
دو شنبه    |   25 اردیبهشت   1396  |   سال دوم |   شمـاره 14 |  14 مه  2017 |   18 شعبان  1438 |   4 صفحه | 500 تومان www.payk-sialk.irmardomesialk@gmail.com

  حكايت ليست ها در انتخابات شورای شهر کاشان

صفحه 2

 30 برنامه اجرایی برای توسعه و پیشرفت کاشان

تحليلی بر انتخابات پنجم شورای شهر کاشان و رقابت گروه ها و جريان های سياسی

9صندلی و جمعه ی سرنوشت ...

 وحیـد مـدرس زاده برزکـی
و

1-تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای ارتقاء سرانه های خدماتی 
همچون فضای سبز، فضاهای ورزشی، معابر شهری و پارک ها.

2-نیاز سنجی از مردم  به منظور جلب مشارکت واقعی و حداکثری در پیشبرد اهداف 
تدوین شده شوراها و ارتقاء فرهنگ شورایی مردم

نظارتی  نقش  ارتقاء  و  ترقی  مکانیزم  و  مشورتی  و  اجرایی  بازوان  ها  3-شورایاری 
شوراهای شهر هستند که از طریق شناسایی نیاز اصلی مردم هر منطقه ابتکار عمل 

در دست دارند. اولین اقدام تشکیل شورایاری های محله است.
4-شوراها بیش از آنکه نهادهای حقوقی باشند 
به  امور روزمره خلل وارد کند  نبودنشان در  که 
به  نبودشان  و  بود  که  اند  شده  بدل  نهادهایی 
است.  وابسته  مردان  دولت  و  دولت  سیاستهای 
تالش در جهت زدودن این نگاه و تبیین و تثبیت 
جایگاه واقعی شوراها به عنوان یک نیاز حقوقی 

نه یک نیاز سیاسی
های  طرح  توسعه  طریق  از  اشتغال  5-ایجاد 
گردشگری، عمرانی و خدماتی در سایه طرحها 
از  مهمی  بخش  عنوان  به  پیشنهادی  لوایح  و 

وظایف شوراها
6-ارائه راهکار عملی در جهت افزایش انضباط 
شهری و توسعه ی حمل و نقل عمومی و بهره 
گیری از منابع انسانی متخصص در امور حمل و 

نقل و شهرسازی
7-جلوگیری از تغییر بی رویه و غیر کارشناسی 
کاربری سطوح خدماتی و رفاهی اراضی شهری

8-تدوین ساز و کار مناسب برای ایجاد پارکینگ 
در مرکز شهر

مناطق  در  درآمدی  توانمندی  کردن  9-یکسان 
مختلف شهری

کاهش  طریق  از  مسکن  قیمت  10-کاهش 
تولید  عوارض  به  شهرداریها  درامد  وابستگی 
اقتصادی  های  توانایی  بررسی  و  ساز  و  ساخت 

شهر در خصوص امکان تامین عوارض
11-تعامل نزدیک با دولت در جهت احقاق حقوق از دست رفته شهرداریها به منظور 

تامین منابع مالی از طریق بودجه عمومی تخصیصی به شهر
12-ایجاد فضاهای مناسب شهری و رفاهی و برنامه ریزی برای استحاله فضاهای بی 
هویت و نامطلوب شهری به منظور بهره وری و دسترسی آسان برای کلیه شهروندان با هر 

نوع توانایی جسمی حرکتی و فکری
13-ارتقاءآگاهی آحاد جامعه در رابطه با مسایل شهری و پایبندی به حقوق شهروندی بصورت 

متقابل
14-کاهش آالیندهای شهری از طرق توسعه فضای سبز ،ساماندهی واحدهای آلوده کننده 

زیست محیطی و ترمیم ناوگان حمل و نقل عمومی
و  فرهنگی  نمادهای  ایجاد  با  شهری  زیباسازی  زمینه  در  لوایح  و  طرح  15-ارائه 

تاریخی اسالمی در سطح شهر به خصوص مبادی ورودی
16-نظارت بر مدیریت پسماندهای شهری از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی
اولویت مناطق  با  17-بسط و گسترش فضاهای آموزشی فرهنگی، رفاهی تفریحی 

محروم و حاشیه نشین
18-رفع تبعیض در مناطق مختلف شهر از طریق تقویت نواحی شهری و یکسان 

سازی بودجه مناطق و تقویت بنیه مالی
19-تقویت مدیرت بحران در جهت مقابله با حوادث غیر قابل پیش بینی

20-نظارت حداکثری بر عملکرد شهرداریها 
خیز  حادثه  نقاط  مرمت  و  ترمیم  جهت  در 
غیر  حوادث  با  مواجه  هنگام  به  شهری 

مترقبه
بافت  احیاء  21-تسریع و تسهیل در جهت 
با  تعامل حداکثری  و  های فرسوده شهری 
اعطاءوام  منظور  به  مرکزی  بانک  و  دولت 
و  نوسازی  قانونی  اجرای  در  مناسب  های 
بهسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهر
22-ایجاد مرکز مناسب به منظور ساماندهی 
کودکان کار و اقشار آسب پذیر جامعه و ارائه 
زنان  از  حمایت  جهت  در  هدفمند  برنامه 
سرپرست خانوار از طریق همکاری نزدیک 
با نهادهای ذیربط من جمله کمیته امداد و 

سازمان تامین اجتماعی
23-توسعه جاذبه های گردشگری طبیعی و 
مصنوعی با جلب مشارکت بخش خصوصی
طریق  از  الکترونیک  دولت  24-توسعه 
ارائه  جهت  شهری  خدمات  دفاتر  تقویت 
خدمات مطلوب و سریع به مردم برای کلیه 

سنین جامعه
در  موجود  های  ظرفیت  از  25-استفاده 
جهت نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط 

به شهرداری
26-حمایت از کارآفرینان و توسعه مشاغل از طریق ترمیم و تقویت تشکلهای مردم 

نهاد
27-استفاده از الگوهای موفق تجربه شده بین المللی در جهت مدیریت شهری

رفع  منظور  به  مردم  با  واسطه  بی  و  مستقیم  ارتباط  برای  عملی  ریزی  28-برنامه 
مشکالت شهر و مشورت پذیری

29-دقت در اعمال و رفتار شهرداران و نواحی شهرداریها و نظارت بر عملکرد آنها 
و نحوه انجام توافقات و برخورد با مراجعین و جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای و 
انجام توافقات به نوعی که در تمامی امور میبایست تکریم مراجعین در شهرداریها 

مهمترین اصل تلقی گردد.
30-ساماندهی حاشیه شهر با اختصاص بودجه به منظور پیشگیري از ناهنجاریهای 

اجتماعی

 
_ کارشناس ارشد مسائل فرهنگی و رسانه

اجتماعی)روزنامه  ارتباطات  علوم  ليسانس  فوق   _
نگاری( دانشگاه صدا و سيما

اسالمی  آزاد  دانشگاه  فارسی  ادبيات  و  زبان  دکتری   _
کاشان

_ مدرس مدارس تهران
_ استاد دانشگاههای پيام نور/ علمی کاربردی
_ مؤسس مؤسسه فرهنگی هنری سوشيد برزک

_ مجری برنامه زنده گفتگوی ويژه خبری شبكه 2 سيما
سيمای  و  صدا  کارگردان  و  کننده  تهيه  نويسنده،   _

جمهوری اسالمی ايران
_ قائم مقام امور استانهای باشگاه خبرنگاران جوان
_ مشاور فرهنگی و رسانه ای شهردار تهران

_ مشاور رسانه ای استاندار تهران
ورزشی  فرهنگی  سازمان  عمومی  روابط  مديريت   _

شهرداری کاشان
_ عضو هيات مديره کانون نشر فرهنگ اسالمی کاشان

_ کانديدای پنجمين دوره شورای اسالمی شهر کاشان

راهنمای انتخاب درست ايرانيان در آزمون دوازدهم :

احساس و سطح نگری نه،  منطق و عقالنیت آری
صفحه 2

گفتگو با آرزو  زرگريان، بانوی هنرمند خانه دار

از تکرار عادت در خلق 
آثارم گریزانم

صفحه 3

رونمایی ازکتاب »ماتیکان کاشان« در کانون
صفحه 3 نشر فرهنگ اسالمی

از انشعاب و جدایي در 
اصولگرایان تا اختالف در
 اردوگاه حامیان دولت

صفحه آخر

حسين حيدريان در مصاحبه اختصاصي با مردم سيلك: 
اعالم موجودیت ائتالف کاشان فردا با حضور 

صفحه آخراصولگرایان مستقل

تاکسیران کاشانی قهرمان مسابقات 
صفحه 3آزاد اروپا شد
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روز موعود فرار رسيد
عاقبت روز موعود با سرعت برق و باد از راه رسید تا تکلیف 
صاحبان  و  شهر  اسالمی  شورای  پنجم  دور  های  صندلی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  با  همزمان  آن  ی  چهارساله 
ریاست  انتخابات  غوغای  کنار  در  شود.  مشخص  دوازدهم 
ها،  شب  جمعه  مناظره  از  بعد  شعف  و  شور  و  جمهوری 
داوطلبان انتخابات شوراها و حامیانشان هم برای خود دنیایی 

برای  آشنای شان که  و  برای دوست  دیگر هم  ای  و عده  ائتالف ها هستند  ای گرداگرد  دارند! عده 
رسیدن به صندلی شوراها به صورت مستقل ثبت نام کرده پوستر می چسبانند و بنر نصب می کنند و 
شربت می دهند! شورای شهر چهارم با همه فراز و فرودهایش نفس نفس زنان به انتهای خط رسید 
تا تعدادی از نفرات شورای فعلی و خیل عظیمی از داوطلبان عضویت در شورا، جمعه ی همین هفته 
خود را در آزمون رأی شهروندان قرار دهند. کارزاری که از چند ماه قبل از فرارسیدن سال 96 نشان 
داد زمزمه های دورخیز دو گروه و جریان سیاسی و البته یکی دو ائتالف مستقل شهر برای انتخابات 

29 اردیبهشت بسیار جدی است. 
در نهایت از عصر 20 اردیبهشت و بعد از هفته ها گمانه زنی بر سر تأیید یا عدم تأیید صالحیت چهره 
ها و گزینه های مختلف حزبی و مستقل،  تکلیف لیست ها مشخص شد و بدین ترتیب بود که رقابت 
پنج شش روز قبل در خیابان 22 بهمن هم مشاهد کنیم!  از  توانستیم  را مثأل می  آنها  به شانه  شانه 
لیست  ائتالف اصولگرایان،  از جمله  انتخاباتی یکی دو جریان اصلی سیاسی شهر  جایی که ستادهای 
شهر همدلی و جبهه ی موسوم به نیروهای مؤمن و انقالبی کاشان با بنرهای طویل و افقی و عکس 
های چشم نواز کاندیداهای شان به فاصله ی چند صد متری یکدیگر در پی جلب آرای مردمی بودند.

رقيب اصولگرايان با سيستم 4-4-1می آيد!
برچسب  که  است  چهارم  شورای  اکثریت  گروه  ماجرا  سمت  یک  مهم  سیاسی  های  طیف  میان  از 
این  گفتمانی  قطار  از  هاشمی  رضا  سید  حدی  تا  و  زاده  رسول  علی  و  داشتند  پیشانی  بر  اصولگرایی 
شعار  البته  و  جدید  نفراتی  با  حاال  گروه  این  و  شدند  پیاده  چهارم  شورای  عمر  های  میانه  در  جریان 

حمایت از مدیریت شهری فعلی ، باز هم با میدانداری "  ناظم رضوی پدر "  به میدان انتخابات آمده 
اند. این جریان از تیم قبلی خود حیدریان ، رسول زاده و سید رضا هاشمی را همراه خود ندارد و حاال با 
گزینه های دیگری پا به رقابت گذاشته. در سمت مقابل اما ائتالفی با نام شهر همدلی حضور دارد که 
با سیستم 4 – 4 – 1 خود را در معرض داوری شهروندان قرار داده. تقسیم هشت گزینه میان اصالح 
طلبان و راست سنتی و معتدل شهر – اعتدالگرایان - و یگ گزینه مورد توافق طرفین، به نظر تنها 
نقشه ی راهی بود تا دو جریان سیاسی شهر که مشترکاتشان بسی بیشتر از نقاط افتراقشان است در 
یک نقطه مانند انتخابات شورای شهر به هم برسند. این درحالی است که دفتر حزب اعتدال و توسعه 
ی کاشان – تشکیالت حامی دولت - هم بعد از نهایی شدن لیست شهر همدلی با صدور یک بیانیه 
بدون  ائتالفی  لیست  تدوین یک  و  گرایانه  یکجانبه  دوز"   و  دوخت   " اصطالحأ  که  آنچه  از  انتقادی 
دار  تنها تشکیالت سیاسی شناسنامه  در جایگاه   – توسعه ی کاشان  و  اعتدال  دفتر حزب  نظر  کسب 

حامی دولت روحانی در کاشان - خوانده شد انتقاد کرد.

از ائتالف های مستقل که رقيب می طلبند تا حضور يك خانم در هر ليست
سه  دو  میان  پنجم  محلی  پارلمان  های  کرسی  به  رسیدن  برای  اصلی  و  سنگین  رقابت  که  این  با 
نام ها و عناوینی همچون  با  ائتالف هایی  از حضور  اما نمی توان  جریان سیاسی کاشان جریان دارد 
متخصصین، نخبگان و دانشگاهیان و .. چشم پوشی کرد. لیست" کاشان فردا "  از جمله ی این ائتالف 
مانند سید رضا هاشمی و حسین حیدریان  با حضور گزینه هایی  و  اصولگرایی  با عقبه ی  هاست که 
که از جبهه ی ائتالف اصولگرایان کتاره گرفتند و دیگرانی مانند اصغر شقایقی و دکتر حسن الماسی 

از نکات برجسته ی  اردیبهشت وارد شده.  به میدان رقابت 29 
دیگر انتخابات شورای پنجم می توان به حضور بانوان در لیست 
های مختلف اشاره کرد. در لیست شهر همدلی – ائتالف اصالح 
طلبان و حامیان دولت – نام زهرا باغبان به چشم میخورد و در 
 9 لیست  در  را  فر  پدرام  اصولگراها هم عفت  میدان،  آن سوی 
نفره ی خود گنجانده اند و این در حالی است که لیال وطنخواه 
را  اصولگرایان  نامه ی شورای  میثاق  بود  نشده  گویا حاضر  که 
امضا کند با خروج از این جریان راهی لیست کاشان فردا شد تا هر کدام از لیست های انتخاباتی یک 

خانم کاندیدا را در میان گزینه های خود داشته باشند.

تمديد مأموريت يا خداحافظی ؟
شاید بتوان با اتمام شمارش صندوق های انتخابات شورای پنجم در کنار کشف جریان غالب در شورا، 
به این پرسش هم پاسخ داد که تکلیف شهردار بعدی چه خواهد شد؟ آیا سید محمد ناظم رضوی با 
برتری  با  یا  بیند  اتوماتیک وار تمدید شده می  را  بار دیگر مأموریت خود  ائتالف اصولگرایان  پیروزی 
جناح رقیب  چاره یی جز سپردن کلید بلدیه به فرد دیگری ندارد؟ دیکته ی فرزند شهردار کاشان در 
دهه 70 قطعأ بی غلط نیست. منتقدان" ناظم رضوی پسر " پرخرج شدن امورات مدیریت شهری و بی 
توجهی به مناطق حاشیه ای شهر در کنار جذب بی ضابطه و مغایر با قوانین نیرو در شهرداری را از 

جمله نقاط خاکستری کارکرد شهردار فعلی می دانند. 
شاید اگر اکثریت شورای شهر فعلی در کنار پشتیبانی های بعضأ افراطی و دفاع تمام قد از او، صدای 
منتقدان در نقد مسائلی مانند الینحل گذاشتن معضل ترافیک شهر، هزینه غیرضروری و غیرمسؤالنه 
نصب  کارشناسی،  ساختار  بدون  های  گذاری  جدول  آن،  مقابل  پل  ی  پروژه  و  مصال  و  فرودگاه  در 
المانهای پرهزینه و بدون اقبال عمومی در برخی میدان های شهر و ..  را هم می شنیدند امروز شاید 
شهردار در میان طیف اصالح طلبان و راست سنتی هم می توانست برای خود هواخواهانی پیدا می کرد 
از نقاط مثبت و منفی فعالیت  اما به هر ترتیب 29 اسفند برای شهردار کاشان و کارنامه ی مشحون 

چهار ساله ی وی هم روز سرنوشت سازی است .. 

تحليلی بر انتخابات پنجم شورای شهر کاشان و رقابت گروه ها و جريان های سياسی

9صندلی و جمعه ی سرنوشت ...

کد انتخاباتی

542

مهدی سلطانی راد

رخدادهاي  ماه  ایران خرداد،  سیاسي  تقویم  در  مردم سيلك/  
سیاسي سرنوشت ساز بوده است. ویژگي اصلي این ماه برگزاري 
انتخابات ریاست جمهوري است. بي شک در میان انتخابات برگزار 
شده در کشور، انتخابات ریاست جمهوري به دلیل آنکه از طریق 
آن قوه مجریه و اداره یک کشور به دست فرد یا گروهي داده شده 
و سیاست ها و تصممیات آنها تأثیر مستقیمي بر زندگي مردم دارد، 

همیشه مهم و حساس بوده است. 
با گذشت چند هفته از آغاز تبلیغات کاندیداهاي انتخابات ریاست جمهوري، روزهاي 
پایاني فرصت ایشان براي شناساندن کارنامه و برنامه خود را سپري مي کنیم. با 
توجه به برگزاري مناظرات تلویزیوني و نیز سخنراني هاي تبلیغاتي که در این دوره 
تبدیل به یک مناظره غیرمستقیم شده بود، تا حدود زیادي به مردم کمک کرده تا 

در انتخاب خود گزینه مناسب را انتخاب کنند. 
یک  اداره  براي  ممکنات  فن  را  سیاست  علم  و  احتماالت  دنیاي  را  سیاست  عالَم 
جامعه مي دانند. در عالم سیاست هیچ چیز به صورت مطلق خوب یا بد نیست. رقیب 
امروز تو در سیاست ممکن است روزي رفیق تو باشد. تهدید امروز مي تواند براي تو 
فرصت باشد. هیچ موقع در اداره یک کشور صد در صد موفق نخواهي بود. همیشه 
منتقدین وجود دارند. گشایش و بهبودي در امور بدون هزینه و تبعات نخواهد بود 
و به طور کلي در دنیاي سیاست، منطق و گفتمان منطقي حرف اول و آخر را باید 
بزند. مبناي قضاوت در سیاست منطق است نه احساسات. در سیاست حرف منطقي 

و تدبیر عقالني تعیین کننده است.
به نظر مي رسد به عنوان یک وظیفه شهروندي ، همه حائزین شرایط براي رأي دادن مي بایست در 
انتخابات ریاست جمهوري دست به یک انتخاب عقالني و منطقي بزنند. فراتر از شعارهاي کاندیداها که 

با مشت هاي گره کرده و فریادهاي احساسي بر زبان جاري کرده اند، مردم باید ببینند نیاز امروز جامعه 
فریب وعده هاي غیرکارشناسي  برآورده سازد.  را  نیاز  این  بتواند  کنند که  انتخاب  را  چیست و شخصي 

طرف  از  تنها  نه  ها  وعده  این  نخورند  را  عوامفریبانه  و 
از طرف مسئولین  بلکه  رد شده  بیطرف  کلیه کارشناسان 

نهادهاي قانونگذار نیز غیرقانوني اعالم شده است. 
قضاوت  در  ویژه  به  و  خود  انتخاب  در  بایست  مي  مردم 
کارنامه کاندیداها از جمله کارنامه 4 ساله دولت فعلي، همه 
جانبه گرایانه و به دور از تعصبات و تعلقات فکري، اقدام 
دولت  عملکرد  ابزارهاي سنجش  مهمترین  از  یکي  کنند. 
فعلي مقایسه شرایط فعلي با شرایط 4 سال قبل و مجموعه اقدامات دولت در 
اقتصادي سالهاي سختي گذرانده شده  از نظر  این که  این 4 سال است. در 
طاقت  و  سخت  راه  آباداني  و  ساختن  همیشه  بدانیم  باید  ولي  نیست  شکي 
فرسایي دارد. در اداره یک کشور اتخاذ یک تصمیم و اقدام غلط ممکن است 
یک روز زمان ببرد ولي از بین بردن اثر این اقدام غلط و ساختن خرابي آن 

قطعًا چند سال زمان مي برد.
در حال حاضر باید از میان کاندیداها، مناسب ترین فرد را انتخاب کرد. تأکید بر 
صفت مناسب ترین از این جهت است که در فرایند اتخاذ یک تصمیم منطقي 
باید به جاي آنکه به دنبال بهترین و ایده آل ترین راه حل باشیم ، باید با لحاظ 
مجموع شرایط و محدودیت ها ؛ مناسبترین راه حل را پیدا کنیم. در انتخاب 
رییس جمهور نیز از بین کاندیداهاي محترم براي سپرده امور اداره کشور به 
وي. به دنبال مناسب ترین فرد باشیم. در یافتن مناسب ترین گزینه منطق و 
عقالنیت دخیل است در حالیکه در یافتن بهترین گزینه، احساسات و تعلقات 
ذهني مانع انتخاب درست مي شود. امید است در روز جمعه با حضور میلیوني 

مردم در عرصه تعیین سرنوشت، آنچه که خیر و صالح کشور است اتفاق بیفتد.

الفبای انتخاب درست ايرانيان در آزمون دوازدهم

احساس و سطح نگری نه، منطق و عقالنيت آری
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»قوی ترين مردان کوچولو« در کاشان 
به مصاف هم رفتند

در  کوچولو«  مردان  ترین  »قوی  مسابقات  دوره  دومین 
مجموعه فرهنگی ورزشی شهربانو برگزار شد.

روابط  از  نقل  به  سیلک  پیک  خبری  پایگاه  گزارش  به 
عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان/ در این 
رقابت که با حضور کودکان پنج, شش و هفت سال کاشانی 
در  کننده  نونهاالن شرکت  برگزار شد  رده سنی  در سه  و 
با یکدیگر  مقابل دیدگان خانواده ها و شهروندان کاشانی 

به رقابت پرداختند.
»قوی ترین مردان کوچولو« در بخش های حمل اتومبیل 
شارژی، حمل کاالی خرید مادر و حمل سبد خرید شامل 

توپ بسکتبال توان خویش را به نمایش گذاشتند.
چشمگیر  و  پرشور  استقبال  با  که  مسابقه  این  پایان  در 
چهارم  تا  اول  نفرات  به  شد  همراه  کاشانی  شهروندان 
دیگر  به  و  شد  اهدا  نیز  قهرمانی  مدال  جایزه،  بر  عالوه 
شرکت کنندگان نیز هدایایی به رسم یادبود تقدیم گردید.

دور نخست این مسابقه  به حضور گردشگران و مسافران 
نوروزی اختصاص داشت.

رقابت قوی ترین مردان کوچولو با هدف افزایش نشاط و 
و  کودکان  فراغت  اوقات  سازی  غنی  خانواده،  در  شادابی 

افزایش اعتماد به نفس آنان اجرا شد.

تاکسيران کاشانی قهرمان مسابقات 
آزاد اروپا شد

سعید وحیدی نژاد تاکسیران کاشانی قهرمان مسابقات آزاد 
سینه کاپ اروپا شد.

 در مسابقات پرس سینه کاپ آزاد اروپا که در کشور ترکیه 
برگزار  شد، سعید وحیدی نژاد از تاکسیرانان نمونه سازمان 
تاکسیرانی شهرداری کاشان، موفق شد در این رقابت ها از 
آن  از  را  مسابقات  قهرمانی  عنوان  دنیا  برتر  9 کشور  بین 

خود کند.
این مسابقات با حضور بیش از 9 کشور و 150 ورزشکار طی 
روزهای 6 تا 10 اردیبهشت  ماه در استانبول ترکیه با سطح 

کیفی باال و شکسته  شدن چند رکورد جهانی برگزار شد.
نیز  گذشته  سال  ماه  اردیبهشت  کاشانی  ورزشکار  این 
توانسته بود مدال طالی مسابقات بین المللی پاورلیفتینگ 

و ددلیفت جهان را از آن خود کند.

کلنگ زنی پنجمين فرهنگ سرا در کاشان

شهردار  حضور  با  فین  فرهنگسرای  زنی  کلنگ  مراسم 
با   12 ساعت  دوشنبه  روز  مراسم  این  شد.  برگزار  کاشان 
مسئوالن  کاشان،  شهردار  رضوی  ناظم  سیدمحمد  حضور 

شهرستان و مدیران شهری برگزار شد.
زمین این فرهنگسرا در جنب سالن شهید اردهال واقع شده 
در سال  که  است  برخوردار  مترمربع  هزار  از مساحت 2  و 

جاری عملیات احداث آن آغاز می شود.
با احداث این پروژه، تعداد فرهنگسراها در شهرستان کاشان 
به پنج مجموعه می رسد که به همراه فرهنگسراهای مهر، 
فرهنگی  خدمات  تواند  می  المهدی)عج(،  فیض،  معراج، 

متنوعی را به شهروندان کاشانی ارائه کند.

تيم شهرداری کاشان قربانی بازی های 
نيمه تمام

دیدار دو تیم شهرداری کاشان و شهرداری فومن از سری 
در  کشور،  های  باشگاه  فوتبال  دو  دسته  لیگ  مسابقات 
کاشان پیگیری شد و این دیدار با نتیجه یک بر یک نیمه 

تمام ماند.
 بازیکنان شهرداری فومن نیمه اول را با برتری یک برصفر 
به رختکن رفتند و در نیمه دوم حمالت پی درپی شهرداری 
کاشان موجب شد تا گل مساوی از  روی نقطه پنالتی به 

ثمر برسد.
با  بازیکن خاطی شهرداری فومن  تا  پنالتی سبب شد  این 
اعتراضات بیش از حد به سمت داور حمله ور شده و او را 
مورد ضرب قرار دهد وهمچنین جو ورزشگاه توسط نیمکت 

نشینان فومنی متشنج شود.
با دخالت نیروی انتظامی و ناظر بازی ، داور از زمین بیرون 
برده شد و بار دیگر کاشانی ها قربانی بازی نمیه تمام شدند.

در  بازی  ماندن  تمام  نیمه  که  است  بار  دومین  برای  این 
تیم  میزبان  گذشته  هفته  کاشانی ها  می افتد.  اتفاق  کاشان 
داور  بودند،  بودند و درحالی که 3-0 پیش  داماش گیالن 
نیمه تمام  را  بازی  به سبب اغتشاشات تماشاچیان داماش 
تمام  نیمه  پایانی  دقایق  در  بازی  نیز  بار  این  و  گذاشت 

گذاشته شد تا منتظر رای کمیته انضباطی باشیم.

رونمایی از کتاب »ماتیکان کاشان« در کانون نشر فرهنگ اسالمیخبرنامه
نمی توان با شعار، کار و نان 

توليد کرد
حمیدرضا مومنیان در بازدید از شرکت مهفام جام و دیدار 
با کارگران این شرکت به مناسب هفته کار و کارگر اظهار 
کرد: رونق صنعت اشتغال کشور با حضور سرمایه گذاران 

و تالش کارگران محقق می شود.
وی با بیان اینکه حوزه اقتصاد شعاری نیست و نمی توان 
با شعار، کار و نان تولید کرد، افزود: بدون داشتن مبنای 
صحیح و مکانیزم اصولی و برنامه و منابع نمی توان صرفا 

با شعار چند میلیون شغل ایجاد کرد.
وی یکی از عوامل ایجاد موج بیکاری را اشتغال آفرینی 
های هیجانی دانست و گفت: برخی بدون داشتن برنامه 
های مشخص از آمار باالی اشتغال در تبلیغات انتخاباتی 

خود سخن می گویند.
دولت  دستاوردهای  نباید  اینکه  بر  تاکید  با  مومنیان 
دستمایه جناح بازی ها شود افزود: مردم دیگر بر اساس 
تحریک احساسات رای نمی دهند و در این سال ها نشان 
که  دهند  می  رای  کسانی  های  برنامه  به  که  اند  داده 
حاصل کار کارشناسی، و استفاده از نظرات متخصصان و 

اساتید و نخبگان باشد.
فرماندار کاشان تصریح کرد: تمام خواسته های اشتغالزایی 
کاشان را نمی توان در صنعت محقق نمود و ظرفیت های 
... وجود  و  مانند گردشگری  این حوزه  از  خارج  بسیاری 

دارد که در حال رشد و توسعه آن هستیم.

همايش سوار کاری در خانه 
اسب کاشان

مبعث، جاده قمصر،  عید  تعطیل سه شنبه  روز  عصر یک 
اما  است  خاموش  ماشینی  فرش  کارخانجات  شانه  صدای 
صدای موزیک و هیاهو فضا را پر کرده و از البالی آن صدای 
مجری که با حرارت تشویق می کند و خوش آمد می گوید 
به گوش می رسد. ابتدا فکر می کنی جشن عروسی در سفره 
خانه هاست، اما کلمه اسب در میان جمالت مجری این تصور 

را باطل می کند پس باید رفت و دید چه خبر است:

زیبایی  های  اسب  و  شده  پارک  ماشین  کوچه  سرتاسر 
بسته  درخت  به  بعضی  اند.  ایستاده  قدم  به  قدم  که 
به  دست صاحبش  در  ای  دهانه  و  بند  با  بعضی  و  شده 
وسیعی  میدان  که می شوی  چشم می خورد.وارد محل 
شده  پوشیده  بادی  های  ماسه  با  آن  که سطح  شده  باز 
است. یک کالسکه در وسط میدان و مجری میکرفون به 
دست گلوی خود را پاره می کند تا صدایش را از البالی 
موزیک به گوش تماشاچیان برساند.اسب ها یکی یکی با 
صاحبانشان سواره یا پیاده وارد میدان می شوند و جمعیتی 

که آنان را تشویق میکند.
گویی حیوان زبان بسته بهتر از صاحبش این تشویق ها 
را تشخیص می دهد و با غرور تمام و البته مهربانی به 
آن پاسخ می دهد. گاهی خوش رقصی می کند سپس با 
صالبت تمام و قدم آهسته به کنار جایگاه می آید. توسط 
مجریان و مربیان مدالی بر گردن مرکب و لوحی به دست 
راکب و عکسی یادگاری گرفته می شود تا میدان را به 

دیگری بسپارد.
این سومین هایشی است که از زمان رواج این ورزش در 
کاشان به اجرا در می اید ، یک بار در آران و بیدگل و دو 
بار در کاشان و هرسه در فاصله 3یا 4 ماه اخیر بوده است.

واقع  سمند  کاری  سوار  باشگاه  صاحب  علیخانی  مهدی 

در کیلومتر 3 جاده قمصر که یکی از دست اندرکاران این 
همایش است می گوید:

از بهترین اسب ها و سوارکارانشان در  حدود یکصد سر 
از  بیشتر  کنندگان  شرکت  دارند.  شرکت  همایش  این 
منطقه کاشان، آران بیدگل، نوش آباد، بادرود،نطنز وحتی 
اصفهان هستند. وی هدف از تشکیل چنین برنامه هایی 
را تشویق و حمایت از از این ورزش مفرح و معرفی اسب 
های اصیل دانست و گفت این برنامه زیر نظر اداره تربیت 
بدنی و فدراسیون سوار کاری با هزینه ای معادل با 20 
میلیون تومان توسط خود باشگاه و دوماه تدارکات ترتیب 

یافته است.
حضور  شاد،  برنامه  این  توجه  قابل  و  بارز  های  نکته  از 
جمعیت خانم ها در جایگاه تماشاچی و حتی حضور خانم 
های سوار کار در میدان سوار کاری است. مجری توانمند 
این همایش آقای وحید نهادی بود که به معرفی سوار کار 
و اسبش می پرداخت و با حرارت تمام  شناسنامه ای از 
این حیوان را از قبیل سن – نژاد- نام مادر و حتی نام 

پدر اعالم می کرد.

خبرنامه

مسعود قرائتی/ کتاب ماتیکان کاشان نوشته علی بنی کاظمی طی مراسمی در فرهنگسرای 
مهر رونمایی گردید.

اسالمی  فرهنگ  نشر  کانون  توسط   96 اردیبهشت   18 دوشنبه  عصر  که  مراسم  این  در   
خود  آثار  ترین  تازه  کانون  هفتگی  روال  طبق  شهر  شاعران  از  چند  تنی  ابتدا  شد،  برگزار 

استاد  سپس  نمودند،  قرائت  را 
حسن عاطفی ضمن معرفی کتاب 
تاریخی  نکات  به  ماتیکان کاشان 
و مستند این تحقیق اشاره کرد و 
درباره عنوان کتاب  را  توضیحاتی 
ارائه نمود. وی با نقل خاطراتی از 
و  نکات  ذکر  و  دانشجویی  دوران 
جمالتی از زبان پهلوی که در آن 
به  زبان  این  استاد  توسط  دوران 
یاد داشت گفت: ماتیکان در زبان 
پهلوی به معنای »مجموعه ای از 
بعدی  سخنران  است.  چیز«  یک 
او  بود  زاده  مدرس  دکتر  جلسه 
کاشان  تاریخی  مطالب  گردآوری 
آن هم به صورت تحقیق میدانی 
و مستند توسط علی بنی کاظمی 
را ارزشمند و شایسته تقدیر دانست 
و گفت: امروز در حالی که تبلیغاتی 

بر در و دیوار به نام »تحقیق کامپیوتری« را می بینیم، تحقیقاتی نظیر این کتاب که مولف 
برای آن به همه جا سر زده ارزش خود را بیشتر نمایان می سازد. این استاد دانشگاه که همواره 
سمت میزبانی کانون را به عهده دارد در پایان همگان را به نوشتن و ثبت و قایع به شکل 

دقیق تشویق و ترغیب نمود.
محقق  سربلوکی  غالمحسین  سپس   
در  را  دقایقی  نیز  کاشان  شفاهی  تاریخ 
باب تاریخ و تاریخ نگاری به ایراد سخن 
پرداخت. دقایقی نیز آوای خوش سرهنگ 
باقرزاده در فضای همایش طنین انداز شد.

حداد  حسین  توسط  طنز  تئاتر  اجرای   
تیمور  عباس  و  معروف(  آقای  )حسین 
زاده برنامه پایانی این مراسم بود. گفتنی 
اینکه کانون نشر فرهنگ اسالمی در سال 
1358 توسط حجت االسالم حاج عبداهلل 
مدرس زاده بنیان گذاری گردید و بعد از 
فوت ایشان در زمستان گذشته کلیه امور 
این کانون توسط فرزند او دکتر عبدالرضا 
از  شود.  می  اداره  خوبی  به  زاده  مدرس 
کانون  این  مستمر  فعالیت های  جمله 
فرهنگی اجرای هفتگی شب شعر در روز 
با  ای  فصلنامه  و چاپ  هفته  دوشنبه هر 

همین نام »دوشنبه« می باشد.

از مرد و زن تمایلی  از هرنوع دسته و گروهی اعم  فرخنده واثقی/ در وجود آدمی فارغ 
همیشگی برای آفریدن و خلق کردن  اثری که به منثه ی ظهور برسد نهفته است. تمایلی 
به مانند یافتن گوهر وجودی به طور مداوم در روح و جان انسان بیدار و پابرجا است و علت 
آن نهادینه بودن توانایی های متنوع و متفاوت در وجود بشر است که بروز و شکوفایی آن به 
نوعی غذای روحی آدمی را مهیا می کند.در خصوص اهمیت غذای روح این قدر بدانیم که 
بی توجهی به آن گاه و بی گاه قرار آدمی را بیقرار کرده و او را به سوی فعالیت مدام در جهت 
شکوفایی هرچه بیشتر توانایی های خود سوق می دهد.به نوعی می توان گفت این فعالیت 
در قالب کارروزانه و یا همان شغل شکل می گیرد  و به نوعی می توان گفت که در اصل 

کار روزانه راه مطلوبی برای تامین غذای 
روح آدمی است.اما از سوی نباید از نظر 
کار  به  ما  ی  جامعه  در  که  داشت  دور 
روزانه به عنوان امری صرفا اقتصادی و 
برای ارتقا سطح مادی زندگی نگریسته 
می شود  و تاسف بارتر آن که شکوفایی 
ویژه  اهمیت  از  که  آدمی  های  استعداد 
اثر  بر  بین  این  در  است  برخوردار  ای 
گرفته  نادیده  افزونتر غذای جسم  تاکید 
شده و یا به کلی به فراموشی سپرده می 
سنین  در  مهم  این  به  توجهی  شود.بی 
میگذارد  جای  به  خود  از  اثراتی  باالتر 
همان گونه که در روان شناسی از اویل 
می  یاد  میانسالی  بحران  از  سالگی   60
اریک   ( شناسان  روان  دیدگاه  از  شود. 
اریکسون( در این دوره سنی فرد نگاهی 
به گذشته خود و شیوه ی زندگی و هم 
و  گذاشته  برجای  خود  از  آنچه  چنین 

نگاهی به پیش رو دارد و در پی پاسخی برای سوال میزان ارزشمندی و بامعنا بودن زندگی و 
دوران گذشته است. اما در این فرایند دچار ناامیدی میشود و احساس می کند که زندگی خود 
آن طور که باید مفید نبود و اکنون هم زمان از دست رفته و فرصتی برای آزمودن انتخاب 
های دیگر وجود ندارد.در این دوره احساس سرزنشی که افراد میانسال نسبت به خود دارند در 
قالب رفتارهای مشابه بروز پیدا می کند.در این دوره امکان هر نوع تغییرات در زندگی وجود 
را  به میزان زیادی مراتب کامروایشان  نتوانسته  آنها  افرادی که شغل  به عنوان مثال   دارد 

فراهم ننموده اقدام به تغییر شغل می کنند.
اما در این بین خانم های خانه دار به دلیل فراغت بسیار بیشتر از سایر افراد در معرض این 
از طریق  بودن  بازده  به  تمایل طبیعی خود  بر  بتوانند  دارشاید  زنان خانه  دارند.  قرار  بحران 
اموراتی چون فرزند آوری  و یا مربوطه به همان خانه داری سرپوشی بنهند اما همانگونه که 
روان شناسان اظهار می دارند این امر تا حدودی سبب کاسته شدن  از شدت ناامیدی دوران 

بدون  اما  شود  روزمرگی  چنین  مدام  تحمل  و  میانسالی  
شک کافی نخواهد بود و یکی از علل افزایش حضور خانم 
بازارکار در سطح  به  آنان  آوردن  اجتماعات و روی  ها در 

وسیع می توان معلول چنین  عاملی برشمرد.

بانوی  معرفی  مطالب  این  بیان  از  هدف  جا  این  در  اما 
و  ذوق  از  حاصل  خود  درونی  ندای  به  که  داریست  خانه 
توانایی سرشار خود بی توجه نبود  و گوش جان سپردن به 
تمایالت و نداها  او را به وادی شگفت انگیز و زیبای هنر 
نگارگری کشانیده و از او هنرمندی که در این عرصه به 
مهارتی بینظیر دست یافته ساخته است که مصاحبه انجام 

شده با ایشان به شرح زیر است:

را معرفی کرده و سپس در خصوص  ابتدا خود 
چگونگی شروع فعاليت در اين زمينه توضيحی 

ارائه دهيد

در  نقاشی  رشته  در   1375 سال  در  هستم  زرگریان  آرزو 
شدم  پذیرفته  مرکزی  تهران  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
که بعد از یک سال بنا به دالیلی اقدام به ترک تحصیل 
نمودم اما به علت عالقه فراوان به نقاشی به ویژه نقاشی 
ایرانی این هنر را در محضر تعدادی از استادان فرا گرفتم 
.طراحی- تصویر سازی با گواش و مداد رنگی را از استاد 
احمد میرزا )گرافیست( آموختم.نگارگری را با استاد جمال 

پور و خانم عطیه صدیقی آغاز کردم. 
سپس به مدت یکسال در محضر استاد علیجان علیجان 
پور نقاشی ایرانی را ادامه دادم و هر چند این دوره کوتاه بود 

اما تاثیر فراوانی بر کارهای هنری من گذاشت.بعد از مهاجرت ایشان به کانادا مدتی به طور 
انفرادی به تمرین ادامه داده تا سرانجام با هنرمند و استاد گرانقدر آقای محمد باقر آقامیری 
)بزرگ( آشنا شدم و طی دوران شاگردیم ایشان با صداقت و دلسوزی تمام آنچه را باید بدانم 
آموختند.حدود 20 سال است که به این حرفه میپردازم و بیشتر این زمان را نیز اختصاص به 

نقاشی ایرانی یا نگارگری دادم.
طی مدت  20 سال گذشته چند نمايشگاه برگزاره نموده ايد؟و چه موفقيت 

هايی در اين مدت کسب نموده ايد؟

در مدت چهارسال حضور در اوکراین دو نمایشگاه در دانشگاه اروپایی کی اف اوکراینو یکی 
درکتابخانه ملی اوکراین به نمایش در آمد. پس از بازگشت به کشور هم چنان به کارخود ادامه 
داده  و در نمایشگاه های گروهی و انفرادی و هم چنین در جشنواره های متعددی شرکت 
داشته ام که از جمله میتوان به پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر موزه امام علی در 
الملی هنرهای تجسمی فجر نگارخانه صبا سال  سال 91  و مجددا ششمین جشنواره بین 
استابنول و در سال 95 موفق  آینده  استادان  نفرسوم مسابقه  اشاره داشت.در سال 93    92
به کسب درجه ی هنری 3 وزارت 

ارشاد تهران نائل آمدم.

خود  فعلی  نمايشگاه  درمورد 
توضيحاتی داده و اين که چه 
نوع آثاری با چه روشی در آن 

به نمايش درآمده است؟

انفرادی  نمایشگاه   مجموعه حاضر 
هتل  در  رویا  مشق  عنوان  با 
باشد که  برپا می  نگارستان کاشان 
شیوه  از  تابلو   25 مجموعه  این  در 
یا  و  مینیاتور   ، ایرانی  نقاشی  ی 
درآمده  نمایش  به  نگارگری  همان 
فقدان  چون  نگارگری   اصول  که 
مدنظر  آنها  در  پرسپکتیو  و  حجم 
مجموعه  این  در  است.  گرفته  قرار 
متنوع   های  رنگ  از  استفاده  ضمن 
درخشان و مسطح و به کارگیری یکنوع ترکیب بندی مدور سعی شده است در بیان هندسی 
حجم ها از خطوط منحنی و ریتم حرکات دست استفاده گردد و تغییر ضخامت های خطوط 
در نگاره ها احساس وجود بعد را زنده کند. در آثار خویش سعی بر آن داشته ام  عالمی خیالی 

و تخیلی را به تصویر در آورم  تا بیننده را به دنیایی دروانی ام مهمان کنم.

در خصوص  کليه ی مجموعه ی آثار خود توضيح مختصری ارائه دهيد و هم 
چنين در آنها چه سبكی پرداخته شده است؟

طی سالهای اخیر ایده ی جدیدی در کارهای خود دنبال می  کنم که ترکیب موزن و مناسبی 
با  گلهای خشک  ترکیب  آن  که جوهره  است  ایرانی  مینیاتور  نقاشی  با  المانهای طبیعت  از 
نگارگری است که کوالژ را با نگارگری آمیخته ام و آن را "کوالژ مینیاتور" نام نهادم. ترکیبی 
که در آن قلم طبیعت و قلمم با یکدیگر آشتی کرده 
اند که انعکاس بهتری از زیبائی سنت و طبیعت را 
با  نمایشگاه  در  سبک  این  ی  نمونه  دهند.  جلوه 

عنوان "ملکه ی شب" موجود می باشد.

چه بينش و نگرشی به اين حرفه داريد و 
هم چنين در  آثارتان به چه نوع محتوايی 

توجه داريد؟

و  داشتم  نقاشی  به  فراونی  ی  عالقه  کودکی  از   
حاال هم به کار خویش عشق می ورزم و زمانیکه 
و  هیجان  از  قلبم  کنم  می  اثری  خلق  به  شروع 
احساس می تپد  و این تپش به اثرم روح  و معنا 
می بخشد چرا که به عقیده ی من خلق زیبائی در 
زیبایی  خداوند  است.  خداوند  پرستش  نوعی  واقع 
را دوست دارد و هریک از مخلوقاتش را به نوعی 
شعر  زیبا  که  شاعری  رو  ازاین  است.  آفریده  زیبا 
و  نویسد  می  زیبا  که  ای  نویسنده  و  سراید   می 
زیبا  اثر  نقاشی که  و  زیبا می خواند  خنیاگری که 
خلق می کند هرکدام به معنای واقعی پروردگارش 
می  را  خالقش  خاص  زبانی  به  و  دارد  دوست  را 
پرستد با این نگاه است که سالهاست در خلق هر 
از تکرار  اندیشم  و  به زیبایی طرحم می  تنها  اثر 
زیبا  آثارم گریزانم و اساس تفکرم  عادت در خلق 
اندیشی بوده و بنای کار خود را انتقال آرامش  و 
رسیدن  به احساس زیبایی قرار داده ام و در این 
مسیر از پرداختن به سوژه های انسانی به ویژه زن 
که از زیباترین مخلوقات پروردگار است بهره زیادی برده ام.در یکی دو سال اخیر جاذبه های 
منطقه کاشان  و خصوصیات فرهنگی آن توجه مرا جلب کرده  و مرا بر آن داشت که  به خلق 
اثری چون "راز گل سرخ" که  اشاره به گالبگیری در کاشان  دارد دست پیدا کنم که این اثر 
ترکیبی از نگارگری،تذهیب، گل و مرغ  و طالکاری بوده و در آن از گواش و آبرنگ استفاده 
شده است. و هم چنین دیگر اثاری  مانند "هرگز نخواب ابیانه" و چندتن از مشاهیر کاشان 

چون "باباافصل مرقی کاشانی" و "میرمعزالدین کاشانی" را به تصویر در آورده ام.

گفتگو با آرزو  زرگريان، بانوی هنرمند خانه دار

از تکرار عادت در خلق آثارم گریزانم

و  دارد  دوست  را  زيبايی  خداوند 
زيبا  نوعی  به  را  مخلوقاتش  از  هريك 
زيبا  که  شاعری  ازاينرو  است.  آفريده 
زيبا  که  ای  نويسنده  و  ميسرايد   شعر 
مينويسد و خنياگری که زيبا ميخواند و 
نقاشی که اثر زيبا خلق می کند هرکدام 
به معنای واقعی پروردگارش را دوست 
می  را  خالقش  خاص  زبانی  به  و  دارد 
پرستد با اين نگاه است که سالهاست 
طرحم  زيبايی  به  تنها  اثر  هر  خلق  در 
می انديشم  و از تكرار عادت در خلق 
زيبا  تفكرم  اساس  و  گريزانم  آثارم 
انديشی بوده و بنای کار خود را انتقال 
آرامش  و رسيدن  به احساس زيبايی 
قرار داده ام و در اين مسير از پرداختن 
که  زن  ويژه  به  انسانی  های  سوژه  به 
است  پروردگار  مخلوقات  زيباترين  از 

بهره زيادی برده ام.
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