهم آورده بودند.
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با اشاره به اینکه پلیس 
با مجرمان و اخالل کنندگان نظم عمومی برخورد قاطع و 
قانونی خواهد کرد و اجازه جوالن به آنها را نخواهد داد، از 
مردم درخواست کرد: در صورت شناسایی مجرمان و هرگونه 

موارد مشکوک، موضوع را با پلیس 110 در میان بگذارند.

همزمان با ایام دهه فجر برگزار میشود
کاشان، میزبان جشنواره فرهنگي،ورزشي 

کارکنان زندانهاي استان اصفهان
رییس ندامتگاه کاشان از برگزاری جشنواره فرهنگي ورزشي 
کارکنان زندانهاي استان اصفهان با حضور 167ورزشکار در 
و  کشي  طناب  دارت،  میز،  روي  تنیس  والیبال،  های  رشته 

آمادگي جسماني خبر داد.
که  مسابقات  از  دوره  این  در  نام  نیک  بخش  اهلل  گفته  به 
والیبال، 14  در  تیم  آن است 9  میزبان دومین دوره  کاشان 
نفر در تنیس روي میز، 15 نفر در دارت و 12 نفر در رشته 
طناب کشي به رقابت می پردازند. وي با بیان اینکه نفرات و 
تیم های برتر این مسابقات در رقابت های کشوري کارکنان 
این  کرد:  تصریح  کرد  خواهند  شرکت  کشور  کل  زندانهاي 
جشنواره از روز هفتم بهمن در مجموعه ورزشي دانشکده فني 
شهید رجایي کاشان آغاز شده و 3 روز نیز ادامه خواهد داشت 
و در آن کارکنان زندانهاي کاشان، اصفهان، مبارکه، خمیني 
شهر، شهرضا، زرین شهر، فریدن، خوانسار، گلپایگان، نایین 

و اداره کل زندانها در 5 رشته به مصاف هم خواهند رفت.

خبرنامه

شهری

مرگ راکب موتورسیکلت در پل گازرگاه
مردم سیلک / رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت 
هاي پزشکي از حادثه تصادف یکدستگاه موتورسیکلت با 
کامیون در میدان پل گازرگاه و در نتیجه مرگ راکب25  
محمد  سید  دکتر  گفته  به  داد.  خبر  موتورسیکلت  ساله 
شب  شنبه   سه  که  تصادف  حادثه  این  در  مکي  حسین 
کامیون  با  موتور سیکلت  یکدستگاه  داد  رخ  بهمن  ششم 
ساله   25 راکب  شدن   کشته  به  منجر  که  کرد  برخورد 
تیم  موقع  به  حضور  رغم  علی  که  گردید  سیکلت  موتور 
عملیاتی اورژانس متأسفانه جوان 25 ساله به دلیل شدت 

ضربه وارده به سر فوت کرده بود.   

پدافند غیر عامل، بستری مناسب در 
جهت توسعه پایدار شهری

با  عامل  غیر  پدافند  نشست  نخستین  سیلک-  مردم 
شهر  اسالمی  عضوشورای  قدیری  حاجی  جواد  حضور 
کاشان، معاون خدمات شهری ، مدیران مناطق شهرداری 
دخیل،  نظامی  و  اجرایی  های  دستگاه  دیگر  نمایندگان  و 
دبیر  شد.  برگزار  کاشان  شهرداری  اجتماعات  درسالن 
در  کاشان  شهرداری  بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای 
فرزانه  رهبر  ابالغی  های  سیاست  نشست  این  ابتدای 
مباحث  به  توجه  زمینه  در  حجتی  عنوان  به  را  انقالب 
پدافند غیرعامل ارزیابی کرد.  ابوالفضل وطن دوست اظهار 
از سوی مقام معظم  ابالغ شده  : در سیاست های  داشت 
رهبری، بر پدافند غیرعامل به عنوان مجموعه اقدامات غیر 
آسیب  کاهش  بازدارندگی،  افزایش  موجب  که  مسلحانه 
پذیری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در 
تاکید  شود  می  دشمن  نظامی  اقدامات  و  تهدیدات  مقابل 
شده است. وی تاکید کرد : وجود ابزارهای خصمانه قدرت 
نمایی در دست معدود کشورهای سلطه که در صف مقابل 
ایران قرار دارند، آمادگی برای دفاع همه جانبه در تمامی 

موضوعات را ضروری می سازد.  
به گفته وطن دوست، رعایت اصول و ضوابط پدافندغیرعامل 
در شهرسازی و تهیه و اجرای طرح های پدافندغیرعامل 
در خصوص تاسیسات زیرساختی شهری بر اساس اولویت 
بندی و امکانات تا پایان برنامه ششم توسعه از موارد مورد 
تاکید کمیته شورای عالی پدافند غیرعامل کشور می باشد. 
وی با اشاره به ضرورت تشکیل کارگروه پشتیبانی و خدمات 
شهری پدافند غیر عامل در شهرداری ها افزود : هدف از 
تشکیل این کارگروه، استمرار فعالیت های زیربنایی، تداوم 
خدمت رسانی عمومی و تسهیل مدیریت اداره شهری در 
شرایط تهدید و بحران از طریق اجرای طرح های پدافند 

غیر عامل می باشد.

حادثه

مجتبی رضازاده :
      کاشان دارای فرهنگ سراي بانوان و خانواده می شود

ورزشي  فرهنگي  سازمان  بودجه  از  درصدي  اختصاص  از  کاشان  شهرداري  ورزشي  فرهنگي  سازمان  عامل  مدیر 
شهرداري به امور بانوان و خانواده در قالب 25 عنوان و برنامه خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمام فرهنگی 
ورزشی شهرداری مجتبی رضازاده که در جلسه اتاق فکر »بانوان و خانواده« سازمان سخن می گفت نقش اساسي 
بانوان در خانواده و جامعه را بي بدیل و بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: یکي ازاستراتژي هاي این سازمان حضور 
فعال بانوان در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، هنري و ورزشي است که باید آسیب هایشان مورد بررسي 

و احصا شود.
وی با یادآوری اینکه راه اندازي فرهنگ سراي بانوان و خانواده یکي از برنامه 
هاي پیش بیني شده سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري در سال آینده است 
کارگاه هاي  برگزاري  کارآفریني،  و  اجراي طرح مشاغل خانگي  تصریح کرد: 
تحکیم بنیان خانواده، جشنواره ها، همایش ها و همچنین برنامه هاي تفریحي 
و ورزشي از جمله سر فصل هاي اجرایي سازمان در امور بانوان و خانواده است 
و در عین حال اجراي طرح هاي جدید مسائل روز جامعه، پرداختن به آسیب 
ها و معضالت فرهنگي ناشي از دجالواره ها در حوزه بانوان و خانواده، تقویت 
بانوان و خانواده  امور  برنامه هایي است که  از جمله  را  بانوان  بین  حجاب در 

باید به آن بیشتر توجه کند.
با  معاون فرهنگی سازمان-نیز  یوسفي-  این نشست محمد علي  در  همچنین 
اشاره به اینکه سالمت در خانواده به عهده زنان است و سبک زندگي ما باید در تغذیه سالم با مدیریت همسران 
و بانوان در خانواده اصالح شود افزود: پژوهش در پایش سطح کیفیت زندگي و شناسایي اولویت هاي شاخص از 

برنامه هاي پیش بیني شده در امور بانوان و خانواده سازمان ارزیابی می شود. 
بانوان، شناسایي و  از مجموعه هاي فعال  بانوان، حمایت  بانوان، اشتغالزایي  ایجاد نمایشگاه ویژه  به گفته یوسفی 
بکارگیري بانوان نخبه در زمینه هاي علمي، قرآني، هنري، ورزشي، عدم موازي کاري در اجراي برنامه ها، انتخاب 
یک شهروند نمونه در پیگیري رفع معضالت و شناسایي خانواده هاي بي بضاعت در محالت، برگزاري اردوهاي 
سیاحي و زیارتي، تشویق بجاي تنبیه، پوشش متحد الشکل براي بانوان کارمند، تهیه نشریه ویژه بانوان و انتخاب 
و دعوت از بانوان صاحب نظردر حوزه هاي مختلف از جمله پیشنهادات و نقطه نظرات بانوان در این اتاق فکر بود.

معاون شهردارکاشان اعالم کرد :
"جنگ فرهنگ ترافیک" در ایستگاه بهمن

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان از برگزاری جنگ فرهنگ ترافیک به مناسبت آغاز بهمن ماه و سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی خبرداد.

به گفته محمد مسعود چایچی در راستای ارتقای سطح فرهنگ شهروندی و ترویج آموزش های مرتبط با حوزه ترافیک 
در قشر دانش آموزی، جنگ فرهنگ ترافیک  برگزار می گردد.

مناسبت  به   : افزود  بهمن  سوم  از  جنگ  این  زمان  آغاز  اعالم  با  وی 
تا 21 بهمن ماه  این جنگ شادی  انقالب اسالمی  گرامیداشت پیروزی 
ادامه خواهد داشت و دانش آموزان مقطع ابتدایی کاشان در اوقات صبح با 
هماهنگی های صورت گرفته با اداره آموزش و پرورش و به مدد مربیان 
مدارس جهت شرکت در این ویژه برنامه که در فرهنگسرای مهر سازمان 

فرهنگی ورزشی برگزار می شود حضور پیدا می کنند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان با ارزیابی محتوای این 
جنگ تصریح کرد : این برنامه در قالب برنامه های طنز و مسابقه با تاکید 
بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و آشناسازی کودکان با 

تابلوها و عالیم ترافیکی طراحی و اجرا می شود.
این  شد:  یادآور  اوقات عصر  در  برنامه  این  استمرار  به  اشاره  با  چایچی 
برنامه در اوقات بعد از ظهر نیز جهت حضور همزمان اولیا و دانش آموزان 

در برنامه هایی متناسب با مخاطبانش به اجرا در می آید. شایان ذکر است جنگ فرهنگ ترافیک به همت معاونت 
اداره آموزش و پرورش،  حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان و با مشارکت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، 
پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان اتوبوسرانی طی روزهای سوم تا 21 بهمن ماه همه روزه صبح و بعد از ظهر در 

فرهنگسرای مهر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان به روی صحنه می رود.

شهری

آموزش و پرورش و سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري کاشان در نشستی با حضور معاونت ها، 
مدیران و رئیس آموزش و پرورش و مدیر عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري کاشان در 

سالن جلسات این سازمان تفاهم نامه امضا کردند.
را قرار گرفتن در آستانه  دهه  انعقاد تفاهم نامه  نتیجه  مدیر آموزش و پرورش کاشان نخستین 
مبارک فجر در سایه همکاري و همدلي في مابین این دو مدیریت عنوان کرد و اظهار داشت: 
در پیش رو داشتن این ایام اهلل را به فال نیک مي گیریم و امیدواریم سازمان فرهنگي ورزشي 
شهرداري با همپوشانی و همچنین برجسته کردن نقاط قوت و کاستن از نقاط ضعف رفع یکدیگر 

به ظرفیت  سازی امور فرهنگی مورد تفاهم هم بپردازند. 
 همچنین مدیر عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري کاشان پس از امضای این تفاهم نامه 
اظهار داشت: برخي تفاهم نامه هاي في ما بین دستگاه هاي اجرایي فقط بر روي کاغذ ماندگاری 
دارند بنابراین جهت رفع این دغدغه ضمن رصدشدن برنامه ها به صورت ماهانه کارگروه عملیاتي 
با حضور نماینده تام االختیار نیز باید تشکیل و گزارش آن به مدیران ارشد دو دستگاه اعالم شود. 
رضازاده یکي از دغدغه هاي بخش خصوصي در حوزه فرهنگ و آموزش و تشکیل »خانه هاي 
»مدرسه   اندازي  راه  و  تشکیل  جهت  و  دانست  اجاره  باالي  پرداختي  هاي  هزینه  را  فرهنگ« 
فرهنگ شهروندي« بصورت منطقه اي در راستاي اجراي برنامه هاي آموزش شهروندي مدنظر 

سازمان شد و در این راستا استفاده بهینه از مدارس و مجموعه هاي در اختیار مدیریت آموزش 
و پرورش را در جهت تشکیل و راه اندازي »مدرسه  فرهنگ شهروندي« بصورت منطقه اي با 

همیاری و همکاری آموزش و پرورش را پیشنهاد کرد.
ترافیک،  فرهنگ  چون  مختلفي  هاي  حوزه  در  شهروندي«  »مدرسه   راه اندازي  وی  گفته  به 
آپارتمان نشیني، استفاده از فضاهاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي، فرهنگ استفاده مطلوب از 
فضاي سبز، زباله و پسماند، فرهنگ ساخت و ساز ساختمان ها بر اساس معماري اسالمي – ایراني 
مي تواند در راستاي ارائه الگوي جدید و مطلوب جهت شهروندان تاثیر بسزایي در فرهنگ سازي 
عمومي داشته باشد. محمود خدمتی نیز در ادامه پاسداشت یکصدمین سال آموزش و پرورش نوین 
درکاشان، بزرگداشت محتشم کاشاني با به صدا درآمدن زنگ محتشم در نخستین روز محرم را از 

ویژه برنامه هاي مهم این مدیریت در سال آینده برشمرد.
 به گفته مدیر آموزش و پرورش کاشان، آموزش و پرورش محلي براي سرمایه گذاري توسعه کشور 
است و امیدواریم در راستاي پیشرو اهداف نظام بتوانیم از این فضاهاي آموزشي به نحو شایسته 
استفاده کنیم. وي با اشاره به امضای این تفاهم نامه تصریح کرد: آسیب شناسي اجتماعي، برگزاري 
برخي  با هماهنگي  و  برنامه ریزي درست  با  باید  نیز  با فرهنگ سازي مطلوب  آموزشي  دوره هاي 

مدیران مدارس در شیفت هاي غیر درسي مورد بررسي قرار گیرد.

در نشست مشترک خدمتی و رضا زاده
تفاهم نامه آموزش پرورش و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری امضا شد

مشترک  اقدام  جامع  برنامه  اجرای  آغاز  رحمتی-   فاطمه 
)برجام( در عرصه اقتصاد کشور از ابعاد مختلفی در حیطه دولت و 
فعاالن اقتصادی قابل توجه است این توافق چه از نظر لغو تحریم 
تواند  المللی می  بین  امکان گسترش روابط  از جهت  ها و چه 

دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
رسانه ها از سویی اعالم کردند بر پایه توافق ایران با 1+5 پس 
از اجرای برجام و لغو قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل 
متحد، تمامی تحریم های اقتصادی و مالی چندجانبه و یکجانبه 
اروپا و آمریکا در بخش های مالی، بانکی، بیمه، سرمایه گذاری 
و خدمات مرتبط با آنها در عرصه های نفت، گاز، پتروشیمی و 

خودروسازی به طور فوری لغو خواهد شد.
نقطه  این  معتقدند  دیگر  سوی  از  نیز  اقتصادی  کارشناسان 
و  فراز  تمامی  رفع  و  بانکی  های  فعالیت  رونق  برای  آغازینی 
نشیب هایی است که طی سالیان تحریم در این عرصه نمود 
یافته بود؛ و حتی کاهش نرخ سود بانکی با حضور و فعال شدن 

بانک های خارجی در کشور قابل پیش بینی است.
اجرایی شدن برجام احتیاط در روابط بین المللی با 

ایران را رفع می کند
محمود توالیی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
اثرات  بر  تحریم ها عالوه  داشت:  اظهار  زمینه  این  در  کاشان 
اقتصاد داخل و وضعیت و  بر  نیز  آثار روانی بسیاری  اقتصادی 
شرایط فعاالن اقتصادی داشته که امروز با ورود برجام به مراحل 

اجرایی، این اثرات به تدریج از بین می رود.
و  شمرده  مغتنم  را  فرصت  باید  کنونی  شرایط  در  افزود:  وی 
اقتصاد  و  نماییم  آماده  اقتصادی  رونق  برای  را  ها  زیرساخت 

مدیریت  با  را  کشور 
هدایت  مقاومتی  اقتصاد 
پذیری  ضربه  تا  کنیم 
باشیم.  داشته  کمتری 
امور  در  تسهیل  توالیی 
تجارت خارجی، برقراری 
از  تجاری  ارتباطات 
اعتبار  سی  ال  طریق 
و  اطمینان  که  اسنادی 
و  خریدار  بین  تضمین 
می  ایجاد  را  فروشنده 
از  استفاده  امکان  نماید، 
های  بانک  تسهیالت 
تامین  برای  خارجی 

تامین  به  دسترسی  و  دار  مدت  خریدهای  از طریق  اولیه  مواد 
قطعات و ماشین آالت روز دنیا جهت ارتقای صنعت کشور از 
جمله امیدهای فعاالن اقتصادی با اجرایی شدن برجام دانست. 
برای  المللی  بین  نمایشگاه های  در  افزود: تسهیل حضور  وی 
بازاریابی محصوالت ایران، بهره گیری از تمام خطوط حمل و 
نقل دریایی، زمینی و هوایی برای واردات و صادرات، بهره گیری 

از بیمه های بین المللی در خریدهای موارد اولیه و ماشین آالت 
و صادرات محصوالت ایران از دیگر دستاوردهایی است که پس 

از اجرایی شدن برجام محقق می شود. .
رئیس اتاق بازرگانی کاشان گفت: انتقال ارز نیز در زمان تحریم 
ها جهت مبادالت ارزی از طریق صرافی با هزینه های باال انجام 
می شد و حتی گاهی بازرگانان شاهد از دست دادن کامل مبلغ 
انتقالی در این مسیر بودند که این مساله نیز با گشایش مبادالت 

حل  برجام  از  پس  بانکی 
می شود. .

بهره مندی  افزود:  توالیی 
در  دنیا  روز  دانش  از 
در  لیسانس  اخذ  و  صنعت 
آسان  آمد  و  رفت  تولید، 
به  بازرگانان  و  تجار  تر 
تجاری،  مبادالت  منظور 
فنی و صنعتی که تدریجا 
حاصل خواهد شد، حضور 
و  بزرگ  های  شرکت 
در  را  آنها  گذاری  سرمایه 
ایران  استراتژیک  صنایع 
و  هواپیمایی  نفت،  مثل 

حتی مشارکت در پروژه های عمرانی بندری و فرودگاهی نیز 
دستاوردهای تحقق برجام است. وی تاکید کرد: آثار لغو تحریم 
ها را می توان در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد، آثار موثر 
و  اند  بوده  تاثیرگذار  مستقیما  که  هایی  تحریم  لغو  به  مربوط 
بخش  در  روانی  آثار  بعد  در 
های دیگر از جمله محدودیت 
در  احتیاط  بواسطه  که  هایی 
المللی  بین  غیرپایدار  روابط 
کشورهای دیگر با ایران نمود 
یافته بود و موجب شده بود در 
با  گذاری  سرمایه  و  تجارت 

احتیاط عمل کنند.
در  باید  صنایع  صاحبان 
پسابرجام محصول مورد 
جهانی  بازارهای  قبول 

تولید کنند
خوشه  دبیر  برادران  محمود 
صنعتی فرش ماشینی کاشان 
نیز گفت: تحریم ها شرایط دشواری برای صاحبان صنایع رقم 
زد؛  در زمینه حمل و جابجایی پول مشکالت و معضالت زیادی 
بر سر راه تجار وجود دارد و امکان صادرات فرش کم و گردش 

پول با کاهش چشمگیری مواجه است.
ایران هراسی  به دلیل  افزود: برخی تجار در زمان تحریم  وی 
شایع حاضر به ورود به ایران نبودند؛ اکثر شرکت های تجاری 

و  پرهزینه  همواره حضور  و  شدند  نمی  ما  با  معامله  به  حاضر 
ناخوشایند دالل ها در کنار فعالیت های اقتصادی و تجارت های 

جهانی ما محسوس بود.
 وی گفت: روابط اقتصادی با خارج از کشور در عرصه صنعت 
صنایع  حتی  و  بوده  مواجه  جدی  مشکالت  با  ماشینی  فرش 
قطعات  ترین  ساده  خرید  برای  ما  های  درخواست  به  جهانی 
روانی  این منظر جنبه  از  تاکید کرد:  برادران  دادند.  نمی  پاسخ 
تحریم  لغو  مساله  
صورت  به  یا  و  ها 
برجام  اجرای  تر  کلی 
بسیار مهم تر از سایر 
چراکه  هاست  جنبه 
ذهنیت  تواند  می 
از  که  ناخوشایندی 
بین  اذهان  در  ایران 
المللی ساخته شده بود 
بشکند و فعالیت بسیار 
این  در  تری  راحت 
در  زند؛  رقم  شرایط 
پسابرجام شرکت ها و 
به  از نظر روانی  افراد 
به بهبود و رونق کسب و کار در شرایط مساعد،  اعتقاد  خاطر 
تمایل دارند که کار کنند. برادران گفت: اجرای برجام بازار کسب 
و کار و حضور شرکت های تجاری ما در خارج از کشور را مساعد 
خواهد کرد و این موجب توسعه دید فعاالن اقتصادی و افزایش 

ضریب تالش و رقابت آنها خواهد شد. 
در  کاشان  منطقه  فرش  شرکت   15 حضور  به  اشاره  با  وی 
نمایشگاه های خارجی افزود: فرش دستباف و ماشینی منطقه 
کاشان به رغم اینکه در زمینه طرح و رنگ نیاز به کار دارد، از 
نظر کیفی مورد قبول بازارهای جهانی است و تداوم رو به جلو 
این شهرت به برنامه ریزی ها و تعامالت و تالش صنعتگران 
و صاحبان صنایع بستگی دارد برادران اظهار داشت: نرخ رشد 
صادرات فرش کاشان و به طور کلی ایران تا سال جاری رو 
تمامی  در  که  ترکیه  کشور  با  مقایسه  در  و  بوده  کاهش  به 
گام  نیازمند  داشته؛  صادرات  رشد  درصد   30 تحریم  سالهای 
با رفع تحریم ها و  بلندتری است که در شرایط کنونی  های 
مشکالتی که ترکیه با آن دست و پنجه نرم می کند؛  فضایی 
برای ایران ایجاد شده تا بتواند نرخ رشد فعالیت های اقتصادی 

و صادرات خود را افزایش دهد. 
در  کرد:  تاکید  کاشان  ماشینی  فرش  صنعتی  خوشه  دبیر 
و  شود  می  باز  ما  روی  به  امریکا  و  اروپا  بازارهای  پسابرجام 
رعایت  نماید  می  جلوه  تر  مهم  که  مسائلی  شرایط  این  در 
زمان  به  توجه  و  مصرف  بازارهای  نظر  مورد  استانداردهای 
کنیم  تولید  محصولی  است  مهم  است؛  مقصد  مدنظر  تحویل 

که مورد قبول بازارهای جهانی باشد.

در گفتگو با دو تن از کارشناسان اقتصادی
تاثیر توافق برجام بر صنعت و اقتصاد شهر

حـرفـ

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: ایران اسالمي به دلیل ضدیت با دولت های ظالم و مستکبر دنیا  و حمایت از توحید 
و اصول و ارزش ها مورد کینه و دشنمی آنها قرار گرفت و آنها نیزکمر به نابودي اسالم و نظام اسالمي بسته اند و در این راه 

از هیچ برنامه و ترفندی دریغ ندارند.
آیت اهلل نمازی که در دیدار با چهار نفر از دانشمندان بین المللي دانشگاه کاشان سخن می گفت همچنین یادآور شد: امروز 
علم است که سرنوشت ملت هاي جهان را رقم مي زند و مجهز شدن فرزندان اسالم به پیشرفته ترین علوم پیشرفته جهان 

بیش از همیشه ضروری است.
به گفته عضو مجلس خبرگان رهبری جمهوري اسالمي نیز هم اکنون درگیر جنگ تمام عیار در همه میدان ها و جبهه هاي 
علمي، سیاسي، فرهنگي و اقتصادي با نظام سلطه است و آنچه سرنوشت یک ملت را تعیین مي کند مسلح شدن  به پیشرفته 
ترین علوم جهان است و در این میان اگر بخواهیم جواب دنیا را بدهیم هیچ راهي به غیر از این که دانشمندان ما به پیشرفته 

ترین فرمول هاي هاي علمي برسند، راه دیگري وجود ندارد.
آیت اهلل نمازی قدرت یک ملت را در محققان و نخبگان آن دانست و تصریح کرد: امروز جنگ بین دانائی و جهل است و این 
دانائی است که سرنوشت یک ملت را روشن مي کند اما به شرطي که علم در اختیار بندگان صالح خدا باشد نه دراختیار بندگان 

ناصالح خدا که از آن براي کشتار و ویرانی و سلطه بر دنیا استفاده کنند.

پروفسور عباس زراعت خبر داد:
دانشگاه کاشان درشمار دانشگاه هاي برتر جهان 

مردم سیلک - رییس دانشگاه کاشان با اشاره به این که چهار نفر از دانشمندان برجسته این دانشگاه عنوان دانشمند بین المللي 
را کسب کرده اند یادآور شد: هم اکنون دانشگاه کاشان در زمره دانشگاه های برتر جهان و جزو یک درصد دانشگاه هاي موثر 
جهان قرار گرفته است. پروفسور عباس زراعت با اشاره به اینکه دانشگاه کاشان با همیاری خیرین دو کرسي بین المللي نجوم و 
شهر هوشمند را برگزار مي کند تصریح کرد: رصد خانه ملي کاشان در نوبت افتتاح  است و کرسي آن را اساتید دانشگاه کاشان 
برگزار می کنند. به گفته پروفسور زراعت کرسي شهر هوشمند توسط پرفسور شاهیده پور از دانشگاه آمریکا برگزار مي شود و 
اولین شهر هوشمند کشور نیز در کاشان راه اندازي خواهد شد و این دانشگاه در آینده نزدیک به عنوان پایلوت شهر هوشمند 

کشور انتخاب خواهد گردید.
رییس دانشگاه کاشان همچنین با اعالم افزایش بودجه هاي جاري و عمراني دانشگاه کاشان در سال جاري و تأکید بر اینکه این 
میانگین رشد دانشگاه هاي کشوردر سال جاري  7 درصد بوده است افزود: دانشگاه کاشان علیرغم محدودیت مالي دولت، 27 

درصد رشد بودجه جاري و54 درصد رشد بودجه عمراني داشته است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان:
سرنوشت یک ملت را بندگان دانا و صالح مشخص می کنند

همزمان با دهه فجر صورت می گیرد
تجدید میثاق شورای اسالمی شهر کاشان با 

آرمانهای شهدای مبارز انقالب پیروز 57
پیروزی  سال  هفتمین  و  سی  آغاز  و  فجر  دهه  اهلل  ایام  با  همزمان 
یاد  کاشان  شهر  اسالمی  شورای  اعضای   ، اسالمی  انقالب  شکوهمند 
و خاطره ایثار و رشادت 4 تن از شهدای فجرآفرین انقالب پیروز 57 در 
منطقه کاشان را با حضور در جمع خانواده این شهدا گرامی می دارند.  به 
گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر کاشان شهیدان علی محمد 

قدیرزاده، مهدی هنردار، رحمت اهلل 
روحانی یزدلی و محمد تقی صالحی 
مردم  انقالبی  مبارزات  جریان  در 
کاشان بر علیه رژیم ستم شاهی به 
شورای  اعضای  و  رسیدند  شهادت 
روزهای  طی  کاشان  شهر  اسالمی 
با  ماه  بهمن  هجدهم  تا  یازدهم 
حضور در بیت این شهیدان واالمقام 
با آرمانهای شهدای انقالب اسالمی، 

به ویژه شهدای انقالب خونین 57 تجدید میثاق خواهند کرد. شهید علی 
محمد قدیرزاده از شهدای ماه های آغازین قیام ملت مسلمان ایران به 
رهبری بنیانگذار انقالب اسالمی است که این شهید در دوم تیر 42 در 
اثر شلیک نظامیان رژیم پهلوی  اباذر و حین تظاهرات مردم بر  خیابان 

به شهادت رسید.
 شهید مهدی هنردار نیز 2 سال قبل از به ثمرنشستن مبارزات انقالبی 
مردم در 28 بهمن 55 در زندان ساواک به شهادت رسید و در بهشت 
زهرای تهران به خاک سپرده شد.  شهیدان رحمت اهلل روحانی یزدلی و 
محمدتقی صالحی نیز که از جمله شهدای راه استقالل و آزادی میهن 
اسالمی مان به شمار می روند هر دو در یک روز – 22 آذر 57-  و در 
جریان راه پیمائی های این روز در کاشان بر اثر اصابت گلوله دژخیمان 

رژیم پهلوی به شهادت رسیدند.
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محمود فرشچیان در 4 بهمن 1308 شمسی در اصفهان، پایتخت 
هنر ایران، دیده به جهان گشود. پدرش، حاج غالمرضا فرشچیان، از 
تجار فرش بود و در کار هنر قالی بافی دست داشت. این زمینه ی 
مساعد برای پرورش ذوق و شوق او در راه آشنایی باهنر مؤثر افتاد. 
از سال های پیش از مدرسه از روی نقش های قالی طرح می زد، تا 
به تدریج دستش در کار نقش پردازی روان گردید. فرشچیان در طی 
تحصیالت مقدماتی در محضر استاد میرزا آقا امامی اصفهانی، هنرمند 
چیره دست وپرآوازه ی دیار اصفهان، به آموختن نقاشی دل بستگی 
تمام پیدا کرد و دل درگرو نقش های زیبا بست. او از کار هنر احساس 
رضایت و شادمانی داشت. فرشچیان در کارگاه استاد امامی آموخت که 
در کار هنر باید عاشق بود و سخت کوش وگرنه راه به جایی نخواهد 

برد. چنان که ))عاشقی شیوه ی رندان بالکش باشد((.
فرشچیان،در ادامه ی راه، از کالس هفتم دبیرستان )14 سالگی( قدم 
به هنرستان هنرهای زیبای اصفهان گذاشت و چهار سال در آن جایگاه 
عاشقی، زیر نظر استاد عیسی بهادری، استاد نابغه و توانمند نقش قالی، 
مینیاتور، نقاشی رنگ روغن، بهفراگیری اصول و مبانی طراحی نقوش 
سنتی )نقشه ی قالی، تذهیب، مینیاتور(پرداخت. بدون شک نقش استاد 
نقشی  محمودفرشچیان  های  و خالقیت  پرورش  در  بهادری  عیسی 
با اعتقاد کامل به مهارت و  العاده ارزشمند بود. زیرا فرشچیان،  فوق 
استادش  محضر  شاگردی  سمت  از  بهادری،  عیسی  های  توانایی 
عاشقانه بهرهمی گرفت و نقش می زد، به نحوی که تالش بی وقفه و 
تمرین های شبانه روزی فرشچیان سبب شگفتی و تعجب همگان، به 

خصوص خانواده شده بود.
این تالش سرانجام قلب و روحش را سرشار از نقش ها و رنگ های 
زیبا ساخت. از آنجا که هنر و ادبیات ایران زمین از دیرباز همگامی و هم 
دلی خود را در ثبت ارزش های فرهنگی جلوه گرساخته بود،فرشچیان 
بدان  تا  ادبیات و شعر عرفانی همت گماشت  دلبستگی،به مطالعه  با 
ادبیات عرفانی در  نیز گاه شعر می سرود.بازتاب آشنایی  جا که خود 
آثار استاد فرشچیان بعد ها موجد یکی ازویژگی های تحسین برانگیز 

نقاشی او گردید.
استاد در بیان احساس و تجسم شعر گونه ی عواطف، به شیوه ای کامال 
جدید، موفق به هماهنگی و همگامی میان مضمون و محتوا و شکل و 
فرم نقاشی هایش گردید و این،مشخصه ی اصلی کار او در نقاشی شد. 
فرشچیان در جوانی بسیار پرتالش و خستگی ناپذیر به کار و طراحی 
نقوش مختلف می پرداخت. او در مطالعه ی آثار تاریخی شهر اصفهان 
)چهل ستون، عالی قاپو،مسجد شیخ لطف اهلل،... و طرح های اسلیمی و 
ختایی کاشی کاری های بی نظیر آن آثار سر از پا نمی شناخت و چون 
محققی موشکافانه این نقش ها را مطالعه می کرد. فرشچیان حتی در 

دوره ی سربازی نیز دست از قلم و رنگ برنداشت و آثاری دیدنی آفرید 
که بسیار مورد تشویق مقامات قرار گرفت. تابلو صوفیان رقص کنان 

ساغر شکرانه زدند از جمله ی آن آثار است.
فرشچیان در سال1332 تصمیم گرفت برای دیدن آثار هنری هنرمندان 
معروف جهان سیری درموزه های دنیا کند. این سفر دو سال به طول 
انجامید و بر دانش و تجربیاتهنری استاد افزود و دستاوردی  جهانی از 
هنر اندوخت. از آنجا که ))هنرهای زیبا(( در جست و جوی هنرمندان 
خوش ذوق و اصیل برای آموزش هنر بود، فرشچیان در سال 1338 در 
هنرستان های وابسته به آن در تهران به تعلیم هنرجویان مشغول شد.

بدون تردید استاد محمود فرشچیان یکی از پدیده های هنر نگارگری 
در عصر حاضر است.او در طراحی و شناخت و به کارگیری رنگ ها فوق 
العاده قدرتمند و قوی است.این قدرت قلم و صالبت و استواری خطوط 
قلم گیری است که از او هنرمندی پرآوازه و مشهور ساخته است. از 
نظر محتوا و مضمون، آثار فرشچیان عمدتاً با الهام از ادبیات عرفانی 
و باورهای مذهبی ساخته و پرداخته شده اند. از حیث تکنیک و فرم 
نوآوری و ابتکار، آثار استاد فرشچیان بسیار دلنشین و مناسب ارزیابی 
ایرانی   بنیان آن بر اصول و مبانی نقاشی اصیل  شده است، زیرا که 
پایه ریزی شده است. فرشچیان با حفظ تمامی ویژگی های ارزشمند 
نگارگری ایرانی است که به نوآوری می پردازد. به همین دلیل است که 
موفق در هنر مینماید. حاصل کار بی وقفه ی استاد آثار نقاشی بسیار 
زیادی است که در کتاب های هنری او به چاپ رسیده است. امروز 
استاد فرشچیان از پس نزدیک به پنجاه سال کسب هنر و مهارت در 
کار نقاشی و خلق نقش های دلنشین و چشم نواز، هنرمندی است که 
به جرات میتوان او را صاحب سبک جدید در نقاشی ایرانی )مینیاتور( 
دانست و دل خوش داشتبه آینده ی هنری جوانانی که مشتاقانه تحت 
تاثیر قلم روان و سیال و رنگ هاینوازش گر او آرزوی شاگردی استاد 
و بهره گرفتن از دریای تجارب او را دارند.بیش از سه دهه است که 
و  ایران  نام  صاحب  های  نمایشگاه  در  استاد  ی  ارزنده  شاهکارهای 
جهان مورد ارزیابی هنری و نقد و بررسی صاحب نظران قرار می گیرد 
و همگان سر تسلیم در برابر شکوه و عظمت این هنرمند و استاد کم 

نظیر اصفهانی فرود می آورند. 
مروری بر آثار استاد فرشچیان:

عمده ی آثار استاد در چندین جلد کتاب بسیار نفیس و ارزنده و نیز در 
قالب پوستر و کارت های پستال زیبا به چاپ رسیده است. از آن جمله 
سه جلد کتاب از آثار وی در زمره ی »برگزیده ی آثار یونسکو« به زیور 
چاپ آراسته گردیده است. برخی از آثار برجسته استاد عبارتند از»ضامن 

آهو«: استاد فرشچیان در مورد ویژگی این اثر می گوید:
خطوط  تمام  و  آهو  ضامن  تابلوی  تشکیل دهنده ی  عناصر  »تمام 
تمام  و  هستند  رضا  امام  وجود  به  معطوف  همه  آن،  پرسوناژهای  و 
منحنی ها به سوی ایشان ختم می شوند. پرسوناژ امام )ع( از لحاظ رنگ 
و فرم هم طوری قرار گرفته که در فراز بوده و باقی عناصر در فرود 
باشند. در چهره ی بچه  آهوانی که به خدمت حضرت می آیند، حالتی 
با احترام دیده می شود، که این احترام  از خوشحالی و شادمانی توأم 

به صورت زانو زدن در برابر امام )ع( متجلی است.«
»عصر عاشورا«: استاد در مورد نحوه طراحی این اثر جاویدان می گوید:

»سه سال پیش از انقالب روز عاشورا مادرم مرا نصیحت کرد و گفت: 
به روضه گوش کن تا چند کلمه حرف حساب بشنوی. و من به ایشان 

گفتم: من اول در اتاقم کاری دارم بعد خواهم رفت.
حال عجیبی به من دست داد. وارد اتاق شدم، قلم را برداشتم و تابلوی 
عصر عاشورا را شروع کردم. قلم را که برداشتم تابلویی شد که اآلن 
بدون هیچ تغییری می بینید.                                                                  

زاد روز

مهدی سلطانی راد - اهالی تئاتر و هنر نمایش کاشان 
دار  خانه  مراسمی  در  تشکیالتشان،  ایجاد  از  بعد  سال   2
انتخابات  دومین  آستانه  در  را  خود  افزاری  سخت  شدن 
هیئت مدیره جشن گرفتند. مراسمی که در هوای آفتابی و 
مطلوب 25 دی و با حضور دو میهمان ویژه در جائی برگزار 
شد که تا چند سال پیش چتری برای دور هم جمع شدن 
تئاتر  اهالی  برای  شده  سقفی  امروز  و  بود  آموزان  دانش 
این مراسم سهراب سلیمی- از دو میهمان  کاشان. یکی 

کارگردان و بازیگر برجسته تئاتر ایران در دهه های گذشته 
و دیگری عباس  ایران-  تئاتر  و عضو هیئت مدیره خانه 
جمالی- بازیگر و نویسنده نام آور تئاتر کاشان که مدتی 
پیش در کاری قابل توجه و پرپرسوناژ از دکتر علی رفیعی 

در تاالر وحدت به نقش آفرینی پرداخت.
با  که  بود  سلیمی  مراسم سهراب  این  از سخنرانان  یکی 
ابراز خرسندی از به ثمرنشستن تالش های دو سال اخیر 
اهالی تئاتر کاشان در سر و سامان یافتن تشکیالت هنر 
صحنه و نمایش در این شهر که به دنبال سماجت ها و 
پیگیری های آنها از جمله خیام وقار عملی گردید یادآور 
شد: ما نیز در تهران و در طول 10 سال اخیر با مشکالتی 
همانند شما روبرو بودیم اما در نهایت با همبستگی و اتحاد 
و از خودگذشتگی تک تک اعضای ارشد خانه تئاتر تهران 

توانستیم به جایگاه امروزی برسیم.
او در ادامه با اشاره به لزوم کمک دولت و نهادهای عمومی 
غیردولتی به مقوله هنر گفت: اگر در روزگار دهه 70 در 
شد  بهمن  فرهنگسرای  به  تبدیل  کشتارگاه  یک  تهران 
فقط به مدد پیگیری های طوالنی مدت بهروز غریب پور 
و همراهی شهردار وقت تهران- کرباسچی- بود اما این 
هنرمندان  فرهنگسرا  این  در  تا  نداد  رخ  شبه  یک  اتفاق 
زیادی گردهم بیایند و به ارائه بهترین برنامه های فرهنگی 
از  تلی  از آن مکان چیزی جز  امروز  اما  بپردازند  آنجا  در 

خاک و شن و ماسه باقی نمانده است.
کنار  در  بعدها  اما  پور  غریب  بهروز  سلیمی  ی  گفته  به 
به  هنرمندان  خانه  گذاران  پایه  کنار  در  تئاتر  کارگردانی 

این تشکل و احداث ساختمان آن در محل  شکل گیری 
تئاتر  آباد کمک کرد که تشکیالت  پادگان سابق عشرت 
تهران نیز مدتی در کنار البی ساختمان خانه هنرمندان قرار 
داشت اما در ابتدای دهه 80 بود که این هنرمند به همراه 
ایرج راد، اصغر همت، حمیدمظفری و بنده در کنار تالش 
برای ایجاد خانه تئاتر ایران که با 14 انجمن و زیرمجموعه 
هنر تئاتر آغاز به کار کرد با کمک اداره بهزیستی انجمن 
نمود. گذاری  پایه  نیز  را  ایران  توانبخشی  هنرمندان 

تبریک  با  ادامه  در  تئاتر  برجسته  کارگردان  و  بازیگر  این 

گشایش ساختمان خانه تئاتر کاشان به اهالی هنر نمایش 
این شهر و توصیه به آنان برای در کنار یکدیگربودن برای 
برداشتن گام های بهتر در راه اعتالی تئاتر کاشان افزود: 
امروز شما زیر چتر خانه تئاتر کاشان گرد آمده اید و این 
رخداد بسیار مهمی در شهر 7هزارساله کاشان است و این 
در حالی است که هنوز در کرمانشاه، ساری و شیراز هنوز 
ندارد.  وجود  تئاتر  هنرمندان  برای  شکل  این  به  تشکلی 
چند  در  کاشان  تئاتر  خانه  مدیرعامل  آئیین  این  آغاز  در 
برجسته  هنرمند  حضور  از  خرسندی  ابراز  با  کوتاه  جمله 
این  که  مراسم  این  در  جمالی-  کاشان-عباس  تئاتر  ی 
ایفای  به  رفیعی  علی  دکتر  از  خبرساز  نمایشی  در  روزها 

نقش می پردازند به تشریح روند شکل گیری خانه تئاتر 
کاشان در سال 92 و فراز و فرودهای این رخداد پرداخت 
و از  ایرج راد- مدیرعامل خانه تئاتر ایران- و هیئت مدیره 
این تشکل به جهت همکاری با اهالی تئاتر کاشان برای 
سپاسگذاری  و  تقدیر  کاشان  تئاتر  هنرمندان  خانه  ایجاد 
از برخی  با تمجید و تقدیر  اکبر رضوانیان همچنین  کرد. 
هنرمندان تئاتر کاشان که در فراهم کردن مقدمات و آماده 
زیادی  این شهر تالش  تئاتر  فعلی خانه  سازی ساختمان 
متحمل شدند و ابراز تشکر از مدیریت آموزش و پرورش 
کاشان به جهت همکاری با اهالی تئاتر این شهر برای در 
اختیارگرفتن این ساختمان گفت: خوشحالم که 2 سال بعد 
از شکل گرفتن خانه تئاتر و آن انتخاباتی که در شهریور 
92 اتفاق افتاد و فراز و فرودهائی که طی این دو سال با 
آن روبرو بودیم اکنون زیر چتری قرار گرفته ایم که می 
تواند بعد از دوران کارگاه  نمایش رها در اوایل دهه 70 به 
بارورشدن پتانسیل های تئاتر کاشان در قالب مکانی برای 

تمرین و کارگاه های آموزشی کمک کند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان نیز در آئیین 
گشایش ساختمان خانه تئاتر کاشان در سخنانی کوتاه هنر 
و به ویژه تئاتر را مقوله ای دانست که هنرمندان شاغل در 
آن نباید اسیر تمایالت سیاسی و جناحی شوند و به عنوان 
شاهدی بر این مدعا گفت : استاد انتظامی و نصیریان در 
همه دولت ها مورد تکریم و سپاس قرار گرفته اند و این 
نشان می دهد که آنان هنر خود را فراتر از جهت گیری 

های سیاسی می دانند. مصطفی جوادی مقدم با یادآوری 
و  فرهنگ  ارتقای سطح  برای  بزرگی  ظرفیت  هنر  اینکه 
توسعه در جامعه است افزود: این پتانسیل نباید دستخوش 
که  شاهدیم  متأسفانه  اما  شود  راست  و  چپ  جناح  ورود 
تشکیالت اداره فرهنگ و ارشاد کاشان پس از 35 سال و 
گذشت دوران خدمت 10 دولت هنوز از داشتن مکان اداره 
محروم است و اگر ساختمان فعلی که اساسأ متعلق به ما 
نیست به مالک برگشت داده شود همه امورات اداری ما 
باید به بوستان همجوار مکان فعلی اداره فرهنگ و ارشاد 
خانه  گرفتن  شکل  از  خرسندی  ابراز  با  گردد!وی  منتقل 
تئاتر کاشان و تأکید بر جدی گرفتن و اجرای نمایش های 

آئینی سنتی با توجه به برگزاری هفدهمین جشنواره تئاتر 
میزبان  پیش  ماه  چند  نیز  کاشان  که  ایران  سنتی  آئیینی 
قسمتی از آن بود تصریح کرد: این رخداد پتانسیلی است 
تا استعدادهای تئاتری کاشان در همه ژانرها بیشتر شکوفا 
اما توصیه من این است که همه سالیق این حوزه  شود 
را  یکدیگر  پذیری  تحمل  اصل  رعایت  با  باید  کاشان  در 
آن  منصفانه  به صورت  انتقادی هست  اگر  و  کنند  درک 

را ایراد کنند.
همچنین عضو و سخنگوی هیئت مدیره خانه تئاتر کاشان 
نیز در قسمتی از این آئیین در سخنانی کوتاه با یادآوری 
آنچه بر این تشکل طی 2 سال اخیر گذشته افزود: اهالی 
تئاتر کاشان فقط به دنبال ایجاد سقفی برای هویت یابی 
از دوش دولت در بخش هنر و  باری  اینکه  خود بودند و 
برای  اول حرکت  روز  از همان  متأسفانه  اما  بردارند  تئاتر 
مانع  و  تردیدآمیز  های  نگاه  با  کاشان  تئاتر  خانه  ایجاد 
اداره  قبلی  مسئوالن  سوی  از  اتفاق  این  برای  تراشانه 

فرهنگ و ارشاد کاشان روبرو بودیم. 
به گفته ی دکتر علی رضا جمالی فعاالن تئاتری کاشان 
در  تئاتری  فعالیت  از  غیر  که  هستند  نجیبی  های  انسان 
هدف  معقول  شده  تعریف  قواعد  و  هنرشان  چارچوب 
و  موسیقی  برنامه  اجرای  است  ندارند.گفتنی  دیگری 
از  رضائی-  و مهدی  با حضور سعید خسروی  شعرخوانی 
اهالی فعال تئاتر کاشان- در کنار افتتاح رسمی ساختمان 

خانه تئاتر کاشان از دیگر برنامه های این مراسم بود.

با حضور سهراب سلیمی و جشن تیاتری های کاشان به میمنت خانه دارشدن
 عباس جمالی برگزار شد؛  

و  از جمله تشکل ها  کوروش نیک نام - 
گروه های دانشجوئی فعال هنری در دانشگاه 
و  تئاتر  های  کانون  به  توان  می  کاشان 
موسیقی این دانشگاه اشاره کرد. هفته گذشته 

عابدی-  حامد  های  صحبت  پای  کوتاه  فرصتی  در 
کانون  دبیر  فتاح سجادی-  سید  و  تئاتر-  کانون  دبیر 
موسیقی دانشگاه کاشان- نشستیم تا این دو دانشجوی 
بیشتر در حیطه ی کارگردانی و  اولی  ورودی 92 که 
دومی به عنوان یک خواننده آواز در برنامه های هنری 
کانون  دو  این  عملکرد  درباره  فعالند  کاشان  دانشگاه 
هنری دانشجوئی طی یکی دو سال اخیر بگویند. آنچه 

در زیر می خوانید گزیده این گفتگوست.
زمان  درباره  حامدعابدی: 
دانشگاه  تئاتر  کانون  تأسیس 
زیادی  اطالعات  کاشان 
معینیان  آقایان  اما  نداریم 
اولین  جمله  از  احمدیان  و 
این  در  که  بودند  افرادی 
حال  در  بودند.  فعال  کانون 

حاضر کانون تئاتر دانشگاه کاشان بین 150 تا 180 
مجمع  تشکیل  با  سال  هر  ابتدای  که  دارد  عضو 
انتخاباتی انجام می شود و شورای مرکزی و سپس در 
بین اعضای این شورا دبیر کانون برای فعالیت یک ساله 

انتخاب می شوند.
های  برنامه  تدوین  و  سیاستگذاری  کانون  -وظیفه 
تئاتری در دانشگاه است که در این بین برخی برنامه 
مراسم  بین  در  نمایشی  کوتاه  های  آیتم  شامل  ها 
برنامه  و  است  دانشگاه  داخل  های  همایش  و  ها 
های  گروه  حضور  با  تئاتر  اجراهای  شامل  دیگر 
تئاتری و نمایشی در دانشگاه و با حضور دانشجویان 
که  دانشجوئی  های  گروه  و  شود  می  کانون  عضو 
برنامه  هستند  دانشگاه  در  نمایش  اجرای  خواهان 
دانشجویان  ارائه می دهند. جذب  کانون  به  را  خود 
برگزاری کالس  آغاز سال تحصیلی،  در  تئاتر  فعال 
های آموزش مبانی تئاتر با حضور برخی اساتید خارج 
تئاتر  دانشگاه و دانشجویانی که در زیر شاخه های 
 .. و  کارگردانی  بازیگری،  نویسی،  نمایشنامه  شامل 
تماشای  با هدف  که  اردوهائی  و  هستند  متخصص 
نمایش های روی صحنه در تهران ایجاد می شود از 
جمله دیگر فعالیت های کانون تئاتر دانشگاه کاشان 

محسوب می شود.
-معموأل در طول سال حدود 3 یا 4 تئاتر و نمایش 
در دانشگاه توسط گروه های تئاتری دانشجوئی اجرا 
می شود و امسال نیز بعد از ایام محرم و صفر کار 
نمایش توسط  نمایشنامه و تمرین حدود 4، 5  ارائه 

دانشجویان تئاتری آغاز شد که تا پایان سال شاهد 
خوشبختانه  بود.  خواهیم  دانشگاه  در  آنها  اجرای 
مسئوالن دانشگاه مکانی را برای تمرین نمایش ها 
در اختیار کانون قرار داده اند که از آنان باید تشکر 
کرد. ولی بیشتر از همه چیز همت، تالش و پیگیری 
خود بچه های تئاتر دانشگاه کاشان است که می تواند 

روند این فعالیت هنری در دانشگاه را پرشتاب کند.
-برای اردیبهشت سال آینده به دنبال برگزاری یک 
تا گروه  دانشگاه هستیم  تئاتری داخلی در  جشنواره 
های تئاتری دانشجوئی بتوانند به ارائه توانائی های 
دانشجوئی  تئاتری  های  گروه  حتی  بپردازند.  خود 
هم  کاشان  آزاد  دانشگاه  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کنند.  شرکت  دانشجوئی  جشنواره  این  در  میتوانند 
بسیار  کاشان  دانشجوی  های  بچه  هنری  پتانسیل 
باالست به نحوی که در جشنواره هنری و کشوری 
رویش در سال گذشته که میان دانشگاه های کشور 
رشته  در  کاشان  دانشگاه  دانشجویان  شد  برگزار 
دوم  عناوین  تئاتر  بخش  در  و  اول  عنوان  موسیقی 

و سوم را بدست را به دست آوردند.
کانون  سجادی:  فتاح  سید 
در  کاشان  دانشگاه  موسیقی 
تدوین  با  که  بود   78 سال 
اساسنامه پایه ریزی شد.آخرین 
اطالعی که بنده از گذشته این 
کانون دارم این است که سال 
هم  کانون  مسئوالن   88  ،87

دانشگاه  در  موسیقی  عملی  هم  و  نظری  زمینه  در 
فعال بودند. در همین سال ها استاد کیوان ساکت و 
چند سال قبل تر استاد فریدون شهبازیان به عنوان 
آموزش  دوره  و  آمدند  دانشگاه  به  موسیقی  اساتید 
جهشی   90 سال  شد.  برگزار  موسیقی  مبانی  برخی 
ایجاد شد و یگ گروه موسیقی پاپ و فالمینکو در 
دانشگاه برنامه اجرا کردند. سال 91 کانون موسیقی 
با  ضربان  موسقی  کنسرت  و  شد  تر  فعال  دانشگاه 
با  و  گروه  در  دانشگاه  دانشجویان  از  یکی  حضور 
محوریت موسیقی جنوب کشور و استفاده از سازهای 

کوبه ای در دانشگاه برگزار گردید.
-در همان سال 91 کنسرت موسیقی بانوان افسان 
دخت در دانشگاه با حضور مخاطب خانم و با شرکت 
با  خانم عباس زاده به عنوان عضو گروه که فقط 
همخوانی دو خانم برگزار شد اتفاق افتاد. سال 92 
اما اوج فعالیت کانون با حضور پدرام بهاآبادی به 

عنوان دبیر و برگزاری کنسرت های ضربان، 
مضراب ریزان و سنتورنوازان و اجرای قطعات 
مختلف تک نوازی و دونوازی همراه بود. در 
دیگر  بزرگ  هنری  اتفاق  کاشان  دانشگاه 
در سال 92 رخ داد و آن اپرای رستاخیز خورشید با 
به  که  بود  محرم  ایام  در  احمدیان  سعید  کارگردانی 
با شرکت هنرمندان  و  آزادی  تاالر  در  مدت 9 شب 
تئاتر و موسیقی دانشگاه اجرا شد و محتوای آن روایت 
بود.  زینب)ص(  حضرت  خوانی  خطبه  و  یزید  دربار 
بازگشتی نمایش  اپرا  این نمایش و  البته در البالی 
میان  گفتگوها  از  روایتی  و  عاشورا  وقایع  به  گونه 
حضرت اباعبداهلل، حضرت زینب، حضرت اباالفضل و 
حضرت علی اکبر)ع( قبل از روز عاشورا نیز گنجانده 
شد که این برنامه تلفیقی تئاتری و موسیقائی بسیار 
مورد توجه تماشاگران حتی بیرون از دانشگاه نیز قرار 
گرفت. البته مشابه این برنامه با عناوین اپرای انسان 
و بهشت در سال 91، اپرای شاهنامه سیاوش در سال 
90 و اپرای فرش نیز در سال گذشته در دانشگاه اجرا 
شد که متأسفانه علی رغم زحمت زیاد برگزاری آنها 
با ذائقه و سلیقه بسیاری جور نبود و به اندازه رستاخیز 

خورشید مورد توجه و حمایت قرار نگرفت.
-سال 92 همچنین در دانشگاه کاشان از سوی کانون 
موسیقی برنامه استعدادیابی برگزار که این رخداد حتی 
در وزارت علوم نیز ثبت شد. این برنامه در سال اول 
به صورت آزمایشی و سال گذشته در سطح منسجم 
تر مقدماتی، نیمه نهائی و فینال و با حضور 10 تیم 
و گروه که شامل 50 شرکت کننده می شد صورت 
گرفت و اکثر بچه های گروه اپرای رستاخیز خورشید 
در این آزمون استعدادیابی موفق ظاهر شدند. برگزاری 
کنسرت موسیقی طفیل عشق هم برنامه دیگری بود 
که سال گذشته در دانشگاه برگزار گردید. در آستانه ایام 
دهه فجر و موسم انتخابات نیز در حال تدارک کنسرت 
موسیقی آوای وطن در دانشگاه کاشان هستیم که قرار 
است در این برنامه قطعاتی از موسیقی های حماسی 
و ملی میهنی اجرا شود. در حال حاضر برنامه کانون 
موسیقی دانشگاه بیشتر به سمت و سوی تبیین هنر 
موسیقی از منظر نقش این هنر در روح و روان انسان 
ها و واکاوی شرایط عرفی و فقهی این هنر از دیدگاه 
علما و کارشناسان است که در همین راستا و مطابق 
هنر  تبیین  دنبال  به  بیشتر  که  رهبری  مقام  نظرات 
موسیقی به جای صرفأ برگزاری کنسرات ها هستند 
چندی پیش مناظره ای با حضور حجت االسالم متولی 
امامی و استاد محمد حسین شامخی با عنوان آوا، نوا و 
غنا در دانشگاه برگزار شد که همه جنبه های فقهی و 

پیرامونی هنر موسیقی مورد بحث قرار گرفت.

گفتگو با دبیران کانون های تئاتر و موسیقی دانشگاه کاشان
از جشنواره داخلی تئاتر در اردیبهشت 95 تا تبیین 

هنر موسیقی در صحن دانشگاه

برگي تازه از تاریخ شفاهی ایران
 حسین باغ شیخي

در میان منابع تاریخی، روایت افراد از حوادث و رویدادها، کمترین 
ارزش ارجاع را دارد. در واقع از آن جا که خاطرات، به ویژه آنان که 
روحیات  و  حاالت  مستقیم  تأثیر  تحت  درمی آید،  نگارش  به  بعدا 
تاریخ  این همه،  با  کرد.  اعتماد  آن  به  می توان  کمتر  است،  راوی 
شفاهی، تکه هایی از پازل تاریخ است به ویژه در کشوری که سنت 
تاریخ نگاری چندان ستبری ندارد، هنوز از انتشار اسناد ابا وجود دارد 
و هنوز از آزادکردن منابعی چون کتب و نشریات و فیلم ها و اصوات 

و... خودداری می شود. 
چاره ای  تاریخ،  به  عالقه مندان  البته  و  پژوهندگان  شرایط،  این  در 
ندارند جز آن که خاطرات افراد مختلف را بخوانند، آنان را کنار هم 
از اختالف  را متوجه شوند و  تواتر و تکرار، »واقعیت«  از  بچینند و 
ترتیب  این  به  کنند.  تحلیل  را  خاص  روزگار  آن  شرایط  روایات، 

»خاطرات« در تاریخ نگاری ایرانی اهمیت ویژه ای می یابد.
 واقعا اگر نصراهلل انتظام، خاطره نمی نوشت، روزهای دربار در شهریور 
کرده  کمک  چقدر  مصدق،  خاطرات  می دانستیم؟  چگونه  را   1320
دغدغه اش  استعمار،  و  استبداد  با  مبارزه  حال  در  پیرمرد  بدانیم  که 
نبود،  اگر  علم  اسداهلل  روزنوشت های  بوده.  دوستانش  آشتی دادن 

خودکامگی فزاینده محمدرضا را چگونه متوجه می شدیم؟ و...از این 
منظر، باید کوشش های حسین دهباشی را در تدوین خاطرات عده ای 
از رجال و دولت مردان دوره پهلوی ستود. اوخاطراتی را جان داده که 
بخشی دیگر از تاریکی های تاریخی دوره پهلوی را برای ما روشن 

می کند. 
تاریخ شفاهی است که  از مجموعه  اولین جلد  *حکمت و سیاست 
دربردارنده خاطرات دکتر سیدحسین نصر است. یکی از فرازهای مهم 
این کتاب، جایی است که ابهامات درباره همکاری نصر با دفتر فرح 
پهلوی مطرح می شود. نصر می گوید: »اوال سی درصد نیت من در 
پذیرش ریاست دفتر شهبانو به خاطر همین پل بودن و یک رابطه ای 
که علما به آن اعتماد دارند، بود. هفتاد درصدش به دلیل فرهنگی 
بود. بیشتر نهادهای فرهنگی ایران زیر نظر دفتر شهبانو بود.« و بعد 
توضیح می دهد که چرا تصمیم گرفته به آن دفتر برود، چه کارهایی 
و...  داشته  نظراتی  نقطه  داشته، شاه چه  داده، چه مشکالتی  انجام 
نصر در همین فراز درباره ایده »سلطنت اسالمی« سخن می گوید. 
در این کتاب می توان نقطه نظرات نصر را درباره بسیاری از افراد مهم 
تاریخ معاصر دید؛ از آیت اهلل خمینی گرفته تا جالل آل آحمد، از رنه 
گنون فرانسوی گرفته تا فتح اهلل گولن ترک، از احمد فردید گرفته تا 

محمد مجتهدشبستری.
*فرماندهی و نافرمانی دومین جلد است.این کتاب مهم است چون 
نزدیک  از  را  ارتش  ساختار  راوی اش  که  است  خاطراتی  معدود  از 
رفته  آذربرزین  شاپور  خلبان  سپهبد  سراغ  به  دهباشی  می شناخته. 
است. آذربرزین معاون عملیات و جانشین فرماندهی نیروی هوایی 
ارتش شاهنشاهی بود؛ از معدود امرای ارتش که پس از انقالب زنده 

ماند. وسخنانی کمتر شنیده  شده گفته است.
مثال درباره شهید فکوری بگوید: »...خیلی هم دوستش داشتم. این 
افسر را حتی فرمانده گردان هم نکردند. افسری بود که در تمام مدت 
خدمتش هیچ وقت تملق فرمانده را نگفته بود. متکی به کارش بود، 
من خیلی او را دوست داشتم و همیشه سر او دعوا داشتم که داشتند 
او را عقب می انداختند، به تعدادی از هم دوره ای هایش درجه دادند، 

به او ندادند...«
*آیندگان و روندگان برگ سوم است.یکی از جالب ترین شخصیت های 
دوره پهلوی، بی شک داریوش همایون است.همایون که بود؟ چگونه 
چطور  را  رستاخیز  تا  سومکا  بین  فاصله  کرد؟  طی  را  ترقی  مدارج 
فاصله  می کرد؟  جذب  را  هویدا  که  داشت  ویژگی هایی  چه  پیمود؟ 
شعارهایش در آیندگان با عملکردش در وزارت اطالعات چگونه قابل 
توضیح است؟ پاسخ این پرسش ها را در کتاب »آیندگان و روندگان« 
می توان یافت.همایونی که از خودش راضی است: »بر روی هم که 
نگاه می کنم، نه، آن جور ناراضی نیستم از زندگی. فکر می کنم که 
در  ولی  کامال  نه  حاال  است،  داشته  امکان  من  برای  که  در حدی 
داشته است، کارهایی که می خواستم  امکان  برای من  حدودی که 

انجام دادم...«
*اقتصاد و امنیت برگ چهارم ازاین مجموعه است. اگر بتوان پنج 
شان  یکی  قطعا  برشمرد،  پهلوی  رژیم  سقوط  برای  اصلی  دلیل 
در  تبعیض  و  فساد  و  فقر  فزونی یابنده  احساس  اقتصادی،  وضعیت 
دهه پایانی عمر آن رژیم بود و این عجیب است چون اقتصاد ایران 
داشت.  و حیرت انگیز  آن، عملکردی درخشان  از  قبل  در یک دهه 
این جاست که خاطرات دکتر علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد در بیشتر 

سال های دهه 40، خواندنی و جذاب می شود.
 دوست صمیمی وزیر دربار پهلوی، داستان های خواندنی ای دارد، نه 
فقط از وزارت خانه های اقتصاد و نفت و صنایع و کشاورزی یا سازمان 
آذربایجان،  بحران  از  که  بازرگانی  اتاق  و  مرکزی  بانک  و  برنامه 
نهضت ملی شدن صنعت نفت، کودتای 28 مرداد، دانشگاه و ساختار 

آموزش و...
تا امروز، همین چهار جلد از پروژه تدوین »تاریخ شفاهی و تصویری 
ایران معاصر«توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر شده است. 
*مثل همیشه فروشگاه ساربوک شعبه 15 خرداد مأمن مناسبي 
براي دریافت کتاب وتنفس دراتمسفر منزه فرهنگ وکتاب است.*

بازارچه کتاب
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شعر آئیینی مدیون نوآوری حداد است
             مصطفی جوادی مقدم

 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان

به  حداد  استاد  با  من  آشنائی 
و  بیست  و   70 دهه  اوایل 
تازه  که  زمانی  و  قبل  چهارسال 
وارد انجمن های ادبی شدم  بر 

می گردد. در آن زمان انجمن ادبی صبا تشکلی قوی 
اساتیدی همانند آل  بود و  با جایگاهی مستحکم  و 
یاسین، فیضی، وارسته، شریف و حداد در آن جلسات 
میدان دار بودند و هنگامی که این چهره ها با بیان 
اشعاری قوی و فاخر خودی نشان می دادند جرأت 
بودیم  تر  جوان  که  ما  از  شعرخوانی  و  وجود  ابراز 
اما فروتنی و تواضع اساتیدی مانند  گرفته می شد! 
استاد حداد کاشانی که با همه اهل گرمی و مراوده 
بودند باعث می شد تا ضمن ایجاد دوستی با امثال 
هم  شعر  وادی  در  ما  هدایت  و  راهنمائی  به  بنده 

بپردازند.
استاد حداد از نامداران عرصه شعر و ادب ایران است 
امروز  مذهبی  و  آئیینی  شعر  من  ی  عقیده  به  که 
مدیون نوآوری های ایشان و خدمت او به این وادی 
و  ها  هیئت  که  زمان  از  ای  برهه  در  یعنی  است. 
از شعر  نوعی خاص  جلسات مذهبی در سیطره ی 
کاشانی  مشفق  و  حداد  مانند  اساتیدی  بود  مذهبی 
و  کردند  ایجاد  حیطه  این  در  تحولی  و  شدند  وارد 
در این میان از آنجا که کاشان مهد تشیع و شعائر 
مداحان  که  کاشانی  مداحان  تنها  نه  است  مذهبی 
می  استفاده  آنها  آئیینی  اشعار  از  نیز  شهرها  سایر 

کردند.
استاد حداد تبحر ویژه ای در قصیده سرائی داشت 
و تسلط او به زبان عربی و البته آگاهی و اطالعات 
به  ادبی  بدیع  صناعات  از  استفاده  و  شعری  باالی 
سرودن  و  بارورکردن  ضمن  او  تا  آمد  وی  کمک 
شمار  انگشت  ی  زمره  در  محکم  های  قصیده 
شود.  محسوب  ایران  سرایان  قصیده  و  شاعران 
با  حسنه  ارتباط  و  مراوده  حداد  استاد  دیگر  ویژگی 
این  و  بود  انجمن های شعری  و  ادبی  همه جوامع 
تا  افزاد جامعه  ترین  با عامی  ارتباط  و  نیکو  اخالق 
حتی مراوده و همنشینی صمیمانه با باالترین چهره 
همانند رهبری نظام- که همیشه از ایشان با عنوان 
) حداد ما ( یاد می کردند- است که از یک شاعر) 
شاعر( می سازد. ویژگی دیگر حداد کاشانی در وادی 
شعر تبحر او در همه قالبهای شعری بود چنانکه در 
شعر طنز نیز دستی پرمایه بر آتش داشت. چه بسیار 
شاعرانی که فقط شعر مذهبی می سرایند و چه غزل 
سرایانی که توانائی سرودن قصیده ندارند اما من به 
شخصه ایشان را قصیده سرائی توانا می دانم که با 
سرودن قصیده ی چلچراغ به شاعری مانند عنصری 
تنه می زند و این در حالی است که استاد حداد جدا از 
اینکه در قصیده سرائی که توانائی و مهارت خاصی 
می خواهد استادی تمام عیار بود از معدود شاعران 
توانای ایران در استفاده از کلمات جناس در شعر نیز 

محسوب می شد.
با فراغ استاد حداد و در آستانه ی سالگرد درگذشت 
استاد مشفق ستاره ی ادبی دیگری از آسمان شعر 
شعر  آنکه  با  و  گرایید  خاموشی  به  ایران  و  کاشان 
و  ادبی  محافل  همه  در  سال  های  سال  تا  حداد 
اما  بود  ماندگار خواهد  و  روایت خواهد شد  مذهبی 
پیکر شعر و  بر  ناپذیر  او ضایعه ای جبران  با رفتن 
ادبیات ایران وارد شد و امید آنکه بتوانیم ادامه دهنده 
ی روش و منش و اخالق و سواد شعری این شاعر 

بلندمرتبه و گرانقدر باشیم.

یادداشت 1
ز می کن پر  را  امشب سبو  دال 
کن طی  میخانه  و  منزل  حریم 
به حق امشب که حق من را ندا داد
داد طال  از  فزون تر  نرخی  را  تو 
کرد وا  یکباره  ابرویمان  از  خم 
کرد رها  را  ما  میکده  میان 
داد سبو  آب  تشنه ام   جان  به 
داد خو  میخانه  و  ساقی  با  مرا 
کرد نهان  ِمهری  سینه ام  درون 
که وصف حال او کی می توان کرد
نگاری در  این  از  آید  بگفتا 
بی شماری عاشقان  دارد  که 
کنون ساقی و من بر یک قراریم
نگاریم سبِز  مقدِم  خماِر 
به دستی میکده هر کس  درون 
مستی بهِر  نموده  پر  را  قدح 
آمد هستی  تمام  ناگه  ولی 
آمد مستی  لحظه های  کماِل 
سبویی دستش  من،  دست  پیاله 
بویی چه  آمد  عاشقی  نسیِم 
خدایا آن که گفتی رخ عیان کرد
کرد نهان  را  غصه هایم  تمام 
هوشم برده  گفتی  که  آن  خدایا 
بنوشم باده  او  دست  از  فقط 
اوست فقط  میخانه  پیر  که  چرا 
شراب عشق و پیمانه فقط اوست
کرد او  به  رو  باید  قلندرگونه 
کرد وضو  صدها  دیدنش  برای 
او دیوانه ی  شده  عالم  همه، 
او میخانه  ی  مِی  مسِت  منم 
نگیرم ساقی  کِف  از  می  دگر 
نگیرم باقی  مِی  از  سراغی 
چرا؟ چون نوش کردم با حقایق
صادق صهبای  از  عمر  تماِم 

کارنامه ای پربار به عمر 70 سال 

  دکتر عبدالرضا مدرس زاده 
     استاد ادبیات دانشگاه

مرحوم استاد حداد کاشانی یکی 
گنجینه  و  نامدار  شاعران  از 
بود.  کاشان  معاصر  شعر  های 
شهرت ادبی ایشان از یک سو 
قصیده  و  فاخر  و  محکم  شعر  سرودن  ی  واسطه  به 
دیگر  از سوی  و  تازه  و  تر  و غزل های  های مفصل 
در زمینه ی شعر آئیینی و توجه به مکتب اهل بیت)ع( 
و  بود  عقیده  و صاحب  نامدار، صاحب سبک  شاعری 
اصرار داشت که شعر فاخر و برآمده از احساس را در 
خدمت باورهای مکتب اهل بیت)ع( و مخصوصأ حادثه 
ی کربال و نهضت امام حسین)ع( قرار دهد و انصافأ آن 

مرحوم در این وادی شاعری موفق بودند.
از نظر گذر ایام استاد حداد به توفیق الهی بیش از 90 
سال عمر بابرکت داشتند و اگر فرض کنیم که از 20 
سالگی به وادی شعر و ادبیات و انجمن داری وارد شدند 
تنه در حوزه ی شعر و  از 70 سال یک  بیش  ایشان 
ادب حضور داشته اند. دوران جوانی استاد حداد مصادف 
است با حضور استاد حسینعلی منشی در انجمن ادبی 
صبا و بعدها استاد فیضی هم به این انجمن وارد می 
تا سال های  ادبی در کاشان  تنها تشکل  این  و  شود 
بعد از انقالب نیز به روال سنتی خود ادامه می دهد و 
در این بین استاد حداد از اعضای فعال و عضو هیئت 
مدیره این انجمن محسوب می شود. ایشان بعدها که 
سپس  و  انجمن سخن  اسالمی،  فرهنگ  نشر  کانون 
کلیم پا به عرصه فعالیت در وادی شعر و ادبیات کاشان 
گذاشتند در این محافل به صورت تأثیرگذار شرکت و 
به هدایت نسل جوان مبادرت می کردند و این رخداد تا 
1 ماه قبل و حضور ایشان در جلسه کانون نشر فرهنگ 
اسالمی ادامه داشت. آشنائی من با استاد حداد به 30 
سال قبل بر می گردد که در دوره دبیرستان وارد انجمن 
های ادبی شدم و از ایشان به عنوان استادی تمام عیار 

فراگرفتیم و آموختیم و خاطره داریم.
استاد حداد به موازات حضور در انجمن ادبی صبا از آنجا 
که صدای خوبی هم داشتند پایه گذار جلسات مداحی 
با عنوان جامعه مداحان در کاشان نیز بودند و تا همین 
روزهای واپسین عمر چه بسیار مداحان نامداری که به 
قصد کسب فیض سراغ ایشان می رفتند. در این بین 
نسل میانسال مداحان مشهور کاشان ارادت خاصی به 
استاد دارند و محال است که در برنامه هایشان شعری 
از استاد حداد ارائه نکنند و وی بی آنکه خودش مایل 
مداحی  به  را  اش  آئیینی  شعری  اثر  بخواهد  و  باشد 
تعارف کند به سراغش می رفتند و افتخارشان این بود 
و هست که در مجالسشان اشعار حداد را زمزمه کنند و 
مردم را بگریانند. با این پیشینه ادبی و شعری می توان 
گفت استاد حداد کارنامه ی مجسم شعر و ادبیات و به 
خصوص شعر آئیینی کاشان در همه این 70 سال بود 
و انصافأ این استاد شاعری بی حاشیه و بی آالیش بود 
را بهانه ای  انجمن داری  ادبی و  و حضور در محافل 
برای جاه طلبی، شهرت و ریا قرار نداد و بنا به رسالت 
شاعری صمیمانه و خالصانه از فضای انجمن های ادبی 
بیشترین و بهترین بهره برداری را صورت می داد. استاد 
حداد شاعری تمام عیار از جهت گام برداشتن در همه 
قالب های شعری مانند قصیده، غزل، مثنوی و ... بود 
و این در حالی است که بسیاری از شعرا فقط در برخی 
قالب ها طبع آزمائی می کنند و این ویژگی مهم دیگری 
از استاد در کنار مهارت در سرودن قصیده و غزل مرثیه 
های محکم، فاخر و ماندگار است و گزافه نیست اگر 
بگوئیم استاد حداد در سرودن شعرهای احساسی و بعضأ 

عاشقانه هم دستی پرمایه بر آتش داشتند

استاد یادداشت 2 قلب  گویا؛  و  بود  کوتاه  خبر  راد -  مهدی سلطانی 
عباس حداد پس از شاید 95 سال تپش از حرکت ایستاد. این 
خبری بود که شامگاه جمعه 25 دی ماه به سرعت در میان 
تا  شد  دست  به  دست  اجتماعی  های  شبکه  کاشانی  کاربران 
توقف  از  بعد  ساعت  دو  یکی  شهر  اهالی  سوم  یک  حداقل 

ضربان قلب این شاعر نامدار معاصر از کوچ ابدی اش با خبر شوند. 
رنگ رخسار استاد همانگونه که مردم سیلک همین چند روز پیش 
آن را در دیدار و گفتگو با حداد به تصویر کشید به واسطه ی کهولت 
سن و بستری شدنش در خانه خبر از رویداد بدی می داد و کسانی 

که این اواخر در کوچه ای که به تازگی به نامش شده بود به دیدن 
او رفتند احتمال می دادند که همین روزها شاید موعد خداحافظی 
غمبار جامعه شعر و ادب کاشان و چه بسا ایران با بزرگی از بین خود 
باشد. می گویند خانواده استاد و به ویژه فرزند ذکوری که در این ماه 
ها مراقب پدر بود از اینکه در لحظات آخر جمعه شب و حتی روز بعد 
بخش بیشتری از متن های ارسالی کاشانی ها در تلگرام در تسخیر 
نام  نداند  اما کیست که  اند  خبر درگذشت استاد بود غافلگیر شده 
استاد عباس حداد در میان شعرای نامی و معاصر دیار سیلک دست 
کمی از مشفق نامدار – که سال گذشته از بین ما رفت - و سپیده 
کاشانی و فیضی و شرمی و چه بسا حتی باالتر از برخی از آنها باشد 

و در این بین درگذشت او به خبری مهم تبدیل شود.
جبران  حالی  در  عباس حداد  استاد  مانند  نامدار  درگذشت شاعری 
ناپذیر می نماید که او در اکثرغالب های شعری مانند غزل، مراثی، 
زیادی  اشعار   .. و  با مضامین مذهبی، عرفانی، طنز  و   .. و  قصیده 
سروده بود که در این بین 3کتاب شراره عشق ، صد آسمان ستاره 
و صد کهکشان ستاره که در مجموع شامل 6000 بیت شعر می 
شود تاکنون از او منتشر شده و به نظم درآوردن قران کریم با 30 
هزار بیت که حاصل 9 ماه تالش و کوشش بود و عاقبت در سال 
84  این تالش به صورت کتابی فاخر منتشر شد و مورد تشویق و 
استقبال مقام رهبری نیز واقع گردید اثر ماندگار دیگری است که 
از استاد و شاعر قدیمی و کهنه کار شهرمان به یادگار مانده است. 

به گواه روایت فرزندش در دیداری که حدود یک ماه پیش هفته 
نامه مردم سیلک با این استاد بیمار و رنجور داشت با وجود همین 
حال نزار از سرودن شعر غافل نبود و گهگاه اگر میلش می کشید و 
حس و حالی پیش می آمد چند بیتی از خود به یادگار می گذاشت 

مانند این ابیات که : 
در وادی تقوی رو و کم ما و منی کن / ای نفس به هر 
جا که روی خودشکنی کن / سودی نبری از بر این ما 
و منی ها / تقوی چو کنی همچو اویس قرنی کن / هر 
کس که بدت گوید و کام تو کند تلخ / تلخی ندهد سود، 
تو شیرین سخنی کن / هر کس که کند کج دهنی فاقد 
عقل است / عرفان که نگفته ست که تو هم کج دهنی 
کن / مست صلوات نبی و آل نبی باش / خوش بو دهن 
خود زگل یاسمنی کن / با طبع رسا نیز سر زلف سخن 
)حداد(   / و ختنی کن  از مشک خطا  / مشکین همه  را 
تو ماباقی این عمر گران را / در سایه ی فرمان رسول 
مدنی کن / ای نفس تو هم دزد و دغل ظلم و ستم را / 

چون ریش خود از ریشه کنی، ریشه کنی کن.
باید و شاید  آنگونه که   استاد عباس حداد در حالی درگذشت که 

نه قدر دید و نه بر صدر نشست. صاحب منصبان شهر چه 
آنها که در سالها و دهه های گذشته مسئولیتی داشتند و 
چه امروزی ها او را مانند نامداران کاشانی دیگر قدر منزلت 
ندانستند. او نه در طول این چند دهه در مراسمی باشکوه 
تجلیل شد و نه تا قبل از آنکه خانه نشین شود خیابان یا 
بلواری به نامش کردند. سهم استاد عباس حداد با همه آن یال و 
کوپال فرهنگی و ادبی اش فقط حک شدن نامش بر تابلوی ورودی 
او و  آنکه  بود که در آن زندگی می کرد آن هم بدون  کوچه ای 
خانواده اش از این حاتم بخشی مدیران شهر باخبر شوند.  فرزندش 

در همین دیدار مردم سیلک با استاد و در البالی گفتگوهایمان می 
گوید )یک روز که از خانه تا سر کوچه را طی کردم ناگهان نگاهم 
به تابلوی جدید کوچه افتاد که نام و نشان پدرم بر آن حک شده 
پیام  ارسال  ایستاده  حرکت  از  استاد  قلب  که  هم  حاال  البد  بود!( 
تسلیت و چاپ بنر با رنگ و لعاب های مختلف از طرف ارگان ها 
و سازمان های مختلف است که در مجالس ترحیم و یابود او رخ 

نمائی خواهد کرد.
 همان سازمان و نهادهای عمدتأ فرهنگی و شهری که گاهأ شاید 
در مقابل نامگذاری معبری به نام او مقاومت می کردند! حاال همانها 
احتماأل با استاد عباس حداد و نام بزرگش مانند مرحوم تفضلی و 
دورافتاده در گوشه  بلواری  رفتار خواهند کرد که  سهراب سپهری 
شهر به طول حداکثر 500 متر را به نامشان زدند و خالص!! آری، 
شاید تنها کسی که در همه این سالها قدر و منزلت استاد عباس 
از  قبل  دوران  در  یکبار  که  بود  انقالب  رهبر  دانست  می  را  حداد 
وقتی  اش  روحانی  دوستان  از  تعدادی  با  اسالمی  انقالب  پیروزی 
به  و  زد  استاد حداد  خانه  به  آمدند سری هم  کاشان  به  از مشهد 
دیدارش شتافت و بار دوم چند سال پیش و در ماه رمضان بود که 
تا  تا کاشان به دنیال استاد عباس حداد فرستاد  شخصأ کسانی را 
این شاعر هم در دیدار صمیمانه رهبر کشور و نظام با شعرا و ادبا 

حاضر باشد.

سهم قدرشناسانه او هم مانند سهراب و تفضلی بود!

کاشان در سوگ حداد

پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به مناسبت درگذشت استاد حداد

با  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   : نیوز  کاشان   
صدور پیامی درگذشت استاد عباس حداد ادیب و شاعر 

برجسته کاشانی را تسلیت گفت.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آمده  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  پیام  در  کاشان، 

است:
اناهلل و انا الیه راجعون

از  ارغنون هستی نغمه ای غمگنانه سر داد و  بار دیگر 
مکتب  مرید  که  گفت  سخن  نامداری  شاعر  هجرت 

سید الشهدا و ائمه اطهار بود.
مرحوم استاد عباس حداد کاشانی، اندیشه ای هنرمندانه، 

طبعی عارفانه و سرشتی مردم دار داشت.
روند  از  شاخص  و  برجسته  بخشی  او  بی شک 
محسوب  کهن  سرزمین  این  آیینی  شعر  جریان سازی 

می شود.
جامعه  به  ضایعه  این  تسلیت  عرض  ضمن  اینجانب 
از  ادبیات،  و  شعر  دوستداران  و  فرهنگ  و  ادب  اهل 
خداوند متعال برای آن فقید علو درجات و برای خانواده 
شکیبایی  و  صبر  مرحوم،  آن  محترم  بازماندگان  و 

آرزومندم.
علی جنتی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

ولی  رفت،  مداوم می  و  آرام  ماشین جیپ  و  بودند  .. همه ساکت 
دست اندازهای جاده نمی گذاشت پلکی روی هم بیاید. توی ماشین 
جیپ، حاج آقا یثربی بود و دو نفر از دوستانش. جاده در نور مهتاب 
نمای زیبایی داشت و هنوز مانده بود تا به کاشان برسند. حاج آقا از 
دور ساختمان سفید و تازه سازی را دید که با دیگر ساختمان های 
راننده  از  بود.  ساخته شده  به سبک خاصی  و  داشت  فرق  کاشان 

پرسید: آن ساختمان کی قد علم کرده؟
راننده از آینه، نگاهی به مسافرانش کرد و گفت: تازه ساخته شده سید! 
اسمش »کلبه صحرا«ست. از خدا بی خبرها ساخته اند برای عیاشی!

آقا صالح که کنار آقا سید نشسته بود، گفت: ببینم دعوایی که دیشب 
یکی را به کشتن داد، همین جا بوده؟ راننده گفت: بله. ظاهراً مست 
می کنند و یکی شان دیگری را به باد فحش می گیرد. به تریج 
قبای دومی هم برمی خورد و چاقوکشی می کند! از آن موقع که 

این ساختمان ساخته شده، این چندمین دعوا و چاقوکشی است!
تن حاج آقا یثربی داغ شده بود و رنگ صورتش هر لحظه برافروخته تر 
می شد و حس می کرد با پتک بر سرش می کوبند. زیر لب گفت: 
همین مانده که بیخ گوش شهر میخانه بسازند. خدا می داند چند تا 

از این ساختمان های فساد در شهرهای دیگر ساخته اند.
ـ کجای کاری آقا سید؟ فقط این کارشان نیست که، سر مملکت 

چه بالها که نیاورده اند!
ـ باید تا آنجا که از دستمان بر می آید، جلوشان را بگیریم. هر قدر 

ما بی اعتنا باشیم، آنها جری تر می شوند.
از ماجرای کلبه صحرا دو هفته می گذشت. روز عاشورا بود و مردم 
عزاداِر هیئت ها و دسته های مختلف و چند نفر از مسئوالن کاشان 
در مسجد جمع بودند. از روزگار قدیم همیشه رسم بر این بود که 

اجداد حاج آقا یثربی روز عاشورا مراسم روضه خوانی داشتند.
بودند  منتظر  زنی  سینه  و  مداحی  از  بعد  عزادار  مردم  روز هم  آن 
حاج آقا به منبر برود و روضه را بشنوند. آقا سید از پله های منبر 
ابتدا قدری درباره مصایب روز عاشورا صحبت کرد و  باال رفت و 
به  و فحشا  فساد  از  مردم  به خاطر حفظ  »امام حسین  بعد گفت: 
شهادت رسید. او نمی توانست ببیند یزید الابالی و بی دین بر امت 
اسالم حکومت کند. چراکه حکومت بی دین، سرمایه های مملکت 
را به باد می دهد. در زمان ما هم اوضاع چندان فرقی نکرده است 
و حکومت زمان ما هم دارد خودش را گم می کند و مردم روز به 
روز گمراه تر می شوند. نمونه ا ش همین کلبه صحراست که اگر 
جلویش را نگیریم، فساد و فحشا تا پستوی خانه ها پیش می آید 
را  آنجا  دارم  نظر  در  بخواهد،  اگر خدا  کند.  فلج می  را  و مملکت 
بخریم و به مسجد تبدیلش کنیم. خانه کوچکی در قم دارم که می 
فروشمش، از شما هم هرکسی مایل است، به اندازه وسعش کمک 
کند تا این ننگ بزرگ را پاک کنیم. به نظر من، این جوان ها که 
امروز برای اباعبداهلل عزاداری می کنند، حیف است فردا به عربده 

کشی بیفتند«.

فردای روضه، سید مهدی کمی آرام شده بود و حس می کرد تا 
حدی وظیفه اش را انجام داده است. او مردم را برای کمک خواسته 
بود و مردم هم بعد از مراسم عزاداری روز عاشورا قول داده بودند تا 
آنجا که می توانند، کمک کنند و حتی هیئت ها نذورات جمع شده 

را پیش کش کرده بودند.
همین طور که آماده رفتن به قم می شد، به همسرش گفت: »من 
دارم به قم می روم. اگر آقای اسحاقی آمد، آن چند کتابی را که 
روی طاقچه گذاشته ام، بده تا ببرد و به او بگو تا چند روز دیگر 

هوای مدرسه را داشته باشد تا سرم خلوت شود«.
سید مهدی به قم رفته و خانه را فروخته و برگشته بود، ولی پولی را 
که در مقابلش ریخته بود و می شمرد، اندک بود و بسیار طول می 
کشید تا به قیمتی برسد که با صاحب آن ساختمان توافق کرده بود.

شصت و دو هزار و پانصد تومان. همه پول همین بود و دیگر چیزی 
از او  برای فروختن نداشت و کسی دیگر را هم نمی شناخت که 
با  خانم  پروین  بود.  گذاشته  زانو  بر  سر  و  نشسته  بخواهد.  کمک 
سینی چای به اتاق آمد و پول ها را روی زمین دید. پرسید: حساب 

و کتاب چه را می کنی سید!؟
سید مهدی سرش را بلند کرد، استکان چای را برداشت و بالشی 
تا  ام، پولمان نمی رسد  را زیر دستش گذاشت و گفت: کم آورده 
آن ساختمان را بخریم و دیگر عقلم به جایی قد نمی دهد. خدا به 
برد و یک گلوبند و  زیر چارقد  را  برسد. زن دست هایش  دادمان 

یک جفت گوشواره بیرون آورد. حاج آقا یثربی به طالها نگاه کرد 
و گفت: اینها را چه کنم؟

ـ بفروش.
ـ مگر یادگار پدرت نیست؟

ـ حرف های پدرم آویزه گوشم شده که می گفت: »سعی کنید هر 
بهترین  کنم  می  فکر  کنید.«  درستش مصرف  جای  در  را  چیزی 

جایی که می شود اینها را خرج کرد، همین جاست.
ـ از دختر حاج عبد اهلل آل آقا، این طور بخشش ها دور از تصور هم 

نیست. هرچه باشد خون بهبهانی ها توی رگ های توست.
سید طالها را از همسرش گرفت و پروین خانم استکان های خالی 
تلفن زنگ زد.  بیرون رفت. در همان لحظه  اتاق  از  را برداشت و 
حاج آقا گوشی را برداشت و جواب سالم کسی را داد که پشت خط 
بود. بعد از چند ثانیه گفت: تقریبًا بیست و شش هزار تومان، می 

فرستی؟ بزرگواری می کنی آقای ادیبی.
شور و شوق صدایش، پروین خانم را به اتاق کشاند. حاج آقا سید 
همسرش  به  و  کرد  خداحافظی  تلفن  گوشی  پشت  مرد  با  مهدی 
گفت: درست شد، آقای ادیبی می گوید: »همه کسری پول را می 

دهم.« زن دست به آسمان برداشت و خدا را شکر کرد.
چند روز بعد حاج آقا یثربی کلید را گرفته بود و از پله های ساختمان 
و  دوستان  بخواند.  نماز  رکعت  دو  بام  پشت  در  تا  رفت  می  باال 
شاگردانش برای شست وشو و مرتب کردن آنجا آمده بودند و یکی 
از تاجران شهر کاشان چند تخته فرش آورده بود. طلبه ای جوان 
هم یک قاب روزنامه پیچ زیر بغل داشت و منتظر بود سید از بام 
پایین بیاید. سید محمد با جعبه ای شیرینی به سوی بام رفت و بعد 

از چند دقیقه با پدر و دوستان پدرش برگشت.
 طلبه جوان جلو آمد و به سید تبریک گفت و اجازه خواست تا تابلو 
را نصب کند. سید نردبان را نشانش داد. طلبه جوان با نردبان بیرون 
ساختمان  در  جلوی  وقتی  افتادند.  راه  دنبالش  مردها  بقیه  و  رفت 
رسیدند که او تابلو »کلبه صحرا« را از سر در ساختمان جدا کرده و 

جای آن تابلو »مسجد الحسین)ع(« را نصب کرده بود.
آقای حداد، یکی از دوستان صمیمی حاج آقا یثربی که برگه ای در 

دستش بود گفت: حاال که همه جمعند، دو بیت شعر بخوانم.
سید به پهنای صورت خندید و گفت: بخوان شاعر جان، بخوان.

آقای حداد روی پله ایستاد و خواند:

صف مالیکه تجلیل از این بنا کردند
                 به سجده رفته و تجلیل کبریا کردند

به حسن عاقبِت این زمین نگر حداد 
                 که بود میکده و خانه خدا کردند

 
 * برگرفته از وبالگ صاف و ساده .... نقطه سرخط)مهدی گرگ پور(

روایتی از برچیده شدن بساط "کلبه صحرا"در بحبوحه مبارزات انقالبی در کاشان

مسجدالحسین)ع( ،آیت اهلل یثربی و شعر حداد

جامعه فرهنگی و ادب پرور کاشان کماکان و با گذشت 1 سال و نیم، در ناباوری 
کوچ ابدی مشفق شعر و غزل ایران بود که در شب بیست و ششمین روز از دی ماه 
نود و چهار نیز با خبر درگذشت شاعر متعهد، بلندآوازه، چیره دست و نامی دیگری 

از این خطه محزون و متأثر گشت.
بی شک نام رشک برانگیز استاد عباس حداد و بیش از نیم قرن گام برداشتن او 
را  او  که  مردمی  یاد  و  در ذهن  ابد  تا  و سرزمین  ملک  این  ادب  و  وادی شعر  در 
می شناختند و به همشهری بودن با اون مفتخر بودند ماندگار خواهد بود. عشق و 
عالقه و وابستگی او به وادی شعر و غزل به حدی بود که تا لحظات آخر عمر که 
به واسطه ی کهولت سن و ناتوانی از حضور فیزیکی در بطن جامعه در خانه بسر 
می برد به شهادت برخی رسانه های مکتوب شهر که چندی پیش به دیدارش رفتند 

هر گاه حس و حالی پیش می آمد از سرودن شعر غافل نبود.
در بلندآوازگی شادروان استاد عباس حداد همین بس که رهبر فرزانه انقالب یک 

بار در سال های پیش از فجر پیروزی ملت ایران از مشهد به کاشان و به دیدار این 
شاعر و ادیب فرهیخته آمد و چند سال پیش نیز در دیدار صمیمانه شان با شاعران 
و ادبای پیشکسوت و جوان در ایام ماه مبارک رمضان ضمن یادآوری خاطرات آن 
ی  شنونده  استاد  منزل  در  لحظات  آن  شیرین  و  جالب  های  نکته  تبادل  و  دیدار 
اثر و  اکثر صنایع شعری  بودند که در  بلندمرتبه  نامی و  این شاعر  از اشعار  چندی 

یادگاری از خود بر جای گذاشته است.
استاد  درگذشت  مصیبت  وسیله  بدین  کاشان  شهر  اسالمی  شورای  عمومی  روابط 
عباس حداد را که عمری در راه اعتالی فرهنگ و ادب سرزمین متمدن و هفت 
آئینی و عاشورائی تالش و کوشش  ویژه وادی شعر  به  و  بزرگ  هزارساله کاشان 
جامعه  به  گردید  فرهنگ  حوزه  در  دیار  این  اهالی  عظمت  و  فخر  باعث  و  نمود 
نجیب و ارزشمند فرهنگ ، شعر و ادب کاشان، دوستداران و ارادتمندان به ایشان و 
همچنین خانواده محترم این استاد فرزانه تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه 

خداوند متعال برای آن عزیز علو درجات آرزومند است.

پیام شورای اسالمی شهر کاشان به مناسبت درگذشت شاعر بزرگ شهر
نام جاودانه استاد عباس حداد تا ابد ماندگار خواهد بود  

پذیرش آگهی در 
سایت و هفته نامه 
مـردم سیـلک

mardomesialk@gmail.com
 www.mardom-sialk.ir
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نشست هماهنگی برنامه های هفته 
پویش ملی مبارزه با سرطان

ملی  پویش  هفته  های  برنامه  هماهنگی  جلسه  در 
دفتر  ،کارشناس  فنی  حضورمعاون  با  سرطان  با  مبارزه 
،تحقیقات  درمان  معاونتهای  دانشگاه،نمایندگان   ریاست 
ودرمان  بهداشت  شبکه  دانشگاه  عمومی  وفناوری،روابط 
بهداشت  واحدهای  مسئول  وبیدگل،کارشناسان  آران 
،بهداشت  ای  حرفه  ،بهداشت  مدارس  خانواده،بهداشت 
مردمی  های  ،مشارکت  سالمت،تغذیه  ،آموزش  محیط 
مقرر  غیرواگیردار  وبیماریهای  عمومی   ،روابط  ،اموراداری 
شد تا اهداف هفته ملی مبارزه با سرطان در کاشان و آران 

بیدگل در 6برنامه و رویکرد انجام شود.
به گزارش وبدا دراین جلسه ابتدا درخصوص اهداف پویش 
و گروههای هدف این پویش بحث و گفتگو  و در ادامه  
ترند بیماری سرطان در جهان و ایران و کاشان در 5 ساله 
خصوص  در  نظر  وتبادل  بحث  از  پس  و  بررسی  گذشته 
برنامه های این هفته برنامه های 6 گانه آموزش جوانان 
سرطان،  خطر  عوامل  خصوص  در  نوجوانان  و 
درخصوص  سالمت  مروج  مساجد  در  آموزش 
آموزش در مدارس مروج  عوامل خطر سرطان، 
سالمت درخصوص عوامل خطر سرطان، آموزش 
عوامل خطر سرطان ها در کلیه پرسنل دانشگاه 
درخصوص عوامل خطر سرطان، آموزش رابطین 
سرطان،  خطر  عوامل  درخصوص  بهداشتی 
عوامل  درخصوص  ورزشی  همایش  برگزاری 
برگزار  عملیاتی  به صورت  هفته  این  در  خطر سرطان 
شود. گفتنی است از  8 الی 15بهمن ماه به عنوان هفته  
پویش ملی مبارزه با سرطان نامگذاری شده و شعار امسال 
»سرطان قابل پیشگیری و درمان است با خود مراقبتی و 

امید« می باشد .

جمع آوری بیش از 5 تن گالب و 
عرقیات تقلبی در کاشان

کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان گفت: بیش از 5 تن گالب و عرقیات تقلبی در سال 

جاری از دستفروشان اتوبان کاشان جمع آوری شد.
به گزارش ایرنا محسن فتحی مقدم در جلسه ستاد خدمات و 
هماهنگی سفر کاشان اظهار داشت: این میزان گالب، عرقیات 
و شربت های رنگی غیرمجاز که به صورت غیرمتعارف در 
محل های غیربهداشتی تهیه شده بود طی 62 مورد بازرسی 

کارشناسان این واحد جمع آوری شده است. 
وی گفت: اقدام دستفروشان به فروش گالب و عرقیات در 
اتوبان کاشان مشکلی است که واحد بهداشت دانشگاه با آن 
مواجه است. وی افزود: این مشکل تنها با عوامل واحد بهداشت 
و دانشگاه علوم پزشکی حل نمی شود و نیازمند تدبیر ویژه 
ای است زیرا دستفروشان در اتوبان خود را محق در این زمینه 
می دانند. فتحی مقدم گفت: واحد بهداشت همچنین در بحث 
کنترل بهداشت گالبگیری در ایام گالبگیری و کنترل بهداشت 
موادغذایی در ایام نوروز فعالیت های الزم را داشته و در این 
راستا سامانه 190 نیز جهت پاسخگویی به مشکالت بهداشتی 

مردم راه اندازی شد.
وی به طرح تحول سالمت نانوایی های سطح شهرستان اشاره 
و تاکید کرد: تاکنون دو مرحله بازدید از تمامی نانوایی های 
سطح شهرستان انجام شده و تا پایان سال مرحله آخر بازدیدها 
صورت و جهت تعطیلی نانوایی هایی که امتیاز آنها کمتر از 70 

باشد، اقدام خواهد شد. 

روزنه

اتوبوس سالمت در کاشان به راه افتاد
معاون فرهنگ، اجتماعی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 
این  مختلف  نقاط  در  سالمت  اتوبوس  اندازی  راه  از  کاشان 

شهرستان خبر داد. 
به گزارش ایرنا محمدعلی یوسفی با بیان اینکه اتوبوس سالمت 
جهت ارایه خدمات پزشکی رایگان به شهروندان شامل ویزیت 
رایگان، تست فشار و قند خون در ایستگاه های اتوبوس راه 
اندازی شده است افزود: این طرح در هفت ایستگاه میدان 15 
خرداد، چهارراه ورزشی ناجی آباد، میدان کمال الملک، شهرک 
نقوی و دروازه دولت و مصالی  بیمارستان  انقالب، روبروی 

بقیه اهلل االعظم طی در نوبت روزانه اجرا می شود.
تا  سالمت  اتوبوس  طرح  اجرای  اینکه  به  اشاره  با  یوسفی 
دهم بهمن ماه در کاشان ادامه دارد، گفت: مشاوره و آزمایش 
و  شود  می  انجام  رایگان  صورت  به  سالمت  اتوبوس  در 
توانمندسازی شهروندان، پیشگیری از رفتارهای پرخطر نظیر 
ایدز و آشنایی با این بیماری و راه های انتقال و روش های 
در  که  افرادی  یا  و  مبتالیان  شناسایی  و  ابتال  از  جلوگیری 
اتوبوس  اندازی  راه  اهداف  جمله  از  دارند  قرار  خطر  معرض 
روحی  و  جسمی  سالمت  سطح  ارتقای  وی  است.  سالمت 
شهروندان، بهره وری و ایجاد تعامل با همشهریان و استفاده 
بهتر شهروندان از زمان حضور در ایستگاه های اتوبوس را از 

دیگر اهداف اجرای این طرح نام برد.

مصرف بی رویه نوشیدنی های شیرین، خطر 
ابتال به سرطان و آلزایمر را افزایش می دهد
تحقیقات اخیر نشان می دهد که نوشیدنی های شیرین روی 
پروتئین های مغزی اثر می گذارد. بیست درصد از پروتئین های 
تولید شده درون مغز، مربوط به قدرت تصمیم گیری و تفکر 

هستند و همین پروتئین ها بر اثر دریافت زیاد مایعات شیرین 
تغییر می کنند و آسیب می بینند. نوشابه و دیگر نوشیدنی های 
شیرین، باعث چاقی می شوند و فرد را در معرض دیابت قرار 
می دهند و همین امر باعث بروز بیماری های قلبی عروقی می 
شود؛ ولی این نخستین باری است که تاثیر آن بر روی مغز 
مورد بررسی قرار گرفته است.  تحقیقات اخیر نشان می دهد 
که ساالنه حدود 184 هزار نفر در سراسر جهان، جان خود را بر 

اثر مصرف بی رویه نوشابه از دست می دهند.
باورند که نوشابه های گازدار  این  امور تغذیه بر  متخصصین 
باعث چسبندگی خون می گردند و افزایش غلظت خون سبب 
کندشدن حرکت خون در رگ ها می شود. افزون بر این، این 
پدیده می تواند باعث لخته شدن خون و بروز مشکالت قلبی 
و مغزی گردد. براساس اظهارات این پژوهشگران نوشابه های 
خنک حس چشایی را نیز از بین می برند و در مصرف کننده 

اشتهای کاذب به غذای بیشتر ایجاد می شود . 

خبرنامه سالمت
هاي  سال  در  مري  سرطان  بروز  میزان   - سیلک  مردم 
2001 و 2002 میالدي براي تمام گروهها 4/7 در هزار بوده 
زیست  عوامل  تعیین  جهت  محدود  شواهد  و  مدارک  است. 
کشورهاي  در  مري  سرطان  ایجاد  بر  موثر  شغلي  و  محیطي 
غربي و صنعتي وجود دارد. میزان بروز سرطان معده و مرگ 
و میر ناشي از آن در سیاهپوستان 2 برابر سفید پوستان و در 
از  حاکي  متعدد  هاي  بررسي  است.  زنان  برابر   2 نیز  مردان 
وجود زیاد ریسک فاکتورهاي محیطي و شغلي سرطان معده 
در نقاط مختلف دنیا مي باشد. میزان بروز سرطان کولون براي 
تمام گروههاي جمعیتي از 39/9 در 100 هزار در سال 1973 
به 47/9 در 100 هزار در سال 1985 میالدي افزایش یافت. 
در ارتباط با میزان بروز سرطان کولون و رابطه آن با عوامل 
شواهد  که  گردیده  انجام  زیادي  تحقیقات  محیطي  و  شغلي 
مبین وجود رابطه اي معني دار میان عوامل شغلي و محیطي 

با بروز سرطان کولون مي باشد.
مواد و روشها: این مطالعه یک بررسي مروري بوده و اساس 
آن بر جستجو و تهیه مقاالت گوناگون در زمینه سرطان هاي 
و  عوامل  ویژه  به  و  فاکتورها  ریسک  روده،  و  معده  مري، 
باشد. در  ایجاد آن مي  فاکتورهاي موثر محیطي و شغلي در 
این بررسي از تعداد زیادي از مقاالت مروري اینترنتي استفاده 

شده است. 
نتایج: شواهد اپیدمیولوژیک مربوط به افزایش سرطان مري 
تتراکلرواتیلن در کارگران  نظیر  آلي  ترکیبات  با  تماس  اثر  در 
خشکشویي و نقاش خانه ها مبین افزایش میزان مرگ و میر 2 
برابر در آنها مي باشد. مطالعات گسترده در زمینه افزایش ابتال 
به سرطان مري و افزایش مرگ و میر ناشي از آن در افراد و 
کارگران در تماس با روغن هاي معدني و ترکیبات فلزي ثابت 
شده است. همچنین خطر افزایش مرگ و میر ناشي از این نوع 
سرطان در اثر تماس با محصوالت جانبي احتراق نظیر دوده 
نیز ثابت گردید. مروري بر چندین مطالعه افزایش میزان بروز 

سرطان معده را در مواجهه با ترکیبات سرب تایید مي کند. 
آب  نیترات  زیاد  مقادیر  بین  را  ارتباطي  چین  کشور  محققین 
هاي آشامیدني مناطق مختلف و افزایش سرطان معده بدست 
در  معده  سرطان  بروز  میزان  افزایش  دیگر  مطالعات  آوردند. 
آلي  هاي  ها، حالل  آفت کش  نظیر  ترکیباتي  با  مواجهه  اثر 
)تولوئن(، ترکیبات فلزي و روغن هاي معدني، ذرات آزبستوز، 
رساندند.  اثبات  به  روي  و  طال  سرب،  آهن،  فلزي  ذرات 
همچنین نقش پرتوهاي یونیزان در افزایش بروز سرطان هاي 
مري، معده و کولون در انسان نیز تایید گردیده است. شواهد 
و مدارک دال بر آن است که مواجهه و تماس با محصوالت 
آبهاي  در  ها  هالومتان  تري  کلرزني همچون  از  ناشي  جانبي 
آشامیدني و نیز تماس با ترکیبات حالل آلي نظیر گزیلن و تولوئن 

در افزایش خطر بروز سرطان کولون در انسان موثر مي باشد. 
مواد  از  بسیاري  حاضر  مطالعه  در  گیري:  نتیجه  و  بحث 
پرتوهاي  و  فلزي  ذرات  معدني،  و  آلي  شیمیایي  ترکیبات  و 
بروز  سبب  محیطي  و  شغلي  مختلف  هاي  بصورت  یونیزان 
سرطان هاي مري، معده و روده گردیده اند. در این زمینه الزم 
است عالوه بر پژوهش هاي بیشتر و دقیق تر درباره شناسایي 
تاثیر  و  ورود  راههاي  و  محیطي  و  فاکتورهاي شغلي  ریسک 
میان  در  فردي  بهداشت  و  حفاظت  اقدامات  به  بدن،  در  آنها 
کارکنان شاغل در این گونه محیط هاي شغلي و نیز پاکساري 

و حفاظت از محیط زیست نیز توجه ویژه اي نمود. 
خالصه فارسي: نتایج مطالعات گوناگون حاکي از افزایش خطر 
بروز سرطان مري در کارگران خشکشویي ها و رختشویخانه ها 
 )PCE( در اثر تماس با حالل هاي آلي نظیر تترا کلرو اتیلن
ترکیباني  و  است. در تحقیقي دیگر نقش روغن هاي معدني 
فلزي در افزایش بروز سرطان مري و مرگ و میر ناشي از آن 
از سرطان مري  ناشي  افزایش میزان مرگ و میر  اثبات شد. 
در اثر تماس با محصوالت جانبي احتراق نظیر دوده نیز اثبات 
گردید. افزایش خطرات سرطان معده در مطالعات شغلي و در 
بعضي  است.  شده  اثبات  ها  آفت کش  با  مواجهه  مورد  افراد 
کارگران  در  معده  بروز خطر سرطان  افزایش  مبین  از شواهد 

صنایع تولیدي ترکیبات شیمیایي آلي همچون بنزن و تولوئن 
و  ها  رادیولوژیست  در  معده  سرطان  بروز  افزایش  باشد.  مي 
با پرتوهاي یونساز  اتمي در تماس  بازماندگان حوادث  نیز در 
تایید گردید. در مطالعات دیگر افزایش بروز سرطان معده در 
روي  سرب،  آهن،  آزبستوز،  ذرات  با  مواجهه  مورد  کارگران 
سرطان  بروز  خطر  افزایش  از  زیاد  شواهد  شد.  اثبات  طال  و 
کولون در انسان بر اثر تماس با حالل هاي آلي نظیر گزیلن 
بروز  افزایش  تاثیر  مطالعات  از  برخي  دارد.  حکایت  تولوئن  و 
سرطان کولون را توسط فرآورده هاي جانبي ناشي از کلرزني 

در انسان ثابت مي کند.

مواردی که باید از آن ها دوری کنیم
فراورده های گوشتی

مقاله  هر  در  گوشتی  فراورده های  عزیزمان  دوست  این  آری، 
تا  گرفته  کالباس  و  سوسیس  دارند.از  فعال  حضور  سرطانی 
همبرگر و هات داگ و گوشت دودی و هر قلم فرآورده گوشتی 
که تصور کنید یکی از عاملین اصلی سرطان معده و دستگاه 
روده  و  معده  مانند  از سرطان هایی  اگر  گوارشی هستند. پس 
می ترسید، شک نکنید که اولین قدم پرهیز از مصرف این گونه 

خوراکی ها است.
برخی پزشکان اصطالح رعایت در مصرف را به کار می برند، 
به  بیشتر  رژیم غذایی  از  از عبارت حذف کامل  تازگی  به  اما 
گوش می رسد، به این خاطر که نشانه های بسیاری از ارتباط 
این خوراکی ها با سرطان وجود دارد، مخصوصا کودکان را از 

خوردن این دسته غذاها منع کنید.
غذاهای شور

بدن تنها به میزان اندکی نمک نیاز دارد، اما بسیاری از ما بیش 
از مقدار مورد نیازمان نمک دریافت می کنیم. غذاهای شور با 
سرطان معده ارتباط دارند،.پس از غذاهای کنسروی، چیپس و 

نمکدان نیز دوری کنید.
هلیکوباکتر پیلوری

آخرین چیزی که باید از آن دوری کنید هلیکوباکتر است. این 
باکتری موجب زخم معده می شود. این باکتری در بدن بسیاری 
را  خود  که  کافیست  باشد،  داشته  وجود  است  ممکن  افراد  از 
صورت  در  و  کنید  تست  باکتری  این  وجود  تشخیص  برای 
مبتال بودن به این باکتری طی یک دوره مصرف آنتی بیوتیک 

تجویز شده توسط دکترتان این باکتری را از میان ببرید.

رژیم غذایی پیشگیری از سرطان معده
مرکبات

از  همه ما می دانیم که پرتقال ودیگر مرکبات همگی سرشار 
ویتامین C هستند و این ویتامین را بیش از بسیاری از گیاهان 
و میوه جات در خود جای داده اند. ویتامین C تنها برای مقابله 
دارد.  کاربرد  این ها  از  بیش  و  نیست  مناسب  با سرماخوردگی 
این ویتامین ضد سرطان نیز هست. ویتامین سی با رادیکالهای 
آزاد که به طور معمول در متابولیزم ما ایجاد می شوند و بسیار 
خطرناک هستند مقابله می کند. همانند یک خودرو که گازهای 
آلوده و فعال تولید می کند، بدن ما نیز در واکنشهای شیمیایی 
خود رادیکالهای آزاد تولید می  نماید. ویتامین سی همانند سپر 
شما را در مقابل این رادیکالها محافظت می کند و آنها را خنثی 
می نماید. برای رسیدن به نتیجه دلخواه لزومی ندارد که یک 
تشت پر از پرتقال را سر بکشید، کافیست یک پرتقال یا هر 

مرکبات دیگری را هر روز میل کنید.
 Flavonoids همچنین مرکبات دارای ماده دیگری به نام
یا فالونویدز هستند که از حمله سلولهای سرطانی به بافتهای 
این ماده در بخش درونی میوه  البته  سالم جلوگیری می کند. 
نیست و بیشتر در پوسته خارجی میوه قرار دارد، بنابراین اضافه 
کردن پوست مرکبات به صورت رنده شده به ساالد می تواند 
با  بیافزاید. پس  بدن شما  برای  میوه  این  به خاصیت  باز هم 
خوردن ویتامین سی از شکل گیری سلول سرطانی جلوگیری 
از  میوه  پوست  درون   Flavonoids خوردن  با  و  می کنید 

حمله انها به بافت سالم جلوگیری می نمایید.

هویج
نتیجه  می کنید  مشاهده  هویج  در  که  نارنجی  روشن  رنگ 
آنتی  این  قوی.  بسیار  اکسیدان  آنتی  یک  است،  بتاکاروتن 
کار  از  سی  ویتامین  همانند  را  آزاد  رادیکالهای  اکسیدان 
می جنگند،  رادیکالها  با  هم  کنار  در  ماده  دو  این  می اندازد. 
می نماید  خنثی  خون  جریان  درون  را  رادیکالها  سی  ویتامین 

و بتاکاروتن پوسته سلولها را محافظت می نماید.

سیب زمینی شیرین
هستند  بتاکاروتن  از  سرشار  نیز  زمینی ها  سیب  نوع  این 
نیز  زمینی  سیب  نوع  این  مالیم  نارنجی  رنگ  البته  که 
نیست،  ماجرا  تمام  این  اما  است.  ماده  همین  از  ناشی 
نام  به  هستند  دیگری  ماده  دارای  سیب زمینی ها  این 
قهوه  یا  کافئین  با  ارتباطی  هیچ  اسید  این  کافئیک.  اسید 
به  خون  جریان  قطع  موجب  ماده  این  ندارد.  کاپوچینو  و 

تومورهای درحال رشد می گردد.

خانواده پیازها
پیاز، سیر، پیازچه همگی جنگجویانی مبارز در مقابل سرطان 
کنید،  له  گوشت  تخته  روی  را  سیر  یک  شما  اگر  هستند. 
 allicin آلیسین  بو  این  می خیزد.  بر  آن  از  شدیدی  بوی 
است. آلیسین یک ماده ضد سرطان است. این ماده از موادی 
تشکیل می شود که درون بخش های مختلف سیر وجود دارند 

و هنگامی که شما سیر را له می کنید بوجود می آید.
را میل کنید، کافیست یک  نیست که یک دسته سیر  نیازی 
اثرات  از  تا  نمایید  مصرف  روز  هر  را  آن  از  تکه  دو  یا  تکه 
سالمتی آن بهره مند شوید. فقط مواظب باشیم که 10 دقیقه 
بعد از له کردن سیر صبر کنید و سپس آن را بپزید، این کار 

به آلیسین فرصت می دهد که شکل بگیرد.

بررسي عوامل سرطان زاي شغلي و محیطي در سرطان هاي مري، معده و روده

تغذیه ، یکی از مسائلی است که کمک شایانی در یادگیری 
بهتر به دانش آموزان می کند تغذیه  در منزل و همین طور 
میان وعده هایی که در مدرسه صرف می شوند هر دو در 
یک سو عمل می کنند و نمی توان از تغذیه میان وعده 

هایی که در زنگ های تفریح استفاده می شود ،چشم پوشی کرد زیرا این تغذیه نیز 
بسیار اهمیت دارد .البته باید  به تغذیه دختران بیشتر توجه داشت زیرا دختران با ورود 

به سن بلوغ و شروع دوران قاعدگی نیاز بیشتری به مواد مغذی ،پروتئینی دارند .
تغذیه بسته به نوع فعالیت کودکان و دانش آموزان متفاوت است . 

بنابراین هرچه میزان فعالیت بدنی دانش آموز بیشتر باشد طبعا به انرژی بیشتری نیاز 
دارد که این انرژی توسط کربوهیدرات ها که عمدتا در نان و غالت وجود دارند تامین 
خواهد شد البته چربی ها نیز منابع تامین کننده انرژی هستند . بهتر است برای تامین 
انرژی مورد نیاز کودکان سنین مدرسه گروه نان و غالتی مثل برنج، ماکارونی... را 

در برنامه غذایی آنان بگنجانیم .
به  تمایل   تفریح  ساعات  در  اروپایی  آموزان  دانش  که  دهد  می  نشان  تحقیقات 

خوردن شکالت ، ساندویچ های سرد و گرم دارند .
در سالهای اولیه مدرسه ، دانش آموزان تغذیه هایی را که خانواده ها به آنها می دهند 
را با خود می برند اما در سال های بعد و با رشد دانش آموزان و ورود به مقاطع باالتر 

تحصیلی آنها دیگر تمایلی به حمل خوراکی به مدرسه ندارند.

تغذیه دانش آموزان در مدرسه چگونه باشد؟

سال  هایی که کودک در مدرسه ی ابتدایی می  گذراند، از نظر تغذیه دوره مهمی 
است، زیرا رشد کودک در این سنین ادامه دارد، اگرچه سرعت رشد او کمتر از سال  
های اول زندگی است، ولی باید توجه داشت که هر مرحله از رشد، وابسته به مرحله 

قبل بوده و مرحله بعد را تحت تاثیر قرار می دهد.
اصوال دانش آموزان به 3 وعده غذایی اصلی و 2 میان  وعده در طول روز نیاز دارند 
و باید از تمامی گروه های غذایی شامل شیر و لبنیات، گوشت و حبوبات، سبزیجات، 
میوه جات و گروه نان و غالت مصرف کنند و تعادل و تنوع غذایی در این سنین 

مهم است.
تغذیه باعث رشد و تکامل بچه ها می شود و همچنین در سالمت آن ها نقش بسیار 
مهمی دارد. این مسئله در هنگام مدارس ممکن است دچار مشکالتی شود که باید 
با دقت حل شوند چرا که در صورت بی توجهی می تواند باعث بروز بیماری های 

مختلفی در فرزند شما شود.
وعده ی صبحانه، نقش بسیار موثری در سالمت جسمی و فکری دانش آموزان دارد.
ثابت شده است که بچه هایی که صبحانه می خورند در مدرسه تمرکز بیشتری دارند 
و قدرت یادگیری شان باالتر است. آن هایی صبحانه نمی خورند حافظه کوتاه مدت 

شان صدمه می بیند و تمرکزشان در کالس کم است.
 صبحانه باید قندهایی که به صورت فوری جذب می شوند مانند آب میوه ها، عسل 
و مربا و همچنین مواد قندی را که دیرتر جذب می شوند مانند نان و کیک صبحانه 

دارا باشد.

اهمیت صبحانه
صبحانه یکی از اصلی ترین وعده های غذایی روزانه کودک است. بچه ها یی که 
یادآوری  و  یادگیری  قدرت  و  تر  پایین  دارای ضریب هوشی  نمی خورند  صبحانه 

کمتری هستند.

مصرف صبحانه:
تغذیه سالم کودکان را در دوران مدرسه بهتر است از خانه و با وعده صبحانه آغاز 
کنید. صبحانه تامین کننده انرژی صبحگاهی برای فرد بوده و با صرف صبحانه می 
ارتباط معناداری بین عدم  انرژی امیدوار بود. بررسی ها  توان به آغاز یک روز پر 

مصرف صبحانه و افت تحصیلی در دانش آموزان گزارش می کنند.
برای  نداشتن زمان  مهمترین دالیلی که موجب عدم مصرف صبحانه می شوند، 
صرف صبحانه و یا بی میلی دانش آموز عنوان می شود. بر این اساس توصیه می 
شود خانواده های گرامی، شام را زودتر صرف کرده و امکان خواب آرام را برای کودک 
در شب هنگام فراهم کنند تا کودک صبح روز بعد زودتر از خواب بیدار شود و این 
خواب کافی می تواند همراه با صرف زود هنگام شام، موجب افزایش میل کودک 

به صرف صبحانه شود.
بهترین مواد غذایی که می تواند در صبحانه همراه با نان صرف شوند، عبارتند از: 
ترکیبی از پنیر و گردو، کره بادام زمینی و عسل، خامه و عسل و کره و عسل. در 
صورت تمایل کودک، مصرف آبمیوه های طبیعی و شیر نیز انتخاب های مناسبی 

برای این وعده می باشند.

والدین چه کمکی می توانند انجام دهند:
به موقع  تا کودک در ساعت معین و  ابتدایی شب صرف شود  » شام در ساعات 
بخوابد«  کودکمان را صبح به موقع ) با فاصله زمان مناسب از زمان حرکت به مدرسه 

( بیدار کرده تا پس از کمی نرمش و ورزش برای صرف صبحانه اشتها پیدا کنند.«
» فعالیت بدنی درشرایط ناشتا سبب افزایش هورمون رشد در کودکان می شود. پس 

کمی تحرک به رشد کودکان کمک میکند .«
» صبحانه را به عنوان یک وعده غذایی مهم تلقی کننند و همگی به دور یک سفره 
به صرف صبحانه بپردازند تا تشویقی برای کودکان باشند.«  سعی شود نان تازه و یا 
گرم شده برای صبحانه تهیه شود«  سفره صبحانه را می توان با سبزیجات، خیار و 

گو.جه فر نگی، دلپذیرتر نمود«
نمونه هایی از صبحانه کامل و مقوی شامل:

فرنی .شیر برنج ، حلیم .و عدسی و فرآرودهای غالت مثل شیرین گندمک همراه 
باشیر نان و پنیر و گردو ، تخم مرغ ، کره و عسل، خرما همراه با یک لیوان شیر ، 

نان ، و پنیر و گوجه فرنگی
 توصیه هایی برای صبحانه:

یک لیوان یا یک دوم لیوان آب میوه به اضافه نان به مقداری که اشتها دارند همراه با 

پنیر یا شیر و یکی دوبار در هفته استفاده از خامه، کره 
از خامه و کره بیشتر  پنیر  و مربا است. ارزش غذایی 
با یک  از غالت صبحانه همراه  استفاده  گاهی  است. 

لیوان شیر هم میتواند مفید باشد.
مصرف  پنیر  حتما  است  بهتر  هستند  حساس  شیر  به  نسبت  که  هایی  بچه   *
کنند. حتی می توان از ماست چکیده و سفت هم به عنوان صبحانه استفاده کرد.
باید صبحانه بیشتری بخورند و یا یک  *بچه ها در روزهایی که ورزش دارند 
میان وعده مانند نان و پنیر و گردو همراه داشته باشند. حتی می توانند از بعضی 
کیک ها و کلوچه ها به خصوص آنهایی که مغز گردو دارند استفاده کنند. دکتر 
به هیچ  میان وعده  یا  ها هنگام صرف صبحانه  بچه  توصیه می کنند،  کیمیاگر 

وجه ازچیپس یا پفک استفاده نکنند.
*برای بچه ها یک برنامه متنوع صبحانه داشته باشید و از خودشان هم کمک 

بگیرید تا صبحانه خوردن برایشان جذاب شود.
*برای تهیه میان وعده ای که در مدرسه همراه می برند از پیش برنامه ریزی 
کنید. از پیش مواد غذایی را به صورت عمده تهیه کنید. کلی خرید کردن هم 

ارزان تر است و خیال تان هم از بابت مواد اولیه راحت خواهد بود.
*هر شب یک مدت زمان خاص را به تهیه و آماده کردن میان وعده روز بعد 

دهید. اختصاص 
*میوه ها را هم در این میان وعده در نظر بگیرید. تنوع غذایی را رعایت کنید.

*کودکان از خوردن غذاهایی که خودشان درست کرده اند لذت می برند. اجازه 
بدهید آنها هم در این کار کمک کنند.

*یک بسته نایلون فریزر تمیز برای بسته بندی این میان وعده ها کنار بگذارید.
از کودک  از پیش  از  دارید حتما  به درست کردن غذاهای جدید  *اگر تصمیم 

بخواهید تا آن را بچشد و اگر دوست داشت برایش تهیه کنید.
*اگر سیب پوست کنده به کودک خود می دهید سطح آن را با کمی آب و آب 

لیمو اسپری کنید تا در زمان مصرف در مدرسه سیاه نشود.
*اگر به کودک تان پول برای خرید کردن از مغازه ها نمی دهید خودتان چند 

مدل بیسکویت یا کیک سالم تهیه کنید و به او بدهید تا همراه ببرد.
*سعی کنید ساالد و گوجه فرنگی را آخر از همه به ساندویچ اضافه کنید و زیاد 

فشار ندهید تاله نشود و خمیر نان را شل نکند.
و  کتلت  و  نان  یا  گردو  یا  سبزی  پنیرو  و  نان  لقمه  یک  وعده  میان  *بهترین 
کوکوی خانگی است. درهر حالت بهتر است از کالباس یا سوسیس برای تغذیه 

کودکان استفاده نشود.
با توجه به این که در بیشتر بوفه های مدارس غذاهای آماده  از بوفه  *خرید 
بودن  سالم  صورت  در  نیست.  مناسب  می شود،  ارائه  کالباس  و  سوسیس  با 
غذاهای خانگی این بوفه ها کودک می تواند گاهی از غذاهای بوفه استفاده کند.

تمیز  و  خالی  کامل  طور  به  را  فرزندتان  کیف  بار  یک  وقت  چند  *هر 
موجب  ساندویچ  های  خرده  یا  کیف  در  مانده  غذاهای  بقایای  تا  کنید 

نشود. کیف  آلودگی 

* عکسخانه سالمتاهمیت تغذیه دانش آموزان در دوران تحصیل

در  ایدز  آزمایش  و  رسانی،مشاوره  اطالع  اتوبوس 
مدت یک هفته و در میادین 15خرداد ، میدان کمال 
 ، نقوی  بیمارستان  انقالب،مقابل  الملک،شهرک 
مصال و دروازه دولت و در دو نوبت صبح و بعداز ظهر 
به فعالیت در اخذ تست تشخیص سریع ویروس 

HIV )ایدز( پرداخت .
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قهرمانی تیم شهید مدرس زاده کاشان 
در مسابقات والیبال قهرمان استان
شهید  تیم  والیبالیست  کوچولوهای   - سیلک  مردم 
مدرس زاده در مسابقات دو روزه والیبال رده ي سني 
82 استان اصفهان  به مقام قهرمانی دست یافتند. در 
این بازی ها که باحضور 32 تیم و در هشت گروه چهار 
تیمي در سالن صفوي پور اصفهان برگزار شد کاشانی 
اینده   ، شهرب  خمیني  های  تیم  دادن  شکست  با  ها 
سازان اصفهان و اکادمي والیبال ناحیه دو اصفهان به 

عنوان سرگروه به جمع 16 تیم برتر راه یافتند. 
شاگردان علی اصغر عموزاده در این بازی ها که البته 
بود  نیز همراه  اردهال کاشان  تیم شهید  با سوم شدن 
در مرحله تک حذفي تیم گلپایگان را شکست دادند و 
در یک هشتم نیز با مغلوب کردن تیم نجف آباد راهی 
نیمه نهایي این بازی ها شدند. اسپادانای اصفهان نیز 
مغلوب بزرگ کاشانی ها در این مرحله بود تا در فینال 
این مسابقات نیز تیم هیات والیبال خمیني شهر دست ها را 
به عالمت شکست باال برد و همه چیز حکم به قهرمانی 
این  در  کاشان  نوجوان  و  نونهال  های  والیبالیست 
و  بدهد  باخته  واگذاری حتی یک ست  بدون  بازی ها 
والیبالیست های تیم شهید مدرس زاده با این قهرمانی 

به مسابقات کشوري راه یابند.
اسامي بازیکنان نونهال تیم شهید مدرس زاده کاشان 
: امیر عباس جناقي باف، ابوالفضل واحد پور فرد، امیر 
ناظمي  ابوالفضل  خورشا  اصغر  علي  عبداللهي،  حسین 
انصاري فرد،  بیدگلي، علي رضا محمودیان، علي رضا 
مربي  عبدلي.  معین  صالح  رضا  احمد  امینیان،  محمد 

علي اصغر عموزاده، سرپرست حسین نادري

پیروزي بسکتبالیست های کاشان 
مقابل نفت امیدیه

شاگردان احسان زرین کار در رقابتهاي لیگ دسته اول 
بسکتبال قهرماني باشگاههاي کشور مقابل نفت امیدیه 
از هفته ی سوم  بازی که  این  پیروزي رسیدند. در  به 
رقابت های  از هفته سیزدهم  و  ها  بازی  برگشت  دور 
لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه هاي کشور برگزار شد 
تیم بسکتبال شهرداری کاشان مقابل نفت امیدیه را با 
حالی  در  پیروزی  این  دهد.  شکست   65 بر  نتیجه70 
حاصل شد که تیم شهرداري کاشان در بازي رفت نیز 
موفق شده بود جنوبی ها را با نتیجه 73 بر66 مغلوب کند. 

کشور  باشگاههاي  قهرماني  بسکتبال  اول  دسته  لیگ 
تیم  تهران،  مهرام  مازندران،  کاله  تیم،   17 حضور  با 
ملي جوانان، آرارات تهران، شیمي درتهران، شهرداري 
کاشان، پارسا مشهد، نفت امیدیه، پتروشیمي بندر امام، 
شهرداري دزفول، شاهین اهواز، آدمیس میناب، پدافند 
رعد اصفهان، ریرا قزوین، صنعت مس کرمان، هیئت 
بسکتبال قم و هیئت بسکتبال کردستان در یک گروه 

برگزار می شود. 
کاشان  شهرداری  بسکتبال  تیم  بازیکنان  کادر  در 
محمدرضارضائي، محمدطاالري ، پویا نجفیان،  اشکان 
علي  عابدي  محسن  زارع،  مهین  آرمین  ویسي،  اله 
علي  حسین   ، مرشدي  محمدمتین  کاشاني،  امانتي 
همچنین  و  محمدرضاقرباني  و  درگي  محمد   ، اکبري 
مهدیزاده  حمیدرضا  دهقاني،  محمد  کار،  زرین  احسان 
و مجتبي وحید نژاد در کادر فنی  و علي محسني به 
عنوان تدارکات  و مسعود رجائي در سمت سرپرست و 

مهدي واعظي به عنوان مدیر تیم فعالیت دارند.

ارژن شیراز 5 – 3 شهروند کاشان
تیم فوتسال شهروند کاشان در حالی در اولین بازی دور 
برگشت لیگ یک فوتسال ایران در شیراز مقابل ارژن 
مغلوب شد که در بازی رفت و در خانه هم بازی را به 
میهمان خود 3-1 باخته بود. ارژنی ها که مدعی اول 
مقابل حریف کاشانی  برتری  پی  در  الف هستند  گروه 
ثمر  به  را  بازی  نخست  گل  توانستند  و  بودند  خود 
برسانند اما شهروند با دو گل حریف را شوکه کرد اما 
ارژن توانست دو گل به ثمر برساند و سه بر دو پیش 
بیفتد ولی این برتری تا پایان نیمه نخست پایدار نماند 
و کاشانی ها به گل سوم خود رسیدند تا نیمه نخست 

سه بر سه مساوی به پایان برسد.
نکته مهم در این بازی شکست تیم نگون بخت شهروند 
در مقابل چشمان سید محمد ناظم الشریعه- سرمربی 
و  داشت  حضور  سالن  در  که  بود  ملی-  تیم  شیرازی 
شاهد بازی ارژنی ها بود و در انتها به تقدیر و تشکر از 

بازی خوب شیرازی ها پرداخت.
با دو   ، آغاز شد  تاخیر  با کمی  نیز که  بازی  نیمه دوم 
گل از سوی لبنیات همراه بود و شیرازی ها در حضور 
پایان  به  دو  پنج  برتری  با  فوتسال  ملی  تیم  سرمربی 
رساند تا با بیست امتیاز و چهار امتیاز فاصله نسبت به 
تیم دوم جدول ، صدر جدول را برای خود محکم سازد.

سایه روشن 

مهدی سلطانی راد - هر چند تیم والیبال آکادمی 
باریج اسانس آخرین دیدار خود در دور گروهی را 
هم در خانه به متین دامغان با نتیجه 3 بر 1 واگذار 
کرد اما قبل از این بازی هم مشخص بود شاگردان 
جوان اما فاقد روحیه میرسیدمصطفی شجاعی که 
تنها برای 2 بازی از این مربی حرف شنوی خواهند 
داشت حتی با وجود پیروزی در این بازی هم راهی 
ناباورانه  و  تلخ  نتایج  نمی شوند چرا که  پلی آف 
برای  لیگ یک مجالی  بازی های  آنان در طول 
والسکو  سابق  دستیار  فنی  های  توانائی  عرضه 

نگذاشته بود. 
به هر حال اما پرونده داروسازان که بعد از 4 سال 
تیم  در  غیبت  فصل  یک  و  برتر  لیگ  در  حضور 

لیگ  های  رقابت  در  اسانس(  باریج  )آکادمی  نام  با  امسال  داری 
یک حاضر شدند با 8 بازی، 7 شکست و تنها یک برد و کسب 3 
امتیاز و ایستادن در قعر جدول 5 تیمی گروه سوم بسته شد تا این 
ناکامی همه اهالی ورزش شهر را به این نتیجه برساند که مدیران 
این شرکت علی رغم میل به استمرار ستایش برانگیز راه و روش 
مرحوم سید حسین حجازی در سرمایه گذاری در ورزش قهرمانی 
و سهیم شدن در بارورشدن استعدادهای ناب ورزشی قشر نوجوان 
و جوان کاشان نتوانستند همانند لیگ برتر 92 برای اهداف ورزشی 
باشگاه استراتژی درستی تعریف کنند و سردرگمی در هدف گذاری 
ها باعث شد تا نام و آوازه والیبال کاشان با این نتایج تا حد زیادی 

به مخاطره افتد.
لیگ یک کشور  در  آبان  اوایل  از  در حالی  اسانس  باریج  آکادمی 
به  بومی،  تأثیرگذار  بازیکن  به کمبود  توجه  با  که  رفت  میدان  به 
خصوص با رفتن صادق زارع و میرآفتاب به متین دامغان- حریف 
روز آخر کاشانی ها- مجبور به جذب حدود 10 بازیکن غیربومی 
و به کارگماردن محمد فدوی- پیشکسوت با ارزش والیبال کاشان 
و دستیار سابق شجاعی در لیگ برتر89- به عنوان سرمربی شد و 
در کل بازی ها فقط در خانه پاس مشهد موفق به کسب پیروزی 
گردید تا مشخص شود که مدیران شرکت باریج اسانس مانند دوران 
حضور مصطفی کارخانه در لیگ برتر 92 امسال نیز همه چیز را به 
نداشتن یک مشاور فنی کاربلد متخصص و البته دلسوز باخته اند و 
از نیم فصل دوم لیگ یک بود که مشخص شد از سرپرستی گرفته 
تا آخرین عضو شاغل در این تیم توانائی هدایت این تیم به پلی 
آف را ندارند و بدین ترتیب بود که مدیران و هیئت مدیره دلسوز 
باشگاه به این نتیجه رسیدند که وقتی آب در کوزه هست باید به 

تشنه لبی پایان داد.

بازگشت پر راز و رمز ژنرال!
والیبال دوستان کاشانی از فردای روزی که باریج اسانس در لیگ 
برتر فصل 91 با مرحوم حسین معدنی به عنوان هشتم رسید منتظر 
بازگشت میر سید مصطفی شجاعی به مجموعه شگفتی ساز لیگ 
برتر فصل 89 بودند. به گمان بسیاری از آنها مراحل نزول گام به 
با رفتن دستیار سابق والسکو به  باریج اسانس در لیگ برتر  گام 
دنبال آن فعل و انفعاالت و برخی اصطکاک های بوجود آمده در 
ابتدای فصل 90 میان او و مدیران ارشد باشگاه کلید خورد. شجاعی 
که از جنس والیبال بود و سال ها در لباس تیم ملی از امثال صابرپور 
و ماتسوموتو آموخته بود و والسکو نیز با عالقه به پشتکار و پیگیری 
در کسب دانش روز والیبال و اینکه در کنار سرمربیگری یک تمرین 

دهنده خوب نیز محسوب می شود او را در 
تیم ملی کنار خود نشاند و به نظر جداشدن 
چنین مهره ای از باریج اسانس که تنها یکی 
دو ماه قبل از شروع لیگ نیمکت تیم ملی 
را در میان تعجب والسکو رها کرد و به رتق 
تا  کمی  پرداخت  شهرش  تیم  امور  فتق  و 

قسمتی غیر منطقی می نمود. 
شجاعی از تیمی که حاصل دسترنج خودش 
از زیرگروه ها بود و در نیم فصل دوم امید 
زیادی می رفت که به جبران نتایج بد دور 
گمان  بی  این  و  گرفت  کناره  بپردازد  رفت 
آغاز دوران نزول سبزپوشان داروساز بود که 
به ویژه با آمدن مصطفی کارخانه به نیمکت 
تیمشان و با جذب مهره های نامدار ملی پوش و با تجربه در کنار 
ادامه حضور غفور و رحیمی تدارک وسیعی برای قهرمانی در لیگ 
برتر 92 دیدند و حتی این رؤیا تا آخر دور گروهی نیز تعبیر شدنی 
و  تمرکز  و  انسجام  و  نظم  نبود  دلیل  به  یکباره  به  اما  نمود  می 
دیسیپلین در همه الیه های تیم گوئی عنان کار از دست همه درفت 
و شهرداری ارومیه در دو بازی رفت و برگشت پلی آف و همه چیز 
را به زوج کارگرپیشه سنتی به عنوان مربی بر روی نیمکت و پوریا 

فیاضی در زمین واگذار کرد. 
این در حالی است که باریج اسانس 2 فصل قبل از این تراژدی با 
هزینه ای تنها کمی باالتر از نیم میلیارد تومان راهی لیگ برتر شد 
و اگر مصدومیت بدموقع امیر غفور و بدشانسی گریبان شاگردان 
شگفتی  توسط  سومی  عنوان  به  رسیدن  گرفت  نمی  را  شجاعی 
دادن غول  نبود، هر چند شکست  از دسترس  برتر دور  لیگ  ساز 
های پرمهره ای مانند داماش گیالن، پیکان و سایپا که در نهایت 
همین 3تیم در پایان فصل روی سکو رفتند دست کمی از قهرمانی 
بازگشتی  بازگشت.  اسانس  باریج  به  هم  باز  اما  شجاعی  نداشت. 
دیرهنگام بعد از 4 سال و برای تنها دو بازی در لیگ یک. او که 
فرصت و از تیم هم البته شناختی نداشت باریجی ها را در اراک و 
مصاف با صدرنشین گروه همراهی کرد که نتیجه ای جز شکست 
3بر صفر برای کاشانی ها به همراه نداشت و عمأل مجال این تیم 
برای رسیدن به پلی آف از کف رفت تا خیلی ها از خود بپرسند دلیل 

بازگشت شجاعی در این برهه چه بود؟ 
آیا او به همین راحتی ریسک اضافه شدن به تیم تنها برای دو بازی 
را پذیرفت ؟! آیا شجاعی تنها برای این دو بازی آمد تا معجزه ای 
اتفاق بیفتد و از هدر رفت هزینه های امسال تیم داری داروسازان 
جلوگیری شود؟! آیا دستیار سابق والسکو که در همه این سال های 
رد  را  ها  برتری  لیگ  مختلف  پیشنهادات  اسانس  باریج  از  دوری 
می کرد و چیزی را به قضا و قدر نمی سپرد در این برهه حساس 
به همین راحتی حاضر شد تا سابقه حرفه ای و آبروی خود را با 
باریج اسانس- که هنوز آن را مانند فرزند خود  سرنوشت محتوم 
دوست دارد- در لیگ یک تاخت بزند؟!! چرا مذاکرات ابتدای فصل 
او با باریجی ها به ثمر نرسید و حاال و برای تنها دو بازی تقریبأ 
گویا  بود؟!  میدان  به  او  بازگشت  شاهد  کاشان  والیبال  تشریفاتی 
خبرهائی در راه است! برخی گمانه زنی های رسمی و غیر رسمی 
حاکی از در راه بودن رخدادهای خوشایند و دلچسب برای والیبال 
برای  است  الزم  شاید  که  است  نزدیک  آینده  در  هم  آن  کاشان 
قطعی شدن این گمانه زنی ها و پیش بینی ها تا فصل آینده لیگ 

برتر والیبال ایران صبر کرد .. 

مثل لیگ برتر 92، این بار نداشتن استراتژی کار دست باریجی ها داد
بازگشت پر رمز و راز ژنرال!

تشکر سکونشینان از مدیران شرکت باریج اسانس
خانم حسیبی، مچکریم ..

در  اسانس  باریج  بازی  آخرین  چهارم  گیم  میانی  دقایق 
شجاعی  شاگردان  تکاپوی  با  دامغان  متین  مقابل  یک  لیگ 
بود  همراه  پنجم  گیم  به  رفتن  و  نتیجه2-2  به  رسیدن  در 
خبرنگار  دیدن  با  کاشانی  دوستان  والیبال  از  تعدادی  که 
پیام  تا  از وی درخواست کردند  مردم سیلک در سالن تختی 
تشکر آنها از مدیران و هیئت مدیره شرکت داروسازی باریج 
اسانس بابت حضور این شرکت در لیگ یک امسال و همچنین 
به  میرمصطفی شجاعی  بازگشت  کارهای  و  فراهم شدن ساز 
اشاره  با  آنها  از  یکی  شود.  درج  نشریه  در  اش  اصلی  خانه 
مطلعید  که  همانطور  گفت:  تختی  سالن  شلوغ  سکوهای  به 

شانسی  هیچ  اسانس  باریج  امروز 
برای رسیدن به پلی آف نداشت اما 
دوستداران والیبال کاشان به عشق 
بازگشت اسطوره والیبال شهرشان 
سالن  به  امروز  باریج  نیمکت  به 
امروز سکوها  بینید که  آمدند و می 
از روزهائی که این تیم در نیم فصل 
بازی می کرد بسیار شلوغ تر است. 
مدیره  هیئت  از  تا  است  الزم  البته 
رغم  علی  اینکه  بابت  هم  باشگاه 

بخش  دست  شهر  مسئوالن  اینکه  و  ها  حدیث  و  حرف  همه 
خصوصی را در سرمایه گذاری در ورزش نمی گیرند اما امسال 
قدردانی  و  تشکر  بودند  کاشان  والیبال  نماینده  یک  لیگ  در 
به  اسانس  باریج  هواداران  و  تماشاگران  از  دیگر  یکی  کرد. 
خبرنگار ما گفت با وجود طرز تفکری که از سال ها پیش نزد 
در  جوانان  و  ورزش  اداره  مدیران  و  شهر  اجرائی  مسئوالن 
فرش  و  توزین  مثل  خصوصی  بخش  گذاران  سرمایه  مورد 
بازگشت  داد  فراری  را  آنها  همه  و  داشت  وجود   .. و  چلسی 
مدیران شرکت  به  باید  و  بود  داری سخت  باشگاه  عرصه  به 
تبریک و خسته نباشید گفت که در چنین فضائی و هر چند با 
بضاعت محدود پا به لیگ یک گذاشتند تا والیبال در شهری که 
هیئت والیبال آن در طول سال فقط در حد مسابقات دورهمی 
آزاد و پیشکسوتان در طول شب های ماه رمضان فعال است 
در ظلمات و سوت و کوری دست و پا نزند! و البته از مدیران 
باشگاه و خانم حسیبی هم که کار را به دست کاردان سپردند 
و از مربی بین المللی والیبال کاشان در ساختار باشگاه استفاده 

مجدد کردند متشکریم.
مجدد  گذاری  سرمایه  که  امیداریم  گفت  دیگری  تماشاگر 
مدیران شرکت باریج اسانس و بازگشت مجدد آقای شجاعی 
اسانس  باریج  روزهای خوش گذشته  و  باشد  داشته  استمرار 
در لیگ برتر که در همین سالن با درخشش غفور و مصطفی 
وند و احیاشده هائی مثل حسنی و بهبودی شاخ غولهائی مانند 
شاهد  هم  باز  و  کند  پیدا  ادامه  شکست  می  پیکان  و  داماش 
باریج  ساز  شگفتی  سبزپوشان  به  ایران  والیبال  که  باشیم 

تعظیم کند.

    در لیگ برتر ماندنی هستیم اما نمی گذاریم زحمات مجموعه تیم           
حمایت شهردار کاشان بی نتیجه بماند

مهدی  شاگردان  است.  کردن  سپری  حال  در  را  خوبی  روزهای  کاشان  هندبال  معتمدی -  آریا 
دوست که تا چند سال پیش در زیرگروه بازی می کردند و بعد به لیگ دو آمدند و بعد لیگ یکی شدند 
حاالبا ربیعی مدعی روی سکو رفتن هستند. این در حالی است که هندبالیست های کاشان در هندبال 
ساحلی هم حرف های زیادی برای گفتن دارند و افتخاری که در آذرماه برای کاشان کسب کردند 
و بین المللی شدند در رسانه های محلی بازتاب نداشت، این توفیق شیرین اما می طلبید که با نگاه 

رسانه ای منعکس شود که به نظر می رسد بخاطر نبود ژورنالیسم حرفه ای ورزش 
در شهر کاشان توقع بیجائی بود. مهدی پدرام فر که همزمان با ریاست هیئت هندبال 
کاشان عنوان مدیر و سرپرست این تیم را هم یدک می کشد در گفتگویی کوتاه با 
مردم سیلک درباره روند گذشته و امروز نماینده هندبال کاشان در لیگ برتر گفت ..

امروزی هندبال کاشان خیلی  به جایگاه  برای رسیدن  ابتدا می گوید:  پدرام فر در 
زحمت کشیدیم. چه زمانی که سایپا عهده دار هزینه های تیم بود و چه بعدها که 
سازمان رفاهی تفریحی- فرهنگی ورزش امروز- با مساعدت ورزشدوستانه شهردار 
کاشان پا پیش گذاشت. تا همین جا هم بنظرم خوب و مثبت و در حد بضاعت عمل 
کرده ایم اما نمی خواهیم حاصل زحمات 5 ساله هیئت هندبال کاشان که با تالش 
از زیرگروه لیگ به دسته دو و بعد دسته یک و سپس به لیگ برتر صعود کردیم و 

همچنین هزینه های شهرداری کاشان برای این تیم در لیگ یک سال گذشته و لیگ برتر امسال 
هدر رود. شکست دادن بافق یزد مدعی و شهرداری تبریز که دو بازیکن خارجی داشت در لیگ برتر 
و  فدراسیون-مهدوی-  رئیس  سوی  از  کاشان  هندبال  تحسین  باعث  روند  این  نبود.  کوچکی  کار 

تکیه  با  ما  ملی شد چرا که  تیم  مربی خارجی  حتی 
بر بازی خوب و مثال زدنی امثال نمکی، میرافضل، 
داشتن  ..بدون  و  کوچکی  مظفری،  موسویان،  گلپر، 
و هزینه های  لیگ شدیم  وارد  تأثیرگذار  ملی پوش 
بود  بقیه  از  مان کمتر  تیم های همگروه  بین  در  ما 
نمی  حتی  که  تیم  اعضای  همبستگی  و  همت  اما 
گذاشتیم ریالی بدون هدف در تیم هزینه شود و البته 
وجود مربی خوبی مانند آقای ربیعی باعث شد تا این 
جا پیشرفت کنیم که ماندگاری ما حداقل در لیگ برتر 

امسال حتمی است.
از  قبل  روز   3 تیمش  که  حالی  در  و  ادامه  در  وی 
تیم   – زمینی  نیروی  با  آماده رودروئی  این مصاحبه 
در  اش  چهارمی  جایگه  تثبیت  جدول-برای  قعر 
جدول است می گوید: دور بعدی مسابقات لیگ برتر 
روز   5 گروه  دو  برتر  تیم   4 با شرکت  ایران  هندبال 
زمینی  نیروی  مقابل  کاشان  شهرداری  بازی  از  بعد 
شهرداری  اگر  و  شود  می  آغاز  بهمن   18 روز  از  و 
بتواند به اندازه خرید دو بازیکن 50 میلیونی به نماینده 
به رفتن روی  توانیم  هندبال کاشان کمک کند می 
لیگ  در  کاشان  هندبال  حضور  سال  اولین  در  سکو 
برتر امیدوار باشیم هر چند تا همین جا هم شهردار 
کاشان به تیمی که پسوند شهرداری دارد و نماینده 
بضاعت  حد  در  است  کاشان  هزارساله  هفت  تمدن 
در  قهرمانی  ورزش  به  بخشیدن  رونق  برای  و  خود 
رئیس هیئت هندبال  شهر کمک های خوبی کرده. 
تیم هندبال ساحلی  نایب قهرمانی  به  کاشان سپس 

شهرداری کاشان در لیگ برتر به میزبانی قشم اشاره و یادآور می شود: کاشان تاکنون تیم هندبال 
ساحلی نداشته چون شهری کویری است. ما سال های گذشته فقط در مسابقات استانی ساحلی شرکت 
می کردیم اما با آمدن آقای ربیعی به کاشان انگیزه حضور در مسابقات لیگ برتر پیدا کردیم. بدلیل 
نبود زمین هندبال ساحلی در کاشان تاکنون نیز تمریناتمان در دانشگاه پیام نور آران برگزار می شد اما 
با اینحال با حضور ربیعی- مربی تیم سالنی مان که از ملی پوشان سابق هندبال ایران محسوب می 
شود- و شرکت 5 بازیکن تیم سالنی مان در تیم ساحلی ابتدا راهی مسابقات 
دور گروهی اول در اصفهان و سپس دور نهائی و 4 تیمه در قشم شدیم. در 
فینال نیز که در آذرماه برگزار شد پس از پیروزی 14-8 در گیم اول و شکست 
12-11 در گیم دوم در ضربات پنالتی 5 بر 4 با بدشانسی مغلوب شدیم اما به 
عنوان تیم نایب قهرمان جواز صعود به مسابقات هندبال ساحلی باشگاه های 
آسیا را دریافت کردیم که این رقابت ها سال آینده به میزبانی ایران و یا قطر 
برگزار خوهد شد. این افتخار کمی برای کاشان نیست و برای اولین بار یک 
تیم از این شهر راهی مسابقات آسیائی می شود که جا دارد از زحمات شهردار 
کاشان به خاطر حمایت از این تیم که هزینه زیادی هم در برنداشت تشکر کرد 
و در این بین باید از سرمربی کاربلد تیم – ربیعی- هم به نیکی یاد کرد که به 
شهردار کاشان قول داده بود که این تیم را با قدرت راهی سکو و سپس راهی مسابقات آسیائی کند و 
خوشحالیم که این وعده عملی شد و حاصل زحمات بازیکنان تیم و حمایت های شهردار کاشان به ثمر 
نشست. پدرام فر در پایان با اشاره به حمایت مدیریت شهری از تیم های هندبال، فوتبال و بسکتبال 
کاشان در لیگ های برتر، دو و یک ایران می 
نیست  بستان  بده  و  تعارف  یک  این  گوید: 
بودجه  از  که  بود  نهادهائی  قدردان  باید  بلکه 
عمومی خرج ورزش می کنند و حق هم همین 
است که مردم در کنار داشتن آسفالت خوب و 
شهری زیبا و قابل زیست مطلوب به شادی و 
نشاط و شادابی هم نیاز دارند. مدیریت شهری 
کاشان تا همین جا هم کمک زیادی به هندبال 
این شهر داشته و توقع می رود که سال آینده 
و با امید به بهبود اوضاع مالی کشور همچنان 
دارد  حضور  کشور  برتر  لیگ  در  که  تیمی  از 
این واقعیت درست  حمایت کند و کماکان به 
و  هدفمند  حمایت  که  باشد  پایبند  اساسی  و 
حساب شده مادی از ورزش هزینه نیست که 
هم  حال  هر  به  است.  گذاری  سرمایه  نوعی 
اکنون ورزش کاشان در جائی که دولت بودجه 
با همت  ندارد  بخش  این  در  هزینه  برای  ای 
خوب مدیریت شهری موقعیت نسبتأ خوبی در 
همین یکی دو رشته بدست آورده و امیدواریم 
باریج  مجدد  ورود  با  که  امیدی  های  بارقه 
اسانس به تیمداری در عرصه والیبال به وجود 
آمده ورزش کاشان را به روزهای خوش گذشته 
بازگرداند و شهری را ببینیم که در طول هفته 
و در همه سالن های ورزشی اش روند شادابی 

و نشاط بخشی به نسل جوانش برقرار است.

 این یک تعارف و بده بستان 
قدردان  باید  بلکه  نیست 
بودجه  از  که  بود  نهادهائی 
عمومی خرج ورزش می کنند 
که  است  همین  هم  حق  و 
مردم در کنار داشتن آسفالت 
قابل  و  زیبا  شهری  و  خوب 
و  شادی  به  مطلوب  زیست 
نشاط و شادابی هم نیاز دارند.

جناب آقای دکتر محمد امینی و 
همکاران ارجمند نشریه آرمان

حسن ظن ، لطف و محبت شما 
های  گام  آغازین  در  خوبان 
عرصه  به  سیلک  مردم  ورود 
نشدنی  فراموش  مطبوعات 

است .
پذیرا  را  ما  تشکر  و  سپاس 

باشید.
مدیر مسئول و تحریریه مردم سیلک

 * مهدی سلطانی راد
را  چلسی  فرش  و  توزین 
تا شهرداری  دادند  فراری 

تیمداری کند!
شهرداری  خواهد  نمی  مطلب  این  تیتر  نکنید.  اشتباه  نه، 
و  هندبال  بسکتبال،  در  گذاری  سرمایه  بابت  را  کاشان 
کند  شماتت  قهرمانی  ورزش  عرصه  در  فعالیت  و  فوتبال 
کرد  هم  قدردانی  رضوی  ناظم  محمد  سید  از  باید  بلکه 
آزادسازی معابر و آسفالت و  که در کنار جدول گذاری و 
ایجاد سراهای محله به فکر ورزش شهر هم هست چرا که 
شهرداری ها بخاطر دارابودن بودجه نسبتأ خوب راه دوری 
و  زمین چمن  و  فرهنگسرا  ساختن  فکر  به  اگر  رود  نمی 

سالن ورزشی هم باشند. 
ارومیه  و  تبریز  مثل  برخی کالن شهرها  در  همانطور که 
در  ها سال هاست که  بینیم که شهرداری  و گرگان می 
عرصه ورزش حرفه ای و قهرمانی سرمایه گذاری می کنند 

و به نوعی نبض ورزش را در این شهرها بدست دارند. 
همین  در  که  است  پیش  سال  چند  درباره  مطلب  اصل 
شهر افرادی مانند مرتضی پویان و حسین و مسعود جمال 
داشتیم که اولی در لیگ برتر بسکتبال و دومی ها در لیگ 
یک همین رشته برای چند صباحی نام و آوازه ای برای 

کاشان فراهم کردند. 
که  ها  برنامه  چه  پویان  مرتضی  که  یادمان هست  خوب 
برای تبدیل کاشان به قطب بسکتبال ایران نداشت و چه 
در  بسکتبال  برای ساختن یک سالن مجهز  ها که  وعده 
کاشان که البته دور از ذهن هم نبود نداد. چه شور و حالی 
با مهرام و  الکتریک در سال 88   که موقع جدال توزین 
در  آهن  ذوب  و  ماهشهر  پتروشیمی  و  گرگان  شهرداری 
که  اخالقی  جام  چه  و  نبود  برقرار  کتابچی  مرحوم  سالن 
در  کاشانی  تماشاگران  باالی  فرهنگ  با  الکتریک  توزین 

آخر فصل باال نبرد .. فرش چلسی هم همینطور ..
فوتبال  در  یکی  و  بودند  ورزشی  خودشان  که  ها  جمال 
و دیگری در بسکتبال پیشکسوت محسوب می شدند به 
میدان آمدند و چیزی نمانده بود که سر و کله فرش چلسی 
در لیگ برتر بسکتبال هم پیدا شود و این انگیزه ای باشد 
تا بقیه سرمایه گذاران هم وارد گود شوند و ورزش کاشان 

در این مملکت برای خودش بروبیائی پیدا کند. 
اوایل دهه  اما در  الکتریک و فرش چلسی  از توزین  قبل 
با  اول  باال زد و  را  80 مرحوم حسین حجازی آستین ها 
گلکاران و بعد با باریج اسانس وارد گود سرمایه گذاری در 
والیبال شد. او البته ورزشکار نبود اما دلسوزی برای ورزش 
با  آنکه  از  قبل  و  و سال 88  داد  کار دستش  آخر  کاشان 
بذری که سال  دید  با چشمان خودش  کند  وداع  دارفانی 
ها پیش کاشته بود با لیگ برتری شدن شاگردان میر سید 
از  بعد  کاشان  والیبال  و  نشست  بار  به  شجاعی  مصطفی 
سالها در ایران قد راست کرد. بعد از درگذشت سید باریجی 

ها، اما باز هم کار ادامه یافت. 
مدیران شرکت پاپس نکشیدند و راه مؤسس شرکت باریج 
اسانس را ادامه دادند. اما بر سر توزین الکتریک و فرش 
گذاری  سرمایه  فوتسال  در  که  سایپا  همینطور  و  چلسی 
می کرد آن آمد که همه دیدیم و بابتش حسرت خوردیم. 
حقیقت ماجرا آن است که اگر برخی نگاه های کاسبکارانه 
و نشستن عده ای فرصت طلب پای سفره سرمایه گذاری 
امثال پویان و جمال ها در ورزش کاشان نبود و برآورده 
از  شماری  سوی  از  آنها  جای  به  توقعات  برخی  کردن 
مدیران اجرائی وقت که فقط نوک بینی خود را می دیدند 
عملی می شد و توزین و فرش چلسی انگیزه ادامه کار پیدا 
می کردند امروز می شد در کنار سرمایه گذاری شهرداری 
کردن  هزینه  شاهد  کماکان  ای  حرفه  ورزش  در  کاشان 
قشر  که  بود  شهری  ورزش  برای  ها  جمال  و  ها  پویان 
نونهال و نوجوان و جوانش از کمبود شادی و نشاط ورزشی 
رنج می برند و در این رهگذر مسلم است که وقتی فضائی 
و  و شور  و سال  این سن  هیجانات مختص  تخلیه  برای 
حال سالن های مملو از مسابقات مختلف نباشد جای آنها 
را سوء رفتارهای اجتماعی و انواع بزهکاری ها و در نتیجه 
را  ها  ندامتگاه  و  دادگستری  و  انتظامی  نهادهای  پرکاری 

باعث خواهد شد.
حضور سرمایه گذاران بخش ورزش حرفه ای و قهرمانی  
در کاشان البته در روزگار پسا برجام چندان دور از دسترس 
نیست به شرط آنکه توقعات مشروع آنان از سوی متولیان 
دستگاه های اجرایی و مسئوالن شهر برآورده شود و باز 
هم البته طرز تفکرات و دیدگاه های نه چندان معقول 6 ، 
7 سال پیش در مورد کسانی که می خواستند سرمایه شان 

را در ورزش کاشان هزینه کنند کنار گذاشته شود.

  هفتـه نـامه » مــردم سیــلک «
به منظور پوشش اخبار کلیه محالت شهر 
و همچنین رخدادهای بخش ها، روستاها 
از  کاشان  فرهنگي  منطقه  شهرهاي  و 
افتخاری  خبرنگاری  به  عالقمندان  همه 
کلیه  معرفي  ضمن  تا  نماید  مي  دعوت 
وجوه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي محل 
زندگي خود؛ رویدادها ، مشکالت و یا نقاط 
ضعف و قوت خدمات رساني دستگاه هاي 
قالب  در  را  خود  زندگي  محل  در  اجرایي 
خبر، گزارش ، مصاحبه ، مقاله و یا عکس 
به هفته نامه مردم سیلک ارسال نموده تا 
خبر و اثر ارسالي آنان در بخش خبرنگار 
افتخاری و با نام و مشخصات نگارنده در 

نشریه به چاپ برسد.
تلفن:55456384-فکس :55456385           

www.mardomesialk@gmail.com
www.mardom-sialk.ir

پدرام فر، رئیس 
هیئت هندبال :
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هـــفتـه نــامــه اجتمــــاعی ، اقتصـــادی

صــاحب امتیــاز و مدیـــر مسئـــول : محـمـود قــامـت
زیــر نظــــر شــــورای نــویسندگــان

نشـــانی:خیـابـان آیــت الـلـه طـالـقـانـی ، قبــل از بلــوار نمـــاز ، نبش کوچه شبستــان دوم 
چــاپ : رسـانـه بــرتــر 
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   خاطرات انقالب در کاشان
دکتر علیرضا شفیعی مطهر

ها  اولی  نسل  شما  که  این  مثل   : گفت   
 ، انقالب  با  که  بود  زده  دلتان  زیر  خوشی 
رژیم شاه را سرنگون کردید و باعث عقب 
افتادگی ما شدید ! شاه داشت ایران را متمدن 
می کرد. شما ظرفیت استفاده از فضای باز 

سیاسی را نداشتید. لذا انقالب کردید! گفتم : خود گویی و خود خندی 
. عجب مرد هنرمندی؟! خود می دری و خود می دوزی؟! کدام تمدن 
و پیشرفت ؟ و کدام فضای باز؟ الزم است برخی از خاطرات سیاسی 
آن سال ها را که خود شاهد آن بودم ، برایت بازگو کنمُ  تا خود جو 
حاکم بر ان زمان ها را احساس کنی. آیا تو ظرفیت شنیدن واقعیات 
را داري؟ گفت : دارم ، به شرطي که حرف هاي کلیشه اي را که 
خود هزار بار شنیده ام و خوانده ام و حتي بهتر از تو آن ها از حفظ 
کرده ام ، برایم تکرار نکني!! گفتم : به چشم ! من فقط خاطراتي را 
بازگو مي کنم که خود شخصا شاهد یا عامل آن بوده ام و حتي هنوز 

آن ها را در جایي ننوشته ام. 
گفت:و حتي نگفته اي؟ گفتم:شفاهي چرا. من این خاطرات را دوبار 
انقالب  اسناد  مرکز  به دعوت  اول  مرتبه  ام.  کرده  ویدئویي  ضبط 
اسالمي طي چند مرحله به صورت تاریخ شفاهي نقل کرده ام و به 
صورت ویدئویي ضبط شده است و بار دوم به دعوت شبکه دوم صدا 
و سیماي جمهوري اسالمي در چند جلسه ضبط ویدئویي کردیم و 
در چند برنامه در ایام دهه فجر از شبکه دوم سیما پخش شد ، اما 
هنوز ان ها را به صورت مکتوب عرضه نکرده ام. البته فضاي زماني 
و مکاني این خاطرات سال 1357 و شهرستان کاشان است .گفت 
: پس لطفا بدون شعارزدگي ، تعصب و آگراندیسمان بیان کنید . 
به طوري که من نسل سومي بتوانم بدون تعارف باور کنم. گفتم 

: به چشم!!
سال تحصیلي 58- 1357 تازه آغاز شده بود. دانش آموزان به کالس 
مي رفتند ، اما گاهي همنوا با مردم شهر شعارهاي انقالبي مي دادند. 
روز هشتم مهرماه گروهي از کماندوهاي مسلح به دبیرستان امام 
خمیني)ره( کاشان ) پهلوي سابق ( حمله کردند و بي رحمانه دانش 
آموزان را کتک زدند. به دنبال این یورش این دبیرستان و به دنبال 
آن سایر مدارس به تعطیلي و اعتصاب کشیده شد. در مدت کوتاهي 
همه معلمان اعتصاب کردند و همه مدارس تعطیل شد . در آن زمان 
من دبیر و مسئول دبیرستان قمصر کاشان بودم . من و سایر دبیران 
از مظالم رژیم شاه براي دانش آموزان مي گفتیم و آنان نیز گاهي 
با راهپیمایي هاي کوتاه و شعارهاي ضد شاه ، احساسات انقالبي 
خود را ابراز مي کردند. اما دبیرستان قمصر و سایر مدارس آن جا بر 
خالف سایر مدارس باز بود و این اعتصاب یک پارچه فرهنگیان را 

مخدوش مي کرد. 
ما مي خواستیم این پیام را به گونه اي به بچه ها منتقل کنیم که 
ساواک شاه نتواند ان را به صورت مدرکي علیه ما به کار گیرد. لذا یک 
شب در خانه ما با کمک آقاي محمد ملکي ) کتابدار کتابخانه قمصر( 
و آقاي خسرو نمازي ) یکي از دانش آموزان آن زمان و دبیر فعلي 
همان دبیرستان ( و یکي دو نفر دیگر از بچه ها اطالعیه اي از قول 
" انجمن اسالمي دانش آموزان دبیرستان پهلوي کاشان " نوشتیم 
و همان را شبانه به دیوارهاي ساختمان ذبیرستان قمصر چسباندیم 
. در این اطالعیه از دانش آموزان قمصر خواستیم هماهنگ و همراه 
با سایر دانش آموزان ایران و کاشان به صفوف اعتصابیون پیوسته و 

علیه رژیم شاه ستمگر بپا خیزند.
صبح روز بعد هنگامي که طبق معمول عازم رفتن به دبیرستان بودم 
، در نزدیکي دبیرستان ناگهان پسر رئیس پاسگاه ژاندارمري دوان 
دوان نزد من آمد و گفت:خرابکاران به در و دیوار دبیرستان اعالمیه 
چسبانیده اند و بچه ها با خواندن آن، همه دبیرستان را ترک کردند 
و رفتند. من که خود را متعجب و بي خبر نشان مي دادم، به دفتر 
دبیرستان رفتم و به اتفاق برخي دبیران به گفتگو درباره مسائل روز و 
انقالب پرداختیم. پس از لحظاتي ماشین جیپ ژاندارمري به صحن 
دبیرستان آمد و چند مامور مسلح از آن پیاده شدند و به سوي محل 
نصب اطالعیه ها رفتند. پس از دقایقي یکي از سرباز ها به دفتر آمد 
و گفت :  رئیس پاسگاه با شما کار دارند. لطفا بیایید. من هم به محل 
نصب اطالعیه ها رفتم . دیدم رئیس پاسگاه برافروخته و ناراحت 
است و مرا عامل این کار ها مي داند. او گفت :آقاي شفیعي مطهر! 
چه کسي این اطالعیه ها را اینجا چسبانیده است؟ من هم بالفاصله 
گفتم:اتفاقا من هم همین سوال را از شما دارم . من معلم هستم ، نه 

  ساعت شنی
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زیر پوست شهر

قرار  ها  داربست 
ای  وسیله  بود 
باشند برای مرمت 
منار مشهور شهر 
شدند  تبدیل  اما 
برای  پلکانی  به 
کاشی  سرقت 
ساله   700 های 
اند  مانده  حاال   ،
جلوگیری  برای 
خود  سرقت  از 

منار!!!  

بانوی بیادماندنی و پرآوازه سینمای ایران گفت: فیلمنامه فوق العاده 
یحیی سکوت نکرد و عالقه به بازی در فیلم های کارگردانان جوان 
سینمای ایران باعث شد نقش آفزینی در فیلم کاوه ابراهیم پور را بپذیرم. 
به گزارش کاشان آنالین فاطمه معتمد آریا شامگاه یکشنبه در محل 
مجتمع سینمائی کاشان و پس از اکران فیلم یحیی سکوت نکرد از گروه 
سینمائی هنر و تجربه در آغاز نشست نقد و بررسی این فیلم و پس از 
ابراز احساسات و تشویق های ممتد تماشاگرانی که بسیاری از آنان به 
دلیل استقبال پرشور و کمبود جا به صورت ایستاده به تماشای یحیی 
سکوت نکرد پرداخته بودند با ابراز خوشوقتی از حضور در شهر کاشان 
افزود: خوشحالم که امشب در بین شما هستم تا در فضائی فرهنگی و 
انسانی و سرشار از مهر و عشق ورزی و محبت و به دور از دلواپسی 
بتوانیم با هم گفتگو کنیم. بازیگر بلندآوازه فیلم روسری آبی سپس درباره 
فیلم کاوه ابراهیم پور گفت: در طول سال های اخیر به شرکت در فیلم 
های کارگردانان جوان سینمای ایران عالقمند شده ام و دلیل آن از یک 
سو لمس تجربیات جدید و دوری از فضاهای گذشته و از سوی دیگر 
انتقال دانسته ها و تجربیات دوران بازیگری ام به این نسل از کارگردان 
هاست. وی با اشاره به تجربه بازی در نزدیک به 60 تجربه سینمائی 
تاکنون یادآور شد: سناریوی فوق العاده یحیی سکوت نکرد و همچنین 
شخصیت منفی نقش عمه در این فیلم که به مرور دچار تحول می شود 
و در پایان می بینیم که چگونه طعم دوست داشتن و محبت را می چشد 
باعث شد تا بازی در این فیلم را بپذیرم. ایفاگر بازی درخشان نقش ننه 
گیالنه با تأکید بر بازی خوب و قابل اعتنای بازیگر خردسال نقش یحیی 

در فیلم کاوه ابراهیم پور تصریح کرد: بازی این بازیگر خردسال و به ویژه 
طرز صحبت کردن او من را به شدت تحت تأثیر قرار داد. و حتی همین 
حاال هم لحن پیامک هائی که این پسر خردسال برای من ارسال می 
کند از یک پسربچه 10 ساله بعید است. معتمدآریا ادامه داد: چیزی که از 
یحیی در این فیلم می بینیم فانتزی است، او در خلوت خود خیالپردازانه 
زندگی می کند. او در همین حاالت خود با آن گوشی پزشکی صدای 
واقعی اطرافش را و حتی صدای تپش قلب جنین های دفن شده را می 
شنود و این رؤیاهائی است که ما هم ممکن است در کودکی هایمان 
تجربه کرده باشیم. کاوه ابراهیم پور نیز در تکمیل اظهارات معتمدآریا 
گفت: بازیگر خردسال نقش یحیی بر خالف تصوری که داشتم به خوبی 
از پس نقش خود برآمد به طوری که مانند سایر بازیگران می بایست 
برای او نقشش و سکانس های مربوط به او را برایش توضیح می دادم. 
وی افزود: او حتی در لحظاتی که حتی جلوی دوربین نبود مشغول مرور 
و بازی نقش خود بود و این نکته جالبی است. کارگردان یحیی سکوت 
نکرد همچنین در ادامه به تمجید از بازی فاطمه معتمدآریا در این فیلم 
پرداخت و افزود: وقتی ایشان بازی در فیلم مرا پذیرفت اصطالحأ از 
خوشحالی پر درآوردم و در حقیقت یحیی سکوت نکرد موفقیتی هم 
اگر دارد بخاطر بازی خوب و درخشان خانم معتمدآریاست و به نوبه 
خود از ایشان سپاسگذارم. گفتنی است فاطمه معتمدآریا در بخشی از این 
نشست به شهر تاریخی کاشان اشاره کرد و خطاب به حضار گفت: قدر 
جائی که در آن زندگی می کنید را بدانید و بدون فکر کردن به چیزهای 

دیگر در کار فرهنگی فعال تر باشید.

عکسخانهمعتمد آریا : بازی در" یحیی سکوت نکرد" را به دلیل سناریوی عالی و نقشم پذیرفتم

مهدی سلطانی راد - روایت است که 
که  معاصر  ماقبل  دوران  و  قدیم  عهد  در 
تلویزیون  رادیو  مثل  هائی  رسانه  از  خبری 
آگاه  برای  ها  حکومت  نبود  همراه  تلفن  و 
کردن مردم از یک اتفاق و یا ماجرائی که 
به آنها ربط داشت از جارچیان استفاده می 
کردند. دو سه نفر از شمار نیروهای دولتی 
که یکی از آنها جناب جارچی بود و دیگری نیز که با بوق یا شیپور 
توجه مردم را برای شنیدن اعالن جلب می کرد سوار بر اسب کوچه 
و محله های شهر را می گشتند تا اهالی دارالخالفه را از موضوعی 
البد مهم باخبر سازند.  گویا تا اواخر دوره قاجار نیز این روال و شیوه 
اطالع رسانی ادامه داشت تا اینکه گویا وقتی رادیو در ایران شکل 
گرفت دیگر رد و اثری از جارچیان نبود چرا که مثأل کسبه و عابران 
رادیو  اخبار  شنیدن  کنار  در  توانستند  می  بهارستان  میدان  اطراف 
بلندگوهای نصب شده در اطراف میدان می  و موسیقی به وسیله 
توانستند از برخی اطالعیه ها و فراخوان ها نیز آگاه شوند. به عنوان 
نمونه در اولین سکانس های هزاردستان علی حاتمی تهران خلوتی 
را می بینیم که مردم به خاطر طرح آمارگیری در دوران رضاشاه در 
خانه مانده اند و بلندگوهای نصب شده در اطراف بهارستان اطالعیه 
دانم در  نظر مردم می رسانند!نمی  به سمع و  را  رویداد  این  های 
آگاه  وظیفه  اسب  بر  سوار  جارچیان  که  معاصر  ماقبل  عهد  همان 
سازی مردم از موضوع و یا ماجرائی را بر عهده داشتند باخبرکردن 
ایضأ خراشیدن روح و  و  آدم ها  میر  از درگذشت و مرگ و  مردم 
روان مردمان آن عهد نیز در شمار وظایفشان بود یا نه! اما اینجا و 
در شهری که مردمش تا کمتر از دو ماه دیگر 13 قرن و 95 سالگی 
تاریخ رسمی کشورشان را جشن می گیرند و بعضأ در دست بچه 
های پیش دبستانی هم میتوان موبایل های راستکی! و نه اسباب 

بازی مشاهده کرد هنوز جارچیانی از نسل جدید می بینیم که شاید 
هر روز در شهر به راه می افتند و خبر مرگ و درگذشت آدم ها را 
به گوش مؤمنین و مؤمناتی می رسانند که در طول روز گوششان از 
شنیدن خبرهای ناگواری مانند گرانی و تورم و آخرین میزان آلودگی 
مجبور  و  است  پر  جدید  تحریم  و  برگشتی  و چک  شهرها  هوای 
بیشتری  صیقل  اعصابشان  دیگران  داغدارشدن  خاطر  به  نیستند 
فرهنگی  کمیسیون  رئیس  که  بود  پیش  هفته  چند  همین  بخورد! 
شورای شهر در البالی مباحث صحن علنی شورا به همکارانش و 
به خصوص خطاب به رئیس کمیسیون خدمات شهری گفت: )در 
هیچ شهری مانند کاشان اینجوری در شهر راه نمی افتند و مرده 
اعالم نمی کنند!! باید فکر عاجلی کرد تا جلوی این کار نه چندان 
زیبا گرفته شود. حتی دوره راه انداختن بلندگو برای اعالم ورود زوار 
به شهر هم گذشته.( سید محمد ناظم رضوی هم همان روزهای اول 
انتخابش به عنوان رئیس امور بلدیه دارالخالفه کاشان در دفتر یکی 
از نشریات شهر گفته بود وقتی موبایل و پیامک هست نباید به این 
شکل در خیابان های شهر با ماشین و بلندگو راه افتاد و به اجرای 
سمفونی مرگ در قالب خبررسانی درگذشت آدم ها برای مردم اقدام 
کرد! به نظر می رسد این گونه که پیش می رویم و وقتی فرهنگ 
سازی چاره ساز نیست باید کار را بدست مصوبه شورای شهر و قوه 
با  که  ابالغ کرد  مأموران سدمعبر شهرداری  به  مثأل  و  داد  قهریه 
تذکر و اخطار و دعوت آنها به استفاده از تکنولوژی ابداعی توسط 
گراهام بل و در صورت عدم تمکین به جمع کردن بساط جارچیان 
عصر جدید اقدام کنند چرا که وقتی تصمیم می گیریم در راستای 
زیباترکردن محیط شهرمان به سیستم مبلمان شهری و سنگ فرش 
معابر و پیاده روها سر و دستی بکشیم نمی توانیم از کنار آلوده کردن 
اعصاب و روان شهروندانی که می خواهند از دیدن شهری زیبا لذت 

ببرند نیز بگذریم.

قابل توجه شورای شهر و شهردار که می دانیم دغدغه فرهنگی دارند
فرهنگ سازی جواب نمی دهد،قانون و قوه قهریه نیز اندکی الزم است!

مسئول تامین امنیت  شهر . شما مسئول حفظ امنیت هستید. شما 
باید پاسخگو باشید. 

چگونه امنیت شهر را حفظ مي کنید که خرابکاران از شهرهاي دیگر 
شبانه به قمصر مي آیند و به دیوار دبیرستان اطالعیه مي چسبانند و 
شما به جاي حفاظت و انجام وظایف پاسداري خود از من معلم مي 
پرسید؟! او که انتظار چنین پاسخ تندي را از من نداشت و در حضور 
عوامل خود شرمنده شده بود ، با تهدید گفت: بسیار خوب ! من در 
دادگاه روشن خواهم کرد که خرابکار کیست و چه کسي این ها را 
چسبانیده است. سپس دستور داد کمي آب و پنبه آوردند تا اطالعیه 
ها را سالم از دیوار بکند و بتواند آن ها را با خط شناسي علیه من 
مطرح کند. پس از رفتن ایشان و سایر ماموران، من براي پیشگیري 
از توطئه او بالفاصله به کاشان و نزد رئیس آموزش و پرورش وقت 

کاشان آقاي ستوده رفتم و گفتم: علي رغم اعتصابات گسترده من تا 
امروز دبیرستان قمصر را دایر نگاه داشتم ، ولي امروز رئیس پاسگاه 
ژاندارمري و چند مامور مسلح به دبیرستان حمله کردند و متعاقب آن 
همه دانش آموزان از ترس فرار کردند و من دیگر نمي توانم انان را 
باز گردانم. ایشان مرد خوبي بودند و احتماال نیت خیري داشتند ، ولي 
چیزي ابراز نمي کردند. لذا پس قدري دلداري، به من گفتند :حق با 
شماست. در کاشان نیز نیروهاي مسلح شاه همین عمل احمقانه را 
علیه دبیرستان پهلوي انجام دادند. شما وظیفه خود را به خوبي انجام 
دادید . من هم این مسئله را در شوراي تامین فرمانداري مطرح مي 

کنم.
... و این گونه دبیرستان و سایر مدارس قمصر نیز به اعتصاب فراگیر 

گره هاي ترافیکي شب عیدملت پیوست.                                         ادامه دارد...

اقدام مثبت شهرداری در آموزش برخی از مبانی فرهنگ شهروندی و 
ترافیکی ازطریق تبلیغات محیطی...

کار اندکي که ادامه یابد، از کار بسیاري که از آن به 
   ستوه آیي امیدوار کننده تر است. 

                                                حضرت علی)ع(

اعجاز حیدری


