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تئاتر “به صرف شام” با موضوع آسیب های 
اجتماعی در خانه تئاتر کاشان به روی صحنه رفت

گفتگو با یکی از رتبه های برتر کنکور 96 در کاشان
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صفحه 4

7 نکته پس از انتخاب شهردار جدید

کاشان بعد از انتخابات شوراها روزهای پرالتهاب و پرتنشی را گذارنده است. همچنانکه همه می دانند در انتخابات شوراها لیست مورد حمایت شورای اصولگرایان که 
به پشتوانه عملکرد پر حرف و حدیث و در عین حال به ظاهر موفق و مثبت شهردار جوان، انتظار کسب اکثریت صندلی های شورا را داشت، شکست خوردند و لیست 
ائتالفی اصولگرایان معتدل و اصالح طلبان که در هیبت حامیان دولت و تحت عنوان »لیست همدلی« به فعالیت تبلیغاتی پرداختند با تمرکز بر نقاط ضعف شهرداری 
در دوره مسئولیت ناظم رضوی و صد البته به مدد افزایش طرفداران دولت در کاشان که در سبد رأی روحانی در کاشان بارز گشته بود، توانست اکثریت شورا و به تبع 

آن اختیار انتخاب شهردار را بدست گیرد.
در فاصله اعالم نتایج شورا تا زمان انتخاب شهردار، هر چقدر لیست همدلی و لیدرهای اصلی آن نظیر رسول زاده و پورعسگری در آرامش و چراغ خاموش در حال رایزنی 
و بررسی گزینه های شهرداری بودند، گروه اقلیت شورا به شدت در حال تأثیرگذاری بر فرآیند تغییر شهردار و انتخاب شهردار جدید بود. در هر صورت در جلسه شامگاهی 
شورای شهر و پس از اعالم برنامه های سعید ابریشمی راد، با رأی پنج عضو لیست همدلی و رأی ممتنع اعضای منتسب به لیست شورای اصولگرایان, نامبرده به عنوان 

شهردار جدید انتخاب شد......

برگزاری نخستین جلسه 
رسیدگی نماینده مردم

 در مجلس

توان یابی با رتبه ممتاز در 
کنکور 96

نائب رئیس شورای اسالمی شهر کاشان تاکید کرد: 

 هیچ پروژه ای در شهر دچار 
وقفه نشود

سیزدهمین کنگره سراسری 
بزرگداشت کلیم کاشانی 

برگزار می شود

نوزاد کاشاني قبل از رسیدن به 
صفحه 2زایشگاه به دنیا آمد

ریزش دیواره کانال 
فاضالب به مرگ یک کارگر 

صفحه 2افغان انجامید

پایان تولید پراید ۱۱۱ 
در سایپا کاشان و آغاز 

صفحه 2تولید سیتروئن

بازدید امیر غفور از کاشانه مهر
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