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بروز اختالف نظر سیاسی در انتخاب گزینه رئیس آموزش پرورش

حذف تلگرام و آسیب های 
اطالع رسانی
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 5 نكته در خصوص بودجه 97 شهرداري

مطالبه عمومی برای انتشار 
بودجه شهرداری

هر سازمان یا واحد اقتصادی برای فعالیت یک سال پیش روی خود اقدام به نگارش بودجه 
می نماید. ماهیت بودجه بر مبنای پیش بینی، اولویت بندی و تخصیص استوار است. در 
مقیاس کالن، بودجه کشور نشان می دهد که دولت طی سال آینده چه جهت گیری را در 
اداره کشور به خصوص در بعد اقتصادی در پیش می گیرد. میزان بودجه عمرانی، افزایش 
نرخ حقوق کارمندان، تعیین نرخ دالر در محاسبات بودجه، میزان استقراض دولت، نحوه 
تخصیص بودجه به دستگاه های دولتی و سایر نهاد های دریافت کننده بودجه و بسیاری 
متغیرهای بودجه در سال آینده نشان می دهد که دولت چه اهدافی را در سال بعد دنبال 
می کند. بر اساس بودجه سایر مردم و فعاالن اقتصادی، با آگاهی از این جهت گیری نسبت 

به برنامه ریزی تجاری و اقتصادی می پردازند.                                              صفحه 2

 معروف است وقتی که گوتنبرک آلمانی ماشین چاپ را اختراع کرد ۳۰ سال طول کشید 
تا این تکنولوژی و به دنبالش روزنامه در ایران پا بگیرد تازه وقتی با کمک انقالب مشروطه) 

که نشریات هم یکی از بازوها و ملزومات آن بود(  چاپ اولین....                    صفحه 3

تاسیس دبیرستانی مجزا ،برای 
رشته های علوم انسانی 

رشته علوم انسانی بر عکس قدیم ،در روزگار بعد از انقالب  
همواره مورد بحث و توجه خاص مسئولین رده باالی نظام 
قرار داشته و از اهمیت خاص برخوردار بوده است . بطوریکه 
مقام معظم رهبری نسبت به وضع فعلی آن مواضع خاصی 
قبل  سال  بودند.  زمینه  این  در  تغییراتی  خواهان  و  داشته 
دوره  در  انسانی  علوم  های  رشته  که  شد  عنوان  طرحی 
متوسطه در دبیرستانها و دبیران خاص تدریس شود . اکنون 
دبیرستان صدرای کاشان شاید گامی در اجرای این فرامین 

با اهداف خاص باشد.
خبرنگار  به  کاشان  صدرای  دبیرستان  مدیر  فنائیان  خانم 
مردم سیلک گفت :کلیه دانش آموزان نخبه ای که با معدل 
باالی 18 ،مایل به ادامه تحصیل در رشته های علوم انسانی 
راه  دبیرستان  این  به  مخصوص  آزمون  با  میتوانند  هستند 
پیدا کنند. وی گفت :در بقیه دبیرستانها نیز، رشته های علوم 
انسانی مانند قبل وجود خواهد داشت اما شرایط ،اهداف و 
راهبردهایی خاص در این دبیرستان وجود دارد که آن را از 
بقیه دبیرستانها متمایز می نماید دبیران منتخب و پذیرش 
 . هاست  ویژگی  این  از  یکی  متعهد  و  مومن  آموزان  دانش 
خانم فنائیان همچنین درباره آینده این دانش آموزان گفت 
:اگرچه کنکور آنها با بقیه داوطلبین علوم انسانی یکی است 
،اما برگه هایی شامل 2۰ سوال به آنها داده می شود که باید 
به آن پاسخ دهند . وی ادامه داد :تعداد 15۰ واحد از این 
دبیرستانها در سطح کشور فعالیت دارد .که درسهای احکام 

-اخالق -تاریخ اسالم-قرآن و... از ویژگی های آن است. 
فارغ التحصیالن می توانند هم به حوزه و هم دانشگاه وارد 

شوند و ادامه تحصیل دهند . 
گفتنی اینکه چندی قبل نیز مراسمی به بهانه روز جوان در 
کانون جوانه ها به منظور معرفی این دبیرستان برگزار شد 
تبلیغات اسالمی، دانش  که در آن حسینی رییس سازمان 

آموزان و مسئولین آموزش پرورش حضور داشتند.

باران های اخیر با کاشان چه کرد؟

2 

زمانی که در عوارضی باالی فین ، مبلغ را 
پرداخت و در اتوبان سرعت گرفتید، پس 
از ۳ دقیقه در سمت راست خود در میان 
برهوتی که شهر در آن فرو رفته است 
دریاچه ای از آب را می بینید که در این 
بیابان خفته است و با نسیم اردیبهشت 

موج می زند.
این آب حاصل باران های اخیر است که 
سازندگی  جهاد  آبخیزداری  سدهای  با 

زمین گیر گردیده....             صفحه 2
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 جناب اقای غالمرضا گالبچی
انتصاب شایسته جنابعالی را 

به سمت "معاونت حسابرسی مالیاتی کاشان" 
تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون شما 

را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
رامین صالحی

پیكر گردشگر گم شده در کویر مرنجاب پیدا شد

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از پیدا شدن پیکر بی جان 
گردشگری خبر داد که یک ماه پیش در منطقه کویری مرنجاب واقع 

در شمال شهرستان آران و بیدگل گم شده بود.
منصور شیشه فروش گفت: ساربانان محلی به امدادگران آران و بیدگل 
در مورد مشاهده پیکر بی جان مردی خبر دادند که 14 فروردین ماه 
امسال خبر مفقود شدنش به هالل احمر این شهرستان گزارش شده 

بود. 
وی افزود: با توجه به اینکه پیکر این گردشگر در محدوده قم پیدا شده، 
هماهنگی الزم با مدیریت بحران آن استان صورت گرفت و قرار است 

تا فردا صبح نسبت به انتقال جسد اقدام شود.
 یک ماه پیش گم شدن سه نفر گردشگر )2 نفر زن و یک نفر مرد( 
در منطقه کویر مرنجاب به هالل احمر شهرستان آران و بیدگل اطالع 
داده شده بود که چند ساعت پس از آغاز عملیات جست و جو 2 زن 
پیدا شدند و از آن زمان عملیات جست و جو برای یافتن نفر سوم ادامه 
داشت.  به گفته مجید طاهری رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
آران و بیدگل، این گردشگران به دلیل همراه نشدن با راهنمایان 
محلی و گیر کردن خودرو در باتالق با توجه به وسعت منطقه کویری 

مرنجاب راه خود را در دریاچه نمک گم کرده بودند.
کویر مرنجاب با بیش از 55 کیلومتر جاده خاکی در شمال شهرستان 
آران و بیدگل از بکرترین و زیباترین کویرهای کشور است که از شمال 
به دریاچه نمک، از غرب به کویر مسیله، دریاچه حوض سلطان و 

حوض مره و از شرق به پارک ملی کویر منتهی می شود. 
به رغم حضور هفتگی تعداد قابل توجهی از گردشگران و عالقه مندان 
آفرود فقدان استقرار دائم نیروهای امدادی، فوریت های پزشکی و 
انتظامی در منطقه، سرویس بهداشتی، پایگاه اطالع رسانی جامع در 
مورد مرنجاب و کمبود اقامتگاه از جمله کاستی های بارز این منطقه 
است.  دهها نفر در سال های گذشته در کویر مرنجاب گم شدند و 2 

نفر نیز پیش از این جان خود را از دست دادند.

تصادف 2 دستگاه تریلر در کاشان یک کشته 
داشت

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم 
از کشته شدن یک  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 
نفر در سانحه تصادف 2 دستگاه تریلر در این شهرستان خبر داد.
دکتر حسین ریاحی به خبرنگاران گفت: 2 دستگاه تریلر در جاده 
قدیم کاشان- قم پس از روستای آب شیرین با یکدیگر تصادف 
دستگاه  یک  سانحه،  گزارش  دریافت  از  پس  که  بودند  کرده 

آمبوالنس به محل اعزام شد.
نفر  یک  و  داشت  کشته  یک  رانندگی  سانحه  این  افزود:  وی 
دیگر که آسیب دیده بود، پس از دریافت خدمات درمانی اولیه 
شرایطش  که  یافت  انتقال  کاشان  بهشتی  شهید  بیمارستان  به 

نامناسب گزارش شده است.
نزدیک به 5۰ نفر از آغاز سال 1۳97 تاکنون در جاده های منتهی 
به شهرستان کاشان در جریان سانحه های رانندگی آسیب دیدند 

و دست کم پنج نفر نیز جان خود را از دست دادند.

برگزاری مسابقه خاطره نویسی دانش آموزان 
کاشانی ازاقدامات آتش نشانان

مدیرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري کاشان 
با  نشانی  وآتش  حوادث  نویسی  خاطره  مسابقه  دوره  گفت:اولین 
حضور بیش از 5۰ نفرشرکت کننده  دانش آموز ازحدود ۳۰مدرسه 

در مقاطع مختلف تحصیلی برگزار شد.
نقش  سبب  به  سازمان  این  داشت:  اظهار  چایچي  محمدمسعود 
ناشي  آثارسوء  درکاهش  عمومی  های  آموزش  مقوله  انکارناپذیر 
فرهنگ  ارتقاء سطح  و  ترویج  به  و کمک  وسوانح  ازوقوع حوادث 
ایمنی در جامعه و پیشگیري ازوقوع حوادث احتمالي با مشارکت 
اداره آموزش وپرورش اقدام به برگزاری مسابقه ای با موضوع نگارش 
و دریافت »خاطرات دانش آموزان« از حوادثی که برایشان به وجود 
آمده و یا از نزدیک مشاهده  وفعالیت پرسنل آتش نشان را نظاره 

گر بوده اند ، نمود.
در این دوره ازمسابقات 5 اثر از بین آثار ارسالی انتخاب وبه نفرات 
برگزیده به نام های:  خانم ملیکا زارع از مدرسه راهنمایی شهید جواد 
سالم، خانم هلیا زید آبادی از دبستان پیله وریان، خانم هلیا حسین 
زاده از دبستان آیت اله کاشانی، ، خانم فاطمه فدایی ازدبیرستان 
مصلحی لتحر، آقای محمد حسین فرشباف از دبیرستان سینائیان 
که با انتخاب کمیته داوران بعنوان برترین  وبهترین خاطرات انتخاب 

شده بودند از طرف این سازمان هدایائی اهدا شد.

خبر

آموزش  سازمان  عمومی  روابط  کله-  واثقی  فرخنده 
با  خبری  نشست  معلم  هفته  مناسبت  به  پرورش  و 
کرد برگزار  رسانه  اصحاب  و  سازمان  این   مسوالن 
مدت  کاشان طوالنی شدن  پرروش شهرستان  و  آموزش  سرپرست 
از  متاثر  را  سازمان  برای  ریاست  تعیین  در  تاخیر  و  سرپرستی 
تعیین  گفت:  و  دانسته  حزبی  سالیق  اعمال  و  جناحی  اختالفات 
سوی  از  اما  است  فرمانداری  وظایف  از  اجرایی  دستگاه  مسول 
در  تاکنون  که  شود  می  اعمال  خاصی  نظرات  هم  نماینده  دفتر 
اند. نیافته  دست  بندی  جمع  و  مشخص  تصمیمات  به  باره   این 
پایگاه  خصوص  در  بسیار  های  گفته  به  اشاره  با  حدادیان  مهدی 
بر  افزود: برخی نگرانی های شهرداری مبنی  سالمت دانش آموزی 
ایجاد ترافیک درپی احداث پروژه در محدود خیایان سپاه سبب وقفه 

در پیشرفت این پروژه شده است. 
البته در این پروژه طبق معیارهای شهرسازی عمل شده و با اصرار 

سازمانهای مدیریت شهری و طبق استاندارهای شهرسازی به ازاری 
هر 1۰۰ متر 2 متر پارکینگ اضافه شد. اما با اعالم مصوبه شورای 
ترافیک مبنی بر عدم ایجاد ترافیک در پی ساخت کلینیک، نگرانی های 
 شهرداری نیز مرتفع شده و به زوی ادامه کار ساخت آغاز خواهد شد. 
برای  گفت:  و  کرده  اشاره  انسانی  نیروی  کمبود  به  ادامه  در  وی 
های  بخش  در  انسانی  نیروی   972 جدید  تحصیلی  سال  شروع 
است. وابسته  بودجه  تامین  به  موضوع  این  که  نیازمندیم   متفاوت 
پرورش  و  آموزش  پرورشی  معاون   محمدرضا حکیمیان   ادامه  در 
انعکاس خبر مسمومیت دانش آموزان در اردوی بازگشت از تهران  را 
دور از واقعیت عنوان کرده و گفت: بر اثر سوختن سیم کولر خودرو 
و استنشاق بوی ناشی از آن دانش آموزان احساس سر درد کرده و 

بالفاصله مراتب با مرکز فوریت های پزشکی هماهنگ میشود. 
دانش  و  شده  حاضر  محل  در  آمبوالنس  اتوبوس  دستگاه  یک 
بیمارستان  به  آموزان  دانش  از  چندتن  شوند.  می  معاینه  آموزان 

شوند. می  ترخیص  تراپی،  اکسیژن  از  بعد  و  شده   منتقل 
حکیمیان بزرگ جلوه دادن این خبر  را از سوی برخی خبرگزاری 
و  ها  خانواده  برخی  نمودن  رفتار  احساساتی  و  نگرانی  دلیل  ها، 
کرد. اعالم  مربیان  به  نسبت  والدین  نامناسب  رفتارهای  بروز   بعضا 
آموزان،  دانش  شامل  هدف  جامعه   ۳ داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
معلمین، والدین در ساختار آموزش و پرروش مدنظر هستند که از 
طریق آموزش برای آگاهی بخشی و افزایش سطح دانش و فرهنگ 
در  معلمین  و  آموزان  دانش  گیرد.   تالشهای صورت می  گروه  سه 
با محدودیت مواجه است  والدین  به  اما دسترسی  دسترس هستند 
و حتی جلسه اولیا و مربیان هم چندان نتیجه بخش نیست. بسیار 
مشاهده شده که بر اثر یک رخداد ، دانش آموز به راحتی کنترل می 
شود اما این کنترل در رابطه با والدین به سختی صورت میگیرد.   از 
این رو از والدین تقاضا داریم نسبت به فرزندانشان رفتار مسئوالنه 

تری داشته و نحوه تعامالت خود را تقویت کنند. 

بررسی سیالبهای اخیر و طرح های آبخیزداری
مردم سیلک/ زمانی که در عوارضی باالی فین ، مبلغ را پرداخت و در 
اتوبان سرعت گرفتید، پس از ۳ دقیقه در سمت راست خود در میان 
برهوتی که شهر در آن فرو رفته است دریاچه ای از آب را می بینید که 
در این بیابان خفته است و با نسیم اردیبهشت موج می زند . این آب 
حاصل باران های اخیر است که با سدهای آبخیزداری جهاد سازندگی 
زمین گیر گردیده. طرحی جالب و عظیم که می تواند از هدر رفتن روان 
آب ها به سمت کویر جلوگیری نماید . این طرح که در سال های اخیر 
در بیشتر شهرها و روستاهای کشور به اجرا درآمده می تواند در اولین 
هدف باعث تغذیه سفره های زیرزمینی شود و در وهله دوم چنانچه 
باشد توسط پمپ های قوی مورد استفاده ی کمربند  قابلی  مقدار 

سبزی قرار گیرد که در کنار اتوبان ایجاد شده است. 
گفته می شود تعداد نه باب از این حوضچه ها به صورت متوالی در 
شیب مالیم دشت احداث گردیده که با پر شدن هر یک از آنها ، آب از 
قسمت تعیین شده به حوضچه  بعدی سرریز می گردد .  خاکریزهای 
محکم و طوالنی مابین  حوضچه ها  به گونه ایست   که یک اتومبیل 
می تواند روی آن حرکت کند . آب مورد نیاز آن نیز از رودخانه چم  
)رودخانه حاشیه سوک چم( تامین می گردد. میزان موفقیت این  سازه 
عظیم ، مشروط به اجرای صحیح و محاسبات دقیق مهندسی در زمان 
ساخت  آن می باشد و این این امر زمانی به منصه ظهور می رسد که 
باران های پیاپی و سیل آسا آغاز شده باشد . در این زمان دیگر فرصت 
هیچ گونه عملی در میان نیست و تنها باید تماشاگر  شاهکار سازندگان 

آن باشیم  .
خوشبختانه این فرصت با باران های اخیر دست داد و در فاصله دهم تا 
بیستم اردیبهشت امسال  ، باران های خوبی بارید  .اما در اولین باران 
نسبتاً شدید آزمون سازندگان سد آبخیزداری کاشان چندان موفقیت 
آمیز از کار در نیامد و نمره خوبی را نصیب سازندگان آن نکرد . هنوز 
حوضچه سوم پر نشده بود و آب به محلی نرسیده بود که به  حوضچه 
بعدی سرریز شود، انتهای دیواره که به سبب شیب زمین در نقطه ی 
پایین تری قرار داشت ، بریده شد و آب به سمت منطقه مسکونی ناجی 

آباد  سرازیر گردید. 
در این موقع تنها کاری که از دست ماموران شهرداری بر می آمد و آنان 
نیز  کوتاهی نکردند ، هدایت آب به سمت رودخانه ناجی آباد، جاده 
راوند، و نهایتاً  کویر بود به  آن امید  که خسارت کمتری به مناطق 
مسکونی شهری وارد گردد . اگر چه این مسیر و مسیل نیز برای عوامل 

شهرداری خالی از دردسر نبود  .
هر بّنای نیمه ماهری به وسیله شیلنگ و تراز که از ابتدایی ترین ابزار 
برای سنجش یکنواخت ارتفاع یک ساز است می تواند به اختالف ارتفاع 

دو نقطه از یک سازه واقف گردد . حال چگونه است که مهندسین 
ساخت این سد ها با وجود ابزارهای پیشرفته امروزی به این نقیصه 
و نقطه آسیب پذیر سازه وقوف پیدا نکرده بودند ، امریست که نیاز 
به بررسی های کارشناسی بیشتری دارد. پس اینکه عده ای ساخت و 
سازهای منطقه ناجی آباد را غیرکارشناسانه و در مسیر سیل می دانند 
یا  قلمداد می کنند  را مقصر  امنا  یا هیئت  نهایت شهرداری  در  و   ،
ساخت مصال را در این نقطه سبب چرخش مسیر آب به سمت مناطق 

مسکونی می پندارند نظریه ی عوامانه و غیرعلمی می باشد. 
متأسفانه هیچ گونه اطالع رسانی  نیز در این مورد از سوی اشخاص 
حقوقی و حقیقی ارائه نگردید و هیچ رسانه ای هم علت هجوم آب به 
سمت ناجی آباد یا دیگر مناطق مانند جعفرآباد را برای مردم توضیح 
نداد اما با همه این اشکاالت و نواقص نمیتوان زحمات و ایده های جهاد 
کشاورزی را در این پروژه  نادیده انگاشت. چرا که :تنها دیکته نانوشته 
غلط ندارد . طراحی ،محاسبه ،و اجرای چنین پروژه هایی علیرغم 

نقائص موجود در آن  قابل تقدیر و تحسین است .
 این کار گامی در جهت مقابله با خشکسالی و نهایتاً نجات دشت 
کاشان و کمک به ماندگاری ساکنان این دیار می باشد . شاید باران 
های اخیر و بروز این اتفاق تجربه گرانبهایی در راه تکامل چنین پروژه 
ای قرار گیرد . سخن معروفی است که میگوید جلوی زیان را از هر جا 

که بگیری منفعت است. 
بر این پایه ، ای کاش پس از اولین باران و آبگیری مخزن و بروز مشکل 
فوق  ،مسئولین به مرمت  و رفع نقص پرداخته باشند و یقین دارم 
که چنین بوده است. چون پس از آن باران های شدیدتری باریدن 
گرفت و چه نیکوتر است عالج واقعه قبل  وقوع  آن .پس بیاییم در 
ماه ها و سال های طوالنی خشکسالی و خشک زمینی به اجرای دقیق 
طرح هایی بپردازیم که نتیجه و کاربری آن در مدت زمان اندکی حاصل 
خواهد شد . تنها در این صورت  است که ما بالی سیل را به گنجینه 

بزرگی از آب مایه حیات تبدیل خواهیم کرد . 
        

خسارت 15 میلیاردی باران های اخیر در کاشان
درهای  مهربان  ایزد  خشک،  و  گرم  زمستانی  شدن  سپری  از  بعد 
رحمتش را در فصل بهار به روی بندگان گشود و دستان رو به آسمان 

مردمان کویر خالی نماند.
شناسی  هوا  سازمان  آمارهای  گذشته،  هفته  های  بارش  پی  در 
شهرستان کاشان از افزایش 8 درصدی نزوالت جوی نسبت به زمان 
مشابه آن در سال گذشته خبر میدهد و در این مدت هوای بهاری و 
لذت بخشی برای همشهریان به ارمغان آورد است. روی دیگر این بارش 
ها طغیان رودخانه های فصلی و جاری شدن سیالب در شهر و به 

دنبال آن آبگرفتگی منازل و معابر شهری  و وارد آمدن خسارات مالی 
به تاسیسات شهری، زمین های کشاورزی و تخریب سیل بندها است.
محمدرضا عبدلی خالدی معاون خدمات شهری شهرداری خسارات 
ناشی از وقوع سیل را بالغ بر 15 میلیارد ریال برآورد کرده و می افزاید: 
تخریب 11۳ حلقه چاه جذب آب، یک هزار متر مربع جدول کشی 
و 4 هزار و 5۰۰ متر مربع آسفالت از جمله خساراتی است که وقوع 

سیل در پی داشت.
محمد رضا حق شناس رییس اداره راه و شهرسازی کاشان علت جاری 
شدن سیالب در معابر شهری را  بریده شدن سیل بند عنوان کرد. وی 
در ادامه گفت: آب گرفتگی سه شنبه گذشته مورخ 1۰ اردیبهشت به 
دلیل بردیده شدن سیل بند  و سد خاکی احداث شده توسط فرودگاه 
بوده است. بدین صورت که سیالب در مقابل سد های خاکی قرار 
گرفته و دبی زیاد ایجاد شده است و پس از بریدن سیل بند، آب روانه 
جاده  قدیم کاشان- نظنز شده و در ادامه مسیر در  پل دارالسالم و 
میدان امام علی در زیر پل انباشته شده و در نهایت به داخل شهر راه 

پیدا کرده است.
حق شناس  ورود گل و الی به باند فرودگاه و جاده که برخی آن را  
ناشی از عدم ساخت پل کاشان- نظنز می دانند، بی ارتباط دانسته و 
گفت ابتدا سیالب به جاده کاشان- بادرود وارد شده و سپس روانه 

فرودگاه شده است. 
رییس اداره راه و شهرسازی دالیل تاخیر در تکمیل پروژه پل کاشان- 
نطنز را ناشی از رعایت  اصول راه سازی  در پروژه بیان کرد و اظهار 
داشت:  در این باره مکاتباتی با استان داشته ایم. طبق اصول راه سازی 
ابتدا باید جسم خاکریز راه ساخته شده و متراکم شود و سپس دهانه 
پل برش می خورد تا بعد از اتمام و بهره برداری بین دیواره پشت پل 
فاصله ایجاد نشده و دچار نسشت نشود. بنابراین تا زمانی که عملیات 

راه سازی تکمیل نشده نمیتوان نسبت به ساخت پل اقدام  کرد.

باران های اخیر با کاشان چه کرد؟

بروز اختالف نظر سیاسی در انتخاب گزینه رئیس آموزش پرورش

مردم سیلک/ هر سازمان یا واحد اقتصادی برای فعالیت یک سال 
پیش روی خود اقدام به نگارش بودجه می نماید. ماهیت بودجه بر 
مبنای پیش بینی، اولویت بندی و تخصیص استوار است.در مقیاس 
چه  آینده  سال  طی  دولت  که  دهد  می  نشان  کشور  بودجه  کالن، 
جهت گیری را در اداره کشور به خصوص در بعد اقتصادی در پیش 
می گیرد. میزان بودجه عمرانی، افزایش نرخ حقوق کارمندان، تعیین 
نرخ دالر در محاسبات بودجه، میزان استقراض دولت، نحوه تخصیص 
بودجه به دستگاه های دولتی و سایر نهاد های دریافت کننده بودجه 
و بسیاری متغیرهای بودجه در سال آینده نشان می دهد که دولت 
چه اهدافی را در سال بعد دنبال می کند. بر اساس بودجه سایر مردم 
و فعاالن اقتصادی، با آگاهی از این جهت گیری نسبت به برنامه ریزی 

تجاری و اقتصادی اقدام می کنند.
در مقیاس کوچکتر شهرداری ها به عنوان یک سازمان خدماتی که 
تدوین  به  نسبت  ساله  هر  دارند،  عهده  بر  را  شهر  یک  اداره  وظیفه 
بودجه اقدام می کنند. عمده ترین منابع درآمدی شهرداری اخذ انواع 
عوارض از شهروندان که مالکان واحدهای مسکونی، تجاری و تولیدی 
جزیی از آنها محسوب می شوند، هستند. استقراض از مردم و سرمایه 
گذاران از طریق انتشار اوراق بدهی در اشکال و انواع مختلف  یکی 
دیگر از انواع روش های تامین مالی شهر داری ها به خصوص برای 
اجرای پروژه های عمرانی است.  در کنار پیش بینی منابع درآمدی، 
اولویت بندی برای انجام هزینه ها، گام بعدی در تدوین بودجه است.  
آن  از  زیادی  بخش  که  های جاری  هزینه  مثل  ها  هزینه  از  بخشی 
هزینه حقوق و دستمزد است، امری اجتناب ناپذیر در بودجه نویسی 
است. انجام هزینه های خدماتی و نیز عمرانی از سوی شهرداری از 

جمله هزینه های دیگر شهرداری ها است.
هر چقدر انجام هزینه های جاری به ویژه حقوق و دستمزد کارکنان 
شهرداري و واحدهاي تابعه، تاثیر مستقیمی در نحوه زندگی و زیست 

بهتر شهروندان ندارد برعکس هزینه های صورت گرفته در خدمات 
کیفیت  افزایش  معابر،  زیباسازی  زباله،  آوری  جمع  شامل  شهری 
خدمات آتش نشانی، انجام فعالیت های فرهنگی هنری  و نیز فعالیت 
های عمرانی نظیر احداث خیابان های جدید، رفع گره های ترافیکی 
شهر از طریق احداث پل و تونل برای شهروندان نمود بیشتری داشته 
و مالک ارزیابی آنان قرار مي گیرد. شهرداری کاشان از جمله سازمان 
را  بایست عملکرد خود  هایی است که مانند سایر شهرداری ها می 
تدوین،  از  پس  منظور  بدین  و  دهد  انجام  سالیانه  بودجه  بر  مبتنی 

بودجه را براي تصویب به شوراي شهر ارسال مي نمایند.
در خصوص بودجه شهرداري کاشان نکات زیر قابل اهمیت است:

اولین بودجه تدوین شده توسط تیم  جدید  1- بودجه 97 شهرداري 
مدیریتي شهرداري است. پس از خروج ناظم رضوي از شهرداري و انتخاب 
ابریشمي راد به سمت شهردار کاشان آنچه که در ابتدا بیش از هر چیر نمود 
بارز یافته بود، میزان بدهي هاي سرسام آور شهرداري بود. رقم 542 میلیارد 
تومان بدهي شهرداري علي القاعده مي بایست بزرگترین چالش پیش 
روي شهرداري کاشان براي سال 97 باشد. با بررسي بودجه 97 میتوان به 

تمهیدات شهرداري براي حل این مشکل پي برد.
هاي  فعالیت  رضوي،  ناظم  فعالیت  اصلي  هاي  شاخصه  از  یکي   -2
که  موضوعي  است.  وي  مدیریتي  دوره  طول  در  زیاد  بسیار  عمراني 
و  یاد مي شود  کارنامه وي  در  مثبت  امتیاز  یک  عنوان  به  یکسو  از 
طرفداران وي و نیز طیف اقلیت فعلي در شواري شهر آن را یکي از 
ویژگي هاي متمایز وي قلمداد مي کنند. اگر چه مخالفین وي اجراي 
هاي  پروژه  اجراي  در  شهرداري  مالي  توان  از  خارج  و  برنامه  بدون 
عمراني را دلیل اصلي بدهکاري شهرداري مي دانند. در هر صورت با 
توجه به نقش غیرقابل انکار فعالیت هاي عمراني شهرداري در رونق 
کسب و کار فعالیت هاي اقتصادي و افزایش سطح اشتغال نیروي کار 
یافته در سال 97 ، جهت  در شهر، میزان بودجه عمراني اختصاص 

گیري شهرداري را در این مسیر مشخص مي کند.
۳- براي سازماني که متحمل پرداخت بدهي هاي فراوان است،اتخاذ 
هاي  هزینه  کاهش  ویژه  به  ها  هزینه  مدیریت  و  انقباضي  سیاست 
غیرضرور از اهم اقدامات متصور است. در این میان توجه، وسواس و 
نظارت بیشتر در نحوه هزینه کرد بودجه از سوي کارگزاران شهري 

ضامن موفقیت در مدیریت هزینه هاست. 
4- پس از شفاف سازي دولت و به تبع آن شهرداري تهران در اعالم 
تخصیص بودجه به برخي نهادها و مراکز فرهنکي، هنري و مذهبي ، 
موضوع اختصاص بودجه از سوي شهرداري به کانون ها، مساجد و نیز 
انجمن ها و نهادهای غیر دولتی بابت حمایت از فعالیت هاي اجتماعي،  
فرهنگي-هنري و مذهبي مورد توجه شهروندان قرار گرفته و شفافیت 
دراین زمینه از سوي شهرداري پاسخ به این مطالبه عمومي خواهد بود.
در  است  یادآوري  به  الزم  شد،  بودجه  سازي  شفاف  از  سخن   -5
صدهزار  چند  بودجه  متن  مجریه  قوه  عنوان  به  دولت  که  کشوري 
نقد  بوته  به  قرار داده و  اختیار مردم  را منتشر و در  میلیاردي خود 
کارشناسان گذاشته، چرا شهرداري کاشان از انتشار آن کوتاهي مي 
کند.؟ هرچند که این موضوع مختص به شهردار فعلي نبوده و ناظم 

رضوي نیز عالقه اي به انتشار بودجه سالیانه خود نداشت. 
 از این تأسف بارتر اینکه شوراي شهر نیز از انتشار بودجه مصوب خود 
کارشناسان،  توسط  آن  و رصد  بودجه  انتشار  قطعاً   . ورزد  دریغ مي 
منتقدان و رسانه ها از مهمترین ابزارهاي  جلوگیري ازانحراف بودجه 

و عامل مهم در پیشگیري از فساد و تخلفات مالي است.

5 نكته در خصوص بودجه 97 شهرداري
مطالبه عمومی برای انتشار بودجه شهرداری
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مردم  نامه  هفته  خوانندگان  و  مخاطبان   
شماره  از  استفاده  با  توانند  می  سیلک 
خط  و   09162850642 تلگرام 
پست  و   55456384 ارتباطی 
 mardomesialk@gmail.com الكترونیكی    
به  سیلک  پیک  خبری  پایگاه  به  مراجعه  همچنین  و 
آدرس  www.payk-sialk.ir نظرات ، دیدگاه ها و 
انتقادات خود درباره محتوای مطالب هفته نامه و هم 
 ، اجتماعی   ، فرهنگی  امور  احوال  و  اوضاع  چنین   
سیاسی ، اقتصادی و عمرانی شهر و محله خود را با 

ما در میان بگذارند.

نصرآباد کاشان یا آران بیدگل 

در باب مشکالت مرزی کاشان، مسئولین هستند که نصرآباد 
)مخصوصاً نام قدیم را میگویم و به آن افتخار می کنم( را 
جزو آران و بیدگل کردند. حال آنکه زمین های کشاورزی 

ما در محدوده اختیارات جهاد کشاورزی کاشان است.
 اگر ریل راه آهن را مالک قرار دهیم بازهم سفید شهر جزو 
اگر سفید  بگویم  می خواهم  مقدمات  این  با  است.  کاشان 
به  را در مشکات علم کرده  یا همان نصرآباد چادری  شهر 
سبب همین است که خود را جزء کاشان می دانیم و باید 
فاطمه حمامی  آثار  معرفی  برای  چادر  این  که  کنم  عرض 

نصرآبادی این هنرمند معلول بوده است. 
و  کاشان  قبلی  فرمانداران  به  مشکل  این  اینکه  خالصه 
پرآور  جواد  فراوان-  تشکر  با  گردد  می  بر  بیدگل  و  آران 

۰9۳7...2416

جاده حرم تا حرم چه لزومی دارد 
اختیار  در  سهولت  این  با  کاشان  قم  اتوبان  وقتی 
دارد؟  وجود  حرم  تا  حرم  جاده  به  نیازی  چه  است 
معصومه)س(  حضرت  زیارت  برای  کاشان  مردم 
ترجیح  نظر  مورد  کوهستانی  جاده  به  را  اتوبان  هرگز 
کاشان به  قم  مردم  سفر  است  گونه  همین  داد   خواهند 
 از سوی وقتی جاده برزک با این وفور کشته می گیرد آیا 
بهتر نیست نماینده محترم و همه نیروهای دولتی روی این 

جاده تمرکز کنند و آن را در اولویت قرار دهند؟
نقشه  تا   کو  است  شده  صادر  برداری  نقشه  مجوز  تازه 
انجام  موفقیت  با  کارها  همه  وقتی  احداث؟  تا  برداری؟کو 
شود تازه به فکر تامین امنیت توسط پلیس راهور خواهیم 
امام  بن  علی  سلطان  حرم  از  جاده  این  اینکه  ضمن  بود. 
محمد باقر به جمکران متصل می گردد و تا حرم حضرت 

معصومه )س(و ادامه باقی راه قبلی طی میشود.

صدای مردم سیلک

پیشه  هنر  سان  به  انسان  قرائتی/  احمد 
همه   ، رود  به صحنه  تمرین  بدون  که  ای 
و  واسطه  بی  بار،  نخستین  برای  را  چیز 
پس  میکند.  تجربه  قبلی  آمادگی  بدون 
باشد،  داشته  میتواند  ارزشی  چه  زندگانی 
برای زندگی،  هنگامی که نخستین تمرین 

خود زندگی است ) میالن کوندارا(
دقیقا خاطرم نیست از کالس سوم یا چهارم 
آقایی  )مرحوم  معارفی  مدرسه  مدیر  طرف  از  که  بود  دبستان 
را  مدرسه  قرآن  سرصف صبحگاهی  خواندن  وظیفه  ظهیری( 
به عهده گرفتم. هر روز صبح با سوت مخصوص ناظم بچه ها 
به صف می شدند و یک نفر هم مامور آوردن و بردن صندلی و 

قرآن بود. صدایم صاف، قوی و زنگدار بود.
شب های آن زمان که کوچه ها تاریک و ترسناک بود در عالم 
نوجوانی شروع می کردم به  آواز خواندن که احساس ترس را 
خنثی کنم. بعد ها فهمیدم که این کار را همه کردم میکردند. 
در آن سالها رسم بر این بود که معلم پس از تدریس هر درسی 
یک بار از روی آن می خواند. کم کم این وظیفه را هم به عهده 

گرفتم. 
اینکار حتی تا کالس نهم دبیرستان ادامه داشت و آنقدر رایج 
می خواستند  و  آموزان خسته می شدند  دانش  وقتی  که  شد 
میگفتند  لب  زیر  از حالت رسمی خارج کنند  را  زودتر کالس 
"قرائتی درس را بخوان" خالق این جمله یکی از شریف ترین 
دبیران آن زمان یعنی همان آقای علی شریف حفظهم اهلل بود. 
این قرائت خوب موقع خواند انشاء خیلی برایم لذت بخش تر 
بود. حتی اگر موضوع آن فایده گاو و گوسفند بود. درس انشاء 
بالقوه میتوانست اوقاتی شاد و بیاد ماندنی و هم چنین موجد 
عالقه به ادبیات باشد و این مهم مربوط می شد به حال و هوای 

خود معلمین. 
از خود نشان  این مورد کوچکترین خالقیتی  آنها در  از  بعضی 
نمیداند. فایده گاو، گوسفند، فصل بهار، پاییز، زمستان، نامه ای 
به پدر خود بنویسد و از او تقاضای یک پالتو نماید، ترجیع بند 
هر انشای هر سال تحصیلی بود که واقعا کسل کننده و حتی 

گاهی کمی مسخره به نظر می رسید.
صدای  با  که  بودم  اجتماعی  و  فرهنگی  موضوعات  تشنه  من 
که  بیت شعر  این  مثل  بخوانم.  استریوفونیک سرکالس  و  رسا 
میگوید: اظهار عجز نزد ستم پیشه ابلهیست/ اشک کباب باعث 
طغیان آتش است. که یک بار استاد بزرگ ادبیات همان اقای 
ایران و جهان و  ادبیات جدید  از  تعیین کرد. متاسفانه  شریف 
کال روح ادبیات پیشرو در مدارس و دبیرستان ها خبری نبود 

و حاال هم متاسفانه نیست. کل ادبیات خالصه میشد درتاریخ 
ادبیات، حفظ کردن شعر و دستور زبان، تجزیه و تحلیل نکات 

دستوری متن.
باالخره روزی در سال پنجم دبیرستان این صدا و قرائت نیکو 
و آرزوی موضوعی مهیج کار خودش را کرد و شد آنچه نباید 
می شد و دردسر درازی را در آینده نه چندان دور برایم رغم 
زد. آقای  عاطفی دبیر ادبیات روی تخته سیاه "نقش قانون را 

در جامعه بنویسید"
ناگهان احساس کردم که یافتم آن فسونی را که می جستم. می 
توانستم حسابی روی آن مانور بدهم. و روی رقیب را هم کم 
کنم. رقیب من فرزند یک روحانی بود که انشا را مانند واعظان 
به چرخ نخ  اشاره می کرد  انشایی  منبری می خواند و در هر 
ریسی پیرزنان که در حال تبدیل به ماشین آالت اتوماتیک شده 

است. در طالع اش بود که در آینده یک روحانی شود. 
اصلی  ساختمان  از  جدا  کوچکی  اتاق  ما  خانه  در  زمان  آن 
کمد  یک  و  ارج  صندلی  یک  بود.  کوچیکه"  اتاق  به"  معروف 
کوچک چوبی وجود داشت و اشکافی هم داشت که باالی آن 

چند ردیف تاقچه بود. 
پر از کتاب هایی که طی چندین سال توسط برادران بزرگتر و 
خودم تهیه شده بود و همه دارای مضمون سیاسی- اجتماعی 
روحق  گاندی،  دالر،  میلیون  یک  ویتکونگ  یک  جمله:  از  بود 
آینده  روسو،  ژاک  ژان  اجتماعی  قرارداد  مونستکیو،  القوانین 
محمد حجازی، دکتر ژیواگو بوریس پاسترناک، زردهای سرخ، 
رمان در ویتنام همیشه باران نمی بارد، چرم ساغری بالزاک و... 

که هنوز به خاطر می آورم.
کال در خانواده ما به خاطره ورود برادر بزرگتر به دانشگاه جو 
نسبتا خوبی از نظر مطالعه و آگاهی نسبت به اوضاع و احوال 
اجتماعی وجود داشت. خالصه با خود گفتم این شد یک چیزی.
کتاب قرار داد اجتماعی روسو را برداشتم و شروع به خواندن 
و تورق آن کردم. و بعد جمالتی از آن را که به موضوع ارتباط 
کالسیک  متون  از  کتاب  این  کردم.  انتخاب  داشتند  نزدیکی 

فلسفه سیاسی غرب و اثری جاویدان است. 
شرمسار  هنوز  بابت  این  از  و  کردم  استفاده  که  دیگری  منبع 
واعظ  فلسفی  آقای  نوشته  نماها  فیلسوف  کتاب  هستم  خودم 
بس  همین  آن  وصف  در  بود.   1۳۳2 سلطنتی  جایزه  برنده  و 
که دیگر نه نامی از آن کتاب و نه خالقش وجود دارد. باالخره 
ساعت موعود فرا رسید و من بدون دلیل خاصی مطمئن بودم 

که دبیر  ادبیات مرا فرا خواهد خواند. 
با صدایی با پرده باال و صاف شروع کردم. ابتدا تعربف قانون و بعد 
لزوما وجود آن در جامعه. کم کم سروصداهای مختصر کالس 

تعداد  رفت.  خاموشی  به  رو  هم 
بچه ها کالس در آن زمانها گاه 
که  این  تا  رسید.  نفر می  تا 45 
سکوت مطلق برقرار شد. جمالت 
انقالبی علیه نظام فرهنگی رژیم 
در فضا شلیک می شد و انعکاس 
زنگ آن را در گوشهایم احساس 
با  رگهایم  در  خون  کردم.  می 
سرعت بیشتری جریان گرفت. تا 
مطلب رسید به اینجا که خطاب 
به حکومت: ای غالمان حلقه به 
گوش بیگانگان. یک لحظه چشم 
ادبیات  دبیر  طرف  به  را  هایم 
پایین  سرش  دیدم  گرداندم. 
است و گوش هایش سرخ سرخ 
حیرت  چشم  جفت   45 و  شده 

زده به من خیره شده است. باالخره پیروزمندانه در حالی که 
گرمی لذت بخشی تمام وجودم را فرا گرفته بود انشا به پایان 
انتظار یک نمره  رسید. ردیف اول نزدیک میز دبیران نشستم. 
بیست قشنگ را در دفتر داشتم که با ناباوری و دلخوری دیدم 

نمره 15 ثبت شد. 
غیر  اوضاع  کالس  های  نیمکت  از  یکی  در  دیدم  اثنا  این  در 
عادی است و بعضی از همکالسی های دیگر هم به سمت آن 
توجه پیدا کرده اند. ناگهان نگاهم به یک دستگاه ضبط صوت 
کوچک افتاد که دست رضا بود. متوجه شدم که احتماال اتفاقی 
افتاده است. رضا به تشویق یکی دیگر از  انشا من  با  در رابطه 

بچه ها که خیلی شرور هم بود اقدام به ضبط صدا می کند. 
موضوع مثل بمب در محیط دبیرستان و اهالی دفتر و رئیس آن 
صدا کرد. در زنگ تفریح هرچه اصرار کردم که نوار را از رضا 
بگیرم حریف نشدم. حقیقت این بود که به طور جدی ترسیده 
سخت  که  دبیرستان  رئیس  نگو.  که  شد  برپا  ای  ولوله  بودم. 
شهرت طلب و ریاست دوست بود سخت برآشفت و مرا به دفتر 
خواند و بنای داد و بیداد را گذاشت که: بچه تو چه می گویی؟ 
حرف حسابت چیست؟ مملکت در حال پیشرفت است. مجبورم 

که گزارش ات را بدهم. 
من فقط نگاهش کردم و هیچ نگفتم. سرزنش که فروکش کرد 
"نمیشه   : گفت  یکی  شد.  سرازیر  اندرز  و  نصیحت  سیل  تازه 
گفت:  یکی  است"  کم  ما  "تعداد  گفت:  دیگری   ، کرد"  کاری 
"زندگی عده ای خراب می شود" همه چیز گفته شد اما یکی 
نوشته  ببینم چه  بده من هم بخوانم   را  انشایت  آنها نگفت  از 
از  را  نقد کند و درست و غلط  را  نکرد آن  نفر همت  ای. یک 

هم جدا کند.
حقیقتش این بود که چیزهایی نوشته بودم که خودم هم بعضی 
بود مثل طرز پوشش  نداشتم ولی عامه پسند  قبول  را  آنها  از 

و لباس، ضد مدرن، ضد غربی، ضد کمونیسم، ضد لیبرالیسم.
را که در محافل  احمد  تازگی کتاب غرب زدگی جالل آل  به 

به دست می شد، خوانده  به شکل مخفیانه دست  روشنفکری 
بودم. همه مرعوب آن کتاب شده بودند. به غیر از یک نفر که 
آن هم استاد داریوش آشوری بود.آل احمد یکی از بنیان گذاران 
درک غلط و کج و معوج از مقوله غرب بود. خدا هم خودش و 

هم افکارش را بیامرزد.    
خشت اول چون نهد معمار کج/ تا ثریا می رود دیوار کج

و  میشد  پیدا  نفر  یک  سیاه  خاموش  وادی  این  در  اگر  القصه 
من را شیر فهم می کرد که مسئله به این سرراستی و سادگی 
در  حداقل  ای  سازنده  العاده  فوق  نقش  توانست  می  نیست، 

زندگی فردی آینده من و امثال من داشته باشد. 
در این ایام نوجوانی هرگاه اظهار نظری درباره مسائل اجتماعی 
می کردیم پدرم می گفت: تو باید به نان بگویی پپه به پلو هم 
بگویی بوف. پدرم هرزمان که این جمله را جهت خنثی کردن 
آرمان های به اصطالح مقدس ما تکرار می کرد، مانند مهمیزی 
بود که بر محل حساس خران می کوبند تا سریعتر بدود و ما 
های  زندان  های  درب  به  رسیدن  جهت  خود  سرعت  به  هم 

امنیتی می افزودیم. 
فحوای کالم او درست بود ولی موقعیت سن و سال و اوضاع و 

احوال اجتماعی اجازه نمیداد که ما فکر کنیم. 
نمیدانم چه کسی گفته است: ما ستم را نشانه گرفته ایم ولی 
نشانه  را  کاش جهل  ای  نشد.  رها  دانایی  کمان  از  تیرها  همه 
گرفته بودیم. این روز و روزها، انشا و انشاها گذشت، نه آن مدیر 

به ساواک گزارش کرد و نه آن نوار خطری متوجه من نمود.
گذشت روزگار همه چیز را به بوته فراموشی سپرد اما در ضمیر 
این  بعدها  ای روشن شد که  امثال من شعله  و  ناخوداگاه من 
دیگری  های  سوزی  آتش  ساز  زمینه  و  مبدل  اتش  به  شعله 

گردید که در این مقوله جایی برای نوشتن نیست.
 غرض از بیان این سرگذشت شرح آرمان گرایی نوجوانانی است 
که کوهی را کاه و کاهی را کوه می بینند و از آن مهمتر طرز 
این  با  بزرگترها و سرانجام دولت ها  والدین،  برخورد معلمین، 

دانش اموزان و ایده هایشان است.

تقدیم به همه دبیران قدیمی

انشای دردسرساز

مسعود قرائتی / معروف است وقتی که گوتنبرک آلمانی ماشین 
به  و  تکنولوژی  این  تا  کشید  طول  سال   ۳۰ کرد  اختراع  را  چاپ 
انقالب  کمک  با  وقتی  تازه  بگیرد  پا  ایران  در  روزنامه  دنبالش 
مشروطه) که نشریات هم یکی از بازوها و ملزومات آن بود(  چاپ 
و سپس  رادیو  آن  از  فاصله کمی  به  آغاز گشت  ها  روزنامه  اولین 

تلویزیون وارد خانه ها شد.
مختلف  اقشار  سوادی  وکم  بی سوادی  کنیم  اضافه  اینها  همه  به 
به جای خواندن کتاب و روزنامه  ، که ترجیح می دادند  را  کشور 
پای  رادیو های بزرگی که در طاقچه خانه ثروتمندان قرار داشت 
نشسته و با دقت تمام به اخبار جنگ جهانی دوم گوش فرا دهند.

اما تولیدات این جعبه جادویی در اختیار حکومت هایی قرار داشت 
بودند. پس    ) توتالیتر ) دیکتاتوری و تمرکز گرا  اکثرا   از قضا  که 
اخبار نیز از زیر تیغ سانسور آنان میگذشت . همه اینها باعث شد 
خصوصاً  و  خاورمیانه  و  مشرق زمین  در  نگاری  روزنامه  و  روزنامه 
کشور ما نتواند   از جایگاه شایسته ای برخوردار گردد و طبعاً مردم 
تا  کنند  قناعت  گذشته  فیلتر  از  قطره چکانی  خبررسانی  همان  با 
با  مجازی  دنیای  و  اینترنت  و  دیجیتال  تکنولوژی  ورود  باالخره 
تلویزیون مرزها را درنوردید و  از رادیو و  سرعتی به مراتب بیشتر 

وارد کشور شد.
اما این تکنولوژی آخر آنقدر  مزیت با خود آورد که جای هیچگونه 
باقی  روزنامه نگاران  آن  رأس  در  و  رسانه  اصحاب  برای  ای  گالیه 

نگذاشت.

به شهر خودمان بازگردیم
در   7۰ دهه  در  که  انقالب  از  بعد  های  نامه  هفته  اولین   عمر  از 
"طوبی"  ابتدا  از 2۰ سال می گذرد.  بیش  یافت  نشر  کاشان مجوز 
همکاران  همه  و  دارم  یاد  به  خوب  بود  کاشان"  "آرمان  سپس  و 
رسانه ای نیز به یاد دارند که برای یک خبر چه مشکالتی داشتیم. 
بگذریم  شان  های  عمومی  روابط  و  دولتی  دستگاه های  مدیران  از 
که با هزار ناز و غمزه به صورت قطره چکانی اخبار را صدقه سری 
به هفته نامه شهرشان می دادند. تازه این در صورتی بود که اجازه 
شرفیابی خبرنگار به حضورشان صادر شده باشد آن هم خبرنگاری 
که خطایی را مرتکب نشده باشد و حق تعریف و تمجید را در حق 

آن ارگان و ریاستش ادا کرده باشد.
 در این میان اگر نشریه خبری را خارج از میل آنان درج  کرده بود 
.این طرز  بود   علیه وی  و شکایت  دادگاه مطبوعات  با  سروکارش 
برخورد تا آنجا بود که بیشتر این آقایان با صراحت تمام می گفتند 
شما  اخبار مرتبط با ما را قبل از چاپ به سمع و نظر ما برسانید 
هم  هرجا  که  داشتند  نبوغ   زمینه  این  در  آنقدر  حضرات  این   .
دستشان از کائنات کوتاه می شد  ،مردم  )بخوانید افراد خاص( را 

تحریک به شکایت و ما را تهدید به تعطیلی نشریه می کردند.
 این نیروهای خودجوش حتی گاهی تا مرز به آتش کشیدن دفتر 

صورت  به  را  وجیزه  این  فعلهای  اینجا  تا  بودند.  رفته  هم  جریده 
ماضی ) البته نه ماضی بعید( به کار بردند تا بگویم: کم کم که نه 
بلکه ناگهان دنیای مجازی و تکنولوژی دیجیتال همه محدودیت ها 
نه تنها رقیب روزنامه نگاری نشد که  وارد  تازه  این  را درهم کوبید. 

رفیق شفیق آن شد.
به موازات آن گوشی های هوشمند آنچنان راه تکامل را پیمودند که 
اهالی رسانه فرصت استفاده از دوربین ها و ضبط صوتهای دیجیتال 
را که تازه وارد بازار شده بود نیز از دست دادند.هر شهروند به مدد 

گوشی تلفن همراهش به یک خبرنگار و عکاس مبدل شد. 
و  عکس  اینهمه  پاالیش  و  پذیرش  به  قادر  ها  رسانه  دیگر  حاال 
:اگر  شد  بکری  ،اختراع  نیز  مدار  از  قسمت  این  برای  نبودند  خبر 
شما رسانه ها حتی رسانه ملی حوصله ،پول ،یا امکانات ندارید ،ما 
منتظر نمی مانیم، پیام رسان ها و در راس همه ی آن ها تلگرام پا 
می توانست  تنها  نه  شهروند  هر  حاال  گذاشت  ارتباطات  عرصه  به 
هر خبر و عکسی را تولید کند بلکه خودش نیز می توانست آن را 

پخش کند.
تلگرام توانست در عرض چند ماه گوی سبقت را نه تنها از نشریات 

و خبرگزاری ها بلکه از صدا و سیما نیز برباید. 
و  نوشتاری  مطلب  هر  یا  اجتماعی  ورزشی  سیاسی  علمی  مقاالت 
دیداری مانند فیلم و عکس بود که به کسری از ثانیه روی صفحه 
مخاطب  همزمان  شد.  می  دست  به  دست  هوشمند  های  گوشی 
داده هایش را در همین رسانه نمایش می داد .ابزاری  آمده بود که 

هم گیرنده و هم فرستنده باشد. 
و روح و  بود  ارتباطات وزیدن گرفته  نسیمی روحبخش در جهان 
این  اینکه در  این خلقت  از عجایب  داد.  نوازش می  را  جان مردم 
دنیای مجاز همه مردم باسواد و کم سواد مفسد و  مصلح ، صادق و 
کاذب، با هر دین و مرام از داخل و خارج از کشور در این سامانه 
حضور فعال داشتند اما هر مطلب مضر و ناصواب هم خیلی زود در 
معرض پویش و نقد قرار می گرفت. چیزی که در همه جوامع دارای 

دموکراسی مرسوم است و باعث دوام آن می گردد. 
می شود  ریخته  رسانه  این  در  هم  زهری  اگر  دیگر  عبارتی  به 
بازار  اگرچه  .تلگرام  بود  تلگرام  یعنی  آن  خود  در  نیز  پادزهرش 
خرید نشریات کاغذی را  کساد کرد اما هزاران هزار برابر سهولت و 

خوراک آن هم خوراک خوب و سالم برای روزنامه ها آورد .
 اگر تا دو سه سال قبل اداراتی مانند اورژانس ،آتش نشانی، پلیس 
نشریات  دهان  در  قطره چکانی  را  خبرها  قضائی  دستگاه  حتی  و 
مشرف به موت می ریختند حاال خودشان کانالی در تلگرام ایجاد 
و  خبرها را به شکل روزانه  ،بلکه دقیقه ای روی کانال می گذارند. 
شایعه پراکنی دهان به دهان که در بطن شهرستان نهادینه شده بود 

اکنون  رخت بربسته بود. 
در حرفه و شهر خودمان همین بس که سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری امسال در ایام نوروز دقایقی را به صورت اخبار و گفت و 

گو با صدای دو مجری آماتور از حال و هوای مسافران از طرح های 
تفریحی و حال و هوای عیدانه شهر می گفت.

 حاال چند روزیست که تلگرام متوقف گردیده است عده ای علیرغم 
هزینه باال به فیلترشکن ها روی آورده اند  . دولت شش پیام رسان  

داخلی را به کاربران معرفی نموده تا به آن نقل مکان کنند. 
رسان  پیام  موسسین  خود  که  درحالیست  تعدد  و  باال  کمیت  این 
های جایگزین اذعان دارند که مقایسه ی آنها با تلگرام کار درستی 
و عدم دسترسی  باعث سردرگمی  تعدد  این  دیگر  از سوی  نیست 
کاربران به یکدیگر گردیده است ایکاش این شش پیام رسان داخلی 
نظر  مورد  افتد که مخاطب  اتفاق می  ندرت  به  یکی می شد چون 
مشترک  دارید  کاربری  حساب  شما  که  اپلیکیشن  همان  در  شما 

باشد.  
ای که صاحب مشاغلی  عده  کار  و  فضای کسب  نابودی  از   جدا  
برای  آنچنان  خبررسانی  و  گیری  خبر  عرصه   ، بودند  تلگرام  در 
مطبوعات و خبرگزاری ها تنگ شده که بیشتر آنها مخاطبین خود 

را از دست داده اند.
 با همه این وصفیات  و با همه شرح این هجران و این سوز جگر 
و  افتاده  عقب  فضای  یک  در  ماندن  است  معتقد  سطور  این  راقم 
به دور از دسترسی به تکنولوژی بسیار بیشتر قابل تحمل است تا 
بازگشت به گذشته ای که هنوز آن تکنولوژی نیامده بود جمله دور 
از ذهنی نخواهد بود اگر آرزو کنیم که ای کاش از اول تلگرام این 

چنین فراگیر نشده بود و وابسته به آن نمیشدیم.

حذف تلگرام و آسیب های اطالع رسانی
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