اانهلل و اان الیه راجعون

دوست عزیز جناب آقای تقی چاکری،
خاندان محترم چاکری
با نهایت تأثر ،درگذشت اسف بار
خانم دکتر مینا چاکری
را به شما و کلیه خاندان محترمتان تسلیت عرض
می نماییم.
سیف اهلل امینیان-دکترمریم امینیان
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یادکردی از
مرحوم
عباس محسنی؛

بهمن ،68
سیلورسیتی
و
آقای مدیر
روی صحنه

به یاد رضا ورزنده؛

صفحه3

بهترین همکاری بین شهرداری ،مالک و متخصصین؛
شهردار کاشان در نشستی که در روز چهارشنبه  8بهمن  99در ساختمان
مرکزی شهرداری برگزار شد از پروژه هایی دفاع نمود که این روزها نه تنها
نقل مجلس سایت ها و کانال های مجازی قرار گرفته ،بلکه حتی به بحث و
جدل هایی تبدیل گشته که مولود آن شایعاتی هدفمند بوده است:
پارکینگ چهارسو درکنار بازار تاریخی ،پروژه راهب در همسایگی خانه
بروجردی ها و با حرارتی کمتر آزادسازی حریم تپه های سیلک ،سه
موضوعی بود که منتظر نماند تا یخهای صبحگاهی حاضران ذوب شود و
پرسش و پاسخ کلید بخورد .آنقدر با حرارت که جلسه فرصت نیافت تا نوبت
به چرخش بیفتد .چرا که در همان آغازین لحظات جلسه ،بیشترین پرسش
های خبرنگاران و پاسخ های ابریشمی راد را در خود بارگزاری کرده بود.
صفحه2

نواز بی مثال..
سنتور ِ

پدربزرگ نوار کاست را توی ضبط گذاشت و دکمۀ پخش را فشار داد.
عاشق موسیقی ایرانی بود و طرفدار پر و پا قرص برنامۀ گلها .با صدای
موسیقی سرش را تکانی داد و زیر لب گفت« :هیچ کسی نمیتونه مثل
ورزنده صدای سنتورو دربیاره» .آن زمان نوجوان بودم و این حرف را گذاشتم
پای نوستالژیگرایی و عالقه به بهتر دانستن هر آنچه که متعلق به قدیم
است .با خودم گفتم مگر میشود در بین این همه استاد موسیقی و سنتور
که بالشک با گذشت زمان حرفهایتر هم شدهاند ،یک نفر نباشد که بهتر از
ورزنده سنتور بنوازد؟ مدتها طول کشید تا به درستی....
صفحه3

کن
آفرود سواری ،جاده صاف ِ
درخت بری و کوه خواری

اگر حرکت اتومبیل های شاسی بلند دو دیفرانسیلی در هر جمعه ،تنها
سکوت کویر را میشکند و آلودگی صوتی و بصری بر روی تپه های شنی
به وجود میآورد ،اما این تفریح و سرگرمی (به قول معروف) بچه مایه دارها
در کوهستان ،به ایجاد کوره راه های ماشین رو در هر هفته منجر می گردد.
راهی که در روز و هفته های بعد به صورت تدریجی طوالنی تر شده تا
به استراحتگاه هایی برسد که چشمه کوچکی آب ،چند درخت زیبا را در
کنار خود پرورانده است .در پشت سر این ماشین های شیک ،نیسان ها و
وانت بار های حامل قاتلین این درختان با آلتهای قتاله شان هستند که...
صفحه3

با وجود ابهامات و محدودیت های قانونی
عنوانشد؛

طرح کمک  300میلیونی
شورای شهر
به مؤسسه نهج البالغه

صفحه4

می گفتند این قرتی گری ها به ما نیامده
به قلم جیرجیرک /آخرش من یا از
دست هرس درختان یا ُکنده بری و چوب فروشی؟
و چون حریفمان نمی شدند ،در خفا به
شهرداری دق می کنم یا این مردم نق نقو!!
اوسا فضل اله سلمونی سفارش میکردند
نمیدانم این بلدیه چه کارشون کرده که اگر
هر کس بیشتر پول بدهد .آخه تو بگو تو این
شیر و شکر بشوند برن تو حلقشون ،باز هم غر فصل سرد کسی درخت هرس میکند؟ میگویم :تا می توانی زیاد کوتاه کن .در واقع نمی خواستند
خوب تعداد باالست ،حاال شروع کردند تا نزدیک زود به زود پول اصالح بدهند .برای همین وقتی
می زنند و این خدمت را یک توطئه می دانند.
خوب شب و روز عید است و شهرداری دستی به بهار ادامه دارد .میگن خودت بیا ببین چه جوری تازه از سلمونی می اومدیم تا دو سه هفته مثل
سر و گوش خیابان ها می کشد و شاخصترین از ته بریدن! ساده نباش اینها با چوبش کار دارند .این درخت های خیابان سر خلوتیان بودیم.
این خانه تکانی هرس درختان خیابان است .خالصه فایده ندارد که ندارد .شهرداری هست بعد از یک ماه تازه شکل و شمایل آدمیزاد پیدا
اما حاال هر کدوم از این خلق اله که از خیابان و دامنه خدمات گسترده و کار سر راه .از قدیم میکردیم که دوباره غرولند ننه و بابا بلند می
گذر می کنند با مهندسی خودشون سر کچل و ندیم بناها ،نجارها و آهنگرها میگفتند دو شد .حکایت درختان حاشیه خیابان هم همینه.
شهرداری را می شویند که :بیا و ببین شهرداری جور کار هست که ما قبول نمی کنیم .یکی کار حاال سقف آسمان و در و دیوار زشت و گری
ساختمان ها پیدا شده اند .اما بعد از مدتی دوباره
بی پول شده ،به جون درختاش افتاده .میگویم :مسجد و دیگری کار سر راه!
آقا جان! بد کرده درختهایی که آنقدر بلند حاال کارهای شهرداری الی ماشاله همه سر راه رشد می کنند .اون وقت است که غرولند همین
شده اند و جلوی نور تیر چراغ برق را گرفتهاند ...خالیق است و هزاران هزار مهندس ،کچل شدن مردم بلند می شود که...
حرفم را قطع میکند که :نه بابا تو هم دیگه آره حاشیه خیابان ها را نظاره ،رصد و فورا رأی صادر بگذریم از اینکه اگر درخت برها واقعاً همان
جیرجیرک جان؟ مثل این که در این نشست میکنند .این جماعت حتی تا به آن اندازه هم تولیدکنندگان زغال باشند کمی تا قسمتی
آخری خوب دمت رو دیده اند! ساده نباش اینها صبر انقالبی ندارند ببینند سبز میشود یا نه!؟ تا میتواند حق با این جماعت حرف مفت زن باشد.
چوبش را فروخته اند!! آن هم به مرقی ها که چه رسد به اینکه بگویی چند سال دیگر مثل چرا که این شغل شریف ،این طایفه را چنان بی
سلطان زغال هستند .آیا تو اصال می دانی که اولش می شود .اون قدیما که مویی به سرمون رحم بار آورده که تا ازشون غافل بشوی ّاره برقی
زغال کیلویی چند است؟ هر کیلو  ۵۰۰۰تومان!! بود و به قول معروف شانه الی موهای مان را پایین تر می گذارند تا کنده ها و چوب های
می گویم :مناقصه گذاشته اند .پول میدهند .هر می شکست( ،البته خودم یاد ندارم مادر پیرم ضخیم تری نصیبشان بشود .خدا کند آنها نباشند
کس کمتر بگیرد به او می دهند( .با لحن مسخره میگوید) خالصه تازه سر از تخم در آورده بودیم یا اگر هستند ناظرین شهرداری بهتر از مردم به
کردنم) می گوید :مناقصه نه! مزایده گذاشته اند .و دیگر به تراشیدن کله تن نمیدادیم .ننه و بابا کارشان نظارت داشته باشند .خدا کند!!

قد
تمام
دفاع
ِ
شهردار
از چارسو
و
پروژهی راهب
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امام جمعه کاشان:

برخی کشورهای اروپایی مشتری
واکسن کرونایی ایرانی هستند
صفحه2

فرماندار خبر داد؛

دریافت تقویم انتخابات ریاست
جمهوری و شوراها

صفحه2

اعتراض به تبعیض؛

تجمع بازنشستگان کارگری
صفحه3

بیش از  1200حیوان گزیدگی
در  10ماهه گذشته

صفحه2

بزرگترین هنرستان کشور در کاشان
ساخته می شود
صفحه2

حرف های گهگاهی؛

صفحه3

لیوان گرانی موز!
نیمهی پر
ِ
دیدگاه؛

جامعه و گروه های فرو دست

صفحه3
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رویداد
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کاشان در نیم نگاه

طالهای گم شده و پاکدستی کارمند راه آهن
اسماعیل عاشوری ،رئیس اداره راه آهن کاشان با اشاره
به توقف قطار بندرعباس-تهران در ایستگاه کاشان گفت:
بعد از حرکت مجدد این قطار به سوی مقصد ،یکی از
کارمندان راه آهن کیسهای حاوی طال و جواهرات را پیدا
کرد و آن را تحویل قسمت اداری داد که با هماهنگی
ایستگاههای تهران و قم صاحب اصلی جواهرات پیدا شد.
این فرد که خانمی اهل قم بود بعد از دادن نشانی ،طال و
جواهرات خود را تحویل گرفت .ارزش این طال و جواهرات
بیش از یک میلیارد ریال است.
...........................
قهرمانی تیم بانوان جوشقان در مسابقات والیبال
علی افراشی ،رئیس هیات روستایی و بازیهای بومی محلی
کاشان در مراسم تجلیل از والیبالیستهای روستایی این
شهرستان با اشاره به اینکه در این مسابقات  ۸تیم در
قالب  ۱۲۰نفر از روستاهای کاشان شرکت کردند ،گفت:
در این رقابتها تیم بانوان جوشقان مقام اول و تیمهای
روستاهای قزاآن و آزران دوم و سوم شدند.
...........................
آغاز مرمت بازار
مهران سرمدیان ،رئیس اداره میراث فرهنگی گفت :برای
مرمت و بازسازی بازار تاریخی کاشان شامل مرمت کامل
سراها و تیمچه های این بازار تاریخی  ۱۰میلیارد ریال
اعتبار اختصاص یافته است.
...........................
مهر و موم یک دستگاه آسانسور
غالمحسین بخردی ،رئیس اداره استاندارد گفت :با مهر و
موم یک آسانسور ،موارد انطباق نداشتن آن با استاندارد
به مالکان مجتمع اعالم و مهلتی برای استاندارد سازی آن
تعیین شد .از ابتدای امسال تاکنون  ۱۹۸مورد بازرسی از
مراکز مسکونی و عمومی کاشان صورت گرفته و تاکنون
 ۱۰۸تایید گواهی ایمنی آسانسور صادر شده است.
...........................
کشف  ۴۳دستگاه ماینر قاچاق
حسین بساطی ،فرمانده انتظامی شهرستان گفت :ماموران
انتظامی با اطالع از استخراج ارز دیجیتال در یک واحد
مسکونی وارد عمل شدند .در بازرسی از زیر زمین این
منزل ۴۳ ،دستگاه ماینر قاچاق کشف و یک نفر نیز
دستگیر شد .کارشناسان ،ارزش این ماینرهای قاچاق را
 ۱۰میلیارد ریال اعالم کردند.
...........................
آغاز ساخت  1200واحد مسکن
مجتبی آراسته ،رئیس اداره راه و شهرسازی گفت :عملیات
اجرایی  ۱۲۰۰واحد مسکن ملی هم زمان با دهه فجر
آغاز شد .در حال حاضر ،اراضی مورد نیاز برای ساخت
مسکن ملی در کاشان برای  ۶۰۰۰واحد مسکونی تامین
شده است.
...........................
افزایش  ۲۵درصدی درآمدهای مالیاتی
غالمرضا گالبچی ،معاون مدیرکل اقتصاد و دارایی کاشان
گفت ۲ :هزار و  ۳۰۰میلیارد ریال درآمد مالیاتی در این
شهرستان وصول شده در حالی که در مدت مشابه سال
قبل این مبلغ یکهزار و  ۹۸۰میلیارد ریال بوده است.
بیشترین میزان وصول درآمدهای مالیاتی مربوط به
صنایع ،دستگاههای ثبت اسناد ،گمرک و امور مالیاتی
است و نیروی انتظامی ،پزشکی قانونی ،میراث فرهنگی،
بهزیستی ،حفاظت محیط زیست ،استاندارد و تحقیقات
صنعتی در ردیفهای بعدی قرار دارند.
...........................
اهدای جوایز تصویرسازی اشعار سهراب
حسین صدقی ،دبیر نخستین جایزه سال تصویرسازی
اشعار سهراب سپهری گفت ۲۱۶ :اثر از  ۲۴استان کشور
به دبیرخانه فرستاده شد که از میان آنها  ۱۹اثر برای
مرحله نهایی این رقابت انتخاب شد .در مرحله نهایی
جوایز برتر به آثار زهره بابایی از خراسان شمالی ،مطهره
غالمی از تهران و فریبا منوچهری از همدان تعلق گرفت.
نفرات برتر ،دیپلم افتخار ،تندیس و جایزه نقدی فراخوان
تصویرسازی اشعارسهراب سپهری را دریافت کردند.
...........................
بزرگترین هنرستان کشور در کاشان ساخته می شود
محمد کتابچی ،مدیرعامل خیران مدرسه ساز کاشان
گفت :طبق تفاهم نامه ای ،آیت اله میرسید محمد یثربی
به نام یاد بود امام جمعه فقید کاشان ،هزینه ساخت این
هنرستان جامع پسرانه و دخترانه و احداث دو مدرسه ۱۲
کالسهای را در ناحیه آموزش و پرورش تقبل کرد .این
هنرستان که دارای تمام رشتههای مورد نیاز روز و در
دو رشته پسرانه و دخترانه است ،در مساحت  ۱۰۰هزار
متر مربع و زیربنای بیش از  ۴۰هزار متر مربع در منطقه
ابتدای جاده قمصر احداث میشود .بر اساس این تفاهم
نامه ،هزینه احداث ساختمان طرح  ۳۵۰میلیارد تومان
است که از این مبلغ ۲۵۰ ،میلیارد تومان در تعهد خیر
مدرسه ساز است و اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس شهرستان کاشان ،زمین آن را که بیش از ۱۰۰
میلیارد تومان است ،تأمین کرده است .همچنین مدت
اجرای طرح ۶۰ ،ماه می باشد.
...........................
اجرای دو مورد تخریب در حریم سیلک
بهمن کاظمیان ،مدیر اجرای احکام شهرداری گفت :یک
واحد ویال و یک خانه باغ با حکم قضایی قطعی در حریم
درجه یک تپه های سیلک به صورت کامل تخریب و تمام
اجناس آن تحویل مالکان شد .همچنین در مجموع ،برای
اجرای  ۸حکم تخریب برنامهریزی و تاکنون ،چهار مورد
آن اجرا شده است .دو مورد از آن هم طبق تعهد مالکان به
صورت داوطلبانه توسط خود آنها اجرا می شود و دو مورد
باقیمانده نیز کسب و پیشه بوده است که اداره میراث
فرهنگی ،آن را پیگیری و زمان تخریب آن را اعالم خواهد
کرد.
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امام جمعه کاشان:

برخی کشورهای اروپایی مشتری واکسن کرونایی ایرانی هستند
نماینده ولی فقیه در کاشان ضمن اشاره به خرید
واکسن روسی توسط ایران گفت :برخی اقدامات در
مورد خرید واکسن روسی بیاساس و جنبه سیاسی
دارد .به گزارش مردم سیلک و به نقل از تسنیم،
آیتاله عباسعلی سلیمانی ضمن اشاره به بحثهای
اخیر کشور در مورد واکسن کرونا اظهار داشت :بحث
واکسن امروز جزء مباحث داغ جامعه است در حالی
که برای باال بردن ضریب سالمت شهروندان از اهمیت
باالیی برخوردار است.
وی ضمن اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب در
مورد عدم خرید واکسن از کشورهای آمریکا و انگلیس
افزود :کشور و در رأس آن وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی کشور برای خرید واکسن کرونا از
شرکتهای معتبر با توجه به درنظرگرفتن فرمایشات
رهبر معظم انقالب اقدام کردند.
نماینده ولی فقیه در کاشان با بیان اینکه سابقه نشان
داده است که کشورهای اروپایی و آمریکایی قابل
اعتماد نیستند ،ابراز داشت :اوایل پیدایش کرونا اعالم

کردند که کرونا پدیده سیاسی است و رئیس جمهور
پیشین آمریکا مدتها برای تحت تأثیر قرار دادن این
ویروس منحوس آن را ویروس چینی خطاب میکرد.
وی ضمن اشاره به ورود کشور به ساخت واکسن کرونا
و موفقیت ایران برای تولید این واکسن گفت :برخی
کشورهای اروپایی مشتری واکسن کرونایی ایرانی

هستند و از این رو دو نوع حرکت قرار دارد؛ اول اینکه
بازار را برای مصرف کاالی دیگر باز بگذاریم و دومین
اقدام آن است که در شرایط فعلی بنا به ضرورت واکسن
کرونا تهیه و اقدامات در راستای واکسن کرونای ایرانی
نیز انجام شود.
سلیمانی با بیان اینکه پنج الی شش کشور واکسن
کرونای روسی را خرید و مصرف کردند ،تصریح کرد:
تجربه نشان داد این واکسن مؤثر است و از سوی دیگر
شش میلیون نفر از شهروندان روسی از این واکسن
استفاده کردند و بر همین اساس واکسن کرونای
روسی از حالت آزمایشی خارج شده است.
وی با بیان اینکه هنوز اعتمادی به واکسن کرونای
آمریکایی ایجاد نشده است ،تأکید کرد :ملت آمریکا
همچنان تلفات میدهد و باالترین رقم تلفات ناشی از
ویروس کرونا در باالترین رقم در جهان قرار دارد و بر
همین اساس برخی از اقدامات صورت گرفته در زمینه
خرید واکسن کرونا بیاساس و جنبه سیاسی دارد.

بهترین همکاری بین شهرداری ،مالک و متخصصین؛

دفاع تمام قد شهردار از چارسو و پروژهی راهب
مسعود قرائتی /شهردار کاشان در نشستی
که در روز چهارشنبه  8بهمن  99در ساختمان
مرکزی شهرداری برگزار شد از پروژه هایی دفاع
نمود که این روزها نه تنها نقل مجلس سایت ها
و کانال های مجازی قرار گرفته ،بلکه حتی به
بحث و جدل هایی تبدیل گشته که مولود آن
شایعاتی هدفمند بوده است:
پارکینگ چهارسو درکنار بازار تاریخی ،پروژه
راهب در همسایگی خانه بروجردی ها و با
حرارتی کمتر آزادسازی حریم تپه های سیلک،
سه موضوعی بود که منتظر نماند تا یخهای صبحگاهی
حاضران ذوب شود و پرسش و پاسخ کلید بخورد .آنقدر
با حرارت که جلسه فرصت نیافت تا نوبت به چرخش
بیفتد .چرا که در همان آغازین لحظات جلسه ،بیشترین
پرسش های خبرنگاران و پاسخ های ابریشمی راد را در
خود بارگزاری کرده بود.
سعید ابریشمی راد گفت :کسانی که به پارکینگ
چهارسو ایراد می گیرند ،در آینده ای نزدیک به آن
افتخار و در صف افتتاحیه و بریدن روبان خواهند
ایستاد .هیچگاه اینقدر پروژه نداشته ایم .کار امروز
شهرداری را در حد و اندازه معجزه می دانم .تعبیر این
آیه که :هر کس به خدا توکل کند در پبشبرد کارهایش
پیروز و موفق خواهد بود .با اینکه تحریم و کرونا است
اما پروژه ها خوب پیش می رود .اگر تاسیسات برق و
آب زیر زمین نبود ،االن شما در زیرگذر و روگذر مدخل
ماشین می راندید.
شهردار در ادامه گفت :چرا می گویند پروژه مدخل
گران است .یا می گویند هزینه ها صرف مدخل می
شود .اصال چنین نیست!
هزینه پروژه مدخل بسیار با صرفه و ارزان است .اصال
از این ارزانتر و بهتر نمی شود .هزار میلیاردی که می
گویند غلط است و این هزینه  250میلیارد است.
وی خاطرنشان کرد :چرا در باره پروژه راهب و پارکینگ
چهارسو به جای خوشحالی و تشویق از واژه تخلف
شهرداری استفاده می شود؟! کسانی که از این واژه ها
استفاده می کنند دو جریان هستند و دو هدف را دنبال
می کنند که این دو یک اوالد نامشروع خواهد داشت.
یکی جریان منفعت طلبی است و دیگری سیاه نمایی.

نشینی از برخیابان صورت گرفت.
سعید ابریشمی در پایان این بحث با اشاره
به نحوه تعامل و همفکری شهرداری با مالک
و میراث و نیروهای متخصص ،آنرا زیباترین و
بهترین نوع خود تعریف کرد.

می خواهند همه پیشرفت ها و فعالیت های شهرداری
را که تا کنون نظیر و سابقه نداشته ،تخلف و سیاهکاری
جلوه دهند تا به اهداف خود برسند .اما اینها ضربه ای
به کار شهرداری نمی زند.
سعید ابریشمی سپس درباره ارتفاع بنای راهب و دیده
نشدن بادگیر خانه بروجردی ها گفت :قبل از تخریب
بنای قبلی نیز این بنای زیبا و تاریخی از خیابان علوی
دیده نمی شد .با خراب کردن بنای قبلی بود که
بادگیر خانه در خیابان نمایان شد .وی سپس با دفاع
از شهرداری منطقه  1ادامه داد در زمان صدور پروانه
برای بنای راهب ارتفاع از معبر مربوطه ،یعنی کوچه
باستان دهم  ۵متر بوده است .این یعنی  ۷و نیم متر
ارتفاع بنا از سطح خیابان علوی .در اینجا همکاران من
با هوشیاری و ابتکار ،مالک را مجاب به خرید زمین
مابین سازه و خیابان می نمایند و با این کار خیابان
علوی «معبر مربوطه» تعریف می شود .بدینترتیب کف
خیابان مبنا قرار گرفته و با  ۵متر ارتفاع از این سطح،
در واقع دو و نیم متر از ارتفاع این سازه کاسته می شود.
سعید ابریشمی بیان داشت :با همه اینها باز هم خود
بنده وقتی در خیابان علوی صحنه را یک بار دیگر رصد
کردم ،دیدم وقتی در خیابان علوی ایستاده ام و بنا
نزدیکم است ،زاویه دید محدودیت پیدا می کند .از
این موضوع ،دلم راضی نشد .لذا آن را با آقای حلی
در میان نهادم .با همفکری بنده و مهارت ایشان باز
هم طی تماس تلفنی با مالک در خارج از کشور او را
مجاب و توجیح نمودیم تا دو متر از برخیابان را به کاری
اختصاص دهد که سازه ای نیاز نداشته باشد( .چیزی
شبیه گودال باغچه) .این یعنی در واقع دو متر عقب

فرماندار خبر داد؛

دریافت تقویم انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

مردم سیلک /علی اکبر مرتضایی
فرماندار کاشان در نشست خبری روز
شنبه با بیان این خبر به ذکر اقدامات
مقدماتی فرمانداری و تاریخ دقیق اقدامات
بعدی پرداخت.

به همراه انتخابات شوراهای اسالمی
برگزار خواهد شد.
مرتضایی گفت :کاشان از جمله شهرهایی
است که ظرفیت و قابلیت انتخابات
الکترونیک را دارد.

وی گفت :فرمانداری به عنوان مجری
انتخابات ریاست جمهوری و شوراها،
کالس های آموزشی در این زمینه را
برگزار نموده است .بر اساس این تقویم از
 20تا  27اسفند به مدت یک هفته ثبت
نام از داوطلبان انجام می گیرد .سپس
سوابق به مراجع چهارگانه داده می شود.
در تاریخ  ۲۷اسفند اگر مثبت باشد نام
ها به مرکز اعالم می گردد که می توانند
شرکت کنند .در تاریخ  1400/2/8رد یا
تایید صالحیت صورت می گیرد .در 24
اردیبهشت ابالغ نظر هیئت استانی انجام
می شود و در  9خرداد ابالغ نظر هیئت
مرکزی انتخابات اعالم می گردد17 .تا 19
خرداد یعنی به مدت  ۳روز فرصت تهیه
آگهی نامزدهاست .از  20لغایت  26خرداد
دقیقاً هفت روز فرصت برای تبلیغ نامزدها
تعیین گردیده است و سرانجام در 28
خرداد  ۱۴۰۰انتخابات ریاست جمهوری

وی در پایان با اشاره به روزهای آخر
سال و خریدهای شب عید نوروز گفت:
برای کاالهای اساسی مردم تمهیداتی
را در نظر گرفته ایم تا از طریق بازارچه
های مخصوص این ایام ،ارزاق و کاالهای
اساسی با قیمت مناسب در اختیار مردم
قرار گیرد.
فرماندار با یادآوری نگرانیها در مورد قطع
برق که در این روزها موجب مشکالتی
شده است ،گفت :ما نمیتوانیم از قطع
برق و خاموشی های شهرستان جلوگیری
کنیم ،چون مشکل سراسری است و این
سهم خاموشی از مراکز باالتر تعیین می
گردد.
اما به امور برق اعالم نموده ایم که تا حد
ممکن از قبل در این مورد اطالع رسانی
کنند تا بدین وسیله معضالت و زیان های
این قطع برق برای همه خصوصاً صنایع
تولیدی در حد کنترل باشد.

عوارض پرداختن همشهریان رضایت بخش
نیست
سعید ابریشمی راد درباره پرداخت عوارض
توسط مردم گفت :در سال های اخیر اطالع
رسانی در این باره خوب بوده ،ولی عوارض دهی خوب
نبوده است 60.میلیارد تومان بدهی مردم از بابت
عوارض نوسازی و اتومبیل و عوارض کسبی بوده است.
در حالیکه سرانه متوسط هر شهروند از بابت عوارضی
که در یکسال می دهد تنها  150هزار تومان است که
این مبلغ ناچیزی در مقابل بقیه هزینه های زندگی می
باشد .این در حالی است که تنها هزینه دفن زباله مردم
در سال 45 ،میلیارد تومان است.
 ۱۰اتوبوس جدید و  ۲۰دستگاه «میدِ ل باس» برای
خیابان های شهر
شهردار کاشان در این نشست از استفاده کم مردم
کاشان از اتوبوس شهری گفت و سپس در مضیقه بودن
سازمان اتوبوسرانی از بابت کمبودهای مالی را عنوان
نمود.
وی با مقایسه قیمت واقعی بلیط برای هر مسافر و
هزینه اندکی که اکنون توسط مسافر پرداخت می شود،
گفت :این کسری ،حدود یک سوم قیمت واقعی است.
با همه این ها شهردار به پیشرفت های کمی و کیفی
اتوبوس ها اشاره ای نمود و بهسازی و کولر دار شدن
 ۴۰دستگاه اتوبوس و اتوبوس هایی که در آینده نزدیک
قرار است از این امکان برخوردار شوند را از این جمله
برشمرد.
سعید ابریشمی راد سپس از خرید  ۲۰دستگاه میدل
باس (اتوبوسی کوچکتر از اتوبوس های فعلی) به اضافه
ده اتوبوس جدید دیگر خبر داد .وی برای تهیه و خرید
این تعداد اتوبوس از طرحی  ۵۰میلیارد تومانی خبر داد
که با فروش اوراق مشارکت توسط بانک ها به مردم با
سود عادالنه تأمین خواهد شد.

بیش از  1200حیوان گزیدگی در  10ماهه گذشته
معاون بهداشتی دانشگاه ،از 1278
حیوان گزیدگی در منطقه تحت
پوشش دانشگاه طی  10ماهه سال
جاری خبر داد .به گزارش مردم
سیلک و به نقل از وب دا ،مهدی
دالوری افزود 49 :درصد این گزش
ها توسط سگ های صاحبدار6 ،
و نیم درصد آن توسط سگ های
ولگرد و  37و نیم درصد آن توسط
گربه اتفاق افتاده است .هزینه
مستقیم درمان و پیشگیری این
موارد حدود  90میلیارد ریال می
باشد که تمام این موارد به صورت
رایگان انجام می گیرد.
دالوری اظهار داشت :در سال
گذشته ،تعداد  234161مورد
حیوان گزیدگی در کشور گزارش
گردیده که شش مورد آن منجر به
هاری و مرگ گردیده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی کاشان گفت :بیماری هاری
یکی از بیماری های واگیردار می
باشد که در صورت ابتال انسان
تقریبا صد در صد کشنده می
باشد و در این مواقع هیچ درمانی
جهت آن وجود ندارد .ایران طبق
اهداف کشوری و
بین المللی باید تا
سال 2030میالدی
به هدف حذف
هاری
بیماری
ناشی از گزش سگ
دستیابی پیدا کند و
رسیدن به این هدف
متضمن مشارکت
فعال سایر ارگان ها

و نهادهای مرتبط با برنامه همچون
دامپزشکی ،شهرداری ها ،محیط
زیست و سایر ادارات می باشد.
وی از کلیه شهروندان خواست ضمن
رعایت اصول بهداشت عمومی و دفع
مناسب زباله ها از نگهداری حیوانات
در محل زندگی و تحریک حیوانات
جدا ً خوداری نموده و در صورت
مبادرت به نگهداری حیوانات ،حتماً
زیر نظر شبکه های دامپزشکی
مراقبت ها و واکسیناسیون الزم جهت
حیوان را انجام دهند.
دالوری با اشاره به اینکه بیشترین
موارد گزش در منطقه مربوط به
سگ های صاحبدار است ،تاکید
کرد :کلیه صاحبان این حیوانات
از تهاجم حیوانات خود به دیگران
خودداری نمایند.
وی یادآور شد :شهروندان بالفاصله
پس از گزش در شهرستان کاشان
به مرکز خدمات جامع سالمت
گالبچی واقع در خیابان امام
خمینی با شماره تلفن55443939
و در شهرستان آران و بیدگل به
اورژانس امام خمینی با شماره
تلفن 54737766مراجعه کنند.

شنبه 18 /بهمن 1399
کاشان در نیم نگاه
کشف دو تُن کاالی تقلبی و تاریخ گذشته
محسن تقی زاده ،معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی
گفت :این میزان کاال شامل انواع داروهای قاچاق و خارج
از شبکه رسمی توزیع ،انواع کاالهای آرایشی و بهداشتی و
موادغذایی تاریخ مصرف گذشته ،قاچاق و تقلبی بود ،براساس
دستور مقام قضایی و با حضور نمایندگان نیروی انتظامی و
معاونت غذا و دارو امحا شد.
...........................
تقدیم بودجه  ۷۰۰میلیارد تومانی شهرداری
بودجه سال آینده شهرداری  ۷۰۰میلیارد تومان پیشبینی و
به شورای اسالمی شهر کاشان تقدیم شد.
...........................
تخلیه بنزین از تریلر در اتوبان
روح اله فدایی ،سخنگوی سازمان آتشنشانی از تصادف
یک کامیون و یک دستگاه تریلر حامل بنزین سوپر در
اتوبان کاشان-قم ،حوالی عوارضی خبر داد و گفت :با حضور
آتشنشانان در محل حادثه مشخص شد که پس از برخورد
یک کامیون با یک تانکر حامل  ۳۰هزار لیتر ماده سوخت
بنزین سوپر ،آسیب جدی به مخزن وارد و موجب نشت بنزین
در اتوبان و حاشیه آن شده است .پس از  ۱۰ساعت تالش
بیوقفه آتشنشانان ،عملیات ایمنسازی با همکاری عوامل
خدمات شهری شهرداری ،راهداری ،آزادراه ،نیروی انتظامی
و راهنمایی و رانندگی با موفقیت پایان یافت و سوخت تانکر با
هماهنگی شرکت نفت تخلیه شد.
...........................
بهره برداری از ۵طرح آبفا
محمدرضا اسدی ،مدیرعامل آبفای کاشان هزینه اجرای این
طرح ها را بیش از  ۱۳۱۵میلیارد ریال هزینه اعالم کرد و
گفت :اصالح و بازسازی خطوط انتقال ،ساخت تأسیسات
نمکزدایی آب چاههای آشامیدنی و ساخت مخزن ذخیره آب
از جمله طرح هایی هستند که افتتاح شد.
...........................
ثبت  2400نفر در سامانه رصد اشتغال
حسن رمضانی ،رئیس اداره کار در جلسه کارگروه اشتغال
شهرستان گفت :امسال سهمیه تعهد اشتغال تعیین شده برای
دستگاههای اجرایی کاشان دو هزار و  ۴۰۰نفر است .برای
بهبود فضای کسب و کار  ۴۵۰کارگاه و کارفرما نیز از طرف
این اداره برای بهره وری از معافیت حق بیمه بر اساس شرایط
و ضوابط خاص ،به سازمان تامین اجتماعی معرفی شده اند.
...........................
افزایش  ۵۰درصدی جوجه ریزی
رضا مظلومی ،رئیس جهاد کشاورزی گفت :جوجهریزی در
مرغداریهای این شهرستان نسبت به ماه گذشته  ۵۰درصد
افزایش داشته است .در دی ماه امسال بیش  ۶۶۰هزار جوجه
یک روزه تحویل مرغداریهای شهرستان شده است .این در
حالی است که آمار جوجه ریزی ماه قبل از آن ۳۳۰ ،هزار
جوجه بوده است.
...........................
چاقی  ۱۰درصد دانش آموزان کاشانی
بهمن عبدالهی ،کارشناس تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش
گفت :طرح ملی کوچ با هدف نجات نسل آینده از اضافه وزن،
از آبان  ۹۹در مدارس اجرایی شد و طی این مدت  ۵۳هزار نفر
از دانش آموزان کاشانی غربالگری و اطالعات شان در سامانه
ثبت شد .اسامی  ۷هزار نفر از دانش آموزان کاشانی به دلیل
مشارکت نکردن خانوادهها در سامانه سناد ثبت نشد .برای
کنترل و کاهش وزن دانش آموزان نیاز به مشارکت والدین
داریم تا دانش آموزان در کنار رعایت نکات تغذیهای به انجام
روزانه نرمش و فعالیتهای ورزشی مناسب در خانه بپردازند.
...........................
دستگیری  ۳۱فروشنده مواد مخدر
حسین بساطی ،فرمانده انتظامی شهرستان گفت :در اجرای
طرحی ،بیش از  ۲کیلو و  ۱۰۰گرم انواع مواد مخدر ۳۳ ،قبضه
سالح سرد ،یک دستگاه خودرو و  ۳دستگاه موتورسیکلت
مسروقه کشف شد.
...........................
رشد  ۴۰درصدی پرداخت زکات
امیرحسین شیخ استرکی ،رئیس کمیته امداد گفت :مردم
کاشان در سال جاری  ۴۵میلیارد ریال زکات پرداخت
کرده اند .میزان پرداخت زکات امسال نسبت به مدت مشابه
سال قبل که بیش از  ۳۳میلیارد ریال بود ۴۰ ،درصد رشد
داشته است ۹۱ .درصد زکات جمع آوری شده صرف امور
فقرا و نیازمندان و  ۹درصد آن صرف امور طرحهای عمرانی
شهرستان شده است.
...........................
دستگیری دو شکارچی در منطقه برزک
الهیار دولتخواه ،رئیس اداره محیط زیست گفت :ماموران
هنگام گشت و کنترل منطقه حفاظت شده قمصر و برزک دو
شکارچی را در حین شکار غیرمجاز ،شناسایی و دستگیرکردند.
همچنین یک قبضه اسلحه گلولهزنی ،چند تیر فشنگ ،دوربین
چشمی و سایر ادوات مربوطه از این متخلفان صید و شکار
کشف و جمع آوری شد.
...........................
وقف یک واحد مسکونی به ارزش  2/5میلیارد تومان
مسلم محمودزاده ،رئیس اداره اوقاف گفت :یکی از خیران
شهرستان یک باب منزل مسکونی خود در خیابان شهید
زیارتی به ارزش  ۲میلیارد و  ۵۰۰میلیون را وقف ترویج معارف
قرآنی ،جبهههای مقاومت اسالمی ،آیینهای مذهبی ،ازدواج
جوانان و کمک به نیازمندان کرد.
...........................
اخالق اداری
رونمایی از کتاب اصول
ِ
در آیینی از کتاب «اصول اخالق اداری در نهج البالغه»
رونمایی شد .اکبر فالح نویسنده کتاب ،در آن به مباحثی مثل
ضرورت اخالق اداره و مدیریت از نظر نهج البالغه پرداخته
است .این کتاب را انتشارات محتشم در  ۱۸۷صفحه و با
شمارگان  ۱۵۰۰نسخه چاپ و منتشر کرده است.
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تیکه کتاب

راز شاد زیستن

کتاب «راز شاد زیستن»
نوشته «اندرو متیوس»،
کتاب انگیزشی است که
شاد زیستن را یک تصمیم
می داند .با نقل قول های
ساده و روان ،از دانشمندان
و افراد مشهور ،راهکارهای
سازنده ای در اختیار خواننده قرار می دهد.
برای ابراز عشق به مردم ،مجبور نیستید ،هر فردی را
که میبینید ببوسید .برای عشق ورزیدن به دیگران،
الزم نیست یک کاسه برنج به آنها بدهید« .عشق
ورزیدن یعنی ،دربارهی دیگران کمتر قضاوت کردن
و دادن این اجازه به آنها که آن طور که دوست
دارند زندگی کنند و بدون انتقا ِد ما «آن کسی
باشند که هستند».
هیچ چیز در دنیا نیست که بتواند جایگزین
پافشاری گردد ،ذوق و استعداد هم نمیتواند؛ دنیا
پر از تحصیل کرده های منزوی است .تنها پافشاری
و عزم است که حرف آخر را میزند؛ «پافشاری یک
راز است» .این کتاب به تمام کسانی که ارزوی شاد
زیستن دارند ،پیشنهاد می شود.
کتاب «راز شاد زیستن» را می توانید از مجموعه
«کتاب اردیبهشت کاشان» تهیه کنید.
دیدگاه

جامعه و گروه های فرو دست
شیوا آقابزرگی زاده /گروههای فرودست
همچون زنان ،کارگران ،سیاهان ،کودکان
خیابانی و ...علی رغم تمامی فشارهایی که از
طرف ساختارهای موجود در جامعه بر آنها
تحمیل میشود تقریبا همواره از کنشگران
فعال در درون ساختارها بودهاند .آنان عامالن
آگاهی بودهاند در برابر ساختارهایی که از دل
آن قوانین ،هنجارها و ارزشهایی به افراد جامعه
تزریق میشده مبنی بر اینکه عدهای پستتر و
حقیرتر و عدهای برتر و فراتر هستند و همواره
آنان که برترند باید بر فروترها سلطه داشته
باشند.
قوانینی که به قدرت صاحبان قدرت مشروعیت
میداده است .اسناد تاریخی به جا مانده از
کنشهای زنان ،کارگران و سیاهان حکایت از
نبرد دیرینه برای به دست آوردن حقوقی برابر
با مردان ،سرمایه داران و سفید پوستان دارد.
اگرچه قدرت انتخاب در زمینههای مختلفی
چون طبقهی اقتصادی-اجتماعی ،خانواده و...
از آنان سلب شده اما آنان در زمینههایی چون
تحصیالت ،اشتغال ،درآمد و ...تحرک اجتماعی
پیدا کرده و به موجب آن ،گاه جنبشهایی را در
جوامع مختلف شکل دادهاند .جنبشهایی که
در تاریخ به جنبشهای کارگری و جنبشهای
زنان مشهور گشته است.
همانطور که اشاره شد ابتدای امر آنان
ناخواسته به جهان قدم گذاشتهاند ،جهانی
که مبنای آن روابط نابرابر و به باور کارل
مارکس نبرد است .آنان باز به باور مارکس از
طبقهای در خود به طبقهای برای خود تبدیل
شدهاند .طبقهی برای خود نابرابری و تبعیض
را نمیپذیرد؛ فرودستان در این برهه از
زندگیشان از طبقه اقتصادی -اجتماعیشان
فاصله گرفتهاند .آگاهی به یاری آنان آمده
است .و موجب شده جایگاه شایسته خود را
با معیارهایی فراتر از معیارهای متعارف تعریف
کنند و برای رسیدن به منزلت حقیقیشان که
منزلتی برابر با دیگر مردمان جوامع بشری است
لب به اعتراض بگشایند .آنان تا بدانجا پیش
رفتهاند که شالودههای تعیینکنندهی جایگاه
ابدی و ازلیشان را زیر سوال برده و به نوعی
شالوده شکنی دست زدهاند.
اما در مقابل ،صاحبان قدرت همواره وجود
روابط نابرابر را به سود خود دانسته؛ لذا نه تنها
در راستای منافع گروههای فرودست حرکت
نکرده بلکه اقداماتی علیه منافع این گروهها
انجام دادهاند .انواع اهرمهای فشار در دورههای
مختلف ،فرودستی هر چه بیشتر را امکانپذیر
نموده است.
در قرن بیست و یکم علی رغم شکلگیری جامعه
مدنی در بسیاری از کشورها ،هنوز فرودستان
گروههایی حامی خود و صاحب قدرت که صدای
آنان باشد ندارند .به عبارتی آنان هنوز از راههای
قانونی نمیتوانند به خواستههای خود جامهی
عمل بپوشانند .زندهترین تصویر این مردمان در
روزهایی که گذشت تصویر بازنشستگان تأمین
اجتماعی بود که تجربهی زیستهشان همه درد
و رنج فراهمآوری معاش و حفظ آبروی خانواده
است.
بازنشستگان تأمین اجتماعی همان زناناند
همان کودکان همان کارگران و ...و سه نقطهای
که تا بی نهایت ادامه دارد .آنان درمانده و وامانده
در بیقدرتی مطلق زندگیشان تک ساحتی
است ساحتی حول محور چگونگی تأمین
نیازهای ضروری زندگی .آنان هنوز هم بعد از
گذشت چندین دهه جنبش کارگری ،جنبش
زنان و جنبش دانشجویی و ...حزب مشخصی
برای تأمین حقوق و منافعشان ندارند .نهایتاً
در پی تهوع همهی آنچه برآمده از احساس
انفعالشان در ساخت تجربهی زیستهشان است
به خیابان آمدند .آنان محصول همین دوراناند،
محصول قیمت سرسام آور دالر و تورمی که
حساب کردنش از توان ذهن خارج است...

فرهنگ و جامعه

mardomesialk@gmail.com

نادر ملک زاده /پدربزرگ نوار کاست را توی
ضبط گذاشت و دکمۀ پخش را فشار داد.
عاشق موسیقی ایرانی بود و طرفدار پر و پا
قرص برنامۀ گلها .با صدای موسیقی سرش
را تکانی داد و زیر لب گفت« :هیچ کسی
نمیتونه مثل ورزنده صدای سنتورو دربیاره».
آن زمان نوجوان بودم و این حرف را گذاشتم
پای نوستالژیگرایی و عالقه به بهتر دانستن
هر آنچه که متعلق به قدیم است .با خودم
گفتم مگر میشود در بین این همه استاد
موسیقی و سنتور که بالشک با گذشت زمان
حرفهایتر هم شدهاند ،یک نفر نباشد که بهتر
از ورزنده سنتور بنوازد؟ مدتها طول کشید
تا به درستی حرف پدربزرگ و چرایی آن پی
ببرم.
***
(غالمرضا مرشد ورزنده) معروف به رضا
ورزنده سال  ۱۳۰۵در کاشان متولد شد.
پدرش مرشد ماندهعلی ،مرشد معروف
زورخانههای کاشان بود که عالوه بر ضرب
زورخانه سنتور هم مینواخت .غالمرضا ،پسر
کوچک خانواده ،در کنار پدر و با سازی که
او برایش ساخته بود نوازندگی را شروع کرد
و به دلیل عالقۀ فراوانش به ساز به صورت
خودآموز و با شنیدن ساز حبیب سماعی که
آن روزها از رادیو پخش میشد ،روز به روز
مهارت خود را پرورش داد.
ورزنده جوان بود که حسین قوامی یا فاخته،
خوانندۀ (تو ای پری کجایی) و جوانی ،به
عنوان رییس ادارۀ نظام وظیفۀ عمومی در
کاشان مامور به خدمت شد.قوامی در بدو
ورود به کاشان سراغ نوازندهای را گرفت تا در
جلسات شخصی ،وقتی که او میخواند ساز

به یاد رضا ورزنده؛

سنتورنواز بی مثال..
ِ

بزند و همراهیاش کند .به او گفتند در کاشان
مرشدی است که ساز میزند و پسری دارد که
حتی از خودش هم بهتر مینوازد .قوامی شبی
رضا را به نزد خود خواند و بعد از شنیدن
ساز زدن او از استعداد پسر مرشد تعجب و
از او دعوت به همکاری کرد .سال  ۱۳۲۴و
با تمام شدن ماموریت قوامی در کاشان ،او
از رضا دعوت کرد تا همراهش به تهران برود
تا او را به حبیب سماعی معرفی کند اما رضا
مراقبت از والدین را بهانه کرد و از رفتن با او
امتناع نمود.
پس از چند سال رضا ،خود به تهران و به
سراغ حسین قوامی رفت .تا آن زمان حبیب

سماعی دیگر از دنیا رفته بود اما قوامی ورزنده
را به رادیو معرفی کرد و مهارت رضا باعث
شد تا به سرعت در کارش شناخته شود و
گل کند.
ورزنده در رادیو ،در برنامههای مختلفی چون
گلهای رنگارنگ ،گلهای جاویدان ،یک
شاخه گل ،برگ سبز ،تکنوازان و  ...حضور
یافت و به اجرای هنرش پرداخت .در همین
روزها بود که یک روز حاج حسین لیره-یکی
از تجار بازار کاشان-مهمانیای ترتیب داد و
رضا و برادرش عباس را برای نوازندگی به این
میهمانی فراخواند.
رضای جوان در این میهمانی چشمش به
جمال دختر آقای لیره افتاد و یک دل نه،
صد دل عاشق شد و بعد از چندی عذرا را از
پدر خواستگاری کرد .حاجحسین ابتدا با این
وصلت مخالفت کرد چرا که معتقد بود رضا
ورزنده مطرب است و در شان او و خانوادهاش
نیست اما با پافشاریهای دخترش عذرا که او
نیز عاشق و دلباختۀ رضا شده بود ،سرانجام
به این وصلت رضایت داد.
چندی بعد نیز برادر رضا یعنی عباس،
با خواهر عذرا ازدواج کرد و به این ترتیب
دو برادر با یکدیگر باجناق شدند .رضا از
همسرش صاحب یک دختر و یک پسر شد.
دختر او ربابه در حال حاضر تنها بازماندۀ
اوست که در تهران سکونت دارد.
سنتور ورزنده با سنتورهای دیگر تفاوت
داشت و از آنها بزرگتر بود و به جای  ۹خرک،
 ۱۱خرک داشت .این سنتور را خود ورزنده و
بر اساس آموزههای پدرش ساخته بود.
نکتۀ دیگری که سنتورنوازی ورزنده را از
دیگران متمایز میکرد استفاده از مضرابهای

یادکردی از مرحوم عباس محسنی؛

بهمن  ،68سیلورسیتی و آقای مدیر روی صحنه
مهدی سلطانی راد /نخستین تئاتری که در زندگانی
ام و در جایگاه تماشاگر حاضر در سالن تئاتر دیدم،
بهمن ماه  68بود .کالس پنجم ابتدایی بودم و تا
آن زمان ذهنیتم از تئاتر چیزی در حد تله تئاترهای
تلویزیونی دهه  60که اغلب هنرمندان
جذاب
ِ
شاخصی مثل نصیریان ،رشیدی ،هادی مرزبان،
داریوش مؤدبیان و بازیگر نورسیده ای همچون
اکبر عبدی  ..ایفاگرش بودند .هنوز طعم شیرین
و جذاب تله تئاترهای (سوزن
بانان و باجناق ها) در دوران
نان سنگک  20ریالی و موشک
باران رهایم نمی کند.
سیلورسیتی سابق در
سینما
ِ
چهارراه پنجه شاه ،حوالی
هشت سالی میشد که دیگر
در آن فیلم نمایش نمی دادند
و صندلی های چوبی اش پس
از انقالب تنها سنگینی جسم
تماشاگران تئاتر را بر خود
تجربه می کردند .سینمایی که پس از انقالب،
سالن تئاتر امیرکبیر نام گرفت و نسل اول و دوم
تئاتر کاشان در فضای خاص فرهنگی اجتماعی
آن سالها گهگدار در آن نمایش هایی انقالبی یا
مذهبی روی صحنه می بردند.
مهرماه  68وقتی هنوز نمی دانم به چه دلیل-در
دبستان فردوسی امکان ثبت نام برای کالس پنجم
نداشتیم و ناگزیر با جمعی دیگر کالس پنجم مان
را در دبستان ابتدایی شهید نقادهیِ خیابان محتشم
پی گرفتیم ،نمیدانستیم مرحوم عباس محسنی-
مدیر خوش لباس و پرجذبهی این مدرسه -پایی
هم در هنر تئاتر دارد.
مرحوم عباس محسنی آن سالها مدیر دبستان
قدیمی نقاده بود .مدرسه ای کوچک با تنها پنج
کالس و مایی که کالس پنجمی های این مدرسه
بودیم در نیمهی دوم سال تحصیلی سال ،68
بیشتر از همه معلمان و دانش آموزان مدرسه با او
برخورد و مراوده داشتیم .چرا؟ چون حوالی نیمهی
دوم سال تحصیلی ،معلم کالس ما به دالیلی از
مدرسه رفت و مرحوم محسنی با حفظ سمت ،معلم

کالس ما تا پایان سال شد.
بهمن  30سال پیش برای دانش آموزان دبستان
ِ
شهید نقاده ،غیر از سنت جذاب آزین بندی کالس
و راهروها طعم دیدن نمایش هم به برنامه های
مفرح دهه فجر اضافه شد و آن چه این فقره را
برای ما دلپذیرتر می کرد ،تماشای نقش آفرینی
مدیر مدرسه و ایضاً معلم کالس مان بر روی
صحنهی تئائر بود .مایی که شاید خیلیهایمان
برای نخستین بار در زندگی
با فضای سالن تئاتر آشنا می
شدیم.
هنوز پس از  30سال نمایش
(وزیر ناشی ،پیشکار کاشی) را
با بازی مرحوم عباس محسنی
در ذهنم دارم .نمایشی طنز
که به گمانم نویسنده و
کارگردان نیز خود آن مرحوم
بود و در آن با لهجهی کاشی
خنده بر لب بیننده می نشاند.
به روایتی او یک فرهنگی دو منظوره بود .هم در
آموزش و پرورش خدمت می کرد و هم چند سالی
می شد که در تئاتر کاشان سهمی از فعالیت داشت.
نمیدانم ،شاید مرحوم محسنی هر چه در طول
سال تحصیلی با سبک و سیاق مدیر و معلم بودن
خود ،تن و بدن مان را می لرزاند! با نمایش (وزیر
ناشی ،پیشکار کاشی) همه آن خاطرات تلخی که از
ِ
خوفناک یک مدی ِر جدی و عبوس
نسق کشی هایِ
در فضای ذهنی کودکی مان از او داشتیم را در
دههی فجر سال  68کمی از ذهن ما دور کرد.
سینما سیلورسیتی کاشان یا همان سالن تئاتر
امیرکبیر ،حوالی بیش از دو دهه از محو و نابودی
اش می گذرد و با رویش یک مجتمع تجاری به
جای آن ،شاید این تلخن ِد سوالی را به ذهن متبادر
می کند که فرهنگ بهتر است یا ثروت؟! مرحوم
عباس محسنی نیز  6سالی می شود که جسم
خاکی اش دیگر در این دنیا نیست .یک زیرساخت
فرهنگی و یک چهره هنریِ مردمی را سالیانی است
کاشان مان نداریم.
که در
ِ
روان هر دوی شان به شادی.

مسعود قرائتی /اگر حرکت
اتومبیل های شاسی بلند دو
دیفرانسیلی در هر جمعه،
تنها سکوت کویر را میشکند
و آلودگی صوتی و بصری بر روی تپه های شنی به وجود
میآورد ،اما این تفریح و سرگرمی (به قول معروف) بچه مایه
دارها در کوهستان ،به ایجاد کوره راه های ماشین رو در هر
هفته منجر می گردد .راهی که در روز و هفته های بعد به
صورت تدریجی طوالنی تر شده تا به استراحتگاه هایی برسد
که چشمه کوچکی آب ،چند درخت زیبا را در کنار خود
پرورانده است.
در پشت سر این ماشین های شیک ،نیسان ها و وانت بار های
حامل قاتلین این درختان با آلتهای قتاله شان هستند که به
دره ها و ارتفاعات یورش آورده ،تا به قطع درختانی بپردازند
که خود آفرود سواران در سایه سار آن خستگی از تن به در
میکنند.
درختانی که شاید در طول  ۲۰۰یا  ۳۰۰و شاید چند صد
سال طول کشیده تا سایه بانی را برای چوپانان و گله هایشان
و همچنین کوهنوردان و گردشگران طبیعت بگسترانند .این
درختان که در بیشتر َدرههای کوهستانی خنبُ ،دره و گزه به
برکت چشمه های کوچک آب ،تناور گشتهاند هیچگونه مالک
خاصی ندارند .بر این احوال با قطعیت نمیتوان اظهار کرد که
این مناظر زیبا تاکنون فقط به سبب نداشتن راه ماشین رو از
گزند سودجویان در امان مانده اند بلکه ،چشم و دل سیری و
طبیعت دوستی روستاییان و همشهریان ما ،تعادل آب و هوا
و اقلیم و همچنین عدم تورم افسارگسیخته قیمت چوب نیز
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قاشقی بود .معموال سنتورنوازان برای کنترل
بهتر مضرابها گیرهای برای انگشت در
آنها تعبیه میکنند اما ورزنده ،مستقیم
خود مضراب را میگرفت .این مسئله باعث
میشد تا احتمال افتادن مضراب از دست در
سرعتهای باال بیشتر باشد اما در عین حال
این امکان را هم فراهم میآورد که ورزنده
با سرعت بسیار باال و به اصطالح خودش
رگباری مضراب بزند .از تکنیکهای دیگر او
انداختن حوله روی ساز و تولید صدایی گرفته
و بم از ساز به این طریق بوده است .عالوه
بر این ورزنده قادر بوده است که کوک ساز
سنتور را در حین نوازندگی تغییر بدهد؛ کاری
که از عهدۀ دیگر نوازندگان خارج بوده است.
کوک کردن ساز سنتور در شرایط عادی نیز
دشوار است و به مهارتی باال نیاز دارد.
با همۀ اینها ورزنده سواد آکادمیک موسیقی
نداشت و نت نمیدانست و از همین رو در
اجراهای ارکسترال حضور نداشت .در واقع
تنها استاد او در طول زندگی پدرش بود
و باقی پیشرفتها و دستآوردهای او در
نوازندگی سنتور حاصل تالش و نبوغ شخصی
خود اوست .او شاگردانی انگشتشمار هم
آموزش داد که هیچکدامشان موسیقی را به
عنوان حرفه دنبال نکردند.
***
دوم بهمنماه سال  ۵۵رضا ورزنده در حالی
که در یک مهمانی مشغول آماده کردن
سازش برای نوازندگی بود ،دچار سکتۀ قلبی
شد و روی سنتور افتاد و در حالی که تنها
 50سال داشت ،جهان را ترک کرد و بعد از
او دیگر هیچکس نتوانست صدای ساز سنتور
را مثل او دربیاورد.

اعتراض به تبعیض؛

تجمع بازنشستگان کارگری

جمعی از اعضای اتحادیه پیشکسوتان
جامعه کارگری کاشان در اعتراض به
عدم همسان سازی حقوق بازنشستگان
تامین اجتماعی ،در ساختمان سازمان
تامین اجتماعی شعبه کاشان تجمع
کردند.
به گزارش مردم سیلک و به نقل از
باشگاه خبرنگاران جوان ،ماشاله
زهتابی ،مسئول اتحادیه پیشکسوتان
جامعه کارگری کاشان گفت :هدف
از این تجمع همزمان با اعتراض
بازنشستگان مقابل سازمان برنامه
و بودجه و مراکز استانها اعتراض
به تبعیضی است که هر سال دولت
میان بازنشستگان تامین اجتماعی
با بازنشستگان صندوق کشوری و
لشگری در الیحه بودجه قائل می شود.
او با تاکید بر اینکه این موضوع
در سالهای گذشته تبعات جبران
ناپذیری را در وضعیت معیشتی
بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد
کرده است ،افزود :بر اساس ماده ۹۶
قانون تامین اجتماعی سازمان مکلف
است میزان کلیه مستمریهای
بازنشستگی ،از کار افتادگی کلی
و مجموع مستمری بازماندگان در
فواصل زمانی را که حداکثر از سالی
یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش
هزینه زندگی و تصویب هیأت وزیران
به همان نسبت افزایش دهد.
به گفته مسئول اتحادیه پیش کسوتان
جامعه کارگری ،بر اساس تبصره یک
از ماده  ۴۱قانون کار حداقل مزد
کارگران با توجه به درصد تورمی که از
طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران اعالم میشود باید افزایش
یابد ،اما متاسفانه این قوانین اعمال
نمیشود و در همسان سازی حقوق
بین بازنشستگان تامین اجتماعی

این کار در آینده ای نه چندان دور دسترسی
سریع و آسان سوداگران زمین و عرصههای
خوش منظر و خوش آب و هوا را به قصد
تصرف و ساخت و ساز به همراه خواهد
داشت .اقدام نامشروع و نامیمونی که امروزه تحت عنوان
پدیده شوم زمینخواری از آن یاد میشود و انرژی زیادی از
قوه قضائیه ،شهرداریها ،سازمان محیط زیست ،سازمان جنگلها
و مراتع و ...را درگیر خود کرده است .شایسته است سازمان
جنگلها و مراتع و سایر نهادهای ذیربط به این راهسازی
غیرقانونی و شوم ورود پیدا کنند و با تمام امکانات لجستیکی
خود راه های احداثی آفرود را تخریب و زمین را به شکل اولیه
و طبیعی خود باز گردانند.
شایسته و بایسته است تا این نهادها با کمک قوه قضاییه
و ضابطین آن آفرود سواری در عرصههای کوهستانی را
ممنوع تا از تکرار ضایعات مترتب به آن جلوگیری به عمل
آید ضایعاتی همچون دره پریان که با ورود سازمان جنگلها
و مراتع جلو ویالسازی گرفته شد و به حکم دادستانی چند
باب از این ساخت و سازها نیز تخریب شد .بدون شک هیئت
کوهنوردی ،جمعیت کویر سبز و سایر سازمان های مردم نهاد
و عموم مردم دوست دار طبیعت می توانند و باید چشم و
گوش و یاوران این نهادهای دولتی در اجرای این امر خطیر
باشند .در پایان ذکر این نکته گفتنی است که :آفرود سواری
در عرصه های قانونی خود نه تنها درد سر ساز و آسیب رسان
طبیعت نیست بلکه حتی می تواند تفریحی برای عالقه مندان
و ایجاد اشتغالی و درآمدی برای روستا باشد .چیزی نظیر آنچه
در کویر سیازگه ایجاد شده است.

کن درخت بری و کوه خواری
آفرود سواری ،جاده صاف ِ
یکی از عواملی بوده که به ماندگاری چنین زیست گاه هایی
کمک نموده است .مولفه هایی که متاسفانه امروزه به شدت
آسیب دیده است.
در شماره قبل همین نشریه مطلبی تحت عنوان «چه کسی
این درختان را قطع می کند» تاملی بر این پرسش بود که
پاسخ به آن ،با هدف اطالع رسانی از این پدیده زشت و ضد
طبیعت ،انعکاس گستردهای را در میان مردم داشت.
اگرچه خوشبختانه پس از بازتاب این خبر ،سایت های مجازی
خبر دستگیری عوامل این تخلف توسط نیروهای خدوم
انتظامی را منتشر نمودند .اما پس از این دیگر دیدن جای
خالی این درختان و زخم مقطع برش آن از مناظری است که
دل هر بیننده ای را خون می کند .زخمی بر طبیعت که تا
سالیان سال و شاید هم هرگز التیام نمی یابد .اکنون انتظار
می رود با عواملی که جاده صاف کن این درخت بری فجیع
هستند یعنی همان آفرود سواران برخورد جدی صورت گیرد.
و این مهم امکان پذیر نیست مگر با تخریب و بستن جاده
هایی که توسط این افراد احداث گردیده است.
چنین راه هایی نهتنها روستا و مزرعه ای را به جاده تمدن
وصل نمی کند ،بلکه فقط و فقط راهی برای دسترسی آسان
سارقان چوب و تخریب گران عرصه های طبیعی مورد استفاده
سوء قرار می گیرد .زیان های این کوره راه های ایجاد شده
توسط آفرود سواران فراتر از قطع درختان و دزدیدن چوب
حاصل از آن است.

با بازنشستگان کشوری و لشگری
تبعیض وجود دارد.
زهتابی با تاکید بر اینکه تعیین
مستمری بر اساس حداقل دستمرد
سلیقهای و غیرقانونی است و ماده
 ۹۶قانون تامین اجتماعی باید اعمال
شود گفت :یکی دیگر از اعتراضات
بازنشستگان تجمع کننده بدلیل تفاوت
امتیاز و حقوق میان کارگر بازنشسته
 ۳۰سال سابقه با  ۵۰سال سن و کارگر
بازنشسته با  ۲۰سال سابقه کار بدلیل
سختی و زیان آور بودن کار است که
در مورد بازنشسته  ۲۰سال سابقه کار
فقط چهار درصد  ۳۰سال حقوق و
مزایا پرداخت میشود.
زهتابی ،با اشاره به اجرای
همسانسازی حقوق بازنشستگان
در برنامه ششم توسعه تصریح کرد:
همسان سازی حقوق بازنشستگان
لشکری و کشوری انجام شده است،
اما همسان سازی بازنشستگان تأمین
اجتماعی ناقص اجرا میشود و کامل
اجرا نمیشود.
او اظهار داشت :تالشهای بسیاری
توسط فعاالن اجتماعی صورت گرفته
تا این همسانسازی به سرانجام برسد،
اما تاکنون نتیجه مثبتی حاصل نشده
است .تجمع اعتراضآمیز  ۵۰نفر از
اعضای اتحادیه پیش کسوتان جامعه
کارگری کاشان به نمایندگی از ۲۷
هزار کارگر بازنشسته که جمعیت ۹۰
هزارنفری خانواده کارگری کاشان را
پوشش میدهد  ۶بهمن ماه همزمان
با سراسر کشور در ساختمان سازمان
تامین اجتماعی شعبه کاشان انجام
شد .برگزارکنندگان این تجمع پس از
قرائت قطعنامه پایانی تجمع سراسری
کارگران بازنشسته سراسر کشور
متفرق شدند.
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حرفهای گهگاهی
لیوان گرانی موز!
نیمهی پر
ِ

مهدی سلطانی راد

نشسته بودیم در خانه و داشتیم زندگی مان را
می کردیم که خبر آمد قیمت موز دارد سر به
فلک می زند .در این محشر کبرایی که از نان
تا ساقه طالیی و خیارشور و از نوشابه تا پراید
و لوازم خانگی و موبایل هر روز بهایشان باال
و باالتر می رود ،جهش قیمتی موز را کجای
دلمان بگذاریم؟!
دلمان خوش بود شب وقتی خسته و کوفته از
نایابی روغن نباتی به خانه رسیده ایم و پای
خانمان کرونازده در
 20:30برای میلیونها بی
ِ
لندن و پاریس و استکهلم و نیویورک و کپنهاک
غصه میخوریم ،یک موز با قیمت متعادل هست
که پوست بکنیم و اعصاب مان را تسکین بدهیم!
یعنی همین موز را هم به ما ندیدند!
یعنی آیا حاال مجبوریم در گرانی میوهی
محبوب میمون ها ،خیار را به شکل لخت کردن
موز ،پوست بکنیم و باالی سرمان ابری محتوی
موز ایجاد کنیم؟!
ولی نیمهی خالی لیوان را هم نباید دید .به قول
حسن روحانی جنس در بازار به وفور هست و در
این چند سال به لطف تالش شبانه روزی همه
مسؤالن ،هموطنی به فروشگاهها هجوم نیاورد!
اگر ناشکر نباشیم ،باید گفت مردم یمن که
لنگ بر خود می بندند و نان خشک می خورند،
همین موز را هم ندارند و اگر قرار است درس
قناعت بیاموزیم کِی از االن بهتر؟! آقای والیتی
و پسران که هیچ! چرا حاضر نیستیم از دولتی
ها و مجلسی ها و ایضاً اولیای امور دستگاه
قضا که معیشت مردم خط قرمزشان است الگو
بگیریم و مثل آنها که با مردم شان همدردی می
کنند یک دانه موز را تقسیم بر  3کنیم و طی
سه روز متوالی یک دانه اش را به بدن بزنیم؟!
ولی نیمه خالی لیوان را هم نباید دید .مگر نمی
گویند یکی از رکوردهای جهانی مان ،چاقی
ایرانی هاست؟! چرا به فکر پس فردا نیستیم
که با  90-180کیلو وزن ،وقتی دارفانی را وداع
کردیم با قبرهای تنگ و باریک امروزی زمانی
که نصف مان رفت داخلش نخواهند توانست با
تکان دادن قبر ما را در آن جا کنند؟! خب پدر
جان ،موز همه اش ویتامین و کالری است و ما
ایرانی ها هم که ک ً
ال اهل کار نیستیم!
موز گران شد که شد ،هنر آن است که تهدید را
به فرصت تبدیل کنیم!

شعری برای مادر
حریم کبریاء

مادر ای چشمت فروغ ژاله ها
روشنی بخش همه آالله ها
واژه واژه نام تو گل می کند
در دل و جانم تغزل می کند
مادر ای پرواز نرم قاصدک
مادر ای معنای عشق شاپرک
ای تمام ناله هایت بی صدا
مادر ای زیباترین شعر خدا
گرم تر دامان پر مهرت ز مهر
صد هزاران بار بهتر از سپهر
در رخت خورشید را من دیده ام
صد گل امید ،از او چیده ام
بوی یاس از چادر مهتاب ریخت
وز قدم های تو در ناب ریخت
مادر ای آوای تو در گوش من
وی شکوه جلوه ات ،در سینه ها
دست هایت بوی قرآن می دهد
آورد پیغام از آدینه ها
چهره ات زیباتر از صدها غزل
با تو دارد الفت از دیرینه ها
از تو و از عشق ورزی های تو
قصه هایی خواندم از تهمینه ها
روز تو با مهر زهرا شد قرین
وصف تو فرموده رب العالمین
با خدا گوید نگار این جمله را
حفظ کن یا رب تو اورا از بال
* فاطمه خاتمیان (نگار)

خوانندگان فرهیخته

به علت کمبود و گرانی کاغذ ،ممکن است که نشریه
مردم سیلک از طریق دکه های روزنامه فروشی به
دست شما نرسد.
کوتاه ترین و مطمئن ترین راه تهیه نشریه ،اشتراک
آن می باشد .با پرداخت مبلغ  20هزار تومان برای
اشتراک یکساله و ارسال آدرس خود به شماره
 09133619478از طریق پیامک یا تماس ،نشریه
ما را از طریق پست تحویل بگیرید.
031- 55456384

مــــردم ســیــلک

چکامه...

ای پسرم؛
همت خود را در چیزی صرف کن
که برای آن آفریده شده ای
و آن را در چیزی (دنیا) صرف نکن که کفایت شده ای.

هـــفتـه نــامــه اجتمــــاعی ،اقتصـــادی
صــاحب امتیــاز و مدیـــر مسئـــول :محـمـود قــامـت
مدیـراجـرایـی :مسـعـود قـرائـتـی
سـردبیـر :علـی جـاویـدپـنـاه
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
تلفن * 55456384:فکس55456385:

mardomesialk@gmail.com

علی جاویدپناه /مردم شهر همواره در معرض نتایج
تصمیمات نمایندگانشان هستند .تصمیماتی که اگر درست
گرفته شود مزۀ شیرینش را مردم می چشند و اگر نادرست
باشد باز ،تاوانش را همان مردم خواهند داد.
از سوی دیگر ،نمایندگان نیز می توانند با ارائه یک کارنامۀ
خوب ،فرصت دوباره انتخاب شدن را در سال های بعد
برای خود فراهم نمایند .در غیر اینصورت بهتر است هرچه
زودتر لباس خدمت از تن بیرون کرده و بقولی این خرقۀ
پشیمینه را بیاندازند و بروند!
الحمدهلل سابقه تصمیم گیریِ اعضای دورۀ پنجم شورای
شهر ،بسیار درخشان است! امضاهای خاطره انگیز آنان بر
روی ورقه های نخوانده ،موضوع تازه ای نیست .نمونه اش
طرح «پارک حاشیه ای خیابان ها» بود که جزئیات آن را
نخوانده ،تصویب کردند .یادش بخیر! پس از بحثی طوالنی
ریاست ِ
ِ
وقت شورا زبان
و یکسری اصرارها و انکارها ،باالخره
به اعتراف گشود و گفت« :بله! دو تا مصوبه کلی داشته ایم.
قطعا آقایان باید در امضای آن دقت می کردند .من اشتباه
کردم که اعتماد نمودم».
اکنون نیز یک طرح دیگر در راه است و آن ،طرح کمک
 300میلیون تومانی شورا به یک مؤسسه می باشد که
آقای هاشمی طاهری و دوستان ،آن را جلوتر امضاء کرده و
تصمیم داشتند تا در جلسه  7بهمن  99تصویب کنند .اما
در این میان ،آقای ولی پناه (معاون مالی شهردار) که یکی
از حاضرین جلسه بود ،آنان را از محدودیت های قانونی
و عواقب آن آگاه نمود .ولی پناه ضمن اشاره به ارزشمند
اصل طرح ،یادآور شد اینگونه طرح ها باید از بودجۀ
بودن ِ
جاری شهرداری پرداخت شود .لذا کل مبلغی که شورا حق
دارد در طول سال برای چنین کمک هایی در نظر بگیرد
 280میلیون تومان است و البته مقداری از آن در ماه های
گذشته هزینه شده است .خالصه پس از یک کش و قوس
مختصر ،قرار شد این طرح در کمیسیون فرهنگی شورا
مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
آنچه در ادامه می خوانید ،مشروح گفتگوی اعضای
شورا و معاون مالی شهرداری درباره این طرح است:
* هاشمی طاهری :بسمه تعالی .جناب آقای پورعسگری
ریاست محترم شورای اسالمی شهر کاشان؛ با سالم و
احترام؛ بدینوسیله با عنایت به اینکه کاشان پایتخت نهج
البالغه نامگذاری گردیده است ،پیشنهاد می شود به لحاظ
اهمیت موضوع ،مبلغ سیصد میلیون تومان برای این امر
مهم که ترجیحا با نظارت امام جمعه محترم در موضوعاتی

www.payk-sialk.ir

آخر
صفحهآخر
صفحه

شنبه |18بهمن | 1399سالپنجم| شمـاره 4 |66صفحه

با وجود ابهامات و محدودیت های قانونی عنوان شد؛
طرحکمک 300میلیونیشورایشهربهمؤسسهنهجالبالغه

که پیوست آن نیز می باشد انجام و اقدام گردد( .امضاء
کنندگان :رسول زاده ،هاشمی طاهری ،مفرح ،رضوی،
پدرام فر ).پشت [نامه] هم گفته ایم که بررسی ها توسط
مؤسسه نهج البالغه انجام می شود .هر نفر که حافظ نهج
البالغه می شود به لحاظ اینکه شبانه روزی است و همۀ
امکانات را باید در شبانه روز داشته باشد .هر نفر30 ،
میلیون تومان هزینۀ حفظ نهج البالغه را دارد .البته آنها
 30نفر را می خواهند حافظ بگذارند که  900میلیون
تومان می شود .ما یک سوم این هزینه را پیشنهاد کردیم
که جناب آقای پورعسگری و دیگر عزیزان حاال چون
خودمان امضاء کردیم و به شما ندادیم ،شما هم می توانید
امضاء کنید و درخواست تصویب در همین جلسه را داریم
که  300میلیون تومان برای کمک به مؤسسه نهج البالغه
با نظارت حضرت آیت اله سلیمانی مصوب کنیم.
* پدرام فر :باتوجه به اینکه کاشان پایتخت نهج البالغه
است.
* هاشمی طاهری :بله! پیشنهاد  5نفر ماست .کتبی هم
امضاء کرده ایم.
* کردمیل :آن ها تقاضا کرده اند؟ یا اینکه خودتان
همینجوری...؟
* هاشمی طاهری :نه! ما خودمان پیگیری و طرح کردیم.
ببخشید .والسالم علیکم و رحمه اله.
* ولی پناه :آقای هاشمی! من در رابطه با این [طرح]
جسارتا یک توضیحی بدهم .بحث نهج البالغه ،بحث
واقعا ارزشمندی است .در رابطه با موضوعی که شورا می
خواهد به حافظان نهج البالغه کمک کند .صرفا کمک

از پندهای لقمان حکیم

با مصوبۀ شورا از محل مواد  16و  17بودجۀ شهرداری
صورت می گیرد .یک دستورالعملی سال  95ابالغ شده
است که موارد کمک را در آن دستورالعمل قید کرده است.
یک دستورالعملی هم اخیرا در سال  99ابالغ شده است.
کل این کمک در سال ،از معادل  2درصد بودجۀ جاری
شهرداری نباید بیشتر باشد .یعنی شما یک کمک هایی در
طول سال  99انجام داده اید که بر مبنای بودجۀ سال 99
این عدد ،کلش  280میلیون تومان است .از اول [سال]
 99تا االن یک بخشی از این عدد هزینه شده است که
حاال مصوباتش را در جریان هستید .من این نکته را گفتم
که این طرح را که می خواهید تصویب کنید آن موارد
را در نظر بگیرید .چون یک مصوبۀ ارزشداری است .فردا
خدای ناکرده نرود یک جایی اعالم شود که مغایر است یا
موضوعی روی آن پیدا شود .روی عدد و رقم و بحث بودجه
اش دقت کنید که خدای ناکرده این اتفاق در رابطه با این
مصوبه نیفتد.
* هاشمی طاهری :حاال ما در خواستمان این بود که این
کار انجام شود .شما راه های قانونیش را درست کن.
* ولی پناه :نه! ببینید ،راه های قانونیش این است که مثال
بودجۀ جاری شهرداری بشود بین عددی که  2درصدش
 700میلیون تومان شود[ .تا از این]  700میلیون تومان،
مثال  300میلیون تومانش اینجا هزینه شود .راهکارش
دست من نیست .به یک بخشی از بودجۀ شهرداری محدود
است.
* پدرام فر[ :حاال] به شیوه ای از بخش دیگری باشد.
* هاشمی طاهری :باریک اله!

* ولی پناه :از بخش دیگری شما نمی توانید کمک کنید.
* پدرام فر :مثال [هزینه] کتاب اهل کاشانم را قرار شد
از کجا بدهیم؟
* ولی پناه :از آن محل!
* پدرام فر :چقدر بود؟
* ولی پناه :من نمی دانم شورا چقدر مصوب کرد.
* هاشمی طاهری 30 :میلیون.
* پدرام فر :نه! بیشتر بود.
* هاشمی طاهری :نه! نه!  30تومان بود.
* پدرام فر :حاال هرچقدر که می شود به هر حال!...
* هاشمی طاهری :من می خواستم انجام شود .کاشان
شارح نهج البالغه اش قطب راوندی است .کاشان مرکز نهج
البالغه جهان تشیع است .ما چنین امتیاز ویژه ای را نمی
توانیم به خاطر  300میلیون تومان بگوییم که آقا فالن
شده .نه! ببینید ،ما می خواهیم این انجام شود.
* ولی پناه :آقای هاشمی! من می گویم اصال  500میلیون
تومان انجام شود .من هم اهمیت موضوع را می دانم .آقا
شما  500میلیون تومان مصوب کنید .اصال من با عددش
کاری ندارم .می گویم چون این مسأله به عنوان کمک می
آید ،مصوبه باید برای من قابلیت اجرا داشته باشد.
اصالح بودجه بزنید.
* هاشمی طاهری:
ِ
* ولی پناه :نمی دانم اصالح می توانند بکنند یا نه.
(در اینجا یک همهمه ای بین اعضاء شکل گرفت).
* پورعسگری :حاج آقا! خیلی ممنون .آقای مهندس!
دست شما درد نکند .آقای هاشمی! اجازه بدهید این بحثی
که همه دوستان موافق هستند ،به کمیسیون ارجاع دهیم.
منابعش بررسی شود .دوستان را صدا بزنند .ببینیم از چه
ظرفیت هایی می توانیم استفاده کنیم .ماده  16و ،17
یکی از ظرفیت هایش است که محدودیت دارد .این را
به کمیسیون فرهنگی ارجاع می دهیم ،تا بررسی کنند و
نقطه نظرشان را بدهند.
* کردمیل :آقای پورعسگری! ببخشید چون این [جلسه
به صورت] مستقیم پخش می شود ،کسی در این جمع با
آن مخالف نیست.
* هاشمی طاهری :همه موافق اند ،ولی دنبال یک راهکار
قانونی می گردند.
* پورعسگری :کار ،کار پسندیده ای است .دوستانی هم
که در واقع این طرح را داشتند ُحسن نیت داشتند .همه
دوستان شورا هم در جهت تقویت موضوع نهج البالغه
موافق هستند .به کمیسیون ارجاع شود .انشاله کمیسیون
بررسی کند .با شهرداری هم صحبت کنیم .ببینیم چه
راهکارهای مناسبی می توانیم در این جهت در نظر بگیریم.

طنز
انسولین؟!
یک نفر گفت به من
من دیابت دارم
قند خونم باال است
انسولین داروی بیماری من نایاب است
حسنک در خواب است
دل من بی تاب است
به کجا باید رفت؟!
به چه کس باید گفت؟!
مرگ در یک قدمی آمده است
(همه ذرات وجودم) متزلزل شده است!
کارها ول شده است
قند قاتل شده است
چه کسی درد مرا می فهمد؟
چه کسی حال مرا می جوید؟
آی ای مجلسیان
خفته دالن
بی خبر از غم و درد دگران!
تا به کی خون به دل و بسته زبان
روز و شب از غم دارو نگران
و به هر سوی دوان
تا نفس تازه کنیم
وین کتاب تن پاشیده ز هم
بلکه شیرازه کنیم.
و زمان می گذرد
غم نان می گذرد
(پی) دارو (باشیم)!
* جواد جهان آرایی
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