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صریح و صمیمی با امام جمعه کاشان؛ بخش دوم

مسئولین در چارچوب 
مسؤولیت شان پاسخ گو باشند

به قلم جیرجیرک؛

کلید ما، کلید حرامیان و شکستن قفل ها

باتجربه حوزه فنی و عمرانی شهرداری  مدیر 
دیار  بسیاری  گمان  به  که  حالی  در  کاشان 
در بخش  ترین سالیان خود  فعال  در  سیلک 
به سر  و عمرانی  پروژه های شهری  پیش برد 
محوِر  گو  و  گفت  برنامه  نهمین  در  برد  می 
)رو در رو( عالوه بر تبیین و شرح برخی از 
زبان  با عدد و رقم و  این پروژه ها  مختصات 
آمار، به بیان شماری از چالش های مدیریت 
و  معابر  زیرساختی  مشکالت  رفع  در  شهری 

برخی موانع توسعه عمرانی شهری پرداخت.
معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان در 
معابر  آب گرفتگی  از  بخشی  گو  و  گفت  این 
شیب  دلیل  به  را  بارندگی  هنگام  در  کاشان 
متأسفانه  گفت:  و  دانست  کاشان  منطقه  کم 
در طول این سال ها حفر چاه جذبی تنها راه 
حلی بوده که برای جمع آوری آب های سطحی 

استفاده شده است.

دادن  انجام  برای  افزود:  گرانمایه  بهروز 
جامع  طرح  مطالعات  باید  اصولی  کار  یک 
جمع آوری آب های سطحی شهر صورت بگیرد 
اقدام  این  شاید  و  است  افتاده  اتفاق  این  که 
کمااینکه  نباشد،  ممکن  تاریخی  بافت  برای 
هم  شهر  از  قسمت  این  در  فاضالب  اجرای 

ممکن نشد.
چنین طرحی  اجرای  هزینه  با  رابطه  در  وی 
و  کانال کشی  باشد  قرار  اگر  کرد:  عنوان 
آب های  انتقال  برای  شهر  کل  جدول گذاری 
برابر  هزینه ای  تقریباً  بشود،  انجام  سطحی 

طرح فاضالب کاشان خواهد داشت.

رودخانه هایی  ظرفیت  یادآوری  با  گرانمایه 
کرد:  خاطرنشان  می گذرد،  داخل شهر  از  که 
با کانال زدن به رودخانه هایی مثل  می توانیم 
بعضی  آب گرفتگی  مشکل  گازرگاه  و  حیدر 
میدان  قباًل  مثاًل  کنیم  حل  را  معابر  این  از 
خیلی  امیر  میدان  چهارراه  یا  )فیض(  سنگ 
چنین  از  استفاده  با  که  داشت  آب گرفتگی 

راه حل هایی برطرف شده است.
کاشان  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
از مشکالت چاه جذبی  افزود: یکی  همچنین 
برای رفع آب های سطحی این است که وقتی 
مقدار آب از یک حدی باالتر می رود، سرعت 
جذب چاه به دلیل هواگرفتگی کند می شود که 
همین مسئله برای شهر معضل ایجاد می کند. 
در  کاشان  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
ادامه و در توضیح استفاده از بلوک فرش گفت: 
قرار نیست بلوک فرش جایگزین آسفالت شود 

بلکه در جاهایی که می خواهیم اهمیت پیاده 
بلوک  از  بیشتر  برسانیم  سواره  به  نسبت  را 

فرش استفاده می کنیم.
با  بلوک فرش  تفاوت های  از  گرانمایه  بهروز 
و  دانست  آن  اجرای  سرعت  در  را  آسفالت 
زیاد  خیلی  آسفالت  سرعت  کرد:  خاطرنشان 
خیابان  روز  یک  ظرف  می توان  مثاًل  و  است 
بلوک  نصب  ولی  کرد،  آسفالت  را  میرعماد 
فرش ممکن است سه یا چهار ماه زمان ببرد و 
همین می تواند باعث ایجاد مشکالت اجتماعی 
ممکن  اینکه  به  اشاره  با  دیگر  بار  وی  شود. 
دلیل  به  محل  یک  محوطه سازی  برای  است 

بلوک فرش  از  تاریخی اش  اهمیت  یا  تقدس 
استفاده شود، تأکید کرد: بلوک فرش دارد به 
رهگذر می گوید اینجا اولویت با پیاده است و 
تردد  اینجا  در  ماشین  با  است  قرار  شما  اگر 

کنی باید سرعتت بسیار پایین باشد.
با  کاشان  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاون 
چلچراغ  باقی  مانده  هفته   ۱۱ اینکه  بر  تأکید 
برگزار خواهد شد، گفت: تا پایان سال متعهد 
هستیم تا ۴۰ پروژه دیگر را تکمیل کنیم که 

در حال انجام است.
گفته  وقتی  اینکه  بیان  با  گرانمایه  بهروز 
که  نیست  این  معنای  به  هفته،   ۴۰ می شود 
یادآور  باشیم،  داشته  پروژه  یک  هفته  هر  در 
شد: بنا بوده است در ۴۰ هفته چلچراغ ۴۱۲ 
پروژه انجام بشود که از این تعداد ۳۶۹ پروژه 
انجام شده است و بیش از ۴۰ پروژه باقی مانده 
ارائه  شهروندان  به  شهرداری  دوره  تا  باید  را 

دهیم.
معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان با بیان 
اینکه برای انجام دادن آسفالت پیش نیازهایی 
نظیر تعداد خانوار در کوچه، پرداخت عوارض 
است،  الزم  خدماتی  اداره  های  از  استعالم  و 
آسفالت  شهرداری  باشد  قرار  اگر  گفت: 
تأسیساتی  اداره های  اینکه  بدون  بدهد  انجام 
نکرده  ارائه  کوچه  برای  باید،  که  را  خدماتی 
باشند، آسفالت بر اثر کندن و حفاری از بین 
 ۱۰ وقتی  داد:  ادامه  گرانمایه  بهروز  می رود. 
یا ۱۵ درصد یک کوچه ساخته شده و هنوز 
آسفالت  موعد  از  زودتر  است،  نگرفته  شکل 
بشود، بر اثر عملیات ساختمانی، ایجاد انشعاب 
و از بین می رود، اگر چه بر اثر درخواست های 
مردم آسفالت پیش از موعد اتفاق می افتد اما 

اصولی نیست.
واحد  مدیریت  وجود  عدم  بر  تأکید  با  وی 
شهری و مدیریت هماهنگ شهری بیان کرد: 
در کشورهای پیشرفته تقریباً مدیریت شهر در 
دست شهرداری است و شهرداری بودجه ها و 
برنامه هایی را که در نظر می گیرد، کارها با یک 
زمان بندی خاص خود و با پشتوانه مدیریتی ای 

که دارد به طور اصولی اتفاق می افتد. 
هنوز در ایران به جایی نرسیدیم که شهرداری 
بنابراین  باشد  داشته  را  شهر  کل  مدیریت 
حوزه های مختلف مدیریت سازمانی و بودجه 
در  بودجه  این  متأسفانه  و  دارند  را  خودشان 
زمانی  یا  نمی رسد  دست شان  به  الزم  زمان 
برای  کار  زمان  که  می رسد  دست شان  به 

شهرداری گذشته است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان و تبیین شفاف داستان آسفالت شهری و چالش رفع آب گرفتگی های سطحی

گرانمایه: ارائه40 پروژه تا تکمیل تعهد خدمت رسانی مدیریت شهری در چلچراغ توسعه

جمعه خونیِن جاده نوش آباد؛

تصادف مرگباِر پژو با رنو ساندرو 

هفته ششم لیگ برتر فوتبال استان اصفهان؛

تیم پادما یدک ایرانیان با شکست
 بدرقه شد

یادداشت؛

تا قانون هست دینامیت چرا؟! 

واح! سرقت در شهر ار
»مواظب صندوقها باشید. هر شب دارن می دزدند«. این جمله ای است 
نوشته  کاشانی  آرامستان فیض  داخل  مقبره های  از  یکی  دیوار  بر  که 

شده است.
این مکان با وسعتی بیش از یک و نیم هکتار، یکی از آرامستان های 
بزرگ و قدیمی شهر کاشان است که در سال ۹۵ با اعتباری بالغ بر ۲ 

میلیارد تومان توسط شهرداری مرمت و بازسازی شد.
در همان سال، احسان غالم پور -مدیر پروژه- گفته بود: »صندوق ها 
و سقف های شیروانی که در آرامستان برای نگهداری فرش ها و لوازم 
زائرین ایجاد شده، جمع آوری و صندوق های متحدالشکلی برای این 

کار در جایگاه مناسب تعبیه خواهد شد.«
هرچند  گذرد.  می  سال  چهار  حدود  طرح،  آن  اجرای  زمان  از  اکنون 
همسطح کردن پستی و بلندی ها، مشکالت تردد را مقداری حل کرد، 

اما بسیاری از صندوق های کنار قبور...                             

یادداشت؛

لج بازی مدیران بی سلیقه،خارج از 
مدار خواست مردم

 صفحه۲

صفحه۲

مصرف گاز کاشان به مرز هشدار رسید
رئیس اداره گاز کاشان در گفتگو با اهل کاشانم با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و کاهش 
گاز  مصرف  گفت:  مشترکان  مصرفی  گاز  افزایش حجم  و  آینده  روزهای  دما طی  شدید 
کاشان به مرز هشدار رسیده و الزم است کلیه مشترکین خانگی، تجاری و ادارات و سازمان 
ها با اقدامات الزم نسبت به مدیریت مصرف گاز خانگی و اداری و عمومی و خاموش نمودن 
وسایل گرمایشی در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل اقدام نمایند. با یک درجه کاهش 
دمای محیط ۶ درصد در مصرف صرفه جویی می گردد و امکان بهره مندی دیگر هموطنان 

عزیز در اقصی نقاط منطقه و کشور از نعمت گاز طبیعی فراهم می شود.
وی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد مصرف گاز شهرستان مربوط به مشترکین خانگی 
است، افزود: این اداره جهت استمرار جریان گاز طبیعی برای مشترکین خانگی در صورت 
عدم رعایت الگوی مصرف نسبت به قطع گاز ادارات و سازمان های پر مصرف اقدام خواهد 

نمود.

 صفحه۳

 صفحه۳

 صفحه۳

 صفحه۴

 صفحه۴

و      انسولين  كمبود 
پاسخگو.. غير  مسئولين 

 این روزها و هفته ها موضوع انسولین در شهر داغ و بحث انگیز شده و 
سرریز سواالت ریز و درشت نیازمندان به این داروي حیاتي به نشریه 
اظهار  به  بنا  که  است  حالي  در  این  است.  گشته  سرازیر  سیلک  مردم 
علماي پزشکي، بیماري دیابت از اولین و رایج ترین بیماري هاي خاص 

منطقه کاشان است. شاه بیت سوال ها از این قرار است که:
قبال انسولین را به اندازه مصرف و نیاز یک ماهه بیمار مي دادند اما االن 
هفته اي یکبار شده است. چرا؟ پیرو این نقصان، بیمار باید باالجبار براي 
هر هفته به پزشک متخصص مراجعه کند تا نام و تعداد دارو در دفترچه 
اش قید شود. این کار مستلزم هزینه ریالي و زماني براي بیمار و حتي 

تامین اجتماعي خواهد بود.
متعاقبا داروخانه مربوطه نیز شلوغ و پرترافیک گردیده است. چرا این 
تعداد انسولین را میان چند داروخانه توزیع نمي کنند؟ و در نهایت اینکه 

معلوم نیست این وضعیت اسفبار تا کي ادامه خواهد داشت؟
متعاقبا داروخانه مربوطه نیز شلوغ و پرترافیک گردیده است. چرا این 

تعداد انسولین را میان چند داروخانه...                           صفحه ۴
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توزیع 6 هزار و ۲00 تبلت و گوشی میان
دانش آموزان نیازمند استان

محمد اعتدادی، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
در قمصر گفت: خیران برای تهیه این تعداد تبلت و گوشی 

هوشمند، ۱۸۶ میلیون ریال هزینه کرده اند.
...........................

ساخت و ساز محدوده خانه بروجردی ها متوقف می 
شود؟

حجت اله غالمی، معاون استاندار اصفهان گفت: طرح مجاور 
خانه بروجردی های کاشان تا تأیید نقشه ها مطابق با طرح 
جامع شهری و هماهنگی میراث فرهنگی باید متوقف شود. 
این ساخت و ساز باید براساس آنچه که طرح جامع پیش بینی 
کرده و ارتفاع کاربری که طرح جامع مشخص کرده، اجرا شود.

...........................
دستگیری دو گروه شکارچی متخلف

اللهیار دولتخواه، رئیس اداره محیط زیست گفت: ماموران یگان 
حفاظت در جریان گشت، موفق به شناسایی و دستگیری دو 
گروهِ دو نفره از متخلفان شکار و صید در منطقه حفاظت شده 
قمصر و برزک شدند. از این ۴ نفر، یک قبضه اسلحه کالیبر 
۱۲ به همراه ۲۸ عدد فشنگ و اَدوات زنده گیری پرندگان و ۳ 

قطعه کبوتر چاهی کشف و جمع آوری شد.
...........................

صادرات دو هزار تُن مس و مصنوعات
ابتدای  از  نوروزی، مسئول گمرک کاشان گفت:  مراد علی 
امسال تا کنون بیش از دو هزار تُن مس و مصنوعات به ارزش 
۹ میلیون دالر صادر شده است. این میزان صادرات در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۳۷۱ درصد و از نظر وزن 
۳۵۰ درصد رشد داشته است. در ۸ ماه گذشته نیز ۲۴۷ هزار 
تن کاال به ارزش افزون بر ۱۵۵ میلیون دالر صادر شده است.

...........................
کشف 160 کیلوگرم مواد مخدر

حسین بساطی، فرمانده انتظامی شهرستان گفت: مأموران در 
بازرسی از دو خودرو پراید و یک پژو، ۱۷ کیلوگرم حشیش 
و ۱۴۳ کیلوگرم تریاک را که به طرز ماهرانه ای داخل خودرو 
نفر  سه  زمینه  این  در  و  کردند  کشف  بود،  شده  جاسازی 

دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
...........................

فعالیت ۲00 ورزشکار موتورسوار
حمیدرضا نجاریان، رئیس هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری 
کاشان گفت: حدود ۶۰ درصد از این موتور سواران سازمان 
یافته هستند. این ورزش با دیگر رشته های ورزشی متفاوت 
است و برای تمرین به مکانی خاص نیاز است. مشکالت مالی 
در این ورزش زیاد است و ورزشکاران باید حامی مالی داشته 
باشند. پیست موتورسواری موتورکراس و تریل در کنار پارک 
الله با رعایت کامل مسائل ایمنی و استاندارد ساخته شده 

است.
...........................

وجود ۲50 حلقه چاه غیرمجاز
حسن جوکاری، مدیر منابع آب کاشان با اشاره به اینکه ۲۵۰ 
حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان وجود دارد، گفت: با نظارت 
گروه های گشت و بازرسی این شرکت و با همکاری مسئوالن 
در شهرستان، ۱۰ حلقه چاه کشاورزی  انتظامی  و  قضایی 
غیرمجاز در ماه گذشته پر و مسدود و از خروج بیش از ۱۰ 
لیترآب در ثانیه از سفره های آب زیرزمینی جلوگیری شد. از 
ابتدای امسال تاکنون ۳۰ حلقه چاه غیرمجاز، مسدود و ۷۰ 
دستگاه کنتور هوشمند و حجمی نیز بر روی چاه ها نصب 

شده است.
...........................

توزیع بیش از ۲ هزار سبد کاال بین مددجویان
امیرحسین شیخ استرکی، رئیس کمیته امداد گفت: حدود 
۲ هزار و ۳۰۰ سبد کاالی ضروری به ارزش نزدیک به ۷۲۰ 
میلیون تومان بین مددجویان زیر پوشش این نهاد توزیع شد.

...........................
رونمایی از کتاب فاطمه ریحانه رسول

گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  نمکی،  میثم 
»عباس استاد آقایی« نویسنده این کتاب در آن به فضایل 
آن بانوی بزرگوار، سند محکم فدک، شهادت حضرت محسن 
)ع( و مهدی و منتقم خون مادر پرداخته است. این کتاب در 
۵ فصل و ۵۵۲ صفحه و با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه در قطع 
وزیری توسط انتشارات یاران مهدی چاپ و منتشر شده است.

...........................
پرداخت بیش از 3۲ میلیارد ریال زکات

مجید سهراب زاده، مسئول زکات کاشان گفت: مردم در ۹ ماه 
گذشته بیش از ۳۲ میلیارد ریال زکات پرداخت کرده اند. تمام 
زکات جمع آوری شده صرف کمک به فقرا و نیازمندان در این 
شهرستان شده است. کمک به ساخت مساجد و حسینه و امور 
عام المنفعه از دیگر کار هایی است که زکات جمع آوری شده 

برای آن ها هزینه شده است.
...........................

رشد 4 برابری آبیاری نوین در آران و بیدگل
مصطفی آبانی، مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل گفت: 
اراضی  در  فشار  تحت  و  فشار  آبیاری کم  اجرای طرح های 
کشاورزی از سال ۱۳۹۵ تاکنون نسبت به سال های قبل از آن 
چهار برابر افزایش یافت. تا سال ۹۵ حدود ۶۰۰ هکتار سامانه 
آبیاری کم  فشار و تحت فشار در آران و بیدگل اجرا شد و پس 

از آن تاکنون این میزان به  ۲۴۰۰ هکتار افزایش یافته است.
...........................

۷0 درصد آب کاشان و آران و بیدگل از چاه هاست
محمدرضا اسدی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گفت: ۷۰ 
درصد آب آشامیدنی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 
از منابع حفر چاه ها تأمین می شود. ظرفیت خط انتقال آب 
زاینده رود به این ۲ شهرستان یک هزار و ۱۰۰ لیتر در ثانیه 
است که  اکنون نزدیک به ۴۰۰ لیتر در ثانیه آب به منطقه 
انتقال می یابد و ناگزیر مخلوطی از آب انتقالی و چاه ها برای 

آشامیدن استفاده می شود.

کاشان در نیم نگاه
مهرو موم پنج سفره خانه

مهدی مؤمنی، مسئول بهداشت محیط کاشان گفت: سه 
و  پنهانی  به صورت  شهر  حاشیه  و  مرکز  در  خانه  سفره 
خانه  سفره  دو  و  می کردند  توزیع  قلیان  خاموش،  چراغ 
دیگر هم اقدام به برگزاری مراسم جشن عروسی و جشن 
شیوه  نکردن  رعایت  با  که  واحد هایی  می کردند.  تولد 
نامه های بهداشتی، جان مردم را به خطر می اندازند، مهر و 

موم و برابر مقررات با آن ها برخورد می شود.
...........................

آتش سوزی روغن فروشی در شب یلدا
اله فدایی، سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: در  روح 
شب یلدا با گزارشی از آتش سوزی محل فروش و تعویض 
روغن موتور در بلوار مالصدرا، آتش نشانان در قالب سه 
با  گروه عملیاتی به محل اعزام شدند. نیرو های عملیاتی 
تالش بی وقفه از گسترش و سرایت آن به دیگر بخش های 
کردند.  جلوگیری  همجوار  مغازه های  و  فروشگاه  محل، 

علت حادثه در دست بررسی است.
...........................

ضرورت تأمین اعتبار برای تعمیر دستگاه سنجش 
آلودگی هوا

برای  گفت:  زیست  محیط  اداره  رئیس  دولتخواه،  الهیار 
در  واقع  کاشان  هوای  آلودگی  سنجش  دستگاه  تعمیر 
میدان ۱۵ خرداد بیش از ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار نیاز 
از سرویس است. فضای  اکنون خارج  این دستگاه  است. 
هوای  آلودگی  سنجش  ایستگاه  استقرار  برای  موجود 
این شهر نامناسب می باشد. این ایستگاه در فضای ۸.۱ 

مترمربعی راه اندازی شده است.
...........................

خدمات غیرحضوری اداره برق
شهروندان  گفت:  برق  اداره  رئیس  بیگی،  عرب  علیرضا 
می توانند  برق  اداره  خدمات  از  استفاده  برای  کاشانی 
 ۱۵۲۱ تلفن های  شماره  یا  من  برق  اپلیکیشن  طریق  از 
تلفن  همچنین  و   ۱۹ تا  صبح   ۷ ساعت  از   ۳۷۱۲۱ و 
استفاده  روز  شبانه  ساعت   ۲۴ طول  در   ۱۲۱ حوادث 
تماس  برای   ۵۵۳۳۰۰۱۱ تلفن  شماره  همچنین  کنند. 

همشهریان در ساعات اداری آماده پاسخگویی است.
...........................

دستگیری سارقان باطری خودرو
حسین بساطی، فرمانده انتظامی شهرستان گفت: ماموران 
پلیس موفق شدند دو سارق حرفه ای را شناسایی و در 
یک عملیات ضربتی داخل مخفیگاهشان دستگیر کنند. 
پلیس،  مستندات  با  مواجه  در  و  بازجویی  در  متهمان 
پراید  خودروهای  از  باطری  سرقت  مورد   ۸۶ به  تاکنون 
و فروش اموال مسروقه به مالخر اعتراف کردند و تحویل 

مراجع قضایی شدند.
...........................

توقیف حدود هزار و 300 کیلو چوب
بازرسی  در  استان،  طبیعی  منابع  کل  اداره  اعالم  بنابر 
انتظامی  نیروی  و  طبیعی  منابع  از  حفاظت  مأموران 
کنندگان  تخریب  از دست  قاچاق  محموله  یک  مشکات، 

محیط زیست کشف شد.
...........................

کشف ۸00 کیلو مواد خوراکی فاسد در آران و 
بیدگل

علی اعتصام، مسئول بهداشت محیط آران و بیدگل گفت: 
تاریخ  و  فاسد  خوراکی  مواد  کیلوگرم   ۸۰۰ به  نزدیک 
مصرف گذشته در این شهرستان کشف و جمع آوری شد.

...........................
تولید ساالنه ۲4تُن عسل

ارزش  گفت:  کشاورزی  جهاد  اداره  رئیس  مظلومی،  رضا 
اقتصادی این میزان تولید عسل ۲۴۰ میلیارد ریال است. 
کاشان دارای ۱۲ هزار کلنی زنبور عسل است، که تاکنون 

اطالعات ۵۰۸ زنبوردار در سامانه ثبت شده است.
...........................

10میلیارد ریال اعتبار تا مرمت بقعه بابا افضل 
بیش  تاکنون  کاشان گفت:  فرماندار  مرتضایی،  اکبر  علی 
از ۲۵۰ میلیون تومان برای مرمت این بقعه هزینه شده، 
یک  از  بیش  فرهنگی،  میراث  کارشناسان  نظر  با  اما 
میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است. با وجود آثار متعدد 
و ارزشمند این شاعر فرهیخته، وضع فعلی بقعه مطلوب 
نیست و الزم است اقدامات موثری برای مرمت و احیای 
این بنای تاریخی انجام شود. الزم به ذکر است؛ بقعه بابا 
افضل مرقی در فاصله ۳۵ کیلومتری کاشان در دامنه کوه 

و در بیرون روستای مرق واقع شده است.
...........................

یک کاشانی پژوهشگر برگزیده کشوری شد
عباس اکبری، دانشیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان 

به عنوان پژوهشگر برگزیده هنر در کشور معرفی شد.
...........................

یک کشته و 11 مصدوم در برخورد تریلر با اتوبوس
ایمانی، رئیس پلیس راه کاشان گفت: حادثه ای در محور 
اتوبان عوارضی کاشان-قمصر رخ داد که یک نفر کشته و 
۱۱ نفر از مسافران مجروح شدند. علت وقوع این حادثه 

بی توجهی راننده اتوبوس به جلو می باشد.
از مصدومان این حادثه، سه نفر سرپایی درمان و بقیه به 

بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.
...........................

پالسمای خون بهبود یافتگان پُلی برای درمان 
کرونا

محمدرضا ذیالیی، رئیس پایگاه انتقال خون گفت: ۱۵۰ 
اهدای ۱۰۰  با  یافتگان کرونا در شهرستان  بهبود  از  نفر 
واحد پالسما، نیاز سایر افراد مبتال به این بیماری را تأمین 
کردند. بهبود یافتگان کرونا پس از ۱۴ روز از زمان بستری 
و قرنطینه و ۲۸ روز پس از آن تا چهار ماه می توانند با 
اهدای خون به بهبود بیماران درگیر با کرونا کمک کنند.

...........................
آغاز ساخت انبار دارو و تجهیزات علوم پزشکی 

علیرضا مروجی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت: مرحله 
نیکوکار  خیر  ریالی  میلیارد   ۱۵ کمک  با  طرح  این  اول 
»مسعود خاتمی« شامل یک سوله و ساختمان اداری در 

زمینی به مساحت ۶۰۰ مترمربع ساخته می شود.

کاشان در نیم نگاه

رویداد

رئیس اتحادیه صنف بازار کیف و کفش کاشان گفت: 
باعث  رفت وآمدی در ساعت مشخص  محدودیت های 

شده است که افت مشتری و کاسبی داشته باشیم.
به گزارش مردم سیلک و به نقل از خبرگزاری فارس، 
ماه  یک  در  اینکه  بابیان  سیدحسن زاده  حسن  سید 
کفش  و  کیف  در  قیمت  افزایش  درصد   ۴۰ گذشته 
دالر  قیمت  اینکه  علیرغم  کرد:  اظهار  داشته ایم، 
کفش  و  کیف  قیمت  اما  داشته،  محسوسی  کاهش 

افزایش قیمت پیدا کرده است.
و  کیف  بازار  در  قیمت ها  افزایش  اینکه  بیان  با  وی 
داشته  مشتری  کاهش  تا  است  شده  باعث  کفش 
بیماری  عوامل کاهش مشتری  از  یکی  باشیم، گفت: 
کرده  تعطیل  را  مراسمات  از  بسیاری  که  بوده  کرونا 
این  از  همکاران  همه  شده  باعث  همین  و  است 

وضعیت گله مند باشند.
کفش  تولیدی   ۱۰ اینکه  بیان  با  حسن زاده  سید 
این  خاطر  به  کرد:  تصریح  داریم،  سنتی  به صورت 
کارشان  روی  شد،  کاشان  و  کشور  وارد  که  بیماری 

تأثیر زیادی گذاشته است.
رئیس اتحادیه صنف بازار کیف و کفش کاشان با بیان 
اینکه در سال گذشته حدود جواز کسب ۸۰ مغازه را 

هر  گفت:  کرده ایم،  ابطال  کاسبی ها  شرایط  دلیل  به 
تومان  میلیون   ۱۵۰ متوسط  به طور  ما  صنفی  واحد 

ضرر کرده اند.
سید حسن زاده با اشاره به اینکه، ۱۵۰ میلیارد تومان 
است،  کرده  ضرر  کاشان  در  کفش  و  کیف  صنف 
بازارچه ها است که  اکثر مغازه ها در  خاطرنشان کرد: 
باعث شده است به خاطر کاهش مشتری  امر  همین 
باعث  و  کنند  پرداخت  را  خود  کرایه های  نتوانند 

تعطیلی صنف و ضرر زیان می شود.
و  کیف  صنف  برای  که  تسهیالتی  خصوص  در  وی 
ابراز کرد: تسهیالتی  نظر گرفته شده است،  کفش در 
که برای صنف ما در نظر گرفته اند بین ۴ تا ۶ میلیون 

کاسب  به نحوی که  بود  انگشت شمار  تعداد  به  تومان 
صنف رغبتی برای گرفتن این ارقام نشان نداد، چون 

این مقدار پول، کرایه یک ماه مغازه هم نمی شد.
رئیس اتحادیه صنف بازار کیف و کفش کاشان بابیان 
اینکه ۱۵۰ مغازه کیف و کفش در کاشان وجود دارد، 
در  اما  است؛  کتونی  کفش  بازار،  در  واردات  گفت: 
می زند،  دنیا  در  را  اول  حرف  ایران  مجلسی،  کفش 
مورد  که  شد  کشور  وارد  چینی  کفش  یک زمانی 
مردم  شد  باعث  کار  خرابی  و  نگرفت  قرار  استقبال 

کفش مجلسی چینی خرید نکنند.
وی بابیان اینکه در حال حاضر رقابت بین کفش های 
است، گفت: کفش های کتونی خارجی  ایرانی  کتونی 
کرده اند  اشباع  را  ایران  بازار  شود  کشور  وارد  که 
ایرانی  کتونی  کفش های  تا  نمی دهند  فرصتی  و 

عرض اندام کنند.
وی گفت: کیف خارجی به خاطر برندهایی که در دنیا 
ایران  بازار  در  خوبی  جایگاه  هستند  رسم دار  و  اسم  
دارد اما کیف تمام چرم ایرانی باز حرف اول را میزند 
افزایش  اما قیمت آن ها فوق العاده باالست که همین 
رو  خارجی  جنس  به  خریدار  می شود  باعث  قیمت 

آورد.

زیان 150 میلیارد تومانی صنف کیف و کفش در کاشان

گفتمان شما در زمینۀ بحث مطالبه گری چیست؟ 
به ویژه که بحث نسل دانشجو و جوان نیز مطرح 
است. دانشجو مطالبه گر است و بحث آزاداندیشی 
که مقام معظم رهبری مطرح کردند در جامعه باید 

نهادینه شود. نگاه شما به این قضیه چیست؟
از زمانی که ما وارد شدیم، زمان کرونا بود. چیزی به معنی 
تجمع و گردهمایی و پاسخ به پرسش با پروتکل های 
کرونایی سازگار نبود. ولی من چون سال ها در دانشگاه 
بر  عالوه  داشتم،  سروکار  دانشجویان  با  فراوان  و  بودم 
ادارۀ کالس ها، جلسات پرسش هم با دانشجویان داشتم. 
برای انجام این کار اگر شرایط فراهم باشد با آغوش باز 
به  این همه  ما  اسرائیلی که  استقبال می کنم. همین 
آن بد و بیراه می گوئیم، وزیر دفاعش به دبیرستان ها 
می رود و شرایط کشورش را با بچه های دبیرستانی در 
میان می گذارد. بدین شکل یک ملت انگشت شمار در 
برابر یک قدرت اسالمی است که مقاومت می کند. همه 
اش با زور سرنیزه نیست. همراه کردن مردم با خودشان 
و  توجیهی  و  پرسش  به  پاسخ  جلسات  این  اگر  است. 
آکادمیک و گفتمان نباشد، آن دلبستگی و وابستگی و 

گره خوردگی هم وجود نخواهد داشت.

رهبری   نماینده  عنوان  به  به سمت شما  توجه  با 
مردم چه انتظاری می توانند از شما داشته باشند؟ 
و  آزادانه  توانند  می  چگونه  جوان  نسل  و  رسانه 

بدون مشکل مطالبات خود را ابراز کنند؟
ابدا در جامعه ما این مسایل مطرح نیست. مطالبه گری، 
آزادی و آزاداندیشی تعریف دارد. یک وقت ما می گوئیم 
آزادی در گفتار، آزادی در مطبوعات، آزادی در مطالبه 
گری. یک وقت هم می گوئیم ولنگاری در مطالبه گری. 
اتصال شوم  است که من حلقه  این  یک وقت، منظور 
یعنی بیایند از من مطالبه کنند تا من مطالبه کنم. این، 
کار من نیست. یک وقت هم هست که ما مصداق مطالبه 
گری باشیم، یعنی بیایند از من سؤال کنند. چون بنده 
یک مسؤولیتی دارم. به شعاع این مسؤولیتم نسبت به 

مردم، مدیونم. 
مردم حق دارند نسبت به مطالبات خودشان از ما سوال 
کنند. مثال با بودن شما چرا فالن کنسرت برگزار شده؛ 
یا چرا فالن موضوع  انجام شده؛  یا چرا فالن ولنگاری 
اینها حق مسلم مردم است. یک وقت  پیگیری نشده. 
هم مثال می گویند با بودن شما چرا تقسیمات کشوری 
انجام نشده یا چرا بودجه اضافه نشده است. اینها باید 

تعریف شود. 
از دیگران هم همینطور است. ما از نماینده بزرگوارمان 
می خواهیم مطالبه کنیم. باید ببینیم حوزه مسؤولیت او 
چیست. عمدتا حوزۀ مسوولیتش قانون گذاری و نظارت 
بر اجرا است. اما اگر بخواهیم چیزهای دیگری مطرح 
کنیم، در حوزۀ او نمی گنجد. اصل مطالبه گری حق 
مسلم مردم است و آقا هم خیلی روی آن تکیه دارد. 
مردم وقتی سوال می کنند مسئولین نباید طفره بروند 

و باید در چارچوب مسؤولیت خودشان پاسخ گو باشند.

تواند  می  چگونه  گری  مطالبه  به  پاسخ  و  ابراز 
فرهنگ سازی شود؟ 

فرهنگ یک واژۀ عام است. از فرهنگ عموم تا فرهنگ 
دانشگاه، آموزش و پرورش و حوزه را شامل می شود. 
آنچه به شکل مستقیم مربوط به ما است، عمدتا فرهنگ 
حوزه است. بقیه اش، یک نوع نظارت وظیفه ماست. نه 

اینکه فرهنگ سازی دانشگاه به عهدۀ ما باشد. 
چون  دهد.  شکل  تواند  نمی  نفر  یک  را  عام  فرهنگ 
بصورت پازل است. دستگاه های مختلفی در آن نقش 
یک  بیان گر  شما  نامه  هفته  اسم  خوشبختانه  دارند. 
فرهنگ مربوط به هفت هزار و اندی قبل است. همۀ این 

فرهنگ ها در هم تاثیرگذارند. 
فرهنگ اجتماعی هم در هم دیگر تاثیرگذار است. یعنی 
نمی شود کاشان را از فرهنگ قم، یا قم را از فرهنگ 
کاشان، یا این دو را از فرهنگ اصفهان، یا اصفهان را از 
فرهنگ این جا جدا دانست. مهم این است که ما باید 
مانع  و  شناسایی  را  وارداتی  فرهنگ  ضایعاِت   و  آفات 
نفوذ آن شویم که این مسأله تهاجم فرهنگی یا سونامی 

به شکل  کرده،  یاد  آقا  که  فرهنگی  ناتوی  یا  فرهنگی 
جمعی وظیفه ما است. 

تصمیم  فرد  یک  عمومی«  فرهنگ  »شورای  در  مثال 
گیرنده نیست. انبوهی از مسؤولین هستند که در آنجا 
گرد هم می آیند و راجع به فرهنگ عمومی باید اظهار 

نظر کنند.
حضرت امام یک فرمان ۱۰ماده ای به ائمه جمعه ابالغ 
ائمه  بود.  روشنگری  بحث  مسائل،  این  از  یکی  کردند. 
جمعه در بحث روشنگری و جلوگیری از التهاب که در 
آن فرمان آمده، چطور در سخنرانی هایشان به آن می 

پردازند؟
ائمه  اما  دارند  )مردمی(  حیِث  یک  عمدتا  روحانیون 
حیث  دارند.  مردمی(  و  )حکومتی  حیث  دو  جمعه، 
حکومتی معنایش این است که باید به نوعی در جامعه 
و  نرود  بین  از  مردم  امید  موجبات  که  بخوانند  خطبه 

حکومت هم تضعیف نشود. 
جمع بین دو حق صورت گیرد. از یک سو ابالغی که 
دارند از بزرگترین حاکم نظام یعنی ولی فقیه است. از 
مردم  بلندگوی  باید  دارند  که  مسؤولیتی  دیگر،  سوی 
کارگزاران  برابر  در  مردم  مطالبات  بیان  برای  و  باشند 
نظام تالش کنند. پس در واقع، یک سکۀ دو رو است. 

یک رویش حکومتی و یک رویش مردمی است.

چطور و به چه روشی می تواند این اعتدال برقرار 
شود؟ 

کارگزاران  و  دولت مردان  به  مردم  مطالبات  باید  هم 
منعکس شود و از حقوق شهروندی آن ها دفاع شود و 
هم با بیان و ادبیاتی که نظام و حکومت تضعیف نشود. 
ادبیاتی به کار برده شود که ته دل مردم خالی نشود. 
مطالباتی صورت گیرد که نظام از پِس آن بر می آید. 
که  روحانیتی  نظام.  فراتوانی  و  فراقدرتی  مطالبات  نه 

مسؤولیت ندارد یک جانبه حرف می زند. 
اما یک روحانی که مسؤولیت دارد مجبور است هر دو 
بخش را در نظر گیرد. درست مثل یک پدر که هم باید 
بچه ها را مدیریت کند و هم نگذارد که دغدغه بیرون 
خانه به داخل برسد. ما در نظامی به سر می بریم که 

دشمن تا بناگوِش ما حضور دارد. 
نباید طوری از نظام یاد کنیم که موجبات شادی دشمن 
ارزی در کشور  بگوئیم هیچ پشتوانه  فراهم شود. مثال 
نداریم و وضعیت اقتصاد ما خراب است. این برای کسی 
است که آن روی سکه را نمی خواهد رعایت کند. این 
َسمتش هم اگر بخواهیم بگوئیم مردم حق ندارند و مردم 
که این همه به آنها خدمت شده ناسپاسند و این هم 
زیبنده این مردمی نیست که همه چیزشان را در َطَبق 

اخالص گذاشتند و پای کار آوردند. 
باید بگوئیم مردم ذیحق و ولی نعمت اند. وظیفه نظام 
خدمت به این مردم است. اما مردم هم باید توجه داشته 
باشند که ما یک سرمایه مادی محدود داریم که باید 
بر کل نیاز کشور تقسیم شود. آن هم کشوری که در 
کمربند حوادث طبیعی و غیرطبیعی است. زمین لرزه، 
و  گیالن  منطقه  در  متری  شش  سنگین  برف  سیل، 
ریزش کوه ها و خشک سالی که همه این ها را باید با 

همین سرمایه مدیریت کنیم. 
این جاست که باید تریبون، هر دو جنبه را داشته باشد. 
نه این سمت، ته دل مردم را خالی کند و نه آن سمت، 
دولت مردان را زیر سؤال ببرد با عنوان اینکه همه آنها 

ناالیق و نعوذباهلل خائن به نظام اند.

در زمانه ی بروز انواع ناخوشی ها از جمله جنگ 
اقتصادی برخی از ائمه جمعه، با مردم همزیستی 

می کنند. نگاه شما به این داستان چگونه است؟
هیچ امام جمعه ای تافته ی جدابافته نیست. بر طبق نص 
قرآن، مثل پیامبران که از مردم اند، امامان جمعه هم 
دقیقا همین اند. حاال یکی ممکن است کاری انجام دهد 
و در بوق و کرنا بدمد و صدها کار دیگر را به بوق و کرنا 
نکند. من سال ۸۰ که به زاهدان رفتم بین مسؤولین و 

مردم َفنس بود. 
نکردیم چون  تبلیغ  را  آن  ولی  بردارید  را  َفنس  گفتم 
بچگانه می دانستیم که بخواهیم برایش تبلیغ کنیم اما 

یک جای دیگر، تازه یک امام جمعه نصب شد و گفتند 
این فنس را بردارید. 

بعد رسانه ای کردند که امام جمعۀ مردمی آمده است 
وگرنه هر امام جمعه ای که نصب می شود از خود مردم 
است. در همین کاشان دوتا امام جمعه بزرگوار قبل از 
ما بوده اند، هر دو هم از مردم بوده اند. حضرت آیت اهلل 
یثربی که هنوز مردم مزه  ی برخورد اخالقی این بزرگوار 
را در ذائقه ی خودشان دارند و همچنین حضرت آیت اهلل 
نمازی. این که یک امام جمعه ای تافتۀ ی جدابافته باشد 
و بخواهد بر مردم حکمفرمایی کند، قطعا ما چنین امام 

جمعه ای نداریم.

اکنون در جنگ اقتصادی، نظرتان درباره تعامل با 
نخبگان چیست؟ این که از قول شما نوشتند»آقای 
الجوردی-موسس کارخانه حریر و مخمل-همفکر 
کرد«  استفاده  ایشان  از  شد  می  ولی  نیست  ما 

درست است؟
نگفتم که همفکر ما نیست، گفتم پیشتاز عرصه صنعت 
است و باید تقدیر شود چون مسلمان و شیعه و خادم 
مملکت بود. حتی وقتی به خارج رفتند باز هم می پرسید 
که  کردیم  عرض  ما  است.  چطور  واحدها  وضعیت  که 

خدمات مردم را باید احترام گذاشت. 
خدمات، متفاوت است. یک وقت خدمات شهید بزرگوار 
فخری زاده یا شهید بزرگوار شهریاری است. یک وقت 
هم خدمات شهید حاج قاسم سلیمانی است. یک وقت 
است.  تفضلی  آقای  یا  الجوردی  مرحوم  خدمات  هم 

خدمات هرکس، بسته به خودش است. 
پیامبر هم به خدمات حاتم طائی احترام گذاشته بود. 
شکست  تَّیم  بنی  وقتی  که  گذاشتند  احترام  آنقدر 
احترام  به  پیامبر  آمدند.  به مدینه  آنها  اسرای  خوردند 

حاتم طائی همه را آزاد کرد. 
آنجا  از  از ۱۴ هزار رأس گوسفند هم که  درباره بیش 
مسلّم  حِق  اینکه  با  فرمود  پیامبر  گرفتند،  غنیمت 
مسلمانان است، ای مسلمانان اگر من پیامبر شما هستم 
و برای من احترام قائلید اجازه بدهید به آنها ببخشیم. 
صنعتی  و  نظامی  انقالبی،  سیاسی،  علمی،  خدمات 

هرکدام جای خودش را دارد.

در مبحث ساماندهی فضای مجازی، دیدگاه شما 
چیست؟

تعریف زیبایی که آقا در این زمینه دارد این است که 
اگرچه می گویئم فضای مجازی، ولی فضای مجازی به 
فضای واقعی و حقیقی تبدیل شده است و فضای واقعی 
اگر  است.  واقع فضای مجازی شده  االن در  و حقیقی 
کلمه  درست  معنی  به  مجازی  فضای  از  جامعه  در  ما 
استفاده نکنیم قطعا از قافله عقبیم. منتها مشکل اکنون 
ما این است که ابتکار عمل در فضای مجازی به آن اندازه 
ای که باید در دست ما نیست و بیشتر در دست دشمن 
است. باید کشور ما آن چنان رشد کند که بتوانیم ابتکار 
عمل را در فضای مجازی به دست بگیریم. آن وقت می 
توانیم مدعی باشیم که پیشرفت ما در فضای مجازی 

پیشرفتی معمولی است.

روحانیت چه نقشی می تواند در این زمینه داشته 
باشد؟

روحانیت بحمدهلل برای تخصص در این امر و استفاده از 
این ثروت بی بدیل، آموزش های باالیی دیده و اکنون 
نیز در فضای مجازی فعال است. مثال بخش هایی که 
مربوط به امور دین است را در فضای مجازی ورود پیدا 
می کند اما عرض کردم متاسفانه چون امکانات فضای 
مجازی را دیگران در دست دارند و ما در کشور هنوز به 
اصطالح به »صنعِت بدست گیرِی ابتکار عمل« نرسیده 

ایم باید بیشتر در این بخش فعال شویم.

صریح و صمیمی با امام جمعه کاشان؛ بخش دوم

مسئولین در چارچوب مسؤولیت شان پاسخ گو باشند
 مهدی وطن خواه برزکی/ در شماره پیشین بخش نخست ماحصل دیدار و گفت و گوی مفصل ما با آیت 
اله عباسعلی سلیمانی- امام جمعه کاشان -  از نظر مخاطبان گذشت که به جهت طوالنی بودن این 

گفتگو بخش دوم آن به این شماره موکول شد. 
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  مهدی سلطانی راد

تا قانون هست دینامیت چرا؟ 
یکی از توصیه های بزرگان و عقال در محدوده 
بیان سخن، حتی با وجود برحق بودن مراد و 
مقصود گوینده، سنجیده و پخته سخن گفتن 
گوینده  زبان  از  اگر  اظهارنظر  و  کالم  است. 
نشر  را  آن  نیز  هایی  گیرنده  و  شد  جاری 
گسترده دادند یا باعث افتخار و سربلندی فرد 

می شود و یا .. 
یکی از تبعات روحیه احساسی که نگارنده نیز 
بارها آفات آن را تجربه! کرده برخورد لحظه ای 
و آنی و بدون تفکر و فاقد مطالعه با رخدادهاست، 
واکنش  اثر  بر  گوینده  دقایقی  از  پس  چنانچه 
اطرافیان یا تأمل خود فرد بر گفتارش، بر نادرستی 
آنچه بیان کرده پی می برد اما اگر آنچه گفته 
شد بازتابی وسیع یافت و جماعتی گسترده از 

فحوای کالم حیران ماندند چه؟ 
ماجرای ساخت و سازِ دیوار به دیوار در کنار خانه 
تاریخی و مشهور بروجردی کاشان را اگر چه اغلب 
میراث دوستان تأیید نمی کنند اما مالحظاتی در 
محدوده این ساخت و ساز در جریان است که 
بدون مطالعه و صبر و تأمل و بررسی تمام و کمال 
پرونده آن مانند موضع دینامینی ای!!! که محمد 
معتمدی- هنرمند همشهری مان- در شب یلدا 

بیان کرد، نمی توان سخن گفت.
تاریخی  بافت  محدوده  است  هنوز  که  هنوز 
میراثی  حریم  علوی،  خیابان  در  کاشان 
مشخص ندارد و از این گذشته، قانون ساخت 
اداره  که  مجتمع  این  برای  کشوری  ساز  و 
کرده  امضاء  را  زیرش  هم  استان  میراث  کل 
اقدامش  اصل  مالک آن مجتمع می گوید  به 

بدون اشکال است.
بله، قبول؛ نباید به قول محمد معتمدی کنار 
کاشان-  بروجردی  خانه  ما-  شهر  ناموس 
میراثِی  قانوِن  با کدام  اما  و ساز شود  ساخت 
سرمایه ی  کشور  این  در  اگر  بلی؛  مترقی؟ 
میراث فرهنگی از ارزش و اعتباری حاکمیتی 
و  ارزش  این  از  برآمده  قانون  بود،  برخوردار 
اعتبار به هیچ وجه اجازه ساخت و ساز حتی 
به ارتفاع یک متر در نزدیک ترین نقطه به یک 
اثر تاریخی شاخص نمی داد و صدالبته پیش 
از این قضیه، محال بود تا یک اداره-حتی اگر 
میراث فرهنگی باشد- دفتر و دستک خود را 
با شهرت جهانی پهن  در همان خانه فاخر و 

کند.
بگذریم! از قَِبل همین قانون کهنه و قدیمی و 
البته ضد میراث، اداره میراث فرهنگی استان 
یک  جوار  در  مجوزی  پروژه  یک  مالک  به 
و  است  داده  ساز  و  ساخت  برای  تاریخی  اثر 
شهرداری نیز بر اساس طرح جامع شهر، پروانه 
ای بر پایه ی همان مجوز میراث صادر کرده. 

نیز  اخیر  اعتراض  و  بلوا  همه  شود  می  گفته 
ارتفاع  در  محاسباتی  اشتباه  یک  از  ناشی 
سازه است که خود میراثی ها در پس صدور 
بر  بود  قرار  اگر  و  اند  مجوزشان مرتکب شده 
اساس همان مجوز، سازه قد بکشد هیچ اثری 
از موقعیت بصری بادگیر خانه بروجردی باقی 
ماه  چند  و  سال  یک  تا  چند  هر  ماند،  نمی 
خیابان  داخل  از  بادگیر  دید  شعاع  نیز،  قبل 

وسیع نبود.
آیا اکنون که بر اثر غفلت مسؤالن و بروکراسی 
تاریخی  بافت  محدوده  اداری،  بر  زمان  های 
میراثی  حریم  علوی،  خیابان  در  کاشان 
با  را  سیمانی  سازه  آن  باید  ندارد  مشخص 

دینامیت منفجر کرد؟!!
چقدر باید وقت و زمان صرف کرد تا تعبیه درست 
و علمِی دینامیت آسیبی به خود خانه بروجردی 
از  پس  و  شد  انجام  اینها  همه  اگر  نرساند؟؟!! 
انفجار دینامیت، بادگیر زیبای خانه بروجردی و 
نماد معماری اصیل کاشان، فرو ریخت چه؟!! به 

عبارت بهتر، تا قانون هست دینامیت چرا ؟ 

گهگاهیحرف های
تقویمی  رخدادهای  از  یکی  بر  مروری  راد/  مهدی سلطانی 
نخستین ماه زمستان، به ویژه روز سوم دی ما را به ۱۰۲ سال 
پیش ارجاع می دهد. روزی که برای یک شهروند ایرانی اولین 
شناسنامه در تاریخ ایران صادر شد و به مناسبت این رخداد، 

سوم دی به روز ثبت احوال نام گذاری شده است.
اتومبیل  اولین  یاد ماندگارند.  تاریخ و  نخستین ها همیشه در 
پالک شده در ایران، صاحب اولین دوچرخه و موتورسیکلت در 
ایران، اولین عکاس ایرانی، اولین استادیوم ورزشی در ایران و 
حتی اولین متوفای مدفون در بهشت زهرای تهران-محمد تقی 
خیال- که روایت است چون خانواده اش راضی شدند او در آن 
بیابان دفن شود و با او شهر خفتگان ابدی تهران افتتاح شود، 

یک پیکان به آنها جایزه داده شد!
اواخر دوره قاجار که با آغازین سال های قرن رو به پایان فعلی 
و  است  ایرانیان  تجددخواهی  دروازه  نوعی  به  بود،  همزمان 
بسیاری از پدیده های زندگی مدرن مانند دارابودن نام خانوادگی 

و شناسنامه در این دوره به صورت قانون جلوه گر شد.
تا پیش از این ماجرا که خبری از لقب خانوادگی و سند هویتی 
فرد نبود، برای صدازدن فرد، مانند جوامع عرب بالفاصله پس 
نام پدر هویت  نوعی  به  برده می شد و  نام پدر وی  او،  نام  از 
خانوادگی او محسوب می شد. نشان به آن نشان که هنوز نیز در 
برخی محالت قدیمی و سنتی کاشان چنین روالی بین شماری 

از اهالی برای خطاب قراردادن همسایه ها مستتر است!

شماره یک به نام فاطمه ایرانی 
اولین نامی که در ایران شناسنامه گرفت متعلق به یک دختر 
می باشد، سوم دی ماه ۱۲۹۷ اولین شناسنامه ایرانی صادر شد. 

شناسنامه ای که صاحب آن دختری به نام فاطمه بود و صاحب 
شماره شناسنامه یک، در بخش دو تهران شد تا این روز برای 

همیشه روز ثبت احوال در ایران نام بگیرد.
شناسایی  به  نیاز  و  مدرنیزاسیون  و  سازی  دگرگون  برای 
ثبت  تاسیس  و...  مالیات  اخذ  ارتش منظم،  ایجاد  اتباع جهت 
احوال در دستور کار قرار گرفت و در جلسه ۳۰ آذرماه ۱۲۹۷ 
هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین 
شناسنامه برای دختری به نام »فاطمه ایرانی« در تاریخ ۳ دی 

ماه ۱۲۹۷ در تهران فعالیت خود را آغاز کرد.
تا قبل از سال ۱۲۹۵ هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله 
والدت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در 
کشور، با نگارش نام و تاریخ والدت مولود در پشت جلد کتب 
مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز 
جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته 

می شد اثری قابل مشاهده نبود.

اولین شناسنامه برای محمد باقرِی 55 ساله در کاشان 
نام یک خانم  به  ایرانی  اولین شناسنامه  اگر سوم دی ۱۲۹۷ 
صادر شد، هفت سال بعد در کاشان و در تاریخ ۱۸ مهر سال 
۱۳۰۴ »محمد باقری« صاحب اولین شناسنامه در این شهر شد، 
حال آن که در زمان صدور شناسنامه برای او، ۵۵ سال- ۱۲۴۹- 

از تولدش می گذشت! 
به گفته ی علی مستوری - رئیس پرکار و پرمشغله ی اداره ثبت 
احوال  ثبت  روز  مناسبت  به  سیلک  مردم  که  کاشان-  احوال 
از  نشانی  و  تصویر  هیچ  نشسته،  کوتاه  گویی  و  یه گفت  او  با 
صاحب  کاشانی  شهروند  اولین   - باقری  محمد  شناسنامه ی 
شناسنامه- نیست اما وقتی از او می خواهیم تا درباره نخستین 
با کمی  نام های خانوادگی دارای شناسنامه در کاشان بگوید 
جست و جو در آرشیو اسنادی اداره، پس از باقری از » مرتضوی، 

مصطفوی، صالح و کاشف « نام می برد.
مستوری البته از ۱۸مهر ۱۳۰۴ به عنوان نخستین روز فعالیت 
به عبارتی می شود  یاد می کند که  احوال کاشان  اداره ثبت 
همان روز صدور نخستین شناسنامه برای یک شهروند کاشانی. 

یعنی ۹۵ سال پیش.
روی  نام گذاری  برای  کاشان  در  اسامی  کدام  در سال ۹۹،  اما 
دارای  مستوری  قول  به  و  پرطرفدار  متولدشده  تازه  فرزندان 
فراوانی بود؟ او در این مورد می گوید: فاطمه، حلما، زهرا، زینب 
و ریحانه برای دختران و امیرعلی، علی، امیرحسین، ابوالفضل و 
محمدحسین برای پسران در سال ۹۹، به ترتیب دارای بیشترین 

استقبال از سوی والدین برای نام گذاری فرزندان شان بود.

حاج محمد صادق نقوی کاشانی
و  مکان  جنت  مرحوم  شاطری/  اصغر  علی 
التجار حاج محمد صادق  پناه عمدۀ  مرحمت 
حدود  کاشانی  صباغ  حسینعلی  فرزند  نقوی 
وی  گشود.  جهان  به  دیده   ۱۲۳۰ های  سال 
فعالیت های  همشهریانش  از  بعضی  خالف  بر 
تجاری خود را به تهران منتقل نکرد بلکه در 

بازار کاشان مشغول بود. 
وی از تجار معروف و از بازاریان با ایمان و متعهد 
و از خیرین خوش نام که گفته اند که نماز شب 

او ترک نمی شد.

مرحوم نقوی در سال ۱۳۱۷ شمسی خانه فرخ 
خان غفاری امین الدوله که در سه راه پنجه شاه 
و نزدیک دروازه حاج جمال ) خیابان مخابرات( 
قرار داشت خرید و برای احداث بیمارستان وقف 
نمود. یکی از اهداف وقف آن درمان بیماران بی 
بضاعت به صورت رایگان و تهیه وسایل درمان 

است.
یادگاری  و  فرزند  نقوی  صادق  محمد  حاج 
را  خود  دارایی  و  اموال  تمامی  ایشان  نداشت. 
امالک  و  زمین  و  خانه  و  مغازه  صدها  شامل 
و  وقف  بود  آب  چاه  و  قنات  آب  و  کشاورزی 

هفت نفر را مسئول موقوفات نمود.
سرانجام در دی ماه سال ۱۳۲۵ شمسی پس از 
۹۳ عمر با برکت چشم از این جهان فروبست 
با حضور علماء و  باشکوه  از تشیع جنازه  پس 
تجار و مردم در کاشان جنازه اش به قم منتقل 
طبق  شد.  سپرده  به خاک  آنجا  نو  مزار  در  و 
اطعام  را  نیازمندان  و  فقرا  اربعین  تا  وصیتش 

نمودند.

کاشان شناس

چالش زن بودن
شیوا آقابزرگی زاده

دانشجو دکتری جامعه شناسی

در  مردان  و  زنان  میان  قدرت  روابط  مدرنیته 
حوزه های عمومی و خصوصی را دگرگون کرده 
به طوری که وظایف و حقوق متفاوتی برای آنان 
مدرنیته سبب  و  میان سنت  زده. چالش  رقم 

تعارض میان این وظایف و حقوق شده است. 
و  چالش  این  دیگر  متعارض، از سوی  وظایف 

هویت های چندگانه ای برای زنان و مردان تولید 
کرده است. این پدیده و به عبارت بهتر مسئله 
زنان بیش  از مردان است.  زنان دشوارتر  برای 
از مردان در معرض بحران هویت ناشی از این 
تغییرات بوده اند. مدرنیته ای که با خود به زنان، 
تحصیالت آکادمیک، اشتغال و حقوق گوناگون 
از خانه هدایت کرده  داده و آن ها را به خارج 
جامعه  از  که  گرفته  قرار  عرفی  برابر  در  است 
سنتی سرچشمه می گیرد و نقش خانگی و زن 

را دو روی یک سکه می داند. 
فاقد  و  است  بی ارزش  مردان  برای  که  نقشی 
منبع مالی. این نقش برای زنان تولید شده است 
و برخالف نقش های مردانه به صاحبش قدرتی 
نمی دهد. این نابرابری در قدرت نقش ها را نظام 
و  می کند  تولید  جامعه  بر  حاکم  پدرساالری 
در کلیشه هایی که زن و مرد را با ویژگی های 
مردان  دیگرِی  را  زنان  و  کرده  تعریف  خاصی 

دانسته بازتولید می شود؛ 
براین اساس مدرنیته و تحوالت عظیمش زنان 
را بیش از مردان دچار تعارض کرده است. یک 
طرف عرف است، طرف دیگر منزلت اجتماعی 
از  خزیدن  بیرون  و  )فرادستی  مادی  منافع  و 
نمایش  نوعی  دیگر  طرف  نابهنجاری(.  پیله ی 
است نمایش زنانگی و مد روز بودن، برهنگی 
و سلطه ی جامعه ی سرمایه داری. درواقع زن 
در مثلث سنت، مدرنیته و سرمایه داری گرفتار 

است. 
از  برآمده  درآمد  و  اجتماعی  منزلت  وجود  با 
است  فرودست  هنوز  مدرن  دوران  در  زندگی 
قدرتی  فاقد  هنوز  و  شغلی  محیط  در  حتی 
سطوح  خردترین  از  دارند.  مردان  که  است 
گرفته  ست  آدمی  کنش های  و  دیالوگ ها  که 
را  زن  گریبان  تعارض ها  سطح،  کالن ترین  تا 
جمهوری  ریاست  نهاد  در  زن  فرضا  می گیرد. 
جامعه  جمعی  وجدان  در  اما  ندارد  جایگاهی 

وعده ی پاداش به او داده می شود. 
در محیط خانه و خانواده پرستار، مادر و همسر 
است اما این مادر مهربان به سطح کالن و میانه 
که می رسد راننده ی بدی است. تدریسش خوب 
زن  واقع  و...به  نیست  ماهری  پزشک  نیست، 
هنوز هم در قالب همان نقش خانگی پذیرفته 
می شود و با پیش داوری هایی عملکردش مورد 
ارزیابی قرار می گیرد. چنین است که در مجموع 
برای زن هویتی چندگانه تولید می شود مملوء 
از احساس فرادستی در انتزاعیات و فرودستی 

در تجربه ی زیسته اش.

دیدگاه

به مناسبت سوم دی، روز ثبت احوال؛
اولین شناسنامه دارها در ایران و کاشان .. 

یلدای اهورایی
     فاطمه خاتمیان )نگار(

پس از پاییز آمد فصل سرما
سرآغازش شب رؤیای یلدا
اناروسیب و آلو، هندوانه
کنار سفره ی زیبای یلدا

در ایام گذشته کرسی عشق
بپا میشد پس از سرمای یلدا
لحاف و منقل و آتش بخانه
نشسته دورهم همپای یلدا
به تاریکی طو النی شبها

عیان بود از صفاگلهای یلدا
ز سردی زمستان نیست باکی
دلم گرم است از غوغای یلدا

لب گلگون یار و ساغراو
کند مستم بجان، شیدای یلدا
به فال حافظ و اشعار نابش

ز جان گوید سخن، صهبای یلدا
مبارک باد فصل برف و باران

به یمن نعمت یلدای یلدا
نگارا شکر ایزد کن به عالم

که باشد مغتنم شب های یلدا

شعر

تصادف عصر جمعه پنج دی بین خودرو پژو 
با رنو ساندرو در جاده نوش آباد دو فوتی و 

سه مصدوم برجای گذاشت.
اورژانس  مرکز  رئیس   ریاحی-  حسین 
مورد  در  کاشان-  پزشکی  علوم  دانشگاه 

جزئیات حادثه گفت: ساعت ۱۷:۱۰ روز جمعه پنجم دی ماه، طی تماس با تلفن مرکز پیام ۱۱۵ 
مبنی بر برخورد خوروی پژو با رنو ، بالفاصله آمبوالنس پایگاه نوش آباد و دو آمبوالنس از کاشان 
به همراه عوامل آتش نشانی به محل حادثه- نزدیکی پل جاده نوش آباد- اعزام و کارشناسان 
اورژانس پیش بیمارستانی، پس از بررسی صحنه و اقدامات درمانی اولیه، سه مصدوم این حادثه 
را که حال نامساعدی هم داشتند، جهت اقدامات درمانی تکمیلی به بیمارستان شهید بهشتی 

کاشان منتقل کردند.
 وی با بیان این که در این حادثه متاسفانه 
دو نفر جان خود را از دست دادند یادآور 
پرسنل  سوی  از  حادثه  دقیق  علت  شد: 

انتظامی در دست بررسی است.
آتش نشانی کاشان نیز در سانحه جاده کاشان -نوش آباد وارد عمل شد و تیم های امداد و 

نجات و اطفاء حریق ایستگاه های شماره یک و دو را به محل حادثه اعزام کرد.
به گفته فدایی- سخنگوی آتش نشانی کاشان- آتش نشانان بالفاصله با استفاده دستگاه های 
از حریق  جلوگیری  لحاظ  از  را  حادثه  محل  ایمن سازی  و  رهاسازی   را  محبوسین  تخصصی 

احتمالی انجام و محل حادثه را برای بررسی علت، تحویل کارشناسان پلیس راهور دادند.

جمعه خونیِن جاده نوش آباد؛

تصادف مرگباِر پژو با رنو ساندرو 

انقالب  و  عمومی  دادستان 
در  زندانیان  اشتغال  از  کاشان 
به  طرح جنگل کاری در زمینی 
مساحت یک هزار و ۴۰۰ هکتار از 
مراتع شهرستان کاشان خبر داد.

به گزارش مردم سیلک و به نقل 
اظهار  دهقانی  اله  روح  ایلنا،  از 
دستورالعمل  اجرای  در  داشت: 
قوه  ریاست  سوی  از  ابالغی 
کاهش  راستای  در  قضائیه 
با  ها،  زندان  کیفری  جمعیت 

با شهرداری و منابع طبیعی  تالش های ریاست و مجموعه زندان کاشان، قراردادهای خوبی 
و سایر نهادها به امضاء رسیده است تا از ظرفیت مددجویان در طرح های خدماتی شهری و 

پروژه های عام المنفعه استفاده شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه طرح های مختلفی در همین زمینه در حال اجراست، به نحوی که 
به  نهادهای عمومی و شرکت های خصوصی  از مددجویان زندان کاشان در  حدود ۴۷ درصد 

عنوان مجازات جایگزین حبس مشغول به کار هستند.
اقتصادی گرفتار  از جمله شرایط  ناخواسته  به علل  از مددجویان  برخی  دهقانی تصریح کرد: 
را  جامعه  به  آنها  آبرومند  بازگشت  فرصت  حبس  جایگزین  مجازات  بنابراین  شده اند،  حبس 

فراهم می کند.
به حفظ محیط  این طرح ضمن کمک  با اجرای  امیدواریم  اذعان داشت:  دادستان کاشان 
بادام  بذر  نشستن  بار  به  شاهد  آتی  سالهای  در  منطقه  گیاهی  پوشش  تقویت  و  زیست 

باشیم. کوهی 

فعالیت 47 درصد زندانیان در طرح های عام المنفعه

آبفا  عمومی  روابط  مدیر  سیلک/  مردم  گزارش  به 
کاشان گفت: شهروندان با توجه به کاهش دما به منظور 
ازجلوگیری یخ زدگی و بروز خسارات احتمالی به لوله ها، 
های  توصیه  آبرسانی  سیستم های  و  کنتور  اتصاالت، 

ایمنی را رعایت نمایید. 
عباسعلی کحال افزود: پوشش و عایق نمودن دور کنتور 
به وسیله پشم شیشه، پشم سنگ، گونی، پوشال کولر، 
پتوی بالاستفاده و یا قرار دادن خاک اره درون کیسه 
شیرها  لوله،  نمودن  عایق  آن،  متعلقات  و  کنتور  روی 
روباز  های  قسمت  و  حیاط  داخل  روباز  اتصاالت  و 
ساختمان و جلوگیری از ورود آب به محفظه کنتور و 

تاسیسات آبرسانی داخل منزل و قطع مسیر جریان آب 
پشت بام و آب کولر بخشی از راه های جلوگیری از یخ 

زدگی انشعابات آب است.
خواستاریم  محترم  مشترکین  از  شد:  یادآور  وی 
و  کنتور   ، آب  های  لوله  زدگی  یخ  بروز  صورت  در 
از  منزل  در  آب  جریان  شدن  مسدود  و  اتصاالت  یا 
کنتور  در محفظه  آتش  ایجاد  یا  و  ریختن آب جوش 
خودداری  کنتور  و  تاسیسات  دستکاری  همچنین  و 
نموده و از طریق شماره ۱۲۲ مراتب را با کارشناسان 
آب و فاضالب اطالع دهند تا راهنمایی الزم برای رفع 

یخ زدگی ارائه  شود.

درخواست  آبفا از شهروندان برای جلوگیری از 
یخ زدگی تأسیسات آب

پیام زیدی تیم پادما یدک ایرانیان را با شکست بدرقه کرد
فوتبال  های  رقابت  ششم  هفته  در  زیدی  پیام  فوتبال  تیم 
لیگ برتر استان اصفهان در ورزشگاه ۱۵ هزار نفری امیرکبیر 
کاشان موفق شد تیم پادما یدک ایرانیان را با شکست بدرقه 

کند.
کاشان،  خبری  پورتال  از  نقل  به  و  سیلک  مردم  گزارش  به 
فوتبال  های  رقابت  ششم  هفته  در  زیدی  پیام  فوتبال  تیم 
لیگ برتر استان اصفهان عصر جمعه ۵ دی ماه در ورزشگاه 
یدک  پادما  تیم   مصاف  به  کاشان  امیرکبیر  نفری  هزار   ۱۵

ایرانیان رفت و با نتیجه دو بر یک به برتری رسید. 
در این دیدار برای تیم فوتبال پیام زیدی، جواد گل محمدی 
و صابر سیدی گلزنی کردند تا ۳ امتیاز حساس این بازی را 
تیم پیام زیدی کسب کند و همچنان به عنوان یکی از تیم 

های مدعی صعود باشد.
یک  و  شکست  یک  و  پیروزی   ۴ با  بازی   ۶ از  زیدی  پیام 

مساوی و کسب ۱۳ امتیاز همچنان یکی از بخت های صعود 
به لیگ سه کشور می باشد.

تیم پیام زیدی در ۶ بازی گذشته خود با ۴ پیروزی مقابل 
پدیده رهنان ۲ بر صفر، هیات بخش مرکزی  ۳ بر ۲، ماهان 
طاد اصفهان ۲ بر ۱ و پادما یدک ایرانیان را ۲ بر ۱ شکست 
داده، مقابل صنعت ابریشم اصفهان بدون گل مساوی شده و 

مقابل تاراز چادگان ۳ بر ۱ تیم را واگذار کرده بود.
با حضور ۱۲ تیم  برتر فوتبال استان اصفهان  مسابقات لیگ 
تاراز چادگان،  اصفهان،  اصفهان صنعت  ایرانیان،  پادما یدک 
پدیده رهنان، هیات  گلپایگان،  آذر صنعت  لنجان،  سلحشور 
اینده  مبارکه،  صنعت  پدیده  طاد،  ماهان  مرکزی،  بخش 
کاشان  زیدی  پیام  و  گز  نیکان  پویا  لنجان،  اتحاد  سازان 

برگزار می شود. 
اسامی بازیکنان تیم پیام زیدی: بهزاد جوزقکار، احسان زارع، 
موسوی  حسین  مقدم،  فتاح  جواد  محمد  سربلوکی،  احسان 
محمدی،  گل  جواد  مقامی،  مهدی  نژاد،  صانع  مهدی  نژاد، 
)مجتبی  جعفری،  محمد  کاظمینی،  مهدی  تطهیری،  کاظم 
مصطفی  جوزقکار،  سجاد  جوزقکار،  محسن  ای،  فخره 
زارع  اله  حجت  آبادی،  اسحاق  حسینی  علی  سید  احمدی، 
بهاری، سرمربی حسین  نحفی  علیرضا  و  آبادی  کوچه صالح 

اشرف السادت، مدیر تیم مصطفی اسالمی(.

در هفته ششم لیگ برتر فوتبال استان اصفهان؛
پیام زیدی تیم پادما یدک ایرانیان را با شکست بدرقه کرد

غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیر 
برنامه ریزی های  انجام  از  شهرداری 
برابر  در  حداقلی  آمادگی  برای  الزم 
موضوعات  در  گفت:  و  زلزله خبرداد 
که  آنجا  تا  تأسیساتی  و  ترافیکی 
بوده،  شهری  مدیریت  توان  در 
گرفته  صورت  الزم  برنامه ریزی های 
سیلک،  مردم  گزارش  به  است. 
تلفنی  ارتباط  در  صادقی  حمیدرضا 
اشاره  با  سیلک«  »صبح  برنامه  با 
تقویم  در  که  ماه  دی  پنجم  روز  به 
در  ایمنی  ملی  روز  عنوان  به  کشور 

برابر زلزله نامگذاری شده است، تصریح کرد: ساختمان های نوسازی که در دو دهه اخیر با 
داشتن پروانه طبق ضوابط معماری و شهرسازی بنا شده اند، در برابر ریشترهای خطرناک 

هستند.  مقاوم 
گفت:  و  کرد  نگرانی  ابراز  زلزله  برابر  در  کاشان  فرسوده  بافت های  آسیب پذیری  از  وی 
برگزار شد  از دوران شیوع کرونا، همایشی تحت عنوان »خانه سبز«  قبل  تا  سال گذشته 
به  مهندسان  جامعه  و  بناها  مجریان  برای  زمینه  این  در  تجارب  و  دستاوردها  آخرین  تا 

شود. گذاشته  اشتراک 
زلزله  برابر  در  را  ساختمان ها  ایمنی  الزامات  به  کاشان  شهری  مدیریت  توجه  صادقی 
شناژبندی  تاکنون  سال ها  آن  از  کرد:  بیان  و  خواند   ۷۰ دهه  پایانی  سال های  به  مربوط 
ساختمان ها یکی از دغدغه های شهرداری بوده است و اکنون نیز شهروندان به این موضوع 

دارند. توجه 

انجام برنامه ریزی برای آمادگی در برابر زلزله



شنبه    | 6 دی  1399 |   سال پنجم |   شمـاره  64|   4 صفحه

 مــــردم ســیــلک
هـــفتـه نــامــه اجتمــــاعی، اقتصـــادی

صــاحب امتیــاز و مدیـــر مسئـــول: محـمـود قــامـت
سـردبیـر: علـی جـاویـدپـنـاه        مدیـراجـرایـی: مسـعـود قـرائـتـی

فـرهنـگ و جامعـه: مهـدی سلـطانی راد       اقتـصاد: مـهدی وطـن خـواه بـرزکـی
گـرافیـک و صـفحـه آرایـی: زیـنب شـریـفی

چـاپخـانـه: پیـام همـدان
نشـــانی: خیـابـان آیــت ا... طـالـقـانـی، قبــل از بلــوار نمـــاز، نبش کوچه محراب ششم

صفحه آخر  تلفن:55456384  *  فکس:55456385  www.payk-sialk.ir                                                mardomesialk@gmail.comصفحه آخر

چکامه...
ای پسرم؛

دوستانت را از کسانی انتخاب کن 
که هرگاه از آنان جدا شدی

یا آنان از تو جدا شدند، به زحمت نیفتی. 
                                                از پندهای لقمان حکیم

کلید ما و کلید حرامیان و 
شکستن قفل ها

 برای سومین بار بود که کلید ساخته شده را جهت 
پاره ای دستکاری به نزد استاد برده می بردم. بدان 
امید که دری بگشاید. اما وقتی رسیدم دیدم: به عبث 
می پایم! که دری بگشاید کلید ساز گفته بود که،،:, 
اگر از   نو هم بسازی و باز هم بسازی؟،؛ دری  نمی 

گشاید. 
بود  آنجا  .ظریفی که  است  اصل  نا  الگویت  چرا که 
می گفت باید نزد حسن کلیدساز بروی که او چاره 
دری   که  هم  او  کلیدهای  و  کلید  گفتم  است.  کار 
او  و  ما  نکرد! مرد کلیدساز گفت: کلید های  باز  را 

نمی تواند همه درها را باز کند. 
اما در این مواقع هستند حرامیانی که در تاریکی شب 
قفل درهای مردم و در روشنایی روز قفل صندوق 
های مملکت را به راحتی باز می کنند. ظریف می 

گفت گاهی نیز قفل را میشکند. 
های  قفل  شکستن  وقت  در  چرا  که  شگفتم  در 
مردم ؛فردای آن شب صدایش بلند می شود. اما در 
شکستن قفل های مملکت تا چندین ماه صدایی بر 

نمی خیزد تا کسی به فریاد این درها برسد. 
اما  میکند  کر  را  فلک  گوش  صدایش  هم  شاید 
فریادرسی نیست. بعید است آنها آنقدر مهارت داشته 
باشند که بی صدا قفل شکنی کنند . باورها بر این 

است که صدایش بلند اما گوش ها کر شده است.

به قلم جیرجیرک

 دعوت به همکاری هفته نامه
 » مردم سیلك «

همچنین  و  شهر  محالت  کلیه  اخبار  پوشش  منظور  به 
فرهنگي  منطقه  شهرهاي  و  روستاها  ها،  بخش  رخدادهای 
نماید  به خبرنگاری  دعوت مي  از همه عالقمندان  کاشان 
اقتصادي  و  اجتماعي  فرهنگي،  وجوه  کلیه  معرفي  تا ضمن 
نقاط ضعف و  یا  محل زندگي خود؛ رویدادها ، مشکالت و 
زندگي  در محل  اجرایي  هاي  دستگاه  رساني  قوت خدمات 
خود را در قالب خبر، گزارش ، مصاحبه ، مقاله و یا عکس به 
هفته نامه مردم سیلک ارسال نموده تا خبر و اثر ارسالي آنان 
در بخش خبرنگار افتخاری و با نام و مشخصات نگارنده در 

نشریه به چاپ برسد.
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سراغ  به  پاییزی  سرد  شب  یک  در  قاف/  میم.  قلم  به 
فروشگاهی رفتم که قرار بود آگهی لوازم خانگی بدهد. نه 
نیاز او به آگهی،. که نیاز ما به آن اسپانسری در میان بود . 
امیدی که در شماره قبل توسط فروشگاه دیگری از همین 
قماش برآورده شده بود. اما مالک این همه سرمایه،  حاال 
و  فالن  که  کشید.  می  رخم  به  را  شهرداری  بیلبوردهای 

فالن بازگشِت پول دارد و  روزنامه بهمان است و بهمان .
گفتم این چیز تازه ای نیست که شما به آن رسیده اید آن 
فروشگاه همکار شما نیز بیلبوردهای خیابان را در اختیار 
کرد  بامسما  بر خودش  را  فرهنگ  نام  اما چه خوب  دارد 
در  تبلیغاتی  اینابزاربزرگ  مالک  که  شهرداری  خود  اصاًل 
و  دارد  نشریات مکتوب  به  نگاهی هم  نیم  خیابان هاست 
آگهی هایش را در روزنامه کار می کند. ظاهراً این گفتگو 

بی حاصل می نمود. 
همه  اساس  و  اصل  سرمایه  بازگشت  که  کسی  مقابل  در 
برای  که  عبادتی  قبال  در  حتی  اینان  بود  هایش  حرکت 
خدا می کنند هم  وزنش پاداش می طلبند.ان هم پاداشی 

مادینه معنوی. 
بقول دکتر شریعتی پرستش و عبادت تاجران این طایفه 
حتی روزه می گیرند تا خدا تایر آزار آنان را باز دهد بار 

تامحتاج  بفریبد  آن گونه  باید  تبلیغ  قوم  این  نظر  از  دگر. 
ترین شهروندان سراپا مقروض را به فروشگاه آنان بکشاند. 
افزون تر کند و این چیزی  آنان را  تا عطش مصرف گرایی 
دیگر  در صفحات  چراکه  نمی آید.  بر  روزنامه  از  که  است 
خالاف این ضد ارزش ها را تبلیغ می کنند. قناعت و روی 

مرز خود راه رفتن. 
اینکه دانایی توانایی است نه دارندگی برازندگی. آن هم به 
هر قیمتی و سرانجام این که در یک نشریه بیش و پیش از 
آنکه تبلیغ کاالی ما مطرح می شود. نمودار فرهنگ واالی 

سرمایه گذار است که آشکار می گردد. 
این  جلوی  رو  پیاده  در  ما  سر  و  سوز  آن  در  لحظاتی 
تماشا  را  سرگردان   مشتریان  و  ایستادم  بزرگ  فروشگاه 
کردم .جماعتی را دیدم که زیر بار گرانی ارزاق پشت خم 
کرده اند اما به سراغ ال ای دی آمده تا ۴۲ اینچ را به ۴۸ 
اینچ برسانند.  کارگری که خود یخچال معمولی داشته حاال 
برای خرید  سایدبای ساید آن هم برای جهیزیه دخترش 

غرفه های فروشگاه را برانداز می کند و کسی که هفته تا 
هفته گوشت برای پختن ندارد قیمت مایکروفر و تازه ترین 
اجاق گاز را می پرسد .کم کم داشت انگیزه روزنامه نگاری 

درونم همراه با بیرونم در این سرما یخ می زد .
  نکند مشت بر سندان میکوبیم . پس آن قل دیگر این 
فروشگاه که همین برندها را می فروشد به چه امیدی با 

نشریه ها همکاری می کرد چرا  او  اینگونه فکر نکرد. 
آیا تنها و تنها به دلیل نام فروشگاهش فرهنگ بود.  پس 
این یکی که روشن و رنگین نامی دارد چرا این سان تاریک 
بوق  که  بودم  افکار  ؟در همین  است  عقیده  ننگین  و  دل 
پیامک موبایلم به صدا در آمد. با انگشتان سرمازده صفحه 

را روشن کردم.
.به دلیل فاصله ای که  نوشته بود آقای جیرجیرک سالم 
روی  از  را  نسخه  آخرین  همیشه  .....داریم  آقای  مغازه  با 
البته با اجازه. دیگر  پایه مطبوعاتی اش با چسب می کنم 
روی این کار را ندارم. لطف بفرمایید مشترکم  کنید اگر 

مشترکم نکنید دیگر روی این کار را ندارم و سپس آدرس 
نوشته بود و در پایان نوشته بود به علت مشکل تکلم پیام 

دادم .
با خواندن این پیامک وجودم گرم شد و سپس گر گرفت.

روی  بر  آمد  شرمم  خودم  قبل  دقیقه  یک  افکار  از 
موتورسیکلت نشستم و راهی شدم . از سوز  سرما انگشتانم 
را  آن  ام  کرده  عرق  بدن  و  داغ  اما صورت  می کرد  گزگز 

نسیم خنک می پنداشت. 
در راه با خودم می اندیشیدم همین هاست که ما را میان 
خوف و رجاء نگاه داشته از یک سو شهری را می بینم بی 

اعتنا به ارزش هایی از جنس فرهنگ. 
در سویی الیه هایی از همین مردم که عاشق فرهنگ خوبی 
ها و ارزش ها هستند اما روزگار فرصتی به آنان نمی دهد 
نا دارایی از شکم و بدن  هنوز هستند کسانی که در اوج 
خود کم می گذارند تا به کتاب روزنامه سینما تئاتر نقاشی 
خط و هنر و در یک کالم فرهنگ بپردازند و الحق که در 
این راه دشوار چه رنجی را متحمل می شوند مادامی که 
این کفه سنگین تر از کفه  دیگر است نه حتی تا زمانی 
باید  نامیزان هست ما هم  ترازوی  این کفه  که چیزی در 

وفادار به آن بمانیم.

تبلیغات، ثروت ساز یا فرهنگ ساز؟!

»به مناسبت والدت حضرت زینب و روز پرستار«
 قّصه ی ایثار

 

مهشید تجلیان

جان بهای عشق بود و کاروان در راه بود
آرزوی عاشقان بی شک فنا فی اهلّل بود

زندگی را روشنی از عشق و ایمان است و عدل
زندگی در سایه ی ظلم و ریا جانکاه بود

کاروان ساالر با الهام از استغنای نور
ـ خیره در چشماِن ظلمت ـ ماِه قربانگاه بود

قّصه ی عّشاق با بغِض خدا پایان گرفت
کاروان در خون نشست و قّصه اش کوتاه بود

کربال ماند و حدیِث سرِخ ایثاِر حسین
کربال تلفیقی از لبخند و اشک و آه بود
کربال ماند و نویِد یک طلوِع جاودان:
دختِر شیِر خدا در کارواِن ماه بود

دختری از جنِس ایمان، دختری از نسِل نور
در شجاعت چون علی، زهرای ثانی در شعور

وارِث ُحسِن حسن، آزاده مانند حسین
جان فدای دیِن جاویِد خداونِد حسین
نکته آموِز صبوِر مکتِب حق گستران
شارِح غم نامه ی جانبازِی نام آوران

پاکبازی در حصاِر غربت و خون گریه ها
شیربانویی که می بالد به نامش کربال

کربال! زیبائی و با زینبت زیباتری
تا جهان باقی ست انسان سازی و روشنگری
زینبی داری که خونخواهانه سرداری کند

عاشقاِن خسته جانت را پرستاری کند
روشنی بخشد مراِم عشق را خورشیدوار

خطبه هایش خصم را گردن زند چون ذوالفقار
حق به یُمِن بودنش پیروز بر باطل شود
با خروشش قّصه ی آزادگی کامل شود
کربال! زیبائی و زیبائی ات بی انتهاست
شاعِر شورآفرینت فاتِح اندیشه هاست

چامه هایی جاودان در یادها باقی ز توست
بی گمان فانی شدن در عشق، آغاِز بقاست
قّصه ی ایثار و غیرت، قرن ها هم بگذرد

عاشقان را همچنان الهام بخش و رهنماست
این زمان مائیم و یک دنیای خوف انگیز و تار
قرِن ما آکنده از تشویش هایی جان گزاست
دلخوشی ها اندک و دلواپسی ها بی شمار

خنده هامان بی دلیل و گریه هامان بی صداست
دردها بسیار و بیمارانمان بسیارتر

از مداوا عاجزیم و دردهامان بی دواست
خوِن زینب این زمان »مهشید« با اعجاِز عشق

در رِگ ایمان و تدبیِر پرستاراِن ماست
دردها دارند و خندان لب به میدان می روند

مهربانان را دلی بی کینه و دردآشناست
آسمان هم پیِش پای هّمت و ایثارشان

گر ز جا برخیزد و تعظیم فرماید رواست...

شعر علی جاویدپناه/ »مواظب صندوقها باشید. هر شب دارن 
می دزدند«. این جمله ای است که بر دیوار یکی از مقبره 

های داخل آرامستان فیض کاشانی نوشته شده است.
از  یکی  هکتار،  نیم  و  یک  از  بیش  وسعتی  با  مکان  این 
که  است  کاشان  شهر  قدیمی  و  بزرگ  های  آرامستان 
توسط  تومان  میلیارد   ۲ بر  بالغ  اعتباری  با   ۹۵ سال  در 

شهرداری مرمت و بازسازی شد.

در همان سال، احسان غالم پور -مدیر پروژه- گفته بود: 
»صندوق ها و سقف های شیروانی که در آرامستان برای 
نگهداری فرش ها و لوازم زائرین ایجاد شده، جمع آوری 

جایگاه  در  کار  این  برای  متحدالشکلی  های  صندوق  و 
مناسب تعبیه خواهد شد.«

گذرد.  می  سال  چهار  حدود  طرح،  آن  اجرای  زمان  از 
هرچند همسطح کردن پستی و بلندی ها، مشکالت تردد 
را مقداری حل کرد، اما بسیاری از صندوق های کنار قبور، 
نه تنها متحدالشکل نشدند بلکه در گوشه ای به حال خود 

رها گشتند!
»کفن  از  هایی  حکایت  و  ها  داستان  دور،  های  سال  در 
دزدی« گفته می شد، اما حاال گویا نوع آن تغییر یافته و 
حرف از سرقت صندوق های قبرستان شنیده می شود که 

پدیدۀ نسبتا تازه ای به شمار می رود.
به هر حال، در شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، ارزش 
ریالی یک صندوق آهنی یا آلومینیومی با محتویات داخل 
آن، می تواند ذهن هر انسانی را وسوسه و دل هر سارقی 

را برباید!
در کنار اینها و در البالی اخباری که به صورت روزانه و 
هفتگی از سوی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان منتشر 
وسایل  احشام،  سرقت  از  نیز  مختلفی  انواع  شود،  می 

دادستان  شود.  می  دیده  ساز  نیمه  منازل  و  خودروها 
کاشان هم در هفته قوه قضائیه اعالم کرده بود جرم سرقت 
)با ۱۱۲۴ مورد( جزء بیشترین پرونده های قضایی در سه 

ماهۀ اول امسال می باشد.
بر  نظارت  و  حفاظت  وظیفه  بپرسیم:  نیست،  بد  خالصه 
)مثل  عمومی  نهادهای  نقش  کیست؟!  با  ها  آرامستان 
ها(  آرامستان  سازمان  ویژه  به  و  شهرداری  شهر،  شورای 

اینگونه اماکن چیست؟! متولیان مربوطه، در  در مدیریت 
مقابل وجهی که به عنوان عوارض از خانواده متوفی می 

گیرند، چه خدماتی را ارائه می کنند؟!

سرقت در شهر ارواح!

جواد جهان آرایی/ روز شنبه ۲۹ آذر ۹۹- 
باشگاه های آسیا در قطر  رقابت های  فینال 
برگزار شد. خارج از نتیجه بازی که علی رغم 
محمدی،  گل  یحیی  شاگردان  شایستگی 
متاسفانه با دو اشتباه بی مورد و البته سؤال 
شد،  پرسپولیس  شکست  به  منجر  برانگیز 
رسیده  اخبار  طبق  که  بود  آن  جالب  اتفاق 
بیش از نیمی از مردم به ویژه جوانان هموطن 
طریق  از  را  بازی  این  ورزش  به  عالقمند 
چندی از شبکه های فارسی و غیرفارسی آن 
وِر آب با صدای مجری و گزارش گر محبوب 

خود عادل فردوسی پور پیگیری کردند.
آنچه تعجب برانگیز است، ظهور و بروز فردی 
بنام علی فروغی از منسوبین خانوادگی یکی 
از مهره های سیاسی-ادبی اصولگرا در سمت 
مدیر شبکه سه است و او اولین خدمتی! که 
لجبازانه ی  و  توجیه  بدون  حذف  کند  می 
محبوب ترین مجری شبکه ۳ صدا و سیما از 
قاب تصویر است. اقدامی که میلیون ها عاشق 
ورزش و به خصوص فوتبال را در نمونه بازی 
مهم و بین المللی پرسپولیس به سمت رسانه 

های خارج از کشور رهنمون می کند.
سیما  و  صدا  مدیران  مگر  اینجاست،  سئوال 
بی  خوب  مجری  این  محبوبیت  و  توانایی  از 
خبرند؟ چرا با بدسلیقگی یا بهتر بگوییم بی 
بار  دارای  برنامه جذاب،  از  را  مردم  سلیقگی 

البته جوان پسند نود  آموزشی و روشنگری و 
محروم کردید؟ به کدام دلیل و برهان ؟

چرایی  منطقی  ادله  ارائه  و  شفافیت  با  چرا 
حذف تهیه کننده و مجری این برنامه از قاب 
تصویر و گزارش و انحالل برنامه نود را برای 

مردم پرسش گر شرح ندادید؟
نخبه  ناشناسی  قدر  مسیر  در  عامدانه  چرا 
از  دیگران  تا  داریم  برمی  قدم  های خودمان 

پتانسیل و توانایی آنها بهره ببرند؟
و  حقد  با  مردم  محبوب  مجری  باید  چرا 
کنار  رسیده  راه  از  تازه  جوان  یک  حسادت 
هیچ  او  باالدستی  مدیران  و  شود  گذاشته 
جز  اگر  و  نکنند؟!  مردم  خواسته  به  توجهی 

این است و فروغی تنها یک ابزار برای حذف 
یک مجری و گزارشگر ناهمسو بود، حفاظت 
و ارجداشت یک دارایی و پتانسیل بالقوه یک 
جایگاهی  چه  مدیرانش  قاموس  در  رسانه 

دارد؟
تأکیدی  بود(  )از مدار خارج شده  آیا عبارت 
بر ناهمسوبودن عادل فردوسی پور با منویات 

غیرمطقی مشتی مدیر نازل نبود؟
ظلم  جوانان  این  به  تو  فروغی!  علی  آقای 
کردی. تو به خواسته ی مردم پشت پا زدی. 

تو مردم را به سمت ماهواره سوق دادی..
سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

لج بازی مدیران بی سلیقه، خارج از مدار خواست مردم

موضوع  ها  هفته  و  روزها  این  قرائتي/  مسعود 
سرریز  و  شده  انگیز  بحث  و  داغ  شهر  در  انسولین 
سواالت ریز و درشت نیازمندان به این داروي حیاتي 
در  این  است.  گشته  سرازیر  سیلک  مردم  نشریه  به 

حالي است که بنا به اظهار علماي پزشکي، بیماري دیابت از 
اولین و رایج ترین بیماري هاي خاص منطقه کاشان است. 

شاه بیت سوال ها از این قرار است که:
بیمار  ماهه  یک  نیاز  و  مصرف  اندازه  به  را  انسولین  قبال 
پیرو  چرا؟  است.  شده  یکبار  اي  هفته  االن  اما  دادند  مي 
پزشک  به  هفته  هر  براي  باالجبار  باید  بیمار  نقصان،  این 
متخصص مراجعه کند تا نام و تعداد دارو در دفترچه اش 
قید شود. این کار مستلزم هزینه ریالي و زماني براي بیمار 

و حتي تامین اجتماعي خواهد بود.
گردیده  پرترافیک  و  شلوغ  نیز  مربوطه  داروخانه  متعاقبا 
است. چرا این تعداد انسولین را میان چند داروخانه توزیع 
وضعیت  این  نیست  معلوم  اینکه  نهایت  در  و  کنند؟  نمي 
دیابتي  بیمار  تکلیف  داشت؟  خواهد  ادامه  کي  تا  اسفبار 
چیست؟ متاسفانه یا خوشبختانه نوع آزاد این نوع انسولین 

)خارجي( در بازار موجود نیست.
دیگر سواالتي  نیز  و  ها  پرسش  این  پاسخ  از  آگاهي  براي 
غذا  معاونت  به  رسید،  مي  ذهنمان  به  زمینه  این  در  که 
و دارو واقع در خیابان طالقاني مراجعه نمودیم. مدیر این 

دیدار  اجازه  اینکه  بدون  پزشکي  علوم  مجموعه  زیر  نهاِد 
مسئول  به  را  ما  خود  دفتر  رئیس  توسط  بدهد  حضوري 

داروي انسولین آقاي دکتر  نساج حواله فرمودند!
و  خوب  برخوردي  ضمن  رسیدیم،  ایشان  خدمت  وقتي 
قابل قبول به سبب ضیق وقت براي فردا وقت دادند. روز 
خبرنگار،  همکاران  از  یکي  اتفاق  به  دیماه  دوم  شنبه  سه 
نیز  ما  با  همزمان  شدیم.  وارد  ایشان  دفتر  به  امیدوارانه 

شخصي مسن، وارد شد.
متقاضي  این  سواالت  نشستیم.  تماشا  به  ادب،  حکم  به 
به  ها  پاسخ  چکیده  و  بود  ما  سواالت  جنس  از  انسولین 
کمبود این دارو در سطح کشور ختم مي شد. وقتي که یار 
ولي  دیابت، دسِت خالي،  به  مبتال  این خانم  پیري  دوران 
توجیه شده اتاق را ترک کرد، دکتر نساج ما را هم به دکتر 
خیاط کاشاني در طبقه دوم فرستاد. اما شوربختانه او نیز 
در مرخصي به سر مي برد. وقتي دوباره به دفتر دکتر نساج 
و  بخواهد  را  بودیم که سواالتمان  امیدوار  دیگر  برگشتیم، 
اجازه  من  که  فرمودند  ایشان  اما  بدهد.  پاسخي  مختصر 
علوم  ستاد  از  رود  مي  آن  بیم  که  چرا  ندارم،  پاسخگویي 

پزشکي، متهم به ایجاد ناهماهنگي خبري بشوم.

که  کردیم  یادآوري  او  به  که  بود  حالي  در  این 
معاونت غذا و دارو، ما را به شما ارجاع داده است 
و در این کار، اجازه ضمني براي مصاحبه نهفته 
چیزي  من  به  شخصا  ایشان  گفت:  او  اما  است. 

نگفته است!
یک  با  دکتر  که  باعث شد  نهایت  در  ما  و خواهش  اصرار 
را  اداره  ریاست  به  مراجعه  راهکار  هم  باز  تخفیف،  درجه 
پیشنهاد بدهد. یعني همان جایي که در بدو ورود به این 

مجموعه مراجعه کرده بودیم!
در اینجا بود که تصمیم گرفتیم از این دور باطل و بیهوده 

خارج و راه خروجي را پیش بگیریم.
دیگر  چنانچه  بماند،  باقي‹‹  همچنان  حکایت  ››این  تا 

حکایت ها باقي است!!

در آخرین لحظات چاپ نشریه پیامکي از طرف دکتر تقي 
از همکاران در مورد  براي یکي  زاده )معاونت غذا و دارو( 

چرایي عدم مصاحبه ارسال گردید که بدین شرح است:
››سالم و صبح بخیر. مطلع هستید اخبار و برنامه مصاحبه 
از طریق روابط عمومي واحدها تنظیم مي شود. چند روز 
قبل خانم صانعي به دلیل ابتال به کرونا نبودند. من امروز 
معاونت  عمومي  روابط  مسئول  عنوان  به  ایشان  با  تهرانم. 

هماهنگ نمایید.‹‹

    کمبود انسولین و مسئولین غیر پاسخگو..


