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کاشان ، ورزش رو به موت و   
سودای لیگ برتر فوتبال!!

مهدی سلطانی راد

برتر  لیگ  اتمام  از  روزی  چند  هنوز 
فوتبال فصل 94-95 نگذشته بود که پای کاشان هم در 
البالی خبر انتقال امتیاز تیم فوتیال نفت تهران به رسانه 
ها باز شد. گفته می شود غیر از انزلی چی های سقوط 
کرده به لیگ یک، یک متقاضی از شهرداری کاشان نیز 
پاکت حاوی مبلغ پیشنهادی خود را تحویل فروشندگان 
امتیاز نفت داده تا احتماأل کاشانی ها نیز بتواند در بین 16 

تیم لیگ برتر فصل آینده جایی داشته باشند. 
به  ایران  مطرح  فوتبال  های  تیم  امتیاز  انتقال  پروژه 
شهرهای دیگر بدعت نامیمونی بود که در دولت نهم 
باطری  صبا  مطرح  تیم  که  بود  دوران  این  در  و  آغاز 
بزرگ  نابخردی  این  اوج  شد.  منتقل  قم  به  تهران  از 
تهران  پاس  باشگاه  دار  ریشه  مکتب  تارومارکردن  اما 
با قدمتی 50ساله بود که به وسیله انواع و اقسام البی 
های سیاسی با موفقیت به سرانجام رسید و همدانی ها 
که مانند کاشان فوتبال ریشه داری ندارند توانستند چند 
صباحی به قیمت سقوط امروز پاس به لیگ دو، در لیگ 

برتر فوتبال ایران صاحب تیم شوند!!
تهران  نفت  فوتبال  تیم  انتقال  هم  باز  چه  اگر  امروز 
شاید  اما  رسد  می  نظر  به  جدی  دیگر  شهرهای  به 
برنامه  پور در  اگر فشارهای رسانه ای عادل فردوسی 
این  حامی  اراکی  نمایندگان  کشیدن  چالش  به  و  اش 
انتقال در مجلس هشتم نبود بی گمان همان بالیی بر 
سر نفت می آمد که بر سر پاس نازل شد.  در اینکه 
پروژه غیرعقالنی انتقال تیم های فوتبال مطرح ایران به 
شهرهای ایران به قول وحید هاشمیان چیزی شبیه قطع 
کردن درختان جنگل های شمال و حمل آنها به سمت 
کویر و کاشت شان در این منطقه بود شکی نیست اما 
تهران  نفت  امتیاز  به خرید  ها  اگر خبر رغبت کاشانی 
علی رغم شانس کم شان جدی باشد و به قول معروف 
مو الی درز آن نروند باید پرسید آیا براستی درد ورزش 

کاشان با این ولخرجی ها درمان خواهد شد؟! 
آیا اگر مثأل کاشان در لیگ برتر فوتبال ایران که خود 
خوب می دانیم طنزی بیشتر نیست صاحب تیم باشد 
بالتکلیف و بیکاره بودن حدود 40 و اندی سالن ورزشی 
در این شهر فراموشمان خواهد شد؟! آیا از یاد خواهیم 
برد که سالن ورزشی 3هزارنفره کاشان چند سالی هست 
که به لطف بی خیالی و خوش خوابی متولیان اجرایی 
رفتن  بین  از  و  فرسودگی  حال  در  شهرمان  ورزشی  و 

اسکلت خود با صرف هزینه چند میلیاردی است؟!! 
شهرداری  و  باشد  داشته  صحت  خبری  چنین  اگر 
بخواهد در حوزه فوتبال آن هم لیگ برتر تیمداری کند، 
مختصات  آیا  گیرد.  می  کار صورت  این  هدفی  چه  با 
تیمداری در لیگ برتر فوتبال برای مسئوالن قابل درک 
است. هزینه های متصور برای یک فصل از حداقل 8 
میلیارد تومان شروع و تا 15 میلیارد تومان هم می رسد. 
اولویت های شهرداری در صرف هزینه و بودجه برای 
تصمیمی  چنین  اتخاذ  به فرض صحت  شهر چیست؟ 
از سوی مدیران شهری، توجیه این تصمیم در حالیکه 
مشکالت  دچار  کاشان  شهری  ساختارهای   هنوز 
برسد  نظر  به  شاید  به هر حال  است، چیست؟  عدیده 
که حضور شهرداری در ماجرای واگذاری امتیاز باشگاه 
نفت صرفًا یک ماجراجویی ورزشی و به قصد همراهی 
شوراها  انتخابات  به  نزدیک  فاصله  در  عمومی  افکار 
داشت  خواهد  خوشحالی  جای  که  گمانی  گردد.  تلقی 
که واقعیت داشته باشد و صرفا نام شهرداری کاشان با 
مصرف تبلیغاتی در فهرست خریداران نفت قرار گرفته 
باشد و هوس تیمداری به سر مدیران شهری نزده باشد.
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آريا معتمدی/  تیم ملی 
سومین  در  ایران  والیبال 
رقابت  در  خود  مسابقه 
در  المپیک  انتخابی  های 

حالی که بی بهره از وجود ستاره پشت خط زن و کاشانی خود 
نتیجه سه بر صفر مقابل فرانسه قهرمان  با  بود  مقابل کانادا 
از ساعت  پوشان کشورمان  ملی  لیگ جهانی شکست خورد. 
های  رقابت  در  خود  مسابقه  سومین  در  شنبه  سه   11:10
انتخابی المپیک به مصاف فرانسه رفتند و در سه ست پیاپی با 
امتیازات 25 بر 20، 25 بر 18 و 25 بر 22 بازی را به حریف 
تیم  مسابقه  این  در  لوزانو  رائول  کردند.  واگذار  خود  قدرتمند 
با ترکیب سعید معروف، شهرام محمودی، سیدمحمد  خود را 
موسوی، عادل غالمی، مجتبی میرزاجانپور، میالد عبادی پور و 
فرهاد ظریف روانه میدان کرد. فرانسه با این پیروزی با دو برد 
و شش امتیاز به صدر جدول رده بندی صعود کرد ایران با دو 
برد و پنج امتیاز سوم شد. در آغاز ست اول دو تیم به صورت 
پایاپای پیش رفتند و حتی ایران از حریف خود پیش افتاده بود 
اما عملکرد پر اشتباه مهاجمین ایران و درخشش فرانسوی ها 
در دفاع روی تور باعث شد به تدریج فاصله امتیازی به سود 
با  کرد  تالش  لوزانو  اول،  ست  اواخر  در  شود.  ایجاد  فرانسه 
انجام دو تعویض روند بازی را عوض کند و چون با مصدومیت 
امیر غفور پشت خط زنی روی نیمکت نداشت، آرمین تشکری 
را که یک مدافع میانی است برای این پست به میدان فرستاد 
اما در نهایت این ست با پیروزی 25 بر 20 فرانسه به پایان 
رسید. ایران ست دوم را هم با همان ترکیب آغازین ست اول 
شروع کرد. اشتباهات بازیکنان ایران در دریافت توپ باعث شد 
در بیشتر مواقع سعید معروف توپ را در شرایط خوبی در اختیار 
نگیرد و نتواند به خوبی مهاجمین را تغذیه کند. فرانسه اما با 
درخشش در زدن سرویس، عملکرد خوب در دریافت، و زدن 
اسپک های کم نقص فاصله را به تدریج بیشتر و بیشتر کرد. 
برای  توپ گیری  در  با درخشش  که  ها  فرانسوی  جنگندگی 
کسب هر امتیاز تا آخرین لحظه تالش می کردند و همینطور 
عملکرد خوب بازیکنان این تیم در دفاع روی تور نیز کار را 
به میدان  با  لوزانو  بود.  تر کرده  ایران مشکل  بازیکنان  برای 
و  قائمی  ورود  و  میرزاجانپور  جای  به  زرینی  حمزه  فرستادن 

مهدوی به جای معروف و محمودی سعی کرد مشکل 

هجومی ایران را بر طرف کند 
تعویض  این  از  هیچکدام  اما 
ها تاثیری در تغییر روند بازی 
ایجاد نکرد و فرانسه این ست 
جای  به  قائمی  اما  سوم  آغاز ست  از  برد.   18 بر   25 هم  را 
قرار  اصلی  ترکیب  در  ظریف  جای  به  مرندی  و  میرزاجانپور 
ارائه  بهتری  عملکرد  ایران  مهاجمین  بازی  ادامه  در  گرفتند. 
کردند و آمار مطلوب بازیکنان ایران در توپ گیری باعث شد 
وقت استراحت فنی اول در امتیاز 8 بر 6 به سود ایران اعالم 
شود. استفاده شهرام محمودی از دست مدافعین حریف برای 

کسب امتیاز تاثیر مهمی در پیش افتادن ایران داشت. 
در امتیاز 12 بر 8 به سود ایران، لورنت تیلیه سرمربی فرانسه 
با درخواست یک وقت استراحت سعی کرد یک بار دیگر روند 
برای  کننده  نگران  نکته  کند.  عوض  خود  سود  به  را  بازی 
فرانسوی ها این بود که این تیم در مسابقه قبلی خود مقابل 
بر دو  نهایت سه  در  برد ولی  را  اول و دوم  لهستان دو ست 
ایران دو ست اول و دوم را به کانادا  باخت و از سوی دیگر 

باخت ولی در نهایت به پیروزی سه بر دو رسید.
حضور مرندی در میدان تاثیر زیادی بر عملکرد بهتر بازیکنان 
ایران داشت. این لیبرو با درخشش در دریافت، به خوبی توپ 
را در اختیار سعید معروف می گذاشت تا پاسور تیم ملی با پاس 
های متنوع خود مهاجمین ایران را تغذیه کنداما چه سود که 
ایران در این بازی از وجود امیر غفور پشت خط زن جسور و 
خوش فکر خود به دلیل مشکل مصدومیت زانو محروم بود . 
یک اشتباه در دریافت و یک اسپک از روزیر کار را به امتیاز 
وقت  درخواست  لوزانو  رساند.  فرانسه  سود  به   19 بر   20
یک  شود.  ایران  سود  به  بازی  روند  بازهم  تا  کرد  استراحت 
را مساوی کرد.  نتیجه  بار دیگر  ایران یک  از  نفره  دفاع سه 
در این امتیاز مهدوی به جای معروف وارد میدان شد تا دفاع 
روی تور ایران تقویت شود. لوزانو در امتیاز 22 بر 21 به سود 
تیم  دو  ورود  کرد.  استراحت  وقت  درخواست  بازهم  فرانسه 
به  ایران  بازیکنان  اشتباهات  با  امتیاز  دو  تقدیم  با  میدان  به 
حریف همراه شد. میرزاجانپور و تشکری هم به جای قائمی 
به   22 بر   25 این ست هم  اما  میدان شدند  وارد  موسوی  و 
از  را  این مسابقه  امتیاز حساس  فرانسه سه  و  رسید  پیروزی 

آن خود کرد.
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روايت منصوری از ادعای قديری ابیانه در آخرين نشست خبری نماينده کاشان و آران و بیدگل در مجلس نهم؛ 

                                           ماجرای چك 2 ميلياردی
                                      کذب محض و دروغی آشکار بود

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس نهم درست یک روز مانده به دورهمی 
موقت نمایندگان پارلمان دهم خبرنگاران و اصحاب رسانه را به زادگاهش فراخواند تا به 
پرسش های آنان در خصوص چگونگی عملکردش در مدت هزار و چهارصد و شصت 
روز حضورش در بهارستان پاسخ دهد. حاشیه های ریز و درشت رد صالحیت منصوری 
برای انتخابات دوره اخیر مجلس و سواالت خاص خبرنگاران پیرامون این موضوع که 
جویای حقیقت ماجرا از زبان مدافع تمام قد برجام و عضو برجسته کمیسیون سیاست 
خارجی و امنیت ملی مجلس نهم بودند بخش قابل توجهی از این نشست خبری را به 

خود اختصاص داد.گزارش این نشست خبری را در صفحه 2 بخوانید.

کشف زمين خواری ۳ 
ميليارد تومانی در کاشان

در مسابقات وزنه برداری 
    پیشكسوتان کشور

درمسابقات  کیلوگرم   94 وزنی  دسته  در  کاشانی  وزنه برداری  پیش کسوت  نیوز:  کاشان 
وزنه برداری قهرمانی کشور بر سکوی قهرمانی ایستاد.

مجتبی زعفرانی وزنه بردار کاشانی دسته وزنی 94 کیلوگرم در مسابقات وزنه برداری قهرمانی 
مقام  وزنه 1۷0کیلوگرم،  با مجموع  تا 59 سال  رده  سنی 55  پیش کسوتان  رده  در  کشور 
نخست را از آن خود کرد. این مسابقات در شهرستان مراغه آذربایجان با حضور 25 تیم و240 
ورزش کار برگزار شد. ابراهیم مومیوند دیگر وزنه بردار کاشانی مدافع قهرمانی کشور دسته 
94کیلوگرم پیش کسوتان رده سنی 40سال به روی تخته رفت تا از عنوان قهرمانی کشور 
خود در سال قبل دفاع کند اما فقط به مقام چهارمی این مسابقات بسنده کرد. شایان ذکر است 

برترین های این مسابقات به اردوی تیم ملی وزنه برداری دعوت خواهند شد.

مجتبی زعفرانی قهرمان شد

پول  زاده/  بزرگی  آقا  شیوا 
ذهن  بیشتر  چه  هر  پیشرفت  با 

انسان وارد روابط بین او با انسان های دیگر شده است. 
هم زمان با ورودش شکل متفاوتی از روابط تعریف شده 
از کنش  دیگری  نوع  افراد  آن  چارچوب  در  که  است 
ها و رفتارها را از خود بروز می دهند. این نوع روابط، 
کنش ها و رفتارها  خاِص جامعه ای است که دوره ی 
از نوع جدید را  سنتی را پشت سر گذاشته و روابطی 
تجربه می کند که اغلب صنعتی شدن و رشد بی رویه 
شهرنشینی از ویژگی های بارز آن است. در این میان 
ارمغان  به  شهرها  در  را  حسابگری  و  عقالنیت  پول، 

آورده و جانشین کاال شده است.
از این روی در عرصه های مختلف با تغییر نوع روابط، 
افراد در جامعه ی  کیفیت و کمیت آن مواجه هستیم. 
کیفیت  اما  شده  افزوده  شان  روابط  برکمیت  امروز 
که  ترتیب  بدین  است.  شده  آسیب  دچار  روابطشان 
هستند  غیرعاطفی  و  غیرشخصی  سرد،  جدید،  روابط 
و به شکلی زودگذر، آنی و سطحی تجربه می شوند و 
منجر به روابط عمیق، پایدار و معنادار با شناخت متقابل 
ی  جنبه  بر  طرفین  واقع  در  شوند  نمی  صمیمیت  و 
که  چندان  دهند  می  نشان  توجه  رابطه  کارکردی 
ها  آن  برای  رسانی  سود  و  منفعت  قالب  در  رابطه 

تعریف می شود. 
بنابراین با ورود پول به عرصه ی روابط میان انسان ها 
این روابط تحت تًاثیر قرار می گیرد. نمونه ی آن را در 
سطح کالن در بازار بورس می توان دید که در واقع 
سود، روابط را تعیین می کند. در سطح شهر وقتی به 
مردم نگاه می کنیم پول شیء است که حرف اول را 

می زند و جانشین چیزهای مختلف می شود. 
قیمت های درج شده روی اجناس خوراکی، پوشاک، 
و...  برق  آب،  قبض  ها،  کارت  بلیط  پزشکان،  ویزیت 
بسیاری از آنچه پیرامون ما در گذر است با پول تعریف 
می شود و این امر بر روابط ما با مغازه داران، پزشکان 
و  می گذارد  تأثیر  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  سایر  و 
یکی از مالک های قضاوت ما درباره ی آن ها می شود . 

تصور کنیم اگر پول نبود اطراف ما چگونه بود؟ 

چگونه به نیاز همدیگر پاسخ می 
دادیم؟ چگونه به یکدیگر اعتماد 
می کردیم؟ چه تضمینی وجود داشت؟ افراد به پول و 
میان  حال  عین  در  اما  کنند  می  اعتماد  پولی  جریان 
تا زمانی که پول رد و بدل نشود اعتماد به  خودشان 

وجود نمی آید. 
اما  داشت  وجود  پول  بدون  سنتی  جامعه  در  اعتماد 
اکنون اعتماد رنگ باخته است. پول واژه هایی مانند 
کسب  برای  ابزاری  به  و  آورده  وجود  به  را  ثروتمند 
منزلت و احترام و قدرت بدل شده است. در واقع پول 
نمادی است که به افراد مختلف و اشیا مختلف ارزش 
واژه  مقابِل  در  گیرد.  ارزش می  ها  آن  از  و  می دهد 
که  کسی  گیرد.  می  شکل  فقیر  ی  واژه  ثروتمند  ی 
بنابراین  با ثروتمند از پول بی بهره است؛  در مقایسه 
ابزار کسب احترام، منزلت و قدرت را ندارد و از خدمات 
و رفاهی که پول برایش فراهم می آورد نیز بی بهره 

می ماند.
بی  و  ها  نابرابری  امتیازات،  پول  که  اینجاست  در   
آن  های  نمونه  آفریند  می  روابط  در  را  ها  عدالتی 
زمانی گسترش می یابد که نگاه دقیق تری به وضعیت 
وزنه ی  که  باشیم  داشته  ها  بانک  در  رسانی  خدمت 
تعیین  را  اعداد  و  ها  میزان  سایر  و  سود  میزان  پول، 
می کند و شانس حضور در رقابت ها برای برنده شدن 

جوایز بیشتر می شود. 
پس پول، پول می آفریند و همین امر سبک زندگی این 
افراد را با افراد دیگر متفاوت می کند و طبیعتًاً الگوهای 
فکری و رفتاری آنها را نسبت به هم شکل می دهد 
و نوعی تمایز و جدایی را در جامعه به وجود می آورد. 
پیامد آسیب زاِی پولی شدن، زدودن احساسات و روی 
است.  آن  جای  به  حسابگری  و  عقالنیت  آمدن  کار 
به  که  آن  نمودهای  و  تخیل  برای  احساسات  زدودن 
طور کلی عرصه ی هنر است می تواند آسیب زا باشد 
و این چنین است که در عرصه های مختلف روابط، با 
آسیب پولی شدن مواجه هستیم. در واقع اشیا خود را با 
پول به ما می شناسانند و ما هم خودمان را با پول به 

دیگران می شناسانیم. 

شكست ايران از قهرمان لیگ جهانی 
بدون امیرغفور

پول؛ مرگ احساسات   

گفتگو با استاد مهدی حسن زاده  مدرس زبان و مدير مرکز تخصصی زبان بین الملل کاشان

موهبتـی بـه نـام توانایـی گفتـاری و نوشتـاری زبـان انگليسـی

 در صدمین سال آموزش و پرورش نوين  درکاشان برگزار شد؛

سيزدهمين تجليل باشکوه  ازخيرین مدرسه ساز

شکست ایران از قهرمان 
ليگ جهانی بدون اميرغفور

همین صفحه صفحه 2

صنایع چوب گلکار
MDF کابینت

درب چوبی
دیوار پوش سقف کاذب

هالل آشپزخانه
تعویض درب کابینت    

091۳8725048 - 09۳6۳408840     گلکار

تعميرات کابينت پذیرفته می شود

با بهترین کيفيت و اقساط بلند مدت

ارمغان رسانه ، آگاهی مردم
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آغاز عملیات اجرايی گردنه نابر بخش برزک
عملیات اجرایی و بازگشایی گردنه  نابر از بخش برزک با 
اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال از محل اعتبارات منابع داخلی و 
مشارکت بخش خصوصی با حضور جمعی از مسئولین استانی 

و شهرستان و سرمایه گذار پروژه  آغاز گردید.
گفت:  کاشان  ویژه  فرمانداری  عمرانی  امور  و  فنی  معاون 
مشکالت فنی و کمبود منابع اعتباری از عوامل عمده ای 
است که  عملیات اجرایی این پروژه را به تعویق انداخته بود 
ولی با تمهیداتی انجام گرفته و استفاده از توان کارشناسی 
استان و شهرستان و منابع داخلی و همکاری بخش خصوصی، 

مشکالت موجود رفع و عملیات اجرایی پروژه آغاز می گردد.
در  مسیر  سازی  ایمن  افزود:  دوان  چله  علیرضا  مهندس 
مجاورت دکل های برق فشار قوی بخشی از اقدامات اولیه 
است که ضرورت داشت قبل از هرگونه عملیات خاک برداری 
و تعریض مورد توجه قرار گیرد از اینرو اداره بهره برداری از 
ایستگاههای توزیع و فوق توزیع برق شهرستان موظف گردید 
تا اقدامات الزم را بعمل آورد. معاون فرماندار اظهار داشت: 
ایجاد پلکان عرضی در شیب کوه گردنه نابر به منظور حفاظت 
جاده از ریزش ترانشه های احتمالی از دیگر اقداماتی است که 

در راستای ایمن سازی مسیر عملیاتی می گردد. 
چله دوان یادآور شد: با افتتاح این مسیر 4 کیلومتری ترافیک 
جاده به این قسمت هدایت شده و جاده موجود پس از ایمن 
سازی و بهره برداری های الزم به صورت یک واریانت جانبی 
و در راستای پدافند غیرعامل حفظ می گردد. وی تأکید کرد: 
رویکرد دولت و تالش مجموعه مدیریتی شهرستان آن است 
تا برای حل مشکالت مردم در حوزه های مختلف از ظرفیت 
های مردم و منطقه حداکثر بهره برداری بعمل آید. از اینرو 
پروژه بازگشایی گردنه نابر در این راستا می باشد و می توان 
آن را بعنوان مصداق عینی تحقق شعار سال مبنی بر »اقتصاد 

مقاومتی ، اقدام و عمل«  دانست.

ديدار هیات تجاری ترکیه با رئیس 
و اعضای اتاق بازرگانی کاشان

یک هیات تجاری از کشور ترکیه استان االزیغ با رئیس و 
اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی کاشان دیدار و به تبادل نظر 
و اطالعات در زمینه توسعه روابط تجاری طرفین پرداختند. به 
گزارش کاشان آنالین به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی 
کاشان، حسن اوزون » رئیس هیات تجاری ترکیه « در این 
نشست اظهارکرد: کاشان را برادر خود می دانیم و به دنبال 
توسعه روابط تجاری هستیم. عضو انجمن بازرگانان موصاد 
به قابلیت های صنعتی و تجاری ترکیه از جمله استان و شهر 
االزیغ اشاره کرد و افزود: سازمان غیردولتی صنعتگران مستقل 
و انجمن بازرگانان موصاد )MUSIAD( به عنوان یکی 
از سازمان های بزرگ اقتصادی ترکیه از 84 شعبه در داخل 
ترکیه و 58 نمایندگی در کشورهای دیگر برخوردار است که 
االزیغ یکی از شعبه های آن است. اوزون صادرات ماهانه 
این شهر را 200 میلیون دالر عنوان کرد گفت: کارخانه تولید 
کروم در این شهر واقع شده که حجم صادرات زیادی دارد. 
وی افزود: تنها تولید کننده سنگ مرمر )قرمز( نیز در این 
شهر است و عالوه بر فعالیت در زمینه تولیدات کشاورزی 
و دامداری از کارخانه های تولید آرد و نان، آبگرمکن های 
آفتابی و لوله های PVC برخوردار است. رئیس اتاق بازرگانی 
کاشان نیز در این دیدار ضمن ابراز امید و خرسندی از روابط 
تجاری ایران و ترکیه و توسعه این روابط اظهارکرد: کاشان 
مرکز تولید فرش ماشینی و دارای بیش از یکهزار شرکت تولید 
فرش ماشینی است و با شهر قاضی انتب ترکیه از این نظر در 
یک تراز قراردارد. محمود توالیی با اشاره به ارتباط تنگاتنگ 
ایران و ترکیه در زمینه های اقتصادی افزود: کاشان همچنین 
از بزرگترین سایت خودرو سازی، چند شرکت فوالد، صنایع 
کاشی، کولر، قطعات ماشین و حدود ۷00 شرکت در زمینه 
و  تولید گالب  است. وی  برخوردار  تولید سایر محصوالت 
عرقیات و صنایع دارویی را از دیگر مزایای این منطقه برشمرد 
توان  متقابل می  روابط  افزایش  و تصریح کرد: در صورت 
در جریان اطالعات بیشتر و بهتری در مورد پتانسیل های 
اقتصادی طرفین قرارگرفت. توالیی به حضور و بازدید حدود 
یکصد نفر از مدیران و مسئوالن صادراتی شهرستان کاشان در 
نمایشگاه فرش قاضی انتب ترکیه در هفته گذشته اشاره کرد و 
افزود: عدد قابل توجه صادرات شهر االزیغ ترکیه نیز نشان از 

صادرات باالی این شهر دارد.

70 درصد زندانیان کاشان شاغل هستند
رئیس زندان کاشان گفت: با توجه به فضایی که در زندان 
کاشان بوجود آمده بالغ بر ۷0 درصد زندانیان کاشان شاغل 
هستند و این شاغلین ماهیانه 400 الی ۷00 هزارتومان حقوق 
دریافت می کنند. به گزارش کاشان آنالین، نیکنام درحاشیه  
مراسم گرامیداشت روز ملی حمایت ازخانواده زندانیان گفت: بر 
کسی پوشیده نیست وقتی سرپرست خانواده براثر اتفاقی وارد 
زندان می شود آن خانواده خواسته یا ناخواسته متزلزل می 
شود،  ولی خدا را شاکریم که زندگی خانواده های مددجویان 
شهرستان کاشان با توجه به فضایی که در زندان کاشان بوجود 
آمده، حافظ و حامی خانواده بوده است. وی، صبر در مصیبت 
بر اساس فرمایشات پیامبر وائمه اطهار را موجب اجر و پاداش 
دانست و افزود: هر تصادف ، ورشکستگی مالی و زندانی که 
برای انسان پیش می آید یک نوع مصیبت تلقی می شود. 
نیکنام ضمن تشکر و قدردانی از همکاری  پرسنل زندان 
کاشان و انجمن حمایت از زندانیان کاشان افزود: درصورتی 
که زندانی در زندان کاشان بر اساس قانون و مقررات عمل 
کند همه وسایلی که باید به یک زندانی داده شود دراختیارش 
گذارده می شود. رئیس زندان کاشان با بیان اینکه در هیچ 
کجای کشور به اندازه ای که در زندان کاشان به زندانی از 
نظر اشتغال و کارهای فرهنگی اهمیت داده می شود، توجه 
نمی شود، افزود : با توجه به تعامالت خوبی که اداره  زندان 
کاشان با دادستان های شهرستان های کاشان، آران و بیدگل، 
نطنز و بادرود دارد شرایط خوبی را برای زندانیان بوجود آورده 
ایم . وی با بیان اینکه پرسنل زندان کاشان در طول شبانه روز 
در خدمت زندانیان هستند، یادآور شد : پرسنل این زندان به 
جای اینکه در روز تعطیل در کنار خانواده هایشان باشند برای 

آزادی زندانی تالش می کنند.

روی خط خبر

رویداد2

اجرای طرح عملیات آسفالت سرد 
در کاشان برای نخستین بار

معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان از اجرای طرح عملیات 
آسفالت سرد برای نخستین بار در این شهرستان با هدف اقدام 
و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی خبرداد. به گزارش مرکز 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان، مهیار گران مهر 
با اشاره به اینکه این طرح در خیابان ها و کوچه هایی اجرا 
زیرساختی شهری و فاضالب  تاسیسات  می شود که هنوز 
آن اجرا یا تکمیل نشده است و اجرای آسفالت گرم به جهت 
کندن مجدد آن برای ایجاد تاسیسات مقرون به صرفه نیست 
گفت: معاونت فنی و عمرانی شهرداری کاشان این طرح را با 
محوریت اقتصاد مقاومتی در استفاده بهینه از داشته ها و کاهش 
هزینه ها درراستای تکریم خواسته های ارباب رجوع ، رضایت 
و رفاه حال ساکنان، پرهیز از تحمیل هزینه های آسفالت گرم 
و رعایت نکات زیست محیطی آغاز کرد. وی، اجرای این 
عملیات را در سطح 18 هزار متر مربع از خیابان 24 متری 
بهاران در فاز 2 ناجی آباد یادآورشد و افزود: اجرای آسفالت سرد 
با ضایعات آسفالتهای کنده شده از دیگر معابر شهری برای 

نوسازی در این طرح استفاده می شود.
به گفته وی، با اجرای طرح آسفالت سرد آسفالتهای کنده شده 
در کوچه ها و خیابان های خاکی برای جلوگیری از انتشار گرد 
و خاک و عوارض زیست محیطی و مسطح نمودن با کوبش 

روی سطح معابر بازیافت و مورد استفاده مجدد قرار می گیرد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان،تصریح کرد: آسفالت 
سرد را می توان در مسافت های زیاد حمل و سپس پخش 
کرد و یا آن را در کارگاه انبار نمود و بعد مورد استفاده قرار داد.

گران مهر، اظهارداشت: این نوع آسفالت در قشرهای رویه، 
آستر و اساس قیری برای ترافیک سبک و متوسط و در قشر 
اساس قیری برای ترافیک سنگین و خیلی سنگین می تواند 
مورد استفاده قرار گیرد. وی افزود: آسفالت سرد مشروط بر 
رعایت تمام ضوابط و معیارهای طراحی و محدودیت های 

ترافیکی مسیر در کلیه الیه های روسازی کاربرد دارد.

کشف زمین خواری 3 میلیارد 
تومانی در کاشان

فرمانده انتظامی کاشان از کشف یک مورد زمین خواری 
به ارزش 30 میلیارد ریال در حاشیه اتوبان قم – کاشان 

و دستگیری فرد متخلف خبر داد.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ کارآگاه 
این  اعالم  با  خرداد ماه   8 شنبه  پورغالمحسین  مهدی 
تصرف  بر  مبنی  گزارشی  به دنبال  اظهارکرد:  مطلب 
غیرمجاز زمین توسط فردی در حوالی یکی از روستاهای 
حاشیه اتوبان قم – کاشان، موضوع به طور ویژه در دستور 
افزود:  وی  گرفت.  قرار  شهرستان  آگاهی  پلیس  کار 
کارآگاهان پس از بررسی اسناد و مدارک متوجه وقوع یک 
مورد زمین خواری به مساحت 299 هزار و 515 مترمربع 
از عرصه های منابع طبیعی شدند. فرمانده انتظامی کاشان 
ارزش این زمین را 3 میلیارد تومان بیان کرد و گفت: پس 
از هماهنگی با مقام قضایی فرد متخلف در این خصوص 
دستگیر شد. به گفته وی، متهم با مشاهده قرائن و دالیل 
به صراحت به بزه خود اعتراف و علت آن را سودجویی 
اعالم کرد. سرهنگ پورغالمحسین به شهروندان توصیه 
افراد  سودجویی  هرگونه  وقوع  از  پیشگیری  برای  کرد: 
از  ملک،  یا  زمین  تهیه  و  خرید  هنگام  کاله برداران  و 
اداره های مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی و شهرداری 
استعالم گرفته و هرگونه موارد مشکوک زمین خواری را 

به پلیس اطالع دهند.

ممنوعیت  دفن اموات در داخل شهر
اعالم  از  کاشان  دارالسالم شهرداری  سازمان  عامل  مدیر 
اجرای طرح ممنوعیت دفن اموات در آستان امامزادگان و 

آرامستان های داخل شهر خبرداد.
مسائل  رعایت  هدف  با  طرح  این  گفت:  ساران  غالمعلی 
زیست محیطی و بهداشتی و جلوگیری از به مخاطره افتادن 
سالمت شهروندان اجرا می شود. وی با اشاره به اینکه دفن 
قدیم صورت  از  امامزادگان  و  ها  آرامستان  این  در  اموات 
می گرفته است گفت: در حال حاضر امواتی که در آرامستان 
های متعددی در کاشان دفن می شوند هیچ کدام مجوز الزم 
را ندارند . به گفته وی، آرامستان های پنجه شاه ، گریچه، 
حبیب موسی)ع(، سلطان میراحمد)ع( ،سلطان عطابخش، 
فیض و دشت افروز از اماکنی هستند که به دلیل قرار گرفتن 
در داخل شهر و دفن اموات در آن با وجود غیرقانونی بودن 

سالمت شهروندان را به مخاطره انداخته است.
مدیر عامل سازمان دارالسالم شهرداری کاشان، با تاکید بر 
تصمیم قاطع و جدی مسووالن در برخورد با دفن اموات 
در این آرامستان ها گفت:هم اکنون دستور جلوگیری از دفن 
اموات در بعضی از امامزادگان به این سازمان ارسال شده 
است. ساران اظهارداشت: با در نظر گرفتن طرح توسعه و 
جامع این سازمان به مساحت  165 هکتار در حال حاضر 
و سالیان متمادی در این سازمان مشکل دفن اموات وجود 
نخواهدداشت. وی انجام اقدامات الزم و قانونی مسوولین 
کاشان در خصوص جلوگیری از دفن اموات در داخل شهر را 
خواستارشد و گفت: سازمان دارالسالم کاشان یکی از سازمان 
های خدماتی و تحت پوشش حوزه معاونت خدمات شهری 
شهرداری است که بیش از 50 درصد اموات شهرستان در 
این سازمان دفن می شوند. به گفته وی ، دارالسالم گالبچی 
کاشان  با دفن پیکر مطهر بیش از 916 شهید گلگون کفن 
دوران انقالب اسالمی و دفاع مقدس به مکان مقدس در 
باور ها و فرهنگ مردم قدر شناس این شهرستان تبدیل شده 
است. ساران در پایان اظهارداشت:سازمان دارالسالم کاشان 
با رحلت حضرت آیت اله یثربی)ره( نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه معزز کاشان در سال 1385 و تدفین پیکر مطهر وی 
در قطعه شهدا به صورت مداوم محل زیارت جمع کثیري از 
رهروان راه والیت است.  شایان ذکر است سازمان دارالسالم 
کاشان  با 165 هکتار وسعت در ضلع جنوب شرقی و در 

فاصله سه کیلو متری شهر کاشان واقع شده است.

کوتاه تر از گزارش

مردم سیلك/ عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی 
مجلس نهم ادعای دریافت شخصی چک دومیلیاردی از سوی 
دولت یازدهم بابت نیروگاه هسته ای را رد کرد و آن را کذب 
محض و دروغی بزرگ دانست و افزود: کمونیست ها در اویل 
انقالب مطابق آن نظریه که هدف وسیله را توجیه می کند به 
تخریب مخالفانشان می پرداختند و باعث تعجب است که یک 
فرد مدعی انقالبی بودن و حزب اللهی مانند قدیری ابیانه چنین 

دروغی را منتشر می کند.
آخرین  در  منصوری  عباسعلی  تیمسار 
رسانه  اصحاب  با  خود  خبری  نشست 
مردم  نماینده  درکسوت  خبرنگاران  و 
کاشان و آران و بیدگل در مجلس نهم 
ادامه داد: اگر مدرکی دال بر دریافت این 
مبلغ از سوی بنده و هزینه شخصی یافت 
و  قضایی  مراجع  به  را  شد شخصأ خود 
منصوری  کرد.  خواهم  معرفی  انتظامی 
با بیان اینکه اصل ماجرا به هزینه کرد 
محروم  مناطق  در  مبلغ  این  از  قسمتی 
در  افزود:  بر می گردد  روستایی کاشان 
دولت قبل قرار بود این 2 میلیارد به نطنز 
شهر  این  بودن  مجاور  ادعای  خاطر  به 
فشار  با  اما  اتمی هزینه شود  نیروگاه  با 
انرژی  سازمان  رئیس  به  بنده  منطقی 
نماینده  همچنین  و  دولت  همان  اتمی 
نطنز در مجلس قرار شد تا 1 میلیارد به 
آران و بیدگل و 1 میلیارد نیز به کاشان 

تعلق بگیرد که بعد ها قرار شد 1 میلیارد سهم آران در بهسازی 
جاده ابوزیدآباد – کاشان و منتهی به نیروگاه نطنز هزینه شود 
اما سهم دریافتی کاشان به خاطر فرایند طوالنی اداری در آستانه 
بازگشت به خزانه دولت بود که سریعأ تصمیم گرفته شد تا این 
این  در  کاشان  روستایی  محروم  مناطق  شناسایی  از  بعد  مبلغ 

مناطق هزینه شود.
رد  علت  و  اشاره   94 اسفند  هفتم  انتخابات  به  ادامه  در  وی 
صالحیت خود برای شرکت در ماراتن رسیدن به مجلس دهم 
را تحت تأثیر مخالفت حسن فیروزآبادی با ایده ی سرباز حرفه 
و  نیز داشت  بسیاری  بود و طرفداران  یی که وی مطرح کرده 
همچنین برخی دروغ های محضی دانست که عده ای از کاشان 
علیه وی مینی بر تجمل گرایی اش و داشتن ویال در آران  به 

شورای نگهبان ارسال کردند.
منصوری ردصالحیت خود توسط شورای نگهبان را بدون هیچ 
هم   : افزود  خود  مدعای  توضیح  در  و  دانست  مشخصی  دلیل 
سخنگو و هم تعدادی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان مکرر 
به بنده گفتند که دلیلی برای رد صالحیت شما وجود ندارد اما 
نظر آیت اهلل هاشمی شاهرودی از جمع فقهای شورا این بود که 

باید مشکلتان را با حسن فیروزآبادی حل کنید. منصوری با بیان 
اینکه برای احقاق حق خود اهل زد و بند و بازی های پشت پرده 
بود که  ایده سرباز حرفه ای طرح مطالعه شده ای  افزود:  نبود 
طرفداران بسیاری در بین مسؤالن نظام داشت اما رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح با آن مخالف بود. منصوری ادامه داد: برخی 
نیز از کاشان به دروغ علیه من به سمپاشی پرداختند که فالنی 
در آران در ویالی مجللی زندگی می کند، این در حالی است که 
خانه من در آران همان چیزی است که پدرم بیش از  4 دهه 

پیش آن را ساخته و داشتن ویال دروغ محضی بود که برخی در 
تهران آن را دستاویز رد صالحیتم قرار دادند.

قضاوت  منتظر  نیز  اسفند   6 شامگاه  تا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
عادالنه و احقاق حقم از سوی شورای نگهبان بودم تصریح کرد: 
به حجت  بنده  مکتوب  و  اعتراضات شفاهی  از  بعد  فیروزآبادی 
به  را  ایشان  باید  نگهبان  بود که شورای  گفته  ابوترابی  السالم 
خاطر ارائه طرح سرباز حرفه ای رد صالحیت کند اما رأی برخی 
از اعضای حقوقدان شورا غیر از این بود، در نهایت نیز علی رغم 
آن که قرار بود جلسه ای در مورد احقاق حق بنده در شورای 
نگهبان تشکیل شود این فرایند برقرار نشد و این در حالی است 
که تا همین لحظه نیز شورای نگهبان دلیل رد صالحیتم را به 

خودم نگفته است. 
مستقل  بصورت   90 اسفند  انتخابات  در  بنده  افزود:  منصوری 
در انتخابات شرکت کردم و هیچ حزب سیاسی ای نیز از بنده 
کاندیدایی  از  اسفند   ۷ انتخابات  در  اینکه  دلیل  و  نکرد  حمایت 
خود  حق  احقاق  به  طرف  یک  از  که  بود  این  نکردم  حمایت 
حتی تا صبح انتخابات امید داشتم و از طرف دیگر اینکه مستقل 
بودن خود را علی رغم داشتن حمایت اصالح طلبان و اعتدالیون 

کاشان در لحظات آخر تبلیغات انتخابات حفظ نمودم.
اینکه  بیان  با  انگلیس  و  ایران  پارلمانی  دوستی  گروه  رئیس 
انتقادات و هجمه ها از سوی او علیه  در مجلس نهم تندترین 
تاریخ  طول  در  کشورمان  حق  در  کشور  این  خصمانه  اقدامات 
مطرح شد افزود: در سفرم به انگلیس و حضورم در مجلس این 
کشور به سابقه سیاه و خیانت های این کشور علیه ایران در طول 
تاریخ به ویژه نقش این کشور در افزایش ارسال مواد مخدر از 
افغانستان به سمت ایران اشاره کردم. وی درباره تالشش درباره 
ایجاد رابطه مجدد میان ایران و انگلیس آن را 
دو  های  کنسولگری  شدن  فعال  حد  در  تنها 
کشور دانست و در این باره افزود: هم اکنون 
400 هزار ایرانی در انگلیس زندگی می کنند 
که رفت و آمد آنها و خانوده هایشان به ایران 
با  کنسولگری  و  سفارت  نبود  در  انگلیس  و 
این  نیست که  روا  و  مشکل جدی روبروست 
مانند  کشورهایی  از  آمد  و  رفت  برای  عده 
دانیم  می  که  کنند  استفاده  امارات  و  ترکیه 
کوتاه  حتی  اقامت  و  امارات  و  ترکیه  به  سفر 
دردسرهایی  و  فرهنگی  مشکالت  چه  مدت 
برای هموطنانمان دارد. وی با تأکید بر اینکه 
هیچ کدام از ایرانی ها دشمنی های انگلیس 
ادامه  کرد  نخواهند  فراموش  را  کشورشان  با 
ایران  کشور  دو  میان  کنسولگری  ایجاد  داد: 
کند  حل  را  مشکالت  این  میتواند  انگلیس  و 
و دیگر شاهد این نیستیم که دختران و زنان 
مدتها  انگلیس  به  سفر  برای  ما  هموطن 
و  مشکالت  و  ها  معطلی  دچار  امارات  و  ترکیه  های  هتل  در 
معظالت عدیده نخواهند شد. منصوری تصویب برجام و فاجعه 
منا را شیرین ترین و تلخ ترین خاطرات خود در دوران مجلس 
اینکه ضعف نظارت بر دستگاه های  با اشاره به  نهم دانست و 
اجرایی یکی از نقاط ضعف و تصویب برجام نیز که بنده مدافع 
سرسخت آن بوده و هستم نیز کارنامه مثبت این مجلس است 
بیدگل در مجلس  آران و  امیدوارم منتخب کاشان و  ادامه داد: 
دهم بتواند با همکاری میان دستگاه های اجرایی شهرستان در 
به  انتخابیه خود تالش کند که  پیشرفت حوزه  و  توسعه  جهت 
باید در دستور کار  استان شدن کاشان  برای  عقیده من تالش 
اینکه  بر  تأکید  با  گیرد.وی  قرار  مدیران شهری  سایر  و  ایشان 
پیگیری تصویب بندر خشک اقتصادی ،روژه ذخیره سازی گاز، 
پیگیری احداث جاده آران و بیدگل به گرمسار و احقاق حق 35 
میلیارد تومانی کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان که مراحل 
نهایی خود را طی می کند از جمله اقدامات او در این 4 سال بوده 
یادآور شد: تنها نماینده مجلس در این دستاوردها دخیل نبود و 
همکاری مدیران اجرایی شهرستان و مدیران شهری نیز در این 

راه نقش ویژه ای داشت.

روايت منصوری از ادعای قديری ابیانه در آخرين نشست خبری نماينده کاشان و آران و بیدگل در مجلس نهم؛ 

ماجرای چك 2 ميلياردی کذب محض و دروغی آشکار بود

مراسمی  در  و  گذشته  5شنبه  شامگاه  راد/  مهدی سلطانی 
خیرین  از  توجهی  قابل  شمار  اندیشانه  نیک  خدمات  از  ویژه 
ایجاد  و  ساخت  جهت  زمین  اهداکننده  و  کاشان  ساز  مدرسه 
و  تقدیر  آنان  های  خانواده  حضور  با  آموزشی  فضاهای 

سپاسگزاری شد.
در این مراسم که از ساعت 19 و 30 و تحت عنوان سیزدهمین 
از خیرین مدرسه ساز کاشان در سالن ورزشی  تقدیر  جشنواره 
دبیرستان خیرساز هاشم زاده و با رژه و آیین زیبای سوگند به 
دختر  آموزان  دانش  از  تعدادی  توسط  کشورمان  مقدس  پرچم 
دبستان پیله وریان و سپس همخوانی و اجرای بیادماندنی سرود 
نابینایان دختر و پسر گروه تیام آغاز شد با حضور دکتر حافظی 
" مدیر مجمع خیرین مدرسه ساز ایران " ، حاج محمد کتابچی 
" مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان " ، قائدی ها  " 
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان " و خدمتی " مدیر 
آموزش و پرورش کاشان " با اهدای تندیس ویژه جشنواره از 

شماری از خیرین مدرسه ساز کاشان تقدیر شد. 
ها  کاشانی  که  سالی  در  و  مراسم  این  ادامه  در  همچنین 
می  در شهرشان جشن  را  نوین  پرورش  و  آموزش  صدسالگی 
نیک  "خیر  مازوچی  دکتر  توسط  آیین  این  نمادین  زنگ  گیرند 
اندیش " به صدا درآمد و کیک ویژه این صدسالگی نیز توسط 
خانم احمدی " معاون وزارت آموزش و پرورش " و شماری از 
مدیران و میهمانان حاضر در مراسم بریده شد. در بخش هایی 
از این مراسم نیز حاضران شاهد اجرای پراستقبال موسیقی پاپ 
بودند و در انتها نیز از کتاب " راه بی پایان " به عنوان اولین 
کتاب از مجموعه خیرین مدرسه ساز کاشان با حضور نویسنده 
و مؤلف " جابر تواضعی " و شماری از مدیران و خیران مدرسه 

ساز کاشان رونمایی شد.
نمایش  مراسم  این  دیگر  ارزشمند  و  توجه  قابل  مهم،  بخش   

خالقیت ها و دستاوردهای تأمل برانگیز هنری و علمی شماری 
فنی  و  کاردانش  های  هنرستان  پسر  و  دختر  آموزان  دانش  از 
قدمی محل  چند  در  نمایشگاه  یک  قالب  در  کاشان  ای  حرفه 
استقرار میهمانان و حاضران در جشن سیزدهم خیرین مدرسه 
ساز کاشان با حضور ۷ هنرستان، 2 دبیرستان و یک پژوهش 
سرا و 4 دبستان بود که با استقبال و بازدید خوب و قابل قبول 

شوق  و  انگیزه  افزایش  باعث  و  شد  مواجه  مراسم  میهمانان 
استمرار حرکت های علمی و هنری در بین مسؤالن دانش آموز 

غرفه ها و دبیران و معلمان آنها گردید.
این  اولین سخنران،  عنوان  به  کاشان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
مراسم را شکرگزاری به درگاه خداوند به خاطر وجود با ارزش 
دانست. خدمتی سپس  کاشان  در  مدرسه ساز  متعدد خیرین  و 
نمایشگاه خالقیت ها و هنر دانش آموزان برخی هنرستان های 
افزود:  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  مراسم  این  حاشیه  در  کاشان 
آموزش و پرورش جریان مولد علم و دانش است و این نهاد می 
تواند اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر انقالب را به عینتی تمام 

عیار تبدیل کند. قائدی ها "مدیر کل آموزش 
با  و پرورش استان " نیز در سخنان کوتاهی 
آموزشی کشور  اهداف  از  بسیاری  اینکه  بیان 
ساز  مدرسه  خیران  نیات خداپسندانه  وجود  با 
عرصه  در  امروز  افزود:  است  گرفته  شکل 
حقیقت  آموزشی  های  زیرساخت  تأمین 
مدرسه  ساختن  ثواب  بودن  باالتر  انکارناپذیر 
باید  حقیقت  بنابراین  و  دارد  وجود  مسجد  از 
لیاقتی می خواهد  اذعان کرد ساختن مدرسه 
که نصیب هر کسی نمی شود. وی افزود: بنابر 
در  انجام می دهد  کار خیر  روایات کسی که 
زمین آخرت خود و برای خود خانه می سازد. 
در  نیز  در مجلس دهم  مردم کاشان  منتخب 

سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در جمع خیران مدرسه ساز 
که خدا و فرشتگان به وجودشان افتخار می کنند افزود: بسیار 
شاهد  کاشان  دانشگاه  در  بنده  حضور  زمان  در  که  خوشحالم 
برخی  تأمین  و  دانشگاه  در  نیکوکار  قشر  این  فعالیت  و  حضور 
مانند  اشخاصی  وجود  با  عالی  آموزش  حوزه  های  زیرساخت 
دکتر الماسی بودیم. دکتر ساداتی نژاد با 
تأکید بر اینکه خیرین در حوزه سالمت 
اند  کرده  ادا  را  مردم  به  خود  دین  نیز 
این دنیا  یادآور شد: خیرین در واقع در 
خود  سرمایه   و  مال  وقف  و  انفاق  با 
و  پردازرند  می  نیکو  و  صالح  عمل  به 
سرمایه  و  انداز  پس  آخرتشان  برای 
گذاری می کنند چرا که در روز محشر 
نخواهند  ارزشی  دنیوی  های  سرمایه 
ارزیابی  خود  اعمال  با  انسانها  و  داشت 
دانشگاه  برجسته  استاد  شوند.  می 
مراسم  این  بعدی  سخنران  نیز  کاشان 
بود. دکتر فهیمی تبار با اشاره به اینکه 
شود  می  بخشیده  انسانها  توسط  آنچه 
یادآور  به دست خدا می رسد  نیازمند  به دست  از رسیدن  قبل 
شد: خداوند در موضوع انفاق و بخشش اموال طرف معامله با 
نیکوکاران و خیرین است و بنابر برخی روایات دست خود را به 
هنگام انفاق و بخشیدن ببوسید چرا که آن دست متبرک شده با 
دست خداست. وی با یادآوری نام و نشان موقوفه های باسابقه 
ای مانند بیمارستان های متینی، نقوی، اخوان و مدارسی که از 

سالهای پیش از انقالب در کاشان بدست خیرین مانند معارفی 
از دیرباز در بین  اندیشی  ساخته شد تصریح کرد: فطرت نیک 
با  باید  نیز  امروز  و  بود  شده  نهادینه  کاشان  در  ما  پیشینیان 
و  مردم  نیازهای  به  توجه  و  امروز  شرایط  درک  و  نیازسنجی 
تبار  فهیمی  کرد.  استفاده  خیرین  نعمت  از  کاشان  شهروندان 
اعتماد سازی میان خیرین و مسؤلین و وجود صداقت در مدیران 
اجرایی شهر را الزمه تحکیم رابطه میان این دو قشر دانست و 
افزود: عالوه بر تجلیل و بزرگداشت خیرین نیک اندیش، این 
قشر ارزشمند باید رد و اثر کار خیر و نیک خود را مانند امروز 
که مراسم در دبیرستان هاشم زاده و در حضور خیر این مرکز 

آموزشی برگزار می شود ببینند تا به مدد استمرار مشارکت این 
نزدیک شاهد  آینده  المنفعه در  عزیزان در کارهای خیر و عام 
تجهیز  و  نباشد  مدرسه  احداث  به  نیازی  دیگر  که  باشیم  این 
قرار  خیرین  کار  دستور  در  آموزشی  وسائل  و  لوازم  به  مدارس 

گیرد. 
گر  مرمت  مقام  در  و  کوتاه  سخنانی  در  نیز  حلی  اکبر  استاد 
بناهای تاریخی کاشان، این شهر با وجود بناهایی مانند مسجد 
جمله  از  اش  تاریخی  انبارهای  آب  و  ها  حمام  و  آقابزرگ 
مشارکت  آن  ساخت  در  مردم  که  دانست  ایران  در  شهرهایی 
گسترده ای داشته اند. وی مسجدآقابزرگ را به عنوان شاخص 
مساجد خاورمیانه در معماری که حاج محمد تقی خانبان " پدر 
همسر مال محمد مهدی نراقی " برای جلسات درس و بحث 

دامادش ساخت را شاخص بناهای خیرساز کاشان دانست. 
گفتنی است در حاشیه این مراسم حاج محمد کتابچی " مدیر 
تفاهم  امضای  از   " کاشان  ساز  مدرسه  خیرین  مجمع  عامل 
نامه با 13 خیر نیک اندیش برای تقبل هزینه های 13 پروژه 
آموزشی در کاشان و همچنین عقد تفاهم با معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای تجهیز مدارس خیرساز این 
شهر به یونیت داندانپزشکی به همراه کادر انسانی متخصص آن 
خبر داد. از جمله حاشیه های جالب اين مراسم نیز به رخ 
کشیدن صدسالگی آموزش و پرورش نوين در کاشان از 
سوی حاج محمد کتابچی به اصفهانی ها در حضور مدير 
ها  قائدی  که  بود  استان  پرورش  و  آموزش  اصفهانی  کل 
نیز در واکنش به اين غافلگیری فقط به خنده و همراهی با 

تشويق کتابچی توسط حضار بسنده کرد!

سيزدهمين تجليل باشکوه  ازخيرین مدرسه ساز
 در صدمین سال آموزش و پرورش 

نوين  درکاشان برگزار شد؛
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خدمت به اين مردم نجیب و ايثارگر 
مايه افتخار مسووالن است

در  خرمشهر  آزادی  سالروز  با  همزمان  فاطمیه  بلوار  پروژه 
محله میدانگاه آقا عصر امروز طی آیینی بهره برداری شد.

علیرضا پورعسگری رییس کمسیون اقتصادی،برنامه و بودجه  
شورای اسالمی شهر در  این مراسم گفت این مکان افتتاح 
ومسجد وهیات فاطمیه محل اعزام شهدای محل به جبهه ها 
بود. پورعسگری با یادی از خانواده دو سه و چهار شهیده در 
اشتری،سردار  بارفروش،زاهدی،  از جمله شهیدان  این محله 
با  نجیب  مردم  این  به  گفت:خدمت  مجرد  زراع  و  پکوک 

محبت واصیل وایثارگر مایه افتخار مسووالن شهری است.
شد  خواستار  را  ساحلی  به  فاطمیه  بلوار  اتصال  تداوم  وی، 
بلوار  گذاری  سرمایه  شود  محقق  دسترسی  این  گفت:اگر  و 

فاطمیه نیز اثر بخشی واقعی خود را خواهد داشت.
پورعسگری، تکمیل پروژه آزادسازی حاشیه آستان حبیب بن 
ایجاد  برای  تملک  را خواستارشد وگفت:  علیه السالم  موسی 
همت  به  نیز  مشهد  پشت  منطقه  در  فرهنگی  مرکز  یک 
بلوار  افتتاح  آیین  است  ذکر  شایان  شد.  عملیاتی  شهرداری 
شورای  اعضای  شهردار،  حضور  با  آقا  میدانگاه  در  فاطمیه 
اسالمی، اهالی میدانگاه آقا وخانواده معظم شهدا برگزار شد.

تواشیح  گروه  حرم،اجرای  مدافع  شهید  خانواده  از6  تجلیل 
های  برنامه  جمله  از  شعبان  نیمه  خوانی  مولودی  نورالزهرا، 

این آیین افتتاح بود.

شهر خبر
ثبت 2 رويداد فرهنگی کاشان در 
فهرست میراث ناملموس کشور

مسئول ثبت پرونده های میراث معنوی اداره میراث فرهنگی، 
سنتی،  آیین   2 ثبت  از  کاشان  گردشگری  و  دستی  صنایع 

تاریخی کاشان در فهرست میراث معنوی کشور خبر داد.
به گزارش ایرنا عباس تراب زاده اظهارکرد: آیین نخل گردانی 
)نخل حسینیه صدره و سرفره( و آیین هوم بابایی شهرستان 
کاشان به عنوان 2 اثر تاریخی، فرهنگی کاشان است که در 

فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است. 
وی افزود: حمل نخل حسینیه سرفره به سمت بازار تاریخی 
با بزرگ ترین اجتماع مردم کاشان  کاشان در عصر عاشورا 
همراه است، غبارروبی و آذین بندی نخل، آداب تکاندن نخل 

در شب تاسوعا در داخل حسینیه به منظور مهیا شدن و اعالم 
در شب  نخل  ای  دوره  گردانی، حرکت  نخل  برای  آمادگی 
از  روز عاشورا  در  بازار  به  آن  عاشورا، نخل گردانی و حمل 
هیجان  و  شور  با  که  است  آیین  این  برگزاری  آداب  جمله 
خاص انجام می شود.  تراب زاده تاکید کرد: آیین هوم بابایی 
نمادین است که توسط کودکان و  نیز حرکتی  یا هوربابایی 
نوجوانان از شب اول تا نیمه ماه رمضان در کاشان و سایر 
آبادی های این منطقه اجرا می شود.  کارشناس مردم شناسی 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
کاشان گفت: این اداره تاکنون 15 اثر میراث معنوی کاشان 
را در فهرست میراث ناملموس به ثبت رسانده و پژوهش و 
و  آیین شست  شامل  دیگر  فرهنگی  اثر   14 میدانی  مطالعه 
حمل  غدیرخم،  عید  آیین  قمصر،  گالب  با  خدا  خانه  شوی 
شش گوشه به بازار، آیین وداع نخل های روستاهای علوی 
در  خوانی  باران  آیین  کامو،  گردانی  ذوالجناح  آیین  خاوه،  و 
کامو،  بافی  سفره  مهارت  آزران،  روستای  دراز  آب  چشمه 

مهارت صابون سازی قمصر از جمله این آیین هاست. 
آبیاری چشمه  های  نظام  همچنین  کرد:  تصریح  زاده  تراب 
اسکندریه نیاسر، چشمه ثالثه استرک، چشمه بناب جوشقان 
قالی و نظام آبیاری چشمه کیآب کامو، متل موشی که دمش 
کنده شد )یک نوع قصه عامیانه( و ترانه های کار در شهرستان 
کاشان نیز از دیگر آثار در دست اقدام برای ثبت معنوی است. 

روزنه

اعضای شورای اسالمی شهر کاشان در نشست فوق العاده 
معاون  و  زیباسازی  سازمان  عامل  مدیر  حضور  با  خود 
ساماندهی  لزوم  بر  تأکید  ضمن  شهرداری  شهرسازی  
تابلوهای موجود در خیابان ها و سردر ورودی معابر اصلی 
خواستار  آنها  استاندارد  غیر  و  نازیبا  نصب  لحاظ  به  شهر 

فرمانداری  با  زیباسازی  سازمان  هماهنگی 
های  دستگاه  و  شهرستان  تأمین  شورای  و 
و  ها  چالش  کاهش  هدف  با  دیگر  مرتبط 

آسیب های اجتماعی این موضوع شدند.
اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهندس  نشست  این  در  کاشان  شهر 
زیباسازی  سازمان  عامل  مدیر  گرانمایه- 
با  کوتاهی  سخنان  در  کاشان-  شهرداری 
مشکالت  قبل  سال   4 حدود  از  اینکه  بیان 
در  بزرگ  تابلوهای  برخی  نامتعارف  نصب 
شهر  های  کوچه  مبادی  از  شماری  ورودی 
و  درست  امکان  عدم  موانع  ایجاد  لحاظ  به 
نشانی  آتش  اورژانس،  دسترسی  مناسب 

همچنین  و  بحرانی  مواقع  در  خدماتی  های  ارگان  سایر  و 
غیراستاندارد و غیر ایمن بودن این تابلوها که اکثرأ متعلق 
اکثر  سوی  از  و  هستند  شهرستان  مذهبی  های  هیئت  به 
نشانی  آتش  و  برق  شرکت  اورژانس،  جمله  از  ها  سازمان 
ایراد و اشکال جدی واقع شده خواستار ورود شورای  مورد 
اسالمی شهر و مصوبه این نهاد در طرح جمع آوری با برنامه 
و هدفمند این تابلوها و جایگزین شدن نمونه های استاندارد 

به جای آنها شد.
وی با بیان اینکه غیرفنی بودن نصب این تابلوهای پرحجم 
به  هم  شهر  معابر  و  ها  کوچه  ورودی  اکثر  در  عریض  و 
لحاظ نازیبایی و هم به جهت تلفات انسانی قابل توجهی که 

تاکنون پیرامون نصب و بهره برداری از آنها ایجاد شده لزوم 
جمع آوری و جایگزینی تابلوهای همسان با اصول فرهنگی، 
اسالمی  و بومی شهری را مورد تأکید قرار داد و افزود: در 
برخی  مسؤلین  با  قبل  مدتها  از  اینکه  بر  عالوه  زمینه  این 
از جمله  ارگانها  از  با شماری  و هم  مذهبی  از هیئت های 

سازمان تبلیغات و اداره اطالعات رایزنی هایی صورت گرفته 
و موافقت بسیاری از این نهادها و اشخاص نیز در مورد لزوم 
نازیبای حاشیه  نامتعارف و غیرایمن و  تابلوهای  ساماندهی 
نیز  شهر  اصلی  های  کوچه  و  معابر  ورودی  و  ها  خیابان 
تابلوهای جایگزین  از  نمونه مقدماتی  جلب شده است چند 
فرهنگ  با  منطیق  مختلف  اشکال  و  ها  طرح  در  ایستاده 

بومی اسالمی شهر کاشان نیز طراحی شده است.
در ادامه این نشست رئیس شورا و شماری از اعضای شورای 
اسالمی شهر از جمله هاشمی طاهری، کردمیل، حیدریان، 
مهندس رسول زاده، شمس، پارسا و مهندس حاجی قدیری 
ساماندهی  طرح  از  استقبال  ضمن  جداگانه  اظهاراتی  در 

تابلوهای نامتعارف و غیرایمن و نازیبای حاشیه خیابان ها و 
ورودی معابر و کوچه های اصلی شهر بر لزوم ایجاد وحدت 
با  شهرداری  زیباسازی  سازمان  همکاری  و  هماهنگی  و 
ارگانهای مسؤل از جمله شورای هیئات مذهبی، فرمانداری 
و  ها  چالش  رفع  خواستار  و  کرده  تأکید  تأمین  شورای  و 
قبل  موضوع  این  مردمی  و  اجتماعی  موانع 
طرح  از  استفاده  شدند.  طرح  این  اجرای  از 
بزرگان  با  مشورت  جایگزین،  زیبای  های 
لزوم  فلسفه  انتقال  و  علمای شهر  و  مذهبی 
فنی نصب  از حیث مسائل  این طرح  اجرای 
و  شهروندان  جانی  امنیت  حفظ  تابلوها،  این 
امور بحران شهر به بزرگان و مسؤلین هیئت 
های مذهبی از دیگر مواردی بود که در این 
نشست از سوی اعضای شورای اسالمی شهر 
مطرح گردید و در پایان شد دغدغه های این 
سوی  از  طرح  این  پیرامون  اعضا  از  عده 
کاهش  برای  شهرداری  زیباسازی  سازمان 

حاشیه های آن پیگیری شود.
سازمان  مسؤلین  نشست  این  انتهای  در  است  گفتنی 
و منظر که ساماندهی شیوه  نما  زیباسازی شهرداری طرح 
اصول  با  منطبق  مسکونی  و  تجاری  واحدهای  معماری 
داده  قرار  توجه  مورد  را  شهر  تاریخی  فرهنگی  و  اقلیمی 
است را مطرح کردند که شماری از اعضای شورای اسالمی 
از جمله مهندس ناظم رضوی لزوم اجرای جدی این طرح 
با هدف برچیدن سالیق فردی و ناهمگون در طراحی نمای 
ساختمان ها و واحدهای تجاری در شهر را خواستار شدند. 
از سوی سازمان زیباسازی  ارسال الیحه طرح نما و منظر 
اعضای  توسط  نیز  عمرانی  و  فنی  کمیسیون  به  شهرداری 

شورای اسالمی در خاتمه این نشست به تصویب رسید.

در نشست فوق العاده شورای اسالمی شهر مطرح شد؛
 تأکيد بر اجرای طرح ساماندهی تابلوهای غير استاندارد در خيابان های شهر کاشان 

چهار کشته و 54 مصدوم در 
حوادث ارديبهشت ماه کاشان

ایمنی شهرداری  نشانی و خدمات  آتش  مدیرعامل سازمان 
اردیبهشت ماه کاشان  کاشان گفت: آتش سوزی و حوادث 

چهار کشته و 54 مصدوم برجا گذاشت.
و  نشانی  آتش  سازمان  عمومی  روابط  از  ایرنا  گزارش  به 
خدمات ایمنی شهرداری کاشان، سید مهدی مجداالشرافی 
با اعالم این مطلب اظهار کرد: آتش نشانان کاشان در این 
مدت 192 مورد عملیات مهار حریق و خدمات به رسانی به 
آسیب دیدگان در دیگر حوادث داشتند که از این تعداد ۷3 
را  آتش سوزی ها  است. وی علت  بوده  آتش سوزی  مورد 
اتصالی برق، پرتاب جرقه و مواد آتش زا، مایعات و گازهای 
و  نفتی  مواد  ریختن  آتش،  عمدی  افروختن  اشتعال،  قابل 
مشتعل کردن آن، نقص فنی خودرو، باال بودن حرارت محیط 

نیک  پیک  و  سیلندرگاز  فنی  نقص  وهمچنین  آن  انتقال  و 
عنوان کرد. مجداالشرافی افزود: بیشترین آمار آتش سوزی 
کاربری  با  واحدهایی  در  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  در  ها 
مسکونی و تجاری، وسائل نقلیه و سیلندر گاز و پیک نیک 

رخ داده است.
در  همچنین  نشانی  آتش  ماموران  کرد:  خاطرنشان  وی   
119 مورد حادثه جداگانه شامل نجات شخص و رهاسازی 
کردن  باز  حلقوی،  اشیای  باالبر،  و  آسانسور  بدن،  اعضای 
درب منزل و خودرو )محبوسی(، تصادف، باد، آب افتادگی 
و قطع درختان، نشست زمین و فرو رفتگی خودرو، گرفتن 
مار و حیوانات موذی، گرفتن حیوانات وحشی و خانگی به 

شهروندان امداد رسانی کردند.

- چرا بايد زبان  انگلیسی را ياد بگیريم؟
اهمیت یادگیری زبان انگلیسی برای همه واضح است. زبان انگلیسی در بسیاری از نقاط دنیا استفاده 
می شود و شما می توانید در مسافرت یا در کار خود از این زبان استفاده ی بسیاری کنید. اما اگر هنوز 
انگیزه ی قوی  بقیه ی دوستانتان یک  به  یا می خواهید  اید  قانع نشده  انگلیسی  یادگیری جدی  برای 

بدهید این دالیل یادگیری انگلیسی را که بصورت خیلی مختصر بیان کرده ام را بخوانید:
1-  زبان انگلیسی پرمخاطب ترین زبان استفاده  شده ی دنیاست. در کل زمین حدود 400 میلیون نفر 

انگلیسی  زبان وجود دارد و 500 میلیون نفر نیز انگلیسی را به عنوان زبان دوم استفاده می کنند. 
از  درصد   80 از  بیش  دنیا،   تله تکس های  درصد   ۷5 کامپیوتر ها،  اطالعات  درصد    80 حدود   -2
صفحه های اصلی سایت ها، حدود ۷0 درصد ایمیل های دنیا، پنج نمونه از بزرگترین شبکه های اطالع  

رسانی دنیا و حدود نیمی از روزنامه های منتشر شده ی جهان به زبان انگلیسی هستند.
3-  مسافرت آسانترخواهد شد، شما می توانید در حین سفر به 45 کشور انگلیسی زبان لذت بیشتری 

ببرید و نیازی به راهنما یا مترجم نداشته باشید.
4- یادگیری زبان انگلیسی می تواند یک مزیت برای پیدا کردن کار یا مهاجرت حتی به کشور های غیر 

انگلیسی زبان برای شما حساب شود.
5- شما حتما  می دانید که مترجم های آنالین مثل مترجم گوگل  محدودیت های خاص خود را دارند و 
وقتی یک متن را می دهید تا ترجمه کنند به ندرت طبیعی ترجمه می شود. با یادگیری انگلیسی خود را 

از زحمت  این مترجم ها خالص کنید.
6- مهمتر از همه اینکه با یادگیری هر زبانی دید شما نسبت به زندگی بازتر خواهد شد و شخصیتتان 

پخته تر شده و حتی ذهنتان نیز تقویت می شود.

گفتگو با استاد مهدی حسن زاده  مدرس زبان و مدير مجموعه مراکز زبان بین الملل و دارالفنون کاشان

موهبتـی بـه نـام توانایـی گفتـاری و نوشتـاری زبـان انگليسـی
به گفته بسیاری از زبان شناسان، زبان يك مهارت است که برای يادگیری آن بايد تمرين زيادی کرد. از آنجا که فرايند يادگیری زبان بسیار کند 
است، اين تمرين بايد متناوب، مستمر و طوالنی باشد در غیراين صورت اثر بخشی آن کم می شود.آنچه در زير می خوانید حاصل گفتنگوی ما با يكی 
از مديران و مدرسان آموزشگاه های زبان کاشان – مهدی حسن زاده – است که در اين شماره از نظر عالقمندان به فراگیری زبان انگلیسی می گذرد.

- چه انگیزه ای باعث  شد تا فراگیری  زبان را به شكل جدی دنبال کنید؟
من به شخصه زبان را سال سوم دبیرستان نظام قدیم برای گرفتن نمره باال از امتحان ثلث سوم که 
سراسری بود را با جدیت پی گرفتم و این جدیت را مدیون استاد بسیار شاخص خودم در درس زبان 
انگلیسی جناب آقای حمید رضا تواضعی می دانم. چرا که شیوه تدریس ایشان در بنده بسیار تاثیر مثبتی 

داشت و زمانی که نمره بسیار باالیی از آن امتحان سخت گرفتم متوجه شدم که کار سختی نیست.

- چرا موسسه زبان بین الملل رو تأسیس کرديد؟
یکی از مهمترین دالیلی که به تأسیس آموزشگاه زبان بین الملل ترغیب و تشویق شدم ضعف 
وارد  انگلیسی  زبان  مترجمی  رشته  در   13۷6 سال  در  بود.  کاشان  شهرستان  در  زبان  تدریس 
دانشگاه شدم، در ابتدا برای پوشش نقاط ضعف دروس تخصصی زبانم نیاز به فرد و یا موسسه 
ای بود که بتوانم با مراجعه به آن از عهده این نیاز برآیم ولی تا حدودی این امر غیر ممکن بود. 
مسلمأ این شرح حال بسیاری از دانشجویان زبان و خیلی از عالقه مندان به زبان بود. بنابراین 
مصمم شدم تا آموزشگاهی تخصصی در زمینه زبان انگلیسی با محوریت پوشش دروس تخصصی 
دانشگاه، آموزش مکالمه تا سطح پیشرفته و آموزش دوره های آمادگی آزمونهای ایلتس و تافل 
تأسیس کنم. قدر مسلم همانند هر کار دیگری نیاز به کسب تجربه عملی کنار تخصص و برنامه 
ریزی دقیق بود. بنابراین مدتی در چند موسسه زبان که فقط در سطوح خاصی آموزش داشتند 
مشغول به تدریس شدم و مدیریت آموزش آنها را نیز بر عهده داشتم. سال 1380 از دانشگاه فارغ 
التحصیل شدم ولی به دالیلی موفق به تأسیس موسسه نگردیدم تا سال 1382 که مؤسسه زبان 
بین الملل ) www.bscl.ir ( را با اهداف آکادمیک ذکر شده تاسیس کردم و بعد از آن بنا به 
نیاز زبان آموزان و مردم شهرم در سال 1385 مرکز زبان دارالفنون را با هدف آموزش مکالمه 
در تمامی مقاطع سنی ) خردساالن – کودکان نوجوانان و بزرگساالن ( تاسیس کردم. در همان 
سال بود که با توجه نیاز بعضی از اقشار جامعه به دلیل کمی وقت و عدم توانایی جهت شرکت در 
کالسهای حضوری بر اساس پایان نامه دوره کارشناسي ارشدم در مورد آموزش آنالین، سامانه 
آموزش آنالین با نام  www.edu.beinolmelal.ir  راه اندازي کردم و تا کنون توانسته ایم 

دانشجویان بسیاری را از این طریق در سراسر ایران پوشش زبانی بدهیم.

- چه سختیهايی را برای تأسیس و مديريت اين مجموعه پشت سر گذاشتید؟
قطعًا هر شغلی مشقات و سختی های خاص خودش را دارد اما وقتی می بینم که زبان آموزان بعد 
از چند ترم می توانند به راحتی انگلیسی صحبت کنند و یا خبر قبولی شان را در آزمونهای بین 

المللی و داخلی می دهند تمام آن سختی ها به شیرینی تبدیل می شود.

- چه توصیه ايی برای زبان آموزان و والدين دلسوزشان داريد؟
نکته ای که معموال زبان آموزان به آن توجهی ندارند این است که زبان انگلیسی را به چه منظور فرا 
می گیرند. آیا تأکید آنها بر کسب مهارت های گفتاری است یا مهارت های نوشتاری یا هر دوی آنها؟ 
هدف آنها هرچه باشد ذکر یک نکته بسیار پر اهمیت است که تا زمانی که نمی توانید گفته های یک 
انگلیسی زبان را درک کرده و به او پاسخی مناسب دهید فرایند یادگیری در ذهن شما کامل نشده 
است. ساده تر بگویم، شما زمانی زبان انگلیسی را یادگرفته اید که بتوانید ارتباط گفتاری و نوشتاری 
معناداری با یک انگلیسی زبان برقرار کنید. این یعنی درک کامل واژه ها، اصطالحات و لهجه ها با 
همان سرعتی که معموال انگلیسی زبانها صحبت می کنند پس می بینیم که یادگیری یک زبان به 
آن آسانی که در برخی آگهی ها ادعا می شود نیست. به همین دلیل فراگیری زبان های مختلف در 
سنین کودکی و نوجوانی توصیه می شود تا حافظه قوی و زمان کافی برای یادگیری وجود داشته باشد. 
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