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صفحه  4

mardomesialk@gmail.com

صفحه 2

گشت و گذاري در تاريخ 
ادبيات با مصحح كتاب؛ 

»استاد عبداله 
مسعودی آرانی«

صفحه 3 

در آستانه بازگشايی مدارس و درنشست مطبوعاتي محمود خدمتي رئيس اداره آموزش و پرورش عنوان شد:

اعتبارات آموزش و پرورش کفاف نمی دهد، 
نیازمند مشارکت خانواده ها هستیم

درزمان  پول  یعنی گرفتن  به سوال همیشگی  پاسخ  در  خدمتی 
ثبت نام گفت: وضعیت اقتصادی دولت را درک کنیم. ۹۹ درصد 
اعتبار دولتی آموزش و پرورش صرف حقوق پرسنل می شود و 
فقط یک درصد برای عمران می ماند. وی با ابراز شرمندگی گفت: 
از  توانستیم  تومان  دانش آموز ۸۰۰  هر  برای  اعتبار  این  با  یعنی 
می کنند  مطالبه  خانواده ها  که  نیازی  با  مبلغ  این  بگیریم  دولت 

همخوانی ندارد.
 نیازها متنوع شده و با خدماتي که با بودجه هاي دولت میتوان 
تأمین کرد هماهنگی ندارد از سوی دیگر در طول تاریخ یکصد 
ساله همیشه مردم اموزش و پرورش را اداره کرده اند. در مدارس 
دولتی مشارکت امری داوطلبانه است وضع خانواده ها پایدار نیست 
از طرفی هیچ دانش آموزی نباید به سبب نداشتن پول از تحصیل 
باز بماند حتی اگر شده با ظرفیت خیرین کمبودها برطرف شود 
لذا به دنبال "مشارکت داوطلبانه خانواده ها هستیم و آن را قبول 

داریم.

کاشان آمادگی کامل برای 
برگزاری مراسم سنتی 

مذهبی قالیشویان را دارد

از  یکی  اینکه  بیان  با  کاشان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
بزرگترین افتخارات منطقه کاشان، حضور پر فیض سلطان علی بن 
امام محمد باقر)ع(  و وجود مضجع شریف آن حضرت است افزود : 
هر روزه بر شناخت و معرفت نسبت به آن حضرت در منطقه و کل 
افزوده شده واز جایگاه ویژه تری برخوردار می شوند.دکتر  کشور 
سنتی  مراسم  برگزاری  هماهنگی  ستاد  جلسه  اولین  در  مومنیان 

مذهبی قالیشویان با اشاره .....

آرش كودک 5 ساله نابغه
چهار عمل اصلی ریاضیات، توان، کسر و 

جدول مندلیف را می داند و می فهمد
والدینش می گویند آرش از زیر یکسال شکل و رنگ را خوب تشخیص می داد تقریبا از سه ماهگی. به طوری که در یک سالگی 
نقاشی می کشید، در و دیوار خانه از دستش در امان نبود، در دو سالگی کامالً صحبت می کرد کلمات را صحیح و جمالت را 
کامل ادا می کرد. از همان زمان کم کم نوشتن را شروع کرد، دو سال و نیمه بود که با فلش کارت سرگرم می شد. از سه سالگی 
هم زمان نوشتن اعداد، کلمات فارسی و انگلیسی را یاد گرفت. در چهار سالگی جمع و ضرب و تقسیم و منها و کسر و توان 

را یاد گرفت. بدون اینکه حفظ کند او و ریاضی را می فهمید....
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صفحه 2

شبی با آوای گروه قمر 
در خانه بروجردی ها

موسیقی  گروه  شهریور   ۲۴ و   ۲۳ شب  جمعه  و  پنجشنبه 
قمر، مردم کاشان را ساعاتی میهمان آوای گرم خود نمودند. 
دیده  تدارک  زیاد  روزهای  آن  اجرای  برای  که  برنامه  این 
به  ها  بروجردی  تاریخی  خانه  در  مقرر  تاریخ  در  بود  شده 
اجرا در آمد.در آستانه اجرا سرپرست گروه آقای نوید دهقان 
معمارنژاد  دانیال  یعنی  گروه  همشهری  خواننده  معرفی  به 
آرامش  ی  کننده  تداعی  و  همنوا  را  او  صدای  و  پرداخت 
کویر ، مردم خونگرم کاشان و لهجه گیرای این شهر خواند 
آینده  امیدهای  و  خوانندگی  استعدادهای  از  یکی  را  او  و 
را  اینها  از  بیشتر  پیشرفت  استحقاق  که  دانست  موسیقی 
دارد و پشتیبانی و تشویق همشهریان باید پشتوانه وی قرار 
گیرد. در قسمت دوم اجرا، این آهنگساز و نوازنده کمانچه 

با اشاره به تاریخچه....

افتتاح سامانه 
فرزندخواندگی بهزیستی
2

بازخوانی نواهای ماندگار عاشورا 
توسط هنرمندان کاشان

نواهای  اجرای  و  معرفی  مراسم  این  برگزاری  از  هدف 
دینی  و  مذهبی  کهن  آیین های  معرفی   ، ماندگارعاشورایی 
کاشان، رشد و ترویج فرهنگ صحیح عزاداری محرم، جلوگیری 
نواهای  و  اشعار  انحرافی در عزاداری  و معرفی  از بدعت های 
برنامه در  این  سنتی محرم در منطقه  فرهنگی کاشان است. 
دستگاه  در  سقاخوانی  ماندگار  نواهای  و   خوانی  ردیف  قالب 

2موسیقایی سنتی ایران  برگزار شد. 
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شب  جمعه  و  پنجشنبه   / قرائتی  مسعود 
مردم  قمر،  موسیقی  گروه  شهریور   ۲۴ و   ۲۳
خود  گرم  آوای  میهمان  ساعاتی  را  کاشان 
نمودند. این برنامه که برای اجرای آن روزهای 
در  مقرر  تاریخ  در  بود  دیده شده  تدارک  زیاد 
آمد.در  در  اجرا  به  ها  بروجردی  تاریخی  خانه 
دهقان  نوید  آقای  گروه  اجرا سرپرست  آستانه 
به معرفی خواننده همشهری گروه یعنی دانیال 
معمارنژاد پرداخت و صدای او را همنوا و تداعی 
کننده ی آرامش کویر ، مردم خونگرم کاشان 
یکی  را  او  و  خواند  شهر  این  گیرای  لهجه  و 
آینده  امیدهای  و  خوانندگی  استعدادهای  از 
بیشتر  پیشرفت  استحقاق  دانست که  موسیقی 
از اینها را دارد و پشتیبانی و تشویق همشهریان 

دوم  قسمت  در  گیرد.  قرار  وی  پشتوانه  باید 
اجرا، این آهنگساز و نوازنده کمانچه با اشاره به 
تاریخچه گروه قمر، 1۰ سال فعالیت و اجراهای 
مختلف این گروه در سراسر کشور را کارنامه ای 
گفت  و  دانست  هنرمندان  این  برای  درخشان 
:نام این گروه به یاد بانوی هنرمند فقید ایران 
زمین یعنی قمرملوک وزیری انتخاب گردیده تا 
قدرشناسی از خدمات ارزنده ی  وی و یادآور 

آوای خوش این خواننده زن ایرانی باشد.
 نوید دهقان سپس به زنان هنرمند نوازنده ی 
به  احترام  ادای  گفت:  و  نمود  اشاره  گروه  این 
نوازندگان زن، قدرشناسی و احترام به همه ی 
دامان  در  را  ما  که  است  مادران کشور  و  زنان 
خود پرورش داده و در آینده نیز فرزندان این 

را در دامان خود پرورش خواهند  آب و خاک 
ممنوعیت  از  تأسف  ابراز  با  سپس  وی  داد. 
نوازندگی دختران و زنان در روی صحنه گفت: 
پرده  پشت  از  آنها  ساز  صدای  باشد  قرار  اگر 
شنیده شود مثال کار ناقص و ناتمامی خواهد 

بود و این اهانت به هنر آنان است .
هنر  به  نسبت  نگاه  تغییر  آرزوی  ضمن  وی 
برای  تا  خواست  حاضران  از  خانمها  نوازندگی 
بلندتر    ، این خواسته  به  جامه عمل پوشاندن 
دهند.  قرار  تشویق خود  مورد  را  آنها  بیشتر  و 
یاد  به  شب  دو  این  برنامه های  پایان بخش 
ماندنی، اجرای تصنیف خاطره انگیز مرغ سحر 
خانه  در  حاضر  جمعیت  همراهی  با  که  بود 

تاریخی بروجردی طنین انداز گردید.

شبی با آوای گروه قمر در خانه بروجردی ها

اخبار کوتاه تکنولوژی  از  استفاده صحیح  بیان کرد:  محسن عرفان 
در راستای ایمنی و آسایش مسافران از مهمترین اهداف 

راه اندازی سامانه تاکسی اینترنتی »سی تاک« است.
درون  سفر  تقاضای  توانند  می  شهروندان  افزود:  وی 
آنالین  به صورت  زمان  ترین  در سریع  را  شهری خود 
با اطمینان و آسایش و امنیت  به راننده اطالع داده و 
نظارت  و  مدیریت  برسند. سرپرست سازمان  مقصد  به 
آینده  ماه  از  داد:  ادامه  کاشان  شهرداری  برتاکسیرانی 
تاک«در  نام»سی  با  اینترنتی  تاکسی  سامانه  نخستین 

کاشان راه اندازی می شود.
عرفان تاکید کرد: سازمان تاکسیرانی شهرداری کاشان 
تنها ارگانی است که مجوز راه اندازی تاکسی اینترنتی را 
دارد و هیچ شرکت دیگری نمی تواند اقدام به راه اندازی 

چنین سامانه ای کند. 

.

در این نمایشگاه ۲۳ قطعه عکس از آثار بهار رستمیان 
در ژانر مستند اجتماعی با موضوعاتی از منطقه فرهنگی 

کاشان به مدت شش روز  دایر است. 
 این نمایشگاه با همکاری هتل سرای عامری ها از ۲۶ 
الی ۳1 شهریور در دو نوبت صبح و عصر در نگارخانه 
می  قرار  عالقمندان  دید  معرض  در  سپهری  سهراب 
نمایشگاه خود گفت:   درباره  کاشانی  این عکاس  گیرد. 
در  که  بود  کاشان  ها  عامری  خانه  در   نمایشگاه  این 
رخداد  این  برگزیدگان  از  یکی  عنوان  به  عکس  بخش 

فرهنگی و هنری معرفی شدم.
 رستمیان در توصیف آثار خود در این نمایشگاه افزود: 
دارای  تاریخی  پیشینه  یک  از  برخورداری  با  کاشان 
فردی  به  منحصر  اجتماعی  و  فرهنگی  های  شاخصه 
های  ویژگی  این  ثبت  برای  را  عکاسی  هر  که  است 

زندگی مردمان این دیار عالقمند می سازد.
وی خاطرنشان کرد: در آثار خود سعی کرده ام عالوه 

بر نشان دادن برخی مشاغل که با وجود صنعتی شدن 
همچنان در حال فعالیت یه سبک قدیم هستند لحظات  
زندگی مردم بویژه در خانه های قدیم شان را با دوربین 

عکاسی ثبت کنم.

نواهای  اجرای  و  معرفی  مراسم  این  برگزاری  از  هدف 
و  مذهبی  کهن  آیین های  معرفی   ، ماندگارعاشورایی 
عزاداری  صحیح  فرهنگ  ترویج  و  رشد  کاشان،  دینی 
محرم، جلوگیری از بدعت های انحرافی در عزاداری  و 
معرفی اشعار و نواهای سنتی محرم در منطقه  فرهنگی 
کاشان است. این برنامه در قالب ردیف خوانی و  نواهای 
ایران   سنتی  موسیقایی  دستگاه  در  سقاخوانی  ماندگار 

برگزار شد. 
معرفی آیین های از یاد رفته دینی به نسل جوان، معرفی 
هنرمندان فعال در زمینه شعائر عاشورایی، دسته بندی 
هنرهای دینی مذهبی مربوط به محرم ،آشنایی مردم 
دیگر  از  محرم  آیین  فرهنگ  با  مذهبی  هیئت های  و 
اهداف این مراسم بود. در این مراسم همچنین از حجت 

االسالم معتمدی به عنوان پژوهشگر آیین های سنتی 
عزاداری  تجلیل  شد.

آیین گشایش دوره ساالنه کانون نشر فرهنگ اسالمی 
کاشان در ۲7 شهریور ماه، همزمان با روز ملی شعر و 

ادب فارسی در فرهنگسرای مهر برگزار شد.
این محفل شعر وادب که تا تیرماه تشکیل می شود، بعد 
از مدت کوتاهی دوباره با حضور اساتید، شاعران و ادب 

دوستان گشایش یافت.
به  از سال 1۳۶۴  کاشان،  اسالمی  فرهنگ  نشر  کانون 
همت مرحوم حجت االسالم حاج میرزا عبداله مدرس 
دکتر  ایشان  فرزند  اکنون  هم  که  گردید  تأسیس  زاده 
آزاد  دانشگاه  علمی  هیأت  زاده-عضو  مدرس  عبدالرضا 

اسالمی- مسئولیت برگزاری جلسات را برعهده دارد.
در  هفته  هر  دوشنبه  کانون،  جلسات  است؛  گفتنی 
فرهنگسرای مهرکاشان دایر می شود. همچنین در ماه 
محرم نیز، از ساعت 1۶ پذیرای اهالی فرهنگ و اندیشه 

خواهد بود.

مهرماه امسال

نخستین سامانه تاکسی 
اینترنتی در کاشان راه 

اندازی می شود

نمایشگاه عکس انفرادی "بهار 
رستمیان" در نگارخانه "سهراب 

سپهری" کاشان گشایش یافت

افتتاح سامانه فرزندخواندگی بهزیستی
سامانه  افتتاح  از  بهزیستی  سازمان  رئیس 
این  افتتاح  با  و گفت:  داد  فرزندخواندگی خبر 
سامانه زوجین متقاضی راحت تر از گذشته می 

توانند برای فرزندخواندگی ثبت نام کنند.
همایش  حاشیه  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
در  خانواده  ملی  روز  بزرگداشت  ای  منطقه 
فرزندخواندگی  سامانه  گفت:  خبرنگاران  جمع 
امروز افتتاح شد و این طرح به صورت پایلوت 
در تهران انجام می شود و پس از گذراندن فاز 
اجرایی  کشور  سراسر  در  سرعت  به  آزمایشی 
سامانه  این  افزود:  بندپی  محسنی  خواهد شد. 

شده،  اندازی  راه  متقاضیان  از  گروه  سه  برای 
اول افرادی که بچه دار نمی شوند، دوم خانواده 
سوم  مرحله  در  و  دارند  فرزند  یک  که  هایی 
و  نام  ثبت  برای  توانند  می  مجرد  نیز دختران 
اقدام  سامانه  این  در  فرزندخواندگی  تقاضای 
کنند. وی گفت: افتتاح سامانه فرزندخواندگی از 
مراجعات حضوری و بروکراسی اداری جلوگیری 
می  از گذشته  تر  راحت  متقاضیان  و  کند  می 

توانند روال فرزندخواندگی را طی کنند.
محسنی بندپی تاکید کرد: در حال حاضر بیش 
بدسرپرست  بهزیستی  کودکان  درصد   7۵ از 

به  که  هستیم  آنها  موقت  امین  ما  و  هستند 
را  آنها  سرپرستی  توانیم  می  موقت  صورت 
واگذار کنیم، اما این کودکان متقاضی زیادی در 
میان مردم ندارند. به گفته وی، در حال حاضر 
واگذاری فرزند به خانواده های متقاضی سه ماه 
زمان می برد که نسبت به گذشته کوتاه تر شده 
است.وی در مورد بیمه اجتماعی زنان سرپرست 
خانوار نیز گفت: تاکنون ۶۰ هزار زن سرپرست 
خانوار در شهرها و ۵۰ هزار نفر نیز در روستاها 
و  اند  گرفته  قرار  اجتماعی  بیمه  پوشش  تحت 

سعی داریم تعداد آنها را افزایش دهیم.

بازخوانی نواهای ماندگار 
عاشورا توسط هنرمندان کاشان

سی و دومین سال تاسیس
 »کانون نشر فرهنگ اسالمی کاشان«

در آخرین روزهای تابستان و در آستانه بازگشایی مدارس، رئیس آموزش 
دستگاه  وضعیت  اداره  این  اجتماعات  سالن  در  نشستی  طی  پرورش  و 

آموزشی شهر را برای اصحاب رسانه تشریح نمود.
محمود خدمتی در نشست ظهر چهارشنبه آخر تابستان ابتدا با اشاره به 
فعالیت های خیرین مدرسه ساز از راه اندازی ۴ واحد آموزشی با مجموع 
۴۵ کالس تا آبان ماه امسال خبر داد. وی از ساخت دو واحد اموزشی خیر 
ساز در مسکن مهر خبر داد که یکی از آنها شش کالسه و دیگری 1۸ 
کالسه با هزینه ای بالغ بر 1۸ میلیارد ریال است که قسمتی از آن ها قابل 

بهره برداری و مابقی تا نوروز امسال تکمیل خواهد شد.
خدمتی در عین حال اذعان نمود که هنوز به فضای آموزشی نیاز داریم 
و این باور که خیرین به اندازه کافی مدرسه ساخته اند را نادرست خواند. 
وی در این مورد به صد کالس فرسوده و درمعرض آسیب اشاره نمود 
که عمر مفید آن به پایان رسیده و کوچک ترین حادثه ای را تحمل نمی 
آورند. وی هزینه برآوردي هر مدرسه شش کالسه را یک میلیارد تومان 
جمله  از  کارگر  خیابان  و  صنعت  بلوار  آباد،  ناجی  مناطق  نمود.  اعالم 

مناطقی است که کمبود فضای آموزشی دارد.
ساالنه به 300 معلم نياز داريم 

اداره متبوع خود  انسانی  نیروی  محمود خدمتی در مورد چالش های 
ما  می شوند.  بازنشسته  معلم  و  دبیر  نفر   ۳۰۰ الی   ۲۰۰ ساالنه  گفت: 
به همین تعداد ورودی نیاز داریم تا وضع موجود حفظ شود. این نیاز 
جدای از توسعه شهری و به تبع آن توسعه فضاهای آموزشی است که 
برای  انسانی جدید  نیروی  بکارگیری  افزود. خدمتی درباره  به آن  باید 
از این نیروها  آموزش و پرورش از چهار روش متداول نام برد: بخشی 
ازطریق دانشگاه فرهنگیان است که تعداد این پرسنل در سال به ۸۰ 

نفر می رسد در دو سال اخیراولین گروه ازدانشجویان از این دانشگاه فارغ 
التحصیل شده اند. روش دیگر سرباز معلم است، این نیروها طی یک دوره 
و  اموزش  سال جذب  دو  برای  و  می شوند  معلمی  آماده  فشرده  آموزش 
غیر  از موسسات  آموزشی  دیگر خرید خدمات  پرورش می گردند. بخش 
دولتی است. مدارس غیر دولتی عالوه بر تامین نیرو برای خود قسمتی 
از نیروهای مدارس دولتی را نیز تامین می کنند. چهارمین طریق جذب 
معلم از طریق آزمون سراسری است امسال ۳۰ نفر از این نیروها با آزمون 

سازمان سنجش جذب آموزش و پرورش کاشان شدند.
آماری از نيروی انسانی و دانش آموزان شهر

 رئیس آموزش و پرورش تعداد معلمین شاغل در این اداره را ۳۸۰۰ نفر 
خواند. وي در ادامه گفت از ۳۲ هزار نفر دوره ابتدایی 1۵۵۳۰ نفر دختر 
و 1۶۵۳۰نفر پسر هستند. در متوسطه اول کالس هفتم تا نهم 1۲ هزار 
و ۸۰۰ نفر مشغول به تحصیل اند که ۶۵۰۰ نفرشان دختر و ۶۳۰۰ نفر 

پسر هستند. در متوسطه دوم جمعاً ۹۵۰۰ نفر دانش آموز داریم که ۵ 
هزار نفر دختر و ۴۵۰۰ نفر پسر هستند. تعداد مدارس متوسطه دوم نیز 

۶۵ واحد می باشد.
 روستاها خالی شده است

از  خالی  روستاها  اخیراً  که  مطلب  این  ذکر  با  پرورش  و  آموزش  رئیس 
سکنه شده و تشکیل کالسها به حد نصاب نمی رسد گفت : در این مورد ما 
مجبوریم از طرح "روستامرکزی" استفاده کنیم. بدین ترتیب که سرویس 
های نقلیه ای را در اختیار دانش آموزان بگذاریم تا آنها به یک روستای 

این طرح ما متحمل  آنجا تحصیل کنند. اگرچه در  بیایند و در  مرکزی 
اجرای  به  باز هم مجبور  اما  تومان کرایه می شویم  میلیون  ماهیانه ۲۵ 
همین طرح هستیم. روستاهای تجره، پنداس، ازوار، ویدجا و ویدوج از این 

جمله اند که در برزک دوره متوسطه را می گذرانند.

 ۸ هزار دانش آموز افغانستانی و يک ميليارد و 500 ميليون هزينه 
محمود خدمتی در ادامه آمار مدارس کاشان به حضور اتباع نیز اشاره نمود 
و گفت: ما در کاشان ۸ هزار دانش آموز افغانستانی داریم که در میان بقیه 
برخوردارند.  و حقوق مساوی  از حق  و  آموزان تحصیل می کنند  دانش 
این میزان هزینه برابر با یک مدرسه ۶ کالسه می باشد. وی در پاسخ به 
این سوال که چرا مدرسه جداگانه ای برای این دانش آموزان تشکیل نمی 
دهیم گفت: برای تشکیل چنین مدرسه ای دستورالعملی نیامده و قانون 
این است که آنها در میان بقیه دانش آموزان پراکنده باشند، شاید دالیل 

فرهنگی و امنیتی یکی از این عوامل باشد.
سرويس نقليه و ترافيک به جای پياده روی

 در گذشته ای نه چندان دور یکی از عالئم شروع سال تحصیلی حضور 
تا  خانه  مسیر  در  ها  بچه  بود.  ها  در خیابان  بر کول  دانش آموزان کیف 
مدرسه و برعکس با جامعه برخورد کرده چیزهایی می دیدند و چیزهایی 
یاد می گرفتند چیزهایی هم به اجتماعی یاد می دادند، امروز دیگر از این 
مناظر زیبا در پیاده روها خبری نیست، جای آن را ازدحام ماشین های 
از  نامنظم  و در جلوی هر مدرسه صفی  است  و عمومی گرفته  شخصی 
خود  آموز(  دانش  مسافران)  دنبال  به  که  بینیم  می  را  هایی  ماشین 
می گردند و در مقابل، کودکانی هراسان را می بینیم که به جستجوی 

سرویس خود یا ماشین والدین به این طرف و آن طرف می زنند.
 رئیس آموزش و پرورش دراین باره می گوید: وضعیت موجود نیازمند 
یک آسیب شناسی گسترده و عمیق می باشد و از مناظر مختلف قابل 
واکاوی است. امروزه خانواده ها دغدغه امنیت کودک خود را دارند. هر 
خانواده یک یا دو فرزند دارد و همواره نگران امنیت است. در قدیم راه 
برای  نگرانی های مختلف  ترافیک، خطر تصادف و  بود،  تر  نزدیک  ها 
امنیت وجود نداشت. دانش آموزان مسیر خانه تا مدرسه را پیاده طی 
می کردند. یکی دیگر از دالیل شاغل بودن اغلب والدین است. آنها وقت 
ندارند کودکشان را همراهی کنند لذا این وظیفه را به سرویس واگذار 
می کنند. مهمترین دلیل شاید این است که ما باید در تبیین عدالت 
اموزشی بیشتر کار کنیم، ذهن مردم روی مدارس مرکزی شهر است 
آنها تصور می کنند و گاهی یقین دارند که فالن مدرسه که از قضا دورتر 

هم هست، بهتر است.
موقع  پول  گرفتن  باعث  مدارس  بضاعت  و  خانواده ها  مطالبات 

ثبت نام است  
خدمتی در پاسخ به سوال همیشگی یعنی گرفتن پول درزمان ثبت نام 
دولتی  اعتبار  درصد   ۹۹ کنیم.  درک  را  دولت  اقتصادی  وضعیت  گفت: 
آموزش و پرورش صرف حقوق پرسنل می شود و فقط یک درصد برای 
عمران می ماند. وی با ابراز شرمندگی گفت: یعنی با این اعتبار برای هر 
نیازی که  با  این مبلغ  بگیریم  از دولت  توانستیم  تومان  دانش آموز ۸۰۰ 
خانواده ها مطالبه می کنند همخوانی ندارد. نیازها متنوع شده و با خدماتي 
که با بودجه هاي دولت میتوان تأمین کرد هماهنگی ندارد از سوی دیگر 
در طول تاریخ یکصد ساله همیشه مردم اموزش و پرورش را اداره کرده 
اند. در مدارس دولتی مشارکت امری داوطلبانه است وضع خانواده ها پایدار 
نیست از طرفی هیچ دانش آموزی نباید به سبب نداشتن پول از تحصیل 
با ظرفیت خیرین کمبودها برطرف شود لذا به  باز بماند حتی اگر شده 

دنبال "مشارکت داوطلبانه خانواده ها هستیم و آن را قبول داریم.

در آستانه بازگشايی مدارس و در نشست مطبوعاتي محمود خدمتي رئيس اداره آموزش و پرورش عنوان شد:

اعتبارات آموزش و پرورش کفاف نمی دهد، نیازمند مشارکت خانواده ها هستیم کاشان آمادگی کامل برای 
برگزاری مراسم سنتی مذهبی 

قالیشویان را دارد
معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان با بیان اینکه یکی از بزرگترین 
افتخارات منطقه کاشان، حضور پر فیض سلطان علی بن امام محمد 
باقر)ع(  و وجود مضجع شریف آن حضرت است افزود : هر روزه بر 
شناخت و معرفت نسبت به آن حضرت در منطقه و کل کشور افزوده 

شده واز جایگاه ویژه تری برخوردار می شوند.
مراسم  برگزاری  هماهنگی  ستاد  جلسه  اولین  در  مومنیان  دکتر   
سنتی مذهبی قالیشویان با اشاره به عنایت خاص مقام معظم رهبری 
اظهارداشت:  باقر)ع(  محمد  امام  بن  سلطانعلی  حضرت  امامزاده  به 
ایشان نه تنها فرزند بالفصل امام معصوم بلکه از دانشمندان و علمای 
عصرخویش بوده که بدستور حضرت امام محمدباقر)ع( به این منطقه 
عزیمت کرده اند و از جایگاه ویژه ایی برخوردار و مورد عنایت همه 
و  معرفت  باب  امامزاده  این  مقدس  آستان  و  هستند  جامعه  اقشار 

َفضایی برای ترویج معنویات است .
با یاد آوری برگزاری این مراسم در دو جمعه دوم   فرماندار کاشان 
و سوم مهرماه هر سال و با حضور بیش از نیم میلیون نفر از اقشار 
دارالمومنین  مردم   : افزود  اردهال  مشهد  در  جهان  و  ایران  مختلف 
و  امامت  دایره  در  نیت  با خلوص  که  اند  داده  نشان  همواره  کاشان 
والیت قرار گرفته و با آگاهی و بصیرت، پیشرو دفاع از مبانی ارزشمند 
باشکوه مراسم سنتی  باشندکه می توان گفت برگزاری  اسالمی می 

قالیشویان تجلی این پیمان است. 
خور  در  و  تر  شکوه  با  مراسم   این  چه  هر  اینکه  بیان  با  مومنیان 
جایگاه این امامزاده واجب التعظیم انجام شود،  شناخت بهتری از این 
حضرت به جامعه خواهیم داد از تمامی مدیران دستگاه های اجرایی 
و مسئولین کمیته ها خواست نهایت تالش خود را برای اجرای هر 
چه بهتر این مراسم انجام و با بررسی نقاط ضعف سالهای گذشته آنها 

را برطرف و بر نقاط قوت خو د بیافزایند.

قالیشویان  مذهبی  سنتی  مراسم  برگزاری  هماهنگی  ستاد  رئیس 
قرار  که  اقداماتی  تخصصی،   نگاه  با  مسئولین  ی  همه  کرد:  تاکید 
مراسم  برگزاری  در  به خصوص  زائرین  و  مردم   ، منطقه  برای  است 
نقشه  داشتن  با  و  نموده  مرور  دقت  با  را  دهند  ارائه  قالیشویان  روز 
راه و برنامه ریزی مشخص و با آمادگی کامل در مراسم حاضر شوند. 
فرماندار در ادامه با توجه به صحبتهای نمایندگان کمیته ها و بررسی 
آمادگی  به  ها  حوزه  این  در  شده  انجام  ریزیهای  برنامه  و  امکانات 
کمیته های 11 گانه ستاد مراسم اشاره کرد و افزود: کمیته حمل و 
تبلیغات  انتظامی، کمیته فرهنگی ،  و  امنیتی  ترافیک، کمیته  و  نقل 
و اطالع رسانی، کمیته سقایت و تامین آب مصرفی،کمیته بهداشت 
از  نهی  و  معروف  به  امر  بازارچه،کمیته  ساماندهی  درمان،کمیته  و 
منکر، کمیته پشتیبانی خدمات و رفع سد معبر، کمیته ایمنی، کمیته 
تشریفات و پذیرایی از میهمانان وکمیته نظارت و ارزیابی، کمیته های 
با  کمیته  هر  هستندکه  قالیشویان  مراسم  برگزاری  ستاد  یازده گانه 
تشکیل جلسات جداگانه  و ارایه شرح وظایف به اعضا ، آمادگی خود 

را در انجام برگزاری این مراسم معنوی و جهانی اعالم نموده اند.
مومنیان در پایان ضمن تاکید به نیروهای نظامی و انتظامی بر کنترل 
و نظارت دقیق وکامل بر رفت و آمد ها در شلوغی و ترافیک باالی 
مراسم یادآور شد : توجه به مباحث امنیتی از اهمیت باالیی برخوردار 
بوده و شکر خدا کشور از امنیت مطلوبی برخوردار است ولی دشمن 
تا  است  اینرو ضروری  از  است،   گرفته  نشانه  را  امنیت  این  همواره 
مباحث امنیتی را جدی گرفته و تالش کنیم تا مراسم در امنیت کامل 

و با شکوه هرچه تمام تر برگزار گردد. 
دوم  قرن  در  )ع(  باقر  محمد  امام  بن  سلطانعلي  حضرت  امامزاده 
امر  وبه  فین  و  کاشان  والیتمدار  مردم  دعوت  به  بنا  قمري  هجري 
تعلیم  و  ترویج  براي  و  )ع(  باقر  محمد  امام  بزرگوارش حضرت  پدر 
شریعت مقدس اسالم عازم کاشان شد که پس از سه سال ارشاد و 
هدایت مردم در منطقه اردهال کاشان گرفتار مزدوران ظالم هشام بن 
عبدالملک مروان شده و پس از یک جنگ نا برابر بطور ناجوانمردانه و 
مظلومانه مانند جد بزرگوارش امام حسین )ع( به شهادت مي رسد .

مراسم سنتي مذهبي قالیشویان تنها مراسم مذهبي است که تاریخ 
برگزاري آن به صورت شمسي محاسبه مي شود، تکرار نمادین مراسم 
تشییع پیکر امامزاده سلطانعلي توسط مردم فین کاشان در یک هزار 

و ۳1۴ سال قبل است.
مشهد اردهال در ۴۵ کیلومتري جنوب غربي کاشان واقع است.

خبر

دعوت به همکاری
هفته نامه »مـردم سیـلک«

 برای  تکمیل  کادر بازاریابی و کادر تحریریه 
می  همکاری  به  دعوت  عالقمندان  از  خود 

نماید.  شماره تماس:55456384
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