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آشوب  به نام مردم؛ اما به زيان منافع مردم
ناآرامی ها و اغتشاشات شنبه شب هفته گذشته در کاشان  از  تصاویر پخش شده 
توسط عده ای آشوب طلب واقعا تاسف بار بود. همواره تاکید شده در یک نظام سیاسی 
مبتنی بر دموکراسی و مردم ساالري مطالبات مردم نه در کف خیابان و آشوب و  بلوا 
که در یک فرآیند دموکراتیک از دل صندوق رای بیرون می آید. در چرایی اتفاقات 
شهرهای مختلف کشور از جمله کاشان، تحلیل های متفاوتی ارایه شده است. اعتراض 
به دولت به جهت گرانی اخیر چند قلم مواد غذایی و احتمال افزایش قیمت بنزین 
در سال آینده، یکی از دالیل اصلی راه اندازی اعتراضات اولیه عنوان می شود. به ویژه 

آنکه شائبه همراهي جریانهاي مخالف دولت در این ماجرا وجود داشت تا جایی که 
این موضوع در البه الی اظهارات مقامات دولتی بیان شد و هشدار داده شد آتشی که 
روشن شده فقط دامن دولت را نخواهد گرفت. اعتراض صاحبان سپرده نزد موسسات 
مالی غیرمجاز و عدم رسیدگی به وضعیت آنان از دیگر دالیل بروز ناآرامی های اخیر 
عنوان شده است. تخلفات و مفاسد اقتصادی کشف شده طی سالهای اخیر و رو شدن 
پرونده های ریز و درشت  از جمله دالیلی است که میتواند حساسیت مردم و نارضایتی 

آتش غائله ي شامگاه نهم دی در آنان را در پی داشته باشد...
کاشان با حماسه ي حضور مردم 

در دهم دي ؛ فروکش کرد کاشان در برابر 
زلـزلـه چقدر 
آمادگی دارد؟
 زلزله های اخیر در استان های مختلف کشور، بویژه در کرمانشاه، کرمان و تهران 
زنِگ خطری است که آمادگی نهادها و ادارت مختلف را محک می زند. از سوی دیگر، 
در تقویم ملّی هم پنجم دی ماه، »روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای 
طبیعی« اعالم شده است که بدون شک، این آمادگی نباید محدود به این روز باشد. از 
این رو در صدد برآمدیم تا بدانیم که وضعیت شهرستان در برابر بحران به چه شکلی 
است. لذا با پیگیری های مکرر-حضوری و تلفنی- بعضی از مسئولین ادارات باألخره 

پاسخ دادند ولی برخی نیز برای تکمیل گزارش همکاری نکردند...

گفتگو با احمد رضایی
مولف کتاب" تاريخچه راه آهن 

ايران ، جهان و کاشان"

جشنواره تئاتر مهردر حال اجرا
 اجرای بهترين نمايش های 

تئاتر  کشوری در کاشان 

»انجمن ادبی سیلک« پا به 
عرصه شعر گذاشت
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»انجمن ادبی سیلک« پا به عرصه شعر گذاشت
مراسم افتتاحیه انجمن ادبی سیلک، شامگاه چهارشنبه )22 آذر 96( 

در هتل سرای عامری ها واقع در خیابان علوی برگزار شد.
در این مراسم که مورد استقبال خوبی از طرف شاعران و ادب دوستان 
قرار گرفته بود، علی اصغر هدایتی-مدیرانجمن، شاعر و مؤلف چند 
اثر ادبی- در سخنانی گفت: »هدف ما از تأسیس، جذب و پرورش 
نیروهای جوان و فعال می باشد که در این زمینه دارای استعداد 

هستند.«
در خالل برنامه نیز، سّید نیما جمال-نفر اول سنتور ایران در سال 
94- و همچنین »گروهِ موسیقی تاری« به نوازندگی و اجرای زنده 
پرداختند. نکته قابِل تأّمل در این مراسم، جای خالی رییس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیران دیگر انجمن های ادبی شهرستان 
بود که قطعاً وجودشان می توانست به صمیمیت و گرم تر شدن برنامه 
کمک نماید. گفته می شود، از تأسیس اولین انجمن ادبی در کاشان 
که توسط شمس الدین کاشانی برپا گردیده بود هشتصد سال می 
گذرد. در حال حاضر نیز، نزدیک به 10 محفِل شعری در سطح شهر 

فعالیت می کنند.

جشنواره تئاتر مهردر حال اجرا
 اجرای بهترین نمایش های تئاتر  کشوری در کاشان 
در آستانه اجرای جشنواره تئاتر مهر در کاشان نشستی خبری با حضور 
چند تن از مسئولین خانه تئاتر کاشان در محل سازمان فرهنگی 
ورزشی شهرداری برگزار شد. در این نشست که با حضور مرتضی والی 
زاده مدیرعامل این سازمان و رئیس ستاد برگزاری جشنواره و اصحاب 
رسانه شهر همراه بود آقایان بنی حسینی معاون فرهنگی اجتماعی و 
مدیر اجرایی جشنواره و آقای خسروی مطالبی را درباره نحوه برگزاری 
این جشنواره بیان داشتند. بنی حسینی مدت زمان این جشنواره را 
11 روز از تاریخ 14 الی 24 دیماه اعالم نمود که در آن 14 نمایش 

خیابانی و 1۷ نمایش صحنه ای اجرا میگردد. 
وی درباره نمایش های خیابانی گفت: هر روز سه اجرا در 20 مکان 
سطح شهر در نظر گرفته شده که سعی خواهد شد هر نمایش دوبار 
اجرا گردد. وی همچنین نمایش های صحنه ای را 1۷ نمایش دانست 
که هر کدام دو بار اجرا خواهد داشت . اوگفت : امسال ۷۳ کار اجرا می 

گردد که نسبت به سال قبل ۳۳ درصد رشد را نشان میدهد.
 اجراهای صحنه ای سال قبل در فرهنگسرای مهر بوده است اما 
امسال سه سالن دیگر یعنی خانه تئاتر، تاالر آزادی و فرهنگسرای 
المهدی به محل های اجرا اضافه گردیده است. آقای خسروی مسئول 
کمیته فنی جشنواره تئاتر مهر نیز اخباری را از جزئیات این برنامه 
به اطالع خبرنگاران رساند و گفت: موضوعاتی که در نمایش های 
خیابانی اجرا خواهد شد عبارت است از: آپارتمان نشینی، اعتیاد ، 
فضای مجازی،  تکدی گری و دیگر سوژه های عام شهروندی که در 

بعضی از آنها رگه هایی از طنز وجود خواهد داشت. 
ایام  این  در  هرساله  کاشان  مهر  تئاتر  جشنواره  می شود  یادآوری 
برگزار می گردد و امسال سیزدهمین سال خود را تدارک می بینند 
. در جشنواره امسال گروه های تئاتر شهرهایی از کشور مانند تهران، 
همدان ،سبزوار، شاهرود، خارک ،قم ، بوشهر و نهاوند به رقابت خواهند 
پرداخت . همچنین در بخش خیابانی گروه های تئاتر کاشان ،تهران، 

مالیر ، ساوه،  پاکدشت کرج،  اراک و یزد حضور خواهند داشت.

راهپیمایان کاشانی اقدام های خرابکارانه شب 
گذشته را محکوم کردند

ایرنا- اهالی دار المومنین شامگاه یکشنبه با راهپیمایی از خیابان 
زیارتی تا میدان جهاد کاشان، اقدام های خرابکارانه شب گذشته در 
این شهر را محکوم و با درخواست مجازات شدید هنجارشکنان، بر 

حقوق ملت در چارچوب قانون تاکید کردند.
هزاران نفر از شرکت کنندگان در این راهپیمایی که با حضور جمعی 
از مسئوالن شهرستانی و نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان برگزار 
شد، با سردادن شعارهایی در حمایت از مقام معظم رهبری و محکوم 
کردن اقدام های خرابکارانه طی تجمع شنبه شب در میدان جهاد 

کاشان، بر تحقق مطالبات بر حق مردم تاکید کردند.
رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان کاشان در جمع راهپیمایان 
گفت: عده ای با تبعیت از آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی با اهانت 
به مقدسات اسالمی بر ناامنی دامن زدند که هشدار داده می شود در 

صورت تکرار، مردم آتش به اختیار ساکت نخواهند شد.
حجت االسالم ›سید عبدالصاحب حسینی‹ افزود: موجب افتخار است 
که با گذشت 40 سال از پیروزی انقالب همه توطئه ها پشت سر 
گذاشته شده و مستکبران بارها با دست مسلمانان و تشیع سیلی 
خوردند. وی بیان کرد: امروز مردم بار دیگر با شور، شعور و غرور 
همانند راهپیمایی های بزرگ دوره انقالب حمایت خود را از نظام و 
دستاوردهای آن به نمایش گذاشتند و اهانت به ساحت والیت و شاد 
شدن آمریکا و هم پیمانانش با حرکت های نابخردانه ای که در این 

شهر مومن پرور رخ داد، را تحمل نخواهند کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان کاشان عنوان کرد: برخی افراد 
نادان و ناآگاه شب گذشته فریب وسوسه های خناسان را خورده و نظم 

و امنیت را در این شهر والیی به بهانه گرانی و بیکاری بهم ریختند.
او افزود: همه مردمی که در این میدان جمع شدند، انسان هایی در 
رفاه و بی درد نیستند؛ مشکالت در کشور وجود دارد و همه احساس 
می کنند اما گالیه و دغدغه مندی با حرکت هنجار شکن و تخریب به 

اموال عمومی نشان داده نمی شود.
بلندگوهای  فریب  از جوانان  برخی  االسالم حسینی گفت:  حجت 
خارجی را خوردند و البته همه فتنه گر نیستند و برخی بدون بررسی 
و با القای رسانه های بیگانه دست به این اقدام ها زدند اما با چنین 

اقدام هایی انقالب آسیب نخواهد دید.
وی بیان کرد: دشمنان اسالم و انقالب که در خارج از کشور برای 
مردم طرح و برنامه اعالم می کنند، آگاه باشند که این مردم برای 
استقالل کشور هزاران شهید حتی در سوریه و عراق تقدیم کرده و 
مردم همچنان به پای نهال مقدس انقالب اسالمی خون خود را هدیه 

می کنند و راه حضرت امام حسین )ع( را ادامه می دهند

خبر

مردم سیلک:  نهم دی ماه کاشان همچون دیگر شهرها قرار بود 
بزرگداشتی برای حضور مردم در نهم دی ماه سال ۸۸ تحت عنوان 
مانور بصیرت صورت گیرد. ظهر آن روز پیامکی برای مردم ارسال شد 
مبنی بر دعوت برای بزرگداشت 9 دی و تشییع پیکر شهید مدافع 
حرم شهید حسن احمدی در ساعت 14 از مقابل سپاه. البته جسته 
گریخته خبری دهان به دهان شد که خبر از تجمع اعتراضی در میدان 
جهاد برای نه گفتن به گرانی بود. با توجه به سابقه کاشان در اینگونه 
اعتراضات کمتر کسی باور داشت که این تجمع برگزار شود تا چه رسد 

به اینکه.....
 اما در شامگاه همان روز عکس ها و خبرهایی روی کانال تلگرامی 
شهروندان نقش بست که حاکي از اجتماع عده ای عمدتاً جوان، همراه 
با سردادن شعارهای هنجارشکنانه که کل نظام را هدف می گرفت، بود. 
دقایقی بعد صحنه های آتش سوزی و شکستن شیشه و درب ساختمان 
اداراتی که از قضا همگی در آن نقطه واقع شده بود، دست به دست 
شد. همه اینها در جلو چشم و دوربین تلفن هاي همراه تماشاچیان 
بهت زده در صحنه و در مدت کوتاهی رخ داد که در نهایت با دخالت 
و هوشیاری نیروهای انتظامي - امنیتی به پایان رسید. آنچه در زیر می 
خوانید چکیده ای از گزارش هاي منتشر شده از پایگاه خبري مشکات 

آنالین در خصوص حوادث آن شب است:
دادستان کاشان: حدود 60 نفر بازداشت شده اند

در  آنالین  مشکات  با  گفتگو  در  کاشان  دادستان  تکبیرگو،  محمد 
خصوص این ماجرا توضیح داد: در پی اتفاقات روز شنبه کاشان حدود 
60 نفر بازداشت شده اند که درحال تفهیم اتهام هستند. ماشین های 
به آتش کشیده شده در حیاط دادسرا از اموال دادستانی نبوده و احتماال 
جهاد  میدان  در  حضور  برای  که  باشد  انتظامی  نیروی  خودروهای 
خودروهای خود را در این مکان پارک کرده اند. دادسرای کاشان روز 
بعد بدون هیچ مشکلی به فعالیت خود ادامه داده و پاسخگوی مراجعان 
است. برآورد دقیقی از میزان خسارتها وجود ندارد و باید منتظر جلسه 

شورای تامین باشیم.
فرماندار کاشان: تعدادی از دستگیرشدگان اهل کاشان 

نیستند و با برنامه ی قبلی وارد اغتشاشات شده اند.
 »حمید رضا مومنیان« معاون استاندار اصفهان و فرماندار کاشان نیز 
در گفت وگو با مشکات آنالین به تشریح حادثه ی شام 9 دی پرداخت. 
نشان می دهد که  افراد دستگیر شده  از  اولیه  بررسی های  او گفت: 
این تعدادی از این افراد اهل کاشان نیستند و با برنامه ی قبلی وارد 

اغتشاشات شده اند.
فرماندار در پاسخ به سوال خبرنگار این پایگاه خبري در خصوص اطالع 
فرمانداري و نیروي انتظامي در خصوص این تجمع و اقدامات پیشگیرانه 
و یا کنترل شونده براي این تجمع چنین مي گوید: تقریبا پنجمین یا 
ششمین اعالم تجمعی بود که می شد. یعنی ساعت پنج روز شنبه 9 
دی، پنجمین اعالم تجمعی بود که برای کاشان می شد و در همان روز 
هم سه تا یا چهار مکان اعالم شده بود؛ در چهار ساعت مختلف در 
چهار مکان مختلف کاشان. برنامه پیش بینی شده بود، جلسات انتظامی 

امنیتی الزم برگزار شده بود و تا ساعت پنج هم آنجا هیچ 
خبری نبود. تقریباً در فاصله یک ربع، بیست دقیقه ای تجمع 
در میدان جهاد شکل گرفت اما نیروهای مربوطه در تمام 
مکان های اعالم شده حضور داشتند. بررسی هایی که شده از 
افرادی که دستگیر شدند نشان می دهد که این کامالً سازمان 
از شهرهای دیگری آمده  بود،  بیرون هدایت شده  از  یافته 
بودند.گروهی از دستگیر شده ه اند از اراذل و اوباش هستند؛ 
گروهی هم افرادی هستند کسانی که واقعاً بدون مطالعه و 
صرفاً براساس احساساتشان این ها را همراهی کردند. بنا هم 
بر این نبود که ما برخورد بکنیم. چون چنین تصوری که به 

بیت المال و مراکز عمومی  حمله کنند وجود نداشت. تصور این بود که 
یک اجتماع مسالمت آمیزی باشد و بنابراین پیش بینی ها در سطحی بود 
که ما هدایت و کنترل بکنیم و متفرق بشوند. به خاطر رأفت اسالمی 
بنا نبود که برخورد بشود. دنبال برگزاری مسالمت آمیز یک اعتراضی 
بودیم، وقتی تجمع شکل گرفت به اموال عمومی و حتی اموال شخصی 
حمله کردند که چنین وضعی برای دلسوزان کشور قابل پذیرش نیست.
معاون استاندار در خصوص هویت دستگیرشدگان و اینکه تعدادي از 
آنها از اهالي بومي شهر نبودند، مي گوید: در دستگیری ها تعدادی از 
این مسائل مطرح است، منتها تا سیر قانونی انجام نشود اخبار دقیقی 
را نمی توانم بگویم. متأسفانه کسانی که این بلوا و آشوب را درست 
کردند به مردم، به مغازه ها، به ادارات و به عزیزانمان در نیروی انتظامی 
و نیروهای امنیتی با سنگ حمله ور شدند..دو نفر مصدوم از نیروهای 
نظامی داشتیم که سرپایی مداوا شدند. بقیه هم اصابت سنگ به مردم 

هست و به افراد نیروي انتظامی که خیلی جدی نبوده است.
مومنیان در خصوص حضور مردم در راهپیمایي وحدت آفرین دهم دي 
گفت: مردم تقاضا کرده بودند به خیابان بیایند و پاسخ این افرادی را 
که واقعاً با رفتارهایی که مورد پسند هیچ کسی نیست وارد خیابان ها 
شدند و اموال عمومی راتخریب کردند، بدهند. در حاشیه شورای تأمین 
این موضوع مطرح شد و با درخواستی که شده بود موافقت شد و 
برنامه مورد موافقت قرار گرفت و امروز ما خوشحال هستیم که مردم 
دارالمؤمنین کاشان با هوشمندی کامل و با پایبندی به نظام و انقالب با 
آن جمعیت عظیم که تخمین زده می شود بیش از سی هزار نفر بودند، 
در راهپیمایی شرکت کردند و درست در مرکزی که دیروز این آشوب ها 
اتفاق افتاده بود تجمع کردند و نشان دادند که پای این انقالب و نظام 
به مردم در خصوص دعوت آشوب  هستند. مومنیان ضمن توصیه 
طلبان به تجمعات دوباره گفت: خواهش مان این است که اّوالً توجه 
نکنند، ثانیاً تجمعات در اطراف چنین فضاهایی به ناامنی ها دامن می زند 
و از فرصت حضور مردم،که بعضاً کنجکاوی می کنند یا برای تماشا 
می آیند سوء استفاده می شود. اگر بنا باشد که کسانی متعرض حیثیت 
نظام بشوند، متعرض اموال مردم و بیت المال بشوند با برخورد سختی 

مواجه خواهند شد.
فرماندار در این مورد که چه تعداد تماشاچی و چه تعداد صحنه گردان 
بودند گفت: آن هایی که صحنه گردانی می کنند تعداد اندکی هستند. 

نکته حائز اهمیتی برای کنترل این مسائل این است که ما از مردم 
تقاضای عاجزانه داریم اجازه بدهند مسئولین دخالت بکنند و از تجمع 
در اطراف این چنین فضاهایی خودداری بکنند. مردم نشان دادند که 
حضورشان به واسطه همراهی و پشتیبانی از چنین حرکت هایی نیست، 
ولی به هر صورت افرادی که چنین آشوب ها و اغتشاشاتی را طراحی 
می کنند به گونه ای وانمود می کنند که مردم همراهی می کنند. به 
جوانان هم می گویم مراقب باشند و در دام این افرادی که مغرضانه علیه 

نظام اقدام می کنند قرار نگیرند.
فرماندار کاشان در پایان این مصاحبه به خبرنگار مشکات آنالین گفت: 
هیچ شعاری که گویای این باشد که واقعاً کسانی به واسطه نارضایتی 
از شرایط اقتصادی، بیکاری و گرفتاری های شغلی این حرکت را انجام 

داده باشند، ندیدیم.
آتش نشانی که مورد حمله مهاجمان قرار گرفت 

»علی محمد بخشی« آتش نشان مصدوم شده در حادثه شنبه شِب 
برای خاموش کردِن آتش  بلوار معمار  کاشان، در هنگام حضور در 
است.  مصدوم شده  بازو  ناحیه  از  و  گرفته  قرار  اصابت سنگ  مورد 
این آتشنشان، در گفت وگو با مشکات آنالین به شرح حادثه ی کاشان 

پرداخت وي چنین تعریف مي کند:
خدا به من رحم کرد. ایستگاه راوند بودم. به ما اعالم کردند که به بلوار 
معمار بیایید. چند ماشین دیگر هم همراه ما بود اما چون ماشین من 
سبک تر و جمعیت زیاد بود به من گفتند به دادسرا برو. تا جلو ساختمان 
اداره ی اطالعات جلو رفتم. ماشین ها به ما راه دادند اما معترضان با 
چوب و سنگ حمل کردند. مثل باران، سنگ و چوب پرتاب می شد. 
اگر کوچه ی کناری باز نبود معلوم نبود چه اتفاقی برایم می افتاد. دنده 
عقب گرفتم و به عقب برگشتم. گفتم ماشین قابل عملیات نیست، 
گفتند چون جلو هستی از پشت اداره  ی اطالعات به دادسرا بروید و 
آتش را خاموش کنید.  سه خودرو داخل محوطه دادسرا می سوخت. 
ما فکر کردیم به نیروهای امدادی کاری ندارند. کسانی که سنگ پرتاب 
می کردند به سی سال نمی رسیدند و اکثرا نوجوان و 22 تا 2۳ ساله 
بودند. کسی که با چوب به شیشه ی ماشینم زد، سبیل  دار و قد بلندی 
داشت. با دو دست چوب را بلند کرد و به شیشه کوبید. به یکی از 
همکارانم حمله کردند. می خواستند ماشینش را از او بگیرند. هرچه 
تالش کرده اند از ماشین پیاده اش کنند او مقاومت کرده است. او هم 
آسیب دیده است. آن ها می خواستند خودشان پشت ماشین بنشینند.

هفته  شنبه شب  اغتشاشات  و  ها  ناآرامی  از  شده  پخش  تصاویر  سیلک:  مردم 
گذشته در کاشان توسط عده ای آشوب طلب واقعا تاسف بار بود. همواره تاکید 
شده در یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی و مردم ساالري مطالبات مردم 
نه در کف خیابان و آشوب و  بلوا که در یک فرآیند دموکراتیک از دل صندوق 
رای بیرون می آید. در چرایی اتفاقات شهرهای مختلف کشور از جمله کاشان، 
تحلیل های متفاوتی ارایه شده است. اعتراض به دولت به جهت گرانی اخیر 
از  افزایش قیمت بنزین در سال آینده، یکی  چند قلم مواد غذایی و احتمال 
شائبه  آنکه  ویژه  به  می شود.  عنوان  اولیه  اعتراضات  اندازی  راه  اصلی  دالیل 
همراهي جریانهاي مخالف دولت در این ماجرا وجود داشت تا جایی که این 
موضوع در البه الی اظهارات مقامات دولتی بیان شد و هشدار داده شد آتشی 
که روشن شده فقط دامن دولت را نخواهد گرفت. اعتراض صاحبان سپرده نزد 
موسسات مالی غیرمجاز و عدم رسیدگی به وضعیت آنان از دیگر دالیل بروز 
ناآرامی های اخیر عنوان شده است. تخلفات و مفاسد اقتصادی کشف شده طی 
سالهای اخیر و رو شدن پرونده های ریز و درشت  از جمله دالیلی است که 
میتواند حساسیت مردم و نارضایتی آنان را در پی داشته باشد. این اعتراضات 
که از مشهد شروع شد به هر بهانه ای که شکل گرفته باشد و  به دلیلی که 
دامنه آن گسترش یافته باشد، حاوی نکات قابل توجهی است که در ادامه بدان 

اشاره می شود :
و  دولتی  مسئولین  از سوی  همواره  اعتراضات،  بروز  از  پس  روزهای  1- طی 
اوضاع  از  آنها  مندي  گله  و  اعتراض شهروندان  بیان  بر حق  انقالبی  نهادهای 
اقتصادي تاکید شده است. به موجب اصل بیست و هفتم قانون اساسی حق 
مخل  آنکه  به شرط  و  بدون حمل سالح  ها  راهپیمایي  و  اجتماعات  تشکیل 
مباني اسالم نباشد، برای آحاد مردم دیده شده است. نکته مهم در باب این 
موضوع این است که نظام برای احقاق این حق مردم چه تمهیداتی اندیشیده 
گردیده  فراهم  مردم  انتقادات  و  اعتراضات  بیان  برای  کاری  و  ساز  است. چه 
است. چرا باید کارد به استخوان مردم برسد، اعتراضی شکل بگیرد، دشمن از 
این موقعیت سوء استفاده کند، تازه یادمان بیفتد که مردم حق اعتراض دارند.

2- نکته ظریف دیگری که وجود دارد این است که در بیان تأکید حق مردم در 
اعتراض به وضع معیشت خود که بیشتر در صداوسیما و به صورت پررنگ بدان 
پرداخته می شود، صرفاً بر حق اعتراض و انتقاد از دولت تاکید می شود انگار که 
فقط مردم حق دارند از دولت به خاطر گرانی و بی تدبیری دولت اعتراض کنند. 
این خصوص دو سوال  اما در  اینکه مردم چنین حقی دارند شکی نیست  در 
مطرح است: نخست آیا فقط سوال و انتقاد به این دولت و این رئیس جمهور 
مجاز است؟ چرا کسی به رئیس جمهور سابق و دولت وی نمی توانست اعتراض 
کند. چرا طرفداران انتقاد از دولت فعلي این حق را برای مردم در زمان دولت 
سابق قائل نبودند. دوم اینکه آیا مردم حق دارند نسبت به سایر موضوعات و 
داشته  انتقاد  و  اعتراض  قوای کشور  و  ها  از سایر دستگاه  و  مشکالت جامعه 
باشند یا فقط قوه مجریه و آنهم فقط این دولت را که خود مردم و بر خالف 

میل آقایان انتخاب کردند را میتوان تخطئه کرد.
۳- مقام معظم رهبری بارها بر بصیرت و دوراندیشی مردم و مسئوالن تاکید 
کرده است. بر همین اساس مردم باید به این موضوع مشکوک باشند در برهه 
انتقاد از گرانی مطرح می شود و بواسطه آن تجمع اعتراضی راه   ای از زمان 
انداخته می شود که نرخ تورم کمترین میزان خود طی سال های اخیر است. 

گرانی تخم مرغ که به دلیل شیوع آنفلوانزا در مرغداری هاي کشور و معدوم 
کردن صدهاهزار قطعه جوجه و مرغ تخمگذار و کمبود تخم مرغ در بازار ایجاد 
شده است نمی تواند دلیلی بر وجود گرانی افسارگسیخته و عمومی در جامعه 
باشد. یادمان نرفته چند سال پیش و به واسطه سیاست های غلط اقتصادی 
بر قیمت شان  روز  به  روز  و کاال  اجناس  و  بودند  تورمي مواجه  با چه  ،مردم 

اضافه می شد.
4-  اگر چه مردم حق دارند از وضع زندگی خود و چگونگی حکمرانی دولتمردان 
به  اعتراضی  هر  که  باشند  هوشیار  باید  اما  باشند  ناراضی  نظام  کارگزاران  و 
تنها  نه  قانونی  های  از چارچوب  و خارج  غیرکنترل شده  اعتراضات  خصوص 
افزاید.   قبلی می  به معضالت  بلکه معضلی  کند  نمی  به حل مشکالت کمک 
اتفاقات شامگاه نهم دی ثابت کرد هر چقدر عدم همراهی مردم با آشوب طلبان 
در آن شب، امری پسندیده وکاري درست بود  اما تماشاچی بودن آنها عالوه 
بر اینکه مانع از انجام وظیفه ماموران نیروي انتظامي می شود بلکه خرابکاران 
را هم تشویق می کند که در معرکه خودساخته ی خود به  حرکات احساسی 

و تخریبی بیشتری دست بزنند.
انقالب، کاشان و مردمان نجیب و میهن  از  5-  همواره در طول دوران پس 
پرست آن، از دوستداران نظام و انقالب بوده اند. حضور مردم این دیار در عرصه 
هاي مختلف حساس و سرنوشت ساز کشور مایه مباهات است. بر این اساس 
و در شهري با چنین پیشینه اي ، اشوب و خرابکاري قابل تأمل است. اگر چه 
قاطبه مردم با حضور در راهپیمایي دهم دي دوباره حضور خود را اعالم کردند، 
اما این موضوع تلنگري است به مسئولین سیاسي و امنیتي شهر که در کنار 
رصد اطالعاتي فعالیت هاي بدخواهان شهر و کشور،  بحران هاي اجتماعي و 
موضوع فقر و بیکاري مردم را جدي بگیرند تا در مواقعي شبیه به آنچه که در 

شامگاه نهم دیماه گذشت، غافلگیري رخ ندهد.
6- اتفاقات پیش آمده یکبار دیگر تلنگري به مسئوال ادارات در کاشان و جناح 
ها و گروه هاي سیاسي بود که در کنار توجه به خواست مردم و تالش و کوشش 
دست  نتیجه  بي  سیاسي  جدال  از  مردم،  نیازهاي  ساختن  برآورده  جهت  در 
بردارند. مردم دعواهاي سیاسي شما را دعو ا بر سر قدرت و پست و مقام  تلقي 

مي کنند و این خود مایه نارضایتي و ناخشنودي آنهاست.

آشوب  به نام مردم؛ اما به زيان منافع مردم
خوانندگان  و  مخاطبان   
می  سیلک  مردم  نامه  هفته 
شماره  از  استفاده  با  توانند 
و   09162۸50642 تلگرام 
الکترونیکی     پست  و   55456۳۸4 ارتباطی  خط 
همچنین  و   mardomesialk@gmail.com
آدرس   به  سیلک  پیک  خبری  پایگاه  به  مراجعه 
و  ها  دیدگاه   ، نظرات   www.payk-sialk.ir
و  نامه  انتقادات خود درباره محتوای مطالب هفته 
هم چنین   اوضاع و احوال امور فرهنگی ، اجتماعی 
، سیاسی ، اقتصادی و عمرانی شهر و محله خود را 

با ما در میان بگذارند.

جوابیه سازمان انتقال خون به پیام یک شهروند در  
ستون صدای مردم سیلک شماره قبل

این  سازمان،  این  فرهنگی  و  مسئوالنه  برخورد  از  تشکر  ضمن 
جوابیه به شرح زیر درج میگردد:

به دنبال زلزله غرب کشور پایگاه انتقال خون کاشان از 
همان ساعات اولیه آمادگی خود را به مراجع ذیصالح 
اعالم نمود بطوری که تنها در دو روز اول پس از زلزله 
بیش از 220نفر پذیرش و حدود 6۸ هزار سی سی 
خون اخذ نمود که ظرفیت ذخیره سازی به حداکثر 
خود رسید. و از طرفی روابط عمومی سازمان انتقال 
ذخیره  ظرفیت  تکمیل  ملی  رسانه  طریق  از  خون 
سازی خود را اعالم نمود  که پس از آن  اقدام به 
ثبت نام از افراد مراجعه کننده به پایگاه نمود تا در 
روزهای سرد سال که با کاهش اهداکننده روبرو می 

شود از این عزیزان فراخوان صورت گیرد.

سقوط تیر چوبی مخابرات در اراضی 
کشاورزی روستای علوی کاشان       

در حدود  سه ماه است که تیر مخابرات که خطوط 
تلفن ثابت بیش از هفتصد خانوار منطقه اردهال از 
این مسیر عبور می کند  در زمین های  کشاورزی 
روستای علوی افتاده و هیچ اقدامی صورت نگرفته 
برای  زیادی  مشکالت  باعث  تیرها  این  وجود  و  
استان  بیشتر  در  امروزه   . است  شده  کشاورزان 
های کشور  از کابل های زمینی در شبکه مخابرات 
خدمات  افزایش  بر  عالوه  که  کنند  می  استفاده 
مشترکان  نقش مهمی درمحافظت از خطرات ناشی 
از پارگی ، حوادث رانندگی و حوادث غیرمترقبه را 
این زمینه  . الزم است مسؤالن مخابرات در  دارند 

تالش مضاعف داشته باشند .

صدای مردم سیلک

آتش غائله ي شامگاه نهم دی در کاشان با حماسه ي 
حضور مردم در دهم دي ؛ فروکش کرد
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های  استان  در  اخیر  های  زلزله  جاویدپناه/  علی   
تهران  و  کرمان  کرمانشاه،  در  بویژه  کشور،  مختلف 
زنِگ خطری است که آمادگی نهادها و ادارت مختلف 
هم  ملّی  تقویم  در  دیگر،  سوی  از  زند.  می  محک  را 
کاهش  و  زلزله  برابر  در  ایمنی  »روز  ماه،  دی  پنجم 
اثرات بالیای طبیعی« اعالم شده است که بدون شک، 
این آمادگی نباید محدود به این روز باشد. از این رو 
تا بدانیم که وضعیت شهرستان در  در صدد برآمدیم 
های  پیگیری  با  لذا  است.  شکلی  چه  به  بحران  برابر 
ادارات  مسئولین  از  بعضی  تلفنی-  و  مکرر-حضوری 
باألخره پاسخ دادند ولی برخی نیز برای تکمیل گزارش 

همکاری نکردند.

جمعیت هالل احمر

آموزش های همگانی
سید منصور میرابوطالبی، رئیس جمعیت هالل احمر 
گفت:  زلزله  موقع  در  آمادگی  خصوص  در  کاشان، 
که  است  احمر  در کشور هالل  نجات  و  امداد  متولی 
حادثه«  از  »بعد  و  »حین«  »قبل«،  به  آن  آمادگی 
به  آمادگی  بخش  بیشترین  البته  شود.  می  تقسیم 
»قبل از حادثه« بر می گردد تا در زمان حادثه بتواند 
چادر،  مثل:  امدادی  اقالم  تجهیِز  لذا  باشد،  جوابگو 
دسته  این  از  خوراکی  و  بهداشتی  اقالم  پتو،  موکت، 
هستند. درباره آموزش های همگانی هم عالوه بر سال 
و 404  تعداد 244 زن  نیز  اخیر، در سال 96   های 
مرد به صورت حضوری و 560 نفر هم بصورت نیمه 
حضوری آموزش دیده اند. همچنین 2۳ خواهر نجاتگر 
و 90 برادر نجاتگر و امدادگر داریم که در قالب تیم 
و  ارتفاع  درجاده،  نجات  اسکان،  عملیاتی)آمار،  های 
سیالب( دسته بندی می شوند. تعدادی افراد داوطلب 
نیز داریم که در موقع حادثه سریعاً با آنها تماس گرفته 

و با توجه به تخصصشان کمک می گیریم.

آمادگی هالل احمر در مقابل زلزله احتمالی
که  سوال  این  به  پاسخ  در  میرابوطالبی  منصور  سید 
اگر زلزله ای در کاشان رخ بدهد چه وضعیتی داریم، 
گفت: آندسته از کارهایی که مطابق روال و رویه های 
جاری باید انجام دهیم، صورت گرفته است. همچنین 
باِش صد در  آماده  به صورت  تهران هم  زلزلۀ  از  بعد 
صد هستیم. در خصوص تجهیزات نیز هر قدر وسیله 
و امکانات بیشتر باشد، توان اجرایی-عملیاتی ما بیشتر 
ما  و وظیفه  نداریم  اصاًل  اگر چه کانکس  بود.  خواهد 
مقدورات،  حّد  در  ولی  اضطراری)چادر(است،  اسکان 
ظرفیت  از  جدا  همچنین  داریم.  امدادی  اقالِم 
دچار  نیز  خودشان  است  ممکن  که  ها  بیمارستان 
توسط  که  صحرایی  های  بیمارستان  بشوند،  حادثه 
هالل احمر و دانشگاه علوم پزشکی و نیروهای نظامی 

ایجاد می شود می توانند نقش مؤثری داشته باشند.

چگونگی امدادرسانی در بافت های فرسوده شهری
امداد رسانی در بافت فرسوده شهر، تا جایی که بشود با 
خودرو و در غیر اینصورت با نیروهای پیاده و برانکارد 
صورت می گیرد و مسدود شدن مسیرها و معابر، فقط 
منحصر به کاشان نیست بلکه در شهر بَم در سال های 
دارد.  نیز همین مشکل وجود  تهران  قبل و حتی در 
اگر چه کاشان بالگرد ندارد ولی بالگرد در شرایط آوار 
و غیرمسطح اصاًل جوابگو نیست زیرا باید محیِط صافی 

وجود داشته باشد تا بتواند فرود بیاید.
بحران شهرستان  از مرکز مدیریت  بالگرد،  ]*درمورد 
مراکز  »فقط  گفتند:  پاسخ  در  که  شد  پرسیده  هم 
قم  و  اصفهان  از  ما  دارند.  امدادی  بالگرد  ها،  استان 
مثل  مراسماتی  در  لذا  گیریم.  می  هوایی  پوشش 
قالیشویاِن مشهد اردهال، از آنها استفاده می کنیم.«[

مرکز مديريت بحران و کنترل حوادث

کاشان تنها شهرستان دارای شبکه بی سیم در 
کشور

جواد مزروعی مدیِر »مرکز مدیریت بحران شهرستان« 
است. او در مورد ساختار این مجموعه توضیح می دهد:

بحران  مدیریت  هماهنگی  شورای  ریاست  فرماندار، 

دستگاه   5۷ شورا  این  در  دارد.  برعهده  را  شهرستان 
عضویت دارند که در قالب 19 کارگروه تقسیم شده اند. 
هرکدام از این کارگروه ها که عبارتند از: خشکسالی، 
محیط زیست، بهداشت و درمان، زلزله، تأمین و توزیع 
و  ارتباطات  شهری،  ایمنی  یا  حریق  و  آالت  ماشین 
همگانی،  آموزش  و  نجات  و  امداد  اطالعات،  فناوری 
امنیت و انتظامات، آب و فاضالب، برق، سیل، ایمنی 
بازتوانی،  رسانی،  اطالع  و  آموزش  صنعت،  و  کار  در 
تأمین سوخت و مواد نفتی، تأمین مسکن، تشکل های 
مردم نهاد، حمل و نقل و شریان های حیاتی، طوفان 
در ساختار  دارند.  برعهده  را  وظایفی  بالیای جّوی،  و 
مدیریت بحران هم بحث کنترل و پایش حوادث و هم 

موضوع اطالع رسانی به دستگاه ها را داریم.

زلزله چه خواهد  بحران در زمان  مرکز مدیریت 
کرد؟

اگر ما زلزله ای در شهرستان کاشان داشته باشیم هر 
شود.  می  وارد  وظایفش  شرح  به  باتوجه  کارگروهی 
برای مثال: کارگروه تأمین مسکن، وظیفه اش تأمین 
اسکان موقت و دائم است که متولی آن بنیاد مسکن 
فاضالب،  و  آب  امور  کارگروه  است.  اسالمی  انقالب 
۷2ساعته،  24ساعته،  آب  تأمین  برنامه  است  موظف 
هفتگی و ماهانه را داشته باشد. کارگروه امور برق، باید 
قطعِی برِق مجموعه شهرستان، پس از زلزله را تامین 
اقتصادی،  معنوی،  زمینه  در  بازتوانی،  کارگروه  کند. 
اداره  با  که  شود  می  وارد  جسمی  و  روانی  روحی، 

بهزیستی است.
طبق برنامه ریزی مخابرات، »شبکه بی سیم کاشان« 
به عنوان تنها شهرستان کشور طراحی و آماده سازی 
شده است که تمام دستگاه های عضِو مدیریت بحران، 
قطع  ها  تلفن  تمام  اگر  هستند؛  هم  شبکه  این  عضِو 

بشود این بی سیم جواب می دهد.
است بحث  با شهرداری  ایمنی ساختمان که  کارگروه 
استحکام در بافت فرسوده و شناسایی آنها و ساختمان 
های بااهمیت و بلند مرتبه را انجام می دهد. ما نباید 
از یادمان برود که کاشان عالوه بر قدمت باال به عنوان 
شهر  فرسوده  بافت  هکتار   ۷۷0 جهانی،  تمدن  اولین 
بحث  در  هم  را  امدادرسانی  ها،  این  که  دارد  هم   را 
ساختمان و هم در شریان های حیاتی مثل آب و برق و 
گاز و هم در معابِر باریک، با مشکل مواجه می کند. لذا 
شهرداری جانمایی اسکان های موقت مثل سوله ها و 
پارک ها را در دستور کار خود قرار داده است. از طرف 

دیگر پادگان قدس سپاه هم، آماده سازی شده است.

وسایل و تجهیزات در برابر بحران
برای شناسایی زلزله پهنه بندی گسل ها انجام شده 
االن  است.  رسیده  اتمام  به   ۸9 سال  در  که  است 
هستیم  بندی  ریزپهنه  مطالعات  درحال  آن  براساس 
این مطالعات جانمایی اسکان ها و ساختمان ها را به 
ما اعالم می کند و اینکه که کجا از خطر بیشتر و یا 

کمتری برخوردار است.
بحث مهم بعدی، تصحیح شبکه های آب و برق و گاز 
است که در امور آب از لوله های ضد زلزله و در بحث 
برق و همچنین خطوط گاز از شبکه های تاب آور و 

پایدار استفاده می کنیم.
برابر 20 درصد جمعیت شهرستان،  امداد رسانی،  در 
ِو  و...(  کنسرو  اضطراری)آب،  غذایی  مواد  پتو،  چادر، 
ظروف را در سوله های هالل احمر ذخیره کرده ایم. 
همچنین سوله های شهرداری و اداره ورزش و جوانان 
و دیگر دستگاه ها و شرکت های صنعتی را شناسایی 

و آماده کرده ایم.
امدادی  مراکز سوخت  در بحث سوخت هم جانمایی 
و تأمیِن سوخِت مراکِز درمانی، مثل بیمارستان شهید 
اگر گاز و برق آن قطع  ایم که  انجام داده  را  بهشتی 
شد سوخت باشد تا موتور برق را بتوانند روشن کنند.

مقاوم سازی مراکز درمانی و بیمارستان ها
بهشتی)به  شهید  بیمارستان  سازی  مقاوم  مورد  در 
عنوان بیمارستان اصلی( طی سه سال گذشته، نزدیک 
به 6میلیارد هزینه شده است تا بتوانیم پتانسیل خوبی 
باشیم.  داشته  بحران  شرایط  به  پاسخگویی  برای  را 
از  سال  چهل  بهشتی  شهید  بیمارستان  سازۀ  البته 
عمرش می گذرد و فرسودگِی خاِص خودش را دارد 
نه  است  سازی  مقاوم  راستای  در  اصالحات  این  ولی 
استحکام. استحکام برای زمان ساخت است که در آن 
دیده شده است. گفتنی است، بیمارستان نقوی شرایط 
کلینیک  یک  چون  ندارد  را  بحران  برای  پاسخگویی 
بیمارستان متینی در »چشم، حلق، گوش و  یا  است 
بینی« تخصص دارد، در زلزله این چیزها درگیر نمی 
شوند بلکه سر وگردن و دست و پا بیشتر مورد آسیب 
قرار می گیرند. البته این مراکز هم در فازهای بعدی 

باید در دستور کار قرار بگیرند.
از جانب دیگر، بحث حریق و تخلیه معابر را چک می 
کنیم و مطالعات آزاد سازی آن را انجام داده ایم. همه 
این کار ها را که انجام بدهیم، اگر مردم در برابر زلزله 
آموزش ندیده باشند هیچکدام اثرگذار نخواهد بود. لذا 
چند فاز آموزش همگانی)هیئات مذهبی، محله محور 
و خانواده( را انجام می دهیم. از طرف دیگر، مدیران 
هم نیاز به آموزش دارند که یکی از نقاط ضعف کشور 
نمی  آموزش  بحران  موقِع  مدیران،  که  است  این  ما 
بینند که انجام این امر، طی یک ماه آینده در دستور 

کار ما قرار گرفته است.

خطراتی که کاشان را تهدید می کند
کاشان دارای 26 ُمخاطره است که به ترتیب اولویت، 
زمین، نشست  رانش  زلزله،  شامل: خشکسالی، سیل، 
زمین، نشت نفت و گاز، سرما و یخبندان، آتش سوزِی 
مراتع و جنگلها، حوادث جاده ای، بیابان زایی، آلودگی 
سرمازدگی  دما،  وارونگی  هوا،  آلودگی  آبی،  منابع 
انسان  بین  مشترک  اپیدمِی  های  بیماری  کشاورزی، 
حوادث  نباتی،  آفات  شهری،  سوزی  آتش  دام،  و 
شیمیایی و هسته ای، بارش تگرگ، صاعقه و طوفان، 
شکستگی خطوط آب، قطِع برِق گسترده، قطع شبکه 
فیبر نوری، مه گرفتگی، کوالک و گرد و غبار می باشد 
که برای تک تک این ها در کارگروها در حال برنامه 

ریزی هستیم.

انواع اسکان ها
دائم،   و  موقت  اضطراری،  اسکا  نوع  سه  زلزله  از  پس 
وظیفه دولت است. تا 24 ساعت بعد از زلزله، وظیفه ما 
نجات و امداد از زیر آوار است و تا این کار تمام نشود 
نمی توانیم چادر بزنیم. بعد از آن، تا یک هفته، اسکان 
اضطراری یعنی با چادر مردم را اسکان می دهیم. بعد 
از یک هفته تا زمانی که اسکان دائم)خانه( برپا بشود 
اسکان موقت خواهیم داشت که می تواند در مناطق 
گرمسیری همان چادر بوده و یا در مناطق سردسیری، 

کانکس باشد.
در اسکان های دائم، مردم باید همکاری کرده و خانه 
های خود را بیمه کنند، چون آن پرداخت بالعوض یا 
وام، پاسخگوِی تمام شرایط ساخت یک خانه نیست. 
را  شهری  های  زیرساخت  است  موظف  قاعدتاً  دولت 
آماده کند، آب و برق و معابر را اصالح کند و مردم خانه 
های خود را جاهایی بسازند که بهتر هست. متأسفانه 
اآلن وضع برگشته، چون دولت طرف خانه سازی می 
انجام  اصولی  ساختارهای  و  ها  شبکه  اصالح  لذا  رود 
نمی شود دوباره اگر مثال در »شهر بَم« خدای نکرده 
زلزله ای بیاید، همان ماجرا را خواهیم داشت. دولت 
دیگر وقت نمی کند، ما می رویم خانه بسازیم، وقت و 
هزینه ای که شریان هایمان را تاب آور کنیم نداریم. 
لذا بایستی مردم با بیمه نمودن خانه های خود کمک 
کنند. در غیر اینصورت اگر خانه ای که تخریب بشود 
ده  دولت  شاید  بخورد،  او ضرر  به  میلیون  مثاًل 250 
درصِد ارزش کل خانه را بوسیله پول و وام به او بدهد.

ساخته  کانکس  11هزار  آذربایجان  ورزقاِن  زلزله  در 
شد. االن در زلزله کرمانشاه هم یازده هزار تا در حال 
تولید است. کاشان قریب به صدهزار خانوار دارد، اگر 
بخواهیم برای هر خانوار یک کانکس در نظر بگیریم 
صدهزار کانکس می شود. برفرض محال و داشتن پوِل 
آن که تولید کردیم، کجا بگذاریم؟! ما باید از اینجا تا 

ُقم کانکس بچینیم!

تعداد و عمِق ُگسل های کاشان
بازگشت  از  االن  شد  خواهد  زلزله  کی  دانیم  نمی  ما 
است.  گذشته  سال   ۸0-۷0 حدود  کاشان  در  زلزله 
زلزله خواهیم داشت؛ چون کاشان ۷2 ُگسل  مطمئناً 
پوسته  های  شکستگی  دانید،  می  که  همانطور  دارد. 
زلزله  در  مثاًل  گویند. عمق گسل  را گسل می  زمین 
۷/۳ ریشترِی کرمانشاه در عمق یازده کیلومتری بود. 
این را شرایط کانون زلزله در زمان زلزله مشخص می 
از گسل های  تا  بیست  اینکه، حدود  نکته مهم  کند. 
گسل  جزِء  و  دارند  طول  کیلومتر   ۷0 باالی  کاشان، 
های اصلی کشور هستند. یکی از آنها چهار بار کاشان 
را باخاک یکی کرده که آخرین دوره اش دوره »زندیه« 
بوده است که هشت هزار نفر کشته شدند که در اثر آن 
منارجنبان اصفهان لرزید! باالترین تمدن بشری، تپه 

های سیلک است ولی این منطقه باالترین زلزله بشری 
درآورده  آن  زیِر  از  که  اجسادی  است.  داشته  هم  را 
اند.  داشته  گرفتن  پناه  شبیه  هایی  حالت  همه،  اند 
مثل مادری که بچه خود را بغل گرفته، یا مردی که 
دستش روی سرش است. به هر حال، مهمترین کاری 
که می توانیم در حال حاضر انجام دهیم مقاوم سازی 
و شناژبندی ساختمان هایمان است که در این مواقع 
تخریب نشود که به چادر یا کانکس احتیاج پیدا کنیم.

مانور در مسکِن مهر..
کشور،  سراسر  مهر  مسکن  واحدهای  کلیه  تبع  به   
بردارِی  بهره  برای  فشار  زمان،  آن  اینکه  به  توجه  با 
زودتر این  پروژه ها بود، موضوع مقاومت ساختمانهاي 
مسکن مهر کاشان نیز در مقابل زلزله  نیازمند بررسی 
و دقت ویژه است. عالوه بر آن در شهرستان، وسایل 
پاسخگوی  که  نردبان(  امکاناتی)مثل  و  تجهیزات  و 
حوادث ساختمان های بلند طبقه باشد نداریم. خوب 
آمادگی  برای  مانوری  ماه،  همین  در  بدانید،  است 

دستگاه ها در حاشیه مسکن مهر اجرا خواهد شد.

توصیه ای به مردم
در ساخت و سازها، شهرداری و نظام مهندسی نظارت 
بکار  داند چه چیزی  ولی خود شخص هم می  دارند 
می برد. این فرهنگ باید جا بیفتد که ما برای سرپناه 
در مقابله با زلزله ساختمان می سازیم نه اینکه فقط 
برویم در آن زندگی کنیم. کشوِر ایران در کمربند دنیا 
بنابراین  داریم.  در مخاطرات  را  رتبۀ 10  و  دارد  قرار 
در این شرایط، باید فرهنگ تعامل مان را باال ببریم. 
همان کاری که ژاپنی ها کردند. در زلزله »کوبه« ژاپن 
ظرف   1995 سال  از  داد،  کشته  تن  هزار  چهل  که 
هفت سال، آنجا را طوری ساختند که دیگر کمترین 

خسارتی متوجه آنان نمی شود.

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری

معاون شهردار کاشان، پیرامون وظایفی که در بخش 
و  نمود  ارائه  را  توضیحاتی  دارد  برعهده  شهرسازی 
از  تقریباً  ها  ساختمان  شناژبندی  کاشان،  در  گفت: 
هرچه  بعد  به  آن  از  و  شد  الزامی  هفتاد  دهه  اواسط 
اصول  اساس  بر  پروانهکه ساختمان صادر شده، همه 
همکاری  هم  جا  این  در  است.  بوده  مهندسی  نظام 
هم  و  مهندسی  نظام  سازمان  نظارت  هم  و  مردم 
طلبد.  می  را  مجوز  صدور  جهت  شهرداری  پیگیری 
از  مثاًل  های  ساختمان  که  گفت  توان  می  همچنین 

سال ۸0 به بعد نسبت به قبلی ها مقاوم تر هستند.

مقاومت خانه ها از طراحی تا عمل
حسن نعناکار در ادامه تشریح کرد: درباره اینکه، خانه 
های شهر چند درصد دارای اسلوب و استاندارد الزم 
هستند، باید گفت کار سختی است. ما درصدی نداریم 
چند  اند  کرده  ساخت  به   شروع  که  هایی  خانه  که 
ساخته  که  هایی  ساختمان  بیشتر  اما  هست.  درصد 
و  شناژبندی  دارای  خالف،  بصورت  حتی  شوند  می 

اصول مقاومت دربرابر زلزله هستند. در صورت رعایت 
در  ساختمان  نامه2۸00   آیین  در  مندرج  مقررات 
مقابل  زلزله ۷ ریشتر به باال را مقاوم است. آیین نامه 
و  ستون  فونداسیون،  شناژ،  مثال  که  کند  می  تأکید 
است  این  مهم  بحث  باشد.  ساختمان چقدر  اتصاالِت 
که آیا این طراحی را می توانیم درست عمل کنیم یا 
نه؟ کیفیت ساخت و ساز مانند مصالح بکار برده شده، 
سازنده، نظارت مهندسین و... را که کنار هم بگذاریم 

می شود گفت که خوب ساخته شده است یا خیر.

شناسنامه مقاوم سازی ساختمان ها
بلندمرتبه  های  ساختمان  دارای  چون  تهران  شهر 
این سمت  به  کاشان هم  دارد.  فّنی  است، شناسنامه 
ناچاریم برای ساختمان های  نیز  در حرکت است. ما 
مثاًل از سه طبقه به باال اجرا کنیم. این شناسنامه فّنی 
و  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  ساخت،  مصالح،  شامل: 

شاخص های بکار رفته در آن و... می باشد.

سرنوشت ساختمان های شهر در مقابل زلزله
منطقه هایی از شهر را می بینم که شاید آسیب جدی 
ببیند. مخصوصاً بافت قدیمی که مثاًل سقف خانه ای 
خراب شده است و فقط دیوار مانده که ممکن است 
روی کسی آوار شود. لذا به مالکین آن ها اخطار هم 
می دهیم که فکری برایش بکنند یا اینکه شهرداری 

آن را خراب می کن
خوب است از مردم پرسیده شود که اگر زلزله بشود 
می  صورت  دارد  کارهایی  هست؟  امن  شما  خانه  آیا 
گیرد که ساخت و ساز دست هر کسی نباشد، یعنی 
کسی که می خواهد خانه ای بسازد، وقتی برای گرفتن 
او  به  نیز  صالح  ذی  مجرِی  کند،  می  مراجعه  پروانه 
معرفی شود تا بر این اساس با او قرارداد فّنی ببندد، نه 
اینکه کسی به خاطر اسم و آوازه مثاًل سی تا ساختمان 
داشته باشد ولی مهندسی که طبق اصول کار می کند 
به  نگاهی  با  بعدی،  نکته  باشد.  یک ساختمان داشته 
آمار می بینیم که تعداد کشته شدگان زلزله بم، کمتر 
از زلزله رودبار بوده است. و زلزله های اخیر هم کمتر 
از بَم هستند. دلیلش، آگاهی مردم و نظارت بر ساخت 

و ساز می باشد.

عدم همکاری و پاسخگويی اداره راه و 
شهرسازی

با وجود چند نوبت مراجعه حضوری و تلفنی 
و تعیین وقت برای انجام مصاحبه متاسفانه 
رئیس و معاون اداره راه و شهرسازی هر بار 
به دالیِل  و بهانه های مختلف از پاسخگویی 

و انجام مصاحبه سرباز زدند. حال این پرسش 
مطرح است اگر مسئولی در زمان عادی  وقت 

پاسخگویی نداشته باشد در موقع بحران چطور  
با مردم و رسانه ها تعامل خواهد داشت.

کاشـان در بـرابـر زلـزله چقـدر آمـادگی دارد؟
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