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اخبار کوتاه را در صفحه دو بخوانید

کاهش 19 درصدی آتش سوزی های 

کاشان در سال 9۷

رشد 45 درصدی بازدیدهای نوروزی از 
اماکن تاریخی

تولید 150 تا 200 تن آسفالت در روز
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در آستانه ماه مبارک رمضان

  رکورد امساک در کاشان 
شکسته شد ؛ او 21 روز 
را فقط با آشامیدن آب 

زندگی کرد

یادداشت

هرکسی جای خودش

آدم ربایی، ادعای تجاوز و خودکشی نوجوان ۱۳ ساله افغانستانی در کاشان 

یادداشت

.. و اما خشم و دفاع سگ های 
بی صاحب؛ راهکار کدام است؟

رفت و آمد مدیران 
کاشانی در سال 9۷

3

آغاز مجدد »برنامه کاشانه«
 در سال 98

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:  

سرطان هیچ ارتباطی با مرکز
 هسته ای نطنز ندارد

3

پیام ویدئویی مسئوالن به 
مناسبت سال جدید

معاون پژوهشی علوم پزشکی کاشان

نمک دریایی الزاما  ید دار نیست

بعضی بیماری ها در کاشان نگران کننده  است

افزایش دیابت دو برابر و اضافه 
وزن 70 درصد است

یادداشت
سهم ما در رفتار با محیط زیست

نگهبانی به غیر از ما نیست !!

آخرین عصارخانه شهر در حال تخریب است
اینجا را مرمت کنید، 
میراث گرانبهایی است

کمک 13 میلیارد ریالی مردم کاشان به 
سیل زدگان

طرح استان اصفهان شمالی مسکوت شد
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در سایه سار خاطرات آن سال های داغ
 زندگی بررسی نشده ارزش زیستن ندارد )سقراط(

 وداع با استاد نقاش و طراح فرش کشور 

24استاد امیر حسین افسری در گذشت

 دعوت به همکاری هفتـه نـامه » مــردم سیــلك «
به منظور پوشش اخبار كلیه محالت شهر و همچنین رخدادهای بخش ها، روستاها و شهرهاي منطقه فرهنگي كاشان از همه عالقمندان به خبرنگاری  
دعوت مي نمايد تا ضمن معرفي كلیه وجوه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي محل زندگي خود؛ رويدادها ، مشكالت و يا نقاط ضعف و قوت خدمات رساني 
دستگاه هاي اجرايي در محل زندگي خود را در قالب خبر، گزارش ، مصاحبه ، مقاله و يا عكس به هفته نامه مردم سیلك ارسال نموده تا خبر و اثر ارسالي 

آنان در بخش خبرنگار افتخاری و با نام و مشخصات نگارنده در نشريه به چاپ برسد.
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طرح استان اصفهان شمالی مسکوت شد
علی بختیار، نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس با بیان 
اینکه مردم دو شهرستان در نظر سنجی هایی اعالم کردند 
نیستند، گفت:  موافق  اصفهان شمالی  استان  با طرح  که 
امضایم را پس گرفتم و با نماینده کاشان و آران وبیدگل 

صحبت کردم و این طرح را مسکوت گذاشتیم.

کاهش 19 درصدی آتش سوزی های 
کاشان در سال 9۷

نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل  چایچی،  مسعود  محمد 
گفت: درسال۱۳۹۷ تعداد ۶۱۳ آتش سوزي  و یک هزار و 
8۷4 مورد حادثه در کاشان به وقوع پیوسته که تیم های 
عملیاتی با حضور به موقع به یاری هموطنان و همشهریان 

کاشانی شتافتند.

پنج هزار نفر کاشانی در فنی و حرفه ای 
آموزش دیدند

محمود علوانی، رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید 
موسویان کاشان گفت: پنج هزار و 4۹4 نفر سال ۹۷ در 

این شهرستان آموزش های فنی و مهارتی را فرا گرفتند.

آغاز برداشت باقال در کاشان 
گفت:  کاشان  کشاورزی  اداره  رییس  زاده،  کافی  مجید 
از هر هکتار 20 تن است و پیش  باقال  برداشت  متوسط 

بینی می شود بیش از ۷400 تن باقال برداشت شود.

رشد 45 درصدی بازدیدهای نوروزی از 
اماکن تاریخی

سید مهدی رضوی زاده، مدیر حوزه گردشگری شهرداری 
اظهار کرد: از تاریخ یکم تا سیزدهم فروردین ماه بیش از 
۹0 هزار نفر از سه مجموعه تاریخی خانه طباطبایی ها، 
عباسیان و حمام سلطان امیر احمد بازدید کردند که  این 
مقدار بازدید نسبت به زمان مشابه سال گذشته 4۵ درصد 

افزایش پیدا کرده است.

کمک 13 میلیارد ریالی مردم کاشان به 
سیل زدگان

علی اکبر مرتضایی، فرماندار ویژه کاشان گفت: مردم این 
 ۱۳ ارزش  با  نقدی  غیر  و  نقدی  های  کمک  شهرستان 
زده  سیل  های  استان  به  ریال  میلیون   ۹۹8 و  میلیارد 

کشور اهدا کردند.

تولید 150 تا 200 تن آسفالت در روز
بهسازی  و  عمران  سازمان  مدیرعامل  چناری،  امین 
طور  به  آسفالت  تن   200 تا   ۱۵0 تولید  از  شهرداری 
متوسط در هر روز برای لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر 

شهر خبر داد.

میزان خسارت سیل در کاشان
جواد مزروعی، مدیر مرکز کنترل حوادث و مدیریت بحران 
های  بارش  از  ناشی  های  میزان خسارت  برآورد  کاشان، 
شدید و جاری شدن سیالب در برخی نقاط این شهرستان 

را ۱48 میلیارد و ۶۵0 میلیون ریال عنوان کرد.

کارگاه قالی بافی در زندان کاشان
کارگاه قالی بافی یکی از کارگاه های خود اشتغالی در زندان  
کاشان است که با توجه به قدمت دیرینه هنر قالی بافی در 
شهر کاشان، مددجویان زندان ها نیز با آموزش این حرفه، 
با هر گره ای که به چله قالی می نشیند تار و پود زندگی 

را می بافند.

کاشان در نیم نگاه

 ارتباط مخاطبان با هفته نامه مـردم سیـلك

تلفن :55456۳84 

      www.payk-sialk.ir 

با  کاشان  مسئوالن  از  تعدادی  سیلک/  مردم 
انتشار ویدئویی ضمن تبریک به مردم به مناسبت 
فرا رسیدن سال جدید، پیام های نوروزی خود را 

نیز بیان کردند.
اگر  گذشته  سال  گفت:  کاشان  دانشگاه  رئیس   *
چه سال سختی بود، اما الحمداله دانشگاه کاشان 
و  جهان  عالی  آموزش  آسمان  در  خوش  خیلی 

کشور درخشید. 
عباس زراعت در ادمه افزود: ما در نظام رتبه بندی 
کشور  های  دانشگاه  بین  در  را  اول  رتبه  تایمز 
بدست آوردیم و همینطور برای دومین سال پی در 
پی از میان 2 هزار و 800 دانشگاه و مرکز آموزش 
و  گرفتیم  قرار  برتر  دانشگاه  ده  جزء  کشور،  عالی 
برتر  از شاخص ها جزء ۵00 دانشگاه  بسیاری  در 
 ۹8 سال  در  کرد:  نشان  خاطر  وی  شدیم.  جهان 
کنیم.  می  آغاز  را  دانشگاه  راهبردی  دوم  برنامه 
مسئولیت  حس  با  دارم  انتظار  عزیزانم  همه  از 
پذیری، با دوستی، با محبت، با مهربانی و با عزت 

و سربلندی انشاله برنامه دوم را هم پیش ببریم.

* همچنین نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل 
اتفاق  سه  کرد:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  در 
خوب در سال گذشته رخ داد که می توان از افتتاح 
وصول  اعالم  و  برق  تعرفه  تغییر  کاشان،  رادیو 
در  نژاد  ساداتی  جواد  برد.سید  نام  استان  تشکیل 
ادامه به موضوع »رونق تولید« که در سال جدید 
اشاره  شده  نامگذاری  رهبری  معظم  مقام  توسط 
شرایط  در  ما  که  است  این  واقعیت  وگفت:  کرد 

خوبی در حوزه تولید نیستیم. 

کمبود  تولید  حوزه  در  ما  اصلی  مشکالت  از  یکی 
نقدینگی است.

وی راه حل مشکالت تولید را در تأمین نقدینگی 
توسط بانک ها، تأمین مواد اولیه، ارتقای کیفیت 
تولید و همچنین خرید کاالی داخلی توسط مردم 
با  همه  باید  یعنی  تولید  رونق  گفت:  و  دانست 
شوم  های  نقشه  تا  بزنیم  رقم  را  اتفاقی  یک  هم 
اقتصادی علیه کشور ما  دشمن که در این جنگ 
به راه انداخته انشاله توسط این وحدت و انسجام 
با شکست  و  و همدلی مثل همیشه منکوب شود 
مواجه شود که قطعا همین اتفاق هم خواهد افتاد.

از  شعری  قرائت  از  پس  نیز  کاشان  شهردار   *
صمیم  از  نو  سال  آستانه  در  گفت:  حافظ  دیوان 
قلبم بهترین ها را برایتان آرزو دارم و از خداوند 
منان سالی پر از سالمتی، صحت و ثروت مسئلت 

دارم.
سعید ابریشمی راد خاطرنشان کرد: اتفاقات خوب 
امروز حاصل اعتماد شماست و آینده ای بهتر در 

گرو مشارکت شما می باشد.

پیام ویدئویی مسئوالن به مناسبت سال جدید

دعوت به همکاری
هفته نامه مردم سیلك جهت تكمیل كادر تحريريه خود از 
عالقمندان به فعالیت های مطبوعاتی در حوزه فرهنگی ، 

ادبی ، اجتماعی و اقتصادی  دعوت به عمل می آورد .   

55456384-85

روز  در  کاشان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  قرائتی/  مسعود 
پنجشنبه 28 فروردین ماه ۹8 در دیدار با خبرنگاران گفت: شیوع سرطان در 

ایران کمتر از بقیه دنیا است حتی از انگلیس و آمریکا.

به  ایران معده و در دنیا مربوط  نوع سرطان در مردان  وی گفت: شایع ترین 
جهان  و  ایران  زنان  میان  در  شایع  سرطان  اولین  همچنین  است.  پروستات 
سرطان پستان است. دکتر مروجی با رد این نظریه که اخیراً سرطانها در کشور 
و خصوصاً در کاشان بیشتر شده است گفت: با پیشرفت علوم پزشکی شناسایی 
ما در مقایسه با 20 سال قبل نسبت به کلیه امراض خصوصا سرطان ها بیشتر 
شده است معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در بخش دیگری از 
پاسخهای خود به خبرنگاران گفت: شیوع سرطان هیچ ارتباطی با فعالیت های 
هسته ای نطنز ندارد.چرا که امواج هسته ای سه نوع است و تنها اشعه گاما 

خطرناک است و ایجاد بیماری می کند. 
این اشعه برد ندارد و با یک الیه سربی محافظت می شود. دکتر مروجی در 
ای گفت دلیل  مراکز هسته  این  بودن  بر بی خطر  استدالل دیگر خود مبنی 
دیگر اطمینان این است که همواره آب، هوا و خاک توسط بازرسان محلی و 
بین المللی بررسی و پاالیش می شود. وی بار دیگر با تاکید بر اینکه اصاًل امکان 
خروج امواج از آنجا نیست گفت: نظر به حساسیت بین المللی و به دنبال آن 
مراقبت های ویژه از سوی این نهادها اصاًل مواد هسته ای از سایت نطنز که 

مجاور کارشان است خارج نمی شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 سرطان هیچ ارتباطی با مرکز هسته ای نطنز ندارد

خبرنگار مردم سیلک/  در روزهای پایانی سال ۹۷ خبری از کاشان مخابره 
با خود  بزه  یعنی: آدم ربایی تجاوز و خودکشی را همزمان  شد که سه نوع 

حمل می نمود.
 حامد نوجوان ۱۳ ساله مهاجر افغانستانی توسط جوانی موتورسوار ربوده شده 
و پس از رهایی، وی مدعی بوده که مورد تجاوز موتورسوار قرار گرفته و خود 

را خواهد کشت.
 ساعاتی بعد یعنی در همان شب  خانواده این نوجوان با پیکر بی جان و حلق آویز 
شده فرزندشان مواجه می گردند. این خبر بیش و پیش از آن که در خود شهر 
بازتاب داشته باشد، شاه بیت اخبار رسانه های بین المللی و تا حدودی شبکه 
های مجازی قرار می گیرد. بدین صورت که خبر به سفارت افغانستان در تهران 
رسیده و محمد هارون نظم پور سرپرست سفارت افغانستان می گوید به زودی 
هیئتی از طرف این سفارت به کاشان اعزام تا از چند و چون حادثه اطالع یابند. 
ناگفته آشکار است که چرا و چگونه این خبر بازتابی فراتر از کاشان و حتی 

برون مرزی پیدا نموده است.
 اما در خود کاشان خبر های اولیه خصوصا از سوی پزشکی قانونی حکایت از 
آن دارد که نشانه هایی مبنی بر تجاوز مشاهده نشده است و اینکه نتیجه دیگر 

آزمایش های در حال انجام  هنوز مشخص نیست. 

خانواده حامد چه می گویند 
نقل  به  افغانستان  سرپل  والیت  مهاجر  حامد،  پدر  رضایی  عبدالشکور  آقای 
با  او توسط فردی  )اسفند(  تاریخ ۱۱ ماه هوت  او می گوید: در  از همکالسی 

موتورسیکلت به زور به جایی برده شده و پس از بازگشت در حالیکه  گریه 
میکرده، با دستهایش بر سر زده و گفته که به او تجاوز شده و امشب خودم را 
خواهم کشت. در همان شب خانواده متوجه غیبت حامد می شوند و به دنبالش 
می گردند و سرانجام در ساعت ۱0 شب در زیر زمین خانه مسکونی او را حلق 
آویز می یابند. پدر قربانی می گوید تا کنون دو مرتبه رسما شکایت نموده و از 
همه راه ها پیگیر شکایت خود می باشد اما با همه اینها و با گذشت یک ماه از 

حادثه هنوز سرنوشت پرونده و شکایت نامشخص است.
 دستگیری متهم پرونده

اخبار روز های اولیه حاکی از آن داشت که شخص مظنون متواری گردیده و 
خبری از دستگیری وی در میان نیست تا اینکه خبرگزاری میزان در تاریخ ۱۷ 
فروردین از قول رئیس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد که متهم پرونده 
آدم ربایی و ادعای تجاوز و موضوع خودکشی جوان ۱۳ ساله افغانستانی دیروز 

در کاشان دستگیر  و روانه زندان گردید. 
نمود:  اضافه  و  داد  ربایی خبر  آدم  به  متهم  این  اعتراف  از  مقام مسئول  این 
بر  مبنی  دم  اولیای  توجیه  زمینه  در  بازپرس  سوی  از  ای  ویژه  تاکیدات 
جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی آنان اقدامات الزم صورت گرفته است و 
بر این اساس دستور کالبدگشایی جهت تعیین دقیق علت تامه فوت صادر و 
کالبدگشایی صورت گرفته است. رئیس کل دادگستری استان تکمیل پرونده 
را منوط به ارسال نظر پزشک قانونی دانسته و تصریح می نماید بررسی همه 
جانبه از سوی بازپرس ویژه برای صحت و سقم ادعاهای مطرح شده در این 

مورد آغاز گردیده است.

آدم ربایی، ادعای تجاوز و خودکشی نوجوان ۱۳ ساله افغانستانی در کاشان 

بهلول  »روزی  کنند:  می  نقل  جاویدپناه/  علی 
وارد قصر هارون شد و چون مسند خالفت را خالی 
و بال مانع دید فوراً بدون ترس باال رفت و برجای 
آن  دربار،  خاص  غالمان  چون  گرفت.  قرار  هارون 
حال را مشاهده کردند فوراً بهلول را با ضرب تازیانه 
از مسند هارون پائین آوردند. بهلول به گریه افتاد 
و در همین حال هارون سررسید و دید بهلول گریه 
سؤال  را  بهلول  گریه  سبب  پاسبانان،  از  کند.  می 

نمود. غالمان، واقعه را به عرض هارون رساندند. 
هارون آنها را مالمت نمود و بهلول را دلداری داد و 
نوازش نمود. بهلول گفت من به حال تو گریه می 
نمایم نه بر حال خودم به جهت اینکه من به اندازه 
چند ثانیه برجای تو نشستم اینقدر صدمه و اذیت 
و آزار کشیدم و تو در مدت عمر که در باالی این 
اذیت می  آزار و  تو را چقدر  آیا  مسند نشسته ای 

دهند و تو از عاقبت امر خود نمی اندیشی؟«
این حکایت، در واقع وضع زمانه ما را بازگو می کند. 
اگر هر کسی سرجای خودش می نشست و محدوده 
و وظیفه خود را می دانست خیلی از مشکالتی که 

االن در حوزه های مختلف داریم را نمی داشتیم. 
دخالت مسئولین در کارها و در قامت یکدیگر ظاهر 
شدن، واقعاً مصیبت بزرگی است. جایی که وزیر را 
این  از  بهتر  نتیجه اش  را وزیر،  بّقال  و  بّقال کنند 
نمی شود که االن داریم مشاهده می کنیم. نه بقال 
وارد  بقالی  کار  به  وزیر  نه  و  کند  وزارت  است  بلد 

است!
مثال در یک ماهه اخیر، حرف و حدیث هایی هم که 

در مورد لغو »کنسرت جهانبخش« و »تئاتر عتیقه 
همین  از  ناشی  پذیرفت،  صورت  کاشونی«  های 
آن  لغو  دستور  که  کسانی  بود.  ها  کردن  دخالت 
این بود که  برنامه ها را صادر کردند، استداللشان 
چنین برنامه هایی سبب هنجارشکنی و زیر سوال 
مذهبی  شهر  مناسب  و  شوند  می  ها  ارزش  بردن 

کاشان نیستند. )َسمعاً َو طاَعتا(.
کسی منکر این نیست که اگر محتوای یک نمایش 
در  حتی  یا  داد  تذکر  عواملش  به  باید  دارد  ایراد 
صورت لزوم، آن را متوقف کرد، ولی نه از راه فشار.

قانونی اش  از طریق  این کار فقط  مسلّم است که 
باید انجام گیرد.

امید است ِمن بعد، هرکسی در هرمقام و جایگاهی 
بی جهت  و  بشناسد  نیز  را  و حدودش  هست حد 

باعث زحمت و رنجش خاطر دیگران نشود.

آغاز مجدد »برنامه کاشانه« در سال 98
کاشانه  تلویزیونی  برنامه  نخستین  سیلک/  مردم 
در روز جمعه سی ام فروردین ماه، از شبکه اصفهان 
پخش شد. قبال شنیده می شد که این برنامه بدلیل 
مسایل مالی به کار خود خاتمه داده است ولی بعداً 
اعالم گردید که با گروهی جدید در قاب تلویزیون 

ظاهر خواهند شد.
برنامه، مسئولین شهرداری  این  از  هایی  در قسمت 
به ارائه گزارش عملکرد خود در عید نوروز پرداختند. 
جهت  تابلو  نصب  امیرکبیر،  تندیس  از  رونمایی 
گردشگری،  قطار  اندازی  راه  مسافرین،  راهنمایی 
برگزاری ورزش صبحگاهی و والیبال ساحلی از جملۀ 

کارهای صورت گرفته در ابتدای سال جدید است.
اکبر  علی  با  گفتگو  به  نیز  برنامه  از  دیگری  بخش 
که  بود  یافته  اختصاص  کاشان-  مرتضایی-فرماندار 
سفر  خدمات  هماهنگی  مسئول  عنوان  به  آنجا  در 
نکاتی را بیان نمود. وی به تالش ۱۱ کمیته و ۳0 
دستگاه اجرایی در ایام نوروز اشاره کرد و باغ فین را 
جزء پربازدیدترین مکان های ایران دانست و گفت: 
سومین  کشور  کل  در  فین  باغ  موجود،  آمار  طبق 
کسب  را  اول  مقام  اصفهان  در  و  داشته  را  رتبه 
کاشانه  برنامه  از  هم  دقایقی  همچنین  است.  کرده 
گردشگران  و  همشهریان  از  تعدادی  با  مصاحبه  به 
ایرانی و خارجی گذشت که هر کدام در مورد سفر 

به کاشان نظراتشان را ابراز نمودند.

هرکسی جای خودش

بعضی بیماری ها در کاشان نگران کننده  است

افزایش دیابت دو برابر و اضافه 
وزن 70 درصد است

در  آستانه هفته سالمت نشست خبری معاون بهداشتی 
بلوار  یعنی  معاونت  این  در محل  پزشکی  علوم  دانشگاه 

نارنجستان ناجی آباد برگزار گردید. 
آوریل  هفتم  به  اشاره  با  مروجی  دکتر  نشست  این  در 
ایران  در  گفت:  سالمت  جهانی  روز  فروردین(   ۱8(
مناسبت  و  نام  این  به  اردیبهشت  اّول  هفته  ساله  هر 
از  است  عبارت  ما  امسال  و شعار  است  یافته  اختصاص 
سالمت. همگانی  پوشش  برای  بهداشتی  های   مراقبت 
 وی هدف و تفسیر این شعار را چنان معنا نمود که هر 
کس در هر کجای کشور که هست، خدمات بهداشتی و 

درمانی در اختیارش باشد. 
اساس  بر  " عدالت  توزیع عادالنه همانا  به عبارت دیگر 
نیاز" است. این بدان معنا نیست که دولت در یک مکان 
و  هزینه  باشد  می  اندک  و جمعیت  متقاضی  تعداد  که 

خدماتی را اختصاص دهد که متقاضی کمی دارد. 
که  عالئمی  و  بوده  پیشرو  راه  این  در  کشور  گفت  وی 
و  تاسیس  تاریخ  خورد،مانند  می  چشم  به  کاشان  در 
شهر  این  که  است  این  بر  گواه  همه   ، ساختمانها 
 . هست  و  بوده  پیشرو  همواره  سالمت  بخش   در 
افزایش مکان و ساختمان  ادامه داد االن  دکتر مروجی 
که  اینها  که  است  این  دغدغه  بلکه  نیست  نیاز  مورد 

هست استفاده نمی شود. 
و  چکاپ  که  این  با  دهد  می  نشان  آمار  که  طوری  به 
هنوز  است  رایگان  سالمت  جامع  مراکز  در  ویزیت 
عمده  و  اند  نکرده  مراجعه  شهروندان  درصد  بیست 
 افرادی که مراجعه کرده اند 80 درصد بوده است. چرا؟
کننده  نگران  بیماریها  از  بعضی  آمار  افزایش  گفت:  او   

است. 
دیابت  به  مبتالیان  آمار    20۱۵ تا     ۱۹80 سال  از 
کاشان. در  هم  و  کشور  در  هم  است.  شده  برابر   دو 
 شیوع این بیماری در کشور نه و نیم درصد و در استان 

ده و نیم درصد است. 
یکی از عالئم دیابت اضافه وزن است که در کشور ۶0 
درصد و در کاشان ۷0 درصد است . در کاشان مردم هم 

چاقند و هم اضافه وزن دارند. 
دکتر مروجی در ادامه با اشاره به جدول روز های هفته 
که  هفته  این  روز  سومین  شنبه  سه  در  گفت  سالمت 
"آموزش مشارکت اجتماعی و سالمت" نام گرفته زنگ 
در  و  آمد  خواهد  در  صدا  به  شهر  مدارس  در  سالمت 
مدرسه خادمی مراسم خاصی برای سالمت اجرا خواهد 

شد. 
از دکتر ملک افضلی به عنوان اسطوره  نام بردن  با  وی 
مراقبت های بهداشتی در آمریکا و جهان یادآور شد که: 
تئاتر  آمفی  سالن  در  ایشان  هفته  این  روز  پنجمین  در 
با پزشکان و دانشجویان سخن خواهد  دانشگاه پزشکی 

گفت. 
پروژه   4 افتتاح  جمعه،  روز  در  خانوادگی  کوهگشت 
راه  و  شهر  د  و  آباد  حسین  قالی  جوشقان  قمصر  در 
اندازی اتوبوس سیار سالمت به کمک شهرداری از دیگر 

برنامه هایی بود که دکتر مروجی بدان اشاره نمود.

سالمت

صبح شنبه ۳۱ فروردین ماه ۹8 کاشان یکی از بزرگترین استادان نقاش و طراح 
فرش دستباف خود را از دست داد. وی در خانواده ای هنرمند در محله سرپله 
کاشان دیده به جهان گشود. مادرش فرخ لقا یکی از هنرمندان بافنده بود. امیر 
از کوچکترین فرزندان پسر این مادر بود که سخت تحت تأثیر و آموزش برادر 

بزرگش محمد قرار داشت.  
در  چنانچه  داشت.  خاصی  مهارت  نگاری  چهره  در  بیشتر  افسری  محمد  سید 
حوادث نهضت ملی تصویر دکتر مصدق را به سفارش و سرمایه مرحوم  سرافرازی 
)پدر استاد ناصر سرافرازی( خلق نمود که پس از کودتا باعث حوادث داغی گردید 
و به سرنوشت  نامعلومی دچار شد.  وی در خلق مینیاتور نیز ید بیضایی داشت. 

طرح های  چنین  نمودن  پیاده  به  قادر  که  بود  استادی  تنها  لقا)مادر(  فرخ  بانو 
هنرمندانه فرزندان بر روی فرش دستبافت بود. 

طرح های این خانواده نیاز به رنگ های خاصی از نخ داشت که توسط خودشان 
دست  به  راوند  فرش  صنایع  تأسیس  زمان  در  امیرحسین  گردید.  می  تهیه 
الجوردی در پیاده سازی و طراحی نقشه های سنتی بر روی تکنولوژی ماشینی 
سهم بسزائی داشت به خصوص که در آن زمان هنوز کامپیوتر به میان نیامده بود. 
اکنون در فقدان این استاد بزرگ هنر مجبوریم به افسوسی دیگر اشاره نماییم و 
آن داغ مرگ ناگهانی فرزند استاد بود که بر پیشانی پدر و شهر کاشان نشست و 
هرگز از دلها زدوده نشد، چرا که امیر مسعود هنر پدر و تحصیالت آکادمیک را 

یکجا در چنته داشت و تنها کسی بود که می توانست تا اندازه ای فقدان وی را 
جبران و راه هنری این خاندان را ادامه دهد. 

اما افسوس که او نیز در سال ۷۷ در 
عنفوان جوانی بر اثر سانحه تصادف از 
دنیا رفت. به هرحال اکنون با آخرین 
ایران  فرش  استاد  و  نقاش  هنرمند 
وداع می گوییم، در حالی که صدها 
دنیای  زینت بخش  وی  از  فاخر  اثر 
فرهنگ و هنر ماست. امید که وارثان 
خوبی برای این میراث گرانبها باشیم  
هنرمندان  راه  فرا  چراغی  آثار  این  و 

حال و آینده این مرز و بوم باشد.

 وداع با استاد نقاش و طراح فرش کشور 

استاد امیر حسین افسری در گذشت
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مسعود قرائتی/ تصورم این بود که با یک مرتاض شبیه 
به جوکیان هند آن هم از آن نوعی که در داستان ها 
خوانده ام یا در فیلمها دیده ام ظاهر شود. در ابتدا به 
ما گفت سوژه ای را برایتان پیدا کرده  که ۱4روز است 
اینکه  و  می کند  زندگی  آب  با  فقط  و  نزده  غذا  به  لب 
تصمیم دارد این مدت را تا 2۱ روز ادامه دهد.  با آن 
آرامش خاصی در مقابلم نشست. اشتیاقم برای پرسش 
لبریز گشته بود و او بود که به جای آن دوست غایب با 
صیغه سوم شخص پاسخ می داد تا آنجا که تصور کردم 
انتظاری بیجا و خودخواهانه دارم که او به دیدنم بیاید.  
به خصوص که راوی از دادن نام و آدرس و شماره تلفن 
نیز طفره می رفت. اما او همچنان متواضعانه و خونسرد 
به سواالتم  و  به دوش می کشید  را  جور غایب فرضی 
بودم  غرق  ام  ای  حرفه  رفتار  در  آنقدر  می داد.  پاسخ 
بیاورد.  از شکست نفسی  او مجبور شد مرا به خود  تا 
همیشه  مانند  درست  متین  رفتاری  با  و  بردارد  دست 
ساده و صمیمی بگوید شخص سومی در میان نیست.  
خودم هستم که در مقابل شما نشسته ام: سید محسن 
فنی  دانشکده  برق  رشته  بازنشسته  مدرس  شجاعی، 
حرفه ای شهید رجائی کاشان، با جسمی که ۶۹ بهار را 
پشت سر گذاشته و اکنون، رفاه و آسایش بازنشستگی 

را به طریقی دیگر تجربه می کند . 
به  را  مکتوب  های  سوال  شرمساری  و  دستپاچگی  با 
دادم  تغییر  شخص  اول  به  را  ها  پاسخ  و  شخص  دوم 

و پرسیدم:
شیوه  این  به  هم  آن  درمانی  آب  دوره  این  اصل 
شدید و غلیظ یعنی امساک از همه خوراکی ها و 
جایگزینی آن با آب چگونه و دوره آن چند روزه 

است؟
اولین دوره آن 2۱ روزه است و تا 40 روز می تواند ادامه یابد. 
در این مدت شخص باید فقط با آب ادامه حیات بدهد البته  

مقدار ناچیزی مواد قندی ضمیمه آن می گردد.

شما از کی و چگونه این آب درمانی را آغاز کردید؟
من از اولین ساعات بامداد یکشنبه ۱۱ فروردین ماه ۹8 
این رژیم آب درمانی را آغاز نمودم و تا این ساعت ۱4 
روز است که فقط آب میخورم و قصد دارم اگر شرایط 

عادی و خوب بود مثل االن که در مقابل شما هستم تا 
هفت روز دیگر ادامه دهم که مجموع آن بشود 2۱ روز.
به  غیر از آب چه مواد دیگر و به چه اندازه میل 

نموده اید ؟
کل آنچه من  در ۱0 روز به همراه آب خورده ام به شرح 

ذیل می باشد :
به  مختلف  روز  چهار  در  چوبی  نبات  شاخه  چهار   -۱

همراه ۵00 سی سی آب
2 - یک حبه قند در چهار قسمت در چهار روز مختلف 

به همراه ۵00 سی سی آب.
۳ -یک دانه خرما و یک عدد خیار کوچک 

یک  و  روز  چهار  در  و  قسمت  چهار  در  سیب  4-یک 
پرتقال در دو روز 

با  توأم  لیوان خاکشیر و نصف قاشق عسل  ۵ -  یک  
800 سی سی آب به اضافه دو لیوان دوغ در دو روز .

۶ - ربع باقلوا با 4 لیوان آب + یک شکالت لواشکی با 
4 لیوان آب.

توضیح اینکه میانگین روزانه آب هزار سی سی بوده است .

شما با الهام از کدام شخص یا نظریه به این نوع آب 
درمانی روی آوردید ؟

کتابی به نام آب درمانی نوشته یک محقق روس به نام 
آلکسی سوفورین ترجمه محمد جعفر امامی را خواندم. 

یادم نیست چه کسی این کتاب را به من معرفی کرد.

شما با چه انگیزه و هدفی دست به این رژیم سخت 
آبدرمانی زده اید ؟

انسان موجود ناشناخته ای است که در عین ضعف ها، 
قدرت ها و توانایی های ناشناخته ای هم دارد. من می 
ابتدا  کار  این  برای  را کشف کنم.  قدرت ها  این  خواهم 
باید خودم را مدل قرار می دادم تا به توصیه های کتاب 
برسم.  پس من امتحان می کنم تا ببینم برای خودم چه 
اثرات مثبتی دارد سپس آن را به جامعه ام انتقال بدهم.

آیا قبل از شروع یا در طول آب درمانی با پزشک 
مشورت نمودید؟  یا مراکز درمانی علوم پزشکی 

را  در جریان کار قرار داده اید ؟

خیر، اما اخیراً به یکی از پزشکان دانشکده علوم پزشکی 
مراجعه و موضوع را بازگو نمودم. متاسفانه آنها نه کنجکاوی 
در این مورد نمودند و نه امر و نهی کردند در حالی که این 
مسئله برای تحقیق و پژوهش خودشان و دانشجویان علوم 
پزشکی باید موردی قابل مطالعه باشد. چه از لحاظ مثبت و 

چه منفی.  اما گویا حساسیتی به این امور ندارند. 
دادم.  شرح  را  ماجرا  و  رفتم  کوچکی  دکتر  دفتر  به 
خودش تشریف نداشت یکی از منشی هایش گویا از سر 
دلسوزی پرسید: حاال ما چه کنیم که شما غذا نخورده 
برایم بدهد!! وقتی  انگار می خواست سفارش غذا  اید؟ 
متوجه خبط خود شد کاغذ و فرمی جلو من گذاشت و 
گفت شما مکتوب کنید تا ما به باالتر ها بفرستیم. بعدا 
مراجعه  دیگر  اما  نوشتم  هم  من  بگیرید.  جواب  بیایید 

نکردم. 
 

آیا قبل از شروع تمرین نمودید یا از کسی الگو یا 
راهنمایی گرفتید ؟

من در طول مطالعه کتاب گام به گام از ۳ روز شروع 
کردم. یک بار به شکل تدریجی تا یک هفته ادامه دادم.  
کتاب  از  تخطی  با  البته  آزمایشی  روزه   2۱ دوره  یک 
و  نشد  چیزی  دیدم  رفتم.   جلو  کم خوری  فقط  یعنی 
حاال قطعاً به این نتیجه رسیده ام که اصل رژیم را شروع 
کنم. قبل از شروع فقط یکی دو روز گوشت خوردن را 
کم کردم. سالها قبل دورادور شنیده بودم کسانی اجرا 
از نزدیک کسی را ندیدم که این رژیم را  اما  کرده اند  

اجرا کند.

را  خود  روحی  و  جسمی  وضعیت  حاضر  حال  در 
چگونه می بینید ؟

بسیار عالییست. احساس خوبی دارم خوابم کمتر شده 
اما ظاهراً نیازی هم به آن احساس نمی کنم. هیچ گونه 
وزن  اضافه  هم  قبال  البته  شده  کم  وزنم  ندارم  دردی 

نداشتم احساس سبکی و سالمت بیشتری دارم.

آنان  آیا  بود  این تصمیم چگونه  در  نقش خانواده 
مخالفتی نداشتند ؟

ها  بچه  به  بودند. همسرم  ترسیده  ابتدا چرا. خیلی  در 

این  از  و  کند  خودکشی  خواهد  می  پدرتان  بود  گفته 
حرف ها اما بعدا عادت کردند.

در آستانه ماه رمضان هستیم به نظر شما مذهب 
این  اجرای  در  تواند  می  اندازه  چه  تا  ایمان  و 
امساک موثر باشد؟ این رژیم چقدر می تواند فوائد 

روزه داری را توجیه کند؟
برای  مهمی  انگیزه  و  عامل  تواند  می  مذهب  و  ایمان 
روزه  که  مسلمانان  خصوص  به  باشد  دوره  این  شروع 
داری را در تجربه ساالنه خود دارند و برعکس آن هم 
می تواند جاری و ساری باشد کسی که حتی قسمتی 
امری  را تجربه کند روزه داری  این دوره آب درمانی  از 

راحت تر برایش خواهد بود.

و سخن آخر؟
با  عجیب  موجودی  انسان  گفتم  که  همانطور 
توانمندی هایی عجیب تر است هم از نظر جسمی و هم 
از نظر روحی و اراده که من آن را در چند بیت پایانی 

خالصه می کنم:
 اگر گویی که بتوانم 
قدم درنه که بتوانی

 وگر گویی که نتوانم
 برو بنشین که نتوانی 

هفت روز بعد از این مصاحبه یعنی دقیقا شنبه ۹8/۱/۳۱ 
اطالع یافتیم که او به این امساک پایان داده است در 
حالی که تصمیم دارد چهارماه دیگر این دوره را تکرار 

نماید.

در آستانه ماه مبارک رمضان

  رکورد امساک در کاشان شکسته شد ؛ او 2۱ روز را فقط با آشامیدن آب زندگی کرد

رفت و آمد مدیران کاشانی در سال 97

گوهر گرانبهای عمر
طالیی  دوره  جوانی«  »دوره  جاویدپناه/  علی 
است  فرصتی  شود.  می  محسوب  آدمی  زندگی 
استثنائی، که باید از آن به نحو درست استفاده کرد. 
از افسوس  ایمان و هدف و تالش مستمر،  داشتن 
در  همچنین  نمود.  خواهد  جلوگیری  پیری  زمان 
این زمینه، مطالعه زندگینامه و سرگذشت بزرگان 

ایران و جهان می تواند اثربخش باشد.

پیرامون دوره جوانی، شاعران بسیاری شعر سروده 
پرمغزی  و  زیبا  های  پیام  حاوی  کدام  هر  که  اند 

است. مثاًل:

روزگار  این  بودن  کوتاه  به  تبریزی«  »صائب   -۱
اشاره نموده و گفته:

ز روزگار جوانی خبر چه می پرسی
چو برق آمد و چون ابر نو بهاران رفت

و  خورده  را  گذشته  افسوس  قزوینی«  »واعظ   -2
نقل کرده:

صد حیف که ما پیِر جهان دیده نبودیم
روزي که رسیدیم به ایّام جواني

االسرار  مخزن  کتاب  در  گنجوی«  »نظامی   -۳
نوشته:

فارغی از قدر جوانی که چیست
تا نشوی پیر ندانی که چیست

4- »پروین اعتصامی« انسان را از خوابیدن راحت و 
بی دغدغه برحذر داشته و تأکید کرده:

مُخسب آسوده، ای برنا که اندر نوبت پیری
به حسرت یاد خواهی کرد ایام جوانی را

۵- »محتشم کاشانی« هم یادآور شده است مبادا 
کاری کنید که دل کسی بلرزد:

جوانی جان من پند غالم پیر خود بشنو
مکن کاری که از دستت دل پیر و جوان لرزد

تولد  با  مصادف  فروردین(   28( شعبان  یازدهم 
شده  نامگذاری  جوان  روز  اکبر)ع(،  علی  حضرت 

است که بر همه عزیزان تبریک عرض می کنیم.

بمناسبت روز جوان؛

مالحظاتسمتنام و نام خانوادگیعکس

وزیِر خیلی کاشونی که وزیر بهداشتسعید نمکی
آمدنش غم رفتن »قاضی زاده 
هاشمی« را برای همشهریان 

قابل تحمل کرد

عصبانیت حمیدرضا مؤمنیان فرماندار ویژهعلی اکبر مرتضایی
)فرماندار سابق( بر سر رئیس 
آموزش و پرورش باالخره کار 

دستش داد و یک جایگزین بی 
حرف و حدیث بجایش آمد

رئیس دانشگاه عباس زراعت
کاشان

قهرمانانه دژ دانشگاه را نگاه 
داشت، مخالفینش را شکست 

داد و ابقاء شد

رئیس اداره آموزش حسین مقنی
و پرورش

تودیع شبانه و پیامکی 
محمود خدمتی)رئیس سابق 

اداره( و معارفه ای بحث 
برانگیز

رئیس اداره فرهنگ میثم نمکی
و ارشاد اسالمی

بازگشت به رؤسای قدیمی 
راحت ترین انتخاب ممکن 

برای باالدستی ها

رئیس اداره میراث مهران سرمدیان
فرهنگی

ایضًا..!

معاون اداری-مالی مجتبی ولی پناه
شهرداری

خستگی از رانندگی و آمدن 
به حساب و کتاب

مدیر عامل سازمان محسن عرفان
اتوبوسرانی و 

تاکسیرانی

مردی از تبار گاز و کالج و 
دنده که بدیل ندارد. اگر 

بازهم از این دستگاه ها باشد 
باکی نیست به عهده می 

گیرد

عنوانی بزرگ، اختیاراتی کمشهردار برزکابوالفضل زارع

مدیر سازمان عمران امین چناری
و بهسازی شهرداری

با رفتن ناظم رضوی خالء 
پروژه را پر و آبروداری کرد

از من خواست، سگ های  پیش کسی  یک سال 
شهر را جمع آوری و به شهرستان مجاور منتقل 
می کنند(  شهرها  همه ی  در  که  )کاری  کنیم 
بی شرمانه ترین  این  کشتار،  از  پس  معتقدم:  من 
کاری ست که مردم و مسئولین انجام می دهند " 
نمی دانم شاید هم پیش از کشتار بی شرمانه ترین 
چون  می گویم،  بی شرمانه ترین  باشد"  کار 
آوارکردن مشکالت یک شهر بر سر شهر دیگر را 

نمی توان جور دیگر تفسیر کرد.
زنگ   بچه  مادر  می گیرد،  گاز  سگی  را  بچه ای 
و  فحاشی  از  می خواهد  دلش  چه  هر  و  می زند 

بدزبانی و تهدید نثارم می کند. 
روز بعد در جای دیگری از این شهر، همان سگ با خودرویی درگیر می شود و 
پالک خودرو را می شکند، در همان حوالی باز پای مردی را گاز می گیرد. هیچ 
کدام از اینها نمی گویند چه کردند و چه شد که سگ گازشان گرفت؟؟ هیچ 

کس هم نمی پرسد که چرا؟؟
حقگو  هموطناِن حق گویمان!!!!  از  بعضی  قول  به  که  آدم هاییم  ما  فقط  اینجا 

وحق طلبیم.
پیدا کردن این سگ برای ما که بیش از یکسال است سگ های بدون صاحب 
شهرمان را شناسایی کرده ایم و تعدادشان حاال از ۳0 قالده به 2۵ قالده رسیده، 
درست  واگذاری  با  را  کار  این  و  کرده اند  هم  زایمان  حالیکه سگ هایمان  در 
انتقال، کار سختی نبود. ما بلدیم چطور با وجدان باشیم،  با  انجام داده ایم نه 
پس به دنبال سگ گشتیم )سگ ها مثل ما آدم ها نیستند که پس از ارتکاب 
جرم مخفی شوند، آنها دودره بازی را نمی دانند(؛ درست حدس می زدم، سگی 
به همین سگ ها هم  بود، هر چند که من  انتقالی  نشانی می دادند، سگ  که 

نمی گویم ولگرد؛
ولی او واقعن در شهر ول می چرخید، تا جایی برای خود انتخاب کند که قلمروش 
بشود. جایی برای اِسکانش؛ و تا آن روز چند بار دیگر، او ناچار به ابراز خشم و دفاع 
می شد را نمی دانم. )هر چند که کار به آنجا نکشید( فقط می دانم همانطور که بعضی 
از شهروندان همین شهر شاید هم  مسئولین بارها و بارها از انتقال سگ های بدون 
صاحب اینجا به شهرهای اطراف ابراز خوشحالی کرده اند و خنده ها سر داده اند، کسی 
هم که این سگ ها را به شهر ما منتقل می کند، حاال دارد جایی دیگر سرمست و 

بی شرمانه می خندد و از قهرمان بازیهایش می گوید.

آهای آدمهای حقگو وحق طلب
یک روزی بر می دارید سگ های اینجا را با دارو خواب می کنید و می برید جایی 
باز می کنند و می بینند نه جایی را می شناسند و نه  دیگر. سگ هایتان چشم 
کسی را، هر کس به چشم شان می خورد را مقصر می پندارند، گاز می گیرند و 
خشم شان را خالی می کنند، حاال نوبت مردم شهر خودتان است؛ حاال شاید 
بفهمید که در شهرستان کوچکی مثل شهرستان زیرگوشتان، آمار گزش سگ 
بامزه ای  آدم   که  بفهمید  شاید  حاال  می رسد.  از ۱000  بیش  به  سال  در  چرا 
نیستید وقتی می بینید سگی یا گربه ای در حال استراحت کردن است، با سنگ 
و چوب میرانیدش ، حاال شاید بفهمید وقتی سگی انسانی را گاز می گیرد، یا 

گربه ای چنگ به سر و روی کسی می کشد، آن حیوان مقصر نیست؛
مقصر همان آدمی ست که باید حقگو باشد ولی نیست.حق طلب باشد ، ولی 
از خودمان گیر  تر  پناه  آدمها فقط وقتی یکی ضعیف تر و بی  ما  نیست. آخر 
بیاوریم،طلبکار می شویم و تمام تالشمان را می کنیم که آن موجود بی دفاع را 
از میدان به َدر کنیم " هر چند حیوانات شهری خیلی وقت است که میدان را 

برای ما خالی کرده اند و ما را به وجدانمان سپرده اند".
سگهای ولگرد نه،)سگهای بدون صاحب( مایه ی مکافات نیستند،عدم  مدیریت 
این  کشتار  با  و  شده  مکافات  مایه ی  امروز  که  سگهاست  جمعیت  وکنترل 
موجودات، شاید هم روزی نوبت ما باشد، تا با سیلی از خون خانه و خانواده مان 
را یک جا از دست دهیم. حق بگوییم و حق بطلبیم ؛ ولی با موجودی که زبان 

گفتن حقیقت را برای دفاع از خود ندارد، دروغ نبافیم و َدر نیفتیم؛

مهری ارشادی
فعال زیست محیطی منطقه 

فرهنگی کاشان ؛

.. و اما خشم و دفاع سگ های بی صاحب؛ راهکار کدام است؟

دیدار  در  کاشان  پزشکی  علوم  پژوهشی  معاون 
غلط  باور  یک  گفت:  شهر  خبرنگاران  با  خود 
و  دریایی  نمک  که  گرفته  شکل  مردم  میان  در 
بیشتر  ید  دارای  آران   نمک  محلی  محدوده  در 
کند. می  جلوگیری  گواتر  به  ابتال  از  و   است 
برای  نمک  بهترین   : نظریه  گفت  این  رد  با   وی 
مصرف که می تواند کمبود ید در بدن) خصوصاً در 
در  شده  فرآوری  ،نمک  نماید  تامین  را  کودکان( 
بسته بندی با نام های تجاری ثبت شده و مرغوب 
در  کنار همکارش دکتر دهقانی  در  است. وی که 
می  سخن  خبرنگاران  با  آباد  ناجی  سالمت  مرکز 
گفت در ادامه اضافه نمود: این بدان معنا نیست که 
نمک های دریایی  فاقد ید می باشد بلکه ید  یکی 

به مقدار  باید  مواد تشکیل دهنده آن است که  از 
در  نیز  دهقانی  دکتر  شود.  افزوده  آن  به  بیشتری 
تایید این مطلب گفت چندین سال قبل با پاالیش 
متوجه  آموزان  دانش  گلوی  در  گواتر  بررسی  و 
برآمدگی گواتر در آنها شدیم که خوشبختانه بعدها 
با اضافه شدن ماده ی ید به نمک کارخانجات این 

مشکل رفع شد. 
این  توزیع  و  تهیه  به  دارو  و  غذا  سازمان  که  چرا 
دارد. دکتر مروجی  نظارت  ها  مواد غذایی شرکت 
برای روشن شدن بیشتر این موضوع نمک دریایی 
و معادن را به نفت خامی تشبیه کرد که حاوی مواد 
داشته  نیاز  مورد  را  بنزین  ما  اگر  و  است  مختلف 

باشیم باید نفت خام را تصفیه و فرآوری کنیم. 

از  مختلفی  مواد  حاوی  نیز  اولیه  نمک  گفت  وی 
جمله ید  می باشد و برای جلوگیری از رشد غده 

ی گواتر ید موجود در نمک مورد نیاز ماست.

معاون پژوهشی علوم پزشکی کاشان

 نمك دریایی الزاما  ید دار نیست 
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