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خانه؛ آخرین سنگر مقابله با کرونا

کاشان در نیم نگاه

آزادی چهار زندانی محکوم مالی از زندان های
استان اصفهان
اسداله گرجی زاده ،مدیرکل زندان های استان اصفهان
خیری نیکوکار با پرداخت  100میلیون ریال چهار
گفتّ :
تعداد زندانی محکوم مالی جرائم غیرعمد را از بند رها
خی ِر نیکوکار ،زمینه آزادی یک
کردند .با کمک این ّ
مددجوی زن با بدهی بیش از  28میلیون ریال از زندان
کاشان و سه مددجوی مرد از زندان های گلپایگان،
خمینی شهر و نجف آباد فراهم شد.
......................................
کشف  44هزار عدد مواد محترقه قاچاق
علی قربانی ،سرپرست انتظامي کاشان گفت :مأموران
کالنتری  ،11با اطالع از اینکه فردی در منزل اقدام به
نگهداری مواد محترقه غیرمجاز می کند ،وارد عمل شده
و در بازرسی از این مکان  44هزار و  794عدد انواع مواد
آتش زا و  20کیلو اکلیل را کشف و جمع آوری کردند
که در این رابطه یک نفر دستگیر و پرونده وی برای
بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شده است.
......................................
توزیع  10هزار اصله درخت مثمر و غیرمثمر
محمد مهدی شریفی ،رئیس اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری از توزیع  ۱۰هزار اصله درخت مثمر و
غیرمثمر به مناسبت روز درختکاری خبر داد و گفت:
این درختان شامل توت ،سنجد ،زیتون تلخ ،اقاقیا ،بنه،
کاج و سرو هستند .مساحت عرصه های منابع طبیعی
کاشان  ۳۷۵هزار هکتار است که  ۷۵درصد وسعت این
شهرستان را شامل میشود.
......................................
هزار و 800سبد غذایی آماده توزیع بین نیازمندان
حسین آرامش ،معاون اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج
کاشان گفت :این بسته های غذایی شامل  16قلم کاال
است که ارزش هر سبد غذایی حدود چهار میلیون ریال
می باشد .هزینه این سبدهای غذایی با کمک خیران
و مردم تأمین شده و به همت قرارگاه های جهادی و
اجتماعی کاشان تهیه و آماده توزیع است.
......................................
پرورش ساالنه  40میلیون ماهی زینتی در کاشان
مجید احمدی مقدم ،رئیس اداره تولیدات دامی جهاد
کشاورزی با اشاره به قدمت  200ساله پرورش ماهی
قرمز سفره هفت سین در کاشان گفت :ساالنه 40
میلیون قطعه در  550واحد پرورش ماهی زینتی کاشان
پرورش داده می شود .واحدهای تولید و پرورش ماهی
در کاشان عالوه بر تامین ماهی قرمز کشور ساالنه 150
هزار قطعه نیز به کشورهای همجوار صادر می کنند.
همچنین تولید ماهی قرمز در کاشان موجب اشتغال
دو هزار نفر و در آمد ساالنه  40میلیارد تومانی برای
واحدهای تولید و پرورش ماهی زینتی در کاشان شده
است و مولّدان ماهی در کاشان بومی بوده و هیچگونه
وارداتی در دهه های اخیر نداشتیم .تمام واحدهای
پرورش ماهی زینتی در کاشان با مجوزهای بهداشتی و
بازدیدهای مداوم دامپزشکی و مراکز بهداشت شهرستان
فعالیت می کنند.
......................................
برخورد قطار با شتر در دامغان
فرشاد زادخور ،مدیرکل راه آهن شمال شرق کشور
گفت :برخورد قطار مسافربری کاشان به مشهد با شتر در
محدوده شهرستان دامغان مشکلی در تردد قطار بوجود
نیاورد .این قطار در محدوده روستای حداده دامغان با
یک نفر شتر برخورد کرد .در این حادثه به قطار خسارتی
وارد نشد و قطار بعد از توقف کوتاهی به مسیر خود
ادامه داد.
......................................
دستگیری زن سارق با  38فقره کیف زنی
حسین ترکیان ،رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی
استان گفت :در پی شکایت تعدادی شهروندان کاشانی
مبنی بر سرقت پول و طالجات از کیف آنان هنگام خرید
در بازار موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی
فرماندهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت .کارآگاهان
در یکی از بازارهای شهرستان این سارق را شناسایی و
در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند که متهم
به  38فقره کیف زنی اعتراف کرد.
......................................
یک کشته و دو مصدوم بر اثر برخورد کامیون
با اتوبوس
حسن اعرابی ،مسئول امداد و عملیات پایگاه هالل احمر
شهر بادرود گفت :بر اثر برخورد یک دستگاه کامیون
بنز با اتوبوس در محور اتوبان اصفهان  -کاشان کیلومتر
 10پایگاه امداد و نجات هالل احمر شهر بادرود ،کمک
راننده اتوبوس در َدم جان باخت و دو سرنشین دیگر
آن راهی بیمارستان شدند .مصدومان این حادثه به
بیمارستان فاطمیه بادرود منتقل شدند .بنابر اعالم
پلیس راه استان اصفهان ،بی توجهی به جلو ناشی از
خستگی و خواب آلودگی راننده اتوبوس علت این حادثه
گزارش شده است.
......................................
کمک  120میلیون تومانی کمیته امداد به نوعروسان
امیرحسین شیخ استرکی رئیس کمیته امداد گفت :از
ابتدای امسال تاکنون  120میلیون تومان کمک هزینه
ازدواج و خرید جهیزیه به نوعروسان کاشانی تحت
پوشش کمیته امداد پرداخت شده است .همچنین توزیع
بسته های معیشتی به ارزش  300هزار تومان بین
 3000نفر ،توزیع کارت هدیه بین دانش آموزان ایتام
و محسنین ،عیادت از بیماران صعب العالج ،برگزاری
کالس های آموزشی ،بهداشتی ،امداد و نجات ،بصیرت
افزایی و روشنگری ،برگزاری اردوی سیاحتی ،آموزشی،
فرهنگی و زیارتی از دیگر برنامه های این کمیته بوده
است .عالوه بر آن 18 ،واحد مسکونی برای محرومان در
حال تکمیل است که در آینده ای نزدیک در شهرستان
کاشان به آنها واگذار می شود.
قضایی ارسال شد.
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اختصاص  700میلیارد ریال برای درمان و پیشگیری
از کرونا

اندیشیده شده است .ماسک و مواد ضدعفونی کننده به کاشان ارسال و یک
واحد بیمارستان صحرایی هم از کرمان به سمت کاشان اعزام شده تا در
صورت نیاز از آن استفاده شود.

عباس رضایی ،استاندار اصفهان از تخصیص  700میلیارد ریال کمک هزینه
دولتی برای مبارزه با بیماری کرونا به استان اصفهان خبر داد و گفت :این
کمک هزینه با موافقت محمد باقر نوبخت معاون رئیسجمهور و رئیس
سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافت که در اختیار دانشگاه های علوم
پزشکی اصفهان و کاشان قرار خواهد گرفت.

ماهی قرمز ناقل ویروس کرونا نیست

علیرضا مروجی ،رییس دانشگاه علوم پزشکی گفت :ویروس کرونا از طریق
آبزیان و به طور خاص ماهی قرمز منتقل نمی شود.
ویروس کرونا از راه تنفس منتقل می شود .آبزیان و ماهیان قرمز ناقل ویروس
کرونا نیستند .به دنبال انتشار خبری مبنی بر واردات ماهی قرمز آلوده به
ویروس کرونا از چین در فضای مجازی و با توجه به در پیش بودن عید نوروز
نگرانی افکار عمومی را به دنبال داشت.

محدودیت فعالیت اصناف

علیرضا مروجی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت :با توجه به روند افزایشی
شیوع ویروس کرونا و با هدف قطع زنجیره انتقال ،ساعت فعالیت واحدهای
صنفی در شهرستان کاشان به جز نانوایی ها ،میوه فروشیها ،قصابیها و مروغ
فروشیها ،فروشندگان لبنیات ،خوار و بار همچنین داروخانهها و مرکزهای
ارایه خدمات پزشکی و پرستاری تا ساعت  15است .این محدودیت زمانی
تا  29اسفند در کاشان اعمال خواهد شد .در این مدت همچنین رستورانها،
آشپزخانهها و اغذیهفروشان با رعایت دستورالعملهای ابالغی میتوانند به
صورت بیرونبر فعالیت کنند .همچنین در این مدت بازار شهروند و مهستان
کاشان تا اطالع بعدی تعطیل خواهد شد.

تعطیلی مدارس و دانشگاه ها

سعید نمکی ،وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در ششمین جلسه ستاد
ملی مدیریت و مقابله با ویروس کرونا اعالم کرد :مدارس و دانشگاهها تا پایان
سال  1398تعطیل است.

اختصاص۱۰۰گیگ اینترنت ثابت رایگان

محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات گفت :از آن جایی که تمرکز روی
خانه ماندن افراد است ،این موضوع را با اپراتورهای ثابت در میان گذاشتیم و
آنها نیز موافقت کردند که ظرفیت  ۱۰۰گیگابایت اینترنت رایگان تا پایان
سال را به مردم اختصاص بدهند تا در این ایام از آن استفاده کنند.

بیمارستان شهید بهشتی ،مرکز درمان بیماران
مشکوک به کرونا
علیرضا مروجی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت :آزمایشگاه تشخیص
ویروس کرونا با همکاری خیران سالمت ساخته شده و به زودی راه اندازی
می شود .بخش سی تی اسکن بیمارستان نقوی و بیمارستان امام حسن
علیه السالم آران و بیدگل هم در آستانه راه اندازی است .بیمارستان ثامن و
اورژانس و درمانگاه بیمارستان امام حسن آران و بیدگل هم با قول مساعد
وزارت بهداشت تا یکماه آینده تجهیز و افتتاح خواهد شد .از ابتدای شیوع
کرونا در کاشان و آران و بیدگل تاکنون  597نفر از بیماران مشکوک به کرونا
از مراکز درمانی مرخص شده اند.

ضد عفونی کردن معابر

علی قربانی ،فرمانده نیروی انتظامی کاشان گفت :نیروهای یگان ویژه با
تجهیزات این یگان در برخی از معابر ،اقدام به گندزدایی و ضدعفونی کردن
معابر کردند .در این طرح ،بیش از  60هزار لیتر مواد ضد عفونی کننده
مصرف شده است ،که در معابری همچون چهارراه آیت اله کاشانی ،میدان
کمال الملک ،میدانهای امام ،پانزده خرداد ،دروازه دولت و معابر و اماکن دیگر
در حال اجراست.

ممنوعیت ورود گردشگر به نیاسر

مجتبی نظیری ،شهردار نیاسر با اشاره به مصوبه ستاد مقابله با کرونا گفت :با
هماهنگی شورای تأمین شهرستان کاشان مقرر شد این ممنوعیت تا اطالع
بعدی برای ورود به این شهر اجرا شود.
پس از شیوع این بیماری ،عده ای از شهرهای مجاور در نیاسر اقامت کرده
بودند که این کار باعث انتقال کرونا به این شهر و شهروندان نیاسری می
شد که خوشبختانه با همکاری عوامل نظامی و انتظامی این مسافران از شهر
خارج شدند.

جلوگیری از فعالیت سه داروخانه

روح اله دهقانی ،دادستان کاشان گفت :سه داروخانه با تخلف عرضه الکل غیر
استاندارد و احتکار دستکش و ماسک و یک فروشگاه با تخلف گرانفروشی
و یک انباری در خانه قدیمی به دلیل احتکار سیصد هزار دستکش یکبار
مصرف مهر و موم شد.

کنترل رفت وآمد افراد به شهر

علی اکبر مرتضایی ،فرماندار کاشان با اشاره به نزدیکی ایام نوروز از تشدید
تمهیدات برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در منطقه خبر داد و گفت :این
اقدام در پی درخواست مردم با هدف جلوگیری از اقامت افراد شهرهای
اطراف و دستفروشان صورت میگیرد .این طرح با همکاری بسیج ،سپاه و
نیروی انتظامی و بهرهگیری از دستگاههای تبسنج کنترل اولیه بر روی افراد
اجرا میشود و در صورت مشکوک بودن یا داشتن عالیم اولیه ،افراد به پزشک
معرفی میشوند .همچنین ممنوع شدن فروش ماهیان زینتی از مصوبههای
ستاد مبارزه با کرونا منطقه کاشان می باشد .فروش آجیل با بستهبندی نیز
از دیگر مصوبههای این ستاد است و گروههایی برای بازرسی و نظارت بر کار
نانواییهای کاشان اختصاص داده شده و به تمام متصدیان نانواییها توصیه
گردیده با خودداری از دریافت پول ،از دستگاه کارتخوان استفاده کنند.

کاهش ساعات کاری سایپا

احسان خطیبی ،مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست سایپا سیتروئن گفت:
این اقدام با هدف عدم سرو غذا در هر شیفت و کاهش ریسک احتمال
ابتالی کارکنان شرکت سایپا به بیماری کووید ۱۹صورت گرفته است .بیش
از  4هزار بسته شامل ماسک ،ژل ضدعفونی کننده و دستکش در اختیار
کارکنان و خانواده های آنان قرار گرفته است و بیش از  150کارگر هم که
بیماری خاص داشتند شناسایی شدند .همچنین به منظور جلوگیری از شیوع
کرونا ضدعفونی فضاهای عمومی و سالنهای تولید ،تست مداوم پرسنل و
سایر پروتکلهای مدنظر سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی اتخاذ شده است.

راه اندازی بیمارستان ثامن آران و بیدگل به زودی

سید جواد ساداتی نژاد ،نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران و بیدگل
در مجلس با اشاره به پیشرفت  ۹۶درصدی ساخت این بیمارستان  ۱۰۰تخته
ن و بیدگل ،این
گفت :با اختصاص  ۷۰میلیارد ریال برای بیمارستان ثامن آرا 
بیمارستان به زودی راه اندازی می شود که به دستور وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی برای برطرف کردن بخشی از کمبودهای تجهیزات پزشکی
این اعتبار تخصیص یافته است.

افتتاح آزمایشگاه تشخیص ویروس کرونا در کاشان
به زودی

محمد حاجی جعفری ،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد :همکاران
اجرایی در بیمارستان شهید بهشتی ،بخش های اختصاصی به بیماران را از بدو
حضور در اورژانس تا بخش های ایزوله بستری عفونی و مراقبت های ویژه آماده
و با برنامه ریزی دقیق تاکنون تمام بیماران عادی و بدحال را پذیرش و خدمات
تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و مراقبتی ارائه کرده اند.
شهروندان توصیه های بهداشتی را رعایت کنند و کرونا را جدی بگیرند ولی از
آن نترسند و از شرکت در اجتماعات و مراسم مختلف و اماکن شلوغ خودداری
کنند و تا اعالم پایان بحران در منزل بمانند.

تعطیلی حوزه های علمیه تا پایان سال

منصور فرجی ،مدیر مرکز حوزه های علمیه کاشان از تعطیلی تمام حوزههای
علمیه تا پایان سال جاری به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا خبر
داد و گفت :مقرر شد تا کارگروههای الزم مدیریت بحران شهرستان کاشان
به منظور همکاری با دانشگاه علوم پزشکی برای تسهیل در امور پیشگیری از
شیوع ویروس کرونا تشکیل شود و اقدامهای الزم در این مورد صورت پذیرد.

لغو مراسم اعتکاف در  35مسجد

عبدالصاحب حسینی ،رئیس اداره تبلیغات اسالمی گفت :مراسم اعتکاف در
 35مسجد به دلیل جلوگیری از شیوع کرونا لغو شد و برگزاری این مراسم به
روزهای پایانی ماه مبارک رمضان موکول میشود.

افزایش تولید ژل ضد عفونی کننده

الله حجازی ،رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت باریج اسانس ،با اشاره
به اینکه هیچگونه کمبود ژل ضد عفونی کننده در کشور وجود ندارد گفت:
برای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا ،تولید ژل ضد عفونی کننده در کاشان
شش برابر افزایش یافت .با هدف تأمین نیاز کشور به ژل حداکثر توان تولیدی
خود را در امر تولید به کار گرفته ایم و میزان تولید ژل را که  10هزار عدد
بود ،به بیش از  65هزار عدد افزایش داده ایم .هم اکنون تولید مواد ضد
عفونی کننده در روز بیش از  10تن است که در صورت تأمین مواد اولیه ،این
مقدار تولید را به  20تن در روز افزایش می دهیم.

توقیف محموله ماسک و مواد ضد عفونی کننده
غیرمجاز

علی قربانی ،سرپرست فرماندهی انتظامی کاشان گفت :مأموران هنگام گشت
زنی در محور قدیم کاشان  -قم به یک دستگاه خودروی سوای هیوندای،
مشکوک و در بازرسی از آن دو هزار و  160عدد ماسک فیلتردار 550 ،ماسک
ساده و  81بطری مایع ضد عفونی کننده یک لیتری را کشف و جمع آوری
کردند .راننده این خودرو دارای هیچ گونه مدارک معتبر و مجوز الزم برای
حمل این محموله نبوده است ،که در این رابطه خودرو توقیف و راننده آن
به مراجع قضایی معرفی شد .با توجه به تقاضای بسیار زیاد شهروندان برای
استفاده از ماسک های بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده در شرایط حاضر
عده ای به دنبال سودجویی و کسب منافع خود هستند که پلیس به شدت با
این گونه افراد برخورد قانونی می کند.

راهاندازی ۶درمانگاه شبانهروزی در منطقه

لغو نماز جمعه

علیرضا کاشانی نژاد ،مسئول ستاد برگزاری نماز جمعه کاشان گفت :با
پیشنهاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی و موافقت آیت اله نمازی امام جمعه
کاشان ،نماز جمعه برگزار نمی شود

مهر و موم واحدهای صنفی و داروخانه های متخلف
و گرانفروش

محمدرضا بنایی ،نماینده دادستان با بیان اینکه گشت های تعزیرات حکومتی
شهرستان با دستگاه های ناظر در حال رصد بازار هستند گفت :در این گشتها
یک فروشگاه زنجیره ای متخلف مهر و موم شد .این فروشگاه مواد ضد عفونی
 50هزار تومانی باریج اسانس را به مبلغ  135هزار تومان عرضه می کرد که
با دستور قضایی مهر و موم شد.
نماینده دادستان شهرستان کاشان از مردم خواست چنانچه افزایش قیمتی
را از واحدهای صنفی مشاهده کردند مراتب را به مراجع نظارتی اعالم کنند.

زایمان نخستین مادر مشکوک به کرونا

محمد حسین مکی ،مدیر مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بیان کرد:
نخستین مادر باردار کاشانی مشکوک به ابتال به ویروس کرونا در این
بیمارستان به سالمتی زایمان کرد .این مادر باردار  ۲۳ساله با عالیم تب
و سرفه به این مرکز مراجعه کرده بود که پس از انجام سیتیاسکن و
آزمایشهای مربوطه ،احتمال ابتالی او به بیماری کرونا تشخیص داده شد.
پایان دوران بارداری برای این مادر در  ۳۵هفته بود و نوزاد پسر سالم با وزن
سه کیلو و  ۲۰۰گرم به دنیا آمد .حال عمومی مادر و نوزاد خوب است.

آمادگی دستگاه های اجرایی استان برای مقابله با
کرونا

عباس رضایی ،استاندار اصفهان در نشست ستاد استانی مقابله با ویروس
کرونا بیان کرد :برخی داروخانه ها در توزیع اقالم بهداشتی مرتبط با کرونا
تخلف گرانفروشی می کنند.
بازرسان در محل های تولید این اقالم مستقر هستند تا بر شبکه توزیع
نظارت شود .برای کنترل شیوع کرونا در شهرستان کاشان تمهیدات ویژه

محمد توکلی ،نماینده ویژه وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :برای
خدمات رسانی هرچه بیشتر به بیماران کووید 6 ،19درمانگاه شبانهروزی در
منطقه کاشان راه اندازی می شود .در این درمانگاه ها ،پزشکان بیماران را
معاینه می کند و افرادی که شدید مشکوک به بیماری کووید  ۱۹باشند را به
بیمارستان شهید بهشتی ارجاع می دهند.

تعطیلی آرایشگاه های مردانه و زنانه

بر اساس مصوبه ست اد پیشگیری و مدیریت بیماری کرونا منطقه کاشان
ن و بیدگل ،آرایشگاههای زنانه و مردانه تا اطالع بعدی تعطیل است.
و آرا 
در اطالعیه این ستاد آمده است که :سالنهای آرایشی زنانه و مردانه به دلیل
استفاده از وسایل مشترک و همچنین فاصله کمتر از یک متری آرایشگر با
مشتری ،یکی از مکانهای پرخطر برای انتقال این ویروس محسوب میشود
و به طور قطع مراجعههای متعدد ،میتواند آرایشگاهها را به یکی از محلهای
مستعد گسترش کرونا تبدیل کند.

ساعت کاری بازار کاهش یافت

دانشگاه علوم پزشکی در اطالعیهای با اشاره به انجام اقدامهای آموزشی و
پخش فایلهای آموزشی در مورد پیشگیری و مقابله با کرونا ،انجام تبلیغات
به صورت بنر و پوستر از سوی روابط عمومی این دانشگاه با همکاری شورای
بازار اعالم کرد :ساعت کاری بازار کاشان روزانه از ساعت  ۱۰تا  ۱۳و  ۱۷تا
 ۲۰کاهش مییابد.

لغو پروازهای فرودگاه کاشان

روابط عمومی فرودگاه کاشان در اطالعیه ای اعالم کرد :برای پیشگیری از
شیوع کرونا ویروس ،پروازهای مشهد  -کاشان و کاشان  -مشهد هواپیمایی
تابان سه شنبه  ۱۳اسفند ماه لغو شد.

ورود به دارالسالم و کلیه آرامستان های سطح شهر تا
اطالع ثانوی ممنوع است

به نقل از روابط عمومى سازمان آرامستان ها ،با توجه به شيوع ويروس كرونا
و لزوم جلوگيرى از انتقال بيمارى و رعايت اصول بهداشتى ،برگزارى هرگونه
مراسم  ،تجمع و يا مراجعه غيرضرور به كليه آرامستانهاى سطح شهر و
دارالسالم تا اطالع ثانوى ممنوع مي باشد.
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برای پایان سال بدشگون که با سیل
آمد و با کرونا رفت !

*مهدی سلطانی راد
سال  98را در حالی داریم به پایان می بریم که
نویسنده این سطور به شدت از فردای خودش
خبر ندارد چه رسد به نشستن پای سفره هفت
سین نوروز  !99بله ،کرونا که حدود دو ماه پیش
سفرش را از ووهان چین شروع کرده بود اکنون
آمده تا پشت در خانه ی همه ما در کاشان ! او
آمده تا ختم کالم این سال بدشگون و پر از اخبار
بد و تلخ را ببینبم و شاهد باشیم!
سال  98در حالی دارد به پایان می رسد که از
همان فروردینش اختاپوش تلخی خیلی سفت
بر این سرزمین چسبید! و نشان داد سالی که
قرار است تلخ و گس باشد از بهارش پیداست ! از
سیل و سیالب و زلزله و اعتراض خیابانی به گرانی
بنزین تا سقوط هواپیما و شیوع ویروس !!
در همان روزهای نوروز  98بود که دو استان
گلستان و لرستان را سیل در آغوش گرفت و
برخی شهرها مثل شیراز هم از گزند سیل در
امان نبودند .زلزله آذربایجان شرقی در همین
سال  98اگر چه بازتاب خبری زیادی نداشت اما
در نیمه دوم سال ،اعتراضات بنزینی آبان به اندازه
کل سال توانست حرف و حدیث و بحران برای
کشور بتراشد و چه جانهایی که در این یک هفته
و در شلوغی اعتراضات گرفته نشد.
در همین نیمه دوم سال و در دی ماه بود که
ماجرای ترور سردار سلیمانی در عراق و بالفاصله
فاجعه انهدام هواپیمای مسیر تهران -کی یف
اندکی پس از برخاستن از باند فرودگاه امام که بر
اثر اشتباه پدافند نیروهای نظامی رخ داد کشور را
در بهت و حیرت فرو برد .جان باختن  176مسافر
را همین حاال که دارم برای سال رو به اتمام می
نویسم ،با غمی در دل باور ندارم و صدالبته نمی
توانم حال بازماندگان آن مسافران را هم درک
کنم.
سیل خوزستان که یکی دو ماه قبل رخ داد برای
استانی که 31سال پس از پایان جنگ هنوز
طعم بازسازی و توسعه و رونق اقتصادی را به
خود ندیده ،در جای خود برای بخشی از مردم
این استان دلهره آفرین و باعث مشکالت زیستی
فراوانی شد .این استان گویی عادت کرده هر سال
مشکالت و دغدغه هایی را از سر بگذراند و مدتی
بعد منتظر مشکل و بحرانی دیگر مانند داستان
همیشگی وزش باد و توفان و گرد وغبار باشد.
در بهمن  98هم که آرام آرام ویروس کرونا از راه
رسید و روز به روز مبتال پدیدآورد و هموطنانی را
هم به کام مرگ کشید.

ویروسی که برخی می گویند نوعی از خانواده
آنفلوآنزاست و برخی دیگر که آمریکا را سرکرده
بروز و ظهور همه بالیا در عالم می دانند معتقدند
این ویروس که با کمی بی احتیاطی بهداشتی
راحت می تواند شیوع پیدا کند و صدالبته انسان
های دارای توان بدنی کم و ضعیف را زود زمین
گیر می کند ،کار شیطان بزرگ است و مو الی
درز این حقیقت نمی رود!
سال  98دارد به پایان می رسد .سالی که با سیل
و سیالب خانه خراب کن در دو استان شروع شد
و االن که مشغول نوشتنم و هفت روز به پایان
سال مانده ،آخرش دارد با کرونا بدجور اذیت می
کند و حدس می زنم این ویروس همین حاال
خیلی راحت بین  30تا  40میلیون نفر را در ایران
خانه نشین کرده!
سال  98دارد به پایان می رسد .سالی که در کنار
بالتکلیفی خسته کننده پرونده های FATFو
 CFTتورم و فشار اقتصادی هم برای خودش
کم نگذاشت و به سبب رفتار خوب مردم با دولت
و مجلس ،بارها و بارها رؤسای این دو قوه تا کمر
در برابر مردم سر تعظیم فرود آوردند ! این دو
رییس قوه به خصوص این اواخر از مردم به سبب
نرم خویی و همراهی شان در مقابل گرانی لیمو
ترش و زنجبیل که هر دوی آنها تولید خارج
است! تشکر کردند که این تشکرشان به طور قطع
شایسته تشکر و قدردانی است!
سال  98دارد به پایان می رسد و من دارم با خودم
فکر می کنم اگر این ویروس کرونا حاالحاالها ول
کن کشور ما و کاشان نباشد ،من با این همه کتاب
و مجله نخوانده چه کنم؟!! کتاب و مجله هایی که
با کلی وسواس و دقت ،مانند دقت حدادعادل در
انتخاب دبستان و راهنمایی و دبیرستان دولتی!
برای پسرش آنها را خریده ام و روی هم تلنبار
کرده ام .کتاب و مجله هایی که به جانم بسته
است و خدا شاهد است اگر از کرونا جان سالم
بدر برم از لذت خواندن همه شان کیفور شوم !!
آی سال 98؛ نمی دانم اگر ما مردم خوب و
نجیبی نبودیم ،قرار بود چه مقدار بال و فالکت
و ماجرای تلخ بیش از چیزی که برای مان رو
کردی ،برسرمان هوار کنی ! واقعأ نمی دانم .اما
من بر خالف تو و آن همه حرص و جوشی که
در این  12ماه به ما دادی ،آن قدر نجیب و دل
رحم بودم که اول این یادداشت را اگر چه تلخ
شروع کردم اما دلم نیامد برای خاطر گل روی
خوانندگان مان آخرش را با کمی نرمی و مالیمت
و طنز تمام نکنم !

شغلی به نام پرورش و صادرات ماهیان زینتی

فرخنده واثقی کله /هوای شهر بهاری شده و عیدی دیگر
در راه است .بساط هفت سین و آکواریوم های بزرگ شیشه
ای با ماهی های قرمز آن در جای جای پیاده روها خودنمایی
می کند.
ماهی قرمزی که سین ندارد اما یکی از اقالم ثابت هفت
سین ما ایرانی هاست .عده ای معتقدند ماهی قرمز سمبل
سال نو چینی ها است و از فرهنگ آسیای شرقی به کشور
ما راه یافته است .در مقابل منابع دیگری این ادعا را رد کرده
و معتقدند ایرانیان از  ۲۵۰۰سال پیش با ماهیان قرمز آشنا
بوده و در کنار سفره هفت سین داشته اند و تندیس ماهی
زرین که به دوران هخامنشیان تعلق دارد سندی بر این گفته
هاست .آشنایی اهالی این شهر هم با این موجود زیبا به سال
های دور باز می گردد .زمانی که خانه های قدیمی ساکنان
این دیار حوضی در میان حیاط داشت و این ماهی در تمام
سال میهمان خانه بود و حاال زندگی در آپارتمان های بلند
عمر این موجود  ۳۰سال را به چند روز تقلیل داده است.
اما مردم این شهر از پیشینه خود به مثابه ی فرصتی بهره
گرفته اند و چنین فعالیتی را به صورت صنعتی و در قالب
یک فعالیت اقتصادی سود آور دنبال می کنند و اکنون
کاشان به عنوان قطب پرورش و پخش ماهیان زینتی
شناخته می شود .که جهت آشنایی بیشتر با این فرصت
شغلی گفتگویی با مسعود نیکنام مدیر عامل شرکت تعاونی
پرورش ماهیان زینتی راوند داریم:
نحوه شکل گیری شغل و سابقه آن را توضیح دهید...
این فعالیت دارای سابقه ای  ۶۰ساله در محدوده راوند است.
چنانچه شما به گذشته رجوع کنید میبینید که همین اهالی
کاشان که در حوض های خانگی ماهی نگهداری می کرده
ن هم انجا م می شده .اما  ۲۰سال
اند و روند رشد و تکثیر آ 
است که به شکل صنعتی و پیشرفته پیگیری می شود و
سالن های مجهز ایجاد شده و توسعه خوبی مشاهده می
شود.

تعاونی در چه سالی شروع به کار کرده و فعالیت های
آن چیست؟
شرکت تعاونی پرو آبزیان و ماهیان زینتی در سال  ۸۹تاسیس و
در حال حاضر هزار متر استخر در اختیار تعاونی است که برآورد
تولیدی آن یک میلیون قطعه در سال است .سی گونه از ماهیان
زینتی و به طور مشخص خانواده گل فیش های تاج دار را در
منطقه تولید و تکثیر میکنیم .در نظر داریم که پرورش و تکثیر
گونه های خارجی را هم آغاز کنیم.
تا چه محدوده ای را پوشش می دهید؟و به طور کلی
توانستهاند بازار پرفروشی برای محصوالت خود چه در
داخل کشور و چه در سطح بین المللی ایجاد کنند؟
در داخل کشور بله ماهیان زینتی مختص کاشان است.
اما ماهی شب عید در گیالن و شهرهای شمالی پرورش و
فروش دارند .در زمینه صادرات هم کشورهای عراق و ترکیه

از خریداران اصلی ما هستند.
برآورد بازده مالی این شغل با توجه به هزینه های
صرف شده چه موقع از سال است؟
بیشترین سود در شش ماهه دوم سال است چون در این
بازه مردم بیشتر در خانه هستند و سعی در زیبا و جذاب تر
کردن فضای داخلی خانه دارند.
از طرفی بستگی به گونه ماهی تولیدی دارد .این شغل یک
مزیتی برای کشاورزان دارد بدین صورت که یک مزرعه دار
در کنار همان مزرعه مکانی را می تواند برای پرورش ماهی
اختصاص دهد و هزینه آب اضافه بر سازمان نمیپردازد چرا
که همان آب برای کشاورزی استفاده می شود.
فعاالن اقتصادی این شغل چه تسهیالتی می توانند
دریافت کنند؟
علیرغم شعارهای مسئولین مبنی بر حمایت از فعاالن
اقتصادی به جرأت می توان گفت که از تسهیالت تنها
بروکراسی اداری آن نصیبمان می شود.
نهایت تسهیالتی که عرضه می شود وامهایی با مبالغ اندک
و بازپرداخت  ۱۸تا  ۲۰درصد است.چنین وامهایی حداقل
جوابگوی نیازهای فعاالن اقتصادی نیست.
پیرو مطالب فوق یک عضو فعال تعاونی هم از دشواری های
پیش روی خود برای گسترش این شغل در شرایط نبود
حمایت ها و تسهیالت بیان کرده و می گوید:
یکی از مسائلی که با آن مواجه این است که به دلیل
کمبود فضا ناچاریم که تراکم آکواریوم ها را باال بگیریم
اما این باعث می شود که از سویی ضررهایی متحمل
شویم بدین شکل که هرچه تراکم اکواریوم ها بیشتر باشد
اکسیژن کمتری در آن باقی می ماند و در نتیجه موجب
مرگ ماهی ها می شود اما چنانچه تسهیالتی در اختیار
داشته باشیم میتوانیم سالن های خود را گسترش دهیم
و تعداد آکواریوم ها بیشتر و بالطبع ضرر کمتر و نهایتا سود

4

سال چهارم /شماره52

mardomesialk@gmail.com

یادداشت

نذر نوروزی

مسعود قرائتی /قرار بود سطور فوق (به قول سهراب)
از چینه کوتاه و هذیانی اسفند نوشته شود .از شلوغی
و کارهای دقیقه نودی آخر سال .از بلوا و شلوغی بازار
و خیابان و باالخره از جیب خالی مردم و سیر صعودی
قیمتها .اما از بد حادثه و کج رفتاری چرخ ایام ،روزگاری
حادث گشت که همه نمودهای اجتماعی شب عید ،چیزی
که حتی گاهی اسباب سوژه های منفی ما روزنامهنگاران
می گشت ،اکنون باید آن را سرمه چشم کنیم و برایش آه
بلندی بکشیم و حتی با حسرت از آن یاد کنیم و این درسی
است که هنوز نیاموخته بودیم .درس« شادی در لحظه»
مثبت دیدن ،این که هیاهو و شلوغی روزهای پایانی سال
هم میتوانست و میتواند نمک دوران و طالیهدار آمدن
نوروز و بهار باشد .چیزی که هر ساله تکرار میگشت و ما
آن را زایل می دیدیم و برای روزگار امروز نیز یاد بگیریم
که «:هر بدی را بدترش نیز می تواند باشد».
امروز و امسالی که ویروس کرونا شادی و هیاهوی همه
روزهای پایانی سال را به محاق فرو برده و برگ از برگ
نمی جنبد .چیزی که در قرن اخیر بی سابقه بوده است.
گذشته از همه این ها اکنون نوروزی را در پیش رو داریم
که در آن:

یادها و خاطره ها

یک عکس یک خاطره؛

 25سال پیش؛
عیادت والیبال از فوتبال
کاشانی ملی
مهر  ،73المپیک آسیایی هیروشیما و عیادت یک
ِ
پوش از شهریار مصدوم
عکسی به عمر  25سال .مهر ماه  .1373المپیک آسیایی هیروشیمای ژاپن.
ِ
وحشتناک علی دایی در بازی ایران-بحرین.
چند روز پس از آن مصدومیت
کاشانی ملی پوش والیبال از علی دایی مهاجم مصدوم
عکس ،عیادت یک
ِ
تیم ملی فوتبال در بیمارستان شهر هیروشیما به همراه چند نفر دیگر از
کاروان ورزشی ایران در المپیک آسیایی  1994را نشان می دهد.
میرمصطفی شجاعی قطر پاسور کاشانی و  26ساله تیم ملی والیبال ایران-
نفر اول سمت چپ -در این عکس به همراه همبازی اش محمدرضا دامغانی
سرعتی زن تیم ملی والیبال ایران-نفر چهارم از چپ -از بین والیبالی ها
به عیادت دایی آمده اند .دایی ای که در این عکس دست راستش نیز
باندپیچی شده و او را که احتماأل روی ویلچر بوده کمک کرده اند تا روی
صندلی بنشیند!
اما داستان وحشتناک ترین مصدومیت دوران بازی علی دایی چیست؟
دایی  25ساله بود که مهر  73با تیم ملی فوتبال راهی بازیهای آسیایی
هیروشیما شد .ایران در این رقابتها با چین ،ترکمنستان ،بحرین و یمن
هم گروه بود.
ایران هر چند در این رقابتها ضعیف ظاهر شد اما لگد وحشتناک (حسن
علی) دروازه بان بحرین در دقیقه  20بازی ایران-بحرین به شکم علی دایی
و مصدومیت شدید او رخداد تلخی بود که غم ناکامی فوتبال ایران در این

دید و بازدید قدغن /خانه دائی قدغن
آجیل و پسته غدقن /تخمه شکستن غدقن
سیر و سیاحت غدقن /رفتن زیارت غدقن
مسجد و محراب غدقن /نماز جماعت قدغن
متینگ و شورا قدغن /نماز جمعه غدقن
تئاتر و کنسرت قدغن /رفتن خارج قدغن
و همه این قدغن ها در حالی به اجرا گذاشته می شود
که تعطیالت طوالنی از هفته ها قبل از نوروز آغاز گشته
و معلوم نیست تا کی ادامه یابد .گویی از هرچه و هر
چیز که انتقاد کرده بودیم باید عقبوبت هستیم و یکی
از آنها قلمفرسایی در مذمت تعطیالت طوالنی نوروز بود.
عجبا این ممنوعیت ها نه از سوی حکومت و حکومت
ها وضع شده و نه ماموری بر اجرایش گمارده اند .بلکه
ماموری نامرئی و سخت گیر بر اجرای آن نظارت دارد
که در همه جا حی و حاضر است و سر سوزنی تخلف از
چشمان تیزبینش مخفی نمی ماند.
ماموری بی رحم به نام «ویروس کرونا» که متخلفین را با
شقاوت تمام تنبیه و مجازات میکند .مجازاتی از  ۱تا  ۳ماه
حبس در رختخواب خانه یا تخت بیمارستان حبسی توأم
با تنبیه بدنی .تا اشد مجازات که مرگ است.
اما نوروز میآید
با همه این به هم ریختگی ها و آماده نبودن خانه زمین
میهمان میآید .بهار و نوروز منتظر نمی ماند و با گام های
استوار قدم به خانه ما می گذارد .پس ناگزیریم با همین
دست تهی روز میالد اقاقی ها را جشن بگیریم و این هنر
ما انسان ها خصوصاً ایرانیان است :زیستن در هر شرایط و
سازگاری با محیط و گرامی داشتن مقدم میهمان هرساله
یعنی نوروز و بهار.
شاید تقدیر چنان چنین رقم خورده است که مناسک
نوروزی را به دور از هرگونه تظاهر و بدون مظاهر اجتماعی
اش برگزار کنیم  .با کودک درونمان شاد باشیم به دور از
دید و بازدیدها و تبریک گفتن های کلیشهای یکدیگر را
درک کنیم.
اما مانند بعضی افراد در سالهای قبل نگوییم صد سال به
از این سالها ،تا مبادا سال دیگر غبطه امسال را بخوریم.
از اینکه هنوز زنده ایم شاکر باشیم و برای بیماران تمنای
شفا بنماییم .بیمارانی که حتی اجازه عیادت شان را
نداریم .زنده شدن درختان و طبیعت را به تنهایی و با دیده
بصیرت به تماشا بنشینیم و برای رفتگان که عمرشان بقا
نیافت تا این زنده شدن را ببینند ،طلب مغفرت و آرامش
کنیم کسانی که حتی مجلس یادبود شان برای مان ممنوع
شد .شاید به این گناه که در وقت حضور در این مجالس
بیشتر با بازماندگان و تعارفات مرسوم مشغول می شدیم
و حتی پیش آمده بود که خواندن یک فاتحه برای شخص
مرحوم را فراموش کرده بودیم.
اگر نذر کردن چیزی نیست جز عهد بستن با خدا در مقابل
براورده شدن یک حاجت ،پس با خود نذر کنیم اگر این
بال یعنی بیماری کرونا ریشه کن شد و همه چیز به حالت
قبل برگشت با یکدیگر مهربان باشیم.
قدردان اجتماعات و لذت با هم بودن و با مردم بودن
باشیم .از دید و بازدیدها و تبریک گفتن ها ولو به تکرار،
ملول نشویم  .تک تک مراسم ملی و مذهبی که اکنون
به رویمان بسته شده است ،سفر و سیر و سیاحت را قدر
بدانیم و از لحظه لحظه آن لذت ببریم .خالصه اینکه با
خود زمزمه کنیم:
اگر جستم از دست این تیر زن /بسازم به نانجو پیرزن
اما در این میان نذر بزرگ و اصلی را باید دولتها و حکومتها
انجام دهند .چرا که این بیماری جهانی به گونهای مشغول
کشورگشایی است که تا سالها بعد منشا تغییرات فراوانی
خواهد بود .پس دولتها و حکمرانان باید دهها نذر با خود
ببندند که نه نوشتن آن در این وجیزه می گنجد و نه
ذکرش خوشایند آنهاست.
آنان خود میدانند اگر از این مهلکه جان به در بردند چه
نذری را ادا کنند و چه تصمیمی باید برای آینده بگیرند.
اگر خود عاقل و زیرک باشند.
تا آن زمان و به امید آن روز ،نوروزتان و نوروز شان پیروز

درگذشت مرحوم علی اکبر قانع
معاون صدیق و خدمتگذار اداره آبفای کاشان را
به مدیریت و پرسنل این مجموعه تسلیت عرض
نموده ،برای آن مرحوم غفران الهی و برای
خانواده و بازماندگان آن فقید سعید صبر و اجر از
درگاه خداوند متعال خواستاریم.
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بازیها را دوچندان کرد.
لگد شدید دروازه بان بحرین به شکم دایی در یک جدال هوایی همانا و
بیهوش شدن دایی در رختکن و بین دو نیمه همانا .او  25دقیقه را با طحال
پاره به بازی ادامه داد تا این که کادر پزشکی در رختکن و بین دو نیمه به
دنبال بیهوش شدن دایی ،متوجه ضربه شدید به شکم دایی شدند و فورأ
دستور عمل جراحی او در بیمارستان شهر هیروشیما  -میزبان بازیهای
آسیایی -صادر شد.
در این عکس عالوه بر میرمصطفی شجاعی و دامغانی ،محمدرضا مشحون
مدیر تیم ملی بسکتبال-نفر اول از راست -و یکی از اعضای تیم ملی بوکس
ایران و دو پزشک فیزیوتراپ و متخصص ارتوپد همراه ملی پوشان نیز دیده
می شوند.

.مروری بر آلبوم قدیم ...
اسطوره ارباب در حال افتتاح سفره امرار معاشی
دیگر برای کاشانی ها
نام و یاد روانشاد حسن تفضلی-پدر صنعت نساجی
ایران -همواره بر تارک شهر کاشان ماندگار است .او مؤسس
کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان در سال  1313بود و
بعدها کارخانه های دیگری هم در دنباله ایده های صنعتی و
اقتصادی اش برای کاشان احداث کرد .آن مرحوم به حق به
(پدر صنعت نساجی ایران) مشهور است.
اگر چه کارخانه ای که مرحوم تفضلی  85سال پیش روبروی
ساختمان تلگرافخانه کاشان احداث کرد ،چند سالی است که
ویران شده اما خدمت او به صنعت و اقتصاد کاشان کرد و عامل
اشتغالزایی برای بسیاری از مردان و جوانان کاشانی بود از ذهن
این مردم نمی رود.

گزارش جالب کیهان از مقامی نژاد رکوردشکن ؛ نیم قرن پیش
گزارش خبرنگار کیهان در کاشان از ثبت رکورد جواد مقامی نژاد
قهرمان و عنوان دار کاشانی پرش نیزه ایران برای شرکت در بازیهایی آسیایی
 66بانکوک 1345 /شمسی در معیت تیم ملی دوومیدانی ایران.
در این گزارش که احتماال سال  44یا  45در کیهان با اعالم خبر ثبت رکورد
پرش  4متر و 9سانتی متر توسط مقامی نژاد منتشر شده ،به وضعیت شغلی
و خانوادگی جواد مقامی نژاد نیز اشاره شده است .مقامی نژاد امروز  80بهار
از زندگی خود را پشت سر گذاشته و طی نیم قرن نفر اول دوومیدانی کاشان
و پرورش دهنده دهها ملی پوش و رکورددار ملی در ماده های مختلف این
رشته در کاشان بوده است.

به روایت سنگهای مزار سهراب
چهار تصویر از سنگ های یادبود مزار سهراب سپهری -
شاعر و نقاش جاودانه اهل کاشان -که گفته می شود آن
عکس سمت راست ،با کاشی فیروزه ای اولین نشانی از مزار
سهراب بوده است.

ساختن تیمچه به دستور او بود ؛
اگر می خواهید بدانید طرح و ایده احداث تیمچه زیبای امین
الدوله در بازار کاشان با چه کسی بود بهتر است خوب به این
عکس دقت کنید .معرفی می کنیم :فرخ خان غفاری ملقب به
امین الدوله  ..از دولتمردان شاخص و بانفوذ در دربار ناصرالدین
شاه و از نسل اصیل خاندان غفاری کاشانی ..

پدر و پسری از جنس کاشان
مهندس حسینعلی کالنی ملی پوش و گلزن اسبق
شاهین و پرسپولیس (سمت چپ) در کنار پدر؛
روانشاد دکتر حسن کالنی  ..پدری فرهیخته و
از مفاخر و از جنس مردان نیک روزگار که بنا به
وصیت در کاشان مدفون است.

مربیان باریج اسانس؛  25سال پیش به وقت هیروشیما؛
شاید خود این دو نفر هم  25سال پیش باور نمی کردند که سال ،90
هر دوشان در یک سال و به نوبت سرمربی یک تیم باشگاهی والیبال در
لیگ برتر باشند .اینجا هیروشیمای ژاپن است و میرمصطفی شجاعی پشت
خط زن کاشانی آن زمان ذوب آهن با مرحوم حسین معدنی همبازی و
پاسورش در تیم ملی عکسی به یادگار گرفته اند.
نیم فصل لیگ برتر والیبال سال  ،90شجاعی سرمربی باریج اسانس کاشان
بود که پس از جدایی وی حسین معدنی جانشین او شد.
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تاریخ نگاری یک زیرخاکی  52ساله در تاریخ ورزش کاشان

دیدگاه

شهر کاشان کجاست و چگونه است؟

شرحی بر افتتاح سالنی که آبی ها در آن حق آب و گل دارند

سارا آقابزرگی زاده
شهر بزرگترین مصنوع دست بشر است
و در تعاریف آمده که بیشترین تراکم
جمعیت در آن است و شاکلهی آن
حیات اجتماعی بشر است .مردمی که
یک جامعه را شکل میدهند با شرکت
در مراسم و مناسک و عضویت در گروههای اجتماعی متنوع
با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند .تعامل این نیروهای بشری
جامعه را میسازد .زمانی که مردم در عین غریبه بودن با
یکدیگر حسی مشترک را تجربه میکنند حیات اجتماعی
بشر جریان پیدا میکند.
کجایی و چگونگی شهر یعنی تا چه حد شهری را که زیست
روزمرهمان در آن میگذرد میشناسیم .چقدر به محیط
زیست ،فرهنگ ،زبان ،مذهب ،آیین ،تاریخ و گذشتهمان
اشراف داریم .آیا بر اساس درک این شاخصهها دست به
توسعه و مدرنسازی و تغییرات کالبدی آن میزنیم؟ آیا
مدرنسازی و تغییر شهر از ما انسانهای شادتر و متعالیتر
و بافرهنگتری میسازد یا خیر.
وجود تکنولوژی روز ایران ،فناوری ارتباطات ،فرودگاه،
اتومبیل(هر چند اکثرا قدیمی و فرسوده) بیمارستانها،
وجود مالها ،که اخیرا ً جایگاه مهمی در کاشان پیدا کردهاند،
و دسترسی آسان به این امکانات ،کاشان را تبدیل به شهر
رو به رشد و در حال توسعهای کرده است .دانشگاهها و
مراکز آموزشی متعدد موجب باال رفتن سطح آگاهی جوانان
در زمینههای گوناگون شده است .اما تا چه حد شهر را
میشناسیم و حال و هوای کاشان را دوست میداریم؟
برای پاسخ به این سؤالها نگاهی اجمالی انداختهایم به
فضای کالبدی شهر کاشان و ارتباط آن با مردم شهر.
تحوالت کالبدی شهر در چند سال اخیر حال و هوای شهر
را بسیار تغییر دادهاند .این تغییرات باید ابتدا بر پایهی
ِ
شناخت باورها،
شناخت شهر باشد .بدین معنا که بر اساس
تارخی مردم ساخته شده
زبان ،اقلیم ،فرهنگ و حافظهی
ِ
باشند .در غیراینصورت منجر به لجامگسیختگی و عدم
تعادل فضای شهر میشود.
در نقشهی شهری کاشان تغییرات ساختاری از قبیل احداث
زیرگذر و روگذر ،میدانها و پروژههای عمرانی دیگر در
جایجای شهر دیده میشود .به نظر میرسد که همهی
این تالشها برای توسعه شهر است .در صورتی این تحوالت
مفید به حال مردم خواهد بود که مجریان این طرحها
جغرافیا ،فرهنگ ،نیروی انسانی ،زیست روزمره و اقتصاد
و منابع کسب مردم شهر را بهدرستی رصد کرده باشند،
درغیراینصورت به هرجومرج و دیگر آسیبهای اجتماعی و
بیماریهای روانی دامن زدهاند.
در یک سوی شهر ساخت خانههای مجلل و آپارتمانها
افزایش یافته ،و در سوی دیگر شهر رونق و بازسازی و مرمت
بافت قدیمی ..آیا این تغییرات در جهت رشد و توسعه شهر
است؟ زندگی در شهری که با سرعت روزافزونی فضای آن
در حال رشد و رونق است باید به انسان احساس آرامش
بدهد .مردم با دیدن معماری قدیمی ،باید نظام و سبک
زندگی ادوار گذشته در ذهنشان تداعی شود ،فرهنگ غنی
و تاریخ را پیش چشمشان ببینند؛ و به فرهنگ خود افتخار
کنند و بتوانند آنرا با اکنون خود پیوند بزنند؛ اما چنین
پیوندی بین گذشته و حال مشکل است.
مرمت بناهای قدیمی و تغییر کارکردی آن ضمن ایجاد
فضاهای متنوع ،حافظهی تاریخی شهر را بیدار کردهاند.
مردم اکثرا ً حس و حال خوبی را در این مکانها تجربه
میکنند( .بحث درباره کیفیت و چون و چرایی عملکرد
مسئوالن این بخش از شهر در این مقال نمیگنجد)
اما مسأله اینجاست که با وجود همهی اینها مردم
جایگاه اجتماعی و هویتشان مشخص نیست و احساس
ازخودبیگانگی در آنها دیده میشود .چرا مردم کاشان شاد
نیستند؟ چرا فضای شهر کاشان دلگیر است و با وجود روند
روبهرشدش حال و هوای گذشته خود را ندارد؟
ساختمانهای عظیم چه چیزی را در ذهن ما تداعی
بستگی
میکنند؟ سبک زندگی مدرن؟ رفاه؟ امنیت؟ هم
ِ
عاطفی و زیستی؟ مجموعه عواملی که خوشبختی را برای
انسان رقم میزنند؟ بناهای مدرن با معماریای مرکب از
فرهنگهای مختلف ،تناقضها و تعارضهایی با خود به
همراه دارد که اگرچه برساختهی دنیای مدرن است و امری
بدیهی در شهر است ،اما در بطن خود به آگاهی ناقص
سازندگان آن از شهر اشاره دارد.
برای مثال اکثر این ساختمانها که کارکرد تجاری و
مسکونی دارند بهگونهای ساخته شدهاند که با آب و هوای
کاشان همخوانی ندارد.
فضاهای تفریحی به نسبت این حجم از جمعیت بسیار
اندک است.
الگوبردای صرف از فرهنگهای دیگر و استفاده از متریال
گوناگون بدون هماهنگی با جغرافیا و اقلیم و فرهنگ باعث
تعلق انسان به شهر
احساس ازخودبیگانگی ،تزلزل و عد ِم
ِ
بستگی زیستی و عاطفی بین انسانها کاهش
میشود .هم
ِ
مییابد و انسانها را در برابر هم قرار میدهد .تغییر نظام
ارزشها و سرخوردگی حاصل از عدم پیوندمان با یکدیگر
منجر به احساس بیهویتی و پوچی میشود.
اکثر مردم با قدم زدن در شهر احساس رفاه و امنیت
نمیکنند و لذت نمیبرند ،و این مردم را بدل به انسانهایی
عصبی کرده است .نمونهی رفتاری این حس را میتوان
در ترافیک دید .بوقهای مکرر و حرفهای ناپسند و
ناخوشایندی که رانندهها به هم میزند .بسیارند مردمی که
در مکانهای عمومی خلق و خوی خوشی ندارند .در صف
نانوایی ،در پمپ بنزین و ...شاهد بیاعتنایی و بیحوصلهگی
مردم هستیم.
ساختمانها زمانی سیمای شهر را زیبا میکنند و کارکرد
مثبتی دارند که با شناخت نیروهای انسانی یک شهر ساخته
شوند .بدون آگاهی شهر مکانی خواهد بود برای گسست
روزافزون نیروهای انسانی و تعامالت فرهنگ ،تزلزل ،افول
شأن و منزلت انسانی و رویارویی نیروهای منفی بین مردم.
شهر را ساختمانها و روگذر و زیرگذر و میدانها شکل
نمیدهند ،شهر ماحصل عواطف و احساست بشری است.
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*مهدی سلطانی راد
(ورزش کاشان پس از سالها صاحب
سالن ورزشی شد ).این شاید می
توانست  52سال پیش و فردای روزی که
سالن ورزشی باشگاه تاج-تختی کنونی-
در حوالی چهارراه پنجه شاه قدیم افتتاح
شد تیتر یک رسانه ی محلی در کاشان
باشد .این عکس که مربوط به سال 46
است ،همان مراسم افتتاح را نشان می
دهد .سالن باشگاه تاج که البته سالنی
متعلق به ورزش کاشان بود با رقابت دو
تیم بسکتبال افتتاح شد .یک تیم از تهران
و تیمی از کاشان .نام هر دو تیم هم چنان
که از لوگوی لباس دو تیم مشخص است
تاج است.
با افتتاح این سالن دیگر رقابت خاکی! و
آسفالتی! ورزشکاران کاشان به خصوص در
والیبال و بسکتبال چند کوچه آن طرف تر
از این سالن به پایان رسید 52 .سال پیش
اکثر چهره های نامی والیبال و بسکتبال
کاشان را در زمین خاکی چهلجریب
کنند .دو نفری که در نیمه باالی سمت چپ عکس حضور
آنها
اکثر
امروز
می شد مشاهده کرد .بلندقامتانی که
تاج
باشگاه
سالن
افتتاح
با
دارند .یکی با لباس نظامی و دیگری با عینک و کت و شلوار.
بین  70تا  80سال عمر دارند و شاید مشهورترین کاشان دیگر انگار زخم آن فرد نظامی با لبخندی متوجه دوربین است و آن فرد
آنها چهره هایی مانند منصور طباطبایی ،منوچهر و زیلی شدن در زمین عینکی با لباس رسمی و کت و شلوار هم خیره به بغل
عمرانی و ناصر فدوی باشند .با افتتاح سالن باشگاه تاج خاکی چهلجریب برای دستی سمت چپش!
کاشان دیگر انگار زخم و زیلی شدن در زمین خاکی ورزشکاران غیرفوتبالی این بله؛ آن نظامی خیره به دوربین کسی نیست جز روانشاد
چهلجریب برای ورزشکاران غیرفوتبالی این شهر به شهر به افسانه تبدیل شد!
سپهبد پرویز خسروانی رییس وقت باشگاه تاج  -استقالل
افسانه تبدیل شد!
کنونی -که همراه با تیم آبی پوش بسکتبال باشگاهش به
اشراف
شهر
این
صنعت
تاریخ
به
البته
و
ایران
ورزش
تاریخ
آنهایی که به
کاشان آمده تا افتتاح اولین سالن ورزشی این شهر با چاشنی حضور آنها و
خوبی دارند با دقت در این عکس ،دو نفر را می توانند به روشنی شناسایی
رقابت با تیم همنام کاشانی همراه باشد .بسکتبالی های حرفه ای با کمی
*آرش صالح زاده
این بار از پنجره ای نو نظاره می کنم .واژه ی نوروز را به تعبیری دیگر روایت
می کنم اکنون .همه ساله با فرارسیدن سرمای شکوفه دار اسفند چشم به
راه عید بودیم ...ذوق کودکانه ای که از میانه ی آخرین ماه زمستان در پیر و
برنا جوانه می زد و شوق رویش در بهار ،عذار همشهریان را برق می انداخت.
کودکان که با انگشت های کوچکشان ،با پرسش های مکرر از والدین ،فارغ از
اقتصاد و شرایط خوب و بد ،روز شمار فرا رسیدن تحویل سال را شروع می
کردند .پدربزرگ َچشم به راهی که آجیل ها و میوه های تازه و خوشمزه را از
قبل آماده کرده بود تا ثانیه های ابتدایی عید را در کنار فرزندان و نوه های
دوستنی اش سپری و دعای یا مقلب القلوب را قرائت کند.
سال در
فروشندگان
نوجوان ماهی کوچولو های قرم ِز سفره هفت سین که هر ِ
ِ
ِ
خیابان اصلی شهر از سمت و سوی پانزده خرداد تا رجایی صف می بندند و
ماهی شب عید.
فریاد می زنند :بدو
ِ
اما گردونه سال  ۹۹کمی متفاوت است .نه از این جهت که ُحب و عشق کم
شده باشد .نه به این خاطر که صله رحم کمرنگ شده باشد.
دلیل اینکه شرایط مالی اجازه ندهد .نه ....بلکه درکنار این موارد ،امسال
نه به
ِ
نامهربان دل سختی میهمان شهر ها و کشورمان شده ...جناب آقا یا شاید هم
ِ
خانم کرونا! این بی عاطفه ویروسی که بدون دعوت به جشن نوروز امسال ما
ِ
ایرانیان آمده و قصد دارد منحصرا ً خودش خوشگذرانی کند آن هم به شیوه
ای عجیب! اما از آنجا که ژن ایرانی در طول حیات بشری هیچ گاه به احد

حال و هوای متفاوت نوروز

ناس و احد الشی باج نداده و همیشه سینه سپر کرده برای قیصر بازی کردن،
قصد دارد کمر این کرونا را هم به خاک بمالد.
اگر چه این حریف چقر و بد بدن است ولی راه شکست دارد و تنها طریق
مقابله هم ،اتحاد و فن مراقبت است! سایر فنون فیتیله پیچ کننده ای هم
چون در خانه ماندن ،دست ندادن و نکات بهداشتی را رعایت کردن هم وجود
دارد .نیامده ام نصحیت کنم.
می دانم حال همه مان خراب است .سر ،همه درد میکند؛ قلب ها همه تیر
می کشد .خستگی گوشه ای است از زجه های روزانه مان؛ روز آفتابی ندارد
این دیار .ذهن ها همه به زندانی ایی چنبرزده می ماند به گوشه ی زندان.
وقت خوبی به سراغتان نیامدم؛ شاید سرپرست خانواری بی پول باشید یا
شاید جوانی که سالها دویده و هیچ هم دستش را نگرفته و حال پیر شده از
این خستگی .ولی هرکه و هرچه باشیم؛ همه ما دل داریم ،احساس داریم.
هر کدام هزار خاطره داریم با نوروز و صفایش؛ یکی با خانه مادربزرگ و حوض
آبی و ماهی و شمعدانی .یکی دیگر با بوی اسکناس های تانخورده ی پدر
از الی قرآن؛ یکی کنار مقبره حافظ ،یکی صحن امام رضا ،یکی وسط جاده
چالوس و یکی هم شاید آغوش عزیزش.
شرایط سخت شده امسال و قابل انکار نیست ،چرا که دیده ی واقعیت را نمی

فاصله در سمت چپ خسروانی ،عنایت آتشی-
بازیکن سرشناس آن زمان بسکتبال ایران و تیم
تاج و گزارشگر امروز بسکتبال -را می توانند
مشاهده کنند که فردی بلند قامت و مسن با
کت و شلوار مابین آتشی و خسروانی فاصله
اندخته است.
آن چهره عینکی با کت و شلوار هم که سمت
راست خسروانی به او خیره شده ،چهره بزرگ و
ستودنی اقتصاد و صنعت کاشان و ایران مرحوم
سیدمحمود الجوردی است .مردی تاثیرگذار در
کارآفرینی و رونق صنعت که چند دهه پیش
آوازه تالش و خدمات خانواده اش از کاشان هم
فراتر رفت و در این عکس آمده تا افتتاح باشکوه
سالنی که توسط او ساخته شده را شاهد باشد.
بله؛ مرحوم سید محمود الجوردی را می توان
نخستین خیر ورزشی کاشان محسوب کرد که
 52سال پیش اولین سالن ورزشی سرپوشیده
را بنیاد گذاشت.
 ..و اما کاشانی های حاضر در عکس؛ اگر سری
به ردیف پایین این عکس بزنیم ،حاج منصور
طباطبایی-بزرگ بسکتبال امروز کاشان-برای
ما چهره ای آشناست .نفر چهارم از سمت چپ
خود اوست که با کتانی تیره به دوربین خیره شده .در معرفی نفرات کامل
ردیف پایین عکس هم باید بگوییم که از سمت راست مجتبی ثابت ،مرحوم
عباس فالح ،مرحوم احمد جمال ،حاج منصور طباطبایی ،مجتبی هاشمی
زاد ،محخمد پرتو و حسین پرتو به عنوان ورزشکاران تیم بسکتبال تاج -
استقالل -کاشان در روز افتتاح اولین سالن ورزشی کاشان حضور دارند.
البته اگر بخواهیم از یک کاشانی دیگر هم در این عکس یاد کنیم کسی
نیست جز مرحوم اصغر گلی زاده-خبرنگار قدیمی روزنامه کیهان در
کاشان-که اگر ردیف باالی عکس از سمت چپ را به دقت زیر نظر بگیریم،
وی را به عنوان نفر پنجم و با قامتی بلند می بینیم.
توان سخن نگفت .شاید حس کنید که بزرگ شدید؛ حس کنید که فرقی
ندارد سال نو و کهنه برایتان؛ شاید حس کرده باشید هیچ خوشی نمانده که
بشود به آن چنگ زد؛ بهار هم چیزی جز آلرژی نباشد ،حتی شاید هیچ عالقه
ایی به این آداب و رسوم هم نداشته باشید؛ شاید اصال فکر کنید شوق عید و
عیدی برای بچه هاست؛ ولی این همه نوشتم که یک کالم بگویم؛
حال دلتان مبارک باشد...
عید نه؛ ولی عوض
شدن ِ
ِ
خوشی باطنی قلبمان را خاموش
مبارکش کنید و نگذاریم این روزهای سخت،
ِ
کند .وقت آن شده که تمام کنیم ،غم خانه ی حوادث پارسال را.
شک ندارم که زندگی عاشقانه می گذرد هرچند دشوار .پس باز به سمت
آغوش مادر می دوم تا آرام گیرم .درست است .ما در خانه می مانیم اما نباید
وامانده شویم .نباید فراموش کنیم که عشق و امید نگهدارنده ی ما است .باید
عاشقانه و مبارزانه ادامه دهیم .و ما برای بقا محکوم به مبارزه عملی شدیم
و اتحاد و همدلی ،واجب کفایی و عینی شده .سختی در دل روزگار تقدیر ما
بود .ولی نسلی را پرورش داد که شجاع و عاشق رشد کردند.
حال همه ما جالب نیست ولی یادمان باشد بعد از گذر از این هفته ها باز هم
حوض آب حیاط مادربزرگ و بوسه پیشانی پدربزرگ و بازدید های شلوغ دور
هم برایمان تکرار می شوند و چه عاشقانه به سمتشان حرکت می کنیم...
تمام می شود این ماجرا و عاشق و معشوق به سوی هم می دوند .خورشید
مثل همیشه می تابد و عشق میان ما بیش از پیش جریان می یابد.
ان َم ِع ال ُعس ِر یُسرا
و شک ندارم که خدای جالل فرمودَ :

یاد و یادکردی از یک خانواده صنعتگر خوشنام کاشانی

الجوردی ها ؛ به کارآفرینی و رونق اقتصاد فراتر از دیار سیلک می اندیشیدند

چرا هیچ کاالی صنعتی ایران برند ندارد و نمیتوان آن را در بازار جهانی
و حتی بازار داخل معرفی کرد؟ یکی از دالیل فقدان برند ایرانی را باید
در گسستگی تاریخی بنگاههای صنعتی متعلق به بخشخصوصی و حتی
دولتی جستوجو کرد .واقعیت این است که صاحبان صنایع در ایران هرگز
نتوانستهاند از قیمومیت دولتها بیرون آمده و استقالل پیدا کنند و تولید
پایدار داشته باشند .در صورتی که این اتفاق در ژاپن و حتی کره جنوبی نیز
دیده میشود .سرمایهداران صنعتی ایران به دالیل گوناگون همواره به ناف
دولت بسته شده بودند و امروز نیز تا اندازه زیادی این گونه است.
در میان صاحبان بنگاههای صنعتی ،شاید خانواده الجوردیها یک استثنا
باشند .علی اصغر سعیدی و فریدون شیرین کام نویسندگان کتاب «موقعیت
تجار و صاحبان صنایع در ایران دوره پهلوی» با جستوجو در اسناد و مدارک
خانواده الجوردی و گفتوگو با برخی از آنها ،این مساله را کالبد شکافی
کردهاند که در ادامه ،بخشهایی از این کتاب را مرتبط با موضوع یاد شده
میآوریم .نویسندگان کتاب مینویسند :حاج سید محمد نیلفروش در ۱۲۴۷
در کاشان به دنیا آمد .پدرش میرزا ابوالقاسم و مادرش ملقب به خانم بزرگ
بود.

سید محمد در آغاز در دکان بزازی به شاگردی میپرداخت .سید محمد
تا برادر بزرگش ،سید علی محمد الجوردیان در قید حیات بود با وی در
فعالیتهای بازرگانی شریک و همراه بود .در آن زمان سازمانی وجود نداشت
تا به شرکت رسمیت بخشد .در آن موقع نیل از هندوستان به اصفهان میآمد
و سید محمد این ماده اولیه صنعت قالیبافی و منسوجات را به رنگرزهای
کاشان میفروخت .سید محمد در « ۱۳۱۴تجارتخانه سید محمد الجوردیان

در میان صاحبان بنگاههای صنعتی ،شاید خانواده الجوردیها یک
استثنا باشند .علی اصغر سعیدی و فریدون شیرین کام نویسندگان
کتاب «موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران دوره پهلوی»
با جستوجو در اسناد و مدارک خانواده الجوردی و گفتوگو با
برخی از آنها ،این مساله را کالبد شکافی کردهاند
و پسران» را در تهران تاسیس کرد و آن را به پسرانش واگذار کرد.
حاج سید محمود الجوردی در  ۱۲۷۴در محله گلچغانه کاشان به دنیا آمد
و در  ۱۲۹۰با سرمایه  ۶۰تومان برای کاسبی به تهران آمد .سید محمود در
بازرگانی روشی نو داشت و به مقتضای زمانه خرید و فروش میکرد ،اسیر
شهر ،جنس و فصل خاص نبود .سرمایه را همیشه به جریان میانداخت .اگر
سود کمتری میبرد در عوض معامله بیشتری میکرد.
وی در گسترش بازرگانی خود نگاهی به خارج از کشور نیز داشت .اقدام به
واردات کاال از آلمان کرد .وی در  ۱۳۲۳اولین شرکت تجاری خانوادگی را به
نام آرین تاسیس کرد .در  ۱۳۲۶برادرش اکبر الجوردیان نیز به او پیوست .از
سال  ۱۳۳۰الجوردیها وارد عرصه صنعتی شدند.
بعدها به تولید روغن نباتی ،نخ ،پارچه ،قالی ،فالسک ،کشتیرانی و خدمات
مالی مانند تاسیس بانک و شرکتهای خدمات کامپیوتری پرداختند .در سال
 ۱۳۴۸اتاق بازرگانی ایران او را به عنوان بازرگانی نمونه معرفی کرد.
اکبر الجوردیان یکی دیگر از فرزندان سیدمحمد نیلفروش بود که در
 ۱۳۰۲در کاشان متولد شد .اکبر الجوردیان در تاسیس کارخانههای نساجی
خانوادگی الجوردیان حضوری فعال داشت و از سال  ۱۳۵۰مدیر عامل

کارخانههای مخمل کاشان ،راوند کاشان و پلیاکریل بود.
احمد الجوردی فرزند اول سید محمود الجوردی در تهران متولد شد .احمد
در  ۱۳۲۸به آمریکا رفت و تا  ۱۳۳۰به تجارت و تحصیل مشغول بود .او پس
از بازگشت از سفر آمریکا به ایران در  ۱۳۳۱در شرکت محمود الجوردیان کار
کرد و یکی از  ۳رییس ارشد شرکت توسعه صنایع بهشهر بود.
قاسم الجوردی یکی دیگر از فرزندان محمود الجوردی بود که در تهران
متولد شد و در سال  ۱۳۲۱دانشسرای عالی را به پایان رساند.
او در  ۱۳۲۴برای تحصیل در رشته اقتصاد به آمریکا رفت .قاسم الجوردی با
همکاری علیاصغر محلوجی شرکت مستقلی به نام شرکت سهامی تجارتی
ایران تشکیل داد .قاسم در  ۱۳۳۵برای تجارت به ژاپن رفت و رییس اتحادیه
ایرانیان مقیم ژاپن شد.
در آبان  ۱۳۵۲جایزه اقتصادی مرکوری را که سمبل سرعت و پیشرفت
اقتصادی بود را به عنوان عضو شورای مدیران گروه صنعتی بهشهر در پاریس
دریافت کرد.
قاسم برخالف برادران و پدرانش در سیاست فعال بود و حتی به عنوان عضو
هیات اجرایی حزب رستاخیز انتخاب شد .ثروت خانواده او در اسفند ،۱۳۴۶

۱۲میلیون تومان بود که  ۱۰سال بعد به ۸۷میلیون تومان رسید .اموال
خانواده الجوردیها پس از پیروزی انقالب و مطابق با قانون توسعه و حفاظت
صنایع ایران مصادره شد.
سرمایهداری خانوادگی الجوردی و کامیابی این خانواده ،مدیون ریاست
معنوی حاج سیدمحمود الجوردی است/.دنیای اقتصاد
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روایتهایی از قدیمی ترین
هتل شهر؛
*مهدی سلطانی راد
برای خواندن حکایت احداث نخستین هتل مدرن در
کاشان باید به اوایل دهه  50سفر کرد .به سالهایی که
شاید در کاشان فقط یک مهمانسرای معروف و متعلق
به شهرداری میزبان مسافرها بود اما توصیه عال ِم و فقیه
مردمی شهر به یک دوست باعث شد تا کاشان در آن
زمان داشتن هتل را هم تجربه کند.
برای شنیدن این روایت حاج علی اکبر سیاح-فرزند
مؤسس فقید هتل قدیمی شهر -صبح یک روز زمستانی
برایم از آن روزها می گوید .سالی که همه مقامات شهر از
شهردار و فرماندار تا رییس شهربانی وقت آمدند و اولین
هتل مدرن شهر را با وجود تنها  10اتاق افتتاح کردند.
حاج علی اکبر سیاح ایدهی راه اندازی هتل سیاح را
متعلق به مرحوم آیت اهلل سیدمهدی یثربی می داند و
می گوید :مرحوم آیت اهلل یثربی با پدرم-مرحوم حاج
رمضانعلی سیاح -رفاقت و دوستی دیرینه داشت .پدرم
قبل از هتل داری از بنکداران معروف میدان میوه و تره
بار در کاشان بود.
سالها بعد البته چون در شهر فردی خوشنام و در امور
هتل و رستوران داری ،دارای وجهه مردمی بود از سال
 57تا  75ریس اتحادیه صنف هتل و رستوران و طباخ و
واحدهای فروش اغذیه و از سال  67تا سال  75نیز رییس
مجامع امور صنفی در کاشان بود.
خب کاشان شهر مسافرپذیری بود و مرحوم آیت اهلل
یثربی حدود  48سال پیش به پدرم توصیه می کنند
چون در شهر ما محل اقامت مناسبی برای مسافران
متدین و مسلمان نیست شما بیا و برای این قشر یک
هتل مناسب و آبرومند در کاشان بساز .پدرم این توصیه
را پذیرفت و هتل سیاح به عنوان اولین هتل مدرن کاشان
با  10اتاق افتتاح شد.
اما داستان صدور مجوز و پروانه این هتل هم برای خودش
جالب است .به گفته ی حاج علی اکبر سیاح ،هتل در
حال تکمیل بود که فرماندار وقت کاشان وقتی شنید
در خیابان اباذر ساختمانی در حال احداث است بسیار
مشتاق و عالقمند شد که این ساختمان تبدیل به هتل
شود علت آن هم این بود که فرماندار در آن سال برای
جلب مسافر و رونق گردشگری کاشان در تعدادی از
جراید سراسری کشور برای بنای تاریخی باغ فین تبلیغ
زیادی کرده بود از این گذشته ،در باغ هم گویا قسمتی
را مانند بازارچه روز مهیا کرده بود ،غافل از این که شهر
ما هتل آبرومند و مسکن مناسب برای پذیرایی از مسافر
ندارد و این شد که قبل از عید نوروز در شهر گشتند و
ِ
مالک ساختمان
دنبال سرمایه گذار و اشخاصی بودند که
مناسب شبیه هتل و دارای قابلیت اسکان مسافر باشد.
در این بین فرماندار در حالی که گچکار مشغول تکمیل
راهروهای هتل سیاح با  10اتاق بود با وجد و خوشحالی
موضوع اهمیت جلب گردشگر برای کاشان را مطرح و از
پدرم خواست اینجا را به هتل تبدیل کند ! و حتی این
موضوع را با خواهش و تمنای فراوان مطرح کرد.
مرحوم پدرم که البته با توصیه مرحوم آیت اهلل یثربی و
با نیت اسکان مناسب عموم مردم به ویژه متدینین شروع

جیرجیرک /از وقتی که کرونا پایش را توی ایران گذاشته،
زندگی ما هم زیر و رو شده .نه اینکه خیال کنید من یا
عیال یا خدای ناکرده یکی از از اعضای خونه دچار شدیم.
خوشبختانه خیر .اگر چه اعضایی نمونده .من هستم و او.
تا پیش از این فکر می کردم بچه ها که سر و سامان بگیرند
و بروند و خوشبخت باشند دیگر من و عیال هم دوباره لیلی
و مجنون می شویم .اما کور خوانده بودم .این دوتایی شدن
کجا؟! و اون دوتایی بودن کجا؟! حاال فقط از کرونا بگویم که
همه جا درگیرش هستند.
از وقتی که حرفش زده شده تا حاال که خود لعنتیش آمده
عیال کار و ورزش و جلسات و خرید و پرسه زدن و سرک
کشیدن دور مغازهها و مقایسه قیمت ها ،همه و همه را رها
کرده .نشسته روی کاناپه .ریموت کنترل تلویزیون و ماهواره
در یک دست ،و گوشی هوشمند دست دیگرش .دائماً توی
تلگرام و واتساپ و اینستا ولگردی می کند و هر چه خبر
منفی از هر گوشه دنیا هست دانلود می فرماید .بعد همه را
به صورت شفاهی با من به اشتراک میگذارد .میروم توی
آشپزخانه .به کتاب و نوشته هایم سرگرم می شوم .اما بی
فایده است .دائم صدا می زند بیا بیا؟ جیرجیرک! ببین اینجا
بیمارستان بهشتیه!
تصویری از اورژانس و تخت هایی که بیماران خوابیده اند
را نشانم می دهد .می گویم :خُ ب که چی؟ میگه اینا همه
کرونا گرفته اند! میگم از کجا میدونی؟ میگه :پاش نوشته.
چند لحظه بعد دوباره بلند بلند میخواند :مرگ چهار نفر در
کاشان .سیزده نفر در قم ،تهران که نگو!! اینها میگویند۳۰
نفر ولی  ۳۰۰نفر فقط امروز مرده .و همینطور مرگ و مرگ
و مرگ!!
وقتی بی تفاوت مشغول خوردن شام میشوم ،می آید و
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اولین بود اما دیانتش را پای پیشنهاد ساخت آن هتل بزرگ حراج نکرد

به ساخت این سازه کرده بود از فرماندار فرصت خواست
تا روی پیشنهادش فکر کند.
مرحوم پدرم به فوریت موضوع را با مرحوم آیت اهلل
یثربی مطرح کرد و ایشان نیز به پدر توصیه کرد پیشنهاد
فرماندار را بپذیر اما به شرط صدور مجوز قانونی از طرف
دولت که امکان ادامه حیات این هتل همیشگی باشد.
مرحوم پدرم نیز این شرط را با فرماندار مطرح کرد و
فرماندار هم که به نوعی از این هوشمندی و آینده نگری
پدرم تعجب و شگفت زده شده بود با سرعت و شتاب
امور اداری صدور مجوز که باید از تهران پیگیری می شد
را انجام داد.
اما چرا مؤسس هتل سیاح در سال  56پیشنهاد ساخت
هتلی بزرگ تر همراه با امتیاز وام و تسهیالت بانکی..
در کاشان را نپذیرفت؟ حاج علی اکبر سیاح در این باره
می گوید :سال  56بود که رییس شهربانی وقت کاشان
به مرحوم پدرم گفت ما می خواهیم یک هتل بزرگ و
حسابی در کاشان بسازیم و هر چقدر هم وام و تسهیالت
نیاز باشد به سرمایه گذار می دهیم ،شما چون در این
مورد تجربه دارید و به نوعی پیشکسوت هستید پیش
قدم شوید.
عالوه بر این فرزندان پسر شما هم کمک تان هستند و
می توانند از عهده اداره آن هتل بزرگ برآیند.
پدرم پس از این پیشنهاد ،آن را با من که آن زمان حدود
 17ساله بودم و دیگر برادرانم مطرح کرد و گفت اگر
برای احداث آن هتل  3یا  4ستاره بخواهیم وام بگیریم
الجرم باید ضوابط و قوانین هتل داری آن دوره را هم
رعایت کنیم که مثأل در قسمتی از البی هتل باید قسمت
سرو و عرضه مشروبات الکلی -مانند بار  -و دیگر موارد
مخالف با شرع اسالم نیز ارائه شود .مرحوم پدرم روی
مذهبی بودنش این پیشنهاد را حتی طی  5نوبتی که از
او خواستند نپذیرفت.
البته علت نپذیرفتن پبشنهاد را هم به مسؤالن آن زمان
نگفت اما در ناصیه خود می دانست پسفردا که آن هتل

 3یا  4ستاره افتتاح شود از او خواهند پرسید امکانات و
مکان سرو مشروب و  ..کجاست؟!
متدین بودن مؤسس هتل سیاح البته در ارائه نوع و مدل
نوشیدنی هایی مانند نوشابه در رستوران هتل هم نمود
داشت .به گفته حاج علی اکبر سیاح چند سال بعد از این
که هتل افتتاح شد ،کنار آن رستورانی هم دایر کردیم که
با  36کارگر ،روزانه هزارپرس غذا به همراه حدود 1200
نوشابه طبخ و ارائه می کردیم.
طبعأ کنار غذا برای مشتری نوشابه هم قرار داشت
که البته ما آن زمان در رستوران فقط برندهایی مثل
کانادادرای و کوکاکوال استفاده می کردیم .مرحوم پدرم
چون در آن دوره تولید و عرضه یکی دیگر از برندهای

معروف نوشابه در اختیار یکی از معتقدین به فرقه های
مخالف مذهب شیعه بود زیر بار استفاده و توزیع این برند
نمی رفت زیرا نمی خواست عایدی فروش در جیب آن
فرد برود و به همین منظور فقط نوشابه های کانادادرای
و کوکاکوال در رستوران توزیع می شد.
اما جالب اینجاست که در آن مقطع نمایندگی آن برند
نوشابه در ایران ،وقتی فهمید استقبال و فروش آن دو
برند دیگر در رستوران و هتل ما خیلی باالست ،یک هفته

فانتزی من و عیال و کرونا !
پشت میز مقابلم مینشیند و دوباره شروع میکند .هر کدام
هم ایهام داشته باشد ،خودش با ذهن خالقش (بخوانید
متوهم) داستان و تراژدی برایش می سازد .همه اینها می
تواند قابل تحمل باشد با یک گوش درد و دیگری دروازه
کردن .اما مشکل اینجاست که ترجیع بند هر خبر کرونا
ویروسی و یا ک ً
ال منفی میگوید :دیدی! حاال هی انکار کن!
اص ً
ال بهتر بگویم :از وقتی کرونا آمده منو مقصر اصلی می
داند و چنان با خشم اخبارش را میخواند که بدش نمیاد
برای هر کدام یک سیلی آبدار نثارم کند .واضح تر بگویم
بعضی اوقات مرا مقصر نمیداند بلکه مرا عین خود ویروس
کرونا می بیند .اص ً
ال خود خود خودشم!!
بهش میگم :عزیز من هرچی که تو شبکه های مجازی می
نویسند که حقیقت نیست .میگه :آره تو نشریه شما حقیقت
می نویسید!! برو برو دم کوزه بزار آبشو بخور! اص ً
ال شماها
جرئت ندارید حقیقت را بنویسید! یا می ترسید منافع تون
به خطر بیفتد! می گویم :المصب منافع ما این هاست که
برای تو میآورم .می گوید :از کجا معلوم پول نمی گیرید؟
شایدم می گیری خونه نمیاری؟! میگویم :آره! می برم جایی
دیگر و برای یکی خیلی از تو...
کار باال میگیرد و می بینم حاالست که پوستم را بکند و
پر از کاه کرده بر سر در خانه آویزان کند تا عبرت دیگران
شوم .فرار را بر قرار ترجیح می دهم و رو به خانه مادر که
خوشبختانه نزدیک است .جایی که گریزگاهی و نه پروازی
که پناهگاهی است.

*احمد قرائتی
چند روز پیش در دنیای مجازی شاهد چیزی بودم بس
جالب و پرسش برانگیز .حدود ده بار آن را تماشا کردم.
برنامه از این قرار بود که خوانندگان گمنام و غیر حرفهای
در موسیقی مهارت خود را در حضور چهار داور که از
شهرت جهانی برخوردارند و خیل عظیمی از تماشاگران
هنردوست به نمایش می گذارند .هدف نهایی داوطلبین راهیابی به هالیوود است.
از قضا چند وقت پیش تلویزیون خودمان هم از آن برنامه واگیره کرده بودند که
از نظر کیفی خیلی باقی داشت.
برنامه مورد نظر در انگلستان اجرا میشود هنرمندان کشورهای مختلف جهان
مجاز به شرکت در آن هستند .اما موضوعی که این برنامه را از روند عادی خود
متفاوت می کرد این بود که جوانی با سیمای آسیایی پشت میکروفون قرار می
گیرد و شروع به تالوت آیاتی از قرآن کریم با صدایی مخملی و آرام میکند.
دوستانی که این برنامه مشهور را دنبال میکنند ،خرق عادت کارگردانان و
تهیهکنندگان آن را بهتر درک میکنند.
دقیقهای از شروع برنامه نمیگذرد که چهره داوران و تماشاگران خط مقدم به
طرز آشکاری تغییر میکند .حالتی عمیقاً عرفانی و حزنی شیرین همه را فرا

چند ساعت بعد که برمی گردم ظاهرا ً فضا آرام شده .تصور
می کنم فراموش کرده .ولی زهی خیال باطل .اگر آخر
شب باشد ظاهرا خاموشی زده و بخواب رفته .پس آهسته
و پاورچین کنارش روی تخت دراز می کشم و پتو را سر
میکشم .اما ناگهان همچون شیر ماده در بند می غرد که:
به تو نگفتم آهسته بیا؟ تازه خوابم برده بود ،بیدارم کردی!
میگویم :از این آهسته تر...؟ می گوید :می خواستی زودتر
بیای .اصال بگو ببینم تا حاال کجا بودی؟ برو همونجا که
تا این نصف شب بودی! و همینطور یک دم می غرد تا
خُ رناس من بلند شود .خداییش اینجا دیگه دلش به رحم
میاد و آتش بس می کند .اما میشنوم که زیر لب می گوید:
المصب سر میذاره میره! خوش به حالت.
اما اگر روز باشد در سکوت ،تازه فرصت کرده همه پست
ها را بخواند .چون زبان باز میکند که :از بیرون که میآیید
باید حتماً حمام کنید (مثل تو) دست به فرمان ماشین
زدهاید (مثل تو) سیگاری ها بیشتر در معرض خطرند (مثل
تو) آنهایی که با حیوان سروکار دارند (مثل تو) تو و تو و تو
مصداق همه اینهایی.
میگویم :عزیز من! تو از این شانس ها نداری و برایت
متاسفم .چون عمر طوالنی در خانواده ما ارثی است .می
گوید :بله می دونم! آدمو دق می دید تا بمیرید .ولی خوب
دیگران چه گناهی دارند؟ وقتی تو ویروس بگیری مرا هم
مبتال می کنی در خانواده من برعکس عمرها کوتاه است .در
جوابش می گویم :نترس! من از این شانس هم بی بهره ام!!

چرا آنها گریستند؟

میگیرد و باالخره دوربین اشکهای سرازیر شده حضار را نشانه میگیرد.
به داوری اینجانب صحنهای بس تکاندهنده و غریب و پرسش برانگیز بیننده
کنجکاوی را درگیر خود میکند .به راستی آنها چرا به گریه افتادند؟!؟
آیا اگر در حضور ما مسلمین چنین اتفاقی می افتاد به این اندازه منقلب می
شدیم؟ این مردمان اص ً
ال گوشهایشان با چنین امواج صوتی همدم نیست.
کلمه ای عربی نمیدانند .تیپ فکری و احساسی و زیبایی شناسی شان در
چهارچوب دیگری است .ظواهر فیزیکی و طرز لباسها و آرایش موها و سر و
صورت از لون دیگری است و و هیچ گونه قرابتی با مسائل ماورایی و عرفان
و الهیات و مناسک مذهبی و باألخره تفکر دینی بدان گونه که ما میشناسیم
به چشم نمیخورد .در زمانه ای که ابرهای سیاه افراط گرایی اسالمی آسمان
خاورمیانه ،زادگاه ادیان ابراهیمی را فراگرفته و قتل و غارت و تجاوز و آتش ،مردم
آن را به ستوه آورده.اعمال جنایت بار گروههایی که از یک خدا و یک پیامبر و یک
کتاب ظاهرا ً پیروی میکنند باعث چنان موجی از اسالم هراسی و تحرک نازیها

در هتل ما اقامت داشت تا ما را راضی به نصب تابلوی
شرکت خود بر باالی رستوران و پایین کشیدن تابلوی
کانادادرای و کوکاکوال کند !! این فرد حتی پیشنهاد داد
روزی  50جعبه نوشابه رایگان در اختیارتان می گذاریم
تا تابلوی برند ما بر باالی رستوران نصب شود اما مرحوم
پدرم با این پیشنهاد هم راضی به توزیع و ارائه نوشابه آن
شرکت نشد.
با نقل حاج علی اکبر سیاح ،داستان پیک های
دوچرخهسوار توزیع غذای بیرونبر هم در آن دوره
شنیدنی است .افرادی که در کاشان  25پرس غذا را با
نظم و ترتیب و دقت روی هم چیده و با قراردادن چند
سینی کوچک و متوسط بر روی یک سینی بزرگ بر روی
سر ،سوار بر دوچرخه آن را در محالت شهر و بین کسانی
که سفارش داده بودند توزیع می کردند.
حاج علی اکبر سیاح در این باره می گوید :آن زمان
های فردی با هتل و رستوران ما همکاری می کرد که
کارش همین بود ،یعنی توزیع غذای بیرونبر با دوچرخه
در محالت کاشان را بر عهده داشت و انصافأ مهارت
خوبی هم به ویژه در کنترل دوچرخه هنگام حمل غذاها
داشت .اما جالب است که یک روز این فرد حین حمل
غذاها در یکی از معابر کاشان با دوچرخه سوار دیگری
تصادف کرد و به دنبال این رخداد و بر هم خوردن
تعادل این پیک دوچرخه سوار همه غذاها بر سطح معبر
سرنگون شد! و ...
اگر چه نزدیک به دو دهه از درگذشت مؤسس هتل سیاح
کاشان می گذرد اما نوه وی-حمیدرضا سیاح -از کودکی
راه و رسم هتل داری و فعالیت در صنعت گردشگری را
آموخته و سالهای زیادی است که همراه پدر به مدیریت
هتل می پردازند.
حمیدرضا سیاح اما در چند جمله به ادای حق یکی از
بزرگان دولتمرد کاشان در حفظ اصالت معماری کهن
این شهر و در نتیجه رونق گردشگری کاشان می پردازد
و می گوید :درسالهای نخستی که در هتل راهنمای
گردشگران بودم ،هنگامی که سخن از معرفی اماکن
و ابنیه تاریخی کاشان می شد در نهایت حمام خان،
تیمچه امین الدوله ،مسجد و مدرسه سلطانی و آقابزرگ،
حمام باغ فین و سیلک قابل معرفی بود ولی با سن
و سال کمی که داشتم نویددهنده اقدامات شخصیتی
مانند مهندس محلوجی بودم که در قامت یک وزیر،
دلسوز شهرش و محور مرمت و بازسازی تعدادی از خانه
های تاریخی کاشان بود.
مهندسی که آن روزها حوالی سال -73می گفتند خانه
ای قدیمی را از زیر خیابان بیرون آورده و تمام مدیران
شهر را مجاب به اجرای پروژه و حفظ ابنیه و تعدادی از
خانه های تاریخی شاخص می کرد.
آن روزها نمی دانستم قرار است شهرم در آینده ای
نزدیک به« شهر خانه های ایران» تبدیل و خانه عامری
ها ،خانه ای که از زیرخاک و ققنوس وار سربرکشید ،
روزی هتلی بین المللی و نمونه در سطح جهان و مایه
آبروی ما کاشانی ها خواهد شد.

می گوید :آره ...ولی چی...؟ چی گفتی تو؟!
می گویم :هیچی! اصال من چیزی نگفتم!
همه اینها چیزی نیست که مایه دلواپسی باشد .بحث زن
و شوهری هم نمک زندگی است .البته به شرطی که شور
نشود .مال ما هم به قول آشپزهای زیرک شور که نه ،ولی
کمی خوش نمک بوده است .اما از اینجا به بعدش را چه
کنم؟ می ترسم نمکش برای فشار خونم خوب نباشد .به
خصوص که خود عیال نیز فشار خون باال دارد .می گویید
حاال مگه چی میخواد بشه در آینده؟ شما که بیشترش
رو گذرونده اید؟ اآلن می گویم :سالی که قرنی به پایان
میرسد یعنی ۱۴۰۰خیلی نزدیک است .قراراست بازنشسته
شوم .از این پس در خانه بنشینم و بخوابم و بخوانم ،به
پارک بروم و هزاران کار جا مانده را جبران مافات کنم .اما
با این اوضاع و احوال و این راهی که عیال مهربان در پیش
گرفته باید فکر بازنشستگی یا همان با زن نشستگی را از
سر به در کنم .وگرنه سر از تیمارستان در می آورم .اگرچه
میدانم برای آنجایش هم عیال متفکر (ببخشید متوهم)
تدبیری اندیشیده است .یک بار هم ناخودآگاه آن را به زبان
آورد وقتی که گفت :خوبه! عوضش دو تا حقوق می گیری!
یکی بازنشستگی و یکی حقوق کارکرد ساعتی که به کارگاه
داییم اینا می روی! خیلی وقته می خوام پرده ها و مبل ها
رو عوض کنم حقوقت کفاف نمی داد .البته یک ساعتهایی
را هم میتوانی بروی اسنپ مسافر کشی کنی که می شود
سه تا حقوق.
عیال مهربان چندان بی راه نمی گوید .میگویند هر چه خدا
بخواهد خواهد شد ،اما هرچی زن بخواهد شده است.
اص ً
ال چه معنی داره مرد تو خونه بنشینه اخالقش فاسد
میشه اینجور نیست شما چه فکر می کنید.

و نئو فاشیستها و نژادپرستانه شده که دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی و متا
لهین را به تفکر برای پیدا کردن راه برون رفت از این آشوب و داشته است .در
این هنگامه راستی چرا آنها گریستند ؟!؟
نویسنده این سطور چنان بضاعت علمی که بتواند به طور مبسوط موضوع را
تبیین کند در خود سراغ ندارد .بحث دین ورزی امروز چنان فربه شده که از
وجوه گوناگون تاریخی ،روانشناسی و حتی اقتصادی قابل بررسی است و هر یک
آموزگاران و محققین مخصوص به خود را دارد .تا آنجا که حقیر می فهمد در
سیر تحوالت تمدنی مغربزمین ،حوادثی رخ داده که در جوامع ما جایشان خالی
است .رنسانس ،انقالب صنعتی،جنبش اصالح وینی که آخری بیش از همه در
بحث ما دخیل است ،جنلشی مذهبی در برابر پاپها بر پا کرد که بر آزادی انسان
مسیحی تاکید داشت.و پروتستانیزم از ان بیرون امد .
مردمان بستوه آمده از جباریت و مفت خوارگی سردمداران کلیسا علیه آنان به
حرکت در آمدند و آنان را از اریکه قدرت به زیر کشیدند تا باالخره امر مقدس
در جایگاه واقعی خود فرو نشست  .به عبارتی دین ساالری مسیحی و دنیاپرستی
پاپها و سلطنت ظالمانه شان بتاریخ پیوست .تا باالخره آموزههای مسیحی و معنا
کردن آنها از تیول صرف آنان بدر آمد و آزادی وجدان و عقیده و آزادی در فهم
ادامه دارد...
متن مقدس و فردیت جان گرفت.

شنبه  24 /اسفند 1398
شعر طنز
شعر طنز
ُکرونا
به خیالت که شدی مثل تهمتن کرونا
خیر،هستی همه جا مثل هریمن کرنا
آمدی گر چه در این ُملک پشیمان بروی
مردم ما همه هستند تهمتن کرونا
ای زچین آمده،ماچین تو را می شکنیم
آمدی از چه سبب در وطن من کرونا؟!!
ما که فوالد به یک ُهرم نفس ذوب کنیم
نیستی سخت تر از قدرت آهن کرونا
ما در آفاق همه شهره به رزمیم و جهاد
نیستی هیچ بدان لحظه ای ایمن کرنا
خواستی ریشه کنی در وطن پاک دالن
ای هزیمت شده با ناله و شیون کرونا
گر به گیالن سفری داشته ای از سر کین
منهدم می شوی از مردم مازن کرونا
گر روی جانب یک پیرزن ایرانی
بشکند شاخ تو را با نخ و سوزن کرونا
نکند سمت من آیی که پشیمان بشوی
می خوری سیلی محکم فقط از من کرونا
گر ز سیلی نروی،کار دگر خواهم کرد
می زنم بر سر تو دسته هاون کرونا
نیست اینجا که تو جوالن بدهی ای همه ترس
در ب ِرملت ما باش فروتن کرونا
نتوانی به تن مردم ما رخنه کنی
وزن تو نیست به اندازه ی ارزن کرونا
مشو ای دیو تو با مردم ایران سر شاخ
می کنیم خاک تو را،با همه ی فن کرونا
ما فقط در ب ِر زنها همه تسلیم شویم
با خبر نیستی از قدرت یک زن کرونا
............................................................
تقدیم به نمایندگان جدید مجلس
چون رسد پایت درون صحن مجلس ای وکیل
درد مردم را بکن از عمق جان حِ س ای وکیل
با خدا باش و درستی کن ،ریا کاری مکن
چون رسد پایت درون صحن مجلس ای وکیل
چون به مجلس پا نهادی«جهد کن» پیوسته
باش
پاکباز و پاک دل مثل مدرس ای وکیل
طرحهای خوب را تصویب کن با شور و شوق
چونکه دکتر هستی و یا یک مهندس ای وکیل
یادی از مردم بکن این مردم مظلوم ما
گر تو را قسمت شود بین المجالس ای وکیل
تایر ماشین دولت گشته سوراخ از سه میخ
تایر پنچر کند پیوسته فس فس ای وکیل
دیگران بستند بار خویش را از این نمط
سر در آوردند از سر چشمه مس ای وکیل
یا برادرهای خود را برده سوی پایتخت
تا نباشند آگه از این خلق مفلس ای وکیل
شد یکی شان شهردار شهر خوب لنگرود
دیگری شد کاردار شهر قبرس ای وکیل
چار سالی را که تو هستی وکیل شهر ما
باش بهر شهر خود مانند حارس ای وکیل
در لواسانت نبینم چون وکیالن دگر!!!!!؟
کاخ سازی کرده ای (هذا علی قس!!؟) ای وکیل
یا طرف داری کنی از سارقان بانکها
بانک ثامن!!بانک ثالث!! بانک خامس!! ای وکیل
بسکه در حلقوم ماکردند دود گازوئیل
شد به پا از سینه ها آوای خِ س خِ س ای وکیل
خورده ام خون جگر از بس در این دور و زمان
می شوم آخر دچار درد (ام اس) ای وکیل
* رنگرز کاشانی

ضایعه غمبار درگذشت شماری از
همشهریان به علت شیوع بیماری
سهمگین کرونا را به خانواده های
داغدار آنان تسلیت عرض می
نماید.
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در گفت و گو با کارشناس مسئول مناسب سازی اداره بهزیستی کاشان؛

مناسب رفت و آمد توان یابان ،راه درازی داریم
هنوز برای رسیدن به شهر
ِ
*مهدی سلطانی راد
شهری برای همه شهروندان؛ این شعاری است که میتوان در حوزه
تسهیل رفت و آمد توان یابان در محیط شهری و بر مبنای آن ،شهر
بهتری را برای آنان فراهم ساخت .توان یابان هم از این شهر سهم دارند.
برای زندگی بهتر و صدالبته ایفای نقش بر مبنای پتانسیل ها و توانایی
هایشان در توسعه شهر و جامعه.
این گفتگو کوشش می کند دغدغه ها و مشکالت توان یابان که در
نظر جامعه سنتی «معلول» خوانده می شوند را در حوزه عبور و مرور
شهری و در سطح جامعه در گفت و گو با جواد دولتی «کارشناس مسؤل
مناسب سازی اداره بهزیستی کاشان» واکاوی کند.

مخل برای موتوری ها یا رفت و آمد عادی ؟!!

دولتی «کارشناس مسؤل مناسب سازی اداره بهزیستی کاشان» در آغاز
می گوید :مناسب سازی معابر نه تنها فرد توان یاب جسمی حرکتی و
ذهنی بلکه افراد سالمند را هم شامل می شود .ممکن است جانباز دارای
نقص عضو هم جزو مطالبه کنندگان معابر مناسب سازی شده باشد.
توان یابان هم مانند افراد عادی جامعه باید بتوانند براحتی در شهر رفت
و آمد داشته باشند و به سهولت کارهای اداری خود را انجام دهند.
این سهولت برای توان یابان شامل محیط زندگی خود فرد می شود که
مربوط به اداره بهزیستی است.
ما در این زمینه اقدامات الزم را انجام داده ایم .بخش مهمتر،حوزه

عمومی تر و شهری است که عمومأ بر می گردد به شهرداری که 10
سالی هست مقوله اجرای مناسب سازی شهری در کاشان با کمک این
نهاد آغاز شده و طی چند سال گذشته کارهایی نیز مدیران شهری انجام
داده اند .در این روند مقرر بوده با مشورت و برنامه ریزی ما یعنی اداره
بهزیستی چند خیابان مرکزی شهر-باباافضل ،رجایی ،بهشتی و کاشانی-
را مناسب سازی کنند.
جواد دولتی در ادامه می گوید :البته کارهایی شده ،ولی خب متاسفانه
اگر خودشان با ویلچر از این مسیرها-گیت های داخل معابر -رد شوند
فکر نمی کنم به راحتی بتوانند رفت و آمد کنند! گیت هایی که در
پیاده روهای محور میدان امام حسین تا چهارراه آیت اهلل کاشانی تعبیه
کرده اند ناقص است ،عمال فکر نمی کنم فرد توان یابی بتواند خیلی از
این گیتها رد شود! بعضی جاها دهانه گیت باریک است ،بعضی جاها باز
است .کأل خیلی جالب نیست و این تعبیه به صورت کامل انجام نشده.
من طی 1سال و نیم گذشته که این مسؤلیت را پذیرفتم حداقل  5الی
 6نوبت به ویژه از ابتدای سال گذشته تا اکنون در جلسات مختلف از
شهرداری این اقدامات-مناسب سازی -را کیفی تر و مداوم انجام دهند
اما آنها هم بحث های بودجه ای را مطرح می کنند.
به عقیده وی در بحث مناسب سازی بیشتر توان یابان جسمی حرکتی
ما مطرح هستند چون برای فرد نابینا در سنگ فرش معابر با چیدمان
کف فرش که انجام می دهند مقداری عبور و مرور برای آنها سهل تر
است اما به نظر می رسد در بحث مناسب سازی معابر برای جسمی
حرکتی ها،کسی که مأمور این کار است صرفأ می خواهد کار انجام شود!
و بیشتر رفع تکلیف مدنظر است! به نظر من اگر می خواستند کار کیفی
تری انجام شود باید حتما فرد مسؤل مربوطه در مدیریت شهری ،با ما
بازدیدی در سطح معابر شهری ترتیب می دادند ولی خب متأسفانه این
*مسعود قرائتی
ظهر روز پنجشنبه هشتم اسفند ماه ستاد علوم پزشکی کاشان میزبان
خبرنگاران و اصحاب رسانه شهر بود تا همانطور که انتظار میرفت،
رئیس اداره بهداست علوم پزشکی ،تمام باید و نباید های حول محور
کرونا را به اطالع خبرنگاران و به تبع آن مردم شهر برساند.
این معاونت دانشگاه علوم پزشکی این بار خود به تنهایی سکان جلسه
را در دست داشت و بیپرده تمامی بود و نمود کرونا را با نمایندگان
رسانه در میان گذاشت تا آنان نیز به نوبه خود آن را با مردم به اشتراک
بگذارند.
بدان امید که رفتارهای علمی و چاره ساز جایگزین تولید ترس و
اضطراب گردد و جلو سیل شایعاتی که این روزها نقل مجالس و
شبکههای اجتماعی گردیده سد شود.
دکتر مسعود دهقانی با مقدمهای از سرماخوردگی و تفاوت باکتری و
ویروس گفت آنچه مسلم است مبارزه با باکتری در علم پزشکی موفق
تر از مبارزه با ویروس بوده و هست.
داروی آنتی باکتری تولید شده اما آنتی ویروس یا ویروس کش تولید
نشده .شاید یکی از علل این فقدان ،تنوع ویروس ها باشد که هر ساله
تجربه می شود .اینکه ویروس ها دائماً ریزتر ،مقاوم تر و تغییر شکل
یافته تر می گردند و آنتی ویروس ها نمی توانند آنها را ریشهکن کنند.
وی گفت هر ساله تنوعی از ویروس ها خصوصاً در کودکان تحت عنوان
سرماخوردگی بروز پیدا میکند به طوری که تاکنون  ۱۰۰تا  ۲۰۰نوع
ویروس برای سرماخوردگی وجود دارد از همین رو معموالً پزشکان
دارویی تجویز نمیکنند تا جایی که گاهی ما نیز مستاصل میشویم.
وی در ادامه گفت ماهیت این ویروس ها یکی است اما شکل آن تغییر
می یابد .بیشتر سرماخوردگی ها با عطسه  ،بدی تنفس ،بدن درد و
گاهی اسهال بروز پیدا میکند

اما کرونا چیست؟

دکتر مسعود دهقانی پس از بیان این مقدمه گفت :اکنون از میان همه
این ویروسها یکی هست بنام کرونا  ،که از کشور چین در اواخر سال
 ۲۰۱۹خیزیده است و چون جدیدا کشف شده به آن  niewو به سبب
شکل آن که تاجدار است به آن کوید  ۱۹و به اختصار کرونا می گویند.
این ویروس ابتدا در حیوانات بوده اما برای آنها کشنده نیست سپس از
بدن حیوان به انسان آمده و بعد از آن از انسان به انسان سرایت میکند
و مهمترین آثار آن نیز با تب سرفه و بدن درد بروز پیدا میکند .البته
عالئم دیگری هم هست اما کم است.

کارها انجام نشده .چند باری هم رفتیم و معابر نامناسب را هم دیدیدم و
با عکس و تصویر مستندسازی و در کمیسیونها و نشستهای مختلف
ارائه کردیم که رفع عیب شود ،اما باز هم می گویند بودجه نداریم و
پیمانکار رفته و !! ..
برخی دوستان شهرداری در موضوع تعبیه گیت ها در معابر معتقدند این
وسیله ،رفت و آمد را مختل می کند ،البته بهتر است بگوییم رفت و آمد
موتوری ها را مختل و دچار مشکل می کند!
«کارشناس مسؤل مناسب سازی اداره بهزیستی کاشان» با بیان این
که البته ما موارد دیگری را هم در بحث مناسب سازی عبور و مرور از
شهرداری مانند بهینه سازی سرویس های حمل و نقل عمومی شهری
برای توان یابان خواسته ایم یادآور می شود :ما از آنها خواستیم به
فراخور مسیرهای مختلف چندتایی اتوبوس مناسب سازی شوند .ما
مسیرهای مختلفی بنا به گستردگی محل زندگی توان یابان داریم اما
تقریبا 4مسیر فاز  1و  ،2راوند و خیابان سعیدی-نطنز -را انتخاب کرده
ایم که که بیایند و  4اتوبوس را از حیث تجهیز به َجک وسیله باالبر
ویلچر ،مناسب سازی کنند.
کنارش هم مکان یابی کردیم تا چند تا ایستگاه را هم مناسب سازی
کنند که این البته یشنهاد خود شهرداری بود .شهرداری بعدأ گفت ما
نمی توانیم در اتوبوس َجک بگذاریم چون هزینه باالی  150میلیونی
داشت که این مربوط به قبل از تورم یک سال اخیر است! شهرداری گفت
اگر خواسته باشیم برای هر یک از این چند مسیر اتوبوس ها را تجهیز
کنیم ،هزینه باالیی باید صرف کنیم.
بنا به روایت «جواد دولتی» پس از این داستان ،گفتیم ابتدا ،وسط و
انتهای چند ایستگاه را با پیشنهاد خودتان مناسب سازی کنید یا وسط
اتوبوس را وسیله ای تعبیه کنید تا مددجو راحت تواند از اتوبوس وارد
و خارج شود .این مورد را هم گفتند از نظر فنی و ایمنی مشکل دارد
و راننده نمی تواند مرتب آن وسیله را بگیرد و بکشد و بگذارد داخل
اتوبوس و کار سختی هست! اخیرأ اما با همراهی فرمانداری نظرشان این
بوده که میخواهیم اتوبوس ها را جک دار کنیم!
این بحث حاال فعأل رفته در بحث جک و بودجه .البته االن در کاشان
اتوبوسی داریم که چند سالی است مجهز به جک شده و ظاهرأ بیشتر
برای امورات مجموعه کاشانهمهر مورد استفاده قرار می گیرد .حرف آخر
مدیریت شهری هم این است که در حال حاضر تجهیز همزمان 4یا 5
اتوبوس به جک برای مان مقدور نیست و سالی یک دستگاه را شاید

بشود برایش کاری کرد!

ما ناظریم و شهرداری عامل اجرا

این مسؤل حوزه مناسب سازی در اداره بهزیستی کاشان در ادامه می
گوید :البته بگذریم که در حمل و نقل ویژه توان یابان جسمی حرکتی
قرار شد چند دستگاه ون را هم مناسب سازی کنند.
این مورد را قرار بود شهرداری با بخش خصوصی صحبت کند یا خود
شهرداری به مناسب سازی این ون ها اقدام کند که در این زمینه هم
مشکل اعتباری داشتند و فعال هم اقدامی نشده! در مجموع و در حوزه
مناسب سازی شهری ،کار اجرایی با شهرداری است و اداره بهزیستی
فقط ناظر است.

دبیرخانه اجرایی مناسب سازی در بهزیستی است .هر استانی هم برای
خود مجزا تصمیم می گیرد و مدیرکل استان هم مسئولیت دبیرخانه
مناسب سازی را بر عهده دارد .ما گزارشات این حوزه را جمع می کنیم
و مسئولیت نظارت و پیگیری هم با خود ماست .در ساختار عمرانی و
شهریِ بهزیستی بودجه ای تعریف نشده ،لذا در حوزه مناسب سازی
شهری ،شهرداری باید هزینه و امور اجرایی را عهده دارشود.
به گفتهی وی در بحث مناسب سازی معابر برای توان یابان ،سرتاسر دو
طرف خیابان باید این مورد انجام شود .یعنی کل دو طرف ،گیت گذاری
شود که از آنها موتور عبور نکند .نمی شود متراز  500متر از یک خیابان
را مناسب سازی کنند و کل پیاده رو اول تا آخر ،فقط یک قسمت را
مخصوص عبور و مرور یک توان یاب آن هم با ایراد فنی در نظر بگیرند
چون باید حداکثر مسیر و کار کیفی و ابعاد ویلچر را هم در نظر گرفت.
جالب است در بعضی پیاده روها و جایی که به وروی یک کوچه ختم می
شود شما ناگهان به نقطه ای بدون سراشینی و رمپ برخورد می کنید
که توان یاب ویلچری ،راحت می تواند از آن منحرف شود تعادلش را از
دست بدهد و سقوط کند.
در این زمینه مثال در خود همین پیاده روها می بینید برخی شهروندان
خودرو خود را وسط پیاده رو! پارک می کنند که البته همان شهروندان
ممکن است بگویند ملک شخصی مان است اما مشکل راه بندان و
ممانعت از عبور یک توان یاب با این کار چگونه قابل هضم است؟
مناسب رفت و
جواد دولتی با بیان این که ما هنوز برای رسیدن به شهر
ِ
آمد توان یابان راه درازی داریم معتقد است :فالن فرد توان یاب ممکن
است برای رفت و آمد خود از آژانس استفاده کند اما در این بین راننده
ای هم پیدا می شود که حتی به قیمت گرفتن کرایه بیشتر ،انتقال
ویلچر به قسمت صندوق عقب خودرو برای او سخت است و از این
گذشته ،خود توان یاب هم شاید نتواند نگاههای ترحم آمیز آن راننده
را بپذیرد.
در این حوزه آنقدر مشکالت ریز و جزیی هست که اگر شخصی از نزدیک
نبیند متوجه آنها نمی شود .یک بخش دیگر مرتفع شدن معضل مناسب
سازی معابر ،به ایجاد گیتهای عبور و مرور در وسط خیابانهای پررفت
و آمد بر می گردد .مانند خیابان شهید رجایی که باید هر 300-200
متر یک گیت عبور ویلچر در وسط خیابان تعبیه شود که متأسفانه این
مورد اصأل رعایت نشده و توان یابان در این خیابان هیچ امکان عبور و
دسترسی به آن سوی خیابان ندارند.

مناسب سازی؛ راه طوالنی در ادای سهم ادارات

«کارشناس مسؤل مناسب سازی اداره بهزیستی کاشان» در گام دوم
نظرات خود پیرامون داستان تسهیل رفت و آمد توان یابان در سطح شهر
می گوید :در حوزه مناسب سازی ،بحث دوم به ادارات دولتی ،بانک ها و
مجتمع های تجاری مانند پزشکان بر می گردد .یعنی سختی یا سهولت
رفت و آمد توان یابان به این اماکن.
ما یکی از مشکالت بزرگ مان با ساختمان های پزشکان است که نه 10
سال پیش ،بلکه در همین دو سه سال اخیر ساخته شده .توان یابی که
برای آزمایش چشم یا شنوایی یا مشکل دندان می خواهد به این مجتمع
ها مراجعه کند عمدتأ با ورودی و یا آسانسور آنها مشکل دارد .مانند دو
مجتمع پزشکان ورودی خیابان زیارتی .من و شمای سالم شاید ماهیانه

رئیس بهداشت در نشست خبری دانشگاهعلومپزشکی با اصحاب رسانه شهر:

زنجیره انتقال کرونا را قطع کنیم

رئیس اداره بهداشت علوم پزشکی دلیل اختالف بین اطبا را ،بروز
ظواهر مختلف این بیماری دانست و گفت :ماهیت کلی هر دو ویروس
آنفوالنزا و کرونا یکی است و به دنبال آن عمده داروها و برخوردها هم
مشابه است .سبس دهقانی با گالیه نتیجهگیری کرد که ":آنچه آدم را
پا گیر می کند استرس است".
او اضافه نمود اگر همه چیز را به مردم بگوییم  ،ترس و اضطراب ناشی از
آن مشکل ایجاد میکند و اگر نگوییم باز هم مشکل است! چون مدیون
هستیم .پس به مثابه تیغ دو لبه است.
دکتر دهقانی علت بروز مشکل را از نوع نگرش متفاوت مردم میداند و
میگوید نگرش مردم و به دنبال آن طیف برخورد آنان متفاوت است.
اگر آالرم بزنیم ،یک عده از ترس سکته می کنند.در مقابل عده ای هم
بی خیال میشوند .و در این وسط عده ای سالم و عده ای ناسالم همه
باهم کار و زندگی میکنند .
در این میان عده ای که ما نگرانشان هستیم ،سالخوردگان ،بیماران
زمینه ای و زنان باردار هستند.چون  98در صد مبتالیان بهبود و تنها 2
درصدمرگ میدهد 10 .تا  20درصداز آنان نیاز به بستری شدن دارند و
مابقی در خانه بهبود می یابند.

ویروس کرونا چگونه منتشر می شود

دکتر دهقانی در مورد انتشار این ویروس می گوید :عکس هایی که از
یک عطسه گرفته شده ذراتی را نشان می دهدکه در هوا منتشر میشود.
ویروس کرونا در همین ذرات و قطرات است .جدای از این عمل،حتی
اگر شخص سرفه و عطسه هم نکند ،باز این ذرات آب دهان است که به
هنگام صحبت بر روی دست و اشیائ مجاور ما می نشیند .این ذرات به
کمک دست به آب دهان یا چشم ورود پیدا میکند و باعث ابتال میشود.
خوشبختانه در روده و معده این ویروس سرکوب می شود  ۹۱درصد
پزشکان معتقدند انتشار از قطره است و فقط یک درصد میگویند از
طریق هوا نیز این ویروس وارد بدن می شود زنجیره را قطع کنیم به
کرونا مسلط شده ایم خالصه و چکیده صحبت و درخواست رئیس دایره
بهداشت علوم پزشکی کاشان به قطع زنجیره سرایت بیماری داللت
داشت از مردم درخواست می نماید تا سطوح را با محلول آب و وایتکس
به نسبت  ۱به  ۴۹و یا الکل به نسبت  ۱به  ۷ضد عفونی کنند تا اثر
قطرات پاک شود.
حوله دست خشک کن مشترک نداشته باشیم دستها را به تکرار با آب
و صابون بشویید از دست دادن و روبوسی پرهیز کنیم و همه اینها با یک

یکی دو بار هم به این مجتمع ها مراجعه نکنیم اما توان یابی که مشکل
جسمی حرکتی دارد شاید هر ماه مجبور به مراجعه به پزشک باشد.
االن در ارزیابی هایی که ما هر سال به مناسبت جشنواره شهید رجایی
داریم ،همه ادارات دولتی-حدود  70اداره -که بخواهند در ارزیابی و
رتبه بندی از ما نمره بگیرند30-نمره برای مناسب سازی -به نوعی
مجبورند برای کسب نمره باال هم که شده علیرغم کمبود منابع مالی،
به حوزه توان یابان هم توجه کنند .یعنی این تنها اهرم زور ما در مقابل
ادارات است که وارد این عرصه شوند.
به گفتهی وی نامناسب بودن محل های ورود برخی ادارات برای توان
یابان باعث شده آنها کمتر در شهر عبور و مرور کنند .توان یابی که
افرادی مانند فرزند ،برادر و خواهر و  ..همیشه در کنار او هستند خب
البته مشکل چندانی برای عبور و مرور ندارند اما آن فرد ویلچریِ محروم
از وجود این افراد ،اگر از ویلچر خود برای عبور و مرور در سطح شهر
استفاده نکند ،روز به روز اوضاعش از حیث روحی روانی و جسمی تحلیل
می رود و بدتر می شود .یعنی چون در شهر معابر و ورودی اکثر ادارات
مناسب رفت و آمد او نیست در خانه خودش را محبوس می کند.
جواد دولتی با اشاره به این که طبق ارزیابی های ما هم اکنون تقریبا
حدود  20الی  25درصد مبادی ورودی ادارات شهرستان مانند اداره
امور مالیاتی و تا حدودی آموزش و پرورش برای رفت و آمد توان یابان
مناسب سازی شده اند می گوید :یعنی حدود  70درصد ادارات دولتی
ما در این زمینه مشکل دارند .ما در زمینه نمره دهی به ادارات در بحث

مناسب سازی ،چند شاخص داریم مانند ورودی اداره که هم سطح با
معابر کوچه یا خیابان باشند یا اگر اختالف ارتفاع دارند ،نیاز به رمپ
وجود دارد .شاخص بعدی خود ساختمان هست که اگر دارای طبقات
است حتمأ باید دارای آسانسور باشد .شاخص بعدی مربوط به سرویس
های بهداشتی ادارات است .در این شاخص غیر از اداره بهزیستی ،هیچ
اداره ای را تاکنون ندیده ام که در اصطالح دارای سرویس بهداشتی
فرنگی باشد.
به بیان کارشناس مسؤل مناسب سازی اداره بهزیستی کاشان در بحث
مناسب سازی ،فالن اداره ممکن است بگوید ارتباط مردم با من خیلی
کم است اما این دلیلی بر عدم ایجاد شرایط مطلوب رفت و آمد یک توان
یاب به آن اداره نیست.
چه اداراتی مانند آب و فاضالب و برق و گاز که مشترک و مراجعان
زیادی دارند و چه حتی اداراتی که مراجعان چشم گیر ندارند باید در
بحث مناسب سازی وارد شوند ،چون ممکن است تنها یک نفر در سال
سراغ آنها را بگیرد و همان یک نفر هم یک توان یاب باشد.
و اما سخن پایانی جواد دولتی کمی تا قسمتی شنیدنی و از منظر قانون
است که می گوید :قانون جامع حمایت از معلولین که سالیان گذشته
پایه اش گذاشته شد ولی سال گذشته تصویب و ابالغ شده یکی از
شاخص های اصلی آن ایجاد سهولت ایاب و ذهاب توان یابان در محیط
شهری است .یکی از نکات مهم این قانون ،اقدام شاکیان خصوصی یعنی
توان یابان بر علیه دستگاهها و اداراتی است که در حیطه مناسب سازی
اقدام نکنند .یعنی اگر مددجوها این قانون را بخوانند ،بخوبی می توانند
استفاده کنند چرا که قانون فوق العاده محکمی است و جرائم سنگینی
هدف است و آن قطع سرایت ویروس به یک دیگر که اگر ما در قطعه
این زنجیره موفق شمیم به کرونا مسلط شده ایم.

آمار مبتالیان و مرگ و میر کرونا در کاشان چه میزان بوده؟
دکتر دهقانی در پاسخ به این سوال میگوید مهم نیست چند نفر مبتال و
چند نفر مردهاند مهم آگاهی و مبارزه مردم با این بیماری است تا کرونا
مثبت مهم نیست کوبید  ۱۹است که مهم است اختالف بین علمای
پزشکی دهقانی می گوید عدهای از علمای علم پزشکی بر این عقیده
اند که این بیماری حتی در زمانی که عالمت ندارد( حالت کمون)واگیر
دارد .اما در مقابل عدهای هستند که می گویند وقتی تظاهر بیماری
آشکار شد واگیردار میشود.
ضمنا شنبه  17اسفند دکتر علیرضا مروجی-رییس دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان نیز در نشست خبری اظهار
داشت ۳۱۶️ :نفر ،به طور تقریبی برابر با  ۳۸درصد بیماران مشکوک
به کووید  ۱۹در محدوده منطقه کاشان و آران و بیدگل از بیمارستان
ترخیص شدند /شمار بستریهای مشکوک به بیماری کووید  ۱۹از ابتدا
تاکنون در این منطقه از مرز  ۸۰۰نفر گذشته است.
به طور تقریبی از نمونههای ارسالی بین  ۴۰تا  ۶۰درصد مثبت و
همچنین بین  ۴۰تا  ۶۰نیز درصد منفی است ،یعنی کرونا ندارند اما از
ابتدا کسانی که به عنوان بیمار کرونایی بستری میشوند ،درمان کرونا
را دریافت میکنند /.جوابهایی که به این دانشگاه برمیگردد ،ارزش
اپیدمولوژیک دارد اما پزشکان و پرستاران بیمارستانها از نظر انسان
دوستی درمان آخر را از همان اول تجویز میکنند و جوابهایی که با
تاخیر میآیند ،هیچ تاثیری در روند درمان بیماران ندارد و آمار بیماران
در دوران پس از کرونا آنالیز خواهد شد.
قرار شده است در کشور موارد مثبت را دکتر کیانوش جهانپور به
صورت استانی اعالم کند و سامانه نیز چون هم اکنون امور آن را انجام
نمیدهیم ،به روز نیست اما این مشکل به مرور برطرف میشود /.با
کمال تاسف برخی دانشگاههای علوم پزشکی کشور برخالف این قانون
عمل کرده و موارد را در اختیار خبرنگاران می گذارد و به همین جهت
مشکالتی پیش آمده است️ .این بیماری در کنار مرگ و میر ،موضوع
ناتوانیهایی است که ایجاد و مردم را خانهنشین کرده و به هرشکلی
غیبت از کار دارند و به همین جهت مهم شده است /.ترس زیاد به باور
روانشناسان تبدیل به بیتفاوتی میشود و بی خیالی بیش از حد نیز
خوب نیست چون مردم توجه نمی کنند
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نامه جمعی از اهالی رسانه کاشان به رییس جمهور؛

کاشان را در وضعیت فوق العاده قرار دهید
جمعی از مدیران مسؤل ،سردبیران و فعاالن رسانههای محلی
کاشان در نامهای خطاب به رییس جمهور ،با تشریح وضعیت
بحرانی شهرستان کاشان به دنبال شیوع بیماری کرونا ،از
حسن روحانی خواستار شنیدن صدای مردم منطقه کاشان و
تدبیر عاجل و فوری برای جلوگیری از بروز یک بحران عظیم
تر انسانی ،در این منطقه شدند.
مشروح کامل این نامه بدین شرح است:
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران
با سالم و احترام؛
همانگونه که مستحضرید ،کاشان علیرغم تالش شبانهروزی
کادر پزشکی و درمانی در وضعیت بحران شیوع کرونا قرار
دارد.
ظرفیت بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان که محل
مراجعه بیماران منطقه شمال استان است ،با بیماران کرونایی
تکمیل شده است.
اعالم شفاف و صریح تعداد مبتالیان و جانباختگان کرونا
توسط نماینده عالی دولت در شهرستان ( ۸۸فوتی و ۱۰۵۶
مبتال) و تکذیب سخنگوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با
کرونا ،بر شبهات و ابهامات جاری افزود؛ اما در هر خیابان
خلوت شهر حجلهای روشن است و حجم پیامهای تسلیت در
شبکههای اجتماعی ،نشاندهنده عمق فاجعه و رشد تصاعدی
آن نیز نشان از افزایش شیوع بیماری در کاشان دارد.
با این حجم از بحران فراگیر و جانگیر ،امکانات الزم و کافی
در این منطقه موجود نیست و تصمیمات و اقداماتی که
تاکنون توسط مدیران شهری اتخاذ شده است با عمق این
بحران تناسبی ندارد.
فقدان توانمندی در مدیریت فضای موجود و همچنین عدم
نظارت کافی بر چگونگی عملیاتی شدن مصوبات ،باور عمومی
را نسبت به عبور از این بحران کم کرده و شرایط عمومی مردم
روزبهروز سختتر میشود.
خانوادههای کارگری و شاغلین در ادارات همچنان ناگزیرند
در این شرایط در محل کارشان حاضر شوند و همانگونه که
تصریح شد ،ظاهر شهر ،بهجز حجلههای عزا ،تاکنون رنگ و
بوی یک شهر بحرانزده را به خود نگرفته و از فرماندار نیز
خبر مهم ،قابلتوجه و اثرگذاری شنیده نمیشود.
و تأسفبارتر اینکه ،در شرایطی که جان انسانها در تدبیر
سریع و تصمیمگیری دقیق مدیران دولتی در ثانیهها و
دقیقهها خالصه میشود ،چشم مدیران شهرستانی برای
اقدامات اساسی به مرکز استان؛ و چشم استان نیز به پایتخت
خیره مانده است.
جناب آقای روحانی؛
کاشان ،متأسفانه دارای تجهیزات پزشکی و زیرساختها
و امکاناتی در سطح یک شهرستان است و این کاستیها
و کمبودها در بحران اخیر ،ظهور و بروز بیشتری داشته
و عملیات پیشگیری ،کنترل و مقابله با ویروس کرونا را با
مشکالت جدی روبرو کرده است.
آقای رئیسجمهور؛
ما اهالی رسانه در منطقه فرهنگی کاشان ،بر اساس رسالت
حرفهای و احساس مسئولیت اجتماعی ،با انعکاس بخشی
از واقعیت امروز منطقه ،از شما خواستاریم صدای مردم
دارالمؤمنین را بشنوید و قبل از آنکه بیش از این دیر شود،
با اعالم وضعیت فوقالعاده ،دیار تمدن  ۷۵۰۰ساله سیلک را
دریابید.
رونوشت:
جناب آقای دکتر سعید نمکی ،وزیر بهداشت درمان و آموزش
پزشکی جهت استحضار
جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جهت
استحضار
حضرت حجتاالسالموالمسلمین سید محمود علوی وزیر
اطالعات جهت استحضار
جناب آقای دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان جهت
استحضار
امضا کنندگان:
محمدابراهیم پور :مدیر مسئول عصر کاشان
محمدامینی :مدیرمسئول آرمان کاشان
جواد تقیزاده :مدیرمسئول اهل کاشانم
جابر تواضعی :سردبیر طوبی
علی جاویدپناه :سردبیر پیک سیلک
عطیه جوادی راد :مدیرمسئول کاج
جواد جهانآرایی :عضو شورای سردبیری آرمان کاشان
مطهره حاجیزاده :سردبیر کاشان نیوز
میثم حسان :مدیرمسئول انوشه
محمدعلی خرمی :مدیرمسئول مشکات آنالین
مجید رفیعی :سردبیر سابق بهشت پنهان و فعال رسانه
سید حسین ساداتی نژاد :مدیر مسئول سراج
سید محمود ساطع :سردبیر کاج
مهدی سلطانیراد :سردبیر کاشان آنالین
عباس شافعی :سردبیر سابق کاشان نیوز و فعال رسانهای
حوریه شیواپور :سردبیر مردم کویر
صادق صدقگو :مدیرمسئول طوبی و سردبیر مشکات آنالین
سید محمد علوی :سردبیر انوشه
سعید غالمیان :مدیرمسئول کاشان نیوز
محمود قامت :مدیرمسئول مردم سیلک
مسعود قرائتی :سردبیر مردم سیلک
قاسم گندمی :مدیرمسئول عامر نیوز
مرضیه گیالسی :سردبیر کاشان امروز
علی مصلحی :سردبیر کاشان فردا

آخر
صفحهآخر
صفحه

www.payk-sialk.ir

شنبه |  24اسفند | 1398سالچهارم| شمـاره 8 |52صفحه

دستگاه قضایی و انتظامی کاشان همچنان در سکوت و محرمانگی کامل!
*علی جاویدپناه
نگران نباشید! اتفاقی نیفتاده است! تقریبا دو ماه
قبل ،شنیده شد یکی از مدیران دستگاه های
اجرایی کاشان به اتهام سوء استفاده مالی بازداشت
و روانه زندان شده است و از آن زمان تاکنون هیچ
واکنشی از سوی مسئوالن مربوطه صورت نگرفته
است.
دستگاه قضایی و انتظامی شهرمان حدود دو ماه
است که ُمهر سکوت بر لب زده اند .تنها کسی که به
این خبر ،عکس العمل نشان داده علی اکبر مرتضایی
فرماندار کاشان -است که در نشستی با خبرنگاراندر بهمن ماه گفت« :این پرونده روند قانونی خود را
طی می کند و اطالع رسانی درباره این موضوع باید
از طریق دستگاه قضایی انجام شود که با توجه به
حساسیت موضوع و سر و کار داشتن با آبروی افراد
ممکن است چیزی اثبات نشود ،بنابراین ابتدا باید با
جمع آوری مستندات این موضوع بررسی و جزییات
آن مشخص شود».
در این روزهایی که بحث ویروس کرونا ذهنها را
به خود مشغول کرده است طبیعی است که دیگر
موضوعات خبری در البالی اخبار کرونا گم می
آقایان مسئول ،عمل آن
شوند .چه خوب بود که
ِ
مدیر را همچون ویروس کرونا ببینند.
ما ترسمان از این است که آن مدیر بازداشتی ،مدتی
بعد درجایی دیگر و در سِ َمتی دیگر مشغول به کار
شود و به ریشمان بخندد .به قول معروف «مار
گزیده همیشه از طناب سیاه و سفید می ترسد»
*مهدی وطن خواه برزکی
تحلیل بازار مسکن برای
تحلیلگران اجتماعی و
اقتصادی از اهمیت باالیی
برخوردار است .چرا که
مسکن از جهت دارایی،
دکتر محمد مهدی
دواتگران نقش کاالی سرمایه ای
رئیس اتحادیه امالک کاشان
را ایفا می کند و از لحاظ
سرپناه و امنیت ،کارکرد اجتماعی دارد .اما آن
چنان کارکرد اقتصادی آن بر دیگر جنبه های آن
غالب شده است که گاهی از نگاه مسئوالن و
سیاست گذاران اقتصادی جنبه اجتماعی آن به
فراموشی می رود.
مسکن از نیازهای اولیه و اساسی انسان است
که از طرفی تامین آن می تواند باعث احساس
امنیت فرد شود و از طرفی عدم ارضای آن باعث
ناخرسندی و ایجاد بحران های اجتماعی شود.
بازار مسکن در  9ماه ابتدایی سالجاری نسبت به
مدت مشابه سال گذشته از بابت حجم معامالت
با افت قابل توجهی مواجه شده است .با کاهش
ارزش پول ملی و تحوالت بوجود آمده در بازار
رقیب یعنی طال و ارز ،بازار مسکن بی تاثیر نماند
و دست خوش تحوالتی گردید و افراد را با هر
نوع تقاضا از جنس مصرفی و سرمایه ای به سمت
خرید ملک و امالک کشاند.
در نهایت این تقاضای مازاد بر عرضه و سوداگری
های انجام شده توسط برخی از فعاالن مسکن به
یک باره شاهد افزایش  200درصدی قیمت آن
بودیم.
درحال حاضر بازار مسکن زیر چنبره و حاکمیت
مطلق سوداگران است و  ۷۰درصد بازار مسکن
را دالالن و سوداگران اداره میکنند و آنها به
هر جهتی که میخواهند مسکن را میبرند .کاشان
نیز از این غائله مستثنی نبوده و شاهد افزایش
قیمتی بودیم که خارج از حد باور بوده است .در
این گزارش بر آن هستیم تا ضمن گفتگو با دکتر
دواتگران رئیس اتحادیه امالک و اتومبیل کاشان
به تحلیل بازار مسکن بپردازیم.
محمد مهدی دواتگران رئیس اتحادیه امالک و
اتومبیل کاشان در گفتگو با هفته نامه مردم سیلک
گفت :خرید و فروش مسکن در کاشان نیز همچون
کالن شهرها شاهد رشد افسار گسیخته قیمت
بوده و بازار را برای تقاضای مصرفی تنگ کرده
و جوالنگاه دالالن شده است .به نحوی که حتی
برخی از مشاغل حتی پزشکان نیز تمایل زیادی به
سرمایه گذاری در این حرفه نشان داده اند.
گرچه یک ماه اول سال جاری ،حرف اول را
فروشنده می زد اما در حال حاضر شاهد رکود در
بازار هستیم.
درشرایط فعلی وضعیت مسکن در بالتکلیفی به سر
میبرد و معاملهای در بازار مسکن انجام نمیشود،
یعنی مردم تا ثبات شرایط ،نه ملکی را میفروشند
و نه قصد دارند ملک خود را به فروش برسانند،
از جهتی اکثر جمعیت کاشان که متشکل از
کارمندان و کارگران می باشند توان خرید مسکن
با این نرخ قیمت را ندارند و میلی به خرید یا
تعویض مسکن خود نشان نمی دهند.

واقعیت های قیمت مسکن

کارشناسان حوزه مسکن بر این باور هستند که
در شرایط کنونی قیمت مسکن فراتر از حد توان
خرید مردم است ولی می توان با آرامش نسبی در
بازار رقیب یعنی طال ،سکه و ارز شاهد ثبات در

از مدیر بازداشتی چه خبر؟

و ما بارها در موضوع سوءاستفاده مالی مسئوالن
َگزیده شده ایم.
باور کنید که عمل ناپسند نیز مانند یک ویروس
کرونا می تواند خطرناک باشد .لذا انتظار می رود
همانطور که با ویروس کرونا برخورد می شود و
اطالع رسانی صورت می گیرد با خطای یک مسئول
نیز همین گونه مقابله شود.
ما االن نمی دانیم که با گذشت نزدیک به دو ماه
از بازداشت آن مدیر ،وضعیت وی چگونه است؟ آیا
مستندات الزم جمع آوری شده است؟ آیا آن فرد
اکنون در بند است یا آزاد؟! ذهن کنجکاو انسان ها
از آنجایی که در پی کشف حقیقت است اگر از راه
اطالع رسانی درست به آن دست پیدا نکند ممکن
است به اخبار غیرموثق متوسل شوند و به شایعات
دامن بزنند .تقریبا هفته ای نیست که از سوی
فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان ،اخبار مرتبط
با دستگیری اراذل و اوباش ،معتادان ،سارقان و

کالهبرداران و قاچاقچیان با عنوان عملیات «ظفر»
بازتاب داده نشود .حتی وقتی شخصی یک َد ِر کنتور
آب را می دزدد سریعا بازتاب پیدا می کند اما اینکه
چرا واکنشی در مقابل بازداشت آن مدیر خطاکار
صورت نگرفته ،قابل تآمل است!
اگرچه تالش دستگاه قضایی و انتظامی برای حفظ
عمومی جامعه ،در جای خود قابل تقدیر است،
نظم
ِ
اما رفتارهای دوگانه در برابر متهمان نیز نمی تواند
قابل توجیه باشد.
تابستان همین امسال بود که تصویری (که بیشتر
شبیه یک عکس یادگاری بود) منتشر شد .در آن
تصویر ،مأموران نیروی انتظامی به همراه امام جمعه
مشهد اردهال در کنار یک متهم به جرم سرقت
حضور داشتند که درحال بازسازی صحنه بودند.
متنبه کردن دیگران
شاید آن کار برای عبرت و
ّ
هم انجام گردید .اما آیا با متهمان بانفوذ و پر
قدرت شهر نیز چنین برخوردی صورت می گیرد؟
اگر مسئوالن محترم ،نگران این هستند که اطالع
رسانی درباره مدیر بازداشتی ،آبرویش را در معرض
فنا قرار خواهد داد ،باید گفت ضرورتی ندارد که اسم
و تصویر او را منتشر کنید.
بلکه می توان در چهارچوبِ حداقل های قانون
آیین دادرسی کیفری ،اطالع رسانی الزم انجام
گیرد .حتی می شد با حروف اختصاری مثال «ع-
چ» نشان داده شود .ولی ظاهرا مسئوالن ،همین را
هم به صالح ندانسته و ترجیح داده اند که سکوت
پیشه کنند...

گفتگو با رئیس اتحادیه امالک و اتومبیل کاشان

تحلیل تب  40درجه ای مسکن

مسکن نیز باشیم .از طرفی دیگر باید سالیانه یک
تا  1/5میلیون مسکن در کشور ساخته شود ولی
در سالهای اخیر بین  ۳۰۰تا  ۳۵۰هزار واحد در
نوسان بوده است که امیدواریم طرح ملی مسکن تا
حدودی این کاستی را پوشش دهد.
از دیگر مشکالت پیش رو تعین قیمت مسکن و
نحوه قیمت گذاری می باشد که باید بر اساس
متغیرهای صحیح صورت پذیرد .از متغیرهای
تعیین قیمت مسکن می توان به قیمت زمین و
مصالح ساختمانی و هزینه ساخت اشاره کرد.
طبق گزارش مرکز آمار ایران در فصل بهار سال
جاری نسبت به بهار سال گذشته قیمت فروش یک
مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی
افزایش  174/6درصدی داشته است .بعد از قیمت
زمین ،مصالح ساختمانی در قیمت خانه اثرگذار
است .براساس برآوردهای انجامشده ،تورم مصالح
ساختمانی همچون سیمان با  ۲۴درصد ،سنگ با
 ۲۷درصد ،آجر و بلوک با  ۲۸درصد ،سرامیک
با  ۳۸درصد ،گچ و گچکاری با  ۴۴درصد روبرو
بوده است .با توجه به آمار های فوق باز قیمت
مسکن فراتر واقعیت می باشد و جای خالی نظارت
مسئوالن را به رخ می کشد.
دواتگران در پاسخ به این پرسش که قیمت مسکن
در شهرستان کاشان چه میزان واقعی می باشد
گفت :متاسفانه برخی مواقع قیمت ها سلیقه ای
بوده و خارج از نظر کارشناسی می باشد و عموما
نشأت گرفته از انسانیت و انصاف فروشنده و خریدار
است و دولت نیز نمی تواند برسر هر قرارداد حاضر
شده و نظارت کند لذا بهترین راهکار قیمت گذاری
مسکن ،آن است که طبق نظر کارشناسان اتحادیه
امالک و سازمان نظام مهندسی صورت پذیرد.
وی همچنین افزود :در طی سال های گذشته با
افزایش قیمت زمین و مصالح روبرو بوده ایم که
باید با همکاری مسئولین شهرستان با واگذاری
زمین به مردم و همچنین استفاده از طرح های
انبوه سازی و آپارتمان سازی در کاهش هزینه
ساخت مسکن از تب افزایش قیمت کاسته شود.

نقش دولت در کنترل بازار مسکن

کارشناسان با تاکید بر اینکه با این شرایط ،رکود
مسکن ادامه خواهد داشت راه حل را در حضور

دولت در بازار مسکن می دانند .و اینکه بخش
خصوصی باید مسکن بسازد ،اما توزیع عادالنه آن
و اینکه چه نوع مسکنی و برای چه قشری بسازد
باید در اختیار دولت باشد ،ولی برخی حضور دولت
و دخالت دولت را غیر منطقی و غیر قانونی می
دانند.
اما باید توجه داشت با فرض الگو گرفتن از بازار
آزاد کشورهای اروپایی و توسعه یافته ،باید دانست
رویه ضد انحصار در تمامی این کشورها وجود دارد
و با ابزار مالیات سنگین مانع فعالیت سوداگرانه
مسکن میشوند.
به همین دلیل است که مسکن در این کشورها
کاالی مصرفی محسوب می شود زیرا اجازه
نمیدهند تقاضاهای سوداگرانه وارد بازار زمین و
مسکن شود.
ابزار آنها هم مالیات دقیق و آمار دقیق معامالت
و مالکان است .طرح مالیات بر خانههای خالی که
زمزمههای آن حدود دو سال قبل به گوش رسید و
عمری بیش از  40سال دارد امسال در دستور کار
مجلس و دولت قرار گرفته است.
مطابق سرشماری سال  ۱۳۹۵بالغ بر  ۲۵میلیون
و  ۴۱۲هزار خانه موجود است که تنها  ۲۲میلیون
و  ۸۳۰هزار واحد آن دارای سکنه است و مابغی
خالیست و به دست دالالن رد وبدل می شود.
تصویب این طرح می تواند حتی با فشار روانی
خود ،این میزان مسکن خالی را به بازار واقعی
منتقل نماید.
رئیس اتحادیه امالک کاشان در خصوص دخالت
دولت در زمینه مسکن معتقد است :بهترین راهکار
دولت برای بحران مسکن دخالت نکردن است اما
نباید مثل مردم تماشاچی اوضاع نیز مسکن باشد.
باید در توزیع عادالنه مسکن اعمال حاکمیت کند.
باید با اخذ مالیات بازدارنده از خانههای خالی و
لوکس ،بازار مسکن را از سوداگران پس بگیرد.
تنها به سیاست گذاری کالن ،آن هم با مشورت
متخصصان بسنده کند و کار را به نظام مهندسی و
اتحادیه های امالک محول کند.
وی همچنین حذف کد رهگیری توسط دولت
فعلی را حرکتی نادرست می داند که باعث افزایش
تخلفات در حوزه خرید و فروش مسکن گردید
است.

روانشناسی
مراقب باشید مسموم نشوید...
نفیسه اصیلی فرد

کارشناسی ارشد روانشناسی

همه ما هر روزه در معرض رفتارهای
آزاردهنده اطرافمان قرار می گیریم
و به صورت خواسته یا ناخواسته این
رفتارها را بروز می دهیم .رفتارهایی
که جسم و روح را آزار می دهند و
انرژی را تخلیه می کنند « رفتارهای سمی» هستند .باید
این واقعیت را بپذیریم که همواره در اطرافمان آدم هایی
هستند که دوستمان ندارند و کاری در این زمینه از دستمان
بر نمی آید .اگر این واقعیت را بپذریم که نه هرکسی مجبور
است ما را دوست داشته باشد و نه ما مجبوریم همه را
دوست داشته باشیم مواجه با آدم های سمی برایمان بسیار
آسان تر خواهد بود.
ویژگی های افراد سمی را بشناسیم.
سمی ها غیرقابل پیش بینی هستند!
افراد سمی یک روز کامال صمیمی و مهربون و روز دیگر سرد
و بی عاطفه اند و هیچ توضیح واضحی برای نحوه رفتار خود
ندارند و مدام این سوال را به ذهن متبادر می کنند که « آیا
من کاری کرده ام که باعث ناراحتی شده است؟
سمی ها هیچوقت عذرخواهی نمی کنند!
این افراد حاضرند دروغ بگویند و مدام در حال توجیه خود
هستند ولی عذرخواهی نمی کنند و همیشه حق به جانب
هستند.
سمی ها همیشه برنده هستند!
آنها در ارتباط به دنبال بحث کردن و البته برنده شدن
هستند تا اندازه ای که حاضرند واقعیت را تحریف کنند.
سمی ها خودخواهند!
اولویت انسانهای سمی خودشان هستند و به افکار و
احساسات و نیازهای دیگران اهمیت نمی دهند و بی توجه
اند و همدلی و درک متقابل ندارند و افراد پرتوقعی به نظر
می رسند.
محاسبه گرانی که فقط گیرنده اند!
افراد سمی دائم در حال محاسبه اند که چگونه از دیگران
سودی عایدشان شود و بابت آنچه دریافت می کنند خود را
محق می دانند.
سمی ها پیش داوری منفی می کنند!
این افراد درباره هر کسی که مانند آنها نباشد قضاوت می
کنند و نسبت به تفاوت ها بینش ندارند.
سمی ها احساسات واقعی خود را بروز نمی دهند!
غالبا افراد سمی در برابر احساس خود بی مسئولیت هستند
و احساسات خود را به دیگران فرافکنی می کنند به این معنا
که هر احساسی که خود دارند به دیگری نسبت می دهند.
مثال درحالیکه خودشان عصبانی هستند ،می پرسند «آیا با
من مشکلی داری؟ به نظر می رسه عصبانی هستی»...
و به طور کلی افراد سمی نسبت به روابط انسانی بی توجه
هستند و وجود طرف مقابل را انکار می کنند .وقتی با
آنها در حال حل مشکالت هستید در بیان ماجرا بسیار به
جزئیات می پردازند و اغراق می کنند و از کلمات «همیشه»،
«هرگز»« ،هیچ وقت» زیاد استفاده می کنند.
با این حال ما هیچگاه نمی توانیم این افراد را از زندگی خود
حذف کنیم و یا این افراد ،سمی به دنیا نمی آیند و قطعا در
مواجه با مسائل و بخاطر اتفاقاتی که در زندگیشان تجربه
کرده اند سمی شده اند .بهتر است نحوه برخورد ما با این
افراد همراه با رعایت نکاتی باشد.
خودتان را درگیر بحث و چالش با این افراد نکنید.
بیخیال نصیحت کردن شوید و در برابر این افراد در نقش
فرشته نجات ظاهر نشوید و تالش نکنید که از طریق
نصیحت زندگی آنها را دگرگون کنید.
تالش برای قانع کردن سمی ها را متوقف کنید ،چرا که
بحث و قانع کردن این افراد برابر است با وارد بازی و تله
این افراد شدن!
مراقب خودتان باشید و فراموش نکنید که افکار سمی
واگیردار و مسری هستند .بنابراین زمانی که امکان انتخاب
وجود دارد تا حد ممکن سراغ آدم های سمی نروید.
و در نهایت؛
بر اولویت ها تمرکز کنید .شما وقت ندارید تا به اتفاقات
حاشیه ای اطراف بپردازید و تمام توجهتون رو به رشد و
شکوفایی خود اختصاص دهید.

نغمه شادی

به مناسبت میالد حضرت علی علیه السالم
شب میالد تو از عرش خدا گل می ریخت
از سراپرده خورشید صبا گل می ریخت
شبنم شوق غبار غم دل را می برد
دیده از شاخه سبز مژه ها گل می ریخت
کعبه گلشن شده بود از گل رخساره تو
مروه از دامنه با سعی وصفا گل می ریخت
بلبل از شوق وشعف نغمه شادی می خواند
مطرب از چنگ به صد شور و نوا گل می ریخت
نسترن رقص کنان با نفس گرم نسیم
پای بوس قدمت در همه جا گل می ریخت
پیش روی تو خجل مهر جهان آرا بود
بسکه از دامنت ای بحر وال گل می ریخت
*جواد جهان آرایی

