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با  رویکرد سیستم های نوین تأسیساتی برگزار شد؛

اولین کنفرانس ملی معماری و انرژی در 
دانشگاه آزاد اسالمی  واحد  کاشان

رویکرد  با  کاشان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  انرژی  و  معماری  ملی  کنفرانس  اولین   
سیستم ها ی نوین تأسیساتی و با هدف آشنایی با آخرین دستاوردها و یافته های علمی 
در  ساختمان  صنعت  در  انرژی  مصرف  ریزی  برنامه  و  مدیریت  زمینه  در  متخصصان 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان برگزار شد. 

با هدف بهره برداری پارک چنگلی در آینده ای نزدیک ؛

عملیات کف فرش  پیاده رو پارک 
جنگلی توسط شهرداری منطقه چهار
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار؛عملیات کف فرش پیاده رو پارک حنگلی آغاز 
و هم اکنون در حال اجرا است. سیدمحمدرضا متشکر شهردار منطقه چهار عنوان کرد: پارک 
جنگلی در محدوده پارک بزرگ شهر به عنوان یکی از تفرجگاههای اصلی و مهم کاشان 

پذیرای جمع کثیری از شهروندان و مسافران خواهد بود. 
وی از دیگر اقدامات انجام شده به ساخت مبلمان آن با پیشرفت 90 درصد؛ نصب پایه چراغ 
توسط معاونت خدمات شهری اشاره نمود و افزود:در آینده ای نزدیک مجموعه پارک حنگلی 

به بهره برداری خواهد رسید. صفحه 2
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ساالنه 50 سانتیمتر از آب های زیرزمینی 
کاشان کاهش می یابد

معاون برنامه ریزی شرکت آبفا کاشان گفت: ساالنه 50 سانتیمتر از سفره 
و  ها  بارش  کاهش  گرما،  افزایش  بدلیل  شهرستان  این  زیرزمینی  های 

برداشت های بی رویه آب کاهش می یابد.

گفتگوی ویژه با اسطوره متواضع 
سابق فوتبال ایران در زادگاه پدری؛

حسینعلی کالنی : 
وارث ابوذرم و 

یک کاشانی عاشق 
وطنم، ایران .. 

بوستان شهربانو با حضور معاون حقوقی 
رییس جمهور افتتاح شد

بوستان شهربانو طی مراسمی با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری- دکتر 
الهام امین زاده- و جمعی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر و شماری از 

مدیران اجرایی شهرستان کاشان افتتاح شد.
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بدون شک از جمله تحقیقات و پژوهش هایی که سازمان میراث فرهنگی، 
نیازمند  صنایع دستی و گردشگری کشور بویژه شهرستان کاشان به آن 
است، کشف آثار و ابنیه قدیمی و از قلم افتاده و مرمت و بازسازی آنهاست.

هرچند ورود به این مقوله به عزم ملی و به تبع آن بودجه کافی نیاز دارد ولی 
با میدان دادن به بخش خصوصی و ورود عالقه مندان به سرمایه گذاری 
در این رشته میتوان به این مهم دست یافت و با یک تیر چند هدف مهم از 
جمله تعمیر و مرمت آثار تاریخی، درآمد عمومی و اشتغالزایی را نشانه گرفت.

با توجه به این واقعیت شیرین که هرساله به آمار گردشگران و توریست 
های شهرمان افزوده می شود، باید به فراخور این تعداد از بازدید کننده، 
به فکر سرمایه گذاری و توسعه مکانهای اکوتوریستی و ارائه خدمات کمی 
و کیفی بهتر به گردشگران بخصوص توریست های خارجی باشیم که در 
بازگشت به کشورهایشان با عکس ها و خاطره هایی زیبا و دلنشین به 
عنوان سفیران فرهنگی کشورمان، معرف و مبلغ فرهنگ غنی و کهن این 

مرز و بوم باشند.
در این جا الزم است از جناب دکتر جاوری مسئول محترم و ساعی اداره 
دیگر  و  کاشان  شهرستان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
در طول سال  که  تشکر شود. سازمانی  و  تقدیر  اداره  این  پرسنل خدوم 
به خیل  ارائه خدمات  در  پیشگام  و  میزبان  فعاالنه  نوروز  ایام  بخصوص 

عظیم گردشگران شهرمان می باشد.
در خاتمه امیدواریم توسعه و تحوالت روز افزون در اداره میراث فرهنگی 

شهرستان "کاشان" باشیم.
علی مسعودیان

کاشان و صنعت توریست ادامه سرمقاله

تکرار  احتمال  دلیل  به  عیان گشت.  پیش  از  بیش  اقتصاد   
چنین بحران هایي در آینده که ناشي از استقالل سیاسي و 
تضاد منافع و سیاست هاي اصولي کشور با کشورهاي غربي 
در موضوعات مختلف است.مقام معظم رهبري با دوراندیشي 

و آینده نگري موضوع اقتصاد مقاومتي را مطرح نمودند.
که  برسد  نظر  به  ظاهر  در  و  اول  نگاه  در  شاید   چه  اگر   
مواقع  در  که  است  ریاضتي  اقتصاد  نوعي  مقاومتي  اقتصاد 
بحران هاي خارجي به کار مي آید اما در واقع موضوع اصلي 
تاب  توان  که  است  اقتصادي  به  رسیدن   ، مقاومتي  اقتصاد 
آوري در هرنوع بحران خارجي و چالش داخلي را داشته باشد. 
با آن، همانند  اقتصاد و حوزه هاي مرتبط  امروز،  در دنیاي 
سایر پدیده هاي اجتماعي، به چنان سطح درهم تنیدگي و 
وابستگي رسیده است که کوچکترین بحران در یک نقطه از 
دنیا مي تواند در دورافتاده ترین شهرهاي آنسوي کره زمین 
اثرگذار باشد. در چنین فضایي مطلوب آن است که در  نیز 
عین برونگرایي و ارتباط با جهان، اقتصاد کشور در مسیري 
را  پذیري  آسیب  ترین  کم  بحران  زمان  در  که  بردارد  گام 

داشته باشد. 
سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در 24 بند تدوین و توسط 
مقام معظم رهبري ابالغ شده است. بر اساس این ابالغیه 
سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي شامل رویکرد »جهادي«، 
»انعطاف پذیر« ، »مولد«، »درون زا«، »پیشرو« و »برون 

گرا« است و  بندهاي آن نیز بر این بنیلن ها استوار است.
امسال به جهت عدم تحقق نتایج مورد انتظار از عملکرد کلیه 
مسئوالن در اجراي سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، به 
نام »اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل« نامگذاري شده است. 
هایي،  گذاري  سیاست  چنین  هاي  آفت  از  یکي  متأسفانه 
این  مصداق  است.  مجریان  و  مسئوالن  نگري  سطحي 
اجراي سیاست  در  اقدام  به  وانمود کردن  و  نگري  سطحي 
باالترین  ارگاني چه در  این است که هر مسئول و هر  ها، 
سطح و چه خردترین سطح اداري ممکن ، براي رفع تکلیف 
و یا خودنمایي، هر اقدام کوچک و غیرمربوط خود و یا هر 
گونه عملکرد در چارچوب وظایف سازماني خود را با مقدمه 
به   »... هاي  سیاست  چارچوب  ».در  آور  مالل  و  تکراري 
اجراي این سیاست ها گره مي زند، فارغ از اینکه این اقدام 
چه ارتباطي با فالن سیاستگذاري دارد و اساسًا یک اداره در 
سطح یک شهرستان چگونه مي تواند درا جراي این سیاست 
مرتبط  اقدامات  از  بسیاري  که  چرا  باشد.  داشته  فعالیت  ها 
با این سیاست ها نیازمند سیاست گذاري، تصمیم گیري و 
بسترسازي اجرا در سطح کالن کشور است و تا این مقدمات 

فراهم نگردد ، تحقق اهداف میسر نمي باشد.
به نظر مي رسد نهادهاي فرادستي همچون فرمانداري، مي 
توانند نسبت به بررسي و مطالعه چنین برنامه هاي کالني 
اقدام نموده و حداقل آندسته از بخش هاي برنامه هاي کالن 
در  اجرا  قابل  که  مقاومتي  اقتصاد  کلي  هاي  مانند سیاست 
سطح خرد است را احصاء و براي ادارات ابالغ نمایند در آن 

راستا فعالیت شود. 

اقتصاد کاشان ؛ گذر از سال سخت ،
 چشم امید به رونق در سال جدید

سخت  هاي  سال  جمله  از  شاید   1394 سال 
و  ریز  فعاالن  در ذهن  سالها  تا  که  بود  اقتصادي 
یاد خواهد ماند. سالي که در  اقتصادي به  درشت 
از  بزرگ،  بازرگانان  تا  گرفته  خرد  کاسب  از  آن 
کنندگان  تولید  تا  کوچک  هاي  کارگاه  صاحبان 
به  خود  کار  و  کسب  رکود  از  جملگي  بزرگ؛ 
ستوه آمده بودند. بدون شک همان گونه آمارهاي 
از  اخیر  سال  سه  دو  طي  دهد  مي  نشان  رسمي 
فعاالن  براي  پررونقي  ، سال هاي  اقتصادي  نظر 
اقتصادي نبوده است اما اوج این رکود در سال 94 

حکمفرما بود. 
مالي  و  صنعتي   تجاري،  ارتباطات  کاهش سطح 
از  ناشي  دولت  درآمد  کاهش  خارج،  دنیاي  با 
عدم بازگشت سریع وجوه حاصل از فروش نفت، 
کاهش حجم اعتبارات عمراني و مخارج دولت به 
عنوان مصرف کننده بزرگ در اقتصاد و این اواخر 
کاهش قیمت نفت و چندین عامل دیگر به صورت 
زنجیره اي باعث رکود بي سابقه در فعالیت هاي 

اقتصادي شد....

اقتصاد مقاومتي و  عدم سطحي نگري مسئوالن
نو شدن فصل ها و در نهایت نو شدن سال، محرکي است براي 
شروع دوباره. شروع دوباره هر کار و فعالیت. افراد موفق، موفقیت 
خود را از دل یک برنامه ریزي منسجم و همه جانبه به دست 
مي آورند. بنابراین اینگونه افراد معمواًل اقدامات خود را بر اساس 
برنامه ریزي قبلي انجام مي دهند. یکي از مقاطع زماني برنامه 
ریزي براي هر شخص اعم از شخص حقیقي یا حقوقي در هر 

رده و مرتبه اي، برنامه ریزي ساالنه است. 
ریزي  برنامه  یک  شخصي  براي  تواند  مي  ریزي  برنامه  این 
بلندمدت به حساب آید و براي شخص دیگري یک برنامه کوتاه 
آشنایي  ریزي  برنامه  با  است چندان  نیز ممکن  اي  مدت. عده 
اتخاذ یک تصمیم مهم و کوشش در جهت  نداشته باشند ولي 

تحقق آن را در سال جدید هدفگذاري مي کنند.
امسال نیز همچون سال هاي اخیر، رهبر معظم انقالب، در پیام 
انتخاب و  نوروزي خود شعار محوري امسال را اعالم فرمودند. 
اعالم شعار در ابتداي هر سال نیز خود مي تواند با دو هدف و 
کاربرد صورت گیرد. نخست اینکه نامگذاري به مثابه یک برنامه 
کوتاه مدت یکساله و یا به قصد تأکید ویژه بر روي یک موضوع 
ها،  نامگذاري  موارد  اغلب  در  ولي   . گیرد  مي  صورت  خاص 
موضوعات مهمي که اهمیت آن بیش از یکسال بوده و همواره 
از اولویت هاي نظام قرار دارد مبناي نامگذاري قرار مي گیرد و 
در یک سال خاص بر روي آن موضوع تأکید بیشتري مي شود، 
مبناي نامگذاري است. نامگذاري هایي با عنوان »همبستگی ملی 
اسالمی«،»همت  انسجام  و  ملی  «اتحاد  مشارکت عمومي«،  و 
از کار و سرمایه   مضاعف و کار مضاعف«،»تولید ملی، حمایت 
ایرانی« و سایر موضوعات مشابه از این دسته محسوب مي شوند.
امسال نیز به نام سال » اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل« نامگذاري 
شده است. از بهمن ماه 1392 که مقام معظم رهبري سیاست 
هاي کلي اقتصاد مقاومتي را ابالغ نمودند دو سال و اندي گذشته 
است. در باب چرایي انتخاب این شعار براي امسال، مي توان به 
طور خالصه و مجمل اشاره کرد که قدرت و اقتدار سیاسي یک 
کشور ، بستگي مستقیم با قدرت اقتصادي آن دارد. با توجه به 
ایستادگي کشور در قضیه بحران هسته اي و تحریم هاي ظالمانه 

غرب بر علیه ایران، نقاط آسیب پذیر.....

سرمقاله

ادامه در همین صفحه

  هفتـه نـامه » مــردم سیــلک «
به منظور پوشش اخبار کلیه محالت شهر و همچنین رخدادهای بخش ها، روستاها و شهرهاي 
منطقه فرهنگي کاشان از همه عالقمندان به خبرنگاری افتخاری دعوت مي نماید تا ضمن معرفي 
کلیه وجوه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي محل زندگي خود؛ رویدادها ، مشکالت و یا نقاط ضعف و 
قوت خدمات رساني دستگاه هاي اجرایي در محل زندگي خود را در قالب 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
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  سامانه پیامکی  50002016001478

حقوقی  معاون  ایرنا-  کاشان- 
رئیس جمهوری گفت: رای دادگاه 
دالر  میلیارد   2 درخصوص  آمریکا 
ایران  شده  بلوکه  های  دارایی 

 2 زاده:  امین  برگردد.  ایران  ملت  به  باید  اموال  این  و  است  غیرقانونی 
میلیارد دالر اموال بلوکه شده باید به ملت ایران برگردد به گزارش ایرنا، 
ورزشی  فرهنگی  مجموعه  افتتاح  حاشیه  در  شنبه  روز  زاده  امین  الهام 
»شهربانو« کاشان در گفت وگو با خبرنگاران اظهارکرد: وزیر امور خارجه 

به دبیرکل سازمان ملل  نامه ای  کشورمان 
آمریکا  متحده  ایاالت  محکومیت  بر  مبنی 
در این خصوص ارسال کرده است که باید 
وی  برگردد.  مرکزی  بانک  به  ها  پول  این 
همچنین گفت: احکامی که در دادگاه های 
داخلی آمریکا علیه دولت ایران صادر شده، 
الملل  بین  امور  در  به طور کلی  احکام  این 
بی  ها،  دولت  حقوقی  مصونیت  علت  به  و 
تصریح  زاده  امین  است.  ممنوع  و  سابقه 
در  محکومیت  از  مصون  دولتی  هر  کرد: 
دیگری  کشور  هر  و  آمریکا  داخلی  دادگاه 

است.
وی درباره 2 میلیارد دالر دارایی های بلوکه 

دارایی  و  اموال  مالی  مرکزی محل گردش  بانک های  ایران گفت:  شده 
های ملت یک کشور است و حتی تحریم موقت آن هم ممنوع است، چه 
میلیارد   2 بنابراین  قرار گیرد،  احکام  اجرای  اینکه هدف صدور و  به  رسد 

دالر اموال بلوکه شده باید به ملت ایران بازگردانده شود.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در خصوص کمیته ماده 76 معاونت حقوقی 
ریاست جمهوری نیز گفت: این کمیته از جمله معدود کمیته هایی است که 

سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه و 
جمهوری  ریاست  حقوقی  معاونت 

در آن حضور دارند.
با  کمیته  این  ریاست  افزود:  وی 
از  و  کرده  شناسایی  را  کار  و  کسب  مزاحم  قوانین  که  است  مجریه  قوه 
فعاالن اقصادی سراسر کشور می خواهیم که قوانین مزاحم کسب و کار 
خود را در تجارت، صنعت، اقتصاد و تولید و اشتغال مولد شناسایی و به این 
معاونت اطالع دهند. امین زاده گفت: این کمیته، قوانین مزاحم را بررسی 
کرده و برای حذف به مجلس و دولت 

ارسال می کند.
جمهوری  رئیس  حقوقی  معاون 
حقوق  منشور  خصوص  در  همچنین 
را  منشور  این  کرد:  اظهار  شهروندی 
معاونت  به  اجرا  برای  روحانی  دکتر 
و  است  کرده  اختیار  تفویض  حقوقی، 
قرار  اختیار مردم  را تدوین و در  ما آن 

داده ایم.
از  منشورها  همه  کرد:  تصریح  وی 
بیمار،  آموزی،  دانش  بانوان،  جمله؛ 
دانشجویی و کارگران در حاشیه منشور 

مرکزی شکل خواهند گرفت.
تکالیف  و  حقوق  یادآور شد:  زاده  امین 
دارد  وجود  اسالمی  جمهوری  در  قانون  یک  صورت  به  اکنون  هم  زنان 
اجرا  را  آن  اساسی  قانون   21 و   20 اصل  براساس  است  موظف  دولت  و 
کاشان عالوه  به  روزه  یک  در سفر  رئیس جمهوری  حقوقی  معاون  کند. 
نیز  کاشان  دانشگاهیان  با  شهربانو  ورزشی  فرهنگی  مجموعه  افتتاح  بر 

دیدار می کند.

امین زاده: 2 میلیارد دالر اموال 
بلوکه شده باید به ملت ایران برگردد

صفحه  2
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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 
و همچنین   mardomesialk@gmail.com
مراجعه به وبسایت هفته نامه مردم سیلک به آدرس 
www.mardom-sialk.ir نظرات ، دیدگاه ها 
و انتقادات خود درباره محتوای مطالب هفته نامه و 
هم چنین   اوضاع و احوال امور فرهنگی ، اجتماعی 
، سیاسی ، اقتصادی و عمرانی شهر و محله خود را 

با ما در میان بگذارند.
* بسکتبال شهرمان که به لیگ برتر صعود کرد و 
هندبال هم که در سوپرلیگ ماندنی شد. از شهردار 
کاشان به خاطر حمایت از این دو رشته سپاسگذارم. 
خود ایشان بارها در سالن 7 مهر حاضر بودند و دیدند 
که جوانان کاشانی با چه حرارتی به تشویق این تیم 
ها می پردازند. شهروندان و به ویژه قشر جوان جدا 
از آسفالت خوب و پارک و بوستان به شادی و نشاط 
و تخلیه سالم انرژی های متراکم هم نیاز دارند و اگر 
این نیاز در قالب میدان های رقابت ورزش برآورده 
برای  شاید  که  شد  خواهد  صرف  جاهایی  در  نشود 

جامعه هم خسارت بار باشد.09130004432
*درج تصاویر بزرگان و افتخارات تاریخ شهرکاشان 
در شماره قبلی تان آن هم در یک صفحه کامل عالی 
بود و تاکنون سابقه نداشته که رسانه یی مکتوب در 
کاشان دست به این حرکت ستودنی بزند. نسل جدید 
باید با این حرکت ها با اسم و بزرگان شهرش آشنا 
شود. من به نوبه خودم نیمه پر لیوان را می بینم و 
از شما ممنونم اما چقدر خوب بود که به معرفی این 

بزرگان هم می پرداختید.09380008008
شهر  این  در  ایم  کرده  عادت  چرا  دانم  نمی   *
آن  باشد.  داشته  پشتی  روندی الک  توسعه  همیشه 
اولیه  افتتاح  از  بعد  سال   21 که  کاشان  فرودگاه  از 
دوباره افتتاح شد! و این هم از اتحاد و همدلی همه 
جریان های سیاسی و جناحی و طیف های فکری 
از  دولتی  های  نشست  اکثر  در  همیشه  بزرگان  که 
نمی  جایی  به  اما  کنند  می  یاد  حرارت  با  آن  لزوم 

رسد.09130009209
و مشورت  اهمیت شور  از  که  درسهایی  از  یکی   *
می توان گرفت این است که یک دست صدا ندارد و 
برای توسعه یک شهر از همه سالیق و آرا و نظرات 
و  قهقرا  مسیر  شدن  طی  وگرنه  کرد  استفاده  باید 
به  را  شوراها  روز  بود.  خواهد  انتظار  در  ایستایی 
می  تبریک  کاشان  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
قامت  در  را  امیدوارم در سال جدید کاشان  و  گویم 

یک مرکز استان مشاهده کنیم.0930000537
خود  اوج  روزهای  به  تواند  می  کاشان  والیبال   *
برگردد. هم پتانسیل سرمایه گذاری بخش خصوص 
هست و هم بزرگان بادانش و دارای سابقه ملی برای 
مسابقات  عرصه  به  سهراب  دیار  والیبال  بازگشت 
پیگیری  و  تالش  و  همت  مقداری  فقط  برتر،  لیگ 
می خواهد. فعأل که بسکتبال و هندبال در کاشان از 

والیبال جلو زده اند!09130008452
شاهد  مثل  ها  خیابان  و  معابر  برخی  متأسفانه   *
و  انداز  دست  و  چوله  چاله  دارای  زیارتی  شهید  و 
برخی خیابانها و کوچه  اما  نامناسب هستند  آسفالت 
خیابان  و  امیرکبیر  خیابان  نظیر  شهر  باالی  های 
با وجود همه  ندارند.  آن چنین مشکلی  های فرعی 
خواهش  عمران  حوزه  در  شهرداری  خوب  خدمات 
چشم  یک  به  را  شهر  باالی  و  پایین  کنیم  می 

ببینید!09130003833
خصوص  در  شهرداری  از  تقدیر  و  تشکر  ضمن   *
بهسازی و افزایش مساحت پارک جنب برج و باروی 
سلجوقی در انتهای خیابان بخارایی و تعبیه تیرهای 
چراغ برق با ارتفاع مناسب و استاندارد در این پارک 
چه خوب است که در خصوص خاموش کردن چراغ 
های روشنایی این پارک در طول روز و جلوگیری از 
اقدام  نیز  مقاومتی  اقتصاد  سال  در  تبذیر  و  اصراف 

صورت گیرد.09160003932
* سالم خواستم تشکر کنم از چاپ نوروزنامه اتان 
کار  بسیار  اید  نموده  کاشان  مشاهیر  از  یادي  که 

9130006279 قشنگیست متشکرم 
*با سالم چرا هفته نامتون با یک ماه تاخیر اومد. 

9130000285
و  محترم  خوانندگان  از  پوزش  با   : سیلک  مردم 
پیگیر، به دلیل تعطیلی 13 روزه نیمه اول فروردین 
آن  به  آینده  در  که  نشریه  روی  پیش  مشکالت  و 
خواهیم پرداخت موفق به انتشار مردم سیلک نشدیم.

صدای مردم سیلک

رویداد2

که  بود  اقتصادي  سخت  هاي  سال  جمله  از  شاید   1394 سال 
خواهد  یاد  به  اقتصادي  درشت  و  ریز  فعاالن  ذهن  در  سالها  تا 
بزرگ،  بازرگانان  تا  گرفته  خرد  کاسب  از  آن  در  که  سالي  ماند. 
از صاحبان کارگاه هاي کوچک تا تولید کنندگان بزرگ؛ جملگي 
از رکود کسب و کار خود به ستوه آمده بودند. بدون شک همان 
گونه آمارهاي رسمي نشان مي دهد طي دو سه سال اخیر از نظر 
اقتصادي ، سال هاي پررونقي براي فعاالن اقتصادي نبوده است 

اما اوج این رکود در سال 94 حکمفرما بود. 
کاهش سطح ارتباطات تجاري، صنعتي  و مالي با دنیاي خارج، 
کاهش درآمد دولت ناشي از عدم بازگشت سریع وجوه حاصل از 
به  دولت  مخارج  و  عمراني  اعتبارات  کاهش حجم  نفت،  فروش 
عنوان مصرف کننده بزرگ در اقتصاد و این اواخر کاهش قیمت 
نفت و چندین عامل دیگر به صورت زنجیره اي باعث رکود بي 

سابقه در فعالیت هاي اقتصادي شد.
توان  مي  خدمات،  و  کشاورزي  صنعت،  اقتصادي  بخش  سه  از 
بخش  چه  اگر  کرد.  ارزیابي  صنعت  پایه  بر  را  کاشان  اقتصاد 
خدمات وکشاورزي نیز در اقتصاد شهر جایگاهي در خور بدست 
آورده اند و حوزه گردشگري و نیز تولید محصوالت کشاورزي به 
اولیه تولید عرقیات گیاهي  از مزیت  ویژه گل محمدي و  مواد 
هاي اقتصادي در حوزه خدمات و کشاورزي کاشان تلقي مي شود 
در  ویژه  به  تولیدي و صنعتي  تعدد شرکت هاي  به جهت  لیکن 
حوزه تولید فرش ماشیني و کسب و کارهاي وابسته به آن اقتصاد 

شهر در سطح خرد، وابستگي  زیادي به صنعت دارد.
 از سوي دیگر و به دلیل همین ماهیت اقتصادي کاشان، زندگي 
تعدادي زیادي از ساکنین شهرها و روستاهاي اطراف بستگي به 
اثرگذاري  چرخه  این  دارند.  صنعتي  واحدهاي  این  بقاي  و  دوام 
بدانیم وضع معیشتي مناسب شاغلین  وقتي تکمیل مي شود که 

درنتیجه  و  آنها  بیشتر  خرید  و  مصرف  باعث  خود  ها  بنگاه  این 
منطقه  کل  رونق  نهایت  در  و  مشاغل  سایر  کار  و  کسب  رونق 

مي شود. 
اوضاع  برجام  امضاي  از  پس  داشتند  انتظار  اي  عده  چه  اگر 
رکود  از  و  برگشته  طبیعي  حالت  به  سرعت  به  کشور  اقتصادي 
این  براي  چند  دالیلي  نشد.  انتظار محقق  این  ولي  خارج شویم 
به  میتوان  آنها  مهمترین  جمله  از  که  اند  برشمرده  تحقق  عدم 
همین چشم انتظاري و میزان بسیار شدید امید به بهبود شرایط 

اقتصادي در کمترین زمان ممکن اشاره کرد. 
انتظاري  تورم  نام  به  است  تورم موضوع مهمي مطرح  مقوله  در 
شرایط  به  نسبت  جامعه  بدبیني  دلیل  به  که  تورمي  انتظارات  یا 
یا  کارشناسي  دلیل  هر  تورم)به  افزایش  بیني  پیش  و  اقتصادي 
غیرکارشناسي( به طور فزاینده تورم افزایش مي یابد. به نظر مي 
رسد  این قاعده بر انتظار خروج از رکود نیز تا حدودي مصداق 
داشته باشد. خوشبیني بیش از حد جامعه نسبت به خروج سریع 
از رکود بدون توجه به عوامل و الزامات اقتصادي، چیزي بیش از 

یأس و رخوت بر فضاي اقتصادي عایدي دیگري ندارد. 
به  نه صرفًا  آن  موجوددر  متغیرهاي  اقتصاد  عالم  در  بدون شک 
بیشتر  بلکه  سیاسي(  رخدادهاي  بیروني)مانند  متغیرهاي  واسطه 
ناشي از متغیرهاي دروني است که باعث تحرک در اقتصاد مي 
نظیر  بیروني  متغیرهاي  اقتصادي  تخریب  جهت  در  شاید  شود. 
رخدادهاي سیاسي)براي کشور به طور مثال تحریم ها( و بالیاي 
طبیعي)مانند سیل و زلزله( بتوانند به سرعت اثرگذار باشند اما در 

باعث  توانند  نمي  لزومًا  سیاسي  مثبت  اتفاقات  آن  عکس  جهت 
تغییرات مثبت در اقتصاد باشند به خصوص در بازه زماني کوتاه 
مدت. به دیگر سخن به منظور رسیدن به دوران رشد و شکوفایي 
اقتصادي شاید اتفاقات سیاسي مثبت داخلي یا خارجي الزم باشد 
نیاز جامعه  اولین  بیني  لذا  در حال حاضر واقع  اما کافي نیست. 
نیاز  مصالحي  چه  رکود  از  خروج  براي  بداند  باید  جامعه  است. 
ساختن  براي  است. 
اقتصاد  هاي  ویراني 
مصالح  نوع  دو  به 
و  سخت)زیربنایي( 
نرم)روبنایي(  مصالح 
جمله  از  است.  نیاز 
مصالح اولیه و زیربنایي 
این  براي  نیاز  مورد 
سیاسي  وفاق  مهم 
جریانات  و  داخل  در 
بسیار  است.  سیاسي 
که  است  تعجب  جاي 
در  توانیم  مي  ما  وقتي 
دشمنان  با  عزت  عین 
دست  توافق  به  خود 
یابیم اما در داخل کشور 
هاي  جریان  بین  و 
همگي  که  سیاسي 
را  نظام  دلسوزي  داعیه 
منافع و مضار  برجام و  قبول و پذیرش  بر سر  توانیم  دارند نمي 
 24 که  اي  گانه  بچه  کشمکش  کنیم.  پیدا  دست  توافق  به  آن 
ساعته و مثال کودکان لجباز یکطرف دنبال بهانه تراشي از توافق 
دستاوردهاي  بیان  و  آن  از  دفاع  دنبال  به  دیگر  سوي  و  برجام 
این کشمکش ها  تا زمانیکه  بدانند  باید  بنابراین مردم  آن است. 
وجود داشته باشد و عده اي به دنبال زمین خوردن دولت باشند، 
تب  دامنه ي  اینکه  جالب  بود.  نخواهد  خبري  اقتصادي  رشد  از 
این کشمکش ها به شهرهاي کوچک و حتي کاشان خود ما نیز 
سرایت مي کند و نیروهاي سیاسي به اظهارنظر در قضیه برجام 
براي تحقق  نیاز  مورد  الزامات دیگر  از جمله  پردازند!.  اقدام مي 
رشد اقتصادي، »افزایش سرمایه گذاري بخش خصوصي«، »حل 
تولیدکنندگان«،  گردش  در  سرمایه  و  نقدینگي  کمبود  مشکل 
»رفع موانع تجارت خارجي و تسهیل ورود و خروج کاال و مواد 

اولیه« و ...  است.
اگر بخواهیم به چشم انداز اقتصادي کاشان در سال 95 نگاهي 
بیندازیم مي توان به شرط تحرک و پویایي اقتصاد در سطح کالن 

کشور ، مي توان در حوزه هاي زیر انتظار رونق داشت:
هاي  کشور  با  ایران  مراودات  سطح  افزایش  پي  در  گردشگري: 
افکار  بین  در  ایران  از  واقعي  ي  چهره  ارائه   امکان  و  خارجي 
به  خارجي  گردشگران  ورود  افزایش  شاهد  جهان،  عمومي 
مراسم  کویر،  بکر  طبیعت   ، تاریخي  اماکن  وجود  کشور هستیم. 
که  است  هایي  جذابیت  جمله  از  فاخر  دستي  گالبگیري، صنایع 
مي تواند خاطره ي خوشي را در ذهن گردشگران خارجي ایجاد 

کند. از این منظر صنعت هتلداري و صنایع دستي، از جمله فعالیت 
هایي است که میتوان رونق آن را انتظار داشت.

از خوشبیني  تر گفته شد  یکي  صنایع نساجي: همچنانکه پیش 
هاي اقتصاد شهر، رونق کارخانجات تولید فرش ماشیني و به تیع 
آن صنایع و مشاغل وابسته به آن است. امکان افزایش صادرات 
در کنار بهبود شرایط وارادات مواد اولیه و نیز افزایش قدرت خرید 
مردم از طریق سیاست هاي تحریک تقاضا که از سوي دولت اجرا 
شده از قبیل طرح خرید اقساطي کاال با کارت اعتباري، از جمله 
فرصت هاي پیش روي این  صنعت در سال 95 است که صرفنظر 
از مشکالت ساختاري این صنعت ، میتوان انتظار داشت ، به مدد 

آنها شاهد خروج از رکود این صنعت باشیم.
خودروسازي: یکي از صنایع متأثر از تحریم ها، صنایع خودروسازي 
بود. قطع همکاري شرکاي خارجي خودروسازان و مشکالت ناشي 
از تأمین قطعه شرکت هاي خودروسازي را بحران عجیبي روبه رو 
کرده بود. بالفاصله پس از امضاي برجام اولین گمانه زني هاي 
هدایت  خودروسازي  صنعت  رشد  سمت  به  برجام  تأثیر  پیرامون 
شرکت  با  بزرگ  خودروسازان  همکاري  از  اخباري  ویژه  به  شد. 

هاي مطرح دنیا در صدر اخبار جاي گرفت.
 انتظار مي رود شرک خودروسازي سایپا کاشان که سهم بسزایي 
از  نیز  دارد،  منطقه  اقتصادي  متغیرهاي  سایر  رشد  و  اشتغال  در 
ایجاد شده  نباشد و به واسطه گشایش هاي  این قاعده مستثني 
اوضاع  بزند.  رقم  خود  براي  را  خوبي  سال  بتواند  برجام  از  پس 
بسامان این شرکت از آن جهت که تعداد زیادي جوانان کاشان و 
شهرهاي اطراف در این شرکت مشغول به کار هستند تأثیر زیادي 

بر وضعیت اشتغال و معیشت آنان دارد.
فرش دستباف: تسهیل مبادالت مالي با کشورهاي طرف تقاضا و 
نیز لغو ممنوعیت صادرات فرش به آمریکا پس از امضاي برجام، 
دستباف  فرش  تولیدکنندگان  رو  پیش  را  مناسبي  انداز  چشم 
گذاشته است که به شرط افزایش کیفیت مواد اولیه و نیز تنوع و 
نوآوري در طرح و نقش  مي توانند جایگاه مناسبي در صاردات 
از  نیز  رشته  این  اینکه  به  توجه  با  آورند.  بدست  دستباف  فرش 
منطقه  روستایي  و  شهري  خانوارهاي  اکثر  درآمد  محل  دیرباز 
کاشان بوده است. امید مي رود در سال جدید کلیه فعاالن شاغل 

در صنعت فرشبافي، سال پررونقي داشته باشد.
در کنار این امیدواري ها سایر صنایع نیز متاثر از فضاي عمومي 
اقتصاد کشور مي توانند از رکود خارج شوند.  برخي صنایع مستقر 
دلیل  به  ساختمان  صنعت  به  وابسته  صنایع  ویژه  به  کاشان  در 
رکود دامنه دار این صنعت طي چند سال اخیر شاید نتوان چشم 
خرید  قدرت  کاهش  کرد.  تصور  آنها  براي  روشني  چندان  انداز 
عمراني  هاي  فعالیت  حجم  کاهش  نیز  و  تقاضا  کمبود  و  مردم 
دولت به واسطه کمبود شدید منابع مالي؛ صنایع وابسته به صنعت 
ساختمان نظیر تولید کاشي، گرانیت ، سیمان، گچ و آجر را دچار 

مشکالت عدیده اي کرده است. 
بین  واقع  باید   ، ها  بیني  خوش  این  ي  همه  کنار  در  باید  البته 
مشکالت  دچار  صنعت  و  اقتصاد  کشور،  کالن  بعد  در  که  بود 
دوره هاي  در  قدیمي مختص خود هستند که حتي  و  ساختاري 
رونق قتصادي نیز اقدامي جهت حل و رفع آنها  نشده است و اکثر 

صنایع دچار روزمرگي هاي خاص خود هستند.

بوستان شهربانو با حضور معاون 
حقوقی رییس جمهور افتتاح شد

بوستان شهربانو طی مراسمی با حضور معاون حقوقی 
جمعی  و  زاده-  امین  الهام  دکتر  جمهوری-  ریاست 
از  و شماری  اعضای شورای شهر  مدیران شهری،  از 

مدیران اجرایی شهرستان کاشان افتتاح شد.
اینکه  بیان  با  افتتاح  این  حاشیه  در  کاشان  شهردار 
مختلف  آحاد  برای  اجتماعی  نشاط  و  شور  ارتقای 
شهروندان از  دغدغه های مهم مدیریت شهری است  
گفت : این مجموعه به صورت پروژه ای مشترک به 
همت جهادی معاونت خدمات شهری، معاونت فنی و 
سازمان  شهری،  بهسازی  و  عمران  سازمان  عمرانی، 
زیباسازی و سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
کاشان در زمینی به مساحت بالغ بر 40 هزار مترمربع 
و با هزینه ای بالغ بر 40 میلیارد ریال، در همسایگی 

پارک الله واقع در بلوار شهدا احداث شده است
پروژه  به عنوان  بوستان »شهربانو«  وی تصریح کرد: 
ای متفاوت و ماندگار ویژه بانوان شامل پیست اسکیت، 
بسکتبال،  فوتبال،  چمن  زمین  ساحلی،  والیبال  زمین 
کودکان،  بازی  زمین  خاکی،  تنیس  میز،  روی  تنیس 
سازی،  بدن  های  ایستگاه  ایروبیک،  ورزشی  سالن 

استخر روباز، دریاچه مصنوعی می شود.
جاده  سواری،  دوچرخه  پیست   : افزود  رضوی  ناظم 
سالمت، پارکینگ مجزا، استخر با آب نماهای متعدد، 
تئاتر  آمفی  سالن  اداری،  ساختمان  فرهنگی،  بازارچه 
روباز، آالچیق از دیگر تسهیالت رفاهی و تفریحی در 

نظر گرفته برای این مجموعه است.
 15 بر  بالغ  مجموعه  این  سبز  فضای   : داد  ادامه  وی 
هزار متر مربع پیش بینی شده که سعی شده درطراحی 
آن از گونه های گیاهی متناسب با آب و هوای گرم و 
خشک کاشان استفاده شود و آبیاری آن نیز با استفاده 

از سیستم های نوین تحت فشار صورت می گیرد.
که  مجموعه  این   : داشت  اظهار  پایان  در  شهردار 
با  متناسب  ایمنی  های  دستگاه  مختلف  انواع  به 
استانداردهای روز مجهز خواهد بود، در نهایت توسط 
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان مورد  بهره 

برداری قرار می گیرد.

ساالنه 50 سانتیمتر از آب های 
زیرزمینی کاشان کاهش می یابد

ساالنه  گفت:  کاشان  آبفا  ریزی شرکت  برنامه  معاون 
شهرستان  این  زیرزمینی  های  سفره  از  سانتیمتر   50
بدلیل افزایش گرما، کاهش بارش ها و برداشت های 

بی رویه آب کاهش می یابد.
استان  بزرگ  و  مهم  خیلی  حریم های  این  از  یکی 
که  است  کاشان  سیلک  باستانی  تپه  اصفهان،حریم 
از  بیشتر  که  می گردد  بر  قبل  سال  هزار   5 حدود  به 
از  اعم  تپه  این  اطراف  مستغالت  که  است  سال   15
مسکوت  زمین ها  و  باغات  تجاری،  خانه،مغازه های 
نشده  گرفته  نظر  در  آن  برای  معوضه ای  و  بود  مانده 

و مردم را با مشکل مواجه کرده بود
به گزارش کاشان آنالین به نقل از ایرنا، علی اکبر قانع 
روز پنجشنبه در نشست رابطان طرح داناب کاشان در 
دبیرستان گالبچی این شهر افزود: کاهش بارندگی ها 
سه خطر جدی کاهش حجم آب، پیشروی آب شور و 

فرو نشست زمین را متوجه زندگی مردم می کند.
ساالنه  بارندگی  متوسط  که  درحالی  کرد:  اظهار  وی 
جهان 850 میلی متر است، این رقم در منطقه کاشان 
متوسط  ششم  یک  که  رسد  می  متر  میلی   120 به 
جهانی است. قانع گفت: در کشورهایی که از متوسط 
بارندگی باالیی برخوردارند، سرانه مصرف آب به ازای 
ایران  در  رقم  این  اما  است،  لیتر   120 تا   75 فرد  هر 

220 لیتر است.
قانع به الگوی نادرست مصرف آب اشاره کرد و گفت: 
میزان مصرف آب برای مسواک زدن در ایران معادل 

شش برابر کشورهای اروپایی است.
گفت:  نشست  این  در  نیز  داناب  طرح  استانی  رابط 
داناب  آموزان طرح  آگاه سازی دانش  با هدف  امسال 
از  نفر   200 مشارکت  با  اول  دوره  دبیرستان   90 در 

مربیان و دانش آموزان اجرا می شود.
قالب  در  طرح  این  اجرای  افزود:  کاشانی  علیرضا 
مسابقات فرهنگی و هنری، دانش آموزان را به صرفه 
این  انتقال  و  دهد  می  آموزش  آب  مصرف  در  جویی 
در  زیادی  تاثیر  جامعه  و  خانه  سطح  در  ها  آموزش 
فاطمه  از  نشست  این  در  دارد.  آب  مصرف  مدیریت 
و  آموزی  دانش  بخش  برگزیده  عنوان  به  تاملی 
داناب  فرهنگیان طرح  در بخش  زاده  سیدجواد جالل 
آب  بهینه  مصرف  خالق  های  طرح  ارائه  علت  به 

قدردانی شد.

خبر

اقتصاد کاشان گذر از سال سخت ، چشم امید به رونق در سال جدید

انرژی  و  معماری  ملی  کنفرانس  اولین   - خواه  وطن  مهدی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان با رویکرد سیستم ها ی نوین 
های  یافته  و  دستاوردها  آخرین  با  آشنایی  هدف  با  و  تأسیساتی 
علمی متخصصان در زمینه مدیریت و برنامه ریزی مصرف انرژی 
در صنعت ساختمان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان برگزار 

شد. 
این همایش، طی  اجرای  دبیر  زاده،  السادات رضوی  اعظم  دکتر 
اولین  داشت:  اظهار  سیلک  مردم  نامه  هفته  خبرنگار  با  مصاحبه 

نوین  های  سیستم  رویکرد  با  انرژی  و  معماری  ملی  کنفرانس 
تاسیساتی و ساختمانی به همت گروه پژوهشی معماری و انرژی 
مالی شرکتهای  با حمایت   و  کاشان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
برگزاری  قالب  در  تاسیساتی  نوین  های  سیستم  زمینه  در  فعال 
همایش و نمایشگاه جانبی تجهیزات و تأسیسات از تاریخ ششم تا 

دهم اردیبهشت سال جاری برگزار گردید.
دبیر این همایش افزود اساتیدی از دانشگاه شهید بهشتی، علم و 
صنعت تهران و نیز دانشگاه های آزاد تهران مرکز و جنوب در این 
همایش به ایراد سخنرانی پرداختند. همچنین عده ای از صاحبان 
صنایع، مدیرانی از سازمان بهینه سازی مصرف انرزی و سازمان 
نظام مهندسی و نیز سایر شرکتهای معتبر حوزه صنعت ساختمان 

در این همایش شرکت داشتند.
اعالم  با  کاشان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
اینکه از تعداد 228 مقاله فرستاده شده به دبیرخانه همایش تعداد 
161مقاله مورد پذیرش اولیه قرار گرفت و 25 مقاله برتر نیز برای 
ارایه در کارگاه ها انتخاب شده اند، افزود: عالوه بر تقدیر و اهدای 
الملی  بین  معتبر  نشریات  از  تعدادی  با   برتر،  مقاالت  به  جایزه 
این همایش در  برتر  تا مقاالت  خارجی هماهنگی صورت گرفته 

این نشریات به چاپ برسد. 
و  معماری  تخصصی  کتب  نمایشگاه  همایش  این  حاشیه  در 
تأسیسات ساختمان دائر و نیز کارگاهای تخصصی در موضوعات 
محوری همایش و نیز آشنایی با نرم افزارهای جدید در این زمینه 
کنندگان  شرکت  به  معتبر  نامه  گواهی  پایان  در  که  شد  برگزار 

اهدا شد.
ارتباط صنعت و  را  این همایش  دکتر رضوی زاده رویکرد اصلی 

دانشگاه اعالم کرده و ا فزود:  با توجه به ماهیت موضوع همایش 
و  دانشجویان  شود  می  محسوب  ای  رشته  بین  موضوعی  که 
کارشناسان رشته های مکانیک، برق، عمران، معماری و کامپیوتر، 
و  ترویج  این  بر  هستند.  عالوه  همایش  این  مخاطبان  جمله  از 
جمله  از  ساختمان  در  انرژی  مدیریت  مباحث  با  مردم  آشنایی 
از  انرژی خورشیدی  ویژه  به  تجدیدپذیر   انرژی های  از  استفاده 

اهداف جنبی برگزاری این همایش دانست.

با رویکرد سیستم های نوین تأسیساتی برگزار شد؛
اولین کنفرانس ملی معماری و انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشان

پذیرش آگهی در 
سایت و هفته نامه 
مـردم سیـلک
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دعوت به همکاری
بخش  برای   سیلک  مردم  نامه  هفته 
فعال   نیروی  تعدادی   ، خود  خبرنگاری 

استخدام می نماید.
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شجاعی :
 بخش خصوصی اگر پای برنامه و 

هدف در میان باشد ورزش کاشان را 
از رکود نجات می دهد

سرمایه گذاری بر روی رده های پایه در ورزش و ایجاد آکادمی 
و مدرسه ویژه هر رشته زمانی به ثمردهی می انجامد که پرورش 
یافتگان این رده ها بتوانند در میدان رقابت و مسابقات استانی 
تمرکز  گرنه  و  دهند  نشان  را  خود  توانایی  و  عیار  کشوری  و 
صرف بر روی تیم های پایه و برگزاری مسابقات مقطعی در رده 
های نونهاالن و نوجوانان درون شهرستان چیزی را عاید ورزش 
قهرمانی نخواهد کرد و باعث خواهد شد تا دهها چهره نخبه و 
از مرزهای کاشان  پراستعداد مانند احسان حاج صفی در خارج 

آینده خود را جستجو کنند.

ملی پوش سابق والیبال ایران در مسابقات آسیایی 94 و دستیار 
بسکتبال  تیم  صعود  از  خرسندی  ابراز  با  والسکو  خولیو  اسبق 
هندبال  تیم  بقای  همچنین  و  برتر  لیگ  به  کاشان  شهرداری 
در  اینکه  با  افزود:  مطلب  این  بیان  با  سوپرلیگ  در  شهرداری 
بازیکن  تیم های بسکتبال و هندبال شهرداری کاشان  ترکیب 
بومی کمی یافت می شود اما مسؤلین این دو تیم به موازات کار 
ریشه یی و پایه و پرورش استعدادهای نونهال و نوجوان تالش، 
همت و پیگیری زیادی نیز به خرج دادند تا حاصل زحمات آنها 
نیز  یی  فرامنطقه  و  بیرونی  نمود  با همکاری شهرداری کاشان 
داشته باشد و نام کاشان در عرصه لیگ برتر هندبال و بسکتبال 

طنین انداز شود.
میر سید مصطفی شجاعی که به دعوت باغبان ) مسؤل باشگاه 
هادی  حضور  با  صمیمانه  نشستی  در  کاشان(  امیرکبیر  کشتی 
کشتی  انستیتو  رئیس  آزاد،  کشتی  سایق  پوش  ملی   ( حبیبی 
) رییس هیئت کشتی  ( و خلجی  ایران و رئیس سازمان لیگ 
کاشان ( در محل باشگاه کشتی امیرکبیر شرکت کرده بود در 
و  انگیزه  نیز  اینکه کشتی کاشان  یادآوری  با  دیدار  این  حاشیه 
و  استانی  رقبای  بر  عرصه  کردن  تنگ  برای  زیادی  پتانسیل 
مهمترین  افزود:  دارد  قهرمانی کشور  مسابقات  در  اندام  عرض 
پوئن و امتیاز کشتی کاشان انگیزه و وقت گذاری مسؤلین این 
هیئت برای کار ریشه یی و با برنامه و البته غیر مقطعی است 
و نشانه آن هم دعوت از ملی پوش سابق ایران) هادی حبیبی( 
برای زیرنظرگرفتن نونهاالن و نوجوانان فعال در کشتی کاشان 

و آموزش فنون و تکنیک های روز کشتی به آنان است.
با   89 برتر  لیگ  در  اسانس  باریج  والیبال  تیم  سابق  سرمربی 
تأکید بر اینکه ورزش کاشان برای بازگشت به دوران اوج خود 
مانند میانه های دهه 80 که والیبال و بسکتبال نام کاشان را در 
سراسر ایران بلندآوازه کردند به مدیران و مسؤلین ورزشی دارای 
همت و پشتکار و برنامه و چشم انداز پیشرفت نیاز دارد ادامه داد: 
افرادی مانند مرحوم حجازی و مهندس پویان که از اهالی همین 
دیار بودند و دیدگاه با برنامه و بلندمدت ورزشی داشتند در آن 
دوران ناجی ورزش کاشان شدند و شهری را که سالیان متمادی 
به تک مهره های ورزشی خود افتخار می کرد به صحنه رسانه 

های کشور و منظر افکار عمومی ایرانیان بازگرداندند.
بازیکن نامدار و اسبق تیم های والیبال پرسپولیس و ذوب آهن 
پویان  و  حجازی  مرحوم  امثال  وجود  از  را  کاشان  دهه70،  در 
در  گذاری  سرمایه  به  عالقمند  های  چهره  و  افراد  و  جمال  و 
بخش  گذاران  سرمایه  افزود:  و  ندانست  خالی  قهرمانی  ورزش 
ورزش  در  هزینه  به  میل  بی  که  کاشان  در  فعال  خصوصی 
ورزشی  رشته  فالن  در  کنند  اگراحساس  نیستند  هم  قهرمانی 
و  هدف  استراتژی،  برنامه،  فوتبال  و  بسکتبال  و  والیبال  مانند 
آینده نگری وجود دارد قطعأ به میدان می آیند و ورزش کاشان 
را با حضور پیشکسوتان دلسوز این رشته ها از رکود نجات می 
دهند. شجاعی ادامه داد: البته همه در ورزش کاشان کم و بیش 
و در حد وسع خود زحمت می کشند اما وقتی مساحت، جمعیت 
تاریخی و ریشه دار مثل کاشان را در  پتانسیل های شهری  و 
نظر می گیریم آن وقت در می یابیم که در حق ورزش این شهر 

تاکنون کاری صورت نگرفته است.
مانند دوومیدانی در دهه  افتخارات رشته هایی  یادآوری  با  وی 
50 و 60 کاشان که ملی پوشان زیادی از این شهر بدست چهره 
یی مانند استاد جواد مقامی نژاد تربیت شدند افزود: این پرسش 
باقیست که چرا هیچ کس در ورزش کاشان سراغی  همچنان 
از مقامی نژادها، صمدی ها، پایدارها و جعفری ها، کاظمی ها، 
مطلبی ها و دهها قهرمان نامدار دیگر این شهر نمی گیرد و برای 
پیشبرد اهداف ورزش کاشان از آنها دعوت به کار نمی کند؟؟ 
از  فارغ  اوأل  باید  افزود: صحنه ورزش جایی است که  شجاعی 
نام ها و اسمها با متخصصان دارای تجربه ملی و آکادمیک این 
بخش برای مدیریت بهتر مشورت کرد و بهره گرفت وگرنه افکار 
فرسوده و غیر روزآمد پنجره یی به سوی پیشرفت نمی گشایند 
و دومأ به ورزش آموزشگاه ها و مدارس آن هم بصورت دائمی 

و بلندمدت و پیگیر باید بها داد.

گفتگو

این که متولد تهران است و  با  مهدی سلطانی راد - 
سال هاست که در آمریکا زندگی می کند اما اصالت خود 
را فراموش نکرده و موقع حرف زدن از موطن پدری چنان 
در کالمش عالقه به کاشان موج می زند که نگو و نپرس. 
مهربانی، تواضع و فروتنی و بزرگ منشی و البته شخصیت 
او اضافه کنید می  نیز اگر به حس کاشان دوستی  باال را 
شود مهاجم ملی پوش موطالیی و فتوژنیک اسبق فوتبال 
ایران و شاهین و پرسپولیس که چند روز پیش در کاشان 
از  مرکزی  هوشنگ  و  غفاری  سیامک  مهندس  میهمان 
اقوام نزدیک و صمیمی اش که دستی نیز در عالم هنر و 
موسیقی سنتی دارند بود. مهندس حسینعلی کالنی اگر در 
سال فرصتی برای سفر به ایران داشته باشد مانند روزهای 
پدر  که  اش  اجدادی  و  آبا  شهر  به  حتمأ   94 اسفند  آخر 
او – شادروان حسنعلی کالنی- نیز بنا به وصیتش در این 
شهر دفن شده سر می زند و عالوه بر ادای احترام و قرائت 
فاتحه بر مزار پدر با اقوام نزدیکش نیز دیدار تازه می کند.

دوستی نزدیکم با مهندس سیامک غفاری و لطف او که از 
جمله مفاخر قابل احترام خاندان غفاری کاشانی در دوران 
در  را  روزی  نیم  تا  شد  باعث  شود  می  محسوب  معاصر 
مهاجم  با  کنیم.  سر  کالنی  حسینعلی  مهندس  با  کاشان 
بر سر  ابتدا  پرسپولیس  و  شاهین  سابق  گلزن  و  ساله   71
مزار پدر در دارالسالم همراه شدیم و سپس در یک اتفاق 
بازی  تلویزیونی  بیننده  او  اتفاق  به  تا قسمتی جالب  کمی 
پرسپولیس – صبا در لیگ برتر بودیم و پس از برد خفیف 
به  نگارنده  و  با حرص و جوش های کالنی  سرخ ها که 
پیرامون  او  با  بود  همراه  بازی  پایانی  دقایق  در  خصوص 
سبقه خانوادگی اش و راز وابستگی عاطفی او به کاشان و 
مقداری در حوالی فوتبال به گفتگو نشستم. ناگفته نماند که 
در البالی گفتگویم با مهندس کالنی، دکتر محمد زادمهر 
به  آمریکا  در  اکنون  هم  که  پرسپولیس-  سابق  –مهاجم 
سر می برد و از حضور پیشکسوتش در کاشان باخبر شده 
بود از خواب شبانه اش زد و با او تماس گرفت و با مهاجم 

موطالیی سابق پرسپولیس به خوش و بش پرداخت.

ظاهرأ شما عالقه زیادی به کاشان دارید؛
خب اجداد پدری بنده متولد کاشان بودند و پدرم نیز اصالتی 
کاشانی داشت. همه ما و شما البته متعلق به یک تن واحد 
به نام ایران هستیم که 10هزارسال تاریخ مدون دارد و به 
قول معروف چو ایران نباشد تن من مباد، اما ما کاشی ها و 
کاشانی ها به عنوان یک ایرانی به کاشان افتخار می کنیم. 
شهری که یکی از تمدن هایش سیلک نام دارد و قدیمی 
ترین شهر در دنیا همین کاشان است. اولین شهر در دنیا 
که حاکمش یک خانم بود. اولین شهر در دنیا که مس در 
آن کشف شد. اولین شهر در دنیا که پزشکی توسط خانم 
ها در آن رواج پیدا کرد. اما همانطور که گفتم افتخار اصلی 
من به ایرانی بودنم است. کشور بزرگی که از اقوام مختلف 
تشکیل شده اما وقتی برای این کشور بحرانی ایجاد شود 
همه در کنار هم برای حفظ خاک و فرهنگ و تمدن آن 
یک تن واحد می شوند. در طول قرون گذشته کشور ما با 
اما در نهایت  تهاجم مختلف نظامی و فرهنگی روبرو شد 
توانست اصالت زبان و فرهنگ خود را حفظ کند و خیلی ها 
تصور می کردند که با فالن یورش و حمله کار ایران تمام 
شد اما ایران و ایرانی مانند آتش زیر خاکستر دوباره شعله 

کشید و سر برآورد.

گویا نسبتی نیز با خاندان غفاری کاشانی دارید؛
پیامبر  صحابی  غفاری-  ابوذر  وارث  خاندانم  و  من 
است  )جنید(  اش  اصلی  نام  که  هستیم  اسالم)ص(- 
ابوذر  به  داشت  ذر  نام  به  پسری  فرزند  اینکه  خاطر  به  و 
ایران در هرمز و سپس  از جنوب  او  معروف شد. زندگانی 
عمان شروع شد و بعد به حجاز کوچ کرد و بعد از حضرت 
خدیجه و حضرت علی)ع( سومین کسی بود که به حضرت 
محمد)ص( ایمان آورد و مسلمان شد. بعدها در زمان خلیفه 
و سپس   دادند  قرار  اذیت  و  آزار  و  فشار  تحت  را  او  سوم 
تبعید کردند. مدتی بعد از درگذشت فرزندش ذر، خود ابوذر 
نیز درگذشت و مادر و همسر و دختر وی مجبور شدند به 
سمت ایران کوچ کنند و در کاشان که مأمن شیعیان بود 

سکنی گزیدند.

خاندان غفاری هم که البته در ایران اسم و رسم 
پرافتخاری دارند؛

من خوشبختانه هم از ناحیه پدری و هم مادری به خاندان 
نزدیک  وابستگی  نیز  پدرم  مرحوم  هستم.  متعلق  غفاری 
خانوادگی به غفاری ها دارد. خاندان غفاری البته در تاریخ 
اثرگذار بودند. چه در دوران قاجار که اکثرأ مناصب  ایران 
ایرانی  مهندس  اولین  آن.  از  قبل  چه  و  داشتند  حکومتی 
به خاندان ما تعلق دارد که در فرانسه تحصیل کرده بود. 
مرحوم کمال الملک و عموی او میرزا ابوالحسن خان غفاری 
نقاشان چیره دستی در دوران قاجار بودند و همچنین  که 
کارگردان معروف سینمای ایران در دهه های گذشته فرخ 
غفاری و البته میرزا احمد غفاری که در جشن تاجگذاری 
نادرشاه نماینده ایران در این مراسم بود. پدربزرگ بنده نیز 
که هیچ وقت از کاشان خارج نشد به همراه لقمان الدوله 
و  برادر  نیز  اکنون  هم  بودند.  ایران  جراحان  اولین  ادهم 
دخترم نیز که در خارج از کشور به سر می برند به عنوان 
پزشک و جراح متخصص وارث پدربزرگ بنده در جراحی 
هستند. خودم نیز البته در بین خاندان غفاری و کالنی فقط 
در مقطی توانستم در فوتبال مقداری زیر توپ بزنم! البته 
نوه کوچک دختری ام که هم اکنون سن کمی هم دارد و 
به ورزش هم خیلی عالقمند است شاید روزی بتواند رکورد 

دوی سرعت دنیا را بشکند و در ورزش به جایی برسد.

درباره پدرتان بگویید و از وابستگی عاطفی تان به او؛
بله. مرحوم پدرم – حسنعلی کالنی- هم از حیث خلقیات 
عاطفی و مردم داری و هم از حیث جایگاه علمی و فرهنگی 
او  مقابل  در  به حدی که من  بود  ما  خاندان  استثنائات  از 
انسان ناچیزی محسوب می شوم. طبق وصیت ایشان که 
به کاشان خیلی عالقه داشت و علی رغم اینکه در تهران 
او را در همین شهر کاشان به خاک سپردیم و  درگذشت 
امروز هم توفیق شد تا به شهر آبا و اجدادی ام و البته به 

مزار پدر سری بزنم.

فوتبال را از کجا شروع کردید؟
عباس  دکتر  مرحوم  نظر  زیر  من  فوتبال  و  ورزش  شروع 
اکرامی –مؤسس باشگاه شاهین- بود. این مرد بزرگ هم 
اصالتأ کاشی بود و به نظرم این دوستی و قرابت از حیث 
همشهری بودن بین ایشان با بزرگان اولیه باشگاه شاهین 
بود که باعث شد این باشگاه در حدود سال های 20 و 21 
اولیه و کاشانی  از بزرگان  ایران تأسیس شود. منظورم  در 
خسرو  و  من-سهراب  های  دایی  شاهین  باشگاه  األصل 
بودند  باشگاه  این  سوم  و  دوم  نفرات  که  است  غفاری-  
که  غفاری  پرویز  و  سیاوش  مانند  من  های  دایی  پسر  و 
همگی در شاهین بازی کردند و در این بین خسرو غفاری 
فوتبال  ملی  تیم  در گوش چپ  بود  دادگستری  وکیل  که 

ایران بازی کرد.
در  ماندگار  اسامی  از  هم  اکرامی  دکتر  ظاهرأ 

ورزش و فوتبال ایران هستند؛
بود  شاهین  باشگاه  مؤسس  که  اکرامی  دکتر  مرحوم  بله. 
های  فوتبالیست  و  ورزشکاران  پرورش  در  بزرگی  نقش 
تحصیلکرده دهه 20 تا 40 داشتند. او از آنجایی که استاد 
از  کرد  می  تدریس  نیز  البرز  دبیرستان  در  و  بود  دانشگاه 
بین دانش آموزان و دانشجویان عالقمند به ورزش در این 
دبیرستان و دبیرستان فیروز بهرام نسلی را پرورش داد که 
امیر  و  پزشک  وکیل،  دانشگاه،  استاد  شامل  نسل  همین 
ارتش که فوتبالیست باشگاه شاهین بودند در دهه های بعد 
هم موفق شدند نسل بعد از خود را به خوبی پرورش دهند 
و بارور کنند. او به اخالق نیز اهمیت زیادی می داد و باعث 
شد تا مکتب باشگاه شاهین با شعار درس، اخالق و ورزش 
در ایران جا بیفتد. همه این ها به هم ارتباط دارند. یعنی 
هر کسی که با اخالق باشد دارای روحیه پذیرش چیزهای 
به  احترام  و  صبر  و  انتقاد  تحمل  است.  دیگران  از  خوب 
بزرگتر و حمایت از کوچکتر و ایثار برای جامعه و گذشت 
در او باالست و تحصیل از نظر اینکه علم و دانش او باال 
می رود و تلفیق اخالق و دانش شخصیتی را در او نمایان 
برای جامعه می شود و همه  می کند که فردی مثمرثمر 
با هم  ورزش  و  دانش  و  اخالق  وقتی  و  پذیرند  می  را  او 
تلفیق شوند فکر سالم در جسم سالم جمع می شود و باعث 
پیشرفت جامعه به کمک این فرد موفق و امثال او می شود. 
نسل جوان و آینده ساز دهه 20 و 30 تا حد زیادی مدیون 
4 انسان فرهیخته و بزرگ شامل دکتر اکرامی، دکتر بنایی، 
احمد و دکتر مجتهدی هستند که هر کدام در  بنی  دکتر 
4حیطه ورزش،تاریخ و فرهنگ، علمی و روانشناسی اثرگذار 
و ارزشمند بودند و تا سال های سال بر گردن جوانان این 
مملکت حق داشتند. دکتر عباس اکرامی در حیطه تجمیع 
بنایی که مؤسس نظام پیشاهنگی  اخالق و ورزش، دکتر 
دوره  از  مملکت  جوانان  تا  شد  می  باعث  و  بود  ایران  در 
نونهالی و نوجوانی در همه ابعاد زندگی به خودباوری برسند 
و مثأل بتوانند به تنهایی مسافرت کنند و زندگی در شرایط 
از  مجتهدی  دکتر  کنند.  تجربه  را  تنهایی  زندگی  سخت 
نیز  احمد  بنی  دکتر  و  دانشگاهی  و  عالیه  تحصیالت  نظر 
خانوادگی  زندگی  تلفیق  و  روانی  و  روحی  نظر سالمت  از 
آن  ایرانی  جوانان  زندگی  در  توانستند  اجتماعی  زندگی  با 

مقطع اثرگذار باشند.

ایده تأسیس باشگاه شاهین از کجا شکل گرفت؟
به  اکرامی  عباس  دکتر  مرحوم   20 دهه  اوایل  همان  در 
به  سفری  تهران  بازیکنان  منتخب  از  فوتبالی  تیم  همراه 
جنوب داشتند و آنجا با تیم انگلیسی های شاغل در نفت 
آنجا مربی تیم مقابل حین گفتگو  بازی کردند. در  جنوب 
با مرحوم اکرامی از او می پرسد چرا خودتان یک باشگاه 
ورزشی و تیم فوتبال تأسیس نمی کنید؟ و همین می شود 
باشگاه شاهین  به تهران برگشتند  اکرامی وقتی  استاد  که 
را راه اندازی کردند. در واقع برنامه ریز واقعی برای سر و 
شکل گرفتن فوتبال نوین ایران مرحوم دکتر عباس اکرامی 
دانشگاه  اساتید  از  و  بودند  تحصیلکرده  که هم  چرا  بودند 
آن  داشتند.  مدیریت  در  ذاتی  استعدادی  هم  و  دانشسرا  و 
استنلی  با سر  انگلیس داشت  به  از سفری که  بعد  مرحوم 
راس- رئیس اتحادیه فوتبال انگلیس و رییس فیفا- آشنا 
شد و رفاقت و صمیمیت بین مرحوم اکرامی و استنلی راس 
باعث شد تا حتی فیفا به هنگام مکاتبه با فدراسیون فوتبال 

ایران نامه های خود را به آدرس دکتر اکرامی ارسال کند.

برایتان  تان  فوتبال  دوران  گلهای  از  یک  کدام 
خاطره انگیزتر است؟

قشنگ  زدم  فوتبالم  دوران  در طول  که  گلهایی  اکثر  اوأل 
گل  فالن  که  نیستم  معتقد  اصأل  من  دومأ  و  بود  زیبا  و 
لذت بخش را من زده ام چرا که تا حمایت دروازه بان و 
به  نباشد مهاجم موفق  یاران کناری  دفاع و هافبک ها و 
گلزنی و تمام کردن زحمت مجموعه نمی شود. از طرفی 
وظیفه مهاجم در تیم گل زدن است. متأسفانه در فوتبال 
هم همیشه کسی که گل می زند بیشتر به چشم می آید به 

خاطر اینکه ختم کننده و شادی آور است.

یی  خاطره  هم  شاهین  در  حضور  دوران  از  آیا 
دارید؟

که  است  این  شاهین  تیم  در  دوران حضور  از  من  خاطره 
چرا  بود  مشهور  ها  کتابی  تیم  به  ما  تیم  ها  سال  آن  در 
که همه اعضای تیم دانشجو و تحصیلکرده بودند که بعدأ 
تبدیل به دکتر و مهندس شدند. البته باشگاه شاهین درگیر 
مسائل سیاسی هم بود از این نظر که از یک سو دانشگاه 
در  باشد  قرار  اگر  و  است  تحول  مبدأ  همیشه  دانشجو  و 
مملکت اعتراضی به یک مورد و یا ماجرایی آغاز شود اول 
دانشگاه است که وارد می شود و شاهین نیز دارای اعضایی 
بود که همه دانشگاهی و از طبقه تحصیلکرده جامعه بودند 
و از سوی دیگر تصور مردم این بود که تاج متعلق به دربار 
است و تیم رقیب یعنی شاهین نیز تیمی مردمی است و به 
همین خاطر تیم کتابی ها یعنی شاهین خودش را کم کم 
در دل مردم جا کرد. به نظر من همین عالقه شدید مردم 

به شاهین هم بود که باعث انحالل این تیم شد.

داستان انحالل باشگاه شاهین در سال 46 و فردای 
پیروزی 3 بر صفر شاهین برایر تهرانجوان چه بود؟ 

ظاهرأ شما در آن بازی حضور داشتید؛

بله من در آن بازی حضور داشتم. ببینید مجموعه عواملی 
دست به دست هم داد تا منجر به این شد که سران مملکت 
باشگاه را  این  ببینند که  این  را در  مصلحت داخلی کشور 
منحل کنند. شاهین متعلق به مردم بود و در آن اواخر وقتی 
نتوانستند جلوی اعتراض مردم به سیستم اداره مملکت در 
ورزشگاه ها را بگیرند گفتند که تشویق شاهین توسط مردم 
که یک سمت امجدیه میگویند شاه ه ه ه  و قسمتی دیگر 
هههههین به نوعی توهین به شاه مملکت است! به هر حال 
مخالفت مردم هواخواه شاهین با سیستم و دستگاه در این 

انحالل بی تأثیر نبود.

به نظر شما چرا پرسپولیس و استقالل از دوران 
اوج خود دور شده اند؟

درباره وضعیت امروز پرسپولیس و استقالل تنها باید بگویم 
بر خالف اینکه می گویند اینها پول بیت المال را هدر می 
دهند نه تنها اینگونه نیست بلکه این دو تیم سهم بزرگی در 
شادی و نشاط اجتماعی دارند و حتی پول هم به بیت المال 
تزریق می کنند. چرا کسی نمی گوید که فوالد و ذوب آهن 
و سپاهان هم متعلق به دولت هستند و از بیت المال ارتزاق 
می کنند؟! در واقع تنها تیم هایی که به بیت المال کمک 
می  استادیوم  به  را  مردم  که  چرا  هستند  اینها  کنند  می 
کشانند و حتی در شهرستانها هم تماشاگر این دو تیم از تیم 
میزبان بیشتر است. درباره دور شدن از دوران اوج سرخابی 
ها هم نیاز به حرف های بیشتری است که از حوصله شما 

خارج است چرا که این نزول دالیل زیادی دارد.

چرا ستاره یی مانند حسینعلی کالنی به مربیگری 
روی نیاورد؟

در  که  خواهد  می  درونی  و  ذاتی  انگیزه  یک  مربیگری 
بخشی از آدم ها هست. مثأل در دبستان و راهنمایی هیچ 
انتخاب  مبصر  عنوان  به  را  کالس  شاگرد  بهترین  وقت 
نمی کنند! چرا که این شخص باید یک سیستم مدیریتی 
بتواند  که  باشد  درشت  مثأل  هیکلی  دارای  و  پرجذبه  و 
کالس را مدیریت کند! در تیم فوتبال نیز همیشه بهترین 
بازیکن کاپیتان نمی شود و کسی را به عنوان سرگروه می 
گذارند که قدرت رهبری و مدیریت تیم در داخل زمین را 
داشته باشد. مثأل االن به نظر شما چرا پرسپولیس کاپیتان 
کند؟!  رهبری  زمین  در  را  تیم  بتواند  که  ندارد  مستمری 
بین  در  معنوی  نفوذ  مراحل  متمادی  سالهای  که  کسی 
ادامه  دنبال  بنده چون  نهایتأ  باشد.  را طی کرده  بازیکنان 
معماری  مهندسی  یعنی  خود  تخصصی  رشته  در  تحصیل 

بودم فوتبال را تا درون میدان ادامه دادم.

از دوران فوتبالتان چه خاطره یی از ذهنتان پاک 
نمی شود؟

خاطره خوب دیگرم به سال 1968 – 1347- و فتح جام 
ملت های آسیا در تهران بر می گردد که وقتی در تهران 
رسیدیم  پیروزی  به  قدس  اشغالگر  رژیم  برابر  فینال  در  و 
ورزش  تاریخ  در  بار  اولین  برای  شدیم  آسیا  قهرمان  و 
که  امجدیه  تماشاگران  اندی  و  هزار   30 همه  کشورمان 
بازیکنان داخل میدان یکصدا  از گنجایش آن بود و  بیش 
سرود ملی کشورمان را با هم زمزمه کردند که این برایم 
فراموش  را  لحظه  این  و  بود  انگیز  خاطره  و  جالب  بسیار 

نمی کنم.

.. و در پایان بهترین توصیف از جانب شما درباره 
این اسم ها؛
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