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  هفتـه نـامه
 » مــردم سيــلك «

محالت شهر  كليه  اخبار  پوشش  منظور  به 
روستاها  ها،  بخش  رخدادهای  همچنين  و 
از  كاشان  فرهنگي  منطقه  شهرهاي  و 
افتخاری  خبرنگاری  به  عالقمندان  همه 
كليه  معرفي  ضمن  تا  نمايد  مي  دعوت 
محل  اقتصادي  و  اجتماعي  فرهنگي،  وجوه 
زندگي خود؛ رويدادها ، مشكالت و يا نقاط 
ضعف و قوت خدمات رساني دستگاه هاي 
اجرايي در محل زندگي خود را در قالب خبر، 
گزارش ، مصاحبه ، مقاله و يا عكس به هفته 
نامه مردم سيلك ارسال نموده تا خبر و اثر 
ارسالي آنان در بخش خبرنگار افتخاری و با 
نام و مشخصات نگارنده در نشريه به چاپ 

برسد.

تلفن:55456384 -
 فكس :55456385 - 

 سامانه پيامكی  50002016001478   
ارتباط تلگرامی 09162850642     

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

مجتبی جدی :  اثر خوب در تأتر یعنی یک نفر با 
دیدن آن مسیر زندگی اش عوض شود

پرونده حقوق کارکنان شهرداری کاشان روی میز 
شورای شهر قرار گرفت

شکایت هندبالی ها از مدیریت باشگاه 
شهرداری کاشان به فدراسیون و مراجع قضایی

ارمغان رسانه 
 ،

آگاهی مردم

حضور دوباره هادی خامنه ای در کاشان

آتش سوزی مهیب در یک کارخانه حالجی  الیاف

ناوگان اتوبوسرانی نوسازی می شود

آغازبرداشت هندوانه دیمی در دل کویر مرکزی ایران

صفحه  4

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کاشان گفت:شرکت های خدمات رسان با افزایش هماهنگی در 
حوزه حفاری معابر از تحمیل هزینه های اضافی بر شهر جلوگیری کنند.

محمد حسین واحدیان با اعالم این خبر بیان کرد: طبق مصوبه هیئت وزیران در شهرهای با جمعیت بیش از 
200 هزار نفر مسئولیت کمیسیون عالی هماهنگی امور حفاری های شهر بر عهده شهرداری است و شرکت های 
خدمات رسان باید جهت هرگونه حفاری در محدوده شهری با دریافت مجوزهای مربوطه از شهرداری اقدام کنند.

وی با بیان اینکه معاونت خدمات شهری و محیط زیست کاشان در سال گذشته با برگزاری جلسات متعدد با 
حضور نماینده فرمانداری کاشان و نمایندگان شرکت های خدمات رسان)آب ، برق، گاز و مخابرات(نسبت به 
نامه  این معاونت شیوه  با همکاری کارشناسان  اقدام نمود، تصریح کرد:  هماهنگی های الزم در اجرای ضوابط 
و ساختار تشکیالتی و روندهای اجرا در حوزه کمیسیون عالی هماهنگی امورحفاری های شهر کاشان با توجه 

به قوانین باالدستی و تجربیات مدیران کمیسیون در شهر کاشان و کالن شهرهای موفق تهیه و تدوین گردید.
امور حفاری ها  عالی هماهنگی  داد: کمیسیون  ادامه  معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کاشان 

دارای سه کمیته است که نسبت به بررسی فنی دتایل های پرکاری و ترمیم  روکش معابر و  بررسی عدم تعارض 
پروژه های حفاری با طرح های جامع و تفصیلی شهر و نظارت بر پروژه های حفاری شرکت های خدمات رسان و 
پیمانکاران آنها  اقدامات الزم را به اجرا می رساند.واحدیان خاطر نشان کرد: با توجه به جلسات هماهنگی برگزار 
شده و آگاه نمودن نمایندگان شرکت های خدمات رسان و بر اساس رسالت های واگذار شده طبق قوانین باال 
دستی که برعهده شهرداری کاشان است، ادارات و شرکت ها همکاری خوبی را با شهرداری در این زمینه داشته 
اند. معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کاشان افزود: از شرکت های خدمات رسان و پیمانکاران آنها 
انتظار می رود همکاری بیشتر با ناظران کمیته حفاری مناطق و ناظرین عالیه دبیرخانه کمیسیون عالی هماهنگی 
امور حفاری مستقر در معاونت خدمات شهری و محیط زیست داشته باشند تا از آسیب ها و مخاطرات ایجاد شده 

در حفاری ها و هزینه های اضافی بر شهر جلوگیری کنند.
همه  و  کرد  خواهند  قانون  اعمال  کمیسیون  ناظرین  ضوابط،  قصوردراجرای  هرگونه  درصورت  یادآورشد:  وی 

مسئولیت های ناشی از آن بر عهده شرکت خدمات رسان مربوطه خواهد بود.

هرگونه حفاری در محدوده شهری کاشان منوط به دریافت مجوز از شهرداری است

الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مرکز  گزارش  به   
با  واحدیان  حسین  محمد  کاشان،  شهرداری 
هیئت  مصوبه  طبق  کرد:  بیان  خبر  این  اعالم 
 200 از  بیش  جمعیت  با  شهرهای  در  وزیران 
هماهنگی  عالی  کمیسیون  مسئولیت  نفر  هزار 
امور حفاری های شهر بر عهده شهرداری است 
و شرکت های خدمات رسان باید جهت هرگونه 
حفاری در محدوده شهری با دریافت مجوزهای 

مربوطه از شهرداری اقدام کنند.
و  شهری  خدمات  معاونت  اینکه  بیان  با  وی 
محیط زیست کاشان در سال گذشته با برگزاری 

جلسات متعدد با حضور نماینده فرمانداری کاشان و نمایندگان شرکت های خدمات رسان)آب ، برق، گاز 
و مخابرات(نسبت به هماهنگی های الزم در اجرای ضوابط اقدام نمود، تصریح کرد: با همکاری کارشناسان 
این معاونت شیوه نامه و ساختار تشکیالتی و روندهای اجرا در حوزه کمیسیون عالی هماهنگی امورحفاری 
های شهر کاشان با توجه به قوانین باالدستی و تجربیات مدیران کمیسیون در شهر کاشان و کالن شهرهای 
ادامه داد: کمیسیون  موفق تهیه و تدوین گردید. معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کاشان 
عالی هماهنگی امور حفاری ها دارای سه کمیته است که نسبت به بررسی فنی دتایل های پرکاری و ترمیم  
روکش معابر و  بررسی عدم تعارض پروژه های حفاری با طرح های جامع و تفصیلی شهر و نظارت بر پروژه 

های حفاری شرکت های خدمات رسان و پیمانکاران آنها  اقدامات الزم را به اجرا می رساند.
واحدیان خاطر نشان کرد: با توجه به جلسات هماهنگی برگزار شده و آگاه نمودن نمایندگان شرکت های 
خدمات رسان و بر اساس رسالت های واگذار شده طبق قوانین باال دستی که برعهده شهرداری کاشان است، 

ادارات و شرکت ها همکاری خوبی را با شهرداری در این زمینه داشته اند.
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کاشان افزود: از شرکت های خدمات رسان و پیمانکاران 
آنها انتظار می رود همکاری بیشتر با ناظران کمیته حفاری مناطق و ناظرین عالیه دبیرخانه کمیسیون عالی 
و  ها  آسیب  از  تا  باشند  داشته  زیست  و محیط  معاونت خدمات شهری  در  امور حفاری مستقر  هماهنگی 

مخاطرات ایجاد شده در حفاری ها و هزینه های اضافی بر شهر جلوگیری کنند.
وی یادآورشد: درصورت هرگونه قصوردراجرای ضوابط، ناظرین کمیسیون اعمال قانون خواهند کرد و همه 

مسئولیت های ناشی از آن بر عهده شرکت خدمات رسان مربوطه خواهد بود.

شرکت های خدمات رسان با هماهنگی بيشتر در حوزه 
حفاری از تحميل هزینه های اضافی بر شهر جلوگيری کنند

معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان گفت: رینگ ترافیکی کاشان به طول 11هزارو 500 متر با 600میلیارد 
ریال اعتبار در حال انجام است

مهیار گرانمهر با اشاره به اینکه احداث بخش اول رینگ ترافیکی شهر در مراحل پایانی است، بیان کرد: مسیر 
احداث شده در این طرح 11هزارو 500 متر در 6 الین است که بزرگترین پروژه احداث مسیر شهری در سطح 

استان اصفهان محسوب می شود.
وی تصریح کرد: هزینه این طرح شامل هزینه تملک و آزادسازی، زیرسازی، ابنیه فنی، جدولگذاری و آسفالت 

بالغ بر 600 میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات شهرداری کاشان تأمین شده است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان با تاکید بر هدف از اجرای این طرح گفت: در این طرح با احداث بلوار الزهرا 
)س( از میدان در حال تأسیس حضرت معصومه )س( واقع در پلیس راه راوند به سمت میدان سهراب سپهری 
امکان هدایت ترافیک ورودی شهر از سمت طاهرآباد، خزاق و راوند و همچنین تقاطع غیرهمسطح بزرگراه و 
مشهد اردهال وجود خواهد داشت، همچنین  در ادامه این طرح، بلوار حضرت زینب )س(، بلوار الزهرا )س( را از 

میدان سهراب سپهری به سمت ضلع جنوب غربی دانشگاه کاشان در میدان دانشگاه متصل می کند.
فیزیکی در  پیشرفت  با 70 درصد  متر  و عرض 45  متر  به طول سه هزارو 200  دانشگاه  بلوار  گرانمهر گفت: 
مجاورت ضلع جنوبی دانشگاه کاشان از میدان دانشگاه به انتهای بلوار صنعت متصل می شود که بلوار دانش را به 
این رینگ ترافیکی متصل می کند، از طرف دیگر بلوار امام صادق )ع( از میدان دانشگاه به سمت جنوب ادامه یافته 
که با اتصال به تقاطع غیرهمسطح باقرالعلوم )ع( این مسیر به بلوار امام رضا )ع( و بلوار باقرالعلوم متصل می شود.

وی یادآور شد: جهت تسریع در انجام عملیات با توجه به گستردگی کار، طبق برنامه ریزی کل مسیر که شامل 
66 کیلومتر الین است، به پنج قسمت تقسیم و به صورت همزمان به چندین پیمانکار توانمند واجد صالحیت 

واگذار شد که به زودی به بهره برداری می رسد.
الزهرا )س(، حضرت زینب )س( و شهیدان  بلوار  معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان خاطر نشان کرد: در 
رفیعی مراحل اجرایي جدول گذاری رفوژ میانی و نصب چراغ های روشنایي و لوله های آبیاری فضای سبز انجام 
شده است، همچنین روکش بتن آسفالتی مسیر رفت به اتمام رسیده و روسازی مسیر برگشت در حال انجام است.

  گرانمهر با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد این طرح اظهار داشت: بهره برداری از این قسمت از کمربندی، 
تأثیر قابل مالحظه ای در تسهیل عبور و مرور شهری خواهد داشت و از طرف دیگر مسیرهای احداث شده موجب 

توسعه پایدار و رونق اراضی شهری در محدوده طرح خواهد شد.
وی یادآور شد: طراحی مسیر ، برآورد و انجام مناقصه، انتخاب پیمانکار و عقد پیمان، تملک و آزادسازی مسیر، 
عملیات زیرسازی راه، عملیات جدول گذاری و احداث رفوژ، تأمین روشنایي معابر، عملیات روسازی و آسفالت 

در 11 کیلومتر از مسیر توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری کاشان انجام و به مرحله اجرایي رسیده است.

رینگ ترافيکی شهر با 600ميليارد ریال اعتبار
 در حال انجام است

آغاز مسابقات کبوتران بلندپرواز کاشان
فصلی برای گروبندی کبوتران خانگی

 روزهاي پایاني بهار که فرا مي رسد، پرواز کبوتران خانگي نیز به اوج خود مي رسد. این روزها بهترین زمان براي به نمایش گذاشتن مهارت تربیت 
کنندگان و دوست داران کبوتر خانگي یا همان گرو بندي مي باشد. در تمام طول زمستان نر و ماده ها در قفس جا خوش کرده اند تا در زندگي 
مشترك خویش جوجه گذاري کنند. جوجه هایي که در اول بهار و حتي کمي قبل از آن از نخم بیرون آمده اند اکنون بالغ گشته و در اوج جواني 
خود هستند. درست به مانند انسان ورزشکاري که 22 تا 25 سالگي بهترین سنین براي ورزش قهرماني اوست. بعد از این زمان دیگر والدین 
مجاز به زاد و ولد نیستند و این فرماني است که مالک و مربي شان مقرر کرده است. بنا به مفاد همین فرمان، تفکیک جنسیتي صورت مي گیرد 

و قفس ها از هم جدا مي گردد چرا که به سبب گرمي هوا هم خودشان اذیت مي شوند و هم فرزندان خوبي تحویل آسمان نمي دهند.
به جاي همه اینها، آنها نیز باید وقت خود را صرف بهترین پرواز کنند.کبوتر بازي یا همان کفتر پراني از دیرباز از سرگرمي ها و بهتر است بگوییم 

از عشق هاي رایج در ضمیر کاشاني ها بوده است. اگرچه در برهه اي از زمان .....
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طرحی جدید برای 
استان شدن کاشان؛

 استان اصفهان شمالی
تالش چند روزي است در فضاي مجازي خبري منتشر شده مبني بر اینکه سید جواد ساداتي نژاد نماینده مردم کاشان و آران  ادامه  در  بیدگل  و 
به میان آمده که وي براي هاي پیدا و پنهان نمایندگان اسبق این دو شهر، موضوع استان شدن کاشان را پیگیري نموده و در این راستا از طرحي سخن 

فائق آمدن بر طلسم چندین ساله استان نشدن کاشان ، طراحي کرده است. در این طرح کاشان به همراه چند شهر شمالي استان اصفهان ، استاني جدید تحت عنوان 
اصفهان شمالي را تشکیل مي دهند! بالفاصله پس از انتشار این خبر و صرفنظر از صحت و سقم آن و نیز کنکاش در جزئیات آن، اظهارنظرهاي مخالف و موافق پیرامون 

این طرح که متأثر از دیدگاه هاي سیاسي گویندگان آنها مي باشد منتشر شد. در ابتدا باید امیدوار بود طرح مجدد موضوع استان شدن کاشان، جنبه 
تبلیغاتي ندارد....

معاون فرماندار کاشان هشدار داد

کارشکنی های آشکار و 
پنهان مانع اتمام پروژه 

کنارگذر کاشان شده است

عرب نیاسر خبر داد؛ 

کاشان، ميزبان اردوی تيم 
ملی سبك رزمی کاراکو 

درنشست خبری مدیرعامل آبفای 
کاشان تاکید شد

چالش های پيش رو در 
خصوص تامين آب کاشان

صفحه 2
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صفحه 2

با تالش مهندس اکبر شکرریز و همراهی 
شهردار کاشان صورت گرفت

گنجينه آب کاشان زندگی 
صفحه 2دوباره گرفت
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مهار آتش سوزی مهیب در یک 
کارخانه حالجی  الیاف

ایمني  وخدمات  نشاني  آتش  سازمان  عمومی  مدیرروابط 
شهرداري کاشان اعالم کرد: مقارن ساعت 23 روز دوشنبه 
کارخانه  در  سوزی  آتش  فقره  یک  وقوع   96/4/5 مورخ  
به  بلوار شهدای خزاق   ابتدای  درراوند  واقع  الیاف  حالجی 
آن  ومتعاقب  شد  داده  اطالع  سازمان  این  فرماندهی  ستاد 
خودروهای اطفائیه در محل حاضر وبا توجه به حجم گسترده 
آتش سوزی ،سایر  تجهیزات الزم به محل گسیل و نسبت به 

اطفاء حریق کامل اقدام گردید.
توسط  آن  علت  که  حادثه  این  در  افزود:  فدائی  اهلل  روح 
باشد 21  بررسی می  کارشناسان سازمان در حال در حال 
آتش  عملیاتی     4 و  های 3-2-1  ایستگاه  ماموران   نفراز 
نشانی کاشان با استفاده از 9 خودروی اطفائیه و پشتیبانی 
وباتالشی موثر موفق به مهار،  اطفاء حریق شدند و از گسترش 

آن و سرایت به کارخانجات  مجاور جلوگیری کردند.
فدائی گفت :  عملیات شب گذشته پس از یک ساعت مهار 
شد ولی تا ساعت 7:30 امروز )6تیر(ادامه پیدا کرده بود  که 
مجددا ساعت 10 صبح امروز با اعالم حاضرین در محل یک 
خودرو از ایستگاه 3 سازمان جهت اطفاء آتش های مجدد 

ایجاد شده اعزام و حریق مذکور کامال اطفاء گردید.

در واپسین روزهاي رمضان 

افطار و دیدار خبرنگاران با آیت اهلل اعتمادي
اهالي رسانه و خبر  در واپسین روزهاي ماه مبارك رمضان 
حسن  سید  آمیر  اهلل  آیت  افطار  ضیافت  مهمان  کاشان 
روز  سومین  شنبه  روز  که  مراسم  این  در  بودند.  اعتمادي 
تابستان و بیست و نهمین روز ماه رمضان در بیت این آیت 
در  افطار،  از  پس  مهمانان  شد،  برگزار  زاده  اهلل  آیت  و  اهلل 
نشستند.  گفتگو  به  بیت  صاحب  کنار  در  دوستانه  جمعي 
این نشست را  از برگزاري  اعتمادي هدف  ابتدا آیت اهلل  در 
آشنایي با اهالي خبر و ارتباط مستقیم با آنان و نیز بررسي 
از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  ایشان  نمود.  ذکر  آنان  مشکالت 
خبرنگاري  آور  تعهد  و  حساس  حرفه  به  اشاره  و  مهمانان 
گفت: »وظیفه روحانیت تبلیغ و ارشاد است و وظیفه شما 
رساندن این پیام و اطالع رساني به مردم. اگر این دو وظیفه 
یعني  وظیفه،  دو  این  مجریان  ارتباط  و  پذیرد  انجام  خوب 
روحانیت و خبرنگاران، خوب و منطقي باشد خیلي کارها مي 
توان کرد. عکس این قضیه و رفتار نیز صادق است. اگر این 

رابطه حسنه نباشد، زیانهاي مهلکي ببار خواهد آمد.«
مسئوالن  و  خبرنگاران  اعتمادي  اهلل  آیت  سخنان  از  پس 
رسانه ها به معرفي خود و رسانه متبوعشان پرداختند. سپس 
و  معیشتي  بعد  )از  حرفه  این  تنگناهاي  و  مشکالت  بحث 
اجرایي( در میان گذاشته شد و هر یک از مدعوین به ایراد 

نظرات و راهکارهاي خود پرداختند.
آیت اهلل اعتمادي ضمن اذعان به مشکالت تولید و چرخش 
خبر در شهر و چالش هاي پیش رو، رهنمودهایي را در این 
تنگناها و مشکالت  از علل  ایشان یکي  ارائه نمودند.  زمینه 

پیش روي خبرنگاران را فقدان یک تشکیالت صنفي دانست 
که مورد تائید حاضرین قرارگرفت. وي ضمن تاکید بر لزوم 
تشکیل یک کانون صنفي براي خبرنگاران و تشویق جامعه 
خبر به ایجاد هرچه سریع تر چنین تشکلي قول مساعدت 
داد که از هیچ گونه کوشش و اهتمامي در این زمینه فروگذار 

نخواهد کرد.
سید حسن  آمیر  اهلل  آیت  حاضر  حال  در  که  است  گفتني 
مي  کاشان  شهر  عظام  آیات  ترین  جوان  از  یکي  اعتمادي 
باشد. وي مدرس حوزوي است و شاگردان زیادي از او کسب 
فیض مي نمایند. اگرچه این اولین نشست وي با خبرنگاران 
بود اما رابطه این روحاني عالي رتبه با قاطبهء مردم کاشان 
بسیار صمیمي است به طوري که منزل و مدرسهء فیضیهء او 

محل رفت و آمد اقشار مختلف مردم کاشان است. 
عالي  مراجع  از  اعتمادي  عباس  سید  اهلل  آیت  ایشان  پدر 
رتبه و قدیمي کاشان بود که در سال 76 یعني بیست سال 
قبل در اثر سانحه تصادف به همراه فرزند دیگرش که او نیز 
روحاني بود درگذشت. آیت اهلل سید حسن فرزند ارشد این 

خانواده است که در مسند و کسوت پدر مي باشد.

خبرنامه

آشامیدنی  آب  چاه  اولین  آب،  گنجینه   / غالمی  سعید 
ماندگار  آثار  از  یکی  جزو  خاندایی  بلوار  در  واقع  کاشان 
پیشینیان این دیار بود که با درایت و هوشمندی مهندس 
اکبر شکرریز و اقدام ومساعدت به موقع شهردار کاشان سید 
محمد ناظم رضوی حفظ شد. اگرچه ممکن بود تاخیر حتی 
چند روزه سرنوشت این بنای تاریخی را همانند برخی دیگر 
از آثار مشابه دگرگون و نابود نماید. در ادامه متنی از اکبر 
شکرریز در این رابطه از نظر شما خوانندگان محترم پیک 
سیلک می گذرد. منم گنجینه آب : خادماِن شهر!! شما به 

پاس خدمت هایم بنای یادبودم را نگه دارید .
بنایی که مشاهده می گردد سنگاب خیری است که نیاکان 
ما در راستای آبرسانی به همنوعان گام بلندی برداشته اند  
سقایت دیرین پس از هفتاد و اندی سال خدمت ایستاده  که 
این  مجموعه شامل اطاقک چاه ، چاه عمیقی با منصوبات 

سر چاهی و تجهیزات برقی و مکانیکی انجام شده است.
این مجموعه از دو ویژگی برخوردار است:

ویژگی اول ، شهری و منطقه ای که گذشتگان ما با اعتقاد 
دینی و خدامحوری این سنگاب خیر را با همت بلند خود 

بنا کردند تا بار استحصال آب گوارا در این شهر کویری کام 
به  با توجه  ای  فرا منطقه  مردم شیرین شود. ویژگی دوم، 
شرایط مکانی و زمانی آن روزگار ها و جایگاه ویژه کاشان 
از منظر فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در پیش 
از  بعد  کشور  در  شهر  سومین  ردیف  در  دولتمردان  روی 

شیراز و تهران  به شبکه  آب شرب  دست یافته است .
لذا حفظ این حریم حرمت یاران را به روی چشم بگذاریم 

و در احیای آب شرب و حفظ فرهنگ آب  دریغ نداریم  .

با تالش مهندس اکبر شکرریز و همراهی شهردار کاشان صورت گرفت

گنجينه آب کاشان زندگی دوباره گرفت

 درنشست خبری مدیرعامل آبفای کاشان تاکید شد

چالش های پيش رو در خصوص تامين آب کاشان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کاشان در نشست خبری 
که با حضور معاونین و مدیران شهری و ستادی در سالن 
اصحاب  و  خبرنگاران  جمع  در  و  کاشان  آبفای  جلسات 
رسانه برگزار شد به تشریح بحران آب در دشت و منطقه 
شهرستان کاشان پرداخت و گفت: بحران آب مربوط به 
است  ضروری  و  شود  نمی  خاص  هفته  یک  و  روز  یک 
تآمین  مدیریت  این  از  پیش  باشد.  ما  روز  هر  دغدغه 
آب  تأمین  مدیریت  اکنون  ولیکن  بود  توجه  مورد  آب 
به سمت  باید  و  نیست  ما  روزافزون  نیازهای  پاسخگوی 

و سوی مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف حرکت کنیم.
مهندس محمدرضا اسدی افزود: چهاردهه است که تراز 
آب کاشان منفی است. و این وضعیت با اندك بارندگی 
وضعیت بحرانی آبخوان دشت کاشان را جبران نمی کند. 
در سال آبی جاری 6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
بارندگی گزارش شده است و کل دریافتی به 80 میلی 
متر نمی رسد و این وضعیت نشان می دهد که نسبت به 
متوسط بازندگی که 125 میلی متر ساالنه می باشد بسیار 
افتادگی  به عقب  نسبت  عقب هستیم. رشد 6 درصدی 
این  به  اینها  نیست. همه ی  قابل جبران  ای  چهار دهه 
معنی است که با اندك بارندگی یادمان نرود که با بحران 

شدید آب مواجه هستیم.
کاهش مصرف آب شهروندان در خردادماه نسبت به 

مدت مشابه سال قبل
مدیرعامل آبفای کاشان گفت: البته گزارش ها حاکی از 
آن است که مردم نسبت به بحران آب منطقه و شهرستان 
آب شهروندان  مصرف  ای  مقایسه  آمار  هستند.  هوشیار 
در خردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه نشان از 
آن دارد که شهروندان مدیریت مصرف را جدی گرفته و 
شاهد کاهش مصرف هستیم در صورتی که افزایش دمای 
هوا و جمعیت به تبع افزایش مصرف را در پی دارد. همه 
ی اینها نشان دهنده اثرگذاری اقدامات فرهنگی مدیریت 
مصرف و صرفه جویی در مصرف آب است. اسدی تأکید 
کرد: در حال حاضر در بعضی از شهرها برای تأمین آب 
با مشکل جدی مواجه هستیم و دیگر مدیریت تأمین آب 
پاسخگوی نیاز شهروندان نیست. شهر قمصر یکی از آن 
مواجه  جدی  مشکل  با  آب  تأمین  برای  که  شهرهاست 
هستیم و مدیریت مصرف تنها راهکار مقابله با این چالش 
است. این بدان معنی است که تا حد امکان از مصارف غیر 

ضرور اجتناب کنیم.
از مصارف غیرضرور آب اجتناب کنیم

رئیس هیأت مدیره آبفای کاشان اظهار داشت: متأسفانه 
علی رغم همه ی اطالع رسانی و هشدارهایی که داد شده 
است هنوز در بعضی مناطق شاهد اتالف آب در مصارف 
پیاده  و  ، خیابان  پاشی کوچه  غیر ضروری هستیم. آب 
روها نمونه ای از این بی توجهی است. وقتی آب را به این 
صورت هدر می دهیم یادمان باشد که آب از عمق بیش 
از 250 تا 300 متر زیر زمین با مشقت و سختی بیرون 
کشیده شده، تصفیه می شود و در اختیار شهروندان قرار 
می گیرد. شاید تصور برخی از شهروندان آن است که ما 
انتهای وصل  از منابع بی  در منابع زیرزمینی به دریایی 

هستیم در صورتی که چنین نیست
در  شد:  یادآور  اسدی   .
شرب  آب  حاضر  حال 
از طریق 140  شهرستان 
آب  اضافه  به  چاه  حلقه 
رود  زاینده  انتقال  خط 
کاهش  گردد.  می  تأمین 
از  آب  برداشت  دبی 
و  شده  حفر  چاههای 
باال رفتن EC دو چالش 
جدی در خصوص تأمین 
آب می باشد. فرض کنیم 
لیتر  یک  ساالنه  چاه  هر 
در ثانیه کاهش آب داشته 
باشد که در مجموع 140 
آب  کاهش  ثانیه  در  لیتر 
برای  داشت.  خواهیم 
به  نیاز  آن ساالنه  جبران 

ثانیه است  لیتر در  با متوسط 20  حفر هفت حلقه چاه 
و حفر  کاشان  آبخوان دشت  وضعیت  به  توجه  با  این  و 
چاههای متعدد امکان پذیر نیست. وی افزود: همه ی این 
واقعیات موجود و چالش های پیش رو در خصوص تأمین 
آب نشان از آن دارد که ما همواره نیازمند مدیریت مصرف 
و صرفه جویی در مصرف آب می باشیم تا بتوانیم شرایط 
به  های  زمان  در  کنیم حتی  مدیریت  را  بحرانی  سخت 
اصطالح »ترسالی« که مختصری بارندگی اضافه می گردد 

این ضرورت مرتفع نمی گردد.
احداث شبکه جمع آوری فاضالب شهری و تصفیه 

خانه در راستای پایداری منابع آب کاشان
مدیرعامل آبفای کاشان گفت: یکی از پروژه هایی که در 

راستای پایداری منابع آب دشت کاشان مورد توجه قرار 
گرفته است احداث شبکه جمع آوری فاضالب شهری و 
تصفیه خانه فاضالب کاشان است. چندین سال است که 
شهر درگیر این پروژه است. تاکنون 300 کیلومتر شبکه 
جمع آوری اصلی و فرعی احداث شده و مدول اول تصفیه 
آستانه  در  دوم  مدول  و  رسیده  برداری  بهره  برای  خانه 

بهره برداری است.
وی تأکید کرد: تصفیه خانه فاضالب شهر کاشان یکی از 
پیشرفته ترین تصفیه خانه های کشور است که تنها در 
مدول دوم آن بیش از 50 میلیارد تومان سرمایه گذاری 

شده است.
بهره برداری از سرمایه 
گذاری ها انجام شده با 
اتصال فاضالب خانگی 
آوری  جمع  شبکه  به 

فاضالب شهری
گفت:  اسدی  مهندس 
شهروندان  نوبت  اکنون 
است تا با اتصال فاضالب 
جمع  شبکه  به  خانگی 
شهری  فاضالب  آوری 
سرمایه  تا  کنند  کمک 
این  در  که  هایی  گذاری 
گرفته  انجام  خصوص 
برداری  بهره  به  است 
کمک  اقدام  این  برسد. 
پایداری  به  توجه  قابل 
منابع آب در دشت کاشان 
است. وی تأکید کرد: بخش عمده ای از آب شرب شهر 
کاشان از طریق اندوخته محدود آب در منابع زیرزمینی 
تأمین می گردد. از اینرو ضروری است نسبت به حفظ این 
منابع محدود از آلودگی توجه جدی داشته باشیم. اتصال 
شهری  فاضالب  آوری  جمع  شبکه  به  خانگی  فاضالب 
باعث می گردد تا از آلودگی منابع پیشگیری به عمل آمده 

و منابع موجود و محدودی که داریم کمتر آسیب ببیند.
تسهیالت و مشوق ها برای اتصال فاضالب خانگی 

به شبکه فاضالب شهری کاشان
سرمایه  از  که  این  برای  گفت:  کاشان  آبفای  مدیرعامل 
کنیم  استفاده  بهینه  صورت  به  گرفته  انجام  گذاری 
شایسته است سرعت نصب افزایش پیدا کند. شرکت آب 

هایی  این موضوع مشوق  تحقق  برای  کاشان  فاضالب  و 
برای شهروندان در نظر گرفته است.

مهندس اسدی افزود: چنانچه شهروندان نسبت به اتصال 
فاضالب خانگی به شبکه جمع آوری فاضالب شهری اقدام 
انشعاب  حق  مدت  طوالنی  تقسیط  تسهیالت  از  کنند 
برخوردار می گردند. در حال حاضر اقساط خرید انشعاب 
محض  به  مشترك  چنانچه  و  است  قسط   15 تا   13 از 
خرید انشعاب نسبت به اتصال آن اقدام کند تقسیط خرید 

انشعاب تا 36 قسط قابل افزایش است.
وی تأکید کرد: اضافه بر آن شرکت آب و فاضالب کاشان 
میلیون   2 تسهیالت  تا  است  گرفته  نظر  در  تمهیداتی 
تا  نماید  فراهم  مشترکین  برای  الحسنه  قرض  تومانی 
فاضالب  شبکه  به  خانگی  فاضالب  اتصال  های  هزینه 

شهری از طریق آن تأمین گردد. 
که  است  آن  برای  اقدامات  این  ی  همه  افزود:  اسدی 
شهری  فاضالب  شبکه  محدوده  در  منازل  زودتر  هرچه 
به شبکه جمع آوری فاضالب متصل گردد تا از الودگی 
دست  به  پساب  و  کنیم  جلوگیری  زیرزمینی  آب  منابع 
آمده را بعنوان جایگزین مناسب برداشت بی رویه از منابع 
زیرزمینی در حوزه های کشاورزی، صنعت و فضای سبز 

مورد بهره برداری قرار دهیم.
فاضالب  اتصال  برای  راه  بهترین  بخشی  آگاهی 

خانگی به شبکه جمع آوری است
تا  دهد  می  ترجیح  کاشان  آبفای  گفت:  اسدی  مهندس 
از طریق راههای تعاملی، اطالع رسانی و آگاهی بخشی 
ضرورت های استفاده از شبکه جمع آوری فاضالب شهری 
را در بین مردم نهادینه نماید تا هرچه زودتر اتصال های 
شهری  فاضالب  آوری  جمع  شبکه  به  خانگی  فاضالب 
محقق گردد هرچند شرکت برای این کار ابزارهای قانونی 
نامه  نیز در دست دارد.  وی یادآور شد: بر اساس آئین 
همدیگر  ملزوم  و  الزم  فاضالب  و  آب  شرکت؛  عملیاتی 
جمع  شبکه  وقت  هر  که  است  معنی  بدان  این  است.  
آوری فاضالب شهری در منطقه ای به بهره برداری رسید 
کند  می  استفاده  آب  انشعاب  از  که  همانگونه  مشترك 
بایستی فاضالب آن را تحویل شبکه فاضالب شهری دهد 
در غیر این صورت از داشتن آب محروم می گردد و فلسفه 
این کار آن است که ما مجاز نیستیم که آب پاك و زالل 
تا  کنیم  وارد طبیعت  آلوده  فاضالب  و  گرفته  تحویل  را 
جدی  مخاطرات  و  بوده  زیرزمینی  منابع  برای  تهدیدی 

زیست محیطی ایجاد نماید.

پذیرش آگهی در سایت و هفته نامه 
مـردم سيـلك

mardomesialk@gmail.com
 www.payk-sialk.ir
55456384 -  85 

   سامانه پيامکی  50002016001478

طرحی جدید برای استان شدن کاشان با نام اصفهان شمالی
مبني  منتشر شده  مجازي خبري  فضاي  در  است  روزي  چند 
بر اینکه سید جواد ساداتي نژاد نماینده مردم کاشان و آران و 
بیدگل در ادامه تالش هاي پیدا و پنهان نمایندگان اسبق این 
دو شهر، موضوع استان شدن کاشان را پیگیري نموده و در این 
راستا از طرحي سخن به میان آمده که وي براي فائق آمدن بر 
طلسم چندین ساله استان نشدن کاشان ، طراحي کرده است. 
در این طرح کاشان به همراه چند شهر شمالي استان اصفهان ، 
استاني جدید تحت عنوان اصفهان شمالي را تشکیل مي دهند! 
بالفاصله پس از انتشار این خبر و صرفنظر از صحت و سقم آن 
موافق  و  مخالف  اظهارنظرهاي  آن،  جزئیات  در  کنکاش  نیز  و 
پیرامون این طرح که متأثر از دیدگاه هاي سیاسي گویندگان 

آنها مي باشد منتشر شد.
در ابتدا باید امیدوار بود طرح مجدد موضوع استان شدن کاشان، 
با علم و  جنبه تبلیغاتي ندارد و نماینده محترم دو شهرستان 
دنبال مي  را  این موضوع   ، این هدف  تحقق  قابلیت  از  آگاهي 
کند. به هر حال در گذشته تالش هایي صورت گرفته تا استاني 
به مرکزیت کاشان ایجاد شود ولي همگان واقفند تشکیل یک 
استان جدید، یک تصمیم در درجه اول سیاسي است که ارکان 
مهم نظام مي بایست در آن تصمیم گیري کنند. طبیعي است 

هر چه موضوع تصمیم گیري مهم تر و حساس تر، متغیرها و ملزومات آن نیز 
سخت تر مي باشد. بدیهي است براي ایجاد یک استان جدید در کنار همه 
ویژگي ها و متغیرهاي کمي و کیفي نظیر: جمعیت، دوري یا نزدیکي به مرکز 
استان فعلي، وسعت زیاد استان فعلي، تفاوت هاي قومیتي و فرهنگي با استان 
فعلي، بهبود قابل قبول شاخص هاي توسعه یافتگي در ابعاد مختلف اقتصادي، 
صنعتي، فرهنگي، علمي- آموزشي؛ خواست و اراده مسئوالن ارشد نظام براي 
چنین تغییري متغیر اصلي به حساب مي آید.  متأسفانه به دالیل مختلف از 
جمله عدم تبدیل شدن این خواسته به یک خواسته فراگیر در شهرستان ، 
سوء استفاده ابزاري و تبلیغاتي اشخاص و گروه هاي سیاسي از آن و نیز عدم 
ایجاد وفاق کامل بین نخبگان و نیروهاي سیاسي در کنار عدم توانایي آنان در 
همراهي و اقناع شهرستان هاي مجاور براي پیوستن به این مطالبه، در کنار 

دالیل دیگري همچون مدعي بودن چندین شهر دیگر در کشور براي استان 
شدن و پیچیدگي هاي خاص تصمیم گیري در خصوص تغییر در تقسیمات 
کشوري و از همه مهمتر مخالفت استان اصفهان با ابن موضوع همگي؛ موضوع 
استان شدن کاشان را در حال حاضر تبدیل به موضوع الینحلي نموده که هیچ 
چشم اندازي از حل آن در آینده متصور نمي باشد. بنابراین هر کس در هر 
مسئولیتي که این موضوع را دنبال کرده و آن را رسانه اي مي کند مي بایست 
در خصوص راهکارهاي تحقق این هدف و میزان توانایي خود دراین زمینه را 

سنجیده باشد و پاسخگوي افکار عمومي باشد.
در کنار همه ویژگي هایي و شرایطي که یک شهر مي بایست دارا باشد تا 
داعیه استان شدن داشته باشد، موارد زیر از جمله پیش شرطهاي اصلي و 

الزامي تحقق چنین هدفي است:
1( از مهمترین پیش شرط¬هاي الزم براي موفقیت در تحقق این خواست 

هاي سیاسي  و جریانان  مسئوالن  نگر  و کالن  دید جامع  عمومي، 
شهر است. در یک دید کالن و بلندمدت، اهداف کوتاه مدت و عامه 
پسند که عمدتٌا در راستاي منافع اشخاص و گروه هاي سیاسي و به 

قصد عوامفریبي تدوین مي شود، جایگاهي ندارد.
و  حد  در  بایست  مي  شهر  مسئوالن  و  مدیران  رفتار  و  بینش   )2
اندازه مدیران استاني رشد کرده باشد. برنامه ریزي، نظارت، هدایت 
و سرپرستي، میانجي گیري و مدیریت حل بحران از جمله مهارت 

هاي مورد نیاز مدیران آینده¬ي یک مرکز استان است.
3( رویکرد و ذهنیت مدیران دستگاه ها  از یکدستگاه گیرنده اعتبار 

و بودجه به تخصیص دهنده بودجه باید تغییر کند.
4( مردم شهر در رفتار و فرهنگ شهروندي به حدي از بلوغ رسیده 
باشند که بتوانند داعیه شهروندي یک مرکز استان را داشته باشند.

5( سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادي شهر در برنامه ریزي هاي خود 
استراتژي هاي بلندمدت و جاه طلبانه داشته باشند. تنوع بخشیدن 
به صنایع با محصوالت صادرات¬محور و سرمایه گذاري در کسب و 
کارهاي نوین و گذر از تجارت سنتي به تجارت نوین مي بایست در 

سرلوحه فعاالن بخش خصوصي قرار گیرد.
6( تعامل بین بخشي در دستگاه هاي اجرایي، نظارتي ، قضایي و 

انتظامي در حد مطلوبي قرار داشته باشند.
7( منافع کلیت استان بر منافع اجزاء تشکیل دهنده استان ارجحیت داشته 
باشند. همچنین ارجحیت منافع استان بر منافع احزاب و گروه هاي سیاسي 
کشوري یک اصل کلي و پذیرفته شده در استان تلقي گردد. نمایندگان و نیز 
تمام مدیران در مراوده و مواجهه با پدیده هاي خارج از استان باید همدل و 

همزبان باشند و صداي واحد از استان شنیده شود.
8( توجه به اجزاء تشکیل دهنده استان و شهرستان هاي مجاور از مهمترین 
براي  فقط  را  همسایگان  است.  استان  پیشرفت  و  موفقیت  تداوم  ملزومات 
تشکیل استان نخواهیم. توسعه متوزان و متناسب با ظرفیت ها و قابلیت ها و 
پرهیز از تمرکزگرایي و توجه مفرط به مرکز استان نظیر آنچه که هم اکنون 
انتقاد کاشان و سایر شهرهاي   در اصفهان صورت مي گیرد و همواره مورد 

همجوار است، مي بایست رعایت شود.

اخیرسفرهای  چندماه  دراین  ای  خامنه  سیدهادی 
ابتدابه  اند.وی  داشته  کاشان  شهرستان  به  متعددی 
تجلیل  درآیین  منظورشرکت  وبه  دوستانش  دعوت 
اسحاق  السالم  حجه  مجاهدت  سالها  وپاسداشت 
این  به  شد  برگزار  کاشان  دردانشگاه  که  مشکینی 
از آن مجددا و به دعوت  شهرآمدند. خامنه ای پس 
شد  کاشان  راهی  حیدریان  میالد   , تکبیرگو  محمد 

وآقای  اعتمادی  اهلل  آیه  با حضرت  دیدار  و ضمن 
اصفهانیان از خانواده شهیدان یزدانی نیز بازدید به 
عمل آوردند. پنج شنبه اخیرسیدهادی خامنه ای 
این بار نه مستقیما بلکه پس از حضوری دو روزه 
درشهرستان همسایه یعنی نطنز به کاشان آمدند 
از شهروندان  برخی  با  این سفرضمن گفتگو  در  و 
حاضر و گردشگران  از آثارتاریخی کاشان نظیرخانه 
عامری ها و بروجردی ها بازدید کردند که معماری 

آن سبب شگفتی وی شد.
ایشان سپس  باحجه السالم مرتضی صادقی گفتگو 
شدند.  عرب  اهلل  ایه  میهمان  درادامه  و  کردند 

یادآوری می شود در این سفریک روزه برخی چهره 
های سیاسی و فرهنگی شهرستان سید هادی خامنه 
ای رادرکاشان همراهی می کردند. وی عصرپنجشنبه 
کاشان راترك نمودند.گفتنی اینکه سید هادی خامنه 
ای اگرچه از لحاظ سیاسی از رجال نام آور به حساب 
دولتی  و منصب  تاکنون هیچگونه پست  اما  آید  می 

نداشته است.

 به منظور گفتگو با فعاالن سیاسی و دیدار از آثار تاریخی

حضور دوباره هادی خامنه ای در کاشان
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ناوگان اتوبوسرانی نوسازی
 می شود

مجتبی ولی پناه با اشاره به اینکه بسیاری از اتوبوس 
اند،  شده  فرسوده  حاضر  حال  در  کاشان  شهر  های 
نوسازی  برای  اعتبار  ریال  میلیارد   80 کرد:   اظهار 
شده  داده  اختصاص  سال 96  در  اتوبوسرانی  ناوگان 

است.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری کاشان تاکید 
ناوگان حمل و نقل هزینه باالیی را  کرد: فرسودگی 
برای نگهداری و تعمیر در پی دارد و موجب نارضایتی 

شهروندان می شود.
ولی پناه خاطر نشان کرد: شهرداری کاشان با ارسال 
الیحه ای به شورای شهر خواستار افزایش بودجه 80 
از طریق اخذ  تا سقف 200 میلیارد ریال  میلیاردی 
اتوبوس  تعداد 40 دستگاه  و خرید  بانکی  تسهیالت 

شهری شده است.

43 هزار خانوار دارای معلول تا 
پایان سال ٩7 صاحب مسکن می 

شوند
اینکه  بیان  ضمن  پی‹   بند  محسنی  ›انوشیروان 
بودجه  ردیف  توانستیم  بار  نخستین  برای  امسال 
برای این منظور بگیریم، افزود: هم اکنون 43 هزار 
مسکن برای معلوالن در دست احداث است که بین 

20 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مسکن  تکمیل  برای  هدفگذاری  بندپی  محسنی 
 1397 سال  پایان  تا  را  دومعلول  دارای  خانوارهای 
دو  دارای  خانوار  11هزار  از   : گفت  و  کرد  عنوان 
معلول تاکنون به حدود 2900 خانوار، مسکن واگذار 
شده است. وی پیش بینی کرد تا پایان سال جاری 
به چهار هزار خانوار دارای دو معلول مسکن واگذار 

شود و مابقی تا پایان سال 1397 صورت گیرد.
خانوارهای  برای  افزود:  بهزیستی  سازمان  رئیس 
میلیون   150 شهری  مناطق  در  معلول  دو  دارای 
ریال از طریق بنیاد مستضعفان، 100 میلیون ریال 
از طریق سازمان بهزیستی و 50 میلیون ریال هم از 

سوی خیرین مسکن ساز تامین مالی می شود.
وی در ادامه درباره ساخت مسکن برای خانوارهای 
برای  گفت:  روستایی  مناطق  در  معلول  دو  دارای 
این منظور 100 میلیون ریال بنیاد مستضعفان،80 
ریال  بهزیستی و 20 میلیون  ریال سازمان  میلیون 
بعهده  را  مالی  تامین  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
دارند. محسنی بندپی افزود: هر خانواری که دارای 
دو فرزند معلول است و به هر علتی تاکنون ثبت نام 
نکرده اند می توانند با مراجعه به سازمان بهزیستی 

برای ثبت نام اقدام کنند. 
پایان گفت: الیحه مساعدت های اجتماعی  وی در 
هنوز به مجلس نرفته اما سیاست سازمان بهزیستی 

تخصیص مسکن به خانوارهای دارای معلول است.

آغاز برداشت هندوانه دیمی در 
دل کویر مرکزی ایران

از  هکتار   10 حدود  داشت:  اظهار  فتاحی  حسین 
شهر  این  طاقی  چهار  و  سنبک  های  مزرعه  سطح 
زیر کشت محصول هندوانه دیمی است که به طور 
این  از  از هر هکتار  تا 30 تن هندوانه  متوسط 25 

مزرعه ها برداشت می شود. 
برداشتی  های  هندوانه  امسال  که  این  بیان  با  وی 
و  گرما  افزود:  ندارد  را  گذشته  های  سال  کیفیت 
بوته  به  هایی  خسارت  اخیر  هفته  دو  های  طوفان 
میزان  آمدن  پایین  موجب  و  زده  هندوانه  های 

برداشت و کیفیت محصول شده است.

چاله  از 204  در حال حاضر  افزود:  فتاحی  حسین 
مفروض، 103 چاله در این منطقه ها فعال است که 
این چاله ها با کاربری کشاورزی دیم و با بهره گیری 
از ذکاوت ساکنان این منطقه در گذشته های دور 

ایجاد شده است.
به گفته وی میزان آب هندوانه های برداشت شده از 
این چاله ها، حدود 10 درصد بیش از سایر هندوانه 
مواد  دارای  دلیل  همین  به  و  است  معمولی  های 

قندی کمتر و مناسب برای افراد دیابتی است. 
وی خاطرنشان کرد: در کشت معمولی هندوانه آب 
به سمت بذر هدایت می شود، اما در کاشت هندوانه 
در منطقه های سنبک و چهارطاقی بذر هندوانه به 

سمت آب هدایت می شود. 
وی تصریح کرد: در این چاله ها از هیچ گونه کود 
شیمیایی استفاده نمی شود و محصول بدست آمده 
کامال ارگانیک است. مرکز شهرستان آران و بیدگل 
در شمالی ترین نقطه استان اصفهان، در فاصله شش 
کیلومتری شهرستان کاشان و 215 کیلومتری مرکز 

استان اصفهان قرار دارد.

کوتاه تر از گزارش

روزي  ما  همه   / مردم سیلک  خبرنامه 
اگرچه  روز  آن  در  شویم.  مي  بازنشسته 
گردیم  مي  برخوردار  بیشتري  فراغت  از 
به  که  نیستیم  قادر  دیگر  امروز  مانند  اما 
معروف  قول  به  تا  بزنیم  در  آن  و  در  این 
گلیم خود را به تنهایي از ّآ بیرون بکشیم. 
اداره، کارخانه یا موسسه اي که سال ها در 
روزهاي  مثل  دیگر  ایم  کرده  مي  کار  آن 
کرد  نخواهد  برخورد  ما  با  کار  به  اشتغال 
قبال  در  امروز  مانند  به  تعهدي  اصوال  یا 
دیگر  ما  روزگار  آن  در  داشت.  نخواهد  ما 
که  بود  زنان خاکستري خواهیم  و  مردان 
جسماني  نیروي  و  نشاط  و  شور  نقصان 
هاي  ماندن خواسته  برجاي  و  از یک سو 
از  توقعات  ازدیاد  با  توام  معنوي  و  مادي 
سوي دیگر ممکن است زندگي را برایمان 
تیره و تار و خداي نکرده توام با اقسردگي 

نماید.
فرآیند  در  امروز  جهان  در  خوشبختانه 
فعالیت هاي مدني طوالني مدت و تدابیر 
ها  ملت  ها،  دولت  سوي  از  فراوان  علمي 
اجتماعي  علوم  اساتید  و  ها  دانشگاه  و 
مشکل  این  بر  آمدن  فائق  براي  تدابیري 
بشري اندیشیده شده که بیشتر آنها به بار 

نشسته است. از مهمترین این دستاوردها مي توان به نظام 
تامین اجتماعي در کشورها و ارمغان آن یعني بازنشستگي 
اشاره نمود. اما آیا این به تنهایي مي تواند همهخواستهاي 

این دوران نسبتا تاریک زندگي را تامین نماید.
نیست،  اما کافي  این شرط الزم است  اگر قبول کنیم که 
از  یکي  بازنشستگي  کانونهاي  که  باشیم  داشته  باور  باید 
مهمترین تشکیالت مردم نهادي است که مي تواند ساز و 
بازنشستگان  نیازهاي  کاري در جهت تکمیل پروژه تامین 
مستمري  و  بازنشستگان  اعظم  بخش  که  آنجا  از  باشد. 
بگیران شهر ما )و شاید سراسر کشور( تحت پوشش سازمان 
تامین اجتماعي قرار دارند، پس کانون بازنشستگان کارگران 
کاشان را مي توان بزرگترین و مهمترین تشکل بازنشستگي 
با  گرفتیم  تصمیم  باور  این  بر  آورد.  حساب  به  شهر  این 
رئیس و هیئت رئیسه کانون بازنشستگان کارگران کاشان 
نشستي صمیمي داشته باشیم تا از نزدیک با فعالیت ها و 

نیز خواسته هاي آنان آشنا شویم.

لطفا خودتان را معرفي کنید.
سال  در  که  هستم  حسن  فرزند  حداد  حسین  اینجانب 
از  آمدم.  در  کانون  این  عضویت  به  و  شدم  بازنشسته   82
کارگري  بازنشستگان  کانون  رئیس  عنوان  به   1390 سال 
کاشان انتخاب شدم. ضمنا بنده نایب رئیس کانون کارگران 
در  انتخابات  طبیعتا  هستم.  نیز  اصفهان  استان  بازنشسته 
همهء کانون ها هر سه سال یک بار انجام مي شود و من از 

سال 1391 در انتخاباتت اصفهان نایب رئیس شدم.

و چه  تاسیس شده است  از چه سالي  کانون کاشان 
وظایفي را بر عهده دارد؟

کانون کارگران بازنشسته کاشان در سال 1372 شروع به 
تعریف  مورد   16 در  کانون  اساسي  وظایف  نمود.  فعالیت 
های  بیمه  به  توان  مي  آنها  مهمترین  از  که  است  شده 
معوقه  مطالبات  و  وام  سیاحتی،گرفتن  تکمیلی،سفرهای 
از  که  اي هم هست  نشده  بیني  پیش  اشاره کرد. وظایف 
سوي سازمان ها و ادارات به ما محول مي شود. گاهي اعضا 
مي  مراجعه  ما  به  نیستند  عضو  که  بازنشستگاني  یا حتي 
کنند و درخواستي دارند که تا آنجا که مقدور باشد انجام 

مي دهیم. 

بازماندگان  آیا  دارید؟  نفر عضو  در حال حاضر چند 
کساني که در قید حیات نیستند نیز عضو هستند؟

االن 22 هزار عضو اصلي داریم. در بدو تاسیس با ...... نفر 
عضو کار را شروع کردیم. وقتي که من در سال 1390 کانون 
را تحویل گرفتم 8400 نفر عضو بودند. بازنشستگان زنده 
)سرپرست خانوار( عضو محسوب مي شوند و تنها آنها مي 
تواندد در انتخاب هیئت رئیسه شرکت کنند. بازماندگان در 
ردیف مستمري بگیران هستند. اگرچه آنها هم همه گونه 
خدمات ما را دریافت مي کنند. محدوده فعالیت کانون ما 
کاشان و حومه است. البته آن سوي خط ره آهن و از جمله 
کویرات زیر چتر ما نیست و متعلق به آران و بیدگل است.

تعریف  تان  اساسنامه  در  وظیفه  رقم   16 که  گفتید 
مهمترین  و  درخواست  بیشترین  حاال  است.  شده 

کاري که شما انجام مي دهید کدام است؟

ما  است.  بیمه  زمینه  در  ها  فعالیت  و  مراجعات  بیشترین 
بیمه  نفر  هزار  ایم. سي  بسته  قرارداد  سازان  آتیه  بیمه  با 
ایران قرارداد داریم و  با بیمه  را  تکمیلي داریم. بیمه عمر 
را  بیمه  پرداخت حق  است.  نفر  عمر 30000  بیمه  تعداد 
سازمان تامین اجتماعي انجام مي دهد و به صورت اقساط 
بیمه تکمیلي در 13  برداشت مي کند. مثال  از حقوقشان 
قسط و بیمه عمر به صورت اقساطی از حقوق ماهیانه شان 
کسر مي گردد. بیمه خودرو هم داریم )بدنه، شخص ثالث( 
که سازمان تامین اجتماعي در 8 قسط از حقوقشان برداشت 
مي نماید. همهء کارهاي اداري بیمه شده در همین کانون 

خودمان،  کارمندان  از  یکي  توسط 
انجام  اللهي، همین جا  نعمت  خانم 

مي شود. 
در  مهم  فعالیتهاي  از  دیگر  یکي 
قرض  وام  براي  معرفي  کانون  این 
بانک  از  ریالي  میلیون   20 الحسنه 
رفاه است. ما در این بانک مبلغي را 
آن  از  داشتیم. چون سودي  سپرده 
نمي گیریم، سهمیه اي را براي این 
وام به ما مي دهند. ما هم به حکم 
مي  معرفي  را  محدودي  افراد  قرعه 
معرفي  نفر   2100 کنون  تا  کنیم. 
شده اند و از این وام استفاده کرده 
بار این وام را  اند. هر نفر فقط یک 

مي گیرد.
از دیگر فعالیت هاي این کانون اعزام به مشهد ، شیراز و 
کربالاست که به شکل کاروان و با قیمت مناسب انجام مي 
کرامت  طرح  عنوان  تحت  کنون  تا  نفر   300 ضمنا  شود. 
به صورت رایگان به مسافرت مشهد فرستاده ایم که کلیه  
هزینه آن را سازمان مي پردازد. معرفي به بانک انصار جهت 
این  در  ماست.  هاي  فعالیت  از  دیگر  یکي  جهیزیه  تهیه 
برخوردار می  اعتباری کاال  ازتسهیالت خرید  افراد  معرفي 
شوند. پول این اقالم خانگي را بانک انصار مي پردازد و طي 
30 قسط از حقوق شان در تامین اجتماعي کسر می شود. 

اعضا دریافت مي کنید؟ چه  از  آیا حق عضویت هم 
مبلغي؟

پایین  بسیار  عضویت  حق  بله. 
عضو  هر  براي  مبلغ  این  است. 
حق  از  درصد  یک  معادل  کانون 
مسکن او است. یعني هرکسي که 
مي خواهد کارت عضویت دریافت 
)فقط  تومان   2000 ابتدا  کند، 
یک بار( مي پردازد و بعد ماهیانه 
 2400 سالي  یعني  تومان   200

تومان مي پردازد. 

اعضاي  یا  شما  شخص  آیا 
دریافت  حقوق  مدیره  هیئت 

مي کنید؟
مجاني  مدیره  هیئت  و  من  خیر. 
کار مي کنیم. ما روز اول سوگند 

ساختمان(  )این  اینجا  اینکه  تا  نگیریم  حقوق  ایم  خورده 
ساخته شود. 

شهر  از  خوبي  نسبتا  موقعیت  در  که  ساختمان  این 
قرار دارد در چه سالي و چگونه ساخته شد؟

در سال1372 زمین این ساختمان را که یک خانه قدیمي 
اعضا مي  پول حق عضویتي که  با  بود خریدیم.  کلنگي  و 
پردازند، ساختیم. در سه طبقه. هر طبقه 240 متر مربع. 
تحتاني را اول قصد فروشگاه داشتیم. همینطور مانده. طبقه 

وسط اداري خودمان و طبقه باال ناتمام است.

در حال حاضر با چه تنگناهایي 
عبارت  به  هستید؟  مواجه 
برنامه هایي در دست  دیگر چه 
از  انتظاراتي  چه  و  دارید  اقدام 

مسئولین دارید؟
قصد داشتیم موسسه مالي اعتباري 
تحت  نیز  اخیرا  کنیم.  تاسیس 
مجوزي  اعتبار  تعاوني  ایجاد  عنوان 
رفتیم  ابتدا  گرفتیم.  کار  وزارت  از 
گفتیم  اجتماعي  تامین  سازمان 
پولي را از حساب هاي اعضا بردارید. 
از  ماهیانه  تومان  هزار  ده  مبلغ 
توجهي  قابل  مبلغ  نفر.  هر  حساب 
مي شد. 22 هزار عضو هرکدام ده 
هزار تومان که جمعا دویست و بیست میلیون تومان جمع 
مي شد. در این صورت مي توانستیم کار را آغاز کنیم و به 
راحتي به یک صد نفر هر کدام دو میلیون تومان وام با بهره 
دو درصد بدهیم. اما مسئولین سازمان قبول نکردند. حاال 
اعالم  نفر  کنون 500  تا  بپذیریم.  مجبوریم خودمان عضو 
آمادگي کرده اند. شروع کرده ایم و داریم این پول را مي 
به  بوعلي  درمانگاه  که  است  این  ما  دیگر  خواسته  گیریم. 

صورت شبانه روزي کار کند. 

فقدان محل تفریحي– گردشگري براي بازنشستگان
محلهاي  استان،  مراکز  خصوصا  شهرها  بیشتر  در  امروزه 
ها  کانون  این  اختیار  امید در  نام خانه  به  تفریحي  رفاهي 
است.  زماني که آقاي حاجي فرماندار بود فعالیت کردیم 
تا ساخته شود. آقاي دادخواه مدیرکل تامین اجتماعي مي 
همکاري  شهرداري  و  شورا  کند.  اهدا  را  زمینش  خواست 
شد.  مجلس  نماینده  منصوري  آقاي  تا  گذشت  نکردند 
بیدگل  و  آران  براي  اما  موفق شد.  و  گرفت  را  دنبالش  او 

درستش کرد. 

کارت منزلت نداریم
اند. در  بازنشسته داده  به کارگران  را در تهران  این کارت 
برخورده  به مشکل  ولي  انجام شده  تدارکاتي  اصفهان هم 
چون باید بودجه اش تامین شود. متاسفانه در کاشان هیچ 

کاري براي کارت منزلت صورت نگرفته است.

 سخن آخر 
درخواست بیمارستانی مخصوص به تامین اجتماعی است. 
سیزده  سال قبل که بیمارستان بهشتی به دانشگاه علوم 
پزشکی واگذار شد، قرار بر این بوده و هست که بیمارستانی 
70 تخت خوابی متعلق به سازمان ساخته و جایگزین شود 
از آن زمان تاکنون تنها بیمارستان شبیه خوانی) زایشگاه 
 100 ماهیانه  مبلغ  به  اجاره  صورت  به  بهشتی(  خیابان 
این  می باشد.  اجتماعی  تامین  اختیار  در  تومان  میلیون 
بیمارستان و خدماتش جوابگوی حجم 
بازنشستگان  و  کارگری  قشر  باالی 
گونه  همه  نیست.  اجتماعی  تامین 
برای ساخت  تا زمینی  فعالیت کردیم 
همه  بدهند.  هدیه  بیمارستان  این 
کسی  شورا،  و  شهرداری  رفتیم،  جا 
نشد.  پیدا  هم  خّیر  نکرد،  همکاری 
اخیراً با ساداتی نژاد )نماینده مجلس( 
ایشان  ایم.  داشته  نشست  جلسه  دو 
می گویند: یکی از برنامه های چهارساله 
ام ساخت این بیمارستان است. ایشان 
زمینی را در مجاورت بیمارستان 250 
تختخوابی علوم پزشکی بلوار امام رضا 
)که خود آن بیمارستان هم پیشرفتی 
هنوز  اما  اند  نموده  کاندید  نداشته( 

کاری نشده است، تا چه پیش آید!!

نگاهي به فعالیتهاي کانون کارگران بازنشسته کاشان

پرونده حقوق کارکنان شهرداری با بزرگترین کانون بازنشستگان شهر آشنا شویم
کاشان روی ميز شورای شهر قرار 

گرفت

خواستار  کاشان  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
پرداخت هر چه سریع تر معوقات حقوق و مزایای 

کارکنان مجموعه شهرداری کاشان شدند.
سیصد و هفتمین نشست علنی شورا با موضوعاتی 
همچنین  و  کاشان  کنارگذر  پیشرفت  روند  مانند 
و  شهرداری  کارکنان  مزایای  و  حقوق  وضعیت 
مالی  اداری  معاون  حضور  در  تابعه  های  سازمان 
اداره راه و شهرسازی برگزار  شهرداری و نماینده 

گردید.
بودجه  و  برنامه  اقتصادی،  نایب رئیس کمیسیون 
به مشکل پرداخت حقوق کارکنان  اشاره  با  شورا 
کل  گذشته  های  سال  در  کرد:  اظهار  شهرداری 
میلیارد  دو  حدود  به  شهرداری  نیروهای  حقوق 
تومان می رسید اما اکنون شاهد رشد نزدیک 500 
درصدی در این زمینه هستیم که با وجود احتساب 
تورم و افزایش اجتناب ناپذیر میزان حقوق سالیانه 

باز این میزان اختالف نیازمند بررسی است.
مجید شمس، همچنین ضرورت برخی از مسئولیت 
را  شهرداری  کاری  فرآیندهای  در  موجود  های 
موازی  برخی  از  انتقاد  با  و  داد  قرار  سوال  مورد 
کاری ها گفت: با وجود تالش های فراوان مجموعه 
شهرداری، اما همچنان لزوم ساماندهی نیروها به 
نظر  به  ضروری  امری  وری،  بهره  افزایش  منظور 

می رسد.
شدن  مسدود  نظیر  موارد  برخی  همچنین  وی 
و جرایم  آن خسارت  تبع  به  و  حساب شهرداری 
خواستار  و  کرد  خاطرنشان  نیز  را  سنگین 
مالی  مناسبات  در  اتفاقات  اینگونه  از  جلوگیری 

مدیریت شهری شد.
با  ادامه  در  نیز  دیگر شورا  زاده عضو  رسول  علی 
امور  اصالح  واسطه  به  تنها  نقدها  اینکه  بر  تأکید 
انجام می گیرد، مسئله حقوق کارکنان شهرداری 
را یکی از اولویت های مهم قلمداد کرد.وی، توسعه 
و  حقوق  به  توجه  بدون  عمرانی  های  فعالیت 
نیازهای کارگران و کارکنان شهرداری را نادرست 
خواند و خواستار رسیدگی هرچه سریع تر نسبت 
شهرداری  مختلف  های  بخش  حقوق  معوقات  به 
شد.رئیس  کارگران  و  رفتگران  خصوص  به 
این  در  نیز  بودجه  و  برنامه  اقتصادی،  کمیسیون 
نشست خواستارتسریع در روند پرداخت حقوق و 
مزایا در فاصله زمانی پیش رو تا آغاز دوره بعدی 
لزوم  بر  تأکید  با  پورعسگری  رضا  شد.علی  شورا 
جلوگیری از هزینه های اضافی شهرداری تصریح 
کرد: شهرداری باید در عمر باقی مانده از شورای 
چهارم از استخدام نیروهای جدید، تبدیل وضعیت 
استاندارد  از  خارج  های  پرداخت  و  کارکنان 

خودداری کند
نایب رئیس شورا نیز در ادامه این جلسه با اشاره به 
افزایش بودجه جاری شهرداری در شورای چهارم 
نسبت به دوره پیشین، رشد بیش از سه برابری آن 
را حائز اهمیت دانست.سیدرضا هاشمی همچنین 
با یادآوری مصوبه شورا مبنی بر اختصاص بن به 
نیروها  به  آن  اعطای  عدم  از  تنظیف،  نیروهای 
انتقاد کرد و خواستار اجرای هر چه سریع تر این 

مصوبه شد.
تأکید  با  نیز  نظارت  و  حقوقی  کمیسیون  رئیس 
بر اینکه اولویت در شهرداری باید پرداخت حقوق 
کارکنان باشد افزود: کارگر یا نیرویی که توان خود 
حقوق  باید  کند  می  صرف  وظیفه  انجام  برای  را 
انصاف دریافت کند. رعایت  با  و  به موقع  را  خود 
علی هاشمی طاهری همچنین با یادآوری معوقات 
سه ماهه و یا حتی بیشتر برخی از نیروها، پرداخت 
مطالبات آنان را بسیار ضروری خواند و در اولویت 

قرار دادن آنان را امری عادالنه و الزم دانست.
معاون اداری مالی شهرداری کاشان در این جلسه 
پیوند خوردن سه ماه فروردین، اردیبهشت ماه و 
خردادماه که به ترتیب به واسطه آغاز سال جدید، 
درآمدهای  رمضان،  مبارك  ماه  و  انتخابات  ایام 
را  آن  سازد  می  مواجه  مشکل  با  را  شهرداری 
یکی از علت های مهم  تأخیر در پرداخت حقوق 
کارکنان ذکر کرد. حسینعلی ابریشم همچنین در 
خود  متبوع  حوزه  های  برنامه  و  تمهیدات  ادامه 
برای رفع چالش های درآمدی و پرداخت معوقات 
کارکنان تا حدامکان تا پایان فعالیت دوره چهارم 
به  مانیتورینگ  از ضرورت  و  کرد  تشریح  را  شورا 
عنوان یک نیاز در زمینه وصول مطالبات شهرداری 

سخن گفت.
روند  از  گزارشی  نیز  جلسه  از  دیگری  بخش  در 
پیشرفت پروژه کنارگذر کاشان ارائه شد که اعضا 
و  راه  اداره  نماینده  توضیحات  شنیدن  از  پس 
شهرسازی، خواستار تعامل بیشتر شهرستان آران 
و بیدگل در این خصوص شدند و بر لزوم پیگیری 
قانونی و  ابزارهای  تمام  از طریق  مضاعف موضوع 

سیاسی تأکید کردند.

نقطه سر خط

* قصد داشتيم موسسه مالي 
اخيرا  کنيم.  تاسيس  اعتباري 
تعاوني  ایجاد  نيز تحت عنوان 
کار  وزارت  از  مجوزي  اعتبار 
سازمان  رفتيم  ابتدا  گرفتيم. 
تامين اجتماعي گفتيم پولي را 
از حساب هاي اعضا بردارید. 
ماهيانه  تومان  هزار  ده  مبلغ 
قابل  مبلغ  نفر.  هر  حساب  از 
توجهي مي شد. 22 هزار عضو 
که  تومان  هزار  ده  هرکدام 
ميليون  بيست  و  جمعا دویست 

تومان جمع مي شد.

در  مهم  فعاليتهاي  از  دیگر  یکي 
وام  براي  معرفي  کانون  این 
ریالي  ميليون   20 الحسنه  قرض 
این  در  ما  است.  رفاه  بانك  از 
داشتيم.  سپرده  را  مبلغي  بانك 
گيریم،  نمي  آن  از  سودي  چون 
سهميه اي را براي این وام به ما 
قرعه  حکم  به  هم  ما  دهند.  مي 
مي  معرفي  را  محدودي  افراد 
معرفي  نفر   2100 کنون  تا  کنيم. 
استفاده  وام  این  از  و  اند  شده 
بار  یك  فقط  نفر  هر  اند.  کرده 

این وام را مي گيرد

رسانه سالم از 
انتشار شایعات 

جلوگيری  می کند
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فرا مي رسد،  که  بهار  پایاني  روزهاي  مسعود قرائتی / 
پرواز کبوتران خانگي نیز به اوج خود مي رسد. این روزها 
تربیت  مهارت  گذاشتن  نمایش  به  براي  زمان  بهترین 
کنندگان و دوست داران کبوتر خانگي یا همان گرو بندي 
ها در قفس  ماده  و  نر  تمام طول زمستان  باشد. در  مي 
جا خوش کرده اند تا در زندگي مشترك خویش جوجه 
گذاري کنند. جوجه هایي که در اول بهار و حتي کمي 
قبل از آن از نخم بیرون آمده اند اکنون بالغ گشته و در 
اوج جواني خود هستند. درست به مانند انسان ورزشکاري 
که 22 تا 25 سالگي بهترین سنین براي ورزش قهرماني 
ولد  و  زاد  به  والدین مجاز  این زمان دیگر  از  بعد  اوست. 
این فرماني است که مالک و مربي شان مقرر  نیستند و 
تفکیک جنسیتي  فرمان،  همین  مفاد  به  بنا  است.  کرده 
صورت مي گیرد و قفس ها از هم جدا مي گردد چرا که 
هم  و  شوند  مي  اذیت  هم خودشان  هوا  گرمي  به سبب 

فرزندان خوبي تحویل آسمان نمي دهند.
به جاي همه اینها، آنها نیز باید وقت خود را صرف بهترین 
از  دیرباز  از  پراني  کفتر  همان  یا  بازي  کنند.کبوتر  پرواز 
در  رایج  هاي  از عشق  بگوییم  است  بهتر  و  ها  سرگرمي 
ضمیر کاشاني ها بوده است. اگرچه در برهه اي از زمان 
ها کفتر پراني نام و انگ خوشایندي به شمار نمي آمده 
است اما امروزه با واکاوي این بدنامي و رفع عیوب مترتب 
به آن از یک سو و کنار گذاشتن صفت هاي واهي منتسب 
به آن، از جایگاه بهتري برخوردار گشته است. بطوري که 
هر ساله از دوم یا سوم تیرماه الي بیست و پنجم همین 
ماه مهیج ترین مسابقات با زیادترین تعداد کبوتر بین تیپ 
بازان کاشاني به اجرا در مي آید. در این ایام که طوالني 
ترین روزهاي سال است اگر کبوتر راه خانه را گم کرد یا 
در اثر خستگي جایي نشست، وقت کافي براي پیدا کردن 
براي پرواز کبوتر در  مجدد خانه صاحبش را دارد. زمان 
اختیار است و احتمال باال ماندن و به شب برخورد کرردن 
هم پایین است. پرسر و صدا ترین و تماشایي ترین این 
مسابقات زماني است که گروبندي مابین یک کاشاني با 

فردي از شهر دیگري باشد.

چگونه مسابقه )گرو( اجرا مي شود؟
هفت  سن  از  او  است.  مسابقات  این  داوران  از  آسا  رضا 
سالگي عشق به کبوتر و کبوترپراني داشته است.به قول 
خودش این عشق در خونش بوده است و اکنون در آستانه 
هفتاد سالگي هنوز با همان شور و هیجان براي ما از کفتر 
و کفتر پراني مي گوید: "کسي که قصد گرو دارد از ماه ها 
اعالم  باید  قبل 
کند.  آمادگي 
آمادگي  این 
گفتن  به  فقط 
بلکه  نیست 
کار  شامل 
طاقت  و  سخت 
هرروزه  فرساي 
شود.  مي  نیز 
از  بعد  باید  او 
ظهر آنها را دانه 
دهد. هر صبح قبل از طلوع آفتاب آنها را به پرواز درآورد. 
کند.  جدا  شوند  مي  مردود  تمرینات  این  در  که  آنهایي 
محل برخاستن و فرود آمدن را به آنها بیاموزد. البته که 

استفاده از داروي نیروزا )دوپینگ( ممنوع است."

مسابقه آغاز مي شود
یک هفته زودتر از اجرا، کار داوران آغاز مي شود. یک نفر 
داور اصلي، سه نفر ناظر به نمایندگي از رقیب و یک نفر 
منشي جهت ثبت ساعت پرواز هر کبوتر، هیئت داوران را 
تشکیل مي دهند. همانطور که ذکر شد، تعداد کبوتران 
دپینگ(  از  پرهیز  )براي  و  شود  مي  شمارش  منتخب 
تحت کنترل قرار مي گیرد. محل برخاستن توسط مالک 
کبوتران اعالم و زمان پاشو های پرواز مشخص مي شود. 
همچنین تعداد پربریده هاي زیر پا اعالم مي گردد. همه 
 24 شود.  مي  قید  قرارداد  در  منشي  توسط  شرایط  این 
ساعت زودتر لشکر کبوتران منتخب توسط مهر مخصوص 
داور، ممهور مي گردد. سپس درب گنجه )دوالب یا قفس( 

قفل و الك مهر مي شود.
هیئت  در حضور  آفتاب،  طلوع  از  قبل  موعود،  روز  صبح 
مالک  یعني  خانه  صاحب  و  تماشاچیان  ناظران،  داوران، 
کبوتران، با فرمان یک یا چند بار کشیدن ني )هر تعداد 
که در قرارداد ذکر شده است( به زیر تیپ کبوتر، آنها را 
به پرواز در مي آورد. در تمام طول پرواز که گاهي به 8 تا 
9 و حتي 12 ساعت نیز مي رسد، با چشم مسلح و غیر 
مسلح پرواز رصد مي شود. هر کبوتري که نشست ساعت 
پرواز و همچنین محل فرودش یادداشت مي گردد. همه 
ساعت ها جمع و بر تعداد اولیه مورد ادعاي تقسیم مي 
شود. بدین ترتیب میانگین پرواز حاصل مي شود. بدیهي 
آید  یا جاي دیگري فرود  است هر کبوتري که گم شود 
مردود و از ثبت ساعت پرواز حذف مي گردد. حال آنکه 
تعداد اولیه ثابت است. بنابر این صورت کسر کوچکتر و 
مخرج ثابت مي ماند. پس حاصل تقسیم که همان نتیجه 

نهایي است کوچکتر خواهد شد.
یک هفته بعد تمامي این مراحل بر بام رقیب اجرا خواهد 
با مقایسه این دو، دارنده امتیاز باالتر برنده مسابقه  شد. 

اعالم خواهد گردید. 
جایزه چیست؟

همه  گواهي  به  و  شهر  سطح  در  رایج  شایعات  برخالف 
دوست داران کبوتر خانگي و حتي تماشاچیان، جایزه این 
چند  معموال  کند.  نمي  پیروي  باالیي  مبلغ  از  مسابقات 
پایین  مبلغي  یا  باشد  نمادین  که  چیزي  یا  گل،  شاخه 
جایزه اي است که به برنده اهدا مي گردد و تنها ارزش 
را  حساب  خور  در  مبلغي  اگر  هم  گاهي  دارد.  مفهومي 
موسسات  به  کمک  یا  و  خیریه  امور  صرف  کنند،  معین 
نیکوکاري نظیر خانه سالمندان مي شود. پس شایعاتي از 

قبیل برنده شن اتومبیل و ... کذب محض است. 

ن  ا بند و گر
چه  امسال 
ني  کسا

هستند؟
افرادي  از  یکي 
این  در  که 
نام  مسابقات 
دارد  اي  پرآوازه 
جواد  حاج  آقاي 
نام  است.  ستار 
حرفه  با  ایشان 

با  همراه  چوبي  صنایع  و  خواب  تخت  و  مبل  یعني  اش 
عشق کبوتر گره خورده است. آخرین باري که او با شهري 
بود.  قبل  سال  چندین  شد  برنده  و  کرد  گروبندي  دیگر 
اگرچه او کبوتران و محل نگهداري و مسابقه را به خارج 
از شهر برده است، اما باز هم از وي خواسته شد از تجمع 
این  بر  این مسابقات دوري کند.  و هیاهو حول و حوش 
اساس او چند سالي را کنار گود گذراند تا امسال که به 
تعداد  با  را  اي  جانانه  مسابقه  داشت  قصد  خودش  قول 
قهاري  کبوترباز  او  رقیب  آورد.  در  اجرا  به  کبوتر   1014
رقیب  اجرا،  از  قبل  اما  بود.  صفا  محمد  نام  به  تهران  از 
تهراني با عذرخواهي انصراف داد. ستار علت کناره گیري 
وي را بیماري قلبي ذکر نموده و مي گوید: "به علت وجود 
را  رقیبش  معالج  پزشک  این گونه مسابقات،  در  استرس 
از شرکت در گروبندي کبوتر منع کرده است". در پایان 
حاج جواد ستار گفت که با تیم داوري به عیادت او رفته و 

برایش دعاي خیر و درخواست سالمتي مي نماید.
است  بیدگل  و  آران  از  ستاري  حامد  آقاي  دیگر  گروبند 
بر روي 1333 کبوتر گرو بسته  از زنجان  نفر  با یک  که 
است. در خبري دیگر گفته مي شود که حامد ستاري با 
یک نفر  از تهران نیز بر روي 1250 الي 1300 کبوتر بر 

سر رقابت است.
آقاي روح ا.. کاظمی از کاشان با آقای ایرانی از قم برنده 
با  تیر  نهم  روز  در  همزمان  حسینی  مصطفی  سید  شد، 
علی  آقای  و  برنده شد  تهران  و  قم  و  اصفهان  از  افرادی 
شجاعی با شخصی به نام بهرامی از اصفهان در گروبندی 

پیروز شد. 
ما  کاشان  در  این سرگرمی  عشقبازان  فعال ترین  از  یکی 
آقای حاج سید حسین محمدیه است. او در کنار پدرش 
حاج سید رضا محمدیه در روی بامی که صدها کبوتر زیبا 
از آن به پرواز در می آیند می گوید : پدرم حاج سیدرضا 60 

دارنده  قبل  سال 
کبوتران  بهترین 
من  کبوتران  و  بود 
نیز از نسل کبوتران 
آن  از  بعد  است.  او 
اصطالح  به  ایشان 
رفت  شور  از  ما 
اوایل  در  اینکه  تا 
به شور  انقالب من 
از  که  وقتی  آمدم. 
)پدر(  رضا  سید  آ 

گوید،  می  دور  خاطرات  از  او  بگوید،  چیزی  می  خواهیم 
و  تیمسار شیبانی  معروفی همچون  افراد  که  روزهایی  از 
سرهنگ رضایی رئیس نظام وظیفه کاشان در سال 1335 
داشت  که  شغلی  سبب  به  او  کردند.  می  پرانی  کبوتر 
یکی  آوردند.  می  برایش  هدیه  عنوان  به  خوبی  کبوتران 
دیگر آقای بیابانی رئیس اداره قندوشکر بود. او در پایان 
دوستی  باعث  باید  و  است  عشق  یک  کار  این  می گوید: 
با  آنان  دشمنی  باعث  نه  شود  خانگی  کبوتر  دوستداران 
یکدیگر. گفتنی اینکه آقا آسید رضا اکنون 80 سال سن 
دارد و دیگر مثل گذشته ها به این کار نمی پردازد و امروز 
به عنواِن ریش سفید و تماشاچی بر روی بام آمده است. 
فرزندش حاج سید حسین وارث این عشق بازی است او 
در عین حال یکی از تولیدکنندگان موفق فرش ماشینی 
است و اعتقاد دارد نباید این عشق بچه ها را از کار و تالش 

در زندگی باز دارد.
مسابقات دیگري نیز در گوشه و کنار و حاشیه شهر اجرا 
مي شود که در کمترین تعداد آن 80 کبوتر به پرواز در 

مي آیند.

چالش هاي کبوتر بازي: کبوترگیري آزاد – زورگویي 
و بي ادبي ممنوع
بر  علیرغم 
و  بودن  حق 
مالکیت  حفظ 
بر  خصوصي 
خانگي،  کبوتران 
افشاني،  دانه 
کبوتران  نشاندن 
بام  بر  دیگران 
گرفتن  و  خود 
عملي  و  مباه  آن 
رایج است. چه او 

او  از آسمان گرفته و اگر صاحبش توانسته بود  کبوتر را 
را درست تربیت کند، چنین اتفاقي نمي افتاد. پس بازنده 
مالک اولیه کفتر است و برنده و مالک جدید، گیرندهء آن. 
ندارد و  با زورگویي  را خصوصا  بازنده حق مطالبه کبوتر 
باید خواهش کند. خود را کوچک کند. کرنش کند تا اگر 
گیرنده مایل بود آن را به صاحبش برگرداند. گاهي دیده 
مي شود که بازنده به توهین و تهدید و حتي خشونت و 
دسته کشي روي آوردهاست. چنین اعمالي دور از ادب و 

انصاف است و آبروي این عشق را مي برد.
در قدیم که خانه ها هم قد و اندازه یکدیگر بودند و خانه 
اي به خانه دیگر اشراف نداشت رفتن به پشت بام باعث 
دیدن خانه همسایه و آزار او مي شد.خوشبختانه امروزه با 
کشیدن انواع موانع و ساختن دیواره هاي مصنوعي از دیدن 
کبوتربازان  سویي  از  کنند.  مي  جلوگیري  شدن  دیده  و 

پرتعداد در بیرون شهر به این کار مبادرت مي ورزند.
هاي  عارضه  از  دیگر  یکي  انسان  از  مفید  اوقات  گرفتن 
کفترپراني است. باید زمان را مدیریت کرد تا فقط اوقات 

فراغت صرف این عشق شیرین شود.

کبوتربازی های آقای شاعر
در بین کبوتربازهای تاریخ معاصر ایران، یک نام آشنا هم 
به چشم می خورد. ملک الشعرای بهار! دوستعلی معیری 
)اعتصام السلطنه( که نوه محبوب ناصرالدین شاه و یکی از 
کبوتربازان قدیمی ایران بود، در خاطراتش و در مجموعه 
عصر  »رجال  عنوان  با  یغما  مجله  در  او  از  که  مقاالتی 
ناصری« منتشر شده معروف ترین کبوتربازهای تهران را 
متعلق به اواخر عهد قاجار و اوایل عصر پهلوی می داند و 
می نویسد: من از ده سالگی به کبوتر رغبت به هم رساندم 
و اولین بار بدستور دائیم شاهزاده جهانگیر میرزا، در باغ 
از پدرم  و ده کبوتر  برایم النه کوچکی ساختند  فردوس 

گرفتم و در آن انداختم.
و  درآمدم  »عشقبازان«  حلقه  در  نیز  من  پس  آن  از 

پیوسته و بیش و کم 
کبوترانی داشتم، ولی 
بین  آن،  بحبوحه  در 
الی   ،1303 سالهای 
بود  شمسی   1315
که، متجاوز از دوهزار 
کبوتر داشتم. در این 
کبوتربازان  از  سالها 
اول،  طراز  و  معروف 
شاهزاده  از:  می توان 
مرآت السلطان، ملک 
نظام  بهار،  الشعرای 
نوری،  خواجه  الدوله 
عبدالصمد  شاهزاده 
جهانبانی،  میرزا 
مقبل  شاهزادگان 

میرزا  تیمور  شاهزاده  نوه های  مفاخرالسلطنه،  و  الدوله 
سردار معتضد و نصیرهمایون، پسر میرزا زینل را می توان 

نام برد.

چرا کبوتر
 پرواز یکی از آرزوهای دیرینه بشر بوده و هست. عمر این 
آرزو به درازنای طول عمر بشریت می رسد. اما جاذبه و 
ثقل زمین آن چنان به کار خود خوب و دقیق پرداخته گه 
این آرزو را به شکل حسرتی ابدی بر دل بشر وا گذاشته و 
او را  پای بند و اسیر کره خاکی نموده است. تو گویی که 
حتی تکامل فکر و اندیشه بشر که منجر به اختراع بالون، 
نتوانسته  گردید،  فضایی  سفینه  حتی  و  کایت  هواپیما، 
است که این حسرت را ازدل او بزداید. اگر چه می گویند 
نموده  تقلید  پرندگان  از  پرواز  ماشین  ساخت  در  انسان 
اما از سوی دیگر پرواز راحت و اختیاری پرندگان همواره 

سوژه ای حسدش نیز بوده است. 
کبوتر  یعنی  پرندگان  ترین  مهربان  با  باالخره  اینکه  تا 
دوستی برقرار کرده و طی قرن ها به پرورش و اصالح نژاد 
گونه های مختلف این تیره پرداخت است. شاید تا با پرواز 
به  شان  وفاداری  و  قفس  و  زمین  به  بازگشتشان  و  آنها 
شود.  اقناع  و  ارضا  دیرینه  آرزوی  این  از  ای  ذره  انسان 
همین  خود  کبوتر،  و  انسان  دوستی  دلیل  دومین  شاید 
در  که  باشد  زیبا  پرنده  این  متقابل  دوستی  و  وفاداری 
اصطالح کبوتربازان َجلد شدن نام گرفته است. وقتی که 
کبوتری ساعت ها در آسمان پرواز می کند خسته و تشنه 
و گرسنه می شود، دیگران برایش دانه می پاشند، بهترین 
او اعتنایی نمی کند و  اما  جفت ها را نشانش می دهند 
به نزد صاحبش باز می گردد. میتواند تنها یک دلیل عشق 

کبوتر باز به کبوترهایش باشد.

کبوتر در فرهنگ و ادبیات
تقریبا در همه فرهنگ های جهان، کبوتر نشان و سمبل 
صلح و دوستی، معاشقه، خبر خوش، آزادی و ده ها صفت 
تلخ  یعنی  مرگ  حتی  هنرمندان  است.  آفرینش  زیبای 
ترین رویداد هر زندگی را با پرواز کبوتر به سوی آسمان 

تشبیه می کنند  و نشان می دهند. 
یعنی اینکه روح به شکل کبوتر سفید از قفس تن رها شده 

است و به آسمان الیتناهی پرواز می کند. 
بیان داشت که در شعر هیچ شاعری  توان  با جرئت می 
نیست که استعاره ای از کبوتر به کار نرفته باشد و عجبا 
که از میان این همه پرنده در جهان تنها کبوتر است که از 
این بخت و اقبال در میان انسان ها برخوردار گشته  است. 
عشق  برای  شاعری  هیچ  گفت  می توان  یقین  ضرس  با 
عاشق و معشوق یا صلح و دوستی، آزادی و پیک خوش 
قناری  حتی  یا  گنجشک  کرکس،  زاغ،  کالغف  از  خبری 
کند  کفایت  خود  شاید  این  و  کند  نمی  استفاده  بلبل  و 
سبب عشق به کبوتر و کبوتر بازی را. هرچند سهراب عزیز 

آغاز مسابقات کبوتران بلندپرواز کاشان

فصلی برای گروبندی کبوتران خانگی
طلوع

پنچره باز است
و آسمان پیداست

گل به گل ابر سترون در زالل آبی روشن
من نگاهم مثل نو پرواز
گنجشک سحرخیزی

پله پله رفته بی روا به اوجی دور و زین پرواز
لذتم چون لذت مرد کبوترباز

من نگاهم ماهی
خونگرم و بی آرام این دریا

آنک آنک مرد همسایه
چشمانش خواب آلود

آمده چون بامداد دگر بر بام
می نوردد بام را با گامهای نرم و بی آوا

اینک اینک مرد خواب از سر پریده چشم و دل هشیار
می گشاید خوابگاه کفتران را در

و آن پریزادان رنگارنگ و دست آموز
بر بی آذین بام پهناور
قور قور بقورقو خوانان

با غرور و شاد وار دامن افشانان
می زنند اندر نشاط بامدادی پر

تا دل از مهر زمین پست برگیرند
تکیه داده مرد بر دیوار

غرقه در شیرین ترین لذات ، از دیدار این پرواز
ای خوش آن پرواز و این دیدار

»گرد بام دوست« می گردند
نرم نرمک اوج می گیرند ، افسونگر پریزادان

وه ، که من هم دیگر اکنون لذتم زآن مرد کمتر نیست
چه طوافی و چه پروازی
خستگی از بالهاشان دور

وز دلکهاشان غمان تا جاودان مهجور
پنجره باز است
و آسمان پیدا

فارغ از سوت و صفیر دوستدار خاکزاد خویش
کفتران در اوج دوری ، مست پروازند

بالهاشان سرخ
زیرا بر چکاد دورتر کوهی که بتوان دید

ُرسته لختی پیش
شعله ور خون بوته ی مرجانی خورشید

مهدی اخوان ثالت . م – امید
تهران شهریور 1336

با جیرجیرک در یک روز هفته

سمفونی دانوب آبی در کنار آب 
حوض سبز 

گیر  در همه جا دل  و  از ظهر جمعه همیشه  بعد 
بزرگ  است، خسته از هر هر کولر به حیاط نسبتاً 
خانه پناه آوردم. رادیو را روشن کردم تا نم نم شروع 
برنامه  میان  معموالً  که  پیام  رادیو  کنم  نوشتن  به 
بار  این  می کند  پر  خوبی  های  آهنگ  با  را  هایش 
از موسیقی های  دانوپ آبی را پخش می کرد، من 
کالسیک و سمفونی اروپایی چیزی سر در نمی آورم. 
خصوصا  و  وطنان  هم  بیشتر  کنم  می  حس 
مبارك  روی  به  اما  باشند،  اینگونه  همشهریان 
نواز  گوش  برایمان  ریتم  می خواهیم  ما  نمی آورند. 
باشد حال آنکه مثاًل سمفونی بتهوون کلی معنا و 
مفهوم دارد. یک بار این معنا به فارسی برگردانده 
شده بود بیشتر شبیه شعر نو بود و زیبا. اما از خود 
می پرسیم چگونه این نواختن این معنی را میدهد؟ 
سرباز که بودیم یک قسمت از سمفونی بتهوون که 
برای  موزیک  دسته ی  توسط  بود  ریتمیک  خیلی 
دویدن ما نواخته شد. بچه ها به آن می گفتند: ساز 
خر شو خر شو چون واقعاً خر... ببخشید تحریک می 

شدیم و با آن لباس سنگین و ادوات می دویدیم.
دلنشین  برایم  همیشه  هم  آبی  دانوب  خداییش 
هوای  و  حال  به  ببرد  مرا  میخواستم  امروز  و  بود 
جاریست،  شرقی  اروپای  در  که  زیبا  رودخانه  این 
اما ناگهان حالم دگرگون شد آخر این گرمای سگ 
سقط گردان، خورشیدی که مثل یک گوی آتشین 
از پشت غبار ریز گردها دهن کجی می کنند، چیله 
ریخته،  زمین  روی  که  کاج  درختان  خشک  های 
این  و  سرخالی  در حوض  گندیده  و  سبز  آب  این 
گربه مردنی که لب حوض خم شده تا آب بخورد. 
دیگر کجا جایی برای گوش دادن به دانوب آبی می 
گذارد؟ اه ... که یوهان اشتراوس هم اگر اینجا بود 
غلط می کرد سمفونی بسازد. اگر هم می خواست به 
جای دانوب آبی، حوض سبز یا زاینده رود خشک یا 
آب گندیده یکی از رودخانه های شمال و یا کارون 
های  موسیقی  میفهمم  حاال  نواخت.  می  را  آلوده 
خاورمیانه و حتی ایران چرا تا این اندازه غم انگیز 
در  است.  خودمان  روز  و  حال  مناسب  چون  است 
آبی  دانوپ  پیام  محترم  رادیو  که  بود  اثناء  همین 
را قطع کرد و به اخبار پرداخت وضد حال را کامل 
کرد. امروز مردم اهواز گرمای 50 درجه را تحمل 
ریزگردها  اثر  نفر در  از هزار  بیش  زابل  کردند، در 

راهی بیمارستان شدند.

  هفتـه نـامه » مــردم سيــلك « و پایگاه خبری » پيــك سيــلك«
واحد آگهی ها:

     تلفن:55456384 - فكس :55456385 -  ارتباط تلگرامی 09162850642  
www.mardomesialk@gmail.com             www.payk-sialk.ir   
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<< یک تشکر و یک انتقاد از 
شهرداري

بابت جدول گذاري، پیاده رو سازي و آسفالت خیابان 
رضوي  محمد  مهندس  جناب  و  شهرداري  از  مشفق 
پارك  یعني  خیابان  همین  انتهاي  در  اما  متشکریم. 
خاموش  دیر  را  آب  چاه  ها  بیشتر شب  اهلل،  فتح  مال 
مي کنند و آب در سطح خیابان مجاور پارك سرازیر 
مي شود تا به چاه وسط خیابان بریزد. این یک نمونه 

اسراف آبهاي زیر زمیني است.

<<  صفي آباد را هم آباد کنید
به شهردار و مسئولین بگویید زمینهاي زیدي، لتحر، 
فین و حسن آباد خیابان کشي و ساخته شد. پس چرا 
براي دشت صفي آباد که وسط شهر افتاده فکري نمي 
نه  برقي،  نه  آبي،  نه  اي،  نه کوچه  نه خیاباني،  کنند. 

حتي اجازه دیوارکشي. ما واقعا متضرر شده ایم. 
------------------------------------------

قبول  اما  شود.  مي  چاپ  شما  خواسته  سیلک:  مردم 
خانه  و  زراعي  هاي  زمین  بلعیدن  اینطور  بفرمائید 
سازي، آن هم بدون هیچ گونه زیرساخت کار درستي 
پیشرفت  با  ضدیت  به  را  ما  امیدواریم  البته  نیست. 

متهم نفرمایید.

<<  نام گذاری خیابان ها و میادین 
به نام بزرگان یا محله های قدیمی

 
خوشبختانه شهردار شهر ما عالقمند به ابنیه تاریخی 
و بزرگان و مشاهیر این دیار به نظر می رسد. خدمت 
ایشان و دیگر همکارانش عارضیم که: بنای یادبود را 
برای مناسبتها و کسانی برپا می کنند که خطر انقراض 
و فراموشی آنها را تهدید می کند مثاًل بنای یادبود برای 
)علیهم  اطهار  ائمه  مهمتر،  همه  از  و  حافظ   ، سعدی 
پایه  این  بر   . ندارد  مفهومی  و  معنا  هرگز  السالم( 
نام  به  معموالً  نیز  میادین  و  ها  کوچه  و  خیابانها  نام 
احتمال  که  گردد  می  ثبت  مناسبت هایی  یا  اشخاص 
آنها وجود دارد  برای  فراموشی  یا  غبار گرفتگی زمان 
مناسبتهایی  و  معصومین  و  امامان  همچون  بزرگانی 
در  و...  قرآن  و  نماز  رمضان،  عاشورا،  تاسوعا  همچون 
نه  دارالمومنین  شهر  در  و خصوصا  تشیع  اهل  کشور 
تنها کمرنگ نمی شود بلکه سال به سال و روز به روز 

تازه تر می گردد.
و  میادین  نامگذاری  خصوص  در  توصیفات  این  با   
دیار  این  نوابغ  و  مشاهیر  نام  نیست  بهتر  آیا  خیابانها 
زبان  بر  آنان  از  نامی  حتی  آینده  نسل های  شاید  که 
قدیمی  های  محله  اینکه  دیگر  شود.  گذارده  نیاورند، 
منصور  طاهر  رحمت،  سلطان  گریچه،  همچون  شهر 
،طمقاچی ها، پامنار، میان دربهو، در باغ، سنگی پلوی 
وجه  و  داستان  کدام  هر  پشت  که  دیگر  نام  دهها  و 

تسمیه ای نهفته است،
استانه  در  و خیابان کشی های جدید  تخریب  اثر  در 
امروزی  جوانان  بسا  چه  است.  گرفته  قرار  فراموشی 
آشنا  ها  محله  این  آدرس  و  نام  با  کمتر  نیز  کاشان 
باشند تا چه رسد به آیندگان... آیا بهتر نیست در کنار 
سایر متغیر هایی که در نامگذاری خیابان ها و معابر 
دخیل هستند توجه به اماکن و نام های قدیمی نیز در 

دستور کار قرار می گیرد.

<< مصرف آب چاه برای درختان، 
نه آب شرب

 گرما بیداد می کند مصرف آب شرب مردم برای باغچه 
حیاط به دور از انصاف است. خشکاندن درخت چندین 
پس  است.  دیگری  جنایت  نیز  حیاط  باغچه  و  ساله 
پیشنهاد می شود شهرداری در ازای اخذ مبلغی عادالنه 
خانه  بفروشد.  منازل  به  آب  تانکر  توسط  را  چاه  آب 
های حیاط دار و باغچه دار نیز به مانند قدیم حوض و 
مخزنی را برای اینکار تدارك ببینند. در غیر اینصورت 
سیراب  صرف  شرب  قابل  شده  تصفویه  آب  همچنان 
مدیون حق  کردن درختان خواهد شد. مصرف کننده 
الناس و آبفا و مسئولین درمانده  اجابت حق الناس ) 

آب رسانی به شهروندان( خواهند شد.

چند نکته از شهر

دعوت به همکاری
هفته نامه مردم سيلك جهت تكميل 
عالقمندان  از  خود  تحريريه  كادر 
حوزه  در  مطبوعاتی  های  فعاليت  به 
فرهنگی ، ادبی ، اجتماعی و اقتصادی  

دعوت به عمل می آورد .

55456384-85

و   " کاراکو  رزمی"  سبک  اجرایی  دبیر 
ایران  در  رشته  این  ملی  تیم  سرمربی 
منتخب  پوشان  ملی  اردوی  برگزاری  از 
تا  بیست  از  روز  هشت  مدت  به  کاراکو 

بیست و هفتم تیرماه در کاشان خبر داد.
بهزاد عرب نیاسر با بیان اینکه هم اکنون 
2500 ورزشکار از این رشته و سبک رزمی 
در ایران به فعالیت مشغول اند افزود: ملی 
مسابقات  در  سبک  این  فعلی  پوشان 
انتخابی سال گذشته انتخاب شده اند که 
سال  منتخب  تیم  کاشان،  اردوی  از  بعد 
فستیوال جهانی گرجستان  راهی  گذشته 
خواهد شد و اواخر مردادماه سال جاری، 
به مدت سه روز میزبان مسابقات  کاشان 
تا  بود  خواهد   96 سال  کاراکو  انتخابی 
منتخب  تیم  ها،  رقابت  این  برتر  نفرات 

کشور در سال 97 را تشکیل دهند.
وی که سمت ریاست سبک کاراکو در کاشان را هم بر عهده دارد از دکتر شجاع حیدری به عنوان ایرانی بنیانگذار این 
سبک رزمی در جهان نام برد و یادآور شد: سبک کاراکو، ایرانی است و با تلفیقی از بوکس و کاراته در سال 1385 
پایه گذاری شد و هم اکنون در جهان 38 کشور در این سبک که زیر مجموعه ی فدراسیون ورزش های محسوب 

می شود فعال هستند.
عرب نیاسر با اشاره به این که با پیوستن سه کشور دیگر به جمع  9 کشور دارای لیگ سبک کاراکو، این سبک 
به المپیک ورزش های رزمی خواهد پیوست تصریح کرد: در این سبک حریف برای ضربه زدن آزاد است اما ضربه 

خطا  کرده  سقوط  زمین  به  که  رقیبی  به 
محسوب می شود، به عالوه این که ضرباتی 
در قسمت سرشانه  ویژه  به  کاراکو  در  که 
را  سبک  این  تقریبأ  شود  می  استفاده  ها 
از همه سبک های جهان متمایز می کند.

در   " کاراکو  رزمی"  سبک  اجرایی  دبیر 
ایران با یادآوری این که این سبک کمربند 
به عنوان درجه و رتبه بندی ورزشکار ندارد 
رتبه  اصطالح   " خان   " کاراکو،  در  افزود: 
بندی مبارز است و از خان یک به عنوان 
درجه اولیه ی ارزیابی و سطح بندی مبارز 
نام می برند و به عنوان مثال آقای شجاع 
حیدری"  بنیانگذار سبک " هم اکنون خان 
را در جهان   " برتر  رتبه   " این سبک   15
دارند اما فعأل در سطح جهان  ورزشکاران 
کاراکو تا خان 12  و در ایران تا خان 11 
سطح بندی می شوند. سرمربی تیم ملی سبک کاراکو با بیان این که این رشته از همان سال 85 و بنیادگذاری در 
جهان، در ایران هم فعال شد از استان های اصفهان، خراسان، لرستان و گلستان به عنوان استان های پیشرو در 
کاراکو ایران نام برد و افزود:  هم اکنون نیز در کاشان بین 150 تا 200 ورزشکار و پنج باشگاه در بخش مردان و 
یک باشگاه نیز در بخش بانوان به فعالیت در سبک کاراکو مشغول اند که در آینده نزدیک تعداد این باشگاه ها به 

6 عدد افزایش پیدا خواهد کرد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد ایران به عنوان مهد کاراکو و جزیره زیبای کیش بتوانند در دی ماه سال جاری 

میزبانی مسابقات بین المللی کاراکو جهانی را بدست آورند.

عرب نیاسر خبر داد؛ 
کاشان، ميزبان اردوی تيم ملی سبك رزمی کاراکو 

ورزشی

ایرانی نژاد در رقابت های جهانی کیک بوکسینگ جهان در قسمت k1 به مقام قهرمانی رسید. وی که در وزن 
منهای 80 کیلوگرم به این مسابقه ها اعزام شده بود با برتری مقابل نماینده کشور میزبان، موفق به کسب عنوان 

نخست این مسابقه ها و راهیابی به رقابت های جایزه بزرگ چین شد.
ایرانی نژاد هدف از این اقدام»اهدای مدال به شهدای مدافع حرم« را پاسداشت مقام شامخ شهیدان راه دفاع از 
با نثار جان خود به  حریم والیت بیان کرد و گفت: شهیدان غیرت مند مدافع حرم قهرمانان واقعی هستند که 

دفاع از حریم آل اهلل پرداخته و در راه مبارزه با تکفیر گام بر می دارند. این ورزشکار افزود: به نمایندگی از تمام 
ورزشکاران والیت مدار کاشان این مدال را به عنوان کوچک ترین هدیه، به خانواده های شهیدان مدافع حرم که 

زینب وار عزیزان شان را به عرصه جهاد در راه خدا فرستادند، تقدیم می کنم.
مهدی ایرانی نژاد پیش از این افزون بر سه مقام استانی و چهار عنوان کشوری موفق شده بود در رقابت بین المللی  

نیز به مقام نخست دست یابد.

کسب مدال طالی مسابقات حرفه ای کيك بوکسينگ

بار  با هدف کاهش  ایستگاه دوچرخه سواری  ترافیک شهرداری کاشان گفت: طرح احداث  معاون حمل و نقل و 
ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان کاشانی اجرایی می شود.

 محمد مسعود چایچی اظهار داشت: بر اساس آمار بیش از 200 هزار دستگاه موتور سیکلت و همین تعداد خودرو در 
شهرستان کاشان پالك گذاری شده است و بخش زیادی از ترافیک موجود مربوط به فرهنگ شهرنشینی و ترافیکی 
است و باید این مهم در جامعه نهادینه شود، افزود: الزم است شهروندان به جای استفاده از خودروی شخصی از 
خودروی عمومی استفاده کنند اما متاسفانه در حال حاضر بیش از 70درصد خودروهای موجود در خیابان های 

کاشان تک سرنشین و یا دو سرنشین است.
احداث  پروژه  از دوچرخه  استفاده  فرهنگ  کردن  نهادینه  و  ترافیک  کاهش  راستای  در  کرد:  چایچی خاطرنشان 
ایستگاه های دوچرخه و پیش بینی مسیرهای ویژه تردد دوچرخه سواران در دستور کار قرار گرفت و با توجه به 

اجرا می شود و شهروندان  ایستگاه های دوچرخه  نقاط هسته مرکزی شهر،  برخی  جانمایی های صورت گرفته در 
کاشانی می توانند در هر یک از ایستگاه دوچرخه را دریافت و پس از انجام کارخود دوچرخه را در محل دیگر تحویل 

دهند. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان ابراز داشت: فاز اول ایستگاه دوچرخه بهمن ماه گذشته در خیابان 
باب الحوائج راه اندازی شد و تا هفته های آتی در محدوده میدان 15خرداد، شهید رجایی، خیابان بهشتی، کمال 

الملک، مالمحسن و بلوار امام رضا )ع( ایستگاه های دوچرخه نصب می شوند.
با  ایستگاه های دوچرخه سواری در قالب مشارکت در سرمایه گذاری  اینکه قرارداد اجرای پروژه  بیان  با  چایچی 
یک شرکت خصوصی منعقد شده است، بیان کرد: مسیرهای دوچرخه سواری در بلوار نماز، بلوار حرم راوند، بلوار 

دارالسالم و بلوار امام رضا)ع( پیش بینی شده است.

اجرای سومين طرح دوچرخه سواری در کاشان

مهدی سلطانی راد -  هر چند از شجاعت شهرداری کاشان طی دو سه 
سال اخیر در زمینه ی سرمایه گذاری حرفه یی در دو - سه رشته ورزشی 
که تا حدود زیادی باعث رونق ورزش و بازگشت شور و شوق به سالن های 
اما گویا در  به راحتی گذشت  توان  ورزشی دیار هفت هزارساله شد نمی 
این بین بدهکاری مالی حدود نیم میلیارد تومانی به تعدادی از مربیان و 
بازیکنان تیم قهرمان لیگ برتر هندبال ایران در فصل 95 و کشدارشدن 
ساز و کار پرداخت این مطالبات ، برای علی رضا حبیبی و شاگردانش چاره 
یی جز شکایت به مراجع قضایی و کمیته انضباطی فدراسیون هندبال برای 

رسیدن به طلب های شان باقی نگذاشته است .
شاید اگر در شهری که خالی از وجود کارخانه ها و صنایع بزرگ دوستدار 
ورزش نیست، شخص یا مسؤل دغدغه مند و با اعتباری در این سال ها که 
باریج اسانس و توزین الکتریک و فرش چلسی صحنه ی هزینه برای ورزش 
قهرمانی را خالی کردند و فرار را بر قرار ترجیح دادند پیدا می شد تا بتواند 
چهار یا پنج اسپانسر و سرمایه گذار برای رونق والیبال یا بسکتبال و حتی 
فوتسال شهر پیدا کند ارگانی مانند شهرداری کاشان که البته در ساختار 
وظایفش توجه به توسعه  ی ورزش هم دیده می شود امروز برای پرداخت 
ایران هم  بر نوك قله هندبال  باریکنان تیم هندبالش که  دیون مربیان و 

ایستاده اند کا سه ی چه کنم چه کنم دست نمی گرفت!

برای  یی  عرضه  شهر  در  وقتی  پیش  سال  سه  حدود  از  که  آن  نتیجه 
راضی کردن حداقل سه یا چهار سرمایه گذار جهت ورود به عرصه ورزش 
قهرمانی یافت نشد شهرداری کاشان دل به دریا زد و به وسط گود آمد و 
برای فوتبال و بسکتبال و هندبال که دوتای آخری لیگ برتر را به چشم 
تن زدن به آب  دیدند هزینه کرد و ناگفته پیداست که به قول معروف " 
خیس شدن هم دارد " و حاال سرمربی تیم قهرمان هندبال ایران و جمعی 
از شاگردانش خسته از امروز و فردا کردن ها و وعده و وعیدهای پی درپی 
بلدیه چی های کاشان راهی جز شکایت بردن به قانون برای وصول طلب 

های شان پیدا نکرده اند.
همین چند روز پیش بود که میالد مسائلی "ملی پوش هندبال کشورمان و 
عضو تیم هندبال شهرداری کاشان"  با تسنیم مصاحبه کرد و در خصوص 
وجود گذشت  با  آن  پرداخت  عدم  و  کاشان  بازیکنان شهرداری  مطالبات 
این  که  کردیم  را  خود  تالش  تمام  گفت:  برتر  لیگ  پایان  از  ماه  چهار 
موضوع دوستانه حل شود ولی ظاهرأ برای مسئوالن شهرداری کاشان مهم 
به کل تیم است و ما  نیست.600 میلیون تومان بدهی شهرداری کاشان 
از این تیم 300 میلیون تومان چک داریم. متاسفانه مسئوالن با کشیدن 
چک بالمحل حق ما را نادیده گرفته اند. در دیدار اخیر با مسئوالن باشگاه 

شهرداری کاشان، آنها از ما خواستند تا چک ها را برگردانیم و 
علی الحساب 20-30 میلیون تومان به ما بدهند و آن را بین 
زمین  یک  کاشان  در  ما  به  هم  بعد  و  کنیم  تقسیم  خودمان 

بدهند. آنها می خواهند با این کار برای خودشان زمان بخرند.
باالیی  شاه  احمد  گوید:  می  تسنیم  به  ادامه  در  مسائلی 
باشگاه  مالی  امور  مسئول  که  خانمی  و  باشگاه"   "مدیرعامل 
 " ابریشم   و  رضوی  ناظم  و  کردند  امضا  را  چک ها  هستند 
شهردار  و مسئول امور مالی شهرداری" با وعده هایی که دادند 
کار را به اینجا کشیدند و حالوت و شیرینی قهرمانی را از بین 

بردند.
 به گفته ی مسائلی با وجود این شرایط در باشگاه های هندبال 
کشور، نود درصد ملی پوشان دنبال لژیونر شدن هستند. ظاهرا 
مشکالت اقتصادی کشور بیشترین اثر را در هندبال داشته و دو 
سال است که می بینیم حتی تیم های قهرمان هم پول ندارند 
از  مهم تر  چیزی  نکرده اند.  پرداخت  را  بازیکنان  مطالبات  و 
قهرمانی و کسب سهمیه آسیا در لیگ وجود ندارد اما بازیکنان 

با رسیدن به این مهم باز هم حق شان را دریافت نمی کنند. ما با قراردادی 
باز هم  اما  کردیم  لیگ شرکت  در  بوده  که یک چهارم سال های گذشته 
60 درصد مطالبه خود را نگرفتیم. وی در گفتگو با تسنیم تأکید می کند: 
متاسفانه با این نحوه پرداخت ها در زندگی های شخصی به مشکل خوردیم 
و گذراندن این مراحل در دو سال سخت شده است. سال قبل کفش ملی 
هم  باز  اما  می شود  بهتر  بعد  سال  گفتیم  نکرد،  پرداخت  مطالبه یی  هیچ 

امسال شهرداری کاشان با وجود قهرمانی پول ما را نداد.
گله و شکایت هندبالیست های تیم شهرداری کاشان در گفتگو با رسانه ها 
در حالی است که گویا آنها چندی پیش در شورای شهر کاشان با رییس 
در  نشستی هم  اداری شهرداری  مالی  امور  مسؤل  و  رییس شورا  نایب  و 
زمینه رسیدن به یک تفاهم و ساز و کار پرداخت طلب ها برگزار کرده اند 
امید  بارقه ی  از  با مقداری  بازیکنان طلبکار، وقتی  از  اما به گفته ی یکی 
برای وصول طلب ها از شورای شهر خاج شدیم یکی از دوستان شاغل در 
حواله  باز هم  یعنی  این  و  کنید  باید صبر  کماکان  ما گفت  به  شهرداری 

دادن زمان پرداخت طلب ها به زمانی نامعلوم! 
از این موارد که بگذریم گله و شکایت و دلخوری شدید علی رضا حبیبی 
است  بسیاری  تأمل  جای  هم   " فصل95  قهرمان  هندبال  تیم  سرمربی   "
تیم هزینه کرده و مثأل  برای  از جیب خود  که در فصل گذشته مقداری 

اردوی خارج از کشور تیم هندبال شهرداری کاشان که به قول معروف 
سورپرایز سرمربی برای تیمش و البته مسؤالن تیم محسوب می شد را 
قبل از قهرمان لیگ تدارك دید اما او هم در زمره ی طلبکارانی است 
که می گویند بعد از شنیدن انبوه وعده و وعیدها، چاره یی جز شکایت 

بردن به کمیته انضباطی فدراسیون هندبال نمی بیند.
توسعه ی ورزش  به  باید فقط  چاره ی کار کجاست؟ شهرداری کاشان 
والیبالش که  تیم  و  ارومیه  باشگاه شهرداری  مثل  یا  بپردازد  همگانی 
خصوصی،  بخش  گذاران  سرمایه  و  اسپانسرها  بر  عالوه  گویند  می 
اداره ی ورش و جوانان هم دست مدیران این تیم را می گیرد، گوشه 

چشمی هم به توسعه ی ورزش قهرمانی داشته باشد؟ 
سرمایه گذاری در ورزش قهرمانی به قول عوام با یک قران و دوزار که 
نمی شود! حاال که سرمایه گذار بخش خصوصی از 5000 کیلومتری 
تفکر هزینه کرد برای ورزش قهرمانی در کاشان هم رد نمی شود چه 
تفکری باید اندیشید؟ درد جوان ورزش دوست کاشانی که تیم والیبال 
شهرش در فصل89 لیگ برتر، شگفتی ساز شد و در عین حال نمی 

توان با چهار تا جشن و برنامه ی فرهنگی سطحی و آبکی در شهر راضی 
اش کرد را چه کسی باید درك کند؟ 

بخش  گذار  سرمایه  به  کاشان  قهرمانی  ورزش  در  هزینه کرد  واگذاری 
خصوصی که حاالحاالها شدنی نیست چون نیاز به تغییر و تحول در نوع 
نگاه و دیدگاه مدیران کالن شهرستان به مقوله ی ورزش دارد و تا زمانی 
که اینان سقف ورزش قهرمانی شهر را در لیگ های دسته دو و زیرگروه 
کشور ببیند آش و کاسه همین است که می بینیم، می ماند ارگانی مانند 
شهرداری و آن بودجه های محدود که اگر بخواهد یک تنه وارد گود شود و 
همه تنهایش بگذارند، حکایت تراژیک شکایت هندبالیست ها برای وصول 

طلب شان دوباره رخ می نماید!
به  بدهکار  و  این طلبکار  عاقبت  نشویم.  دور  این گزارش  داستان  اصل  از 
کجا می کشد؟ یک سوی ماجرا مربیان و بازیکنانی هستند که یک فصل 
حاال  و  نشستند  ایران  هندبال  برتر  لیگ  قله ی  به  و  درخشیدند  خوش 
پولشان را می خواهند و برای محکم کاری دست به دامان کمیته انضباطی 
فدراسییون و نهادهای قضایی بیرون از فدراسیون شده اند و سوی دیگر 
ماجرا که به گفته ی طلبکاران ، با هزار ترفند مثل دادن زمین و امروز و 
از طلب  ناچیزی  مقدار  به  ها  تا هندبالی  زمان می خرد  دارد  فردا کردن 

شان راضی شوند .. 

 شکایت هندبالی ها از مدیریت باشگاه شهرداری کاشان به فدراسيون و مراجع قضایی
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مهدیه ستارپور / گرمازدگی در فصل تابستان یکی از معضالت و مشکالت روزهای گرم سال 
است.در فصل تابستان با کمک خوراکی ها و میوه های می توانید از گرما زدگی پیشگیری کنید.

تحمل گرما و حرارت نور خورشید کار ساده ای نیست. در واقع خورشید با تمام خواص و فوایدی 
که دارد اگر حواستان نباشد می تواند برای سالمتی خطرآفرین نیز باشد. کم آبی بدن، گرمازدگی، 
سوختن پوست و غیره از مضرات همین تابش بی امان است. خوراکی های زیادی وجود دارد که 

سرشار از آب هستند و برای رفع تشنگی مفیدند و 
عالوه بر خنک کردن باعث تأمین آب بدن می شوند.
در نتیجه الزم است برای تحمل این گرمای شدید 
توجه ویژه ای به تغذیه ی خود بدهید از مواد غذایی 
ماده ی  مطلب چند  این  در  کنید.  استفاده  مناسب 
غذایی فوق العاده را معرفی می کنیم که تحمل گرما 

را آسان تر می کنند.
 

برای جلوگیری از گرمازدگی لیمو ترش بخورید
در هر فصلی از سال باید به میزان کافی آب نوشید. 
اما در فصل تابستان به علت گرمای هوا  نیاز بدن 
برای  است  الزم  نتیجه  در  می شود.  بیشتر  آب  به 
جلوگیری از گرمازدگی روزانه حداقل یک و نیم لیتر 
آب بنوشید. البته نوشیدن آب خالی برای خیلی ها 
این صورت است که  چندان دل  چسب نیست. در 
می توانید کمی آب  لیموترش به داخل آب خنکتان 
بیشتری  آب  که  می شود  باعث  کار  این  بچکانید. 
به  بماند. می توانید  بدنتان خنک تر  البته  و  بنوشید 
شربت آب لیمو نیز فکر کنید. فقط الزم است میزان 

قند افزوده به آن را کنترل کنید.
 

با هویج رنده شده از گرمازدگی تان جلوگیری 
کنید

در گرمای بی امان تابستان، مهم ترین مسئله تأمین آب بدن است، زیرا دمای باال نیاز به کنترل 
و تنظیم دمای بدن را پررنگ تر می سازد. بدن برای این کار نیاز به انرژی و صد البته آب دارد. 
در نتیجه توصیه می کنیم برای دریافت انرژی و آب همزمان به سراغ سبزیجات تازه و سرشار از 
آب بروید. می توانید برای پیشگیری از گرمازدگی  هویج رنده شده مصرف کنید. قند موجود در 
این سبزیجات، طبیعی هستند در نتیجه عالوه بر انرژی  رسانی، آب بدنتان را نیز تأمین می کنند. 
خوردن هویج رنده شده که از قبل در یخچال گذاشته اید عالوه بر اینکه خنکتان می کند میزان 

زیادی ویتامین، مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها و فیبر به بدنتان می رساند.
 

کدوی بخارپز برای جلوگیری از گرمازدگی مفید است
اگر از گرما کالفه شده اید بهتر است برای جلوگیری از گرمازدگی برای خودتان سبزیجات بخارپز 
تهیه کنید. این شیوه ی پخت وپز بیشترین میزان آب موجود در سبزیجات را حفظ می کند. شما 
می توانید سبزیجات مورد عالقه  خود را امتحان کنید. بهتر است بدانید که کدو سرشار از آب است 

و به همین دلیل مصرف آن در هوای گرم بسیار توصیه می شود.
ساالد خیار برای جلوگیری از گرمازدگی بسیار مناسب است

بهترین زمان برای مصرف زیاد خیار روزهای گرم سال است. خیار سرشار از آب است، در نتیجه 
برای خنک شدن و پیشگیری از گرمازدگی بهترین کار تهیه ی ساالد خنک با خیار تازه است.

برای جلوگیری از گرمازدگی در فصل تابستان از توت فرنگی استفاده کنید
اگر جزو افرادی هستید که نمی توانید بدون دسر غذایتان 
را به پایان برسانید اما در روزهای گرم شیرینی دسرهای 
این  بروید.  به سراغ توت فرنگی  را می زند،  معمولی دلتان 
میوه  خوشمزه سرشار از آب است و در عین  حال شیرینی 
آن می تواند بهترین دسر بعد از غذا باشد. فرقی نمی کند 
که آن را به صورت میوه ی تازه میل کنید و یا اینکه از قبل 
کمپوت تهیه کرده باشید. در هر حال توت  فرنگی دوست 
روزهای گرم است. البته در تهیه  کمپوت یا پوره ی آن نیاز 
به شکر زیاد ندارید. یادتان باشد که توت فرنگی و همچنین 
هلو سرشار از آب هستند. بنابراین بهتر است همیشه در 

سبد میوه ی تابستانه تان حضور داشته باشند.
 

برای خنک شدن بدنتان به جای بستنی بهتر است 
از شربت استفاده کنید

در مصرف شربت ها به دلیل دارا بودن قند فراوان احتیاط 
از  بستنی  خوردن  جای  به  می کنیم  توصیه  البته  کنید. 
شربت آب لیمو و غیره استفاده کنید چون عطشتان را رفع 
کرده و خنکتان می کند. توجه داشته باشید نوشیدنی های 
جزو  غیره  و  شربتی  تخم  یا  خاکشیر  مانند  ایرانی  اصیل 
از  وپیشگیری  گرما  تحمل  برای  نوشیدنی ها  بهترین 

گرمازدگی هستند.
 

هندوانه برای پیشگیری از گرمازدگی بسیار مفید است
هندوانه از 92 درصد آب تشکیل شده است و طرفداران زیادی دارد. برای تحمل گرمای شدید و 
تأمین آب بدن خود همیشه در یخچالتان هندوانه داشته باشید. این میوه سرشار از آنتی اکسیدان ها 

و ویتامین ها است.
 

برای جلوگیری از گرمازدگی حتما از سبزیجات استفاده کنید
درست است که مواد غذایی اشاره شده بیشترین تأثیر را در رفع عطش و تحمل گرما دارند اما 
نباید مواد غذایی دیگر را فراموش کرد. اصرار بر مصرف مواد غذایی سرشار از آب به این معنی 
نیست که از خوردن مواد غذایی مفید دیگر غافل شوید. یکی از بهترین روش های رفع عطش و 
تأمین آب بدن تهیه ی سوپ های سرد با سبزیجات است. حتماً به این گونه سوپ ها گوجه فرنگی 
نیز اضافه کنید تا عالوه بر آب از ویتامین ها و مواد معدنی آن نیز بهره مند شوید. همچنین حتماً 
برنامه ی  در  نیز  دریایی  غذاهای  و  سیب زمینی  حبوبات،  کامل،  نان  گوشت،  ماهی،  تخم مرغ، 

غذایی تان داشته باشید.

به کمك این روشها از گرمازدگی پيشگيری کنيد
انتقال زباله های بیمارستانی در پوشش زباله های 

شهرداری

دفن پنهانی زباله های خطرناک 
بيمارستانی در استان ها

ضمن  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب 
هشدار نسبت به ادغام زباله های بیمارستانی با زباله های 
موجب  مسئله  این  گفت:  ها،  استان  برخی  در  شهرداری 
شده تا شیرآبه این زباله ها وارد رودخانه ها و دریاها شود.

،محمد حسین قربانی ، درباره برخی اظهارنظرهای مبنی 
بر اینکه 90 درصد بیمارستان ها مجهز به دستگاه های بی 
خطرسازی هستند، افزود: به نظر می رسد این آمار و ارقام 
مراکز  های  بیمارستان  در  زیرا  است  واقعی  غیر  حدی  تا 
استان ها و بسیاری از شهرستان ها هنوز مجهز به دستگاه 

های بی خطرسازی زباله ها نیستند.
بی  های  دستگاه  نبود  جهت  به  که  است  آن  واقعیت 
های  زباله  این  متاسفانه  ها،  بیمارستان  در  سازی  خطر 
و  شود  می  شهرداری  های  زباله  با  مخلوط  بیمارستانی 
در محل دفن زباله ها ریخته شده که آسیب و آفت های 

فراوانی را به همراه دارد.
کوچک  شهرهای  از  بسیاری  در  کرد:  تصریح  همچنین 
بیمارستانی  زباله های  بردن  بین  از  برای  امکانات  حداقل 
وجود ندارد؛ آمار و ارقام وزارت بهداشت برای مرکز تهران 
است و بعید است این آمار کل کشور را در بر گیرد زیرا 
شهرهای کوچک از داشتن چنین امکاناتی بی بهره هستند.

زباله های  با  بیمارستانی  زباله های  ادغام  یادآور شد:  وی 
شهرداری سبب شده تا شیرآبه این زباله ها وارد رودخانه 
ها، تاالب ها و دریاها شود که بدون شک خطرات زیادی را 

به دنبال خواهد داشت.
شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  نایب 
این  کشور  شمال  حوزه  در  متاسفانه  گفت:  اسالمی، 
مشکالت دو چندان است که دریای خزر را با خود درگیر 
کرده لذا به نظر می رسد برای جلوگیری از بحرانی شدن 

وضعیت متولیان امر چاره ای بیندیشند.

٩8 مورد عمليات زنده گيری مار 
در 3 ماهه اول سال ٩6 توسط 

آتش نشانان

در  کاشان  موذی  حیوانات  و  مار  گرفتن  عملیات  شمار 
سه ماهه اول سال جاری توسط روابط عمومی آتش نشانی 

98 مورد ذکرگردیده است.
ایمنی  و  آتش نشانی  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
خدمات ایمنی شهرداری کاشان: آغاز فصل گرما در مناطق 
دارای آب وهوای گرم و خشک یکی از عالئم ورود گروهی 
به  خزندگان  و  مارها  انواع  ازجمله  جانوران  و  حیوانات  از 
به  است  کاشان  شهر  ازجمله  مسکونی  و  شهری  مناطق 
در  مارها  به ویژه  و  موذی  رؤیت حیوانات  آمار  که  صورتی 
شهرستان،   این  روستاییان  و  شهروندان  مسکونی  منازل 

هرسال در حال افزایش است.
و  شکل  مثلثی  سمی  مارهای  سر  گزارش  این  اساس  بر 
غیر  مارهای  درحالی که  است  بدن  راستای  از  زده  بیرون 
سمی سری معمول گرد و مدور و در راستای بدن دارند و 
همچنین در مارهای سمی در نقطه گزش معموالً جای دو 
مارهای  در  درحالی که  است  قابل تشخیص  به خوبی  دندان 
غیر سمی در نقطه گزش جای دو سری دندان موازی دیده 

می شود.

اولين زایمان طبيعی در بيمارستان 
فوق تخصصی آیت اهلل یثربی با 

روش LDR انجام شد
اولین زایمان طبیعی با روش LDR و حضور مستمر همسر 
و مادر بیمار در زمان زایمان پیش از ظهر امروز یکشنبه 4 
تیر ماه توسط خانم دکتر تقریری جراح و متخصص زنان و 
زایمان در بیمارستان فوق تخصصی آیت اهلل یثربی رحمت 

اهلل علیه  انجام گرفت .
دکتر  خانم  همکاری  با  زایمان  این  است  ذکر  به  الزم 
بیمارستان  مامایی  گروه  و  نوزادان  متخصص  هرپیشه 

صورت پذیرفت.

»گل« دومين مخدر مصرفی ایران 
معرفی شد

براساس آخرین »شیوع شناسی« تعداد معتادان در ایران 
به 2 میلیون و 808 هزار مصرف کننده مستمر مواد مخدر 
مشتقات  و  جوآنا  ماری  که  درحالیست  این  است؛  رسیده 
آن شامل گل، گراس، علف با 11.9 درصد، پس از تریاك 
کنندگان  مصرف  میان  در  مصرفی  مخدر  مواد  دومین 

مستمر مواد مخدر در ایران است.
گفت:   اعتیاد  درمانگر  و  روانپزشک  قدیرزاده،  محمدرضا 
اینکه تبعات شیشه نسبت به مصرف گل و حشیش بسیار 
جایگزینی  این  از  بسیاری  می شود  باعث  است،  بیشتر 
حال  در  که  سنی  گروه  بدانیم  باید  اما  باشند  خوشحال 
هستند  جوانا  ماری  و  گل، حشیش  کننده  مصرف  حاضر 
در سنین پایین تری قرار دارند. باوجود آنکه سن مصرف در 
اما متاسفانه آنچه  به طور رسمی اعالم نشده  حال حاضر 
که ما می بینیم نشان دهنده آن است که سن مصرف به 

دبیرستان کشیده شده است.

خبر

وزیر بهداشت:سهم توليد گياهان دارویی در بازار حدود 6 هزار ميليارد ریال در سال است
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سهم تولید گیاهان دارویی در بازار داخلی حدود 6 هزار میلیارد 

ریال در سال است و رشد 2 برابری این میزان در دولت تدبیر و امید در تاریخ ایران بی سابقه است.
به گزارش ایرنا، سید حسن قاضی زاده هاشمی در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به حمایت دولت از شرکت 
های دانش بنیان طب سنتی ابراز کرد: در حال حاضر در داخل کشور نزدیک به 120 شرکت ثبت شده دانش 
بنیان طب سنتی داریم که اگر مقایسه ای در زمینه تولید داروهای گیاهی و صادرات آن در شروع فعالیت دولت 
دوازدهم داشته باشیم، 90 درصد افزایش تولید داروی گیاهی را نسبت به پیش از زمان فعالیت دولت تدبیر و 

امید شاهد هستیم.
وی گفت:در زمینه گیاهان دارویی فرهنگ مصرف و دانش و مواد اولیه آن را داریم و در دولت دوازدهم شاهد 
توسعه طب سنتی، افزایش فرصت اشتغالزایی و سرمایه گذاری در این بخش به معنای واقعی، نه سودجویی و 

اغفال مردم خواهیم بود.
دومین جشنواره ملی طب سنتی و گیاهان دارویی نطنز به مدت 4 روز) از 6 الی 9 تیرماه( در این شهرستان 
برگزار شد. برگزاری نشست های تخصصی دستیاران طب سنتی، کالس های آموزشی ترویج و کاربرد گیاهان 
دارویی، نمایشگاه ویژه و راه اندازی غرفه های محصوالت در قلعه کوهاب با حضور دست اندرکاران حوزه های 
مرتبط با جشنواره، برگزاری جشن های شبانه، مراسم کودك و طبیعت و ایجاد تورهای طبیعت گردی از برنامه 

های شاخص این جشنواره بود.

در راستای اهمیت بیماری های بومی ایران از جمله  بیماری تب خونریزی 
بیماری های  با  تیرماه روز ملی مبارز  دهنده کریمه کنگو و تب مالت 13 

منتقله بین حیوان و انسان نامگذاری شده است.
بیماری تب مالت ازجمله بیماری های مهم قابل انتقال بین حیوان و انسان 
می باشد که خسارات اقتصادی از طریق سقط جنین، نازایی، عدم باروری، 
نیز  و عوارض جانبی  موارد سبب مرگ حیوان  برخی  در   ... و  کاهش شیر 

می گردد.
خوردن  دامی  های  فرآورده  و  دام  با  مستقیم  تماس  طریق  از  نیز  انسان 

فرآورده های لبنی آلوده به این بیماری مبتال می شود.
این بیماری در دام غیر قابل درمان بوده و درمان آن در انسان بسیار طوالنی و پر هزینه 
است که بیشترین موارد 
آلودگی از طریق مصرف 
پنیر تازه بومی )محلی( 

بوده است.
توصیه ها:

گرفتن  جدی   -1
سوی  از  ها  آموزش 
خصوص  در  مردم 
عدم مصرف پنیر تازه 

بومی
شیر  جوشاندن   -2
در صورتی که امکان 
پاستوریزه نمودن آن 

فراهم نباشد

3- خودداری از مصرف شیرینی حاوی خامه غیر پاستوریزه
4- عدم مصرف بستنی غیرپاستوریزه )بستنی سنتی (
5- واکسیناسیون دام ها تحت نظارت اداره دامپزشکی

6- رعایت اصول بهداشت حفاظت فردی  توسط دامداران، قصابان، سالخان و ..

*بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو :
  بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بیماری ویروسی و با عالئم تب 

ناگهانی، سردرد شدید و درد عضالنی همراه باخونریزی بروز می کند.
از آنجائیکه اولین موارد شناخته شده این بیماری در شبه جزیره کریمه در 
روسیه و به دنبال آن در کشور کنگوی آفریقا اتفاق افتاده است، این بیماری 

به نام تب کریمه کنگو نامگذاری شده است .
تا  بهار  )اواسط  در فصل گرم سال  بیشتر  کنگو،  کریمه  تب  بیماری  شیوع 
اواخر تابستان( همزمان با فصل فعالیت عامل بیماری یعنی کنه ها می باشد.

افرادی که بیشتر در معرض خطر این بیماری شامل دامداران و کشاورزان، 
و  کارکنان  دامپزشکان،  دباغان،  سالخان  قصابان،  و  ها  کشتارگاه  کارگران 

پرستاران، پزشکان مراکز و بیمارستانها ... هستند.
با  تماس  دست،  با  کنه  کردن  له  و  دستکاری  کنه،  نیش  طریق  از  انتقال 
دامهای آلوده )تماس با خون و ترشحات الشه دام بیمار در زمان ذبح(، تماس 
با ترشحات، خون، و نمونه بافتی افراد مبتال راه های انتقال این بیماری است.

آن  انتقال  راه  به  باتوجه  بیماری،  عوارض  ظهور  و  کنگو  کریمه  تب  عالیم 
متفاوت است. عالیم این بیماری در فاصله زمانی 1تا 3روز بعد از انتقال از 
طریق گزش کنه و 5تا 7 روز بعد از انتقال از طریق خون و ترشحات آلوده 

حیوان نمایان می گردد.
دوره نهفتگی این بیماری حداکثر تا دو هفته می باشد.

*  عالیم تب کنگو قبل از خونریزی:
 سر درد شدید، تب و لرز، درد عضالنی به ویژه در پشت و پاها، احساس 
گیجی، درد و سفت شدن گردن، درد در ناحیه چشم ها و حساسیت به نور، 

حالت تهوع و استفراغ، اسهال و درد شکم، بی اشتهایی.

 *عالیم تب کنگو بعد از خونریزی:
بعد از روز سوم تا پنجم بیماری آغاز می گردد، این مرحله بین 3تا 10روز 
)متوسط 4روز( طول می کشد. این عالیم شامل خونریزی پوستی در اندام 
های باالی بدن مانند زیر بغل، زیر پستان ها در زنان، خونریزی از بینی و لثه 

و گوش ها، خونریزی رحم و خونریزی از مجاری ادرار

*  راه های پیشگیری از ابتالء به بیماری
نگهداری  یخچال  در  )48ساعت(  را  جگر  و  )24ساعت(  را  تازه  1-گوشت 

نمایید.
 2-در هنگام قطعه قطعه کردن گوشت از دستکش استفاده کنید.

صابون  و  آب  با  را  خود  های  دست  گوشت  کردن  قطعه  قطعه  از  3-پس 
شستشو دهید.

4- وسایل استفاده شده را با وایتکس ضدعفونی کنید.
5- هرگز گوشت و جگر نیم پز یا خام استفاده نکنید.

6- هیچ وقت خود را در معرض گزش کنه قرار ندهید.
8-  کارکنان کشتارگاه ها وسالخان درموقع ذبح دام حفاظت فردی را رعایت 

نمایند.
9- کارکنان بهداشتی درمانی در موقع مراقبت از بیماران حفاظت فردی را 

رعایت کنند.

13 تيرماه روز ملی مبارز با بيماری های منتقله بين حيوان و انسان
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مجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتی 
کتاب برگزیده ششمين جشنواره پژوهشهای برتر 

مالياتی و ماليه عمومی
نویسنده احمد زارع مقدم 

امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی به شمار 
می رود. به عبارت دیگر مالیات نه تنها به عنوان یکی از اقالم درآمد 
دولت محسوب می شود ، بلکه دولت ها می توانند با اعمال سیاست های 
مختلف اقتصادی و مالیاتی ، در زمینه توزیع عادالنه درآمد و حمایت از 

اقشار آسیب پذیر اقدام نمایند.

مطالعات نشان می دهد ، نظام مالیاتی کشور در جلب اعتماد و رضایت 
مودیان مالیاتی نسبت به نظام مالیاتی ناموفق بوده و یکی از بزرگ ترین 
و  مالیاتی  قوانین  به  اشراف  و  آگاهی  عدم  مالیاتی،  مودیان  مشکالت 
همچنین امر تشخیص و وصول مالیات است. در این کتاب سعی بر آن 
بوده که قوانین مالیاتی و بخشنامه ها به زبان ساده در اختیار اشخاص 
حقیقی و اصناف قرار بگیرند. از جمله مواردی که در کتاب ذکر گردیده 
می توان به این عنوان ها اشاره کرد. انواع مالیات؛ مالیات بردرآمد مشاغل؛ 
مالیات بر درآمد امالك؛ مالیات بر درآمد اتفاقی؛ مفهوم ارزش افزوده و 
مفهوم سود؛ نظام مالیات بر ارزش افزوده؛ معافیت ها؛ تشویقات مالیاتی؛ 

جرائم مالیاتی؛ و جداول اطالعات مالیاتی.«
بخش اول :اشخاص مشمول مالیات 

بخش دوم : مالیات بر دارایی
بخش سوم :مالیات بر در آمد - در این بخش مولف سعی نموده ، به 
از آخرین اصالحات قانون مالیات مستقیم  با استفاده  صورت دقیق و 
درآمد  بر  مالیات  امالك-  درآمد  بر  مالیات  معرفی  به  فصل  درهفت 
کشاورزی - مالیات بر درآمد حقوق - مالیات بر درآمد مشاغل - مالیات 
بر درآمد اشخاص حقوقی - مالیات بر در آمد اتفاقی - مالیات بر جمع 

درآمد ناشی از منابع مالی مختلف  بپردازد . 
بخش چهارم : در مقررات مختلفه 

بخش پنجم : سازمان تشخیص و مراجعه مالیاتی 
پخش ششم : پیوست ها شامل : آیین نامه های مربوط به نوع دفاتر ، 
اسناد و مدارك و روش های نگهداری – آیین نامه اجرایی ماده 219 
بر  مالیات   – مالیاتی  دادرسی  دستورالعمل   – مستقیم  مالیات  قانون 

ارزش افزوده 

اصول برندسازی در کسب و کارهای بزرگ
راهنمای  کتاب  یک  از  خوب  ترجمه  یک  از  فراتر  چیزی  کتاب  این 
اقتصادی است که توسط سه تن از استادان دانشگاه که بعضی از آنها 
تجربه عملی )مدیریت بانک ها، مشاور و مدرس برخی موسسات و نهاد 
های مالی کشور( را در کارنامه خود دارند، تهیه گردیده است. به جز 
دکتر  و  زاده  رضا جالل  دکتر سید  دیگر  نفر  دو  عزیزیان  بابک  دکتر 
عباسعلی حاجی کریمی کاشانی هستند. این کتاب طریقه برندسازی 
و تاریخچه ای از برندهای بزرگ جهان و نیز آفت های برند و فضای 

کسب و کار را به زبان قابل فهم برای خوانندگان فارسی زبان توضیح 
کتاب  پشت  دیباچه  زبان  از  را  ارزشمند  کتاب  این  معرفی  می دهد.  
بخوانید: کتاب حاضر ترجمه آزاد از کتاب خانوم« دنیزلی یون«  با نام 
»برندهای بزرگ چه کاری انجام میدهند - هفت اصل ساخت برند که 
بهترین را از بقیه جدا می کنند« می باشد.  کتاب مذکور در میان ده 
inc. کتاب برتر سال 2014 در حوزه بازاریابی به انتخاب وب سایت
com و قلم جفری جیمز بوده و امتیاز 4/7 را از وبسایت آمازون دریافت 
کرده است. کتاب حاضر برای رهبران، مالکان و مدیران ارشد کسب و 
کار )افرادی که فرهنگ عملیات مرکزی و تجربیات مشتری یک سازمان 
را بر می انگیزاند(،دانشجویان)به ویژه دانشجویان مقاطع ارشد و دکترا 
اجرایی(  مدیریت  و  بازرگانی  مدیریت  رشته  مختلف  های  گرایش  در 
افراد تضمین کننده به کارگیری پتانسیل  این  نوشته شده است زیرا 
نه چندان دور  ای  آینده  یا  و  برند شرکت خود در حال حاضر  کامل 
هستند.  بنابراین امیدوار است  با بکارگیری پیوسته اصول ارائه شده در 

این کتاب بتوانید برندی قدرتمند و شایسته بسازید.

معرفی کتاب 

انسان  برای  همیشه  اعداد  و  تاریخ  ذهن سپردن  به    / قرائتی  مسعود 
مشکل بوده است اما ادبیات ایران با صنعت زیبایی به نام ماده تاریخ یا 
این طفل گریز پای را در قالب حروف کلمات و  فّرار  حساب ُجَمل پای 

حتی ابیات زیبا به غل و زنجیر حافظه کشیده است.
محسوب  عدد  یک  نماد  فارسی  حروف  از  یک  هر  ادبی  صنعت  این  در 
می گردد مثاًل الف =1 ب= 2 ج = 3 و د =4  به همین ترتیب تا عدد 10 
ادامه یافته است. سپس بقیه حروف را ده تا ده تا و بعد صدتا صدتا جلو 
رفته دسته آخر هم برای جلوگیری از فراموشی این حروف و اعداد آنها را 
به ترتیب اعداد در هشت کلمه سه یا چهار حرفی مصنوعی )بدون معنا( 

دسته بندی نموده است.  مانند ابجد - هوز- خطی و... .
با این مقدمه کوتاه حساب کنید چه مقدار مهارت ادبی و ریاضی الزم است 
تا شخص کلمه ای را بسازد که از یکسو عدد مورد نظر را ارائه دهد و از سوی 
دیگر این کلمه زیبایی بار معنایی و مناسبت الزم را داشته باشد ! حاال دامنه را گسترده تر کنید یک مصرع از 
شعر چگونه باید سروده شود که عدد مورد نظر را بیان کرده و زیبا باشد، مصرع اول و بقیه ابیات ماقبل خود هم 

معنی و هم قافیه باشد، بار معنایی واالیی را نیز با خود حمل کند.
 استاد عبدالرحیم رجبعلی زاده از جمله شاعرانی است که ید طوالیی در سرودن اینگونه ابیات یا همان ماده تاریخ 

دارد وی با تخلص بّنا متولد 1333 در کاشان است که از قضا به شغل بنایی نیز اشتغال داشته است.
اما علی رغم داشتن این حرفه سخت و طاقت شکن، به سبب عالقه مندی از یک سو و نبوغی که خداوند در 
نهادش قرار داده دمی از مطالعه، شرکت در انجمن های ادبی و تالش برای دانستن باز نایستاده است. حاصل این 
عالقه مند سرودن ابیاتی در بیان ماده تاریخ برای اشخاص بزرگ و قابل احترام مردم، وقایع مهم تاریخی، تولد یا 

مرگ یا پیروزی چهره های ملی و صدها تاریخ و عدد دیگر بوده است.
 حق بهداد سلیمی خورده شد 

روزی که بهداد سلیمی به نمایندگی از کشور ایران در المپیک ریو دوژانیرو پایتخت برزیل شرکت نمود به سبب 

بی مهری داوران از دریافت مدال قهرمانی محروم ماند، بّنا چند بیتی زیبا در این باره سرود که مصرع پایانی آن 
بیانگر تاریخ آن ناداوری یعنی سال 1395 خورشیدی می باشد.

 دیدی ای دل در المپیک ریو 
پهلوان بهداد ما افسرده شد
 با چنان ناداوری از داوران
 گلبن باغ دلم پژمرده شد
خواستم تاریخ آن ناداوری

 چون که حق قهرمانی برده شد
 کرد بّنّا سر درون جمع و گفت 

حق بهداد سلیمی خورده شد 
طبق صنعت ایهام سر بّنا هم می تواند کله بّنا باشد و هم ب باشد که وقتی به مصرع آخر اضافه شود سال 1395 

را حاصل می گرداند. به این صنعت شعری نیز تعمیه گفته می شود.
 و آخرین ماده تاریخ : پیروزی حسن روحانی در انتخابات

دوباره شد رییس دولت اسالمی ایران
خجسته حضرت روحانی آن فرزانه دوران
 برای انتخابش گفت بّنا سال خورشیدی
حسن روحانی طیب رئیس دولت ایران

اگر در مورد چگونگی به دست آمدن این تاریخ کنجکاوی کنیم میتوانیم حسن را 118 )ح =8 س= 60 و ن=50 ( 
روحانی 275 طیب 21 رئیس 280 دولت 440 و ایران 262 به حساب آوریم. حاصل جمع این اعداد 1396 خواهد 
بود. مطلع یک مرثیه برای امام حسین )ع( اینگونه آغازمی شود : " شاهی که ز قتل اوست برپا ندبه " کلمه ندبه به 

معنای گریه است و عدد 61  معادل سال قمری واقعه کربال را حاصل می دهد.

ماده تاریخ نویسی در ادبيات ایران

   عبدالرحیم رجبعلی زاده
شاعر، تخلص " بّنا "

به خوبی می  تاتر کاشان  اهالی  را  مهدی سلطانی راد / مجتبی جدی 
از  نوبت  این  روز،  تیره  مردمان  لرزان  سعادت  پل،  آبی،  نیلوفر  شناسند. 
 79 سال  از  که  دیگر  های  نمایش  بسیاری  و  همیشگی  همان  کسان، 
از  بسیاری  خاطر  در  است  برده  صحنه  روی  به  رها  تاتر  گروه  عنوان  با 
هنردوستان به ویژه  اهالی تأتر و مخاطبان این هنر در کاشان مانده است 
و اگر خوب در ذهن مان جستجو کنیم به او و ایفای نقش آن پسر عاشق 
پیشه در نمایش " پستچی پابلو نرودا " در کاشان، کار استاد کوشک جاللی 
می رسیم. مجتبی جدی سرپرست گروه تاتر رها از گروه های فعال استان 
اصفهان است و در حال حاضر به عنوان معاون اجرایی در مرکز تأتر مولوی 
دانشگاه تهران مشغول فعالیت است. در آستانه ی 14 تیر و شروع اجرای 
نمایش دو هفته ای " چشم های بسته از خواب " در خانه تأتر کاشان و 
تماشاخانه ی نوبنیاد استاد بهمن صادقپور به سراغ او رفتیم تا بیشتر در 
جریان جدیدترین کاری که در مقام کارگردانی و با بازی زهره استادی، 

رویا فخاری و علیرضا لطفی زاده روی صحنه می برد قرار بگیریم.

راجع به " چشم های بسته از خواب " بعد از رفتنت از کاشان بگو؛ 
چه شد که بعد از کوچیدن به تهران، نتوانستی خیلی از تأتر کاشان 

فاصله بگیری؟ 
کارکردن در تأتر جغرافیا و مرز ندارد. من اول به دلیل قبولی در مقطع فوق 
لیسانس رشته ی کارگردانی تأتر به تهران رفتم ، یعنی یک جور توفیق 
اجباری! ولی دلیل این که هنوز در کاشان کار می کنم این است که من 
یک گروهی دارم که نسبت به این گروه تعهد دارم، بنابراین نمی توانم آنها 
را فراموش کنم و هر زمان که فرصت داشته باشم بر خودم واجب می دانم 
که با گروهم کار کنم. هر چند که فرصت کار کردن با همه ی اعضا گروه 
را در این سال ها کمتر یافته ام و به سختی می توان نمایش نامه ای کار 
کرد که بتوان از همه ی اعضا استفاده کرد. البته بعضی از آنها در مواقعی 
با دیگر کارگردان ها ی کاشان هم کار می کنند. مثل آقای شریعت زاده یا 
مهدی سده ای و عباس جمالی و... که در کارهای شان از بچه های گروه 

رها استفاده کرده اند.

انتخاب این نمایشنامه بر چه اساسی بوده است؟ چه چیزی در " 
چشم های بسته از خواب " وجود داشت که به سراغ آن رفتی؟

من در میان نمایش نامه های آقای چرمشیر چند نمایش نامه را خیلی 
دوست دارم. یکی نمایشنامه ی " در مصر برف نمی بارد" است که اجرای 
زیبایی از آن در سال 82 دیدم به کارگردانی دکتر علی رفیعی. دیگری 
نمایشنامه ی " رقص مادیان ها" که خوانشی جذاب از نمایشنامه ی یرما 
اما در  که آتیال پسیانی آن را اجرا کرد.  ریچارد سوم"  است و یکی هم" 
میان نمایش نامه های چاپ شده ی او " چشم های بسته از خواب " را 
بیشتر از بقیه دوست دارم. فضای حاکم بر روح این اثر برای من جذاب 
است و نویسنده دست تو را برای طراحی و ... باز گذاشته است. به طوری 
اندازه ی تمام کارگردان هایی که این متن را  که می توانم ادعا کنم به 
کار می کنند خوانش های متفاوت وجود دارد و هیچ یک از اجراها شبیه 

هم نخواهد بود.

در جایگاه یک مخاطب معلق بین طیف عام و خاص و کسی که در 
این سال ها کارهای تو را دنبال کرده ام و تماشاگر کارهایت بوده 
ام به این نتیجه رسیده ام که انگار داری ژانرهای مختلف راتجربه 
می کنی ، می خواهم بدانم خودت به چه ژانری بیشتر عالقه داری؟

همانگونه که خودت گفتی دارم کار در همه ی فضاها را تجربه می کنم. 
وقتی می خواهم کاری را شروع کنم به این فکر می کنم که این کار آیا 
با جامعه ای که در آن زندگی می کنم نسبت دارد یا نه. اگر نسبت داشت 

کار می کنم وگرنه می روم سراغ یک نمایش نامه و موضوع دیگر. البته باید 
متن را هم دوست داشته باشم. ولی األن آنچه که مرا بیشتر درگیر می کند 
و خودم به عنوان تماشاگر بیشتر دوست دارم، نمایش نامه هایی است که 
فضای خالی دارند! نمایش نامه هایی که انباشته از سکوت هستند، قضاوت 
را  قصه  و  ماجرا  از  بخشی  تا  دهند  فرصت می  تماشاگر  به  و  کنند  نمی 
خودش بسازد. ساده تر بگویم به تماشاگر فرصت می دهند تا تخیل کند،  
همه چیز را به تماشاگر نمی دهند! البته تأتر مستند هم خیلی دوست دارم 
که در ایران به ندرت کار می شود. مثل ویران، هم هوایی، عامدانه عاشقانه 
قاتالنه و نمایشنامه ی " امان" عباس جمالی که اگر فرصت اجرا پیدا می 
کرد اجرای درخشانی می شد. جالب است بدانی که اجرای این نمایش نامه 

" امان " از آرزوهای من است!

با توجه به این عالقه ها که گفتی در تأتر به مخاطب خاص اهمیت 
کسانی  چه  تأتر  در  تو  هدف  ی  جامعه  عام؟  مخاطب  یا  میدهی 

هستند؟
این هم از آن سوال هاست )خنده( .. مخاطب، مخاطب است، عام و خاص 

ندارد. این دسته بندی ها را قبول ندارم. ولی چیزی که هست برای من 
بین تماشاگر و جمعیت فرق است. تماشاگران تأتر کسانی هستند که هر 
نمایش خوبی که روی صحنه می رود دنبال می کنند، سینمای خوب را 
دنبال می کنند، رمان و شعر و موسیقی خوب را دنبال می کنند. بنابرین 
ما باید چنین تماشاگری را تربیت کنیم. این ما هستیم "منظور از ما تمام 
فرهیختگان و هنرمندان و منتقدان و کارشناسان است" که خوراك برای 
مخاطب مان تجویز می کنیم و در ارتقا سطح فرهنگ جامعه تاثیر گذاریم.
اشاره کردی. شاید یک جوری فحوای کالم  نکته خوبی  به  دقیقأ 
تو این است که فعال عرصه تأتر در قبال جامعه اش مسؤل است. 
به عقیده من اوج هنر او جایی است که اثرش، ذهن و روح و روان 
این  را درگیر کند. من دقیق در خاطرم هست که سر"   تماشاگر 
نمایش شده  بییشتر مخاطب در طول اجرا محو   " از کسان  نوبت 
بودند. به نظرم دلیلش دو چیز بود؛ اول داستان و موضوع نمایش 
این  که در بطن خود مظلومیت دکتر مصدق و جفایی که در حق 
نخبه تاریخ معاصر ایران شد و برخی تماشاگران از اواسط نمایش 
با بغض و غم پنهان داستان را تا آخر دنبال کردند و دیگری بازی 
خوب، متفاوت و مثال زدنی وحیدرضا صادقپور که نقطه عطفی در 

شروع تغییر ذائقه مخاطب تأتر در کاشان بود.
ببین، همین را می خواهم بگویم .. اگر" این نوبت از کسان" که تو آن را 
که  چرا  ندارد  اهمیت  برایم  نداشت  زیادی  تماشاگر  داری  دوست  خیلی 
ببیند و  را  بیاید اجرا  کافی ست یک تماشاگر مانند محمود ساطع عزیز 

فردایش در مدرسه به دانش آموزانش توصیه کند این نمایش را ببینند و 
در این بین کافی ست یک نفر، فقط یک نفر مسیر زندگی اش به واسطه 
یا  تاتر  اجرای یک  با  نیست  قرار  ما  اثر خوب عوض شود.  ی دیدن یک 
ساختن یک فیلم، مسیر زندگی همه مردم جامعه را تغییر دهیم، ما اگر 
بتوانیم روی یک نفر اثر بگذاریم و آن یک نفر هم بتواند روی یک نفر دیگر 
تاثیر گذار باشد و همین طور این زنجیره ادامه پیدا کند کم کم جامعه هم 
درست خواهد شد و فرهنگ مان نیز تغییر خواهد کرد. هر چند که این 

اتفاق خدا را شکر کم کم در حال رخ دادن است.

سوال دیگرم در مورد خود کار است. انتخاب بازیگرانت را بر چه 
اساسی انجام می دهی؟ ترجیح می دهی با پیشکسوت ها کار کنی 
یا با جوان تر ها یا با تلفیقی از هر دو؟ این سوال از آنجایی برایم 
مطرح شد که سال گذشته با یک گروه کامال جوان و نوپا، نمایش 

"امپرسیون جیغ بنفش" را روی صحنه بردی و ...
نام  به  داریم  گروه  یک  ما  دادم.  را  جوابت  کنم  فکر  اول  سوال  در  من 
کنیم  کار  بخواهیم  هرموقع  دارد.  عضو   15 گروه  این  که  رها  تاتر  گروه 
قطعأ به سراغ گروه خودمان می رویم. حاال پیش آمده که من در "همان 
همیشگی" از حسین طبسی عزیز استفاده کنم که هیچ تجربه ی تأتری 
هم نداشته و در همین کار از رؤیا فخاری استفاده کرده ام که قبال فقط 
تماشاگر تاتر بوده. ولی گروه برایم خیلی مهم است. گروه زمانی شکل می 
گیرد که همه ی اعضا آن دغدغه های مشترك داشته باشند. تفکرات شان 
نزدیک به هم باشد. حرف همدیگر را بفهمند. بحران و موضوعی حاد بین 
شان وجود نداشته باشد و در این صورت نتیجه ی کار یکدست خواهد 
بود و تماشاگر اجرای خوبی خواهد دید. به خاطر همین اعضای گروه رها 
کسانی هستند که سال ها در انجمن نمایش کنار هم زندگی کرده بودیم 
و به خوبی همدیگر را می شناختیم و همچنین کسانی مثل صادق ذوقی، 
محمد رضا هندیزاده، زهرا سادات شعار ، علیرضا لطفی زاده و... که از نسل 
جدیدتر هستند و در دوره های آموزشی تأتر با من بوده اند األن در گروه 

رها هستند و با هم کار می کنیم.

.. و سوال آخر اینکه نظرت درباره ی خانه ی تأتر کاشان چیست 
و چقدر برای حضورت در کاشان و اجرای  این نمایش به تو انگیزه 

دادند؟
قبل از هرچیز باید بگویم من از اعضاء هیئت موسس خانه ی تاتر کاشان 
خواستار  و  مند  عالقه  مجموعه  این  به  که  است  طبیعی  بنابرین  هستم. 
بچه ها  ما  از  اگر هرکدام  دارم  اعتقاد  از طرفی  باشم.  آن  روزافزون  رشد 
گوشه ای از کار را بگیریم و قدمی برای این مجموعه برداریم در آینده ای 
نزدیک اتفاقات خوبی برای تاتر این شهر خواهد افتاد. در این چند ماه اخیر 
اتفاقات خوبی افتاده است. ایجاد دو تماشاخانه ی خصوصی برای کاشان 
اتفاق خوبی ست. کمتر شهری را سراغ دارم که تماشاخانه ی خصوصی 

داشته باشند. البته به جز مراکز استان ها. 
کالس آموزشی عباس جمالی که در نهایت منجر به اجرای" مرده ماهی 
شد از اتفاقات خوب سال گذشته بود. به هر حال معتقدم مدیریت  ها " 
مجموعه دارد تالش می کند و ما هم باید به عنوان اعضای کوچک و بزرگ 
این خانه گوشه یی از کار را بگیریم تا اتفاقات خوب برای فرهنگ این شهر 
ارتباطات  از  توانند  تهران هستند می  رقم بخورد. االن بچه هایی که در 
شان استفاده و به این مجموعه کمک کنند.کما اینکه خیام وقار در تجهیز 
تماشاخانه ی استاد صادقپور به این مجموعه کمک کرده است و یا دیگر 
به  هدیه  کتاب  بغل  یک  با  بار  هر  که  نژاد  صفاری  مهدی  مثل  دوستان 
کاشان می آید و یا مصطفی شبخوان که می خواهد در  آن جا یک ورك 

شاپ برگزار کند.

نمایش نامه های مملو از سکوت، فضاهای خالی و دارای فرصت تخیل پردازی به مخاطب را بیشتر دوست دارم 
مجتبی جدی :  اثر خوب در تأتر یعنی یك نفر با دیدن آن مسير زندگی اش عوض شود

فرهنگ و هنر

ادعای  واقع  ودر  کنند  عمل  مرکزی  بانک  از  ابالغی  قوانین  به  کمتر  تا  دارند  سعی  ها  بانک  از  بسیاری 
خودمختاری دارند. برای نمونه شنیده ام که اگر کسی از بانکی وام بگیرد مدیر شعبه به هیچ وجه نمی تواند 
بخشی از مبلغ وام را به صورت سپرده مسدود کند موضوعی که بارها مسئوالن نظام بانکی به آن اشاره کرده 
از گیروکش های  نمودم. پس  راوند مراجعه  به شعبه تجارت  وام  برای گرفتن یک فقره  تفاسیر  این  با  اند. 
فراوان بابت تایید ضامن ها دست آخر گفتند می بایست بخشی از وام مسدود شود. وقتی اعتراض کردم پاسخ 
شنیدم قانونی است وشما مختار هستید به هرکجا که صالح می دانید شکایت کنید. زمانی که سراغ مدیران 
باال دستی رفتم وتوضیح دادم که این وام بابهره باال آن هم روی کارکرد حساب به من داده اند متوجه شدم 
آنها هم صحبت های همکاران مستقر در شعبه راوند را تایید می کنند.مایلم سوال کنم این وام به احتساب 
کارمزد ومسدودی بخشی از آن برای من چقدر می افتد.اگر این بخشنامه است اشکالی ندارد، مشتریان بانک 
هم قبول دارند. حداقل برای رفع سو تفاهمات احتمالی ان رادر تابلو اعالنات بانک نصب کنندتا شهروندان هم 
آن را مشاهده کنند تا در اخذ وام های به اصطالح کم بهره تجدید نظر نمایند والبته با آگاهی بیشتری وام 

دریافت کنند.از طرفی نحوه برخورد برخی از کارکنان هم زیاد جالب وپسندیده ومشتری مدارانه نیست.مردم 
توقع خوردن چای وکلوچه را در بانک به واسطه مشتری بودن ندارند و بانک هم کار مفتی برای مشتریان خود 
خدمات انجام نمی دهد واالن حتی برای گرفتن یک برگ پرینت حساب هم پول می گیرند. پس چه دلیلی 
دارد کارمند اعتبارات شعبه تجارت راوند برخورد قابل دفاعی نداشته باشد. وی ملزم است در قبال دریافت 
حقوق از بیت المال جواب مردم را هم بدهد نه اینکه بداخالقی کند و پاسخ سرباال بدهد. هرچند برخی از 
کارمندان همین شعبه مثل نظری و براتی رفتار قابل تحسینی در زمان برخورد با مشتریان دارند که می تواند 

الگو وسر مشق سایرین باشد.
رویه بانک های خصوصی در اجرای قانون  بسیار پسندیده تر است. آنها احترام از ارباب رجوع را وظیفه خود 
می دانند و در تکریم همیشه پیش قدم هستند. یکی از دوستان در این زمینه می گفت: شکایتی برای یکی 
از کارمندان بانک های خصوصی مستقر در کاشان داشتم پیگیری آنها انقدر زیاد بود که باعث شگفتی و حتی 

شرمندگی من شده بود،تا حدی که از من سوال کردند » آیا فکر می کنید راضی شده اید یا خیر؟«

اجرای وارونه قانون در برخی از بانك ها
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اشاره :مرکز آموزش علمي کاربردي فني و حرفه اي کاشان با هدف ارتقاء سطح علمي پرسنل شاغل در واحدهاي صنایع و تولیدي صنوف تأسیس شده 
که در رشته هاي مختلف دانشجو پذیرش مي کند تأسیس و راه اندازي این مرکز، در راستاي نیاز جامعه تولید، صنعتي صورت گرفته تا نیروهای انسانی 
شاغل در کارخانجات در زمینه مفاهیم دانش و مهارت مرتبط با حرفه ي خود را به صورت تخصصي آموزش ببینند و بدین وسیله ضمن افزایش کارآیی و  

بهره وري در محیط کار، خسارات احتمالي را به  حداقل ممکن کاهش داده و از اتالف هزینه هاي غیر ضروري نیز جلوگیري کند.
به منظور آشنایي بیشتر با فعالیت هاي این مرکز؛ نحوه پذیرش دانشجو، رشته هاي تحصیلي و جایگاه علم و دانش در صنعت، مصاحبه اي اختصاصي با رییس 

مرکز آموزش علمي کاربردي فني وحرفه اي کاشان انجام داده  ایم که در ادامه  مي خوانید:
حسین رمضان پور رییس مرکز علمي کاربردي فني و حرفه اي کاشان ابتدا با بیان اینکه: »از 6 سال قبل مسئولیت ریاست این مرکز را به عهده گرفته«؛ 
خاطرنشان کرد: مرکز آموزش علمي کاربردي فني و حرفه ای کاشان با توجه به پتانسیل هاي موجود در مرکز آموزش فني و حرفه اي از دانشگاه علمي 

کاربري مجوز دریافت و شروع به کار کرد.
وي با اشاره به اینکه: »این مرکز از مهرماه سال 90 به پذیرش دانشجو اقدام کرده«؛ افزود: هدف اصلي از تأسیس این مرکز ارتقاء سطح علمي نیروی 

انسانی و شاغل در واحدهاي تولیدي صنعتي و صنوف است.
وي اظهار کرد: پذیرش دانشجو در این مرکز بدون کنکور صورت مي گیرد که در حال حاضر 860 دانشجوي فعال این مرکز در رشته هاي فني، خدمات و 

فرهنگ و هنر مشغول تحصیل هستند از این تعداد 95 درصد را افراد شاغل بومي و فقط 5 درصد را افراد غیر بومي تشکیل مي دهند.
حسین رمضان پور همچنین با بیان اینکه: »کارهاي مختلفي در داخل این مرکز راه اندازي شده«؛ اعالم کرد: براي رشته هاي مختلف، کارگاه هاي متعددي از 
جمله کارگاه برق صنعتي، الکترونیک، تعمیر ماشین هاي الکتریکی، تعمیرخودروهاي تولیدي ساخت داخل، جوشکاري، فرزکاري، تراشکاري، برق عمومی، 
تأسیسات وplc  راه اندازي شده و دوره هاي آموزشي دانشجویان بصورت ترمي می باشد. وي یادآور شد که دانشجویان پس از گذراندن 4 یا 5 ترم مدرك 
خود را دریافت مي کنند. رییس مرکز آموزش علمي کاربردي فني و حرفه اي کاشان مدارك این مرکز را در دو مقطع کارداني و کارشناسي ناپیوسته 
اعالم کرد و با بیان اینکه مرکز  آموزش علمي  کاربردي در  مقطع کارشناسي پیوسته در حال حاضر دانشجو نمی پذیرد، در خصوص شهریه این مرکز 

توضیحاتي به شرح ذیل بیان نمودند
وی در ادامه گفت : تعرفه شهریه ها در تهران مصوب و از طریق واحد های  استان به مراکزابالغ مي شود. این تعرفه به صورت اقساط بلند مدت یکساله از 

دانشجو دریافت مي شود. ضمن اینکه در هر ترم، دانشجویان مي توانند از تسهیالت وام دانشجویي براي این منظور برخوردار شوند.
حسین رمضان پور آنگاه در خصوص شرایط جذب اساتید، خاطرنشان کرد: براساس فرم هایي که در اختیار ما قرار گرفته؛ نوع مدرك، دانشگاه محل تحصیل؛ 
محتواي پایان نامه و نظایر آن هنگام جذب مدرس  ها، مدنظر قرار مي گیرد و ابتدا مدرسین به صورت موقت کار تدریس را شروع مي کنند که پس از مدت 
یاد شده تسلط آنها در تدریس انتقال مهارت   به دانشجویان، نحوه پاسخگویي به سؤاالت دانشجویان، ورود و خروج، رفتار با دانشجو و... مورد بررسي قرار 

گرفته و چنانچه امتیاز الزم  را کسب کنند، مي توانند به صورت دائم به کار تدریس در این مرکز ادامه دهند.
وي در ادامه با اشاره به اینکه: »حدود 70 درصد از دانشجویان این مرکز را پرسنل و نیروی شاغل در مراکز تولیدي و صنعتي تشکیل مي دهند«؛ افزود: 30 
درصد دیگر به صورت آزاد مشغول تحصیل در رشته هاي این مرکز هستند که افزون بر 20 درصد این دانشجویان پس از فارغ التحصیلي، به راحتي جذب 
بازار کار خواهند شد. کمااینکه حتي برخي در حین تحصیل نیز، جذب کار شده اند. رییس مرکز آموزش علمي کاربردي فني و حرفه اي کاشان همچنین 
از وجود واحد آموزش در صنایع در سازمان آموزش فني و حرفه اي خبر داد که هماهنگی اعزام دانشجویان جهت بازدید از کارخانجات صنعتي تولیدي به 
منظور ارتقای سطح علمی و عملی با توجه به  رشته ي تحصیلي شان  را انجام می دهد.تحت عنوان آموزش دوگانه یا دوئل جهت افزایش بهره وری آموزش .

حسین رمضان پور با مهم دانستن مبحث کاربیني در دانشگاه علمي کاربردي، گفت: آموزش مبحث کاربیني، براي دانشجو این امکان را فراهم مي کند که 
دانشجو با محیط کسب و کار، به صورت ملموس و عملي آشنا شود و چنانچه شغلي را متناسب و سازگار با خلق و خوي خود ندید؛ در همان ترم اول از 

رشته مربوطه انصراف داده و در رشته  مورد عالقه خود ادامه تحصیل دهد. در این راستا 4 الي 5 مورد بازدید در ترم اول برنامه ریزي و اجرایي مي شود.
رییس مرکز آموزش علمي کاربردي فني و حرفه اي کاشان همچنین خاطرنشان کرد: در این راستا دانشجویان  رشته مکانیک خودرو را جهت بازدید 

خودرو   ایران  و  سایپا  خودروسازي  کارخانه  به 
مي کنیم  اعزام  ایران خودرو  های  نمایندگی  و 
از  تعمیرات خودرو  با  که همه ي موارد مرتبط 
قبیل مکانیکي، صافکاري، نقاشي، برق اتومبیل، 
انجام  کارخانجات  آن  در  و...  جلوبندي سازي 
مي شود و امکان آموزش عملي براي دانشجویان 

مرکز فراهم مي گردد.
از  بازدید  جز  به  شد:  متذکر  ادامه  در  وي 
مراکزي  از  شده؛  یاد  کارخانجات  نمایندگي 
بازدید  جهت  نیز  دارند  مجتمع  حالت  که 
به عنوان  شود.  می  برنامه ریزي  دانشجویان 
و...  براي رشته هاي طراحي دوخت، برق  مثال 
و  اعزام  مربوطه  مجتمع هاي  به  را  دانشجویان 
زمینه آشنایي عملي آنها با رشته تحصیلي شان  

فراهم مي شود.
برخي  افزایش  از  آنگاه  رمضان پور  حسین 
و  داد  خبر  آینده  تحصیلی  سال  در  رشته ها 
مقطع   در  زنانه  آرایشگري  رشته هاي  افزود: 
های  رشته  کارشناسی  مقطع  در  و  کارداني، 

تأسیسات حرارتی و برودتی  و همچنین رشته طراحي دوخت ، در دستور کار قراردارد که ان شاءا... در ترم مهرماه سال96 براي این رشته ها پذیرش 
دانشجو انجام خواهد شد.

وي سپس  با اشاره به اینکه مرکز آموزش  علمي کاربردي فني و حرفه اي از حدود 2 سال قبل در مکان فعلي مستقر است؛ افزود: طي این دو سال به تدریج 
نسبت به تکمیل بخش هاي مختلف اقدام شد. به طوري که در سال گذشته 5کالس جدید اضافه شده، مرکز کامپیوتر و سالن اجتماعات نیز تجهیز گردید. 
وي مرکز آموزش علمي کاربردي فني و حرفه اي را یک مرکز مهارتي عنوان کرد و با اشاره به تفاوت هاي این مرکز با سایر دانشگاه ها، گفت: دانشگاه  ها 

ارتقاء دانش تئوری را انجام می دهند ، حال آنکه این مرکز با هدف تبدیل دانش با استفاده از  مهارت به توانایی ایجاد  شده است.
حسین رمضان پور با تأکید بر اینکه: »اشخاص داراي مهارت، بیکار نمي مانند«؛ برخي مصادیق این گفته را نیز  یادآور شد .

رییس مرکز آموزش علمي کاربردي فني و حرفه اي کاشان همچنین تصریح کرد:
آموزش مهارتی و دانش  شاغالن واحدهاي صنعتي تولیدي، راندمان کاري را افزایش داده و از خسارات احتمالي در کارخانجات جلوگیري مي کند. به عنوان 
مثال آتش سوزي هایي که بعضی اوقات در مراکز صنعتي اتفاق مي افتد، ناشی  از اتصال سیم برق می باشد، حال چنانچه نیروی انسانی مراکز از آموزش هاي 

تخصصي دانش محور و مهارت محور برخوردار شوند؛ بدون شک، تأثیر قابل توجهي در پیشگیري از چنین حوادثي خواهد داشت.
وي با ضروري خواندن آموزش علمي پرسنلي که تجربه عملي دارند پیشنهاد کرد اتحادیه صنف برق و الکتریک براي فعاالن این صنف دوره آموزشي 
تخصصي تحت عنوان دوره ي حفاظت برگزار کند تا امکان خطر برق گرفتگی در وسایلي همچون یخچال، کولر، ماشین لباسشویي و... به حداقل ممکن 
کاهش یابد. رییس مرکز آموزش علمي کاربردي فني و حرفه اي کاشان در ادامه به برخي مشکالت اشاره کرد و گفت: با توجه به نیازسنجي ها و آمایش 

سرزمیني که در رابطه با رشته ها انجام مي شود؛ انتظار می رود، این رشته ها از سوي مسئوالن تأیید شوند.

در گفتگو با مهندس حسين رمضان پور؛ رييس مركز آموزش علمی كاربردی فنی حرفه ای كاشان عنوان شد

فارغ التحصيالن دارای مهارت هرگز بيکار نمی مانند


