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اتحادی که جای خود را به اعتراض داد!

هفته پر تالطم ایران

نخستین ساعات بامداد جمعه سیزدهم دیماه، برای مردم ایران و منطقه مصادف با رویداد و غم انگیز و سوزناکی بود. در پی حمله تروریستی ارتش آمریکا به خودروی 
حامل حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران متأسفانه این سرزمین یکی از بهترین فرزندان خود را از دست داد. 

این حمله که به دستور مستقیم ریس جمهور آمریکا و از طریق آتش یک فروند پهپاد ارتش این کشور صورت گرفت مصداق بارز و اشکار تروریسم دولتی و اقدام نظامی 
یک کشور علیه کشوری دیگر به حساب می آمد. از نخستین ساعات انتشار این خبر بغض و خشمی فراگیر نسبت به این اقدام در سراسر کشور ومنطقه حاکم شد. 

جامه بین الملل نیز در تعجب از این اقدام احمقانه و تنش زای ترامپ نگران از بروز یک جنگ دیگر در منطقه ایران را به خویشتن داری دعوت می نمودند. صد البته 
از دست گوهر گرانبهایی همچون سردار سلیمانی برای ایران جای برای آرامش باقی نمی گذارد...

یک سال و اندی پس از حذف سطل های زباله 

مسئوالن: هزینه زا و 
غیربهداشتی بود، شهروندان: 

خیلی سخت نگیرید .. !

برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و 
کالس های امیدبخش

حاِل خوش یک بیمارستان

ادامه همکاری ابریشمی راد در مدیریت شهری کاشان؛

 استیضاح شهردار در پیچ 
نفس گیر کمبود رأی موافق

یارانه ماهانه چه تدبیر کند؟ 
حاشا که دل گرسنه را سیر کند

آیا یارانه معیشتی به عدالت 
پرداخت می شود؟
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از انتحابات چه خبر؟

رد صالحیت دو چهره شاخص
2 ادامه در صفحه 2

تشییع پیکر شهید 
سلیمانی و آهنگ های 
خاطره انگیز دهه شصت

انفصال از خدمت رئیس 
دانشگاه کاشان منتفی شد
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جناب آقای سالمیان زاده
رییس محترم اداره ورزش و جوانان کاشان

خانواده  و  شما  به  را  گرامیتان  پدر  غمبار  درگذشت 
و رحمت  غفران  آرزوی  و  نموده  تسلیت عرض  محترم 
برای  جمیل  صبر  و  رفته  از دست  عزیز  آن  برای  الهی 

جنابعالی و سایر بازماندگان آرزومندم.
محمود قامت

 سرکار خانم شریفی؛ 
همکار ارجمند

درگذشت غمبار پدر بزرگ گرامی تان را تسلیت عرض 
نموده، از درگاه خدای متعال برای آن فقید سعید غفران 
بازماندگان  عموم  و  محترم  خانواده  شما،  برای  و  الهی 

صبر و اجر مسئلت داریم.
همکاران شما در هفته نامه مردم سیلک
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کاشان در سوگ سردار

در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس 
در حمله تروریستی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد و 
برنامه ها  اعالم سه روز عزای عمومی در کشور، برخی 
و جلسات کاشان از جمله نشست شورای اسالمی شهر، 
و مجتمع سینمایی شهرستان هم  فاضالب  و  اداره آب 
طی  نیز  کاشان  فرماندار  مرتضایی،  اکبر  علی  شد.  لغو 
در  کاشان  شریف  مردم  آحاد  پرشور  حضور  از  پیامی 
تجمع سوگ سردار سلیمانی در میدان جهاد تقدیر کرد.

.......................................
یک کاشانی در میان جان باختگان 

سقوط هواپیمای اکراینی
بحران  مدیریت  ستاد  مدیرکل  فروش،  شیشه  منصور 
استانداری اصفهان اسامی 8 نفر از مردم استان اصفهان 
را که در میان جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای ۷۳۷ 
مسافری اوکراین در حوالی فرودگاه امام خمینی)ره( بود 
را اعالم کرد.گفتنی است؛ سعید کدخدا زاده از کاشان در 

میان جان باختگان سقوط هواپیما بوده است.
.......................................

بخشش قاتل پای چوبه دار در زندان
سید رضا موسوی، رئیس زندان کاشان گفت: با بخشش 
چهارمین  دار  چوبه  پای  در  مقتول  خانواده  دم  اولیای 
زندانی محکوم به قصاص نفس در سال جاری از مرگ 
نجات یافت. وی بیان کرد: قاتل ۳8 ساله ای که در سال 
در جاده  را  مقتول وی  با  مالی  اختالفات  دنبال  به   ۹۵
نوش آباد با سالح گرم به قتل رسانده بود، سحرگاه روز 
دهم دی ماه و لحظاتی قبل از اجرای حکم قصاص، مورد 

بخشش و عفو اولیای دم مقتول قرار گرفت.
.......................................

خشک شدن 68 هکتار از باغات
عباس معینی فر، معاون جهاد کشاورزی کاشان گفت: 
امسال 68 هکتار از باغات راوند، طاهرآباد، لتحر و فین 

خشک شده اند.
.......................................

کاشان در انتظار بازگشایی مرکز معاینه 
فنی ماشین های سنگین

اظهار  شهرستان  راهور  پلیس  رئیس  رحیمی،  علیرضا 
داشت: مشکل آلودگی هوای کاشان توسط وسایل نقلیه 
سنگین تنها با احداث کمربندی حل نمی شود. یکی از 
معاینه  مرکز  نبود  این خصوص  در  مشکالت  بزرگترین 
فنی برای وسایل نقلیه سنگین در شهر است که علیرغم 
ایجاد مرکز معاینه فنی  تاکنون  مکاتبات صورت گرفته 
نشده  محقق  شهرستان  این  در  سنگین  های  ماشین 

است.
.......................................

انفصال از خدمت رئیس دانشگاه کاشان 
منتفی شد

منصور غالمی، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری از منتفی 
دلیل  به  کاشان  دانشگاه  رئیس  خدمت  انفصال  شدن 

تعیین تکلیف پرونده بورسیه ها خبر داد.
معاون  از  نقل  به  خبری  ماه،  دی  اوایل  است؛  گفتنی 
اداری  عدالت  دیوان  استخدامی  و  اداری  امور  قضایی 
مبنی صدور حکم انفصال از خدمت رؤسای سه دانشگاه 
تهران، کاشان و تربیت مدرس در پی شکایت دانشجویان 

بورسیه شده مخابره شده بود.
.......................................

دستگیری قاتل فراری
علی قربانی، فرمانده انتظامی شهرستان ضمن اعالم خبر 
دستگیری یک قاتل فراری گفت: مقتول جوانی 28 ساله 
در  را  مراتب  کاشان  آگاهی  پلیس  کارآگاهان  که  بوده 
دستور کار قرار دادند و پس از اقدامات فنی و تخصصی 
پلیسی قاتل جوان را که 2۳ سال سن داشت، شناسایی 
قاتل،  از  بازجویی های صورت گرفته  شد. همچنین در 

او هدف از ارتکاب جرم را اختالف شخصی عنوان کرد.
.......................................

بهره برداری دستگاه ماموگرافی 
در بیمارستان بهشتی

پزشکی  علوم  دانشگاه  سرپرست  مروجی،  علیرضا  سید 
کاشان از بهره برداری دستگاه ماموگرافي مرکز آموزشی 
درمانی شهید بهشتی همزمان با روز پرستار و با اعتباری 

بیش از ۹00 میلیون تومان خبر داد.
عنوان  به  ماموگرافي  تصویربرداري  روش  شده،  گفته 
یکي از مهم ترین شیوه هاي تشخیص به موقع و مبارزه 
از  رادیوگرافي  انجام  شامل  که  است  پستان  سرطان  با 
بافت نرم پستان به منظور ارزیابي توده ها، ضایعات و در 

نهایت شناسایي سرطان پستان می باشد.
.......................................

یک کشته و 2 مصدوم در برخورد تاکسی 
با تریلر

احمر  هالل  جمعیت  رئیس  میرابوطالبی،  منصور  سید 
کاشان اظهار کرد: برخورد یک دستگاه تریلر با سواری 
در  که  ماه  دی  هشتم  یکشنبه  روز  تاکسی ۴0۵ صبح 
اثر  بر  افتاد،  اتفاق  کاشان-نطنز  راه  آزاد   ۴۵ کیلومتر 
از  را  در محل جان خود  تاکسی  راننده  تصادف،  شدت 
دست داد. وی خاطرنشان کرد: تیم نجات پایگاه شهدای 
امدادگر کاشان پس از حضور در محل حادثه نسبت به 
پیکر  و  کرده  اقدام  تاکسی  سواری  سرنشین  رهاسازی 
 2 و  شد  شهرستان  این  دارالسالم  سازمان  تحویل  وی 

سرنشین تریلر به صورت سرپایی درمان شدند.
.......................................

نجات بیش از 600 نفر در حوادث
 و آتش سوزی ها

مسعود چایچی، مدیرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات 
ایمني شهرداري کاشان از نجات 6۴۴ نفر در حوادث و 
نخست  ماهه   ۹ در  پیوسته  وقع  به  های  سوزی  آتش 
سال جاری خبر داد و گفت: بیشترین علل آتش سوزی 
ها مربوط به روشن کردن غیر ایمن آتش، اتصالی برق، 

انتقال حرارت و نشت گاز بوده است.

کاشان در نیم نگاه

 ارتباط مخاطبان با هفته نامه مـردم سیـلک

تلفن :55456384 

      www.payk-sialk.ir 

برای  بامداد جمعه سیزدهم دیماه،  نخستین ساعات 
مردم ایران و منطقه مصادف با رویداد و غم انگیز و 
آمریکا  ارتش  تروریستی  بود. در پی حمله  سوزناکی 
فرمانده  سلیمانی  قاسم  حاج  حامل  خودروی  به 
سرزمین  این  متأسفانه  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی 

یکی از بهترین فرزندان خود را از دست داد. 
این حمله که به دستور مستقیم ریس جمهور آمریکا 
کشور  این  ارتش  پهپاد  فروند  یک  آتش  طریق  از  و 
صورت گرفت مصداق بارز و اشکار تروریسم دولتی و 
اقدام نظامی یک کشور علیه کشوری دیگر به حساب 
می آمد. از نخستین ساعات انتشار این خبر بغض و 
اقدام در سراسر کشور  این  خشمی فراگیر نسبت به 

ومنطقه حاکم شد. 
اقدام احمقانه  این  از  نیز در تعجب  الملل  جامه بین 
و تنش زای ترامپ نگران از بروز یک جنگ دیگر در 
منطقه ایران را به خویشتن داری دعوت می نمودند. 
سردار  همچون  گرانبهایی  گوهر  دست  از  البته  صد 
نمی  باقی  آرامش  برای  جای  ایران  برای  سلیمانی 
گذارد و در این کشور به گواه تصاویر ضبط شده از 
هزاران خبرنگار و فیلمبردار غوغایی در این مملکت 

برپا شد. 
های  تحلیل  و  نظرات  نقطه  اخیر  روز  چند  طی 
گوناگونی پیرامون ابعاد مختلف این حادثه تروریستی 
و نیز محبوبیت فوق تصور سپهبد شهید سلیمانی که 
بود؛  وی  اخالقی  و  شخصیتی  های  ویژگی  از  متأثر 

منتشر شده است. 
اهواز،  شهرهای  در  که  سلیمانی  شهید  پیکر  تشییع 
تهران، قم و کرمان صورت گرفت، حیرت جهانیان را 
پیکر  از  استقبال  و  عزادار  مردم  خروش  برانگیخت. 
تجمعات  نیز  و  شهرها  این  در  حادثه  این  شهدای 
کشور  شهرهای  سایر  در  مختلف  مراسم  برگزاری  و 
و  عظمت  از  را  ای  جاودانه  و  عجیب  های  صحنه 
همبستگی یک ملت در حافظه تاریخ به ثبت رساند. 
مهمترین دلیل این استقبال با شکوه از سردار شهید 
ویژگی های اخالقی وی بود. برای محبوب بودن نزد 

و  باشیم  داشته  باور  را  مردم  است  کافی  فقط  مردم 
مردم را از خود بدانیم تا مردم ما را از خود بداند تا 
جائیکه در فراق و عزای ما سینه چاک کنند. وقتی 
محبوبیت داشته باشی، میلیون ها نفر از آحاد مردم 
در تشییع جنازه تو اشک می ریزند، از همان مردمی 
نمی  را  شان  سلیقه  و  فکر  قاسم،  حاج  حتی  که 

پسندید اما به آنها احترام می گذاشت. 
همان دختران و زنان کم حجابی که حاج قاسم گفته 

بود آنها نیز از خانواده ما هستند.
همان هایی که در اهواز دیده بودند چگونه بی ادعا 
و نه برای تظاهر جلوی دوربین های عکاسی در حال 
کمک به مردم سیل زده کوت عبداله است. مردمی 
که دیده بودند که چگونه وی به تأسی از موال علی 
بر  پدری  دست  و  رفته  شهدا  فرزندان  دیدار  به  )ع( 

سرشان کشیده بود. 
این  در  نیست.  ای  میانه  اخالق  با  را  سیاست  عالم 
به  رسیدن  برای  است  ای  وسیله  چیزی  هر  وادی 

هدف و آن هدف چیزی جز قدرت نیست. 
هر صفت و رذیله ی غیراخالقی که می شناسیم در 
به وفور وجود دارد. دروغ، تهمت، غیبت،  این وادی 
افترا، فحاشی، اختالف افکنی، عوامفریبی، وعده باطل 
دادن، خود شیفتگی، غرور، دزدی، رانت خواری، سوء 
و  زشت  عمل  عنوان  دهها  و  المال  بیت  از  استفاده 
قبیح غیراخالقی دیگر از مردان و زنان عالم سیاست 
سر می زند و به همین دلیل سیاستمدار محبوب به 

سختی یافت می شود. 
جائیکه  نیز  گری  نظامی  عالم  در  دیگر  در سوی  اما 
دارند  سروکار  آتش  و  گلوله  و  اسلحه  با  مردانش 
و  مهربان  غایت  به  شود  پیدا  مردی  است  عجیب 
از  زیادی  بخش  اینکه  علیرغم  که  مردی  دلسوز، 
عمرش را میدان رزم به سر برده اما تصویری خشن از 
او در ذهن تو نقش نبندد. مردی که علیرغم جایگاه 
مهم و ذی قدرتی که داشت، هیچگاه از این موقعیت 
بهره  جناحی  و  شخصی  مطامع  و  منافع  جهت  در 

برداری نکرد. 

باشد.  مردم  با  قدرت  درعین  توانست  که  کسی 
او  پیکر  باشکوه  تشییع  و  سلیمانی  سردار  شهادت 
جمله  از  کشور  سیاستمداران  برای  بزرگی  درس 
امروز  اینکه مردم  آدم های سیاسی شهر دارد و آن 
عملکرد  و  رفتار  به  نسبت  عمیقی  آگاهی  و  شناخت 
فهمند چه  راحتی می  به  و  اند  کرده  پیدا  مسئوالن 
به  و چه کسی  است  آنان  به  در حال خدمت  کسی 

فکر منافع خود.
و  نهیف  مردم  گرده  بر  کسانی  چه  که  فهمند  می 
به  و  ساخته  قدرت  ترقی  پلکان  کشور  این  ضعیف 
هنگام دستیابی به قدرت مردم را فراموش کرده اند 
و منافع حزب و گروه خود را فدای منافع ملت کرده 

اند.
و  اقتصادی  مشکالت  همه  این  میان  در  که  مردمی 
اجتماعی وارد آمده بر آنان، هر روز خبر اختالس و 
شنوند  می  المال  بیت  از  استفاده  سوء  و  رانتخواری 
را  ها  جناح  سیاسی  مگوهای  بگو  و  دعواها  روز  هر 
شاهدند و مجبورند از ناکارآمدی و بی تدبیری همه 
متأسف  کشور  حکمرانی  ساختارهای  در  مسئوالن 
زنند  می  حلقه  مردی  تابوت  گرد  یکباره  به  باشند، 
که او را از جنس خودشان شناخته بودند نه از جنس 
نامشان  روز  هر  که  بازانی  سیاست  و  سیاستمداران 

سر زبانهاست.
وزارت آموزش و پروش و پس از آن مجلس نیز مقرر 
نمودند تا موضوع شهید سلیمانی در کتابهای درسی 

دانش آموزان درج شود. 
تا فرزندان این مرز بوم بدانند امنیت خود را مدیون 
درسی  کتاب  در  بتوان  شاید  هستند.  قهرمانانی  چه 

نوشت:

آن »مرد« رفت.
او یک »قهرمان« بود. 

آن مرد سرباز وطن بود.
مردم او را دوست داشتند. 

او سردار دلها بود.

آن »مرد« رفت.
 او یک »قهرمان« بود. 
او »سرباز وطن« بود.
مردم او را دوست داشتند.

 او »سردار دلها« بود.

»سایه-روشن«  نمایشگاه  جاویدپناه/  علی 
مدت  به  پرستار(  )روز  دی  دهم  با  همزمان 
اله  آیت  »بیمارستان  اول  طبقه  در  ماه  یک 
رو،  همین  از  است.  گردیده  برپا  یثربی« 
تصمیم گرفتیم سری به آن بزنیم و حال و 

هوای آن را از نزدیک ببینیم.
خوِش  روی  و  گرمی  با  که  ورود  ابتدای  در 
کارکنان آنجا پذیرایی شدیم، تابلوهای نقاشی 
ورزشی،  مختلف  های  شخصیت  چهره  از 
و  روحانی  بازیگری،  خوانندگی،  موسیقی، 
نظامی در معرض نمایش عموم گذاشته شده 
بود که می توان به: غالمرضا تختی، جمشید 
مشایخی، مصطفی چمران، امام موسی صدر، 
محمدرضا شجریان، عزت اله انتظامی، ناصر 
شهرام  فردین،  محمدعلی  مطیعی،  ملک 

ناظری و دیگران اشاره کرد.
قپانی  مرتضی  سید  هنری،  آثار  این  طراح 
بود که در گفتگویی کوتاه اظهار کرد عالوه 
اشتغال  نیز  پرستاری  شغل  به  نقاشی  بر 
او  است.  کرده  خلق  اثر   ۳2 تاکنون  و  دارد 
توجه  را  نمایشگاه  برپایی  از  همچنین هدف 
به خالقیت های فردی، توانایی های هنری-

ادبی و کاهش حجم استرس کادر درمانی و 
حاضر،  نمایشگاه  اینکه  و  دانست  پرستاران 
و  شده  برپا  که  است  نمایشگاهی  بیستمین 
قبال نمایشگاه های خط، کاریکاتور و عکس 

برگزار گردیده است.
در گوشه ای دیگر، دلشاد مسّیبی از خبرنگاران 
واحد روابط عمومی بیمارستان نیز که لحظه 
بازدیدکنندگان،  های  ژست  از  لحظه  به 
و  حال  از  اوقات  گاهی  گرفت؛  می  عکس 
هوای نمایشگاه و تأثیر آن بر روحیه عمومی 

بیماران، برای مان توضیح می داد.
مدیرعامل  نعناکار  رضا  با  ها،  آن  از  پس 
در  لحظه  چند  و  شدیم  همراه  بیمارستان 
کنار میز مطالعه ای که آنجا گذاشته بودند، 

نشستیم. او ضمن اشاره به فضای مطبوعی که 
بخاطر برپایی نمایشگاه های مختلف در مرکز 
و  »بیماران  گفت:  است،  شده  ایجاد  درمانی 
های  قفسه  کنار  در  توانند  می  همراهانشان 
کتاب و اینترنت رایگان که برای آن ها در نظر 
گرفته شده است تا حدودی به آسایش خاطر 
و  به طوری که گذشت زمان  برسند،  نِسبی 
ساعت برای آنها راحت تر شود. همچنین به 
تراپی،  رادیو  مثل:  خدماتی  خیرین،  همت 

مرکز  این  در  تراپی  براکی  و  درمانی  شیمی 
که  حالی  در  شود،  می  ارائه  رایگان  طور  به 
از هفتاد  تراپی بیش  رادیو  برای  در اصفهان 
میلیون تومان می گیرند. عالوه بر این، کالس 
های تاب آوری با حضور یک روانشناس برای 
بیماران سرطانی برقرار می شود که با صحبت 

کردن به آن ها روحیه می دهد.«
برای آن که کالس ها را از نزدیک ببینیم به 
همراه او و چند نفر دیگر وارد راهرویی که در 

بود، شدیم.  نمایشگاه  نزدیک همان محوطه 
گفتنی است که در مدت حضورمان، از بوی 
الکل یا مواد ضدعفونی که در اغلب بیمارستان 
ها به مشام می رسد، خبری نبود. در کالس 
داشتند که یک  نفر خانم حضور  تقریبا 20 
کرد.  می  صحبت  ها  آن  برای  روانشناس 
علیزاده در این مورد به ما نیز گفت: »کسانی 
که درمانشان تمام می شود به این کالس ها 
می آیند. االن نیز، هشتادمین جلسه ای می 
باشد که در حال برگزاری است. در اینجا با 
کارهای روان درمانی، به روند بهبود بیماران 
سرعت داده می شود. ما لفظ بیمار و مریض 
را به آنها نمی دهیم بلکه از اصطالح »بهبود 
به  که  زمانی  کنیم.  می  استفاده  یافتگان« 
بیمار سرطانی دارو تزریق می گردد، او ممکن 
است دچار افسردگی شود. تنها چیزی که آنها 
نیاز دارند »روحیه« است. برای آن ها جشن 

می گیریم. 
برپا می  تورگردشگری  بار  یک  ای  هفته  دو 
کنیم. یکشنبه ها نیز سالن ورزشی و بدنسازی 
برای حفظ سالمتی در نظر گرفته می شود. 
این مرکز فقط به بیماران بیمارستان یثربی 
بیمارستان  از  بلکه  ندارد  تعلق  و کاشانی ها 
های دیگر و حتی از سراسر ایران مثل اراک، 
کاشان  شهرستان  اطراف  و  ارومیه  محالت، 
کنند.همچنین  پیدا  حضور  توانند  می  هم 
و  روحیه-درمانی  تغذیه-درمانی،  های  بحث 
آنچه دانستنش برای بهبود بیمار مفید است 
ها  می شود. کالس  گفته  رایگان  به صورت 
تورهای گردشگری و خدمات ورزشی هم  و 

رایگان هستند.«
اظهار  با  حاضرین  از  یکی  میان،  آن  در 
خوشحالی بیان کرد: »من از دلیجان آمده ام. 
اینجا آزمایش داده ام و آزمایشم خوب بوده 
است. در جاهای دیگر ممکن است این کالس 
اینجا  که  صورتی  در  باشد  داشته  هزینه  ها 

چنین نیست.«
به حرف  دادن  در حال گوش  که  همینطور 
می  را  او  شادی  احساس  و  بودیم  او  های 
دیدیم، نیز نمی دانستیم که او قبال دچار چه 
نوع بیماری بوده است. البته با حالتی آمیخته 
با خجالت از اینکه اسم بیماری اش را بپرسیم 
که  هرچه  صورت،  هر  به  کردیم.  خودداری 
بود راضی و خوشحال نشان می داد. سپس 
کارهای خوب  از  »یکی  گفت:  دیگری  خانم 
که  است  هایی  کارت  خیرین،  و  بیمارستان 
به خانواده ها داده می شود که ممکن است 
تا  باشند  داشته  تغذیه  برای  مالی  مشکل 

بتوانند مقداری خرید کنند.«
کرد:  بیان  ها  خانم  از  دیگر  یکی  ادامه  در 
»من دختر پانزده ساله ای دارم که او را به 
اینجا آورده ام و خوشبختانه دارد خوب می 
شود.« همچنین خانم دیگری گفت: »خوب 
است که افراد سالم هم در اینگونه کالس ها 
شرکت کنند. اگر ما می دانستیم، قبال بعضی 
از ویتامین ها را استفاده می کردیم یا برخی 
خوردن  از  یا  دادیم  می  انجام  را  ها  فعالیت 

بعضی خوراکی ها خودداری می کردیم.«
مطرح  بسیار  ها  اینگونه صحبت  از  خالصه، 
نمایشگاه  در  حضور  ساعت  دو  تقریبا  شد. 
و  کرد  ما  نصیب  را  خوبی  تجربه  کالس،  و 
شاید کم تر موقعی پیش آمده بود که از یک 
بیمارستان، اینطور پرانرژی خارج شویم. البته 
ما فقط از یک طبقۀ بیمارستان دیدن کردیم. 
امیدواریم بقیه طبقات نیز سرشار از امید بوده 

باشد..!

برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و کالس های امیدبخش

حاِل خوش یک بیمارستان

دنیای  در  آنچه   / برزکی  خواه  وطن  مهدی 
از  بخشی  ارائه  است،  مرسوم  صنعت  و  تولید 
تولید  و  برندها  دیگر  به  تولید  مازاد  ظرفیت 
تعاونی  باشد.  می  کارخانجات  توسط  کنندگان 
ها و کارخانجات تولید کننده گالب و عرقیات 
که دارای نشان سیب سالمت و پروانه بهداشتی 
هستند، از این قائله مستثنی نبوده و برای فعال 
تامین  همچنین  و  تولید  عوامل  داشتن  نگه 
ظرفیت  از  بخشی  کارخانه،  جاری  های  هزینه 
تولید خود را طبق موافقت سازمان  مازاد خط 
غذا و دارو در اختیار کارگاه ها و برندهای گالب 

و عرقیات قرار می دهند. 
حضور  برای  نیز  سنتی  و  کوچک  های  کارگاه 
خود  محصوالت  عرضه  و  گسترده  بازارهای  در 
رویه  این  به  زیادی  تمایل  ها  فروشگاه  در 
مازاد  ظرفیت  ارائه  جهتی  از  دهند.  می  نشان 
که  چرا  بوده  میمون  حرکتی  صنعت  این  در 
تعاونی  تحرک  و  نوپا  کارخانجات  توسعه  باعث 
می  سنتی  های  کارگاه  مقابل  در  و  شده  ها 
توانند محصوالت خود را به صورت پاستوریزه و 

بهداشتی روانه بازار کنند. 
تمام ماجرا  و  باشد  این یک روی سکه می  اما 

و  غذا  سازمان  تامل ضعف  قابل  نکته  و  نیست 
و همچنین  مناسب  قوانین  تدوین  دارو چه در 
بازار می  در  و چه  تولید  نظارت الزم در حین 

باشد. 
در این خالء نظارت معاونت غذا و دارو، برخی 
برای  راهی  قانونی  مجوز  این  با  سودجو  افراد 
دور زدن قانون برای خود ساخته اند و با درج 

عالمت های بهداشتی همچون سیب سالمت و 
شناسه بهداشت روی برجسب محصول و حتی 
تولیدات  بهداشتی  غیر  های  کارگاه  در  تولید 
یا  و  طبیعی  محصوالت  قالب  در  چه  را  خود 
کنند.  می  بازار  روانه  مجاز  غیر  های  اسانس 
تواند  می  دارو  و  غذا  معاونت  توجهی  بی  این 
دار شدن چهره صنعت  باعث خدشه  آینده  در 
افرادی  اشتغال  و  کاشان شده  کهن شهرستان 
و  تولید گالب  کارخانه  و  کارگاه   600 در  که  
عرقیات مشغول به کار هستند  و یا به صورت 
به  را  این زمینه فعالیت دارند  غیر مستقیم در 

خطر اندازد. 
و  غذا  معاونت  از  صنعت  این  فعاالن  خواست 
و  غذایی  مواد  بر  نظارت  متولی  بعنوان  دارو 
آشامیدنی این است که تنها به تماشاچی بودن 
اکتفا نکند و به وظیفه قانونی خود عمل نماید. 
تولیدکنندگان  فعالیت  بر  دقیق  نظارت  با  و 
صنعتی و سنتی گالب و عرقیات به ویژه تعاونی 
اینگونه سودجوی ها را گرفته، تنها به  ها جلو 
بسنده  کتبی  های  تذکر  و  نقدی  های  جریمه 
برابر  در  بازدارنده  تصمیمات  اخذ  با  بلکه  نکند 

مجرمین جلو این سوداگری را بگیرد .

درسایه بی نظارتی معاونت غذا و دارو

نابودی جایگاه دیرینه کاشان در تولید گالب و عرقیات گیاهی
از انتحابات چه خبر؟

رد صالحیت دو چهره شاخص

داوطلبین  کامل  لیست  هنوز  ماه  2۳دی  دوشنبه  ظهر  امروز  تا 
مردم  تالش"  نیست.  دست  در  یازدهم  مجلس  شدگان  تایید  و 
سیلک" نیز در این راه ناکام ماند چون هنوز شورای نگهبان لیست 

تایید شدگان و رد صالحیت شدگان را اعالم نکرده است. 
اینجا ختم گردید که دو چهره  به  اما تالش رسانه های مجازی 

شاخص از این لیست در زمره رد صالحیت شدگان هستند. 
آران  و  کاشان  مردم  سابق  نماینده  منصوری  علی  عباس  یکی 
بیدگل در دوره نهم مجلس و دیگری سمیع اله حسینی مکارم- 
سرپرست سابق شهرداری تهران- از داوطلبین شناخته شده این 
فعلی  نماینده  نژاد  ساداتی  سیدجواد  همچنین  باشد.  می  لیست 

مجلس و حسین یزدی نیز از تایید صالحیت شدگان هستند.
اسفند  دوم  در  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  است  گفتنی 
امسال برگزار خواهد شد که برای این دوره از نمایندگی کاشان و 

آران و بیدگل ۷۳ داوطلب ثبت نام نمودند.
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که  بود  گذشته  سال  شهریور  راد/  سلطانی  مهدی 
زباله تصمیم  و  پسماند  شهرداری کاشان در حوزه دفع 
آوری  جمع  به  آن  پی  در  که  گرفت  نگرشی  تغییر  به 
برخی  ورودی  مبادی  در  زباله-فان-  بزرگ  های  سطل 
معابر اصلی شهر انجامید. این اقدام البته با واکنش های 
مجازی  فضای  در  ویژه  به  شهروندان  برخی  اعتراضی 
روبرو شد، اقدامی که شهرداری معتقد است در راستای 
روشنگری ذهن شهروندان در مورد دفع زباله تنها از یک 
حوزه  های  هزینه  کاهش  نتیجه  در  و  منازل-  در  مبدأ 

نظافت و رفت و روب شهر صورت گرفت.
به  ها  واکنش  قبل  ماه  چند  نسبت  به  اکنون  چه  اگر 
اما برای کندوکاو این  این اقدام شهرداری کاهش یافته 
موضوع و نتایج این طرح به سراغ »معاون خدمات شهری 
دانشگاه  محیط  بهداشت  گروه  مدیر  کاشان،  شهرداری 
علوم پزشکی کاشان و یکی از شهروندان ساکن در منطقه 
مسکن مهر« رفتیم تا از سه منظر که دوتای آن تقریبأ 
با هم شبیه است در این شماره به موضوع دفع پسماند و 

زباله شهری بپردازیم.

شهری  خدمات  معاون  خالدی  عبدلی  محمدرضا 
شهرداری کاشان در گفتگو با ما نخست از منظر قانون 
به داستان مدیریت پسماند و زباله پرداخت. به گفته وی 
باید همه ما به عنوان شهروند توجه کنیم اگر تقاضایی 
برای رفاه و همچنین توسعه مطلوب شهر داریم در قبال 
آن وظیفه هم داریم. نگهداشت شهر هزینه دارد، انرژی 
می خواهد و اگر مردم چیزی را تقاضا می کنند در قبالش 
وظیفه هم داستانی و همراهی با نهاد مسؤل را هم دارند. 
من مستتند به قانون پسماند مصوبه مجلس می گویم که 
اوال تعریف می کند پسماند چه عنصر و پدیده ای است 
قبال حفاظت  در  دارد که  تصریح  ای  ماده  در  و سپس 
محیط زیست نسل امروز و فردا باید حساسیت اجتماعی 
داشته باشند و این وظیفه ای عمومی تلقی می شود، پس 
من در حالت عادی به فرض حتی اگر نهاد مسؤلی ماند 
به  نکند،  عمل  اش  وظیفه  به  هم  دهیاری  یا  شهرداری 

عنوان شهروند وظیفه حفظ محیط زیست را دارم.
وی در ادامه می گوید: به استاد اصل ۵0 قانون اساسی 
زیانبار  آثار  از  کشور  زیست  محیط  حفظ  منظور  به 
و  ها  وزارتخانه  کلیه  آنها  بهینه  مدیریت  و  پسماندها 
موسسات و سازمانها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی 
غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی که شمول قانون 
اند مقررات و  باشد موظف  نام می  آنها مستلزم ذکر  بر 
سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت کنند. در ماده 8 
قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها 
غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها 
و  حوزه  از  خارج  و  دهیاریها«  و  شهرداریها  عهده  »بر 
وظایف شهرداری ها و دهیاری ها بر عهده بخشداری ها 
می باشد. مدیریت اجرایی »پسماندهای صنعتی و ویژه« 
آن  تبدیل  صورت  در  بود.  خواهد  تولیدکننده  عهده  بر 
و  به عهده شهرداری ها و دهیاری ها  به پسناند عادی 
مدیریت  قانون  ماده2  ج  بند  بود.  خواهد  ها  بخشداری 
شخصیت  پسماند  اجرایی  مدیریت  دارد  اشعار  پسماند 
حقیقی و حقوقی است که مسؤل برنامه ریزی،ساماندهی، 
مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، 
ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش 
و دفع پسماند و همچنین آموزش و اطالع رسانی در این 

زمینه است.
مدیریت  بحث  در  کاشان  شهرداری  خالدی،  گفته  به 
پسماند چند سالی است که به شکل جدی وارد شده و 
اصرار دارد  که مدیریت آن ابتدا در خانه شهروندان شامل 
جداسازی و تفکیک پسماند پالستیک، جامد، تیز و نیاز 
به آبگیری از زباله معمولی و سپس بسته بندی هر کدام 
انجام شود تا در هزینه های پسماند شهر صرفه جویی و 
.. گردد.  آن هزینه صرف ایجاد فضای سبز و بوستان و 
این وظیفه ای عمومی و همگانی است و شهرداری تالش 
وافر داشته تا با آموزش و فرهنگ سازی این مفاهیم را 

در جامعه نهادینه کند.
قانون مدیریت پسماند مشخص شده که مدیریت و  در 
با شهرداری است و بعد همین  این حیطه  برنامه ریزی 

قانون می گوید هر شخص حقیقی و حقوقی هم که از 
گیرد.  می  قرار  پیگیر  تحت  نکند  تبعیت  مدیریت  این 
یعنی شهروندی که با وجود تذکرات و آموزشها و اطالع 
رسانی ها، غیر از ساعت جمع آوری زباله، با اصرار بخواهد 
زباله خود را در محیط عمومی قرار دهد می توان او را 
قانون مجازات کرد. در بحث آموزش و فرهنگ  اهرم  با 
سازی تفکیک زباله و مدیریت این پدیده با هدف کوتاه 
شدن زمان جمع آوری زباله و در نتیجه ماندگاری کِم 
زباله و آلوده شدن کمتر محیط، در فضای مجازی فعال 
بوده ایم و خود بنده در رادیو کاشان طی ۵ الی6 برنامه 
مردم  به  را  مفاهیم  این  قدر وسعمان  به  تا  حاضر شدم 

انتقال دهیم.
از  دیگر  نوعی  دفع  مورد  در  همچنین  مسؤل  مقام  این 
که  است  سالی  چند  کاشان  در  اکنون  گوید:  می  زباله 
بیمارستانهای شهر،  بیمارستانی هم در همه  زباله های 
بی خطرسازی می شوند. این زباله ها در کیسه های زرد 
خاص و جداگونه و جدا دفن می شود، شرایط دفن هم 
دفن  و  دفع  مدیریت  با  دارد  سنگینی  بسیار  هزینه  که 
زباله های دیگر فرق می کند، چون گودال هایی که حفر 
می کنند باید عمیق تر باشد، نحوه کف آن تعریف دارد، 
استفاده از پتوی آنتی باکتریال و تُشکی که پهن و زباله 
روی آن قرار گرفته و آهک هم روی آن را می پوشاند و 
دور گودال هم برای عدم دسترسی حیوانات فنس کشی 

می شود.
وی همچنین در مورد جداسازی زباله ای عفونی در منزل 
یادآور می شود: عموم مردم که خود ما هم جزو آنهاییم 
باید یاد بگیرند در مدیریت تولید و دفع پسماند، قدم اول 
آن است که نوع زباله و مدل بسته بندی را بشناسند و 
زیاله تر را حداقل آبگیری کنند، عفونی ها را جدا کنند 
چون در هر خانه ای می تواند زباله عفونی تولید شود. 
های  زباله  تمام  ایم  داده  پیشنهاد  مردم  به  راه  این  در 
عفونی را در کیسه های قرمز رنگ قرار دهند تا در خط 
به  اند،  دیده  آموزش  که  عوامل  بازیافت  در  ما  پردازش 
عفونی  دفن  در خط  را  آن  قرمز  کیسه  مشاهده  محض 

ها قرار دهد.
خالدی اما در موضوع جمع آوری فان ها از سطح شهر 
بود که مدیریت  چنین می گوید: شهریور سال گذشته 
فان-سطل   600 حدود  گرفت  تصمیم  کاشان  شهری 
جمع  شهر  سطح  از  را  زباله  انباشت  مخصوص  بزرگ- 
آوری کند. فان ها در شهر گرم کاشان با حرارت حدود 
۵0 درجه، باعث شده بود شهروندان در هر ساعتی از روز  
که خواستند با کیسه زباله از خانه خارج شوند و آن را 
در فان ها قرار دهند. فان های بدون در که محل انباشت 
و  اصلی  خیابانهای  حاشیه  در  شیرابه  دارای  های  زباله 
محل تردد گردشگران و فعالیتهای اقتصادی صنوف بود. 
این داستان یعنی جمع آوری فان ها به نحوی اول در 
مسکن مهر کاشان هم اجرا شد اما بحث آموزش و اطالع 
رسانی به بیش از ۴هزار ساکن این منطقه به نحو متعدد 
شامل جشن های آموزش شهروندی و دیدارهای چهره به 
چهره و .. فراموش نشد. با همکاری دانشگاه علوم پزشکی 
حدود 20 نیرو طی ۴0 روز عمومأ به خانم های مسکن 
مهر با ارائه بروشور لزوم تفکیک زباله در منزل و بیرون 
خدمات  نیروهای  تا  مقرر  ساعتی  در  ها  زباله  گذاشتن 
و  یادآوری  کنند،  آوری  جمع  سریع  را  ها  آن  شهری 

آموزش داده شد.  

معاون خدمات شهری شهرداری کاشان معتقد است: 
اگر قبأل ساعت ۹ شب، زمان بیرون گذاشتن زباله ها بود 
ما اعالم کردیم از ساعت 10:۳0شب این روند آغاز می 
شود تا مردم کاشان که عمومأ به شب نشینی تمایل دارند 
کمی دیرتر فرصت کنند پسماندهای خود را بیرون منزل 
بگذارند تا از حدود 10:۳0 و 11 شب تا ۳ صبح، زباله ها 
توسط خودروها و پرسنل خدمات شهری جمع شوند، به 
شرط آن که مردم با مدیریت پسماند شهری هماهنگ و 

همراه باشند و اگر خودرو حمل زباله از محل سکونت ما 
عبور کرد از قراردادن زباله بیرون منزل خودداری کنند و 

در روز آن را سر کوچه نگذارند.
برخی  که  است  این  داریم  ما  که  معضلی  متأسفانه 
شهروندان بعد از نماز صبح یا هنگام رفتن به محل کار، 
زباله به دست از خانه خارج می شوند! که این کار غلط 
است و این معضل باید حل شود. اما خوشبختانه اگر تا 
قبل جمع آوری فان ها، ۳0 تا ۳۵ درصد جمع آوری زباله 
در روز و 6۵ درصد جمع آوری شبانه داشتیم، اکنون به 
حدود ۹ درصد در روز رسیده. موضوع تفکیک از مبدأ و 
تنها یک روند جمع آوری زباله با جمع شدن فان ها، اگر 
درست هدایت و با همراهی مردم مواجه شود هزینه ای 
که در خدمات شهری صرف می کنیم در افزودن فضای 

سبز شهری و سایر خدمات هزینه می شود.
توانم  از حدود 1۵ ماه می  اکنون پس  به گفته خالدی 
بگویم ۹0 درصد شهروندان شهر از مسکن مهر تا شهر 
تأمین  را  عمومی  منافع  که  پسماندی  مدیریت  نحوه  با 
می کند، همراه هستند اما عده ای هم هستند که نمی 
خواهند این سیاست معقول را بپذیرند و یا از جاهایی هم 
تحریک می شوند که در برابر این شیوه و روش مقاومت 
کند  تحلیل  را  موضوع  خود  نزد  شخص  اگر  اما  کنند 
در  مدیریت شهری  و سخن  متوجه می شود که حرف 
باب مدیریت پسماند از خانه، تمامأ به سود خود آن فرد 

و در نهایت جامعه است.
در موضوع مدیریت پسماند و در مقایسه ای بین کاشان 
و شهرهای دیگر باید بگویم، مردم اصفهان از همه ایران 
جلوتر اند. در شهر اصفهان چند سال است که همه فان 
را به اصطالح جمع کرده اند، چون آلودگی ها و مشکالت 
متعدد وجود آنها را دیدند. با این روند اکنون در ماه تنها 

1۵ شب زباله در این شهر جمع می شود.
شهرداری  شهری  خدمات  معاونت  دهد:  می  ادامه  وی 
فراموش  را  پسماند  آموزش مدیریت  بحث  کاشان هنوز 
مفاهیم  آموزش  مکان  بهترین  داریم  یقین  نکرده. 
شهروندی در مدارس است، لذا از بهمن امسال در مدارس 
مسکن مهر-منطقه پایلوت- و سپس در پایه هفتم دیگر 
مدارس شهر، آموزش آشنایی با نهاد شهرداری و وظایف 
درس  عنوان  به  را  زباله  و  پسماند  مدیریت  نحوه  و  آن 
را در مدارس  با همکاری آموزش و پرورش  برنامه  فوق 
آموزگاران  آموش  البته  اول  گام  کرد.  خواهیم  پیگیری 

است و سپس دانش آموزان.

.. و اما ضلع دیگر موضوع مدیریت پسماند،دانشگاه علوم 
پزشکی و نهاد متولی تأمین بهداشت و درمان است. در 
بهداشت  گروه  مدیر  نظرات  شنیدن  برای  زمینه  این 
سراغ  به  کاشان  پزشکی  علوم  دانشگاه  محیط 
محسن فتحی مقدم می رویم. این که آیا جمع شدن 
از  یکی  نه  یا  بود  مثبتی  اقدام  بهداشتی  نظر  از  ها  فان 
سؤاالت ماست. فتحی مقدم اما از دو وجه به این موضوع 
تجمیع  لزوم  سپس  و  بهداشتی  نخست  پردازد؛  می 

عملیات جمع آوری زباله طی یک فرایند. او می گوید:
از نظر بهداشت عمومی در کل زباله، نباید در جایی به 
اصطالح دپو یا جمع شود چون خودش تولید شیرابه و 
باعث تجمع مگس و جوندگان و حشرات می شوند. باید 

برنامه ریزی کرد تا راس ساعتی که شهرداری اعالم می 
کند با فرهنگ سازی که انجام می شود زباله ها از محل 
زیست خارج شوند. هر چه زباله روی زمین کمتر بماند یا 
در محلی کمتر جمع بشود مخاطرات بهداشتی کمتری 
دارد. قبأل اگرچه سطل های بزرگ زباله و یا همان فان 
ابتدای اکثر معابر شهر تعبیه شده بود، اما ادامه وجود آنها 
منوط به مدیریت صحیح و اعمال برخی نکات بهداشتی 
بود از جمله این که آنها مرتب باید شستشو و ضدعفونی 
می شد و عالوه بر این چون در اکثر نقاط مرکزی و معابر 
اصلی شهر قرار داشتند، باعث اعتراض صنوف در زمینه 
برخی جانوران  و  تجمع حشرات  عامل  و  بد  بوی  ایجاد 
شده بود. از این گذشته برخی افراد با هدف یافتن زباله 
های بدردبخور، مرتب در اطراف این فان ها مشاهده می 

شدند.
از نظر بهداشتی این فان ها معضل بودند غیر از این که 
مرتب باید تخلیه و بحث ضدعفونی و شستشو در مورد 
آنها هم اعمال می شد که ظاهرأ به خاطر هزینه زا بودن 
این موارد شهرداری از ادامه حضور فان ها ممانعت کرد. 
البته شهرداری عالوه بر فعالیت فان ها و تخلیه گاه به گاه 
شان، زباله ها را بصورت شبانه از در منازل نیز جمع آوری 
می کرد که به نظر من این موضوع کمی غیر منطقی بود 
چون در مجموع اگر یک فرایند و یک نوع عملیات برای 
جمع آوری پسماند و زباله در دستور کار باشد بهتر و با 

صرفه تر است. 
در  از  آوری  با جمع  فقط  یا  و  ها  فان  وجود  با  فقط  یا 
منازل. به عبارت بهتر باید به مردم بگوییم یا زباله های 
ابتدای معابر شهر قرار دهند  شان را فقط در فان های 
تا زباله ها از این مکان جمع آوری گردد یا این که ماند 

اکنون زباله، فقط از در منزل انتقال داده شود.
فتحی مقدم معتقد است به نظر من االن شهرداری در 
جمع آوری زباله از در منازل خوب عمل می کند فقط در 
این بین باید در شهروندان این فرهنگ بهتر جا بیفتند 
که ابتدا زباله ها را در منزل تفکیک کنند و سپس زباله 
دهند.  قرار  انتقال  جهت  منزل  از  بیرون  را  فاسدشدنی 
یعنی زباله های بازیافتی مانند کارتن و شیشه و بطری 
پالستیکی و جامدات و .. را به عوامل بازیافتی سطح شهر 
زباله که مستلزم دفن هستند را  تحویل دهند و مابقی 
جهت تحویل به نیروهای خدمات شهری حوالی ساعات 
شبانه مقرر توسط شهرداری، بیرون منزل بگذارند. این 
جداسازی و تفکیک زباله در منزل هزینه های خدمات 

شهری را کاهش می دهد 
مدیر گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
روزانه  انتقال  فرهنگ  امیدواری می کند،  ابراز  ادامه  در 
زباله به بیرون از محیط منزل بین مردم کاهش یابد تا 
از همیشه  تر  بهداشتی  محیط زیست شهری و عمومی 

جلوه کند.
که  است  سال   ۵ منصوری  آقای   .. شهروندان  اما  و   ..
مهر  مسکن  واحدی   16 بلوکهای  از  یکی  مدیریت 
کاشان را بر عهده دارد. او درباره جمع آوری فان های 
جمع آوری زباله در این منطقه می گوید: قبأل شهرداری 
با تعبیه پایه-ریل- سطل های بزرگ یا  برای هر بلوک 
همان فان، هزینه کرد. بعد آمدند و یک سطل بزرگ دیگر 
هم مقابل سطل های قبلی گذاشتند تا زباله های خشک 
و تر جداسازی شوند اما کمتر کسی به این موضوع توجه 
کرد و هر نوع زباله ای در هر دو سطل ریخته می شد! 
خودم بارها دیدم این سطل های منبع درآمدی خوبی برا 
دوره گردهای کودک و کم سن و سال بود. خودم موردی 
پراید  یک  توسط  ای  ساله   ۵-۴ بچه  یک  که  دیدم  را 
می آمد و داخل سطل ها را برای یافتن زباله پالستیک 

بازیافتی جستجو می کرد!
وی در ادامه معتقد است: می پذیرم که زباله را باید شب 
و راس ساعت مقرر تحویل ماموران تنظیف داد و خود 
من به همین منوال رفتار می کنم، اما مِن مدیر ساختمان 
چرا باید از طرف شهرداری ملزم شوم که هر شب از طبقه 
باال تا پایین با یک سطل، زباله همه بلوک را جمع کنم 
و تحویل مامور بدهم؟! من زیر بار این موضوع نرفتم اما 
بارها به ساکنین بلوک گفته ام و تذکر داده ام  بارها و 
که خودشان زباله خود را شب هنگام پایین بلوک قرار 
دهند اما کو گوش شنوا؟؟؟ در ثانی، این که من مرتب 
پای مانیتوِر وصل به دوربین، مامور باشم تا ببینم کدام 
همسایه، هنگام صبح زباله خود را بیرون ساختمان قرار 
می دهد توقع بی موردی است که مسئولین شهرداری 

منطقه دارند !
این شهروند در خاتمه صحبتهای خود با تأکید بر اینکه 
سازی  فرهنگ  منزل  در  پسماند  تفکیک  مورد  در  باید 
دوستان  از  من  گوید: سوال  بگیرد می  بیشتری صورت 
شهرداری کاشان این است که چرا در آران و بیدگل زباله 
ها به صورت مکانیزه جمع آوری می شود اما در کاشان 

این داستان لغو شد؟

یک سال و اندی پس از حذف سطل های زباله 

مسئوالن: هزینه زا و غیربهداشتی بود، شهروندان: خیلی سخت نگیرید .. ! آسفالت شهر هنوز قابل قبول نیست 

هم  روي  و  کلي  طور  رفته آسفالت شهر خوب نیست. به 
شهري با این حجم تردد و توریست باید آسفالت عمومي اش 
بهتر از این ها باشد. این را منهاي کند و کاري هاي شرکت 
تلفن مي گویم. شنیدم که  و  مانند آب، گاز  هاي خدماتي 
شهرداري از بابت حفاري هاي این شرکت ها  هزینه آسفالت 

کل مساحت خیابان را از شرکت هاي مربوطه مي گیرد. 
اما به جاي آسفالت کل خیابان به ترمیم محل حفاري اکتفا 
مي کند و این وصله پینه کاري باعث دست انداز و خرابي 

خیابان مي شود. آیا این مطلب حقیقت دارد. 
شهروندي از خیابان خاندایي ۳۴1۳...0۹1۳

خانه فاطمه خانوم و خانم های امروزی

مطلب داستان خانه فاطمه خانم در شماره ۴۹ را خواندم. اما 
نمی دانم منظور نویسنده از نوشتن آن برای امروز جز عبرت 
از گذشته چه نتیجه ای دارد. امروز داستان برعکس شده است 
را  بابت مهریه های کالن، شوهر  این دختران هستند که  و 
زندانی یا به خاک سیاه نشانده اند. نه آن قدیم صحیح بوده و 

نه فاطمه خانم های امروزین.
فلسفه مهریه در قدیم حاصل زحمت یک عمر زن در خانه 
بود. اما امروز بارها دیده و می بینیم که با نقشه قبلی و نه به 
عزم زندگی، با مردی ازدواج و در فاصله کوتاهی مهریه طلب 
به  قادر  رفته حتی  زندگی  دنبال  امروز  که  پسری  می کنند. 
پرداخت یکی دو سکه هم نیست. باید فکری برای این معضل 
کرد. به نظر من قانونی وضع شود که به اجبار، هم جهیزیه 
باید  تعیین شود. رسانه ها  پایین داده شود و هم مهریه کم 
به این مشکل بپردازند و کارشناسان در نشریه ها مشاوره و 

راهکار ارائه دهند./ مصطفی دعا خوان

خطاب به وزیر ارتباطات
محترم  وزیر  به  شد؟خطاب  چه  موبایل  گوشی  هزار   600  
ارتباطات در جریده محترم درج شود: کار 600 هزار گوشی 
بازار تزریق شود، به کجا  به  از رفع توقیف  بنا بود پس  که 

کشید. نکند که:
صید شد اندر ره و صیاد برد / یا  دگری بر دگری داد و برد 

سید محسن شجاعی

حذف نام شهید از بلوار
اردبیل  شهرداري  امده  درخبري   ۹8/۷/۹ کیهان  درروزنامه 
نام  درکنار  را  شهدا  ومشخصات  عکس  زیبا  دراقدامي 

مبارکشان در ورودي کوچه هاي شهر نصب کرده است.
درشهرستان کاشان هم مسئولین مربوطه در شوراي شهر و 
نام شهیدان زاهدي کلنگ مي زنند،  بلواري رابه  شهرداري 
را  زاهدي  شهیدان  نام  اقدامي  در  بلوار  شدن  ازکامل  پس 

حذف مي کنند و به نام یکي از هیات مي کنند.
آفرین به این ابتکار و تفکر

صدای مردم سیلک

ادامه همکاری ابریشمی راد در مدیریت شهری کاشان؛

 استیضاح شهردار در پیچ نفس گیر 
کمبود رأی موافق

نشست شورای اسالمی شهر کاشان با موضوع نتیجه گیری 
بر سر قرارداد شهرداری با شرکت آذرپارک، به استیضاح 

شهردار منجر نشد.
به گزارش کاشان آنالین، این نشست بدون حضور شهردار 
کاشان و تنها دقایقی کوتاه پیگیری شد اما در انتها و بنا 
اکثریت شورا موضوع تقصیر شهردار در پرونده  به تمایل 
آذرپارک مطرح و رأی گیری با هدف استیضاح وی برگزار 
سعید  آراء  نرسیدن  نصاب  حد  به  دلیل  به  اما  گردید 

ابریشمی راد به خدمتش ادامه داد.
در رأی گیری برای استیضاح شهردار کاشان ۵ نفر از میان 
اعضای شورای اسالمی شهر کاشان رأی موافق دادند، اما 
چون استیضاح وی نیازمند 6 موافق و به عبارتی دو سوم 
رأی موافق است، این رأی گیری به عدم استمرار خدمت 

سعید ابریشمی راد در شهرداری کاشان منجر نشد.
گفت:  سخنانی  در  استیضاح-  مخالفان  -از  مجید شمس 
ای  حاشیه  پارک  موضوع  در  آذرپارک  شرکت  همکاری 
موافقت و مصوبه شورای اسالمی شهر را به همراه داشت 
اما بعدها شورای اسالمی شهر در اجرایی شدن تعدادی از 
بندهای قرارداد دخالت کرد که در ادامه منجر به اعتراض 
با  مجموعه  این  سوی  از  همکاری  ترک  سپس  و  شرکت 

شهرداری کاشان گردید.
ظاهرا در این میان، هیچگونه تدبیری برای غیبت آذرپارک 
و عقیم ماندن طرح حاشیه ای ارائه نشد، در حالیکه مبالغ 
زیادی برای خط کشی و تابلو کوبی خیابان ها و ... مصرف 
گردیده است. مبالغ زیادتری نیز از سوی مردم برای شارژ 
آنرا  بازپرداخت  شهرداری  البته  که  است  شده  پرداخت 
شورا  جلسه  این  که  رفت  می  انتظار  است.  نموده  تقبل 
مثال  داشت.  می  همراه  را  پربارتری  نتایج  شهرداری  و 
شهرداری و شورا می توانستند با واگذاری این خدمات و 
امتیازاتش به شرکتی دیگر هم در ساماندهی ترافیک شهر 
و هم تسویه حساب با مشترکین و نیز بکارگیری نیروهای 
زحمت کش آذرپارک اقدام بهتری را انجام دهند. البته راه 
این مهم می تواند جامه  نیز  آن بسته نیست و در آینده 

عمل بپوشد.

اخبار شورا

بدون شک تصرف و تخریب امالک جهت بازگشایي شریانهاي شهر کاري 
است که مردم و خصوصاً اهالي محل سال ها انتظارش را کشیده اند و حتي 
گاهي محلي ها به پاس این اقدام شهرداري بیلبورد افراشته و یا متن تشکر 

از شهردار و عواملش را در نشریات به چاپ رسانده اند.
اگر خانه  اما از سوي دیگر واگذارنده مزبور، نسبت به ملک خود، خصوصاً 
باشد، انس و الفتي نوستالژیک دارد. خانه محل خاطرات خوب و بد در کنار 
اهالي آن است و تخریب و گذرگاه شدن آن به این سان بدون اینکه بتواند به 

زبان آید،گویي تخریب آن خاطرات و گذشته فرد است.
گرفتن وجه چک ولو به قیمت باال و یا حتي گرفتن مجوز هاي تجاري و 
برپایي ساختماني چند اشکوبه به قصد درآمدهاي شیرین نیز نمي تواند آن 
دلتنگي هاي اولیه را التیام بخشد. به نسبت سن و زماني که مالک روزگار 
در آن گذرانده باشد، زمان الزم است تا این احساس هرچند کودکانه از ذهن 

پاک شود و این تغییر، رنگ و بوي عادي به خود بگیرد.

 چه باید کرد
تا  تصمیمگیري  رده  باالترین  از  شهرداري  قوانین  مجریان  که  کاري  تنها 
کارگران آن مي توانند به عنوان بدل در این گونه موارد از خود بروز دهند این 

است که رفتاري مهربانانه تر و نرم تر در اجراي این تصرف و تخریب قانوني 
که امروزه متاسفانه زندگي شهرنشیني آن را گریزناپذیر نموده است روا دارند.
لزوم ابراز این همدلي و مهرباني زماني پررنگتر مي شود که احساس غبن 

و حق کشي از سوي واگذارنده به دیگر احساسات نوستالژیک اضافه گردد.
در ذیل نمونه اي از این احساس یا ادعا )بسته به نظر شهرداري و پاسخش( 
توسط یکي از شهروندان به نام آقاي عباس رحیمي مقدم قلمي گردیده که 
این نشریه به دور از هرگونه نظر، صحت و سقم آن را به کارشناسان قانون و 

پاسخ شهرداري موکول مي نماید.
به نام خدا

تصرف و تخریب می توانست زیباتر انجام شود. تصرف امالک و بازگشایی 
معابر کار پسندیده ای برای آبادانی شهر می باشد اما در مورد ملک اینجانب 

عباس رحیمی مقدم چند نوع کم لطفی و حق کشی اعمال شد. 
1- چرا وقتی بودجه کافی برای این کار نیست اقدام به عقد قرارداد می نمایید.

2-گرفتن چک تضمینی از کسی که واگذارنده ملک به شهرداری است چه 

معنایی دارد؟ چنانچه در زمان قرارداد، چکی به مبلغ ۳0 میلیون تومان از 
من گرفتند. در حالی که پرداخت آنها به من ماهی ۵6 میلیون تومان بود.

۳-بعد از ۵ سال وقتی تصمیم به تصرف و تخریب دارید چرا یک بار دیگر 
اخطار و ابالغ ننمودید تا بنده بتوانم در این فرصت کوتاه به آرامی اجناس 
خود را خارج کنم و این گونه زیر آوار نماند. توافق در سال ۹۳ و تخریب در 
سال ۹8 صورت گرفت و تا این زمان هنوز ۴6 میلیون تومان طلب من بود که 

با اصرار و پافشاری من در صحنه تخریب پرداخت شد که کار نازیبایی بود.
۴- اجرای یک حکم قانونی چه نیازی به دخالت دادن افراد بی مسئولیت و 

بی  مهارت دارد.
این کار عالوه بر پیامدهای زشت و ناگوار، باعث رودررویی مردم با یکدیگر 
خصوصاً در افراد محلی و بدبینی به مسئولین جمهوری اسالمی می گردد. 
در پایان این را هم متذکر می گردم که این صحنه به اندازه ای متشنج و 
نزدیک به درگیری فیزیکی بود که حتی ضربه ای از مصالح به سر اینجانب 
اصابت کرد. به طور کلی صحنه فوق به اندازه ای تحقیر آمیز صورت گرفت 
که احساس می کنم به دور از شئونات شهروندی می باشد و امیدوارم در 
موارد دیگر برای هیچ شهروندی تکرار نشود که خاطره ای بد و نازیبا از آن 

در ذهن یا اذهان خواهد ماند.

تخریب امالک و آزاد سازی معابر

 قدري مهربانانه تر!
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