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گفتگو با حسن عاطفی به مناسبت روز قلم؛

اثری که ملموس جامعه
 باشد ماندگار است

در سفر معاون بهزیستی کشور به مناسبت روز بهزیستی عنوان شد:

 نابینایی،  بزرگترین 
معلولیت کاشان

4

 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.
mardomesialk@gmail.com  - www.mardom-sialk. -   55456385: تلفن: 55456384 -  فکس
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زیرگذر و ناکجا آباد
مرکز پژوهش های شورای شهر

 1800 و  غیرهمسطح  زیرگذر  پروژه  داستان 
متری کاشان در حالی این هفته ها به محل 
شورای  طیف  دو  جدل  و  بحث  و  مناقشه 
به  که  شده  تبدیل  شهردار  و  شهر  اسالمی 
میزان گستردگی روز بروز ماجرایش سؤاالت 
و دغدغه های مطالبه گرایانه ی زیادی نیز در 
کند.  می  ایجاد  آن  پیرامون  ذهن شهروندان 
زیرگذر  موافقان  و  مخالفان  جدال  گمان  بی 
جایی آغاز شد که رسول زاده در قامت رییس 
از  های  یکی  در  قبل  ماه  یک  نزدیک  شورا 
نشست های رسمی و علنی شورا ناگهان ردای 
مخالف با پروژه بر تن کرد و با نقد هایی تند 
توسط شهردار  زده شدن شورا  دور  بر  مبنی 
در این موضوع، از حمایت قبلی خود از پروژه 

تبری جست!
طیف  دل  در  چه  اگر  پشیمانی  اعالم  این 
مخالفان  یعنی  شورا  اصولگرای  به  موسوم 
برخی  و  کرد  آب  قند  پروژه  سخت  و  سفت 
اما  دادند  او مدال شجاعت و صراحت  به  نیز 
طیف دیگری از جامعه نخبگانی و نکته سنج 
خوانی  مخالف  به جهت  را  زاده  رسول  شهر، 
ناگهانی اش یعنی همان تغییر موضع یک شبه 
بعد از حدود 6 ماه سکوِت توأم با موافقت با 
موقعیت  دادن  تنزل  نتیجه  در  و  پروژه  روند 
پارلمان شهری در نظر عامه که حاصل ساده 
گرفتن جایگاهش در رأس شورا بود زیر تیغ 

نقد قرار دادند. 
دیگر  نشست  در  و  بعد  روز   15  -10 حدود 
ظاهرأ  برد  می  گمان  که  زاده  رسول  شورا، 

مخالفتش با پروژه...
ادامه در صفحه 4

یادداشت

  مهدی سلطانی راد

میراث فرهنگی و بازآفرینی شهری؛ 

موضوع نشست اعضای شورای اسالمی
 شهرهای کاشان و همدان 

یادداشت

)ارج(ها را ارج نهیم

یادداشت

باور مدیران دولتی و اعتماد به بخش خصوصی، پیش شرط 
جذب سرمایه گذاری

خبر

اجرای حکم قصاص در زندان کاشان
32
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صفحه 3
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کاشان گرم تر می شود
آخر  هفته  گفت:  هواشناسی  اداره  رئیس  ارغوانی،  عباس 
تابستانه مواجه  با اوج گرمای  تیرماه و هفته نخست مرداد 

هستیم.
................................................................

اعزام 660 نفر به حج تمتع
عباس نیکونیا، رئیس اداره حج و زیارت کاشان از اعزام 660 زائر 
بیت ا... الحرام از شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در سال 
جاری به حج تمتع خبر داد و گفت: از این تعداد 356 نفر از 
زائران مرد و بقیه را بانوان تشکیل می دهند و مسن ترین زائر این 

منطقه 87 و جوان ترین آن هم 23 سال دارد.
...............................................................

پایان مسابقات فوتبال نونهاالن زیر 14 سال
در  تیم  ده  با حضور  کاشان  زیر 1۴ سال  فوتبال  مسابقات 
دو گروه 5 تیمی طی 20 بازی برگزار شد. در این مسابقات 
مرحله  در  و  کردند  دوم صعود  دور  به  تیم  دو  گروه  هر  از 
دوم به شکل دوره ای طی 6 بازی و در مجموع 26 بازی 
امروز یازدهم تیرماه به روز پایانی رسید. درپایان مرحله دوم 
این مسابقات تیم جاوید کاشان با ۹ امتیاز به مقام قهرمانی 
رسید. انوشه نوش آباد با 6 امتیاز نایب قهرمان شد، و تیم 
و  امتیاز   1 با  کاشان  سیلک  استقالل  و  خیبرکاشان  های 
احتساب تفاضل گل به مقام های سوم و چهارم دست پیدا 

کردند .
................................................................

انفجار در کارگاه تولید قارِچ برزک
حسین ریاحی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی کاشان گفت: دو مصدوم این حادثه برای درمان به 
بیمارستان شهید بهشتی کاشان اعزام شدند، ولی به علت 
انتقال  شدت جراحت، به مرکز سوانح و سوختگی اصفهان 
یافته اند. همچنین مصدومان این حادثه یک مرد و کودکی 
سه ساله از اتباع خارجی بودند که به ترتیب 70 و 50 درصد 

سوختگی داشتند.
..................................................................

افزایش 20 درصدی مصرف برق
اینکه  بیان  با  کاشان  برق  اداره  رئیس  بیگی،  عرب  علیرضا 
مصرف برق کاشان در خرداد نسبت به مشابه سال گذشته 
20 درصد افزایش داشته، اظهار داشت: میزان افزایش مصرف 
برق در کشور 5 درصد است و بر همین اساس الزم است 
توجه  برق  مصرف  مدیریت  به  نسبت  کاشانی  شهروندان 

بیشتری داشته باشند.
...................................................................

طعم شیرین عفو برای زن محکوم به 
اعدام در آران و بیدگل

شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان  جوادی،  محمد  سید 
آران و بیدگل گفت: با تالش مددکاران و پیگیری های رئیس 
زندان کاشان، زندانی زن محکوم به قصاص با رضایت اولیای 
دم  از چوبه دار نجات پیدا کرد و پرونده وی که با ارتکاب یک 
فقره قتل عمد محکوم به قصاص نفس شده بود، برای تبدیل 

مجازات، به شعبه کیفری شهرستان کاشان ارسال شد.
....................................................................

برگزاری موسیقی سنتی »آوای ایران« در 
خانه تاریخی عامری ها

اجرایی از مجموعه کنسرت های »آوای ایران« به سرپرستی 
شامگاه  معمارنژاد«  »دانیال  خوانندگی  و  آقایی«  »سیامک 
پنجشنبه 20 تیر 13۹8 در خانه تاریخی عامری  ها برگزار 
اداره فرهنگ و ارشاد  با همکاری  شد. این رویداد فرهنگی 
و گردشگری و  میراث فرهنگی، صنایع دستی  اداره  اسالمی، 
هتل سرای عامری ها با حضور گسترده مردم فرهنگ دوست 

کاشان همراه بود.
....................................................................

ساخت 6 خانه فرهنگ در محله های شهر
سعید ابریشمی راد، شهردار کاشان از ساخت 6 خانه فرهنگ 
در محله  های حاشیه ای این شهر خبر داد و گفت: این طرح 
 های فرهنگی در محلل هایی که با فقر مشهود زیرساخت 
های فرهنگی روبه رو هستند مانند کوی حسین پور، راوند، 
آپارتمان های بلوار صنعت، مسکن مهر و ناجی آباد به اجرا 

در می آید.
.....................................................................

50 هزار کاشانی کارت ملی هوشمند ندارند
اصفهان گفت:  استان  احوال  ثبت  غفرانی، مدیرکل  حسین 
ملی  کارت  کاشان  شهرستان  در  نفر  هزار   220 حدود 
هوشمند خود را دریافت کرده و حدود 50 هزار نفر نیز باید 
مکانی  موقعیت  به  اشاره  با  وی  کنند.  اقدام  زمینه  این  در 
کرد: شهروندان  تصریح  کاشان،  احوال  ثبت  اداره  نامناسب 
بابت  را  نارضایتی خود  اداره  این  به  کاشانی هنگام مراجعه 

شلوغی محل و نبود پارکینگ اعالم می کنند.
.....................................................................

پنج هزار میلیارد ریال برای ساماندهی 
رودخانه های کاشان نیاز است

با اشاره به بررسی  حسن جوکاری، مدیر منابع آب کاشان 
 350 حدود  طول  به  شهرستان  این  رودخانه   60 وضعیت 
کیلومتر گفت: برای ساماندهی این رودخانه ها افزون بر پنج 

هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

کاشان در نیم نگاه

 ارتباط مخاطبان با هفته نامه مـردم سیـلك

تلفن :55456384 

      www.payk-sialk.ir 

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

خبرها  در  سیلک/  مردم 
مرتضایی،  که،  بود  آمده 
سومین  در  کاشان  فرماندار 
جلسه شورای سرمایه گذاری 
را  ادارات  روسای  کاشان، 
موظف نموده تا فرصت های 
سرمایه گذاری در حوزه تحت 
و  شناسایی  را  خود  مدیریت 
های  شورای  نمایند.  معرفی 
سرمایه گذاری در شهرستان 
ها زیر مجموعه ای شورایی به 
همین نام در استانداری است. 
از مهمترین وظایف این شورا 
شناسایی فرصت های سرمایه 

گذاری و معرفی آن به سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی است. البته از آنجائیکه جذب سرمایه و 
تشویق سرمایه گذاران برای شروع یک فعالیت 
اقتصادی در یک منطقه مستلزم فراهم آوردن 
شرایط و مقدمات الزم است یکی از مهمترین 
مأموریت های این شوراها، رفع موانع پیش روی 
بین  های  هماهنگی  انجام  و  گذاران  سرمایه 

بخشی به منظور تسهیل شرایط است.
توسعه ای  اهداف  پیشبرد  برای  ای  هر جامعه 
خود دچار محدودیت هایی است که برای حل 
آنها ناگزیر از تعامل و ارتباط با فضای خارج از 
جامعه است. در بعد کالن و در سطح کشور، به 
منظور رسیدن به حد مطلوب و تحقق اهداف 
تشکیل  اقتصادی،  رشد  به  نیل  برای  مدنظر 
تشکیل  است.  الزامات  مهمترین  از  سرمایه 
است.  مالی  منابع  وجود  مستلزم  نیز  سرمایه 
فعاالن  و  گذاران  سرمایه  های  سرمایه  جذب 
برای رسیدن به  اولین گزینه  اقتصادی داخلی 
این هدف است ولی به واسطه محدودیت های 
موجود در هر اقتصادی، جذب سرمایه از خارج 
است  حلی  راه  جامعه،  آن  اقتصادی  فضای  از 
که در تمام دنیا از آن استفاده شده و از آن به 
منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی بهره می 
گیرند.فرآیند فوق در هر سطحی از جامعه قابل 

تسری است. 
توسعه  و  رشد  برای  نیز،  کاشان  مثل  شهری 
و  حقیقی  اشخاص  گذاری  سرمایه  نیازمند 
صنعتی،  مختلف  واحدهای  احداث  و  حقوقی 

کشاورزی و خدماتی است. اگر چه به نظر می 
توجه  با  کاشان  در  سرمایه  تشکیل  نرخ  رسد 
با سایر  مقایسه  در  و جمعیت خود  به وسعت 
هر  در  ولی  باشد  باالتری  موقعیت  در  شهرها، 
صورت برای تداوم رشد اقتصادی منطقه، جذب 
سرمایه چه در داخل شهرستان و چه از بیرون 
آن ضروری است. به خصوص اینکه برای تنوع 
و  اقتصادی  های  فعالیت  و  صنایع  به  بخشی 
خروج از وضعیت اقتصاد تک محصولی و رهایی 
به  اقتصاد شهرستان  از حد  بیش  وابستگی  از 
جدید  های  سرمایه  جذب  نساجی،  صنعت 

اهمیت دارد.
و  خصوصی  بخش  ترغیب  و  تشویق  موضوع 
نیازمند  چه  اگر  گذاری،  سرمایه  موانع  رفع 
دستور و بخشنامه است ولی از همه مهمتر به 
اعتقاد مجریان دولتی به کارکرد و نقش بخش 
اگر مدیران  وابسته است.  اقتصاد  خصوصی در 
»سرمایه  چشم  به  خصوصی  بخش  به  دولتی 
و  سودجو«  و  طلب  »منفعت  زالوصفت«،  داِر 
»مظنون به تخلف و و کالهبرداری« نگاه کنند 
منطقه  هیچ  به  را  پایش  گذاری  سرمایه  هیچ 
نمی گذارد و انگیزه رشد و توسعه را از همان 

سرمایه گذاران بومی نیز می گیرد. 
در بخشی از صحبت های فرماندار در جلسه فوق 
اشاره شده که اوالً در تخصیص زمین به سرمایه 
گذاران محدودیت وجود دارد و چنانچه سرمایه 
پروزه  اجرای  تعهدات خود در   به  نتواند  گذار 
اقدام نماید قرارداد یکطرفه فسخ می گردد. اگر 
چه این گفته فرماندار موضوع درست و منطقی 

جذب  بحث  در  لیکن  است 
هایی  سرمایه گذاری ظرافت 
بایست  می  که  دارد  وجود 
حتی در کالم و رفتار مدیران 
و دستگاه های مسئول لحاظ 
گردد. عالی ترین مقام دولت 
را  خود  که  کسی  عنوان  به 
موظف به پیگیری رفع موانع 
داند  گذارمی  سرمایه  حضور 
باید پیام  های امیدوارکننده 
به  که  مخاطب  به  مثبت  و 
بخش خصوصی باشد، ارسال 
محدودیت  بیان  لذا  نماید. 
تخصیص زمین )که البته می 
به  تهدید  و  گردد(  مرتفع  تدبیری  هر  با  تواند 
که  تعهد)  ایفای  عدم  در صورت  قرارداد  فسخ 
آن هم طبیعی و الزمه هر قراردارد است(، پیام 
مثبت و امیداورکننده ای به سرمایه گذار منتقل 

نمی کند.
بر اساس تکلیف دستگاه های مختلف استانی، 
فرصت های سرمایه گذاری هر شهر چه مرتبط 
به دستگاه های دولتی و چه طرح های سرمایه 
گذاری شهرداری ها می بایست در درگاه)پرتال( 
با  گردد.  درج  اصفهان  استان  گذاری  سرمایه 
مراجعه به درگاه اولین نکته ای جلب توجه می 
کند، جدیت و عملکرد مناسب سایر شهرهای 
استان اصفهان در معرفی فرصت های سرمایه 
گذاری منطقه خود است و نکته تأسف بار اینکه 
گذاری  سرمایه  های  فرصت  میان  در  چه  هر 
معرفی شده و شهرهای مربوط به آن جستجو 
می کنیم کمتر نامی از کاشان را میتوان پیدا 
کمتر  آنها  اسم  حتی  کوچکی  شهرهای  کرد. 
با  از کاشان  زمینه  این  به گوشمان خورده در 
این همه  اعتبار و سابقه ، جلوتر هستند. اگر 
اقتصادی  رونق  و  گذاری  سرمایه  جذب  چه 
شهر صرف اینکه در این سایت طرح های قابل 
ولی  نیست  کنیم،  معرفی  را  گذاری  سرمایه 
عدم عملکرد قابل قبول ادارات کاشان در این 
موضوع می تواند خود مؤید عدم اعتقاد مدیران 
به جذب سرمایه گذاری و یا عدم توانایی آنان در 
شناسایی و معرفی قابلیت های سرمایه گذاری 

در کاشان باشد.

باور مدیران دولتی و اعتماد به بخش خصوصی، پیش شرط جذب سرمایه گذاری

نشست اعضای دو شورای اسالمی شهر کاشان و 
تمدن دو  و  تاریخ  تبیین  آیی  به گردهم  همدان، 
شهر و موضوع جایگاه میراث فرهنگی و بازآفرینی 
شهری کاشان در سخنان شرکت کندگان به ویژه 

میزبانان تبدیل شد.
شورای  »رییس  زاده  رسول  نشست  این  آغاز  در 
اسالمی شهر کاشان« از وجود حدود 1350 ابنیه 
تاریخی در کاشان سخن گفت و افزود: این ابنیه 
که اکثرا از خانه های تّجار قدیم کاشان بوده هم 
صورت  به  بخشی  و  دولتی  آنها  از  بخشی  اکنون 
است  حالی  در  این  و  شوند  می  اداره  خصوصی 
که بخشی از این خانه ها در چند سالیان بعد از 
انقالب مورد توجه ویژه ای قرار گرفته و تعدادی 

از آنها به اقامتگاه گردشگران تبدیل گردیده اند.
کمیسیون  »رییس  سلماسی  خانم  ادامه  در 
فرهنگی شورای شهر همدان « در سخنانی ضمن 
پایتخت  عنوان  به  برشمردن جایگاه شهر همدان 
و  خود  حضور  از  هدف  ایران،  تمدن  و  تاریخ 
مدیران  تجربیات  تلفیق  را  کاشان  در  همکارانش 
عنوان  فرهنگی  و  گردشگری  زمینه  در  شهر  دو 

شهری  مدیریت  تجربیات  انتقال  خواستار  و  کرد 
تشویقات  اعطای  زمینه  در  همکارانش  به  کاشان 
رونق  همچنین  و  فرسوده  بافت  احیای  جهت 
تعامالت با اداره میراث فرهنگی کاشان و در حوزه 

احیای بناهای تاریخی شد.
در  همدان  شهر  شورای  مشاور  و  دانشگاه  استاد 
مقام سخنران بعدی این نشست، ضمن تاکید بر 
حفظ سازه تاریخی شهر کاشان، دلیل این حضور 
را استفاده از تجربیات شورای شهر کاشان در این 
موفقیت دانست. دکتر ملکی همچنین با بیان این 
کشورهای  پایتخت   2018 سال  در  همدان  که 
آسیایی شناخته شده، از ثبت ملی 1800 اثر در 
این شهر گفت و از تشکیل کارگروهی در همدان 
با کارکرد حفظ سازه های واجد ارزش خبر داد و 
اعالم کرد برای حمایت از ساختمان های تاریخی 
گرفته شده  نظر  در  ای  ویژه  بسته های حمایتی 

است.
آن،  محور  راستای  در  و  نشست  این  ادامه  در 
علیرضا  کردمیل،  مصطفی  مفرح،  علیرضا  دکتر 
پورعسگري و هاشمی طاهری »چهار عضو شورای 

تاریخ  از  ترتیب  به  سخنانی  «در  کاشان  شهر 
7000 ساله کاشان و محله های قدیمی همچون 
 7 تنها  بودن  دولتی  و  بازار  و  میراحمد  سلطان 
نزدیک  همکاریهای  و  شهر  این  در  تاریخی  اثر 
شهر  این  فرهنگی  میراث  با  کاشان  شهرداری 
انبارهای  آب  بازسازی  و  مرمت  اخیر  موضوع  در 
تاریخی کاشان در راستای طرح بازآفرینی شهری، 
وجوه امتیازی کاشان در بین دو کالن شهر ایران 
از  و  این شهر  بازرگانی  اتاق  و قدمت 125 ساله 
کاشان  شورای  و  شهرداری  حمایتی  های  بسته 
بعنوان  در مورد رونق صنعت گردشگری، سیلک 
اولین خواستگاه شهرنشینی در جهان و قدمت و 
اهمیت باالی صنعت نساجی در کاشان که نشانه 
نساجی  پایتخت  عنوان  به  شهر  این  نام گذاری 
و  ابنیه  بازسازی  و  احیا  نهضت  از  و  است  ایران 
سال  بیست  از  که  کاشان  در  تاریخی  های  خانه 
گذشته و در دوران مهندس محلوجی و مهندس 
اولیه  سرمایه  با  و  امنایي  هیات  به شکل  جمالی 
سخن  گرفت  شکل  کاشان  شهرداری  و  دولت 

گفتند.

دانشگاه کاشان در میان برترین دانشگاه 
های کشور در رده بندی نیچر ایندکس بر 
پایه پژوهش های معتبر در علوم طبیعی

دانشگاه  گفت:  کاشان  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
کاشان در میان برترین دانشگاه های کشور در رده بندی 
نیچر ایندکس بر پایه پژوهش های معتبر در علوم طبیعی 

قرار گرفت.
دکتر مجید منعم زاده افزود: در این رتبه بندی موسسات و 
دانشگاه های جهان بر پایه پژوهش های با کیفیت در علوم 

طبیعی درجه بندی شده اند.
..............................................................

 آموزش آتش نشانی برای حدود 9500 
شهروند کاشانی

ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  چایچی»مدیرعامل 
شهرداری کاشان« گفت: طی سه ماهه اخیر، آموزش های 
نفر   508 و  هزار   ۹ برای  نشانی  آتش  و  عمومی  و  ایمنی 
از شهروندان کاشانی شامل دانش آموزان در تمام مقاطع 
 106 آموزان  دانش  والدین  نفر،   ۹22 و  هزار   5 تحصیلی 
نفر،مراکز تفریحی 3 هزار نفر، کارکنان و کارمندان ادارات 
نفر،   35 بسیجیان  نفر،   50 مسلح  نیروهای  نفر،   271
شهروندان محلی 50 نفر و آتش نشان داوطلب 7۴ نفربوده  

که به صورت تئوری و عملی اجرا گردیده است.
..............................................................

 ایجاد رشته راهنمای گردشگری در یکی از 
هنرستانهای کاشان از مهرماه 98

بر اساس تفاهم نامه منعقد شده میان اداره میراث فرهنگی 
،صنایع دستی و گردشگری و اداره آموزش وپرورش کاشان، 
از  یکی  در  گردشگری  راهنمای  رشته  ماه۹8  مهر  اول  از 

هنرستانهای کاشان راه اندازی می گردد.
حرکت در راستای اهداف سازمانی و دستیابی به شناخت، 
حفظ و توسعه آثار ملی و فرهنگ گردشگری و همچنین 
پتانسیلهای موجود در شهرستان در حوزه های گردشگری، 
بوم گردی وطبیعت گردی و همچنین گردشگری مذهبی و 
ارتقائ سطح آموزشهای تخصصی گردشگری این رشته به 
منظور تربیت نیروی ماهر و متخصص و همچنین کاهش 
خدمات  کیفیت  بهبود  و  جوانان  اشتغال  و  بیکاری  نرخ 
نامه  این تفاهم  از اهداف  گردشگری در شهرستان کاشان 

ذکر شده است.
..............................................................

اجرای حکم قصاص در زندان کاشان

حکم  مورد  یک   ۹8 تیر   30 یکشنبه  روز  صبح 
اجرا  مرحله  به  کاشان  زندان  محل  در  نفس  قصاص 

درآمد.  
معاون دادستان کاشان در گفت وگو با پورتال خبري 
کاشان، گفت: ساعت پنج و چهل و هشت دقیقه صبح 
قصاص  حکم  فقره  یک  آفتاب  طلوع  مقارن  یکشنبه 
نفس در محل زندان کاشان به مرحله ی اجرا در آمد.

وی افزود: قاتلی که با تبانی با همسر مقتول در آبانماه 
سال ۹6 مرتکب قتل شده بود به دار مجازات آویخته 

شد. 
جهت  که  متعددی  جلسات  رغم  علی  وی  گفته  به 
مصالحه برگزار شد اولیای دم مقتول حاضر به سازش 
نشدند و حکم قصاص نفس در زندان کاشان به مرحله 

اجرا در آمد.

کوتاه تر از گزارش

میراث فرهنگی و بازآفرینی شهری؛
موضوع نشست اعضای شورای اسالمی شهرهای کاشان و همدان 

تیرماه   2۴ شنبه  سه  ظهر  از  بعد  قرائتی/  مسعود 
سالن اجتماعات فرمانداری محل دیدار رضازاده معاونت 
بهزیستی کشور با نمایندگانی از ادارات شهرستان که با 
مسئله بهتر زیستن در ارتباط هستند، بود. در این نشست 
که خبرنگاران رسانه ها نیز شاهد آن بودند، تقوایی مسئول 
معاونت  مروجی  دکتر  انتظامی،  نیروی  عمومی  روابط 

بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، قطبی بخشدار حوزه نیاسر و نمایندگی 
حوزه های علمیه کاشان به ترتیب شمه ای از فعالیت ها، آمار و چالش های 

حوزه خدمتی خود را که مرتبط با بهزیستی بود بیان داشتند. 
در این دیدار  نماینده نیروی انتظامی، آمارهایی را در مورد برخی سوء 
آن  انتشار  به  خبرنگاران  نبود  مایل  که  نمود  ارائه  اجتماعی  رفتارهای 
طبق  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  نمایندگی  به  مروجی  دکتر  اما  بپردازند. 

معمول به ارائه آمارهای جالبی از دستگاه بهداشت و درمان پرداخت. 
او مناطق حاشیه ای شهرستان را 25 درصد و بالغ بر 86 هزار نفر برشمرد 
که 13 درصد آن را اتباع تشکیل می دهند. وی گفت 77 درصد آنها حداقل 
یک خدمت دریافت نموده اند که این خدمت در مسکن مهر باالتر بوده 
و در یحیی آباد 83 درصد می باشد. نماینده دستگاه  بهداشت شهرستان 
بیشترین آسیب ها را ناشی از بیماری سل، سگ ولگرد و جدیداً سالک و 
بیماری های آمیزشی دانست و گفت دخالت افراد غیر مجاز در سالمت یکی 
از آسیب های کنونی است وی گفت مقاومت در برابر واکسن نیز مطرح بوده 
که خوشبختانه از 70 خانواده  به 50 خانواده رسیده است. سپس قپانی 
پور معاونت فرمانداری کاشان ضمن خیرمقدم به دکتر رضازاده و تبریک 
پنجم مرداد روز بهزیستی با شرح کوتاهی از موقعیت بهزیستی شهرستان 

به ارائه آمارهایی در این زمینه پرداخت و گفت در سرشماری سال ۹5 
کاشان با 365 هزار نفر جمعیت، باداشتن نود NJO رتبه اول استان را دارا 
بوده است. او نقش این سازمان های مردم نهاد را در بهبود زندگی مردم و 

حل مشکالت آنان پررنگ و ستودنی دانست.

سپس دکتر رضازاده با اشاره به روز بهزیستی و نقش این 
سازمان در کشور به تشریح اهداف سفر به کاشان و نتایج 
آن پرداخت. او از کمک های خیرین و مردم به سازمان 
تحت امرش، )در فقدان و کسری بودجه دولتی(، به نیکی 
یاد کرد و آن را یکی از سرمایه های مردمی بهزیستی 
نامید. رضازاده سپس به طرح علت معلولیت جسمی و 
روانی پرداخت و آن را ناشی از اختالل های ژنتیک دانست. وی گفت در 
کنار غربالگری پیش از ازدواج از یک و نیم میلیون معلولی که در کشور 
هستند غربالگری می شود به این امید که بعد از آن از تکرار معلولیت 

جلوگیری شود. 
 1380 از  پیشگیری  گذشته  سال  در  را  بهزیستی  تالش  این  نتیجه  او 
بارداری که حاصلش نوزاد معلول بود بیان داشت و گفت با علم جدید 
این زایش معلولیت قابل پیشگیری است این برنامه برای 3 سال در کشور 
تدارک دیده شده است .معاون بهزیستی کشور از نابینایی بعنوان باالترین 
معلولیت ژنتیکی کاشان نام برد و گفت: این نابینایی کهR.P نام دارد و 
ناشی از التهاب شبکیه چشم است در کاشان بعلت ازدواج فامیلی و درون 
نرم  برابر  ده  در شهرستان شما  معلولیت  این  بطوریکه  باالست  قومیتی 

جهانی  است.
رضازاده در مورد پیشگیری از این معلولیت ابراز داشت: امروز در کاشان 
برنامه ای کلید خورد که کل نابینایان پس از یک برنامه غربالگری، آزمایش 
و مشاوره ژنتیکی بشوند. او گفت: در کل کشور هم رصدی انجام می شود 
تا در مورد معلولیت های دیگر در نقاط مختلف جغرافیایی تحقیق و برنامه 

ریزی بشود.

در سفر معاون بهزیستی کشور به مناسبت روز بهزیستی عنوان شد:

 نابینایی، بزرگترین معلولیت کاشان

همکار گرامی
  سرکار خانم حرمت السادات متولی

 درگذشت ابوی گرامیتان
 مرحوم "سید  دخیل متولی" را خدمت جنابعالی 

و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برای 
آن مرحوم غفران الهی، برای فرزند شهیدش علو 
درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر 

مسئلت می نماییم.
 مدیر مسئول و پرسنل هفته نامه مردم سیلك
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 َفرا زناشویی یا َورا زناشویی
زهرا بانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

برجامعه  که  است  اجتماعی  نهاد  مهمترین  خانواده 
یا  و  اختالل  بطوری که  دارد،  متقابلی  و  موثر  ارتباط 
از  را متوجه جامعه خواهد کرد؛  اثراتی  بقای خانواده 
این رو رابطه بین زوجین در جهت تحکیم خانواده از 
محسوب  خانواده  بنیان  حفظ  در  موثر  عوامل  جمله 
را  خانواده  بنیان   ، قطع  طور  به  آن  نقص  و  می شود 

تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
ازدواج؛  با  شخص  دو  که  هنگامی  اساس  همین  بر 
موجب شکل گیری رابطه زوجیت می شوند، در طول 
این رابطه  وفاداری  زوجین نسبت به یکدیگر، موجب 
بی  مقابل  در  و  آنان می شود  بین  در  آرامش  و  ثبات 
را متزلزل می کند.  پایه های زندگی مشترک  وفایی 
بی وفایی به سه دسته احساسی، جنسی و احساسی- 

جنسی تقسیم می شود. 
در مورد زنان در اکثر مواقع شروع روابط فرازناشویی 
عاطفی است و کمتر زنی وجود دارد که برای مسایل 
جنسی آغازگر یک رابطه باشد، اما این رابطه عاطفی 
جنسی  روابط  به  منجر  کند،  پیدا  ادامه  اگر  مطمئناً 
جنسی  رابطه  مرد،  آن  اول  آیتم  چراکه  شد؛  خواهد 
است. بار اول هم فرد ممکن است احساس گناه کند، 
اما این احساس تنها برای دفعات اول است و در موارد 

بعدی عادی می شود.
خیانت زناشویی موضوعی است که زوج درمانگران به 
صورت منظم در کارهای بالینی شان با آن مواجه می 
بر  دردناک  و  کننده  گیج  ای  تجربه  میتواند  و  شوند 

همه کسانی باشد که درگیر با آن هستند. 
فرا  روابط  برای  مختلفی  تعاریف  محققان  سوی  از 
زناشویی بیان شده است که کامل ترین آن در مقام 
هیجانی،  درگیری  از  است  عبارت  آسیب  این  بیان 
جنسی و یا ترکیبی از این دو، از سوی یکی از زوجین 
با  ارتباط  به عبارتی کلی تر می توان   یا  نفر سوم  با 
ارتباط  این  که  برد  نام  خود  شریک  از  غیر  شخصی 
ممکن است به صورت جسمانی یا عاطفی شکل گیرد، 
ایی را  به ذکر است که هر رابطه  این اوصاف الزم  با 

نمی توان مذموم دانست و آن را خیانت نامید.
با  ارتباط  نیازمند  و  است  اجتماعی  موجودی  انسان 
تواند  می  موضوعی  هر  یا  شغل  دلیل  به  که  دیگران 
روابط گسترده تری داشته باشد، رابطه ایی که موجب 
درگیری عاطفی و حتی جنسی شود و این نوع رابطه 
و  بود  خواهد  فرازناشویی  بماند  پنهان  همسر  از  اگر 

روابط عادی از این تعریف خارج هستند.

هرگز  نمی توانم به همسرم اعتماد کنم...

ازدواج شده، روابط حل  به  روابط اشتباهی که منجر 
زوجین  بین  صمیمیت  کاهش  مجردی،  زمان  نشده 
تواند زمینه های بوجود  از دالیلی هستند که می  هم 

آمدن روابط فرازناشویی را تقویت کند. 
موارد بیان شده موجب می شوند که عدم رضایت در 
در  خیانت  سان  بدین  آید،  وجود  به  زناشویی  رابطه 
مسیر اولیه خود با ورود شخص ثالث که در ابتدا ، در 
اما بعد از  نقش یک شنونده است، شکل می گیرد و 
مدتی کم کم می تواند جای همسر را بگیرد و موجب 
جدایی عاطفی زوجین شود، بدین معنا که استمرار در 
زیر  آنکه  با  باعث می شود زوجین  زناشویی  فرا  رابطه 
یک سقف زندگی می کنند، روابط عاطفی آنها دچار 
به یکدیگر بی تفاوت  به مرور نسبت  اختالل گردد و 
ثالث احساس آرامش کاذبی  شوند و در کنار شخص 
داشته باشند و به مرور امکان وقوع طالق قانونی و یا 
حفظ رابطه زوجیت اما همراه با خیانت شکل گیرد و 

منجر به مشکالت بعدی می گردد. 
امری  خانواده  نهاد  اهمیت  شد   گفته  طوری که  به 
راهکارهایی  نیز  دولت  است  الزم  و  ناپذیراست  انکار 
ارائه  جامعه  سطح  در  خانواده  بنیان  تقویت  برای 
کند،آموختن مهارت های حل مساله به جای فرار از 
مشکالت زندگی، خیانت های زناشویی را کاهش می 
دهد، به طوری که انتظار می رود زوجین نیز روش های 
علمی، قانونی را در پیش گیرند تا خانواده ها از آبستن 

آسیب های اجتماعی دور بماند.
تجربه  را  شدیدی  هیجانات  چنین  زوجی  وقتی 
می کنند، پرسش اساسی این است که آیا بهبود اوضاع 
و رفع اختالفات زناشویی امکان پذیر است؟ حتی در 
به  خیانت  این  خاطره  با  قادریم  آیا  بهبود،  صورت 
دوباره  می توانیم  آیا  دهیم؟  ادامه  مشترک  زندگی 

عاشق یکدیگر شویم؟

دیده  خیانت  زناشویی  زندگی  در  بهبود  باور 
بسیار مشکل است

در پاسخ به این سوال باید گفت :
ببرد،  به در  جان  خیانت  یک  از  می تواند  ازدواج 

اما نکات زیر را باید همواره به خاطر داشت. 
خیانت همراه خود درد و آسیب بسیاری به همراه دارد 

و به سالمت عبور کردن از آن راحت نیست.
خیانت باعث خشم، غم وافسردگی زیادی می شود. 

بسیاری  تالش  و  زمان  صرف  نیازمند  رابطه  بهبود 
است.

و در نهایت الزم به ذکر است که شما  به کمک یک 
مشاور و روانشناس نیازمندید. 

روانشناسی
شهر در دسـت کیست؟

در  بود  شده  شایعه  قدیم  زمان های  »در  جاویدپناه/  علی 
یک سرزمینی حاکم مرده. خبر پخش شد و به گوش حاکم 
رسید و دستور داد کسی که شایعه را درست کرده فوراً پیدا 
شایعه  عامل  به  جستجو  از  پس  مأموران،  کنند.  دستگیر  و 

 پراکنی که یک پیرزن بود رسیدند. 
مرا  مرگ  شایعه  چرا  پرسید:  حاکم  بردند.  حاکم  نزد  را  او 
درست کرده ای؟ چه دشمنی با من داری؟ پیرزن گفت: من 
از اوضاع شهر به این نتیجه رسیدم که شما دارفانی را وداع 
گفته اید. چون هر کسی هر کاری که بخواهد انجام می دهد. 
می کند  خواهی  باج  همه  از  داروغه  گیرد.  می  رشوه  قاضی 
و گران  فروشی  به همه زور می گوید. کاسبها کم  فروشی  و 
می کنند. هیچ دادخواهی هم پیدا نمی شود. هیچ کس به فکر 
مردم نیست و شهر به حال خود رها شده. الجرم فکر کردم 

حتما حاکم مرده است!«
به راستی که این حکایت مشابه وضع روزگار ماست! چند روز 
بازار  را درباره وضعیت  پیش سایت مشکات آنالین گزارشی 
منتشر کرده بود. در بخشی از آن گزارش دو تن از مسئوالن 
دولتی گفته اند: »بازار رها نیست و بر آن نظارت می شود. اگر 
نظارت نبود اوضاع و احوال خیلی بدتر از این بود. / تیم های 
ما به صورت مستقل به برخی از مغازه ها مراجعه و قیمت ها 

را بررسی می کنند.«
سخن این دو مسئول، البته نیاز به تفسیر و توضیح ندارد. زیرا 
اگر هرکسی فقط یکبار در بازار و پاساژ و مغازه های این شهر 
چرخی بزند و پیش خودش دو دو تا چهار تا بکند به واقعیت 

امر پی می بَرد.
 البته به نظر می رسد هر که جای ایشان بودند همین حرف 
را می زدند، چرا که موقعیت و جایگاهشان چنین ایجاب می 
کند. اگر بگویند نظارتی بر بازار نیست، خود و مجموعه یشان 
اند.  انکار کرده  را  برده و اصل وجودی خویش  را زیر سوال 
باالخره باید بود و نبودشان یک فرقی بکند. لذا برای حفظ 
آبرو هم که شده ناچارند بگویند نظارت می کنیم. حاال اگر 
در عمل چیز دیگری مشاهده شد آن یک بحث جداگانه ای 

است.
طرف  یک  تنها  بازار  مسئله  دانید  می  که  همانطور  تازه 
ماجراست. طرف دیگر ماجرا، دادگستری است که حدود 100 

هزار پرونده فقط در سال ۹7 به خود دیده است. 
طرف دیگرش 28 هزار و 166 تماس تلفنی است که در سه 
ماهۀ اول امسال به مرکز پلیس 110 زده شده و 83 درصد 
افزایش داشته است. طرف دیگرش اداره تعزیرات است که در 
سه ماهۀ اول امسال ۴5۴ فقره پرونده در آن مختومه شده 
طرف  است.  داشته  افزایش  پارسال  به  نسبت  درصد   10 و 

دیگرش زندان است که ۹۹3 نفر زندانی دارد.
تاکنون  سال  ابتدای  از  که  است  آماری  ترین  تازه  ها  این 
حاال  است.  شده  اعالم  دارالمؤمنین  رسمی  مقامات  توسط 
مسئله ترافیک خیابان باباافضل و کودکان خیابانی و شرکت 
آذر پارک و چاله زباله ابوزیدآباد و دعوای زیرگذر مدخل و... 

بماند! واقعا در این شهر چه خبر است؟ ما داریم به کجا 
می رویم؟ چه کنیم که این درد و گرفتاری ها کم شود؟

افسوس که این مزرعه را آب گرفته
دهقان مصیبت زده را خواب گرفته

دیدگاه
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مهدی سلطانی راد/ همان ابتدای ورود 
به تشکیالت کار وکاسبی مهدی شجری 
در میدان بسیج  نه کوچکی مغازه، که 
قفسه ی کتابهاست که جلب توجه می 
و  ساده  ی  قفسه  دو  چپ  سمت  کند. 
کتاب   70-60 حدود  با  را  کوچک 
به  سیم  با  تاریخی  و  علمی  و  مذهبی 
دیوار وصل کرده اند و سمت راست هم 
یک کتابخانه چوبی کهنه ی ایستاده با 

همان تعداد کتاب سمت چپی! 
و  است  کتاب  گفتگو  این  موضوع 
 3۹ دار  مغازه  حرفهای  پای  نشستن 
کتاب  عاشق  کودکی  از  که  ای  ساله 

بوده و حاال هفت سالی هست اینجا که وارد می 
صاحب  کودکی  عالقه ی  کار  اول  همان  شوید، 
در  کشد.  می  خود  سوی  به  را  تان  توجه  مغازه 
طول مصاحبه کوتاهم با مهدی شجری به عنوان 
تعمیرکار کتاب دوست خودرو - سپرساز  هر وقت 
می رسیم  چوبی  کهنه  قفسه ی  این  داستان  به 
خنده تلخی تحویل می دهد و با این که به نظر 
مردد است که داستانش را بگوید یا نه اما با گفتن 
نصف و نیمه ماجرا به نوعی هم می خواهد به قول 

ماها افشاگری کند و هم حفظ آبرو!!

آقا مهدی؛ داستان این قفسه چوبی چیست؟ 
از حدود دو سال پیش مسؤالن سازمان .... که به 
مغازه من رفت و آمد داشتند ظاهرن از عالقه من 
به کتاب خوششان آمد. حوالی موضوع پایتختی 
کتاب بود. آمدند اینجا و گفتند هوایت را داریم 
و مثل بقیه نیستیم که وعده بدهند و بروند. می 
پایتختی  از شهرداری هستیم و در ستاد  گفتند 
کتاب کاشان مشغول فعالیت. گفتند هم به شما 
کتاب می دهیم برای تجهیز مغازه ات و هم کمک 
های دیگر فرهنگی. خالصه این که در این حدود 
دو سال فقط وعده دادند تا این که هفته گذشته  
نوبت  که   ..... فرهنگسرای  بیا  گفتند   - تیر   16

تحقق وعده ها رسیده!
آنجا که رفتم و اولش که این قفسه را دیدم شک 
داشتم که کمک آنها این است، اما کم کم وقتی 
این قفسه مال شماست کمی توی ذوقم  گفتند 
خورد اما خب در نهایت با کمک یکی از اقوام آن 
را تا مغازه حمل کردم و .. به هر حال دستشان 

درد نکند.

چند سال است که اینجا مشغول کار هستید 
و عمر این کتابخانه چند سال است؟ واکنش 

مردم به این کار فرهنگی شما چطور است؟
حدود  و  کنم  می  کار  اینجا  که  است  سال   15
را  مغازه  کتابخانه  که  - هفت سالی هست  شش 
راه انداخته ام. استقبال مردم واقعأ خوب است. هم 
مردم عادی و هم خواص برای شان جالب است و 
می گویند هیچ مغازه ای در کاشان این ایده را به 
خرج نداده. خیلی از مشتری ها هستند که عالوه 
بر خواندن کتاب در اینجا، کتاب هم اهدا می کنند. 
برخی هم می برند و می خوانند و برمی گردانند. 
هدف من از این کار فرهنگی کلن ترویج کتابخوانی 

بود و شکرخدا ظاهرأ به هدفم رسیده ام.

ظاهرأ برای تشویق مشتری ها به کتابخوانی 
برای آنها مشوقی هم در نظر گرفته اید؛

بله، هر مشتری چه در داخل مغازه تا زمان انجام 
کارش و چه با بردن و امانت گرفتن، کتاب بخواند 

20 درصد تخفیف می گیرد.

البد از کودکی به کتاب عالقه داشتید؛
بر  عالوه  راهنمایی  دوره  از  است.  طور  همین 
کتابهای  به  ورزشی  مجله  و  روزنامه  خواندن 
به  رفتن  داشتم.  عالقه  هم  تاریخی  و  مذهبی 
از  هم  و من  این عالقه عشق می خواهد  سمت 
با  هم  حاال  هستم.  و  بودم  کتاب  عاشق  کودکی 
این که شغلم کمی خشن و سخت است اما عالقه 
فرهنگی را هم کنارش گذاشته ام تا هم خودم به 
عنوان عاشق کتاب ارضا شوم و هم بتوانم سهمی 
در دور شدن مردم از فضای مجازی داشته باشم. 

چه  کتابخوانی  ِقبِل  از  سالها،  این  همه  در 
چه  کتاب  ازخواندن  شد؟  عایدتان  چیزی 

درسی گرفتید؟ 
کتاب  از  که  بود  ای  هدیه  بهترین  مردم داری 
از  بهتر  پدرم  قول  به  چیزی  هیچ  واقعأ  گرفتم. 
از  باالتر  نظرم  به  داری  مردم  نیست.  مردم داری 
ثروت و مال ارزش دارد و به انسان شخصیت می 

دهد و به مرور این شخصیت اوج می گیرد.

از بین دولتی ها مجموعه ای هم بوده که به 
رونق فرهنگی مغازه کمک کند؟

بله، مسؤالن سازمان تبلیغات کاشان که 
قفسه  این  و  آمدند  هستند  من  مشتری 
را که دیدند ظاهرن خوششان آمد و  ها 
چند تا کتاب مذهبی به مغازه اهدا کردند 
عکس  و  آمدند  فقط  بقیه  متأسفانه  ولی 
گرفتند و رفتند و تنها وعده دادند! البته 
این وعده ها  به  بقیه مردم  من هم مثل 

عادت کرده ام. 

این  بودید  هم  دیگری  شغل  در  اگر 
داشت؟  استمرار  کتاب  به  عالقه 
خوان  کتاب  مشتری  چند  هفته  در 

دارید؟ 
این  داشتم  هم  دیگری  شغل  هر  صدالبته،  خب 
خیلی  مالی  وسع  من  خورد.  نمی  دست  عالقه 
خوبی ندارم اما واقعأ خدا شاهده است اگر توانم 
توجه  تقاضای  نهادی  هیچ  از  بود  این  از  بیشتر 
و کمک نمی کردم و خودم فضای فرهنگی این 
مغازه را که مساحتش بیبشتر از 27 متر نیست، 
توسعه می دادم چون می بینم بحمدهلل مردم از 
معروف  قول  به  و  اند  کرده  استقبال  کتابها  این 
شش  یا  پنج  حدود  هفته  در  آمده.  خوششان 

مشتری. 

در فکر تنوع بخشی به کتابها هم هستید؟
با حدود 30  اینجا  کتابخانه  اول  روز  بله،حتمن. 
با  اینجا  فرهنگی  رونق  صدالبته  افتاد.  راه  کتاب 
کتابها و موضوعات مختلف را دوست دارم. خب 
سالیق مختلف است و کتابخانه همه چیز داخلش 
می گنجد و باید با همه سلیقه ها جور باشد. در 
بین مشتری ها افرادی هم هستند که می گویند 
جای فالن کتاب و ژانر در بین اینها خالی است. 

خانواده شما هم در این راه مشوق تان بوده 
اند؟ 

صدالبته. خوشبختانه همسرم قبل از ازدواج با من 
این  در  نبود.  کتاب  به  عالقه  بی  و  تحصیلکرده 
سالها هم مثلن در میهمانی و یا برخی مراسم، اگر 
احساس کند میزبان کتاب بالاستفاده ای دارد، آن 
را به قصد افزودن به کتابهای مغازه از او می گیرد.

با مهدی شجری و گفت و گویی در حوالی کار و کاسبی با طعم عشق، کتاب و فرهنگ

20 درصد تخفیف به شرط کتاب خوانی 

 تا تو را دیدم و این بخشش بی منت و مزد
 قصه حاتم طایی دگر از یادم رفت

جواد جهان آرایی/ سالهاست مردم کاشان با نام بزرگ مردی آشنا شده اند 
که در کار خیر )که حاجت  هیچ استخاره نیست( بدون منت به درماندگان، 
بیماران وآبرومندان کمک های شایانی می کند. این بزرگمرد در مراکز خیریه 

خود در کاشان و دیگر شهرها گره گشای مشکالت مردم است.
حدوداً سال 83 تازه آوازه اش را شنیده بودم و می دانستم که او به خانواده 
هایی که تمکن مالی ندارند سفر زیارتی مشهد را هدیه می کند. تصمیم گرفتم 
در سفری به مشهد به هتلی که وی برای مسافران اجاره کرده بود رفته و به 
عنوان روزنامه نگار گزارشی تهیه کنم.  زمانی که به آن مکان رسیدم با آقایی 
روبرو شدم که مدیر داخلی آن هتل بود. از ایشان خواهش کردم اجازه دهد از 
زوار گزارشی تهیه کرده تا در نشریه درج کنم. مدیر هتل از من پرسید: شما 
ایشان را از کجا می شناسید؟ گفتم: همشهری اش هستم. مکثی کرد و گفت: 
حاج آقا هرگز حاضر نیستند که کسی از این امور خیریه ایشان باخبر شود. 

اصرار من تاثیری نداشت و در بهتی عجیب به هتل محل اقامت خود بازگشتم.
بعد از ان  مدت ها در این فکر بودم که در زمانی که بعضی ها کوچکترین 
خدمت خود را در بوق و کرنا کرده و دوست دارند اندک کمک خیریه  آنان 
را تمام مردم بدانند، هنوز کسانی هستند که به دور از تشکیالت مرسوم نظیر 
انجمن ها، راسا و بدون واسطه کارهای خیریه فراوانی را انجام می دهند و مایل 

نیستند که هیچ کس از راز آنها باخبر شود. 
زهی سعادت!!

 مدتی  قبل در محفلی با آقایی روبه رو شدم که یک پایش را سالها پیش در 
اثر تصادف از دست داده و با پای مصنوعی )پروتز ( رفت و آمد می کرد. از بد 
حادثه، او در هنگام تصادف بیمه نبوده که با از دست دادن یک پا تا زانو از کار 
افتاده شود و حقوق خود را از بیمه دریافت کند از این رو در حال حاضر در 
کارگاهی کار می کند و با حداقل حقوق کارگری امورات خود را به سختی می 
گذراند. در گپ و گفتی که با آن دوست معلول داشتم به من گفت پروتز )پای 
مصنوعی( فاسد شده و رفت و آمد را برایم مشکل کرده است. برای تعویض آن 
نیاز به حداقل مبلغ 20 تا 30 میلیون تومان پول دارم که امکان تهیه چنین 
مبلغی به هیچ عنوان برایم مقدور نیست. در این اندیشه بودم که برای او چه 
میتوان کرد،که یکباره به یاد کرامات و بخش های آن مرد افتادم .تصمیم 

گرفتم با کارگزار ایشان در کاشان گفت و گو کنم.
روزی به دفتر حاج محسن زاهدی رفتم و داستان آن مرد معلول را تعریف 
کردم. نامبرده به من گفت صبر کن تا خود حاج آقا به کاشان بیاید و موضوع را 
مستقیماً با ایشان در میان بگذارم و پس از مدتی توفیق دست داد تا در موسسه 
خیریه خودش برای اولین بار با او روبرو شدم. زمانی که در خیابان علوی نزدیک 
محل قرار رسیدم جمعیت زیادی را دیدم که برای حل مشکل خود آمده بودند. 
با راهنمایی آن دوست  به طبقه باالی محل کار ایشان رفتم. همانگونه که 
داشت درخواست های مردمی را بررسی می کرد سالم علیکی کوتاه نموده و 
نشستم. با مشاهده این همه مراجع و تقاضاهای گوناگون حس کردم خواسته 
من راه به جایی نخواهد برد اما تنها دقایقی طول کشید تا بفهمم آدرس را 
درست آمده ام. زمانی که دیدم مردی از اهالی این شهر با روی باز مقابلم 
نشسته و با اخالقی خوش به تمام افرادی که مدارک ازدواجشان تکمیل است 
مبلغ یک و گاهی تا دو و سه میلیون تومان وجه نقد می پردازد  و در همین 
حال به بعضی از خانمها  سفارش پوشش حجاب و نماز صبح میکند. چه حسن 

سلیقه ای !! بهترین نوع تبلیغات برای شعائر دینی!!
در حدود یک ساعتی که بنده در خدمت ایشان بودم مبلغی حدود 200 

میلیون تومان وجه نقد به اضافه  اهدای اتوبوس دربست برای متقاضیان سفر 
به مشهد، قبول هزینه درمان بیماران، اهدای برنج، روغن، چای و عدس تنها 

شمه ای از خدمات ارزنده آن رادمرد بود. 
لحظه ای در فکر فرو رفتم احساس می کردم که در عالم رویا سیر می کنم. 
مگر ممکن است هنوز افرادی را بتوان یافت که بدون هیچ تبلیغاتی هر هفته 
این گونه به مردم نیازمند کمک کنند؟  اما آنچه من دیدم نه رویا  که یک 

حقیقت و چه حقیقت زیبایی بود!
 به یاد بیتی از حافظ افتادم که فرموده:

بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر
که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند  

پس از دیدن این صحنه های زیبا مشکل آن دوست معلول را به عرض حاج آقا 
رساندم. او گفت: بدون هیچ پرس و جویی من مبلغ 5 میلیون تومان می دهم  
و همزمان یک کیسه برنج ده لیتر روغن  دو کیلو چای دو کیلو عدس  را هم  

دادند که همانجا تحویل طرف داده شد.
مطمئنم که شما خواننده گرامی او را خوب می شناسید و نامش را درست 
حدس زده اید: او کسی نیست جز حاج محمود ارج، رادمردی که در عین 
تمول و ثروت های خدادادی، مزین به گوهر کرامت و دینداری است و آنچه 
خدا از مال و اموال نصیب او کرده با نیازمندان تقسیم می کند. جدای از 
اینها او اهل ذوق و علم است و چند سالی را در دانشگاه هامبورگ به تدریس 
ادبیات مشغول بوده است. اما آنچه  باعث شد تا قلم به دست گرفته و علیرغم 
عدم رضایت آقای ارج این مطالب را بنویسم این است که ما مردم معموالً از 
نعمتهایی که خدا به ما عطا کرده است خوب قدردانی نمی کنیم. یکی از این 
نعمتها وجود افراد خیری است که در جای جای این میهن بدون کوچک ترین 
منتی در خدمت به خلق خدا هستند و ما باید قدردان این افراد باشیم. اگرچه  
چنین افرادی با خدا معامله می کنند و هیچ نیازی به بازگو کردن کارهای 
خیر خود ندارند اما ما کلیه افراد اهل قلم و نیز کسانی که دستی به رسانه ها و 
نوشتن دارند  وظیفه داریم تا نام و ریز خدمات آنان به اضافه نحوه انجام آن را 
ثبت کنیم.  باشد تا در این رهگذر نام و خدمات ارزنده این بزرگان در این برهه 
دشوار از زندگی  ثبت تاریخ گردد و نیز چراغی باشد فرا راه آیندگان این دیار تا 
همه از نام آنان به نیکی یاد کنند و همچنین سرمشقی باشد برای متمکنینی 
که بعد از ما و او خواهند آمد تا چشمه های جود و بخشش خشک نشود و 

سخاوت عقیم نماند تا بدانند که:
نام نیکو گر بماند ز آدمی/   به که از او ماند سرای زرنگار  

)ارج(ها را ارج نهیم
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