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 29نفر در چهارشنبه سوری کاشان مصدوم شدند
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی کاشان از مصدوم شدن  29نفر در نتیجه حادثه های رخ
داده در جریان آئین چهارشنبه سوری در این شهرستان خبر داد.
دکتر حسین ریاحی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت 25 :نفر
از مجموع آسیب دیدگان حادثه های چهارشنبه سوری خود به
مرکزهای درمانی و بیمارستانی مراجعه شخصی داشتند.
وی افزود :چهار نفر نیز در جریان برگزاری آئین چهارشنبه
سوری ،شب گذشته مصدوم شده بودند که از سوی نیروهای
فوریت های پزشکی ( )115به مرکزهای درمانی منتقل شدند.
به گفته رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
کاشان 15 ،پایگاه شب گذشته در آماده باش کامل بودند اما آئین
چهارشنبه سوری امسال در این شهرستان تلفات جانی نداشت.
همچنین بنابر اعالم مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری کاشان ،به رغم استقرار  25تیم علملیاتی در
نقاط مختلف تنها چهار مورد آتش سوزی جزئی در شب گذشته
گزارش شد و این شهرستان در مجموع شب بدون حادثه ای را
سپری کرده است.
محمدمسعود چایچی حضور پدران و مادران در کنار فرزندان
را در کاهش بروز حادثه در شب آخرین چهارشنبه سال بسیار
اثرگذار عنوان کرد و گفت :تنها موردهای رخ داده آتش گرفتن
ضایعات ،درخت و الستیک بود.

عملیات راه اندازی موزه نوش آباد آغاز شد

رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان
آران و بیدگل از آغاز عملیات مرمت و راه اندازی موزه تاریخ و
فرهنگ نوش آباد از توابع این شهرستان خبر داد.
جواد صدیقیان روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت :مبلغ پنج
میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی جهت طراحی ،مطالعه و
اجرای طرح های مختلف در سایت موزه شهر زیرزمینی نوش
آباد اختصاص یافته است.
وی افزود :جداره سازی و احیای حوضخانه مرکز محله توده به
عنوان مرکز معرفی و آموزش شهر زیرزمینی نیز از دیگر اقدام
ها در راستای راه اندازی موزه خواهد بود .رئیس اداره میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آران و بیدگل بیان کرد:
راه اندازی این سایت موزه پس از یک دهه پیگیری با هدف به
نمایش گذاشتن اشیای تاریخی کشف شده در شهر زیرزمینی
اویی و آثاری در باب مردم شناسی و آداب و آئین های کهن رایج
در نوش آباد انجام می گیرد.
او اضافه کرد :بنای موزه از اثرهای دوران قاجار با  800متر مربع
مساحت و  400متر مربع زیربنا از سوی شهرداری نوش آباد خریداری
شد و کار تجهیز و مرمت آن برعهده میراث فرهنگی است .موزه نوش
آباد در مرکز محله درب ریگ و در بنای تاریخی شتر خان قرار دارد که
سال  ۱۳۸۴در فهرست آثار ملی ثبت شد .بیش از  100اثر تاریخی
در شهر نوش آباد از توابع آران و بیدگل وجود دارد که تا کنون 20
مورد در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

گور خمرهای اشکانی در سیلک رونمایی شد
گور خمرهای متعلق به دوره اشکانیان که در محدوده تپههای
باستانی سیلک کشف شده بود ،امروز صبح در آئینی با حضور
معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان رونمایی شد .رئیس اداره
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان در
آئین رونمایی این اثر تاریخی گفت :گور خمرهای در سال ۱۳۹۳
به صورت اتفاقی در جریان حفاری در حیاط یک واحد مسکونی
شخصی در نزدیکی تپههای سیلک کشف شد.
محسن جاوری افزود :گور خمرهای در بهترین وضعیت ممکن
برای حفظ و نگهداری به باغ تاریخی فین کاشان منتقل شد و
دادههای استخوانی داخل آن توسط یک متخصص اندام شناسی
از دانشگاه ورشو مورد کاوش قرار گرفت.
وی افزود :پس از بررسی بر روی دادههای استخوانی داخل گور
خمره مشخص شد که مردی  ۳۵ساله حدود دوره اشکانیان در
آن تدفین شده است.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کاشان
بیان کرد :کشف این گور خمرهای نشان می دهد که کاشان در
دوره اشکانی به عنوان منطقهای خاص و مهم بوده که مردهها
بدین شکل تدفین می شدند .او اضافه کرد :یافتههای مطالعاتی
از این گور خمرهای به زودی در قالب مقالهای علمی پژوهشی
منتشر خواهد شد و به طور قطع مطالعات و کاوشهای آینده در
این زمینه قدمت کاشان را بیشتر نشان خواهد داد .جاوری ادامه
داد :اشیا و ابزارهای مربوط به دوره پارینه سنگی نیز در کاشان
یافته شده و نمونههایی از آن به موزه ملی کشور منتقل شده
است.وی عنوان کرد :برخی از این اثرهای با ارزش تاریخی برابر
رایزنیهای صورت گرفته در قالب نمایشگاهی دز سال  ۱۳۹۷در
کاشان رونمایی خواهد شد که قدمت این منطقه را تا  ۱۰۰هزار
سال میرساند .شهروند یابنده این اثر ،استاد مرمتکار و پژوهشگر
اثر تاریخی گور خمرهای در ادامه این آئین با اهدای لوح قدردانی
شدند .محوطه باستانی سیلک کاشان با قدمتی بیش از هفت
هزار و  ۵۰۰سال در محافل باستان شناسی دنیا به عنوان یکی از
مهمترین خاستگاههای تمدن بشری شناخته میشود.
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در پی انتشار یک عکس؛

با شکایت نیروی انتظامی دو کانال تلگرامی توقیف موقت شدند
علی جاویدپناه /در پی انتشار عکسی از یک
خودروی راهنمایی و رانندگی پارک شده در
محل مخصوص پارک خودرو معلوالن در دو کانال
تلگرامی کاشان این دو کانال به صورت موقت توقیف
شدند .ماجرا از آنجا شروع شد که شامگاه شنبه 12
اسفند ماه ،کانال تلگرامی «اهل کاشانم» تصویری
را منتشر می کند و زیر آن چنین می نویسد:
«پارک خودروی راهنمایی و رانندگی در محل پارک
خودروی معلولین در کاشان»

جوابیه معاونت اجتماعی نیروی انتظامی
فردای آن شب پیرو عکس منتشر شده ،جوابیه ای
از طرف معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی کاشان
در کانال قرار داده می شود که به استناد ماده 186
آیین نامه راهور مصوب 1384؛ وسایل نقلیه انتظامی
و امدادی هنگامی که برای انجام ماموریت فوری در
حرکتند مجاز به انجام اعمال زیر می باشند:
الف -توقف در محل ممنوعه.
ب -تجاوز از سرعت مجاز و سبقت از سمت راست
وسیله نقلیه دیگر.
پ -عبور از طرف چپ راه و همچنین دور زدن در
نقاط ممنوعه.
ت -گذشتن از چراغ قرمز یا رعایت نکردن عالیم
دیگر ایست.

یک هفته بعد ،مخاطبین با عدم بروزرسانی این
کانال مواجه شدند .در پی این اتفاق نیز ،صحبت
هایی از طرح شکایت از سوی معاونت اجتماعی
نیروی انتظامی و متوقف شدن آن به دستور مرجع
قضایی به گوش رسید.

محمدحسین تقوایی ،معاون اجتماعی نیروی
انتظامی شهرستان کاشان ضمن تایید این خبر به
خبرنگار مردم سیلک گفت :به مدیر کانال(آقای)...
اعالم کردیم که عکس مزبور را بردارد اما این کار را
نکرد و چندین بار هم او را دعوت کرده ولی حضور
نیافت و در ذیل جوابیه ما نیز عبارت «قضاوت با
شما» را درج کرد که همین شبهاتی را به ذهن
خواننده القا می کند.
الزم به ذکر است ،تقوایی در واکنش به سوال خبرنگار
در خصوص حذف قسمتی از مادۀ  186آیین نامه
راهور در جوابیه ارسالی ،اظهار تعجب کرد و در ادامه
افزود :علت پارک خودروی پلیس برای هدایت هیئت
های مذهبی ای بود که در ایام فاطمیه برای عزاداری
به طرف میدان کمال الملک در حرکت بودند.
وی همچنین به تالش مأموران نیروی انتظامی
ِ
امنیت مردم اشاره کرد و افزود:
در راستای تأمین
بایستی با همکاری رسانه ها کاری کنیم که اعتماد

مردم نسبت به پلیس بیشتر شود در غیر اینصورت،
لطمه آن به همه وارد می شود.
[*الزم به ذکر است با مراجعه به بخش جستجوی
قوانین سایت «مرکز پژوهش های مجلس شورای
اسالمی» متن کامل ماده فوق الذکر در دسترس
است].
طرح شکایت علیه فردی غیر از مدیر کانال
اصوالً کانال های تلگرامی باالی  5هزار عضو برای
ادامه فعالیت باید در مرکز فناوری اطالعات و رسانه
های دیجیتال ثبت شوند .همچنین مدیر کانال لینک
ثبت نام شده را در قسمت اطالعات کانال خود برای
دسترسی اعضاء درج می کند .این صفحه شامل :کد
شامد ،عنوان اثر ،مالک اثر ،موضوعات ،رده سنی و...
می باشد .بدیهی است که مسئولیت حقوقی ناشی از
درج مطالب ،برعهده مالک اثر می باشد.

فردی که نیروی انتظامی علیه او شکایت نموده طی
گفتگویی با مردم سیلک اعالم نمود:اگرچه من با

کانال «اهل کاشانم» همکاری می کنم ولی مالک
ِ
اثر نیستم .اما در دادسرا پرونده ای علیه من تشکیل
شده که درحال رسیدگی است!
دادگستری کاشان
با توجه به پیچیدگی مسئله ،جهت روشن شدن
آن نزد دادستان عمومی و انقالب شهرستان رفتیم.
پس از آنکه از طرف وی به بازپرس پرونده هدایت
شدیم به شعبه اول بازپرسی مراجعه شد که بازپرس
مربوطه ،اطالع رسانی درباره پروندۀ مطروحه را به
بعد از تعیین تکلیف آن موکول نمود.
مو ضع اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
مصطفی جوادی مقدم در گفتگو با خبرنگار مردم
سیلک گفت :مجوز کانال های تلگرامی هیچ ربطی
با اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ندارد ،چون سامانۀ
فضای مجازی جداست و نظارت آن نیز با پلیس فتا
می باشد .لذا هیچ اظهار نظری هم در این مورد نمی
کنیم.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان با اشاره
به سایت های خبریِ شناسنامه دار عنوان کرد :فقط
اینگونه سایت ها زیر نظر ما فعالیت می کنند.
وی تصریح کرد :تنها اگر در یک کانال ،مطلبی ضد
فرهنگی زده شود ما از آنها توضیحاتی را خواهیم
خواست ،وگرنه مسایل امنیتی و اخالقی ارتباطی با
ما ندارد و به اداره اطالعات و اماکن نیروی انتظامی
مربوط می شود.
عالوه بر این کانال ،کانال کاشانی ها نیز عکس مورد
مناقشه را بازنشر داده بود که ظاهرا ً پس از عذرخواهی
از ناجا از آن رفع توقیف شد .اما در مورد کانال اهل
کاشانم شواهد حاکی از آن است که به دلیل عدم
عذرخواهی از ناجا شکایت این نهاد از کانال همچنان
باقيست و صرفاً تا نتیجه رای دادگاه و پس از  4روز
توقیف موقت در تاریخ چهارشنبه  96/12/23مجددا
شروع به فعالیت کرده است.

بازدید گردشگران از اثرهای تاریخی کاشان  25درصد افزایش یافت
معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان از افزایش  25درصدی
بازدید مسافران داخلی و گردشگران خارجی از جاذبه های
تاریخی این شهرستان در سال جاری نسبت به سال  1395خبر
داد.
حمیدرضا مومنیان شامگاه چهارشنبه به خبرنگاران گفت :نزدیک
به یک میلیون و  600هزار نفر امسال از اثرهای تاریخی شهرستان
کاشان دیدن کردند که  200هزار نفر آنها گردشگران خارجی از
کشورهای مختلف جهان بودند.
وی از آمادگی کامل کاشان برای پذیرایی از مسافران داخلی و
گردشگران خارجی در نوروز  1397خبر داد و افزود 120 :تخت
به مجموعه تخت های اقامتی کاشان برای گردشگران افزوده
شده و بنابر مصوبه ستاد خدمات سفر این شهرستان ،استفاده از
ظرفیت و مشارکت مردم در برنامه ریزی ها و افزایش رضایتمندی
شهروندان در دستور کار است .فرماندار کاشان بیان کرد :اجرای
طرح نوروزگاه همزمان با سراسر کشور در خانه تاریخی باکوچی
(شاعره سپیده کاشان) نیز از دیگر برنامه های ستاد خدمات سفر

این شهرستان می باشد و در مجموع برنامه های نوروزی نسبت
به سال پیش متمایز شده است .مومنیان اضافه کرد :برنامه های
فرهنگی و گردشگری شامل نمایش آداب و آئین های نوروزی،
خوراکی ها و نوشیدنی های سنتی منطقه در طرح نوروزگاه برای
مهمانان اجرا می شود و برای جلوگیری از ازدحام جمعیت  2خانه
تاریخی دیگر کاشان نیز در طرح نوروزگاه مشارکت داده خواهند
شد .رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
کاشان نیز گفت 53 :واحد خدمات گردشگری شامل هتل های
سنتی ،هتل ،هتل آپارتمان و اقامتگاه های بوم گردی با ظریفت
یک هزار و  673تخت برای حضور خاطره انگیز گردشگران و
مسافران نوروزی در این شهرستان آماده اسکان است .محسن
جاوری افزود :همچنین خانه های مسافر نیز با ظرفیت  500نفر
برای اقامت مسافران و گردشگران نوروزی پیش بینی شده است.
به گفته وی ،افزون بر یک هزار و  700اثر تاریخی با ارزش در
شهرستان کاشان شناسایی شده و  320مورد تا کنون در فهرست
آثار ملی به ثبت رسیده است.

سه طرح درمانی در کاشان افتتاح شد

سه طرح در حوزه بهداشت و درمان کاشان روز
جمعه در آئینی با حضور قائم مقام وزیر و معاون
کل وزارت بهداشت ،فرماندار و جمعی از مسئوالن
این شهرستان افتتاح شد و به بهره برداری رسید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاشان اعتبار اختصاص یافته برای ساخت
مرکز خدمات جامع سالمت زنده یاد علی مهرپرور
واقع در مسکن مهر را  13میلیارد ریال عنوان کرد.
دکتر ابراهیم کوچکی نصرآبادی گفت :این مرکز در
زمینی به مساحت یک هزار و  200متر مربع با 50
درصد کمک خانواده آن نیکوکار مرحوم بنا شده و

 11هزار نفر جمعیت ساکن مسکن مهر ،فین بزرگ
و حومه را تحت پوشش خدمات بهداشتی و درمانی
قرار خواهد داد.
وی چشم انداز فعالیت این مرکز را ارائه خدمات به
 30هزار نفر در آینده عنوان کرد و افزود :مرکزهای
خدمات جامع سالمت با تالش دولت تدبیر و امید
توسعه یافته و خدمات دیگر به حوزه بهداشتی
محدود نیست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان بیان کرد:
خدمات درمانی مانند دندانپزشکی ،مامایی ،خدمات
پرستاری ،مراقبت سالمت روان و محیط از بسته

های جدید ارائه خدمت در مرکزهای خدمات
جامع سالمت است .به گزارش ایرنا ،مرکز ام آر آی
مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی در زیربنای 175
مترمربع با  60میلیارد ریال از محل اعتبارات
طرح تحول نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکی
کاشان نیز راه اندازی شد.همچنین طرح توسعه
بخش فوریت های پزشکی مجتمع بیمارستانی
شهید بهشتی ( از  40تخت به  60تخت) که با
اعتبار  18میلیارد ریالی دانشگاه علوم پزشکی
اجرا شده بود ،امروز در آئینی با حضور دکتر
ایرج حریرچی ،قائم مقام وزیر و معاون کل
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
جمعی از مسئوالن شهرستان کاشان به بهره
برداری رسید.

قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت برای
افتتاح و بازدید از چند طرح بهداشتی و درمانی به
شهرستان کاشان سفر کرده است.

قائم مقام وزیر بهداشت:

تکمیل بیمارستان بقیه اهلل االعظم (ع) کاشان نیازمند مشارکت نیکوکاران است

قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
بر ضرورت مشارکت و ورود نیکوکاران جهت تامین اعتبار و تکمیل هر
چه سریعتر طرح ساخت بیمارستان بقیه اهلل االعظم (عج) در مرکز
شهرستان کاشان تاکید کرد .دکتر ایرج حریرچی شامگاه جمعه در جمع
خبرنگاران کاشان بیان کرد :طرح ساخت بیمارستان بقیه اهلل االعظم
(عج) آغاز شده و دولت نیز متعهد به تکمیل آن است اما محدودیت
هایی در تامین منابع مالی وجود دارد .وی افزود :اعتبارها به طرح های
با پیشرفت فیزیکی باال اختصاص می یابد اما اگر مردم نیکوکار این
شهرستان در تامین  50درصد منابع مورد نیاز گام بردارند ،دولت نیز
در این زمینه اهتمام داشته و امید می رود تا سه سال آینده بیمارستان
تکمیل شود .قائم مقام وزیر بهداشت گفت :انتظار می رود خیرین و
بخش های غیردولتی برای ساخت و مشارکت در ساخت بیمارستان
ها ورود کنند و هر طرحی که  50درصد منابعش تامین شود ،وزارت
بهداشت به طور قطع  50درصد دیگر را متعهد خواهد شد.
او اضافه کرد 39 :هزار و  700تخت بیمارستانی هم اکنون در دست

ساخت است و نزدیک به  100هزار تخت تا سال  1404نیاز داریم.
حریرچی عنوان کرد :پیش از طرح تحول ساالنه یک هزار و  700تخت
ساخته شده بود که پس از طرح تحول به بیش از  6هزار و  500تخت
ارتقا یافته اما ظرفیت تا  10هزار تخت هم وجود دارد که فراخوانی نیز
در این زمینه برای جلب مشارکت نیکوکاران و بخش های غیردولتی
صادر شده است .وی همچنین از صادرات ساالنه نزدیک به 120
میلیون دالر دارو ،ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی به سایر کشورها
خبر داد .قائم مقام وزیر بهداشت گفت :هم اکنون بیشتر صادرات در
زمینه ملزومات مصرفی و تجهیزاتی مانند نمایشگر (مانیتور) است که
به کشورهای بسیاری صادر می شود اما از نظر ارزی زیاد نیست .او
افزود :شرایط رضایت بخش نیست و باید این رقم به سطح بیش از یک
میلیارد دالر در سال برسد تا با واردات همتراز و در نهایت مثبت شود.
حریرچی عنوان کرد :مکلف به توسعه صادرات هستیم چرا که رونق این
بخش برای حفظ ظرفیت موجود ،توسعه صنعت داروسازی و استفاده
از ظرفیت های کشور ضرورت است .وی به تالش های دولت در این

زمینه اشاره کرد و گفت :واردات دارو پس از اجرای طرح تحول سالمت
و برخی اقدام ها به میزان قابل توجهی کاهش یافت و بر اساس مصوبه
مجلس حمایت بیمه تنها به داروهای ژنریک اختصاص می یابد که بیش
از  98درصد آنها تولید داخل هستند.
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سال پر هیاهو تمام شد
از بدرقه نافرجام و انتخاب شهردار جوان ،تا شوهای جنجالی و غائله میدان جهاد

باز هم نوشدن چهرهی طبیعت ،باز هم نوروز ،باز هم سال جدید و باز هم ..؛ چهرهی نود و هفتمین
اکنون شمسی در حالی بر روی ایرانیان لبخند می زند که مرور رویدادها و
سال از صدهی هم
ِ
رخدادهای مختلف سال گذشته شهر کاشان خالی از لطف نیست .این دیگر تقریبأ تبدیل به عادت
شده که در انتشار ویژه نامه های مطبوعاتی نوروزی ،بخشی را هم به بازنشر آنچه در سال گذشته
رخ داده اختصاص می دهند تا در حال و هوای شاد نوروز  ،تورقی نوستالژیک نیز بر گذشته صورت
گرفته باشد .
مهدی سلطانی راد

کاشانی ها نوروز  96را با خبر تلخ واژگونی اتوبوس
در آزادراه کاشان -قم با چهار فوتی و  31مصدوم در
دوم فروردین آغاز کردند .یک روز بعد خبر آمد که
تا امروز  97داوطلب برای انتخابات شوراهای پنجم
ثبت نام کرده اند .در همین روز الهیاری" مدیر کل
میراث فرهنگی استان اصفهان" اعالم کرد تا پایان روز
نخست فروردین 68 ،هزار گردشگر از بناهای تاریخی
کاشان بازدید کرده اند .هفتم فروردین آمار داوطلبان
انتخابات شوراهای پنجم در شهرستان کاشان به 727
نفر رسید و یک روز بعد فرماندار کاشان خواستار آن
بود تا با چند ایرالین برای فرودگاه شهر قرارداد منعقد
شود 14 .فرودیدن  96خبر بازدید بیش از پنج هزار
گردشگر نوروزی از بناهای تاریخی کاشان منتشر شد
و دو روز بعد اورژانس اعالم کرد در نوروز بیش از 53
مأموریت در کویر مرنجاب انجام داده است.
مسئول واحد ارزیابی گمرک استان اصفهان مستقر
در کاشان  16فروردین گفت :در سال گذشته بیش از
 174میلیون دالر کاال به خارج از کشور از کاشان صادر
شده است و در همین روز شهردار نیاسر از ورود 300
هزار مسافر نوروزی به این شهر خبر داد 18 .فروردین،
نماینده ولی فقیه در کاشان توصیه کرد تا افراد دارای
علم و تجربه و صالحیت اخالقی وارد انتخابات شوند
و یک روز بعد نوبت فرماندار بود تا از فضای انتخاباتی
بسیار پویا،سالم و آرام در کاشان بگوید و روز بعد
یعنی  20فروردین هیأت بازرسی انتخابات شهرستان
کاشان تشکیل شد .در همین روز خبر رسید که در
اردیبهشت کاشان ،اُپرای درخت فرش برگزار می شود.
سه روز بعد نیز معاون پژوهشی دانشگاه کاشان از
معرفی چهار استاد دانشگاه کاشان به عنوان طالیه
داران علم در جهان خبر داد 26 .فروردین خبر آمد که
یک خانواده گم شده در کویر مرنجاب توسط پلیس
آران و بیدگل نجات یافتند و در همین روز فرمانده
انتظامی کاشان از کشف البراتوار تولید موارد مخدر
صنعتی خبر داد .در آخرین روز فروردین نیز رییس
اداه فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :کنگره بین المللی
سهراب سپهری نیمه دوم سال جاری در کاشان برگزار
می شود.
چهارم اردیبهشت  96معاون خدمات شهری
شهرداری کاشان از جمع آوری روزانه  160تن زباله
در این شهر خبر داد و در همین روز معاون سیاسی
اجتماعی فرمانداری از تأیید صالحیت  594نفر
از مجموع  731نفر کاندید انتخابات شوراها گفت:
ششم اردیبهشت مدیر مجموعه باغ تاریخی فین از
اختصاص هفت میلیارد ریال بودجه برای بازسازی این
اثر تاریخی خبر داد و یک روز بعد انحراف کامیون بنز
در جاده کاشان  -نطنز  ،به مرگ سرنشین نیسان
انجامید .در همیبن روز عرضه فله ای گوشت مرغ
در کاشان ممنوع شد .هفتم اردیبهشت ریس سازمان
برنامه و بودجه استان گفت :تعهد کرده ایم تا در سال
 100 ،96هزار شغل در استان ایجاد کنیم و دو روز
بعد فرماندار کاشان از حل شدن مشکل صادرات کشور
از ق َِب ِل برجام خبر داد 13 .اردیبهشت ،صفایی"رییس
ستاد میرسلیم در کاشان" از افزایش اقبال به این
کاندیدای دوره دوازدهم ریاست جمهوری خبر داد.
16اردیبهشت فرماندار کاشان از صادرات  70درصد
گالب کشور از کاشان گفت .دو روز بعد خبر نظارت
 292بازرس و سربازرس در کاشان بر انتخابات شوراها
و ریاست جمهوری منتشر شد.
چهار روز بعد فرماندار کاشان از غیربومی بودن 40
درصد جویندگان کار در کاشان خبر داد .در همین
روز نیز رییس اتاق بازرگانی کاشان گفت :به لحاظ
دالری ،صادرات کاشان از  15استان باالتر است .به
گفتهی فرماندار کاشان در  23اردیبهشت،96زندگی
 260هزار نفر از مردم کاشان وابسته به بخش صنعت
است 26 .اردیبهشت ،وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد
در کاشان گفت :رییسی به اصرار علما وارد انتخابات
شد .در فاصله دو روز تا انتخابات  29اردیبهشت نیز،
فرماندار از  229هزار و  696واجد شرایط رأی دادن در
کاشان خبر داد .در همبن روزها ساداتی نژاد" نماینده
اصولگرای کاشان در مجلس" در یک ویدئو پرحاشیه
گفت مردم در انتخابات دولت روحانی را بدرقه خواهند
کرد! اما نتیجه انتخابات در  29اردیبهشت چیز دیگری
بود.
در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها  82درصد
واجدین شرایط کاشانی در انتخابات شرکت کردند.
شورای شهر کاشان نیز دچار تحول جناحی شد و
اصولگرایان چهار عضو و ائتالف اعتدالیون و اصالح
طلبان کاشان نیز پنج عضو راهی شورا کردند .این
تغییر و تحول به نوعی آغاز کشمکش دو جناح بر سر
حفظ یا برکناری شهردار وقت کاشان " ناظم رضوی"
نیز محسوب می شد.

خرداد ماه اما با واکنش فرماندار کاشان به
ویدئوی چند روز پیش ساداتی نژاد آغاز شد و مؤمنیان
در جشن پیروزی مجدد روحانی گفت :ملت کوته
فکرانی که در فکر بدرقه دولت بودند را بدرقه کرد.
نهم خرداد برخورد اتوبوس با کامیون در محور نطنز-
کاشان یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت12.
خرداد ،کاشان شاهد آیین یازدهمین سالگرد ارتحال
امام جمعه فقید این شهر ،آیت اهلل یثربی بود16 .
خرداد نیز چهار عضو یک بیمار مرگ مغزی در کاشان
به چهار بیمار نیازمند اهدا شد 6 .روز بعد فرمانده
انتظامی کاشان از دستگیری زن و شوهر قاچاقچی با
بیش از  19کیلو مواد مخدر در این شهر خبر داد24 .
خرداد نیز خبر مرمت و جایگزینی کاشی های سرقت
شده! منار تاریخی زین الدین منتشر شد.
سوم تیر  96مدیرعامل آبفای کاشان گفت:
تأمین اضطراری آب شرب مردم کاشان به 300
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد .چهار روز بعد شهردار
نیاسر از بازدید  150هزار گردشگر در عید فطر از این
شهر خبر داد 13 .تیر بنا به گفته مسؤل گردشگری
اداره میراث فرهنگی کاشان ،تاکسی گردشگری در
شهر آغاز بکار کرد .فرمانده انتظامی کاشان  17تیر ،از
کشف  60درصد سرقتها در شهر طی سه ماه نخست
سال خبر داد .در همین روز عالوه بر این که خبر
رسید  775زائر کاشانی در حج تمتع 96شرکت می
کنند فرماندار نیز از تخصیص اعتبار  20میلیارد ریالی
برای تکمیل ندامتگاه کاشان" زندان" خبر داد .شهردار
کاشان نیز در آستانه تغییر و تحوالت بلدیه شهر گفت:
بودجه شهرداری از  100میلیارد تومان سال  92به
 500میلیاردتومان سال  96افزایش یافته است27 .
تیر نیز معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خبر
داد که اهالی کاشان و آران و بیدگل چاق ترین مردم
ایران هستند.
دوم مرداد  96با خبر تصادف دو دستگاه پراید
و وانت پیکان در محور کاشان به ابوزید آباد و بر جا
ماندن دو کشته و دو مصدوم همراه بود .در همین روز
ریحانه مبینی بانوی دونده آران و بیدگلی به عنوان
نماینده استان اصفهان بر سکوی قهرمانی مسابقات
دو و میدانی کشور ایستاد .یک روز بعد مسئول واحد
ارزیابی گمرک استان اصفهان مستقر در کاشان از
صادرات  19میلیون و  729هزار و  427کیلوگرم کاال
به ارزش  47میلیون و  100هزار و  895دالر در سه
ماه نخست امسال از این شهرستان به خارج از کشور
خبر داد .چهار مرداد نیز خبر رسید کاشان در لیگ
برتر والیبال  96با دو نماینده شرکت می کند که
بعدها این حضور به یک تیم کاهش یافت و همان تیم"
رعد پدافند " نیز پس از شکستهای متعدد به لیگ
یک سقوط کرد .هفتم مرداد ،کاشان میزبان آیین شب
شعر با حضور  140تن از فارسی آموزان  44کشور
جهان در خانه تاریخی آل یاسین (خانه ملل) بود.
در همین روز معاون استاندار اصفهان و فرماندار
کاشان گفت :برای تکمیل طرح خط انتقال زاینده رود
به کاشان  500میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
 12مرداد مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی
و خدمات ایمنی شهرداری کاشان شمار تماس های
روزانه مردم با سامانه  125در تیرماه را  400مورد بیان
کرد و گفت :حدود  90درصد این تماس ها مزاحمت
تلفنی بوده است .هفت روز بعد و به گفته ی رئیس
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی کاشان راننده یک دستگاه خودروی
سواری که بر اثراصابت گلوله درآزاد راه کاشان مصدوم
شده بود ،به بیمارستان انتقال یافت 24 .مرداد نیز
برخورد یک دستگاه کامیون با یک دستگاه خودروی
سواری پراید در جاده قدیم کاشان به قم و کشته
شدن پنج نفرسرنشین سواری خبرساز شد.
یکم شهریور  96با دو خبر مهم همراه بود.
نخست آنکه با برگزاری آئین تحلیف اعضای دوره
پنجم شورای اسالمی شهر کاشان و انتخابات هیات
رئیسه همراه بود و علی رسول زاده به عنوان رئیس
این شورا انتخاب شد و سپس در همین روز خبر لغو
کنسرت محسن یگانه خواننده پاپ کشور که قرار بود
در شهر کاشان برگزار شود ،منتشر گردید .سه روز
بعد یعنی چهارم شهریور ،برخورد  2دستگاه سواری
پژو و پراید با یکدیگر در جاده کاشان  -مشهد اردهال
به مصدوم شدن  9نفر منجر شد .معاون استاندار و
فرماندار کاشان نیز ،هشتم شهریور و در ایام هفته
دولت گفت :برخی در این شهرستان تالش می کنند
دولت را از نظام ،جدا جلوه دهند .در همین روز و پس
از مدتها کشکمش دو جناح بر سر انتخاب شهردار
جدید کاشان ،در نهایت با پنج رأی موافق و چهار

رأی ممتنع اعضای پنجمین دوره شورای اسالمی شهر
کاشان ؛سعید ابریشمی راد به عنوان شهرداراین شهر
انتخاب شد .نهم شهریور نیز رئیس مرکز مدیریت
حوادث و فوریت های پزشکی نطنز گفت 41 :نفر
درهفته نخست شهریور  96در  12سانحه رانندگی
این شهرستان مصدوم شدند .رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی کاشان هم در همین روز"
نهم شهریور" گفت :بیش از یک سوم صادرات استان
اصفهان از محل گمرک کاشان انجام می شود.
تصادف زنجیره ای چهار خودرو سواری 21 ،شهریور
در آزاده راه نطنز -کاشان یک کشته و هفت مصدوم بر
جای گذاشت.سی ام شهریور ،خدمتی "مدیر آموزش
و پرورش کاشان" در نشستی خبری گفت :این
شهرستان با کمبود  10هزار مترمربع فضای آموزشی
برابر  100کالس درس مواجه است.
یکم مهرماه  96با خبر اعالم حوادث جاده ای
از سوی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان
اصفهان همراه بود .به گفتهی وی بر اثر تصادف چهار
دستگاه خودروی سبک و سنگین با یکدیگر در آزاد
راه امیرکبیر اصفهان-کاشان  2نفر کشته و یک نفر
مجروح شدند .دهم مهرماه نیز سرانجام وزیر کشور
حکم سعید ابریشمی را به عنوان شهردار جدید
کاشان صادر کرد .روز بعد هم خبر تکذیب درگذشت
محمدرضا جعفری ،ووشوکار کاشانی و پیشین تیم
ملی منتشر شد که عده ای به سبب درگذشت شخص
همنام وی در شهری دیگر به اشتباه خبر درگذشت او
را نشر داده بودند .سیزده مهر و در غیبت سؤال برانگیز
شهردار سابق،مراسم معارفه سعید ابریشمی راد "
شهردار جدید کاشان" با حضور استاندار اصفهان و
جمعی از مسئوالن این شهرستان برگزار شد .فرمانده
انتظامی کاشان در هفدهمین روز از مهرماه  96از
افرایش  34درصدی تماس تلفنی با پلیس  110در 6
ماه نخست امسال در این شهرستان خبر داد.
روز بعد نیز نخستین هواپیمای مدرن -600
 ATR72پسا برجامی متعلق به شرکت هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران ( ُهما ) در فرودگاه کاشان بر
زمین نشست 19.مهر نیز با یک خبر تلخ همراه بود
چرا که آتش سوزی در شرکت جهان ترمز واقع در
شهرک صنعتی راوند کاشان یک نفر کشته و یک نفر
مصدوم برجا گذاشت .معاون غذا و دارو دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان از ابتالی
حدود  14درصد مردم این منطقه (کاشان و آران و
بیدگل) به بیماری های دیابت نوع یک و دو خبر داد.
 26مهر ،معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی کاشان در مصاحبه ای از
ابتالی حدود  14درصد مردم این منطقه (کاشان و
آران و بیدگل) به بیماری های دیابت نوع یک و دو
خبر داد .هشتم مهرماه گروه باستانشناسی دانشگاه
کاشان درمنطقه استرک ،اسکلت انسانی را یافت که به
گفته ی رئیس اداره میراث فرهنگی کاشان متعلق به
زنی است با قدمت نزدیک به  2هزار و  800تا سه هزار
و  200سال پیش که در این منطقه می زیسته است.
دوازدهمین روز از آبان  96با افتتاح  6باب
مدرسه در کاشان که با مشارکت خیرین مدرسه
ساز احداث شده همراه بود ،این  6مدرسه طی آئینی
با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و جمعی از
مسئوالن شهرستان افتتاح شد 13 .آبان معاون امداد
و نجات جمعیت هالل احمر آران و بیدگل از ناپدید
شدن دست کم سه نفر در منطقه گردشگری کویر
مرنجاب از توابع این شهرستان خبر داد اما ساعتی بعد
رئیس کلوپ سافاری استان اصفهان خبر داد که سه
نفر مسافر مفقود شده در کویر مرنجاب پیدا شده اند و
پایان عملیان جست و جو را اعالم کرد .روز بعد یعنی
 14آبان ،فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کاشان
با اشاره به تالش های صورت گرفته برای دستگیری
متهم ،جزئیاتی تازه از پرونده کشف یک جسد در
حاشیه آزادراه کاشان به نطنز را تشریح کرد.
 15آبان نیز رئیس شورای اسالمی شهر کاشان گفت:
بدهی شهرداری کاشان تا پایان شهریور ماه 1396
بر اساس آمار دقیق امور مالی آن مجموعه پنج
هزار و  420میلیارد ریال است.در همین روز رئیس
فدراسیون کشتی گفت :برخی تیم های خارجی برای
شرکت در چهارمین دوره مسابقات جام باشگاه های
کشتی آزاد جهان به میزبانی کاشان با فدراسیون نامه
نگاری کردند و پیش بینی می شود دست کم  10تیم
از کشورهای مختلف جهان در این مسابقات شرکت
کنند ،اما به دالیلی از جمله اهمال و انفعال برخی
مدیران از جمله مدیران دانشگاه آزاد کاشان ،بعدها
این میزبانی از کاشان گرفته شد .مدیر روابط عمومی
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان
 21آبان در خبری از وقوع  17مورد حادثه آتش
سوزی طی هفت روز گذشته در این شهر گفت .در
همین روز نیز معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی کاشان از ابتالی نزدیک به
هفت درصد از جمعیت باالی  30سال شهرستان های
کاشان و آران و بیدگل به بیماری دیابت خبر داد .رئیس
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان  24آبان در یک
نشست خبری سرانه مطالعه کتاب در این شهرستان

را نزدیک به  2برابر
بیش از میانگین
کشوری اعالم کرد.
سه روز بعد مدیرعامل
آرامستان
سازمان
های شهرداری کاشان
از فوت شدن به طور
میانگین پنج نفر در
روز در این شهر خبر
داد .در 29مین روز از
آبان ماه نیز تعدادی از کارگران بازنشسته
کاشان روز همزمان با سالروز تصویب قانون
کار در محل شعبه تامین اجتماعی این
شهرستان گردهم آمده و خواستار همسان
سازی در پرداخت حقوق تامین اجتماعی
با دیگر سازمان ها شدند.
نخستین روز از آذر 96با خبر مدیر
امور منابع آب کاشان مبنی بر مسدود
کردن  17حلقه چاه آب غیر مجاز در
نقاط مختلف این شهرستان از ابتدای سال
تا لحظه مصاحبه همراه بود .چهارم آذر
رئیس کل دادگستری استان اصفهان از
شناسایی و بازداشت عامل حمله با سالح
سرد به یک داروخانه در شهرستان آران و
بیدگل توسط دادستانی خبر داد .یک روز
بعد البته مسئول داروخانه آران و بیدگل
که با سالح سرد از سوی جوان معتادی
خسارت دیده بود،عنوان کرد که شکایت
خود را مشروط به ترک اعتیاد این جوان
پس می گیرد .ششم آذر نیز برای کاشانی
ها با یک خبر ورزشی متفاوت همراه بود،
فدراسیون کشتی در نامه ای به استاندار
اصفهان  24ساعت فرصت داده تا مسئوالن
سیاسی و ورزشی شهر کاشان برای حل
مشکالت میزبانی چهارمین دوره رقابت
های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان
اقدام کنند.
هفتم آذر فرمانده انتظامی کاشان از
دستگیری دزد یک باب مغازه عتیقه فروشی و کشف
نزدیک به سه میلیارد ریال اموال دزدی از مخفیگاه
متهم خبر داد .یک روز بعد فرماندار کاشان از آمادگی
کامل این شهرستان برای میزبانی چهارمین دوره
مسابقات کشتی آزاد جام باشگاههای جهان بر اساس
توافق های انجام شده با فدراسیون کشتی گفت
اما فدراسیون کشتی پس از نامه نگاری با استاندار
اصفهان و پایان مهلت  24ساعته ،خبر داد مسیر
شهر میزبان جام باشگاه های کشتی آزاد جهان را از
کاشان به تهران تغییر داده است 13 .آذر رئیس اداره
حفاظت محیط زیست کاشان از مشاهده و ثبت حضور
یک قالده گربه وحشی (زیرگونه آسیایی) در منطقه
حفاظت شده قمصر و برزک از توابع این شهرستان
خبر داد .در همین روز خبری منتشر شد که سه جوان
دانشجوی کاشانی برنامه ای را عرضه کرده اند که
نابینایان با استفاده از آن به راحتی می توانند از نرم
افزار پیام رسان تلگرام برای ارتباط با دیگران استفاده
کنند.
 16آذر نیز" هوم هی" معاون گردشگری کشور ویتنام
در راس یک هیات  30نفره روز پنجشنبه از آثار
تاریخی کاشان دیدن کرد اما  20آذرماه در کاشان با
انتشار خبری جنجالی مبنی بر برگزاری شو زیورآالت
با حضور بانوان نمایش دهنده زیورآالت در یکی از
اقامتگاههای سنتی و انعکاس وسیع این رخداد در
سطح شهر همراه و برخی برخوردهای قضایی با عوامل
برنامه همراه بود 20.آذر سرپرست اداره اوقاف و امور
خیریه کاشان از یک بانوی نیک اندیش کاشانی خبر
داد که بخشی از یک واحد آپارتمان مسکونی خود را
وقف خرید نوشت افزار برای دانش آموزان بی بضاعت
و ایتام در این شهرستان کرد .روز بعد نیز معاون
درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی کاشان گفت :بین هفت تا  10هزار نفر در
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل درگیر سوء
مصرف مواد مخدر هستند .سه روز بعد " 23آذر"
،مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو در ایران
ادامه در صفحه 4
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