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پذیرش آگهی در هفته نامه 
»مـردم سیـلک« 

و پایگاه خبری» پیـک سیـلک«

55456384 -  85 

نخستين  قمرى،   1264 سال 
براى  ايران  دولت  برنامه ى 
واکسن زدن به فرمان اميرکبير 

آغاز شد.
به گزارش مشرق، در آن برنامه، 
را  ايرانى  نوجوانانى  و  کودکان 
چند  اما  مى کردند.  آبله کوبى 
به  آبله کوبى  آغاز  از  پس  روز 
مردم  که  خبردادند  کبير  امير 
نمى خواهند  ناآگاهى  روى  از 
چند  که  به ويژه  بزنند.  واکسن 
دعانويس ها  و  فالگيرها  از  تن 
که  بودند  کرده  در شهر شايعه 
واکسن زدن باعث راه  يافتن جن 

به خون انسان مى شود.
هنگامى که خبر رسيد پنج نفر 
به علت ابتال به بيمارى آبله جان 
فرمان  بى درنگ  امير  باخته اند، 
نشود  حاضر  که  کسى  هر  داد 
به  تومان  پنج  بايد  بکوبد  آبله 
بپردازد.  جريمه  دولت  صندوق 
اين  با  که  کرد  مى  تصور  او 
فرمان همه مردم آبله مى کوبند. 

اما نفوذ سخن دعانويس ها و نادانى مردم بيش از آن بود که 
پنج  داشتند،  کافى  پول  که  بپذيرند. شمارى  را  امير  فرمان 
آبله کوبى سرباز زدند. شمارى ديگر  از  و  پرداختند  را  تومان 
هنگام مراجعه مأموران در آب انبارها پنهان مى شدند يا از شهر 

بيرون مى رفتند.
روز بيست و هشتم ماه ربيع االول به امير اطالع دادند که در 
همه ى شهر تهران و روستاهاى پيرامون آن فقط سى صد و 
سى نفر آبله کوبيده اند. در همان روز، پاره دوزى را که فرزندش 
از بيمارى آبله مرده بود، به نزد او آوردند. امير به جسد کودک 
نگريست و آنگاه گفت: ما که براى نجات بچه هايتان آبله کوب 
فرستاديم. پيرمرد با اندوه فراوان گفت: حضرت امير، به من 
گفته بودند که اگر بچه را آبله بکوبيم جن زده مى شود. امير 
اينکه  از  گذشته  حال،  نادانى،  و  جهل  از  واى  کشيد:  فرياد 
فرزندت را از دست داده اى بايد پنج تومان هم جريمه بدهي. 

باور  گفت:  التماس  با  پيرمرد 
اميرکبير  ندارم.  کنيد که هيچ 
دست در جيب خود کرد و پنج 
تومان به او داد و سپس گفت: 
پنج  اين  برنمى گردد،  حکم 
تومان را به صندوق دولت بپرداز.

چند دقيقه ديگر، بقالى را آوردند 
که فرزند او نيز از آبله مرده بود. 
نتوانست  ديگر  اميرکبير  بار  اين 
تحمل کند. روى صندلى نشست 
و با حالى زار شروع به گريستن 

کرد...
در آن هنگام ميرزا آقاخان وارد 
شد. او در کمتر زمانى اميرکبير را 
در حال گريستن ديده بود. علت 
را پرسيد و مالزمان امير گفتند 
که دو کودک شيرخوار پاره دوز 
مرده اند.  آبله  بيمارى  از  بقالى  و 
گفت:  شگفتى  با  آقاخان  ميرزا 
که  مى کردم  تصور  من  عجب، 
ميرزا احمدخان، پسر امير، مرده 
است که او اين چنين هاى هاى 
مى گريد. سپس، به امير نزديک 
براى دو بچه ى  اين گونه،  به  شد و گفت: گريستن، آن هم 

شيرخوار بقال و چقال در شأن شما نيست.
امير سر برداشت و با خشم به او نگريست، آنچنان که ميرزا 
آقاخان از ترس بر خود لرزيد. امير اشک هايش را پاک کرد و 
گفت: خاموش باش. تا زمانى که ما سرپرستى اين ملت را بر 

عهده داريم، مسئول مرگشان ما هستيم.
ميرزا آقاخان آهسته گفت: ولى اينان خود در اثر جهل آبله 

نکوبيده اند.
امير با صداى رسا گفت: و مسئول جهلشان نيز ما هستيم. اگر 
ما در هر روستا و کوچه و خيابانى مدرسه بسازيم و کتابخانه 
تمام  مى کنند.  جمع  را  بساطشان  دعانويس ها  کنيم،  ايجاد 
ايرانى ها اوالد حقيقى من هستند و من از اين مى گريم که چرا 
اين مردم بايد اين قدر جاهل باشند که در اثر نکوبيدن آبله 

بميرند. )روحش شاد يادش گرامى(

مطالبه مردم از 
فرماندار کاشان؛ 

با مدیران 
ناکارآمد 

قاطعانه
 برخورد 

کنید
  دیدگاه؛

اعتماد در بستر اقتصاد

یک مرگ دلخراش و تراژدی زباله گردی

در پی آسیب رسانی به زیستگاه های کوهستانی
 اطراف شهر؛

چه کسی این درختان را قطع می کند؟
در یک پدیده نادر و شگفت انگیز؛

وستای گزه در نزدیکی  آبشار ر
 کاشان یخ زد

دانش آموزان پایه اول و دوم به
وند  کالس درس می ر

در آستانه یک سالگی خبر بازداشت آقای مدیر؛

طاقتم تاب شد و از تو 
نیامد خبری!

 اطالع رسانى هاى به موقع و تعامل مداوم روابط عمومى دادگسترى، 
رسانه ها را شرمندۀ خود کرده است. حتما اين شيوۀ همکارى بايستى 

سرلوحۀ کار ديگر ادارات و سازمان هاى کاشان و حومه نيز قرار گيرد!
به عنوان مثال، همان طور که مستحضر هستيد، بازداشت يکى از مديران 
دستگاه هاى اجرايى کاشان به اتهام مالى در سال گذشته خبرساز شد.

از آن موقع تاکنون، تنها »دو خط خبر« از سوى مسؤوالن محترم در 
اين مورد منتشر شده است:

يکى متعلق به آقاى مرتضايى فرماندار کاشان است که در بهمن ماه 
پارسال ضمن تأييد خبر مذکور، زحمت اطالع رسانى هاى بعدى را به 
مراجع قضايى محّول کرد؛ و ديگرى، متعلق به آقاى دهقانى دادستان 
کاشان مى باشد که در تيرماه سال جارى اعالم نمود کيفرخواست آن 

صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.

جشن تولد سی سالگی آبفا و نشست 
خبری با اصحاب رسانه

درباره ی بازارچه ی محتشم؛ 

سرمایه ی بر باد رفته
به  گويا  نيز  نام  به همين  در خيابانى  بازارچه ى محتشم  داستان   
سرنوشت برخى مدل هاى شبيه اين مجتمع در بازار کاشان تبديل 

شده.
سوت و کور و راکد در عين مجلل بودن. مجتمع هايى که در داخل 
يا جوار بازار احداث شده اند، اما کمتر رونقى در آنها قابل مشاهده 
است. نمونه اش چندين پاساِژ کم هياهو در دِل بازار کاشان با عمرى 

بين 40 تا 45 سال و با کاسبانى در سنين ميانسال و باالتر. 
تا  زنم  مى  بازارچه محتشم سرى  به  ميانه دى ماه،  روز  صبح يک 
با يک  ببينم حال و روز کسب وکارها در اين مجتمع تجارى که 
مسير هوايى-گويا به دليل نگهداشت يک آب انبار تاريخى- به دو 

قسمت و با هم مرتبط شده، چگونه است. 

به مناسبت 20 دی ماه؛ سالگرد شهادت امیرکبیر

روزی که امیرکبیر گریست

مديران  ناکارآمدى  و  کارى  کم 
شهرستان کاشان به جايى رسيده است 
که  فرماندار نيز مجبور به واکنش مى 
شود. متاسفانه بايد گفت با تصدى گرى 
و  کاشان  ادارات  در  ضعيف  مديران 
نداشتن عملکرد مناسب اعتماد نسبت 
سطح  تا  شهرستان  ادارى  سيستم  به 

قابل توجهى کاهش يافته است.
عالى  عنوان  به  فرماندار  که  جايى  تا 
نيز  شهرستان  اجرايى  مقام  ترين 
اصلى  عامل  و  گشوده  گاليه  به  زبان 
وجود  را  مردم  مشکالت  نشدن  حل 
چنين مديرانى مى دانند که حتى به 
حضور در جلسات و عمل به مصوبات 

شهرستان نيز تعهدى ندارند.

که  شود  مى  شروع  جايى  از  ماجرا 
چند ماه پيش آقاى مرتضايى فرماندار 
مديران  از  گاليه  ضمن  کاشان، 
در  کند،  مى  درخواست  شهرستان 
داشته  همراه  به  دقيق  آمار  جلسات 
اما ماجرا به اين جا ختم نمى  باشند. 
شود و فرماندار گاليه مندى خود را با 
زبانى تندتر مطرح نموده و از آنان مى 
به  خواهد در جلسات حضور داشته و 

مصوبات عمل کنند. 
آن  از  بعد  هاى  واکنش  و  ها  کنش 
سواالتى در ذهن افکار عمومى به وجود 
آورده است که الزم مى باشد فرماندار 

محترم کاشان به آن پاسخ گويد... 
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 دعوت به همکاری 
هفتـه نـامه » مـردم سیـلک «

به منظور پوشش اخبار کلیه محالت شهر و همچنین رخدادهای بخش ها، روستاها و شهرهاي منطقه فرهنگي کاشان 
از همه عالقمندان به خبرنگاری  دعوت مي نماید تا ضمن معرفي کلیه وجوه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي محل زندگي 
خود؛ رویدادها ، مشكالت و یا نقاط ضعف و قوت خدمات رساني دستگاه هاي اجرایي در محل زندگي خود را در قالب خبر، 
گزارش ، مصاحبه ، مقاله و یا عكس 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.

تلفن: 55456384 -  فكس :55456385 
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دو مصدوم بر اثر سقوط پاراگالیدر

حسين رياحى، رئيس مرکز اورژانس گفت: در اين حادثه، 
بالفاصله دو آمبوالنس به همراه تيم امداد و نجات هالل احمر 
به کوه هاى حوالى روستاى ُدّره اعزام شدند. يکى از مصدومان 
)مربى پاراگاليدر( با توجه به جراحات سطحى در محل درمان 
و مصدوم ديگر )کارآموز( با حال نسبتاً مساعد به بيمارستان 

شهيد بهشتى منتقل شد.
...........................

کاشان پیشتاز تولید انرژی خورشیدی 
عليرضا عرب بيگى، رئيس اداره برق گفت: شرايط آب وهوايى 
شهرستان با داشتن 300 روز آفتابى، در زمينه توليد انرژى 
خورشيدى مناسب است. با اين ظرفيت مطلوب، کاشان چند 
سالى است که در زمينه توليد انرژى خورشيدى پيشتاز شده 

است.
...........................

تخریب هشت خانه باغ در حریم سیلک
جواد حسين زاده، مدير محوطه باستانى سيلک با بيان اينکه 
اين خانه باغ ها به وسعت چهار هکتار در حريم و عرصه محوطه 
باستانى سيلک ساخته شده بودند،گفت: محوطه 40 هکتارى 
باستانى سيلک آذر سال ۹۷ تعيين عرصه و حريم شد. هر گونه 
دستکارى و ساخت و ساز در حريم محوطه هاى باستانى جرم 
است و سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى با 

متخلفان برخورد جدى مى کند.
...........................

واگذاری 14 واحد مسکونی به زوج های جوان 
على ساغرچى، مديرعامل خيران مسکن ساز گفت: براى اولين 
بار خيران کاشانى 14 واحد مسکونى استيجارى با زير بناى 
هر واحد 110 متر ساخته و در اختيار زوج هاى جوان قرار 
دادند. براى هر يک از اين واحد ها بيش از هفت ميليارد ريال 

هزينه شده است.
...........................

افتتاح بخش »سنگ شکن« کلیه 
مصطفى سروى زاده، رئيس بيمارستان آيت اله يثربى گفت: 
اين دستگاه از بهترين برچسب و برند روز دنيا است که از 
آلمان خريدارى شده است. اين دستگاه قادر است با امواج 
فراصوت، سنگ هاى کليه و مجارى ادرارى را با کمترين آسيب 
و درد ُخرد کند. بخش سنگ شکن با هزينه ۸0 ميليارد ريالى 

افتتاح شده است.
...........................

تعطیلی یک عطاری متخلف
محسن تقى زاده، معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى 
گفت: يک عطارى به دليل دخالت در امر درمان و فروش 

محصوالت و دارو هاى غيرمجاز، با دستور قضايى تعطيل شد.
...........................

توزیع 210 هزار پرس غذای گرم
کريم اکبرى، فرمانده سپاه کاشان گفت: 210 هزار پرس غذاى 
گرم، نان، بسته معيشتى و بسته بهداشتى و آموزشى توزيع 
شد. همچنين 5 هزار پرس غذاى گرم، 200 هزار قرص نان 
رايگان توسط ۸0 نانوايى در سالروز شهادت سردار سليمانى 

توزيع شد.
...........................

تولید روزانه بیش از ۸0 تن تخم مرغ
مجيد احمدى مقدم، مديراداره بهبود توليدات دامى جهاد 
کشاورزى گفت: از اين رقم توليد روزانه 20 درصد آن معادل 
16 تن سهم تنظيم باز است که 5 تن در منطقه کاشان توزيع 
و مابقى به استان هاى تهران و اصفهان ارسال مى شود. اين 
شهرستان در نه ماه نخست امسال با توليد بيش از 2160 
تن تخم مرغ، بيشترين ميزان توليد را در بين شهرستان هاى 

استان به خود اختصاص داده است.
...........................

توقف ساخت و ساز در حریم خانه بروجردی ها
حجت اله غالمى، معاون هماهنگى و امور عمرانى استاندارى 
اصفهان گفت: اين تخلف در کميسيون ماده 5 يا کميسيون 
تغيير کاربرى با حضور کارشناسان امور عمرانى بررسى و مقرر 
شد طبق ضوابط پس از اعالم طرح جامع و مشخص شدن 
نقشه هاى اين حريم با تاييد ميراث فرهنگى، ادامه اين فعاليت 
مجاز خواهد بود. در غير اينصورت از تخلف ساخت و ساز غير 

قانونى در حريم اين خانه تاريخى جلوگيرى خواهد شد.
...........................

انعقاد 230 میلیارد ریال طرح دانشگاه کاشان با بیرونی ها
گفت:  کاشان  دانشگاه  پژوهشى  معاون  زاده،  منعم  مجيد 
دانشگاه کاشان حدود 230 ميليارد ريال طرح با محققان و 
شرکت هاى بيرونى منعقد کرد. با وجود همه محدوديت هاى 
با  توانست  دانشگاه  اين  اقتصادى،  تنگنا هاى  و  کرونا  دوره 
همت و تالش شرکت هاى دانش بنيان، طرح هاى اقتصادى و 
پژوهشى بيرونِى زيادى را با شرکت ها و مؤسسات منعقد کند.

...........................
کشف 6 کیلوگرم حشیش

حسين بساطى، فرمانده انتظامى شهرستان گفت: ماموران با 
شناسايى يک فروشنده مواد مخدر در بازرسى از مخفيگاه وى، 
6 کيلو و ۸00 گرم حشيش آماده عرضه به همراه وسايل 

توزين کشف کردند.
...........................

آزاد سازی 500 هکتار از اراضی کشاورزی
رضا مظلومى، مدير جهاد کشاورزى گفت: بيش از 500 هکتار 
اراضى ناجى آباد طبق تبصره 2ماده 10 قانون حفظ کاربرى 
دادستان  دستور  با  شهرستان  اين  باغ هاى  و  زراعى  اراضى 

کاشان آزادسازى شد.
...........................

نجات چهار شهروند محبوس در آتش 
محمدعلى پيراسته، مديرعامل سازمان آتش نشانى گفت: در 
حادثه اى که در يک منزل مسکونى در خيابان طالقانى رخ 
داد، آتش نشانان توانستند آتش سوزى را مهار و از گسترش 
و سرايت آن به ديگر قسمت هاى محل، مغازه و منازل مجاور 
جلوگيرى کنند. علت آتش سوزى در بررسى هاى اوليه، نقص 
فنى وسيله برقى تشخيص داده شد، ولى علت دقيق آن را بايد 

کميته کارشناسى سازمان تعيين و اعالم کند.

کاشان در نیم نگاه
میلگرد و فرش بیشترین کاالی صادراتی کاشان

اينکه  به  اشاره  با  بازرگانى  اتاق  رئيس  تواليى،  محمود 
بيش از 100 کاال از کاشان به حدود ۷0 کشور دنيا صادر 
مى شود، گفت: تا سال گذشته بيشترين کاالى صادراتى 
به  ميلگرد   ۹۸ سال  از  که  بود  ماشينى  فرش  به  متعلق 
به  از منطقه کاشان  بيشترين صادرات  عنوان کااليى که 
خارج از کشور را دارد معرفى و بعد از آن فرش ماشينى 

قرار گرفت.
...........................

بازار تاریخی کاشان مرمت می شود
با  گفت:  فرهنگى  ميراث  اداره  معاون  متولى،  عباس 
مشارکت شهردارى منطقه يک، مرمت کامل بازار تاريخى 
آغاز شد. در سال هاى  اعتبار  ريال  ميليارد  با 10  کاشان 
مرمت  و  بازسازى  شامل  مرمتى  اقدام هاى  نيز  گذشته 
مسجد تاريخى دربند پامنار و آب انبار هاى چهارباغ، خان 
کاروانسراى  گمرگ،  کاروانسراى  همچنين  و  دارکوب  و 
ميرپنج و بازارچه بزاز ها با مشارکت شهردارى منطقه يک 

انجام شده است.
...........................

یک کشته در برخورد دو خودرو
ايمانى، رئيس پليس اتوبان کاشان-قم گفت: يک کاميونت 
که از قم به کاشان در حال حرکت بود با کاميونت پارک 
راننده  حادثه  اين  در  کرد.  برخورد  اتوبان  کنار  شده 
کاميونت پارک شده جان خود را از دست داد. علت اين 
خارج  جاده  از  و  کاميونت  راننده  آلودگى  خواب  حادثه 

شدن آن مى باشد.
...........................

اختصاص 30 میلیارد ریال تسهیالت برای 
اشتغالزایی

اين  اميد گفت:  کارآفرينى  مدير صندوق  زاده،  رضا  اکبر 
به  ساله   5 پرداخت  باز  و  صد  در   6 نرخ  با  تسهيالت 
امسال  آغاز  از  پرداخت مى شود.  واجد شرايط  متقاضيان 
براى  الحسنه  قرض  تسهيالت  ريال  ميليارد   30 تاکنون 
اين  با اجراى  طرح هاى اشتغالزايى در کاشان پرداخت و 
شده  ايجاد  شغل  مستقيم  طور  به  نفر   50 براى  طرح ها 

است.
...........................

انتقاد امام جمعه از تجمالت ازدواج
عباسعلى سليمانى، نماينده ولى فقيه و امام جمعه کاشان 
گفت: تعيين مهريه هاى سنگين در جامعه اسالمى بسيار 
تاسف بار و نگران کننده است. در حاليکه مبانى دينى و 
ازدواج ساده و بدون  بر  آموزه هاى شرعى اسالم و تشيع 
تشريفات تاکيد فراوان دارد، توجه به تجمالت و تشريفات 
جامعه  شأن  از  دور  باال  بسيار  مهريه هاى  تعيين  با  زايد 

اسالمى و مردم مسلمان است.
...........................

اجرای 13 طرح جنگل کاری 
گفت:  طبيعى  منابع  اداره  رئيس  شريفى،  مهدى  محمد 
تاکنون بيش از 500 هکتار جنگل کارى انجام شده و 30 
داده شده  اختصاص  اين طرح  به  استان  اعتبارات  درصد 
است. در اين طرح از گونه هاى بومى منطقه شامل بادام 

کوهى و پسته کوهى استفاده مى شود.
...........................

رئیس دانشگاه کاشان بیش از هزار کتاب وقف کرد 
رمضانعلى خدمتکار، رئيس کتابخانه علوم انسانى دانشگاه 
کاشان گفت: دکتر زراعت، رئيس دانشگاه کاشان بيش از 
هزار و 200 جلد کتاب و پايان نامه خود را وقف دانشگاه 
که  است  حقوقى  موضوعات  با  کتاب ها  اين  کرد.  کاشان 
بسيارى از آنها، کتاب هاى مرجع، ارزشمند و حتى گران 
و  اساتيد  دانشجويان،  بعد،  به  اين  از  که  هستند  قيمت 

عالقه مندان مى توانند از آن ها استفاده کنند.
...........................

رتبه نخست کاشان در تولید ماهیان زینتی کشور
رضا مظلومى، مدير اداره جهاد کشاورزى گفت: از ابتداى 
امسال تاکنون بيش از 40 ميليون قطعه ماهى زينتى به 
ارزش بيش از ۷00 ميليارد ريال توليد و روانه بازار شده 

است.
...........................

مهار حریق دو منزل مسکونی
اله فدايى، سخنگوى سازمان آتش نشانى گفت: در  روح 
توانستند  نشانان  از آتش  نخستين آتش سوزى دو گروه 
حريق طبقه دوم خانه اى در خيابان صيادشيرازى را اطفاء 
و محيط را ايمن کنند. همچنين در حادثه آتش سوزى 
در  محل  انبارى  تقديسى  کوچه  بهشتى  خيابان  در  دوم 
طبقه پايين دچار حريق شد که باحضور آتش نشانان در 
لحظات اوليه مهار و اطفاء شد. امدادرسانى آتش نشانان به 

اين دو حادثه کمتر از يک ساعت صورت گرفت.
...........................

کشف چهار هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق
در  گفت:  شهرستان  انتظامى  فرمانده  بساطى،  حسين 
بازديد از شش واحد صنفى در کاشان، چهار هزار و ۷10 
قلم انواع لوازم آرايشِى قاچاق کشف شد. ارزش اين کاالها 

حدود 4۷0 ميليون ريال است.
...........................

طالی بدون ُکد نخرید 
دريافت  با  گفت:  استاندارد  اداره  رئيس  بخردى،  حسين 
گزارش هايى مبنى بر تقلب در عرضه طال و فروش طال با 
عيار پايين، بازرسى از طال فروشى هاى در دستور کار قرار 
گرفته است. در اين بازرسى ها از توليد کنندگان طال نمونه 
بردارى و براى مشخص شدن عيار به آزمايشگاه فرستاده 
شده است. همچنين در اين زمينه، دو توليد کننده طال 
که کمتر ازعيار 1۸ توليد و عرضه مى کردند به تعزيرات 

حکومتى معرفى شدند.
...........................

اجرای 5۸ فقره حکم قضایی و آزادسازی
مجتبى آراسته، رئيس اداره راه و شهرسازى گفت: تاکنون 
زمين هاى  از  بخشى  قضايى،  حکم  فقره   5۸ اجراى  با 
دولتى به ارزش بيش از 1600 ميليارد ريال رفع تصرف 
جلوگيرى  و  زمين خوارى  با  برخورد  براى  همچنين  شد. 
با  قاطعيت  با  اداره  اين  ملى،  اراضى  تصرف  و  تخريب  از 

زمين خواران برخورد خواهد کرد.

کاشان در نیم نگاه

رویداد

مسعود قرائتی/ شامگاه چهارشنبه هفدهم دى ماه، 
دفتر نشريه مکتوب »سالم کاشان« ميزبان خبرنگاران 
رسانه هاى مکتوب، مجازى و بعضى از خبرگزارى هاى 

سراسرى بود.
به  کنندگان  شرکت  از  يک  هر  نشست،  اين  در 
و  ها  ديدگاه  بيان  به  خود  متبوع  رسانه  از  نمايندگى 
چالش هاى فراروى اين حرفه پرداختند. در اين جلسه 
که به صورت گپ و گفتى خودمانى  و به دور از تکلف 
اظهار  اتفاق،  به  حاضر  برگزار شد، جمع  مرسوم  هاى 
اميدوارى نمودند تا اينگونه جلسات به صورت مستمر 
ادامه  مختلف  هاى  مکان  و  ها  زمان  در  فراگيرترى  و 

پيدا کند.

براى نيل به اين هدف، قرار شد جلسۀ بعد به دعوت 
و ميزبانى يکى از حاضران در دفتر يا منزل وى برگزار 
گردد تا افراد غايب نيز به جمع حاضر بپيوندند. هدف 
نهايى چنين جلساتى مى تواند تشکيل يک انجمن يا 
نهاد صنفى باشد. چيزى که به يقين  از آرزوها و اهداف 
ديرينه کليه خبرنگاران، مديران و به طور کلى اصحاب 

رسانه منطقه فرهنگى کاشان بوده و هست.
جمع حاضر اتفاق نظر نمودند تا  رسيدن به اين هدف 
و  نزديکى  براى  مأمنى  و  محل  جلسات،  اين  نهايى، 
وحدت رويه در مقابل نارسايى ها و نامهربانى ها و ايضاً 
تنگناهاى پيش رو باشد تا گوشه اى از مشکالت ريز و 

درشت اين صنف را در سايه هم انديشى مرتفع نمايد.

نشست هم اندیشی خبرنگاران 
کاشان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مردم سیلک، روز پنجشنبه 
11 ديماه و در آستانه 30 سالگى تاسيس شرکت 
آبفا اهم فعاليت ها و موفقيت هاى اين نهاد توسط 
مدير عامل، مدير خدمات و مدير روابط عمومى 

مطرح گرديد.
روابط  مدير  کحال  عباسعلى  نشست  اين  در 
به  خبرنگاران  به  مقدم  خير  آبفا ضمن  عمومى 
را  نشست سخنانى  اين  اهداف  و  مقدمه  عنوان 

ايراد نمود.
همچنين محمدرضا اسدى -مدير آبفاى کاشان- 
نيز از پايان عمر آبفاى روستايى و يکپارچگى 66 

روستاى کاشان به خدمات ّآبفاى شهرستان ياد کرد.
وى گفت: اکنون ۹ ماه از اين طرح مى گذرد و همکاران 
بيدگل خدمات خوبى  و  آران  و  کاشان  دو شهرستان 
انجام داده اند که مورد رضايت مردم روستا بوده است. 
ُحسن اين يکپارچه سازى اين است که خدمات براى 
اين  از  تا   11 باشد.  مى  ملموس  و  محسوس  مردم 
روستاها در آران و بيدگل و 55 روستا در کاشان بوده 

است.
با  تحويل گيرى، 1۸ روستا که  بدو  از  داد:  ادامه  وى 
تانکر آبيارى مى شد، اکنون به پنج روستا کاهش يافته 

است.
مديرعامل آبفا گفت: تمام سعى ما بر اين است که به 
خدمات پايدار در روستا برسيم و در اين برهه از زمان 
منظور از خدمات پايدار خداحافظى با تانکر مى باشد.

وى مرمت و بازسازى شبکه فرسوده در روستاها را از 

مهمترين اقدامات دانست و گفت: 1۸ کيلومتر شبکه 
فرسوده که بيشتر آن در روستاهاى آران و بيدگل بوده 
اصالح شد. در برزک و مرق 60 ميليارد ريال براى اين 

کار هزينه صرف شد.
روستا گفت  در  آب  رفت  ميزان هدر  مورد  در  اسدى 
در روستاها نمى توان براى هدر رفت و پرت آب عدد 
اين  توان  مى  بصرى  ديد  با  اما  کرد  مشخص  ارقام  و 
هدر رفت را به خوبى ديد. با اين حال وى به صورت 
را  تا 3۷ درصد آب روستايى  تخمينى هدر رفت 35 

بيان داشت که در گذشته داشته ايم. 
از  از ديگر  اتمام مجتمع هاى آبرسانى را يکى  اسدى 
موفقيت هاى اين سازمان در 30 سالگى ناميد و بيان 
انتقال در قهرود داشته ايم که  کرد: 14 کيلومتر خط 
و  شده  اضافه  مجتمع  اين  به  آب  ثانيه  در  ليتر   10
اعتبارى بالغ بر 25 ميليارد ريال صرف آن شده است.

روستاها  از  بعضى  امسال  افزود:  ادامه  در  وى 
مانند مرق به آب شهرى متصل گشته است اين 

کار با اتصال به آب نابر صورت پذيرفته است.
از  کدام  هيچ  در  ما  گفت:  اسدى  محمدرضا 
شهرستان هاى کاشان قطع آب نداشته ايم چون 
20 کيلومتر شبکه را با ۸ ميليارد تومان بهسازى 
کرده ايم. ما 1۷000 متر مخزن ذخيره از يک و 
نيم سال قبل براى منطقه تدارک ديده ايم که 
در تابستان سال آتى به بهره بردارى مى رسد. از 
اين حجم مخزن 10000 متر در کاشان 5000 
و  بيدگل هزار متر در جوشقان  و  آران  متر در 
1000 متر در قمصر احداث گرديده است که مجموعاً 

30 ميليارد تومان هزينه در بر داشته است.
مقابل  در  چاه  حلقه   10 احداث  از  آبفا  مديرعامل 
آن  حلقه  هفت  که  کرد  ياد  پاستوريزه  شير  کارخانه 
با بودجه اى بالغ بر 30 ميليارد تومان به پايان رسيده 
داخلى  اعتبارات  محل  از  بودجه  اين  تمامى  است. 
شرکت تامين گرديده با احداث اين چاه ها 120 ليتر 

در ثانيه آب به ظرفيت کاشان افزوده مى شود.
اسدى تعداد کل چاه هاى آب شرب شهرستان را 250 
به  20درصد  کرونا  شروع  با  گفت:  و  نمود  ذکر  حلقه 
مصرف آب اضافه شد متوسط مصرف سرانه کل براى 
هر نفر 210 ليتر در روز است. اين عدد در سرانه مصرف 
خانگى 15۹ ليتر است، در حاليکه مقدار استاندارد آن 

بايد 150 ليتر باشد.

جشن تولد سی سالگی آبفا و نشست خبری با اصحاب رسانه

و  کارى  کم  برزکی/  خواه  وطن  مهدی 
به  کاشان  شهرستان  مديران  ناکارآمدى 
مجبور  نيز  فرماندار  که   است  رسيده  جايى 
با  گفت  بايد  متاسفانه  شود.  مى  واکنش  به 
تصدى گرى مديران ضعيف در ادارات کاشان 
نسبت  اعتماد  مناسب  عملکرد  نداشتن  و 
قابل  سطح  تا  شهرستان  ادارى  سيستم  به 

توجهى کاهش يافته است.
ترين  عالى  عنوان  به  فرماندار  که  جايى  تا 
گاليه  به  زبان  نيز  شهرستان  اجرايى  مقام 
مشکالت  نشدن  حل  اصلى  عامل  و  گشوده 
که  دانند  مى  مديرانى  چنين  وجود  را  مردم 
حتى به حضور در جلسات و عمل به مصوبات 

شهرستان نيز تعهدى ندارند.
پيش  ماه  چند  که  شود  مى  شروع  جايى  از  «ماجرا 
از  گاليه  ضمن  کاشان،  فرماندار  مرتضايى  آقاى 
جلسات  در  کند،  مى  درخواست  شهرستان  مديران 
اين  به  ماجرا  اما  باشند.  داشته  همراه  به  دقيق  آمار 
جا ختم نمى شود و فرماندار گاليه مندى خود را با 
در  خواهد  مى  آنان  از  و  نموده  مطرح  تندتر  زبانى 

جلسات حضور داشته و به مصوبات عمل کنند. 
«کنش ها و واکنش هاى بعد از آن سواالتى در ذهن 
افکار عمومى به وجود آورده است که الزم مى باشد 

فرماندار محترم کاشان به آن پاسخ گويد. 
قانونى  اختيارت  به  توجه  با  ايشان  آنکه چگونه  ابتدا 
خود به جاى برخورد با چنين مديرانى صرفاً به توصيه 
هاى ارشادى اکتفا کند. انتقاد ديگر به سيستم ادارى 
طور  به  کاشان  ادارات  و  خاص  طور  به  فرماندارى 
عام مى باشد، که چگونه تا اين حد ناهماهنگ عمل 
را  الزم  هماهنگى  جلسات  برگزارى  از  قبل  و  نموده 
مشهود  آنچه  اند.  نداشته  مربوطه  اجراى  دستگاه  با 
کاشان  شهرستان  در  مديريتى  آشفتگى  است، 
کشور  مديريتى  شرايط  از  متاثر  تاحدودى  که  است 
در  ها  ناهماهنگى  اينگونه  مشابه  چراکه  باشد،  مى 

سيستم اجراى کالن کشور نيز مشاهده مى شود. 
«در اوضاع کنونى جامعه مشکل مردم به ويژه نسل 
جلسات  در  مديران  نداشتن  يا  داشتن  حضور  جوان 
نيست، بلکه صحبت از ناکارآمدى آنهاست که چنين 

چنين  اند.  آورده  وجود  به  جامعه  در  را  شرايطى 
نتوانسته  تنها  نه  گذشته  هاى  سال  طى  رويکردى 
را مرتفع  اساسى 144 هزار جوان کاشانى  نياز هاى 
کند، بلکه مشکالت بيشترى به جامعه تحميل کرده 
ازدواج  و  اشتغال  مسکن،  همچون  مشکالتى  است. 
جوانان که ديگر رنگ و بوى بحران اجتماعى به خود 

گرفته است.
«هميشه تصور بر آن بوده که فرمانداران طبق قانون 
بايد  بوده و مديران  اجرايى شهرستان  باالترين مقام 
داده است  دانم چه رخ  نمى  تبعيت کنند،  ايشان  از 
حضور  شما  جلسات  در  تنها  نه  مديران  برخى  که 
نمى  خود  در  مصوبات  اجراى  به  الزامى  بلکه  ندارند 

بينند. 
اختيارات  قانون و  برابر  به جاى گاليه  چرا جنابعالى 
فرمانداران با متخلفين برخورد نمى کنيد، تا بيش از 
اين حقوق مردم ضايع نگردد. مردمى که با مشکالت 
در  و  کنند  مى  نرم  پنجه  و  دست  اقتصادى  عديده 
حداقل هاى معيشت خود  مانده اند. پس ديگر داغ 
دل مردم را بيشتر نکنيد و اختالفات را هر چه سريع 

تر بين خود حل نمائيد.
راحل  امام  اينکه  کنم  عرض  بايد  مرتضايى،  «آقاى 
ولى  مردم  فرمايند  مى  مسئولين  به  خطاب  )ره( 
نظام  در  که  است  اين  گر  بيان  هستند،  ما  نعمت 
ايفا  را  نقش  ترين  اساسى  مردم  اسالمى  جمهورى 
کرده و  مسئولين  بايد خود را خادم مردم بدانند و 

تمام تالش خود را به کار گيرند تا خواسته 
ها و نيازهاى مردم را مرتفع کنند، نه آنکه 
مشکالت  پيگيرى  ساده  ناهماهنگى  يک  با 
تعويق  به  را  جوان  نسل  ويژه  به  مردم 

بياندازيد.  
«آقاى فرماندار چند ماهى تاپايان کار دولت 
باقى نمانده است، گويا سايه انتخابات بر سر 
مديران سنگينى مى کند که نمود آن را مى 
و  از مردم   فاصله گيرى مسئولين  توان در 

عدم حضور در جلسات مشاهده کرد.
با  خبرى  نشست  در  جنابعالى  آنکه  حال 
از  خود  نگرانى  دل  از  خبرنگاران  حضور 
انتخابات  احتمال کاهش مشارکت مردم در 
با  چيست؟  براى  تعلل  پس  زنيد.  مى  آينده 
چابک سازى بدنه مديريتى شهرستان، اميد و اعتماد 
خوشحالى  جاى  البته  که  گردانيد.  باز  جامعه  به  را 
مى باشد که به کليه دستگاه هاى اجرايى و مسئول 
آگاه  جهت  در  ها  رسانه  با  تا  ايد  داده  دستور 
سواالت  پاسخگوى  و  داشته  همکارى  مردم  سازى 
هاى  دستگاه  رود  مى  انتظار  لذا  باشند.  خبرنگاران 
و  آمار  دادن  از  و  نموده  تمکين  شهرستان  اجرايى 

اطالعات امتناع نکنند.
که  داريم  اميد  پايان  در  مرتضايى،  دکتر  «جناب 
رسانه اى کردن اختالفات مسئولين شهرستان صرفا 
از روى خيرخواهى بوده و جنبه فرار از انتقاد از سوى 
شما نداشته است، چرا که متاسفانه در جامعه کنونى 
شاهد آن هستيم، برخى مسئولين براى فرار از انتقاد 
با متهم کردن  يا  و  زنند  انتقادى مى  به خود  دست 
زير دستان، ديگران را مقصر جلوه مى دهند تا بدين 

وسيله از مظان اتهام مصون بمانند. 
مديريتى  سيستم  در  نادرستى  رويه  گويا  البته 
را  خود  مديران  برخى  که  آمده  وجود  به  شهرستان 
ملزم به پاسخگويى به فرماندارى نمى دانند و صرفا 
اين  تعامل دارند که  باالدستى حوزه خود  با مديران 
گونه رفتارها حتى در دوره هاى گذشته نيز مشاهده 
شده است که نمونه آن را مى توان نامه شديد الحن 
دانشگاه  رئيس  به  کاشان  سابق  فرماندار  مومنيان 

علوم پزشکى کاشان نام برد.

مطالبه مردم از فرماندار کاشان؛ 
با مدیران ناکارآمد قاطعانه برخورد کنید

به  و  سيلک  مردم  گزارش  به 
آموزش  عمومى  روابط  از  نقل 
بهمن  اول  از  کاشان،  پرورش  و 
ماه دانش آموزان پايه اول و دوم 
به  حضورى  صورت  به  دبستان 

کالس درس مى روند.
مدارسى  کليه  خبر،  اين  طبق 
که تعداد دانش آموزانش کمتر 
از 50 نفر هستند در کالس هاى 
حضورى  آموزش  کار  نفره،  ده 

خود را آغاز مى نمايند. 
هاى  پروتکل  و  قوانين  کليه 
کادر  و  مدير  نظر  زير  بهداشتى 
خواهد  اجرا  مدرسه  ادارى 

از  که  العمل  دستور  شد.اين 
ميرزايى  حاجى  محسن  سوى 
اعالم  پرورش(  و  آموزش  )وزير 
گرديد، شامل مناطقى مى گردد 
و  بهداشت  وزارت  سوى  از  که 
درمان داراى وضعيت زرد و آبى 

هستند.
بخشنامه  اين  پنجم  بند  در 
ادارى  کادر  حضور  است:  آمده 
مناطق  در  مدارس  اجرايى  و 
نارنجى و زرد بر اساس بخشنامه 
استخدامى  و  ادارى  سازمان 
کشور مانند ساير کارکنان دولت 

انجام مى گيرد.

دانش آموزان پایه اول و دوم به کالس درس می روند

مردم سیلک/ اين خبر از سوي کانال تلگرامي 
از  زيبايي  با عکس هاي  کاشان همراه  هواي 
اين آبشار منتشر گرديده است. روستاي گزه 
)معرب آن با حذف گ و جايگزيني ج ميشود 
نزديکترين  در  و  روستاي خنب  از  بعد  جزه( 
انتهاي  دارد.  قرار  کاشان  کوهستاني  منطقه 
روستا در سمت راست مسير رودخانه مانندي 
به  ناگهان  راهپيمايي  نيم ساعت  با  که  است 
ديواره اي سنگي برخورد مي کنيد که آبشاري 
زيبا از آن سرازير گشته. وقتي از اين ديواره به 
باال صعود کني دوباره به منطقه مسطح ولي 
چند  و  يک چشمه  به  آنجا  از  و  وارد  مرتفع 
آب  رسيد.  مي  دارد،  نام  آستانه  که  درخت 

چشمه آستانه توسط لوله پلي اتيلن به مخزن 
آب روستا متصل گشته اما آب اين آبشار در 
چند قدمي آن در زمين فرو رفته و در روستا 

ظاهر مي گردد.
ديواره کنار آبشار اکنون توسط افراد پرهمت 
و  درآمده  پلکان  شکل  به  طبيعت  دوستدار 
صعود از آن آسان تر از گذشته است. اکنون 
خود  به  بديعي  شکل  و  بسته  يخ  آبشار  اين 
گرفته. پديده اي نادر که در  کمتر سال هايي 
رخ مي دهد. اگرچه امسال زمستان خشک و 
سردي را سپري مي کنيم اما همين موضوع 
هر جمعه گردشگران زيادي را به طرف خود 

جلب و جذب مي نمايد.

در يک پديده نادر و شگفت انگيز؛
 آبشار روستاي گزه در نزدیکي کاشان یخ زد
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  مهدی سلطانی راد

حكایِت تكرارِی تاریک خانه ی 
اتوبان قم - کاشان؛ 

اتوبان  حاشيه  در  شهروند  يک  مرگ  حادثه 
چهارشنبه   بامداد  که  قم-کاشان  پرتردد 
رسانه  از  يکى  ديدگاه  و  داد  رخ   ۹۹ 1۷دى 
در  حوادث  بيشتر  علت  بيان  در  محلى  هاى 
اين محور، باز هم اين سؤال کهنه را در ذهن 
در  اساسى  تدبيرى  چرا  که  کند  مى  ايجاد 
نمى  انديشيده  اتوبان  اين  روشنايى  تأمين 

شود؟
البته خود را از هم اکنون آماده شنيدن اين 
ايم که:  بهمان مسؤل کرده  و  از فالن  پاسخ 
اين   .. است  کم  اعتبارات   .. هستيم  پيگير 
نيرو  بايد در دو وزارت خانه ى راه و  موضوع 

مسير ادارى خود را طى کند و ..   
ساليان  طى  چرا  که  جاست  اين  پرسش  اما 
بسامان ترى  اوضاع   ! دالر  و  اقتصاد  که  قبل 
و  مهم  اتوبان  اين  استانداردسازى  داشت، 
کاهش  هدف  با  روشنايى  حيث  از  پرتردد 
و  استانى  مسؤالن  مخيله  به  انسانى  تلفات 

محلى خطور نکرد؟! 
راه  آن  عنوان جايگزين  به  اتوبان قم-کاشان 
قديمى و پيشين، محورى پرتردد در ميانه ى 
کريدور شمال به جنوب کشور است که بيش 
از دو دهه پيش با پيگيرى هاى نماينده وقت 
کاشان  فقيد  و  محبوب  جمعه  امام  البته  و 

ايجاد و سپس ساماندهى آن شکل گرفت. 
اگر  محور  اين  از  بردارى  بهره  براى  تالش 
کارنامه  درخشان  نقاط  از  يکى  نگوييم 
خدمتى  کم  دست  وقت،  عملگراى  مديران 
در  يى  رسانه  جنجال  و  هياهو  بى  که  است 

آن دوره ى خدمت شکل گرفت.
محور  يک  بر  عالوه  قم-کاشان  اتوبان  مسير 
توسعه  در  ارزنده  نقشى  مهم،  مواصالتى 
پس  اما  کند  مى  ايفا  نيز  کاشان  گردشگرى 
محور  اين  اندازى  راه  از  ساليانى  گذشت  از 
در  حداقلى  آسيب  و  بودن  دوبانده  على رغم 
زيرسازى و روکش مطلوب آسفالت، پتانسيل 
و  ظلمات  در  و  شب ها  در  گرفتنش  جان 
تاريکى بسيار باالست، آن هم اغلب به دليل 

نبود روشنايى کافى در اين محور.
آن  شهرستان  امور  اولياى  از  توقع  اينک 
پسوند  حذف  براى  عاجل  فکرى  تا  است 
»تاريک خانه« از اين محور مبذول کنند. چه 
با  شهرستان  دستگاه هاى  بين  رابط  که  آنها 
و چه  استان هستند  در  دولت  عالى  نماينده 
دست شان  قانون گذارى  قوه ى  در  که  آنان 
در  کشور  اجرايى  رتبه ى  عالى  مسؤالن  به 
وزارت خانه ها مى رسد بايد که کارى کنند. 
تا  جاده حرم  احداث  بر  که  آنها  به خصوص 
که  چراغى  دانند  مى  البد  دارند  اصرار  حرم 
پرتردد  هاى  اتوبان  ى  تاريک خانه   بر  اول 
حد  در  و  کاغذ  روى  هاى  جاده  بر  رواست 

تصور حرام است.
يک  کم  دست  خود  که  منصبانى  صاحب 
درد  البد  و  تردد  مسير  اين  در  را  هفته  روز 
برخى از هموطنان را در اين مسير لمس مى 
ايمنى  از ما مى دانند،  البته بهتر  کنند، صد 
و امنيت در جاده که تأمين روشنايى بخشى 
از الزامات آن است حتما و بالشک در حيطه 
پيگيرى و عمل مسؤالنى است که وظيفه يى 

جز خدمت رسانى بر دوش شان نيست.

گهگاهیحرف های در خيابانى  بازارچه ى محتشم  داستان  مهدی سلطانی راد/ 
به همين نام نيز گويا به سرنوشت برخى مدل هاى شبيه اين 

مجتمع در بازار کاشان تبديل شده.
سوت و کور و راکد در عين مجلل بودن. مجتمع هايى که در 
داخل يا جوار بازار احداث شده اند، اما کمتر رونقى در آنها قابل 
مشاهده است. نمونه اش چندين پاساِژ کم هياهو در دِل بازار 
با کاسبانى در سنين  با عمرى بين 40 تا 45 سال و  کاشان 

ميانسال و باالتر. 
صبح يک روز ميانه دى ماه، به بازارچه محتشم سرى مى زنم تا 
ببينم حال و روز کسب وکارها در اين مجتمع تجارى که با يک 
مسير هوايى-گويا به دليل نگهداشت يک آب انبار تاريخى- به 

دو قسمت و با هم مرتبط شده، چگونه است. 
قدم اول طى کردن دو طبقه و همه راهروها و گذشتن از کنار 
همه مغازه هاى اين مجتمع است. مساحت مغازه ها متفاوت 
است و چيزى که در نگاه اول مى بينيد، عدم فعال بودن ۹0 
درصد مغازه هايى است که تنها به سيستم برق- و شايد تلفن- 

مجهزند.

دسترسى به اين مجتمع از دو طريق ميسر است. يکى همان 
دِر اصلى که در خيابان محتشم و کنار ورودى بازار درب زنجير 
واقع شده و ديگرى در کنار مسجد و مدرسه تاريخى سلطانى 
)امام( و البته چندان عجيب نيست که يکى دو مغازه فعال در 
به کسب رزق و روزى  ابتداى همين ورودى ها  بازارچه،  اين 

مشغول اند.
فروشنده ى خانم يکى از مغازه هاى بزرگ بازارچه ى محتشم 
مى گويد: حدود سه هفته است که فعاليت خود-عرضه البسه 
سنتى و صنايع دستى ويژه بانوان- را در اين مغازه داير کرده 
فعأل  ايم.  کرده  تبليغات  کارمان  براى  هم  اينستاگرام  در  ايم. 
اينجا  در  مشترى  حضور  و  شود  مى  چه  ببينيم  تا  ايم  آمده 

چگونه است.
در مسير بازديد از دو طبقه مجتمع، يکى از عوامل کنترل و 
نظارت بر بازارچه محتشم را پيدا مى کنم. او مى گويد: از حدود 
100 واحد تجارى اين سازه ى دو طبقه که 15 سال از احداث 

آن مى گذرد، تنها 30 واحد فعال است و اکثر واحدها هم به 
طور کل يک يا چند مالک حقيقى دارند. 

يعنى ممکن است يکى دو نفر تملک حدود 50 واحد تجارى 
اين بازارچه را در اختيار داشته باشند. 

اين در حالى است که همه اين 30 واحد نيز فعاليت مستمر 
ندارند، يعنى به صورت مقطعِى نيم روز يا به شکل انبار تملک 

يا اجاره شده اند.
وقتى درباره مبلغ اجاره ها از او مى پرسم پاسخ مى دهد: خيلى 
و  پيش  ميليون  سه  يا  دو  با  همکف  طبقه  مثأل  نيست،  زياد 
ماهيانه دويست الى چهارصد هزار تومان اجاره و طبقه باال هم 
که دسترسى به آن بيشتر است با چهار يا پنج ميليون پيش 
و سيصد الى پانصد هزار تومان اجاره که در وضعيت اقتصادى 

امروز مبالغ بااليى محسوب نمى شود.
عصر ششم شهريور ۹۷ در مراسمى که شهردارى و شوراى شهر 
متولى آن بودند، فعاليت و اشتغال هنرى چند مغازه در طبقه 

همکف اين مجتمع آغاز شد.
گويا حدود 10 مغازه توسط شهردارى به فعاالن هنرى واگذار 
شد تا در اين واحدها توليدات نقاشى، طراحى، منبت، صنايع 
دستى و .. به مشترى عرضه شوند، اما اکنون تنها شايد پنج 
مغازه با همان مشاغل و يکى دو تا به شکل آتليه و به صورت 

نيمه فعال در همين قسمت داير است.
اين  رکود  علت  از  پرسش  براى  ميدانى ام  تحقيق  مسير  در 
بازارچه مى شنوم همان چند مغازه در تابستان ۹۷ به شکل 
رايگان در اختيار برخى هنرمندان قرار گرفت تا انگيزه اى باشد 
و کورى  و سوت  نداد  رخ  باثباتى  اتفاق  اما  اينجا،  رونق  براى 
همچنان شاه بيت غزل بازارچه اى است که از جهت مصالح و 

معمارى برايش کم نگذاشته اند.
اما از عمر بازارچه محتشم چه قدر مى گذرد و کدام مجموعه 
ها متولى احداث آن بودند؟ متن حک شده بر کتيبه ى بيروِن 
بازارچه از سمت خيابان محتشم به ما چنين پاسخ مى دهد که 
اين مجتمع توسط شرکت سرمايه گذارى مسکن و شهردارى 
در سال ۸4 احداث شد اما شنيده مى شود از آن سال تاکنون 
مالکيت واحدهاى تجارى اين مجتمع چند بار دست به دست 
شده و شهردارى نيز که در احداث آن مشارکت داشته اکنون 

گويا بيش از هفت مغازه در اختيار ندارد.
يکى از کسبه ى همجوار بازارچه درباره وضعيت ملکى آن پيش 
از احداث مى گويد: )اينجا سال ها قبل چند خانه مسکونى بود 
که شهردارى وقت آنها را تملک کرد. نمى دانم از اول قصدشان 
ايجاد مسير دسترسى به بازار بود يا مى خواستند زمينش را 

تبديل به پارک و بوستان کنند اما هر چه بود ميراثى که با آن 
همه هزينه به جا مانده، حال و روز خوبى از جهت رونق ندارد و 
مالکين فعلى البته در کمال آرامش روزگار مى گذرانند و هيچ 

دغدغه اى هم براى فرسايش سرمايه شان ندارند!(
ماجراى رکود بازارچه ى محتشم را وقتى با يک دوست رسانه 
اى مطرح مى کنم، نظر قابل تأملى دارد و معتقد است: )بازار 
کاشان از قديم يک معبر تجارى بوده که در دو سمت آن کسب 
و کار رواج داشته و اگر بخواهيم استثناهايى در اين بين بيابيم، 
تيمچه ى امين الدوله و بخشى را مى توان مثال زد که اول چون 
در قلب بازار واقع شده اند و سپس سبک معمارى و راسته ى 

يک شغل بوده اند، کسب و کار در آنها جريان داشت.(
البته شايد  و  بازارچه ى محتشم و علت هاى رکود آن  درباره 
ناگفته هاى اين مجتمع، مديران وقت شهر و حتى اکنون را 
بايد به پاسخ گويى دعوت کرد اما چندى پيش حسينعلى وکيل 
شهردار سال هاى ۷۸ تا ۸2 کاشان که تجربه مديريت ميراثى 
اين  پيرامون چرايى رکود  با شهرآن  و گو  دارد، در گفت  نيز 
مجتمع گفته بود: )يکى از داليل بى رونقى بازار محتشم، وارد 

شرکت  يک  بود.  قضيه  اين  به  خصوصى  دستگاه هاى  نشدن 
دولتى آمد. بخش دولتى هم در هيچ يک از کارهايش موفق 

نيست. 
باور کنيد اين مجموعه را اگر يک بخش خصوصى ساخته بود، 
بلد  ما  بود.  شده  احيا  و  فروخته  قيمتى  چه  با  اتمام  از  قبل 
نيستيم. ما که در شهردارى هستيم، ما که در دولت هستيم 
بلد نيستيم کى و کجا بفروشيم ولى بخش خصوصى بلد است 

و مردم هم به آنها اعتماد مى کنند.(
آيا به راستى بى تحرکِى تجارى بازارچه ى محتشم، ضربه اى 
بزرگ به هويت و ساختار تجارت سنتى شهر و حاصل تجربه 
هاى شکست خورده و خاکسترى مديران وقت شهر است؟ آيا 
ايجاد يک پارکينگ بزرگ به جاى اين مجتمع با توجه به حجم 
زياد کسب و کارهاى مختلف در قديمى ترين و پر رفت و آمد 
ترين خيابان شهر و البته هم جوارى با بازار، تدبير بهترى در 

اوايل دهه ۸0  نبود؟

در آستانه یک سالگی خبر بازداشت آقای مدیر؛

طاقتم تاب شد و از تو نیامد خبری!

علی جاویدپناه/ اطالع رسانى هاى به موقع و 
رسانه  دادگسترى،  عمومى  روابط  مداوم  تعامل 
ها را شرمندۀ خود کرده است. حتما اين شيوۀ 
و  ادارات  ديگر  کار  سرلوحۀ  بايستى  همکارى 

سازمان هاى کاشان و حومه نيز قرار گيرد!
به عنوان مثال، همان طور که مستحضر هستيد، 
اجرايى  هاى  دستگاه  مديران  از  يکى  بازداشت 
در سال گذشته خبرساز  مالى  اتهام  به  کاشان 

شد.
از آن موقع تاکنون، تنها »دو خط خبر« از سوى 
مسؤوالن محترم در اين مورد منتشر شده است:

کاشان  فرماندار  مرتضايى  آقاى  به  متعلق  يکى 
است که در بهمن ماه پارسال ضمن تأييد خبر 
به  را  بعدى  رسانى هاى  اطالع  مذکور، زحمت 
مراجع قضايى محّول کرد؛ و ديگرى، متعلق به 
آقاى دهقانى دادستان کاشان مى باشد که در 
تيرماه سال جارى اعالم نمود کيفرخواست آن 

صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
واکنش  در  که  گفت  توان  مى  نوعى  به  البته 
به  ابتداى  و  اول  وهلۀ  در  بازداشت،  موضوع  به 
ساکن، تا مدت ها کسى سخنى نگفته بود. در 
حقيقت، آن »دو خط خبر« هم در قالب پاسخى 

به پرسش هاى خبرنگاران به دست آمد.
آيين  »قانون  که  باشد  مى  يادآورى  به  الزم 
انتشار  شرايطى،  رعايت  با  کيفرى«  دادرسى 
اشکال  بدون  ها  رسانه  در  را  رسيدگى  جريان 
اين  ماده 353  اين خصوص،  در  است.  دانسته 
رسيدگى  جريان  »انتشار  دارد:  مى  بيان  قانون 
مشخصات  بيان  متضمن  که  پرونده  گزارش  و 
شاکى و متهم و هويت فردى يا موقعيت ادارى و 
اجتماعى آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است...«.

بر  عالوه  صحيح،  رسانى  اطالع  است،  بديهى 
اينکه از بروز شايعه جلوگيرى مى کند، جلوه اى 
از اهميت دادن به افکار عمومى نيز مى باشد و 

منافاتى هم با آبروى افراد ندارد.
روابط  از  برخى  پايانى: همانطور که  نکته  اما  و 
دفتر  به  خود  ارسالى  اخبار  در  ادارات  عمومى 
رسانه ها انتظار دارند که مثال اخبار دستگيرى 
و کاست  بدون کم  قاچاقچى  و  فالن شکارچى 
منتشر شود، خوب است در مابقى موضوعات نيز 
اخبار،  ارسال  باشند و در  پايبند  به شيوۀ خود 

تبعيض و گزينش قائل نشوند.

یادداشت

اعتماد در بستر اقتصاد
شیوا آقابزرگی زاده

دانشجو دکتری جامعه شناسی

شرايط جامعه امروز به عنصر اعتماد نياز اساسى 
دارد، چرا که اعتماد اساس ارتباط است و جهان 
که  روبه روست  شدن  جهانى  پديده ى  با  امروز 

ويژه ارتباطات گسترده اى مى طلبد.  به  ارتباط 
آنان که غريبه اند و شباهتى در ميان نيست.  با 
و  است  وسيع  بسيار  جهان  در  ارتباط  شعاع 
اشکال متفاوتى  به خود مى گيرد. ارتباطاتى از نوع 

اجتماعى، سياسى، اقتصادى و...
يکى از ارتباطاتى که در معرض نفوذ سياست هاى 
داخلى و خارجى قرار دارد و مخاطراتى را براى 
ارتباطات  مى کند  ايجاد  برقرارکننده اش  افراد 
که  چرا  دارد،  بنيانى سست  که  است  اقتصادى 
اساسا پيوند و تعلقى در ميان نيست و بر اساس 

منافع جهت گيرى مى شود. 
سياسى شدن اين نوع ارتباط بر اين امر دامن زده 
اعتماد، چگونگى  است. تضعيف وجدان جمعى، 
روابط  در  و محتوايش  و صورت  آن  شکل گيرى 
اقتصادى را تغيير داده است. در گذشته اعتماد بر 
اساس سنت، پيوندهاى صميمى و چهره به چهره  
مبادله ى  مدرن  جهان  در  اما  مى گرفت  صورت 
کاال با کاال منسوخ گشته و وجدان جمعى بخش 
و  مى دهد  تشکيل  را  افراد  درونيات  از  کوچکى 
مدرنيته هر لحظه از مخاطراتى کوچک و بزرگ 

خبر مى دهد. 
شايد  حساب گرى  و  نقدينگى  شرايط،  اين  در 
در  اما  باشد  اعتماد  ايجاد  براى  وسيله   بهترين 
افزايش  در  مسلط  طبقه  منافع  دخالت  شرايط 
تورم و در واقع با در نظر گرفتن پديده ى اقتصاد 
بگوييم  اگر  نيست  بيراه  سياسى  امرى  مثابه  به 
اعتماد و آسودگى خاطر از بين رفته و روابط ميان 
از جنبه ى  تنها  و  پيدا کرده  افراد شکل کااليى 
از  متعاقبا  و  مى شود  نگاه  آن  به  منفعت  کسب 

روابط انسانى، انسانيت زدايى شده است. 
پديده اى که در گذشته با ديندارى مهار مى شد. 
مذهبى  »باورداشت هاى  مى نويسد:  گيدنز 
و  رويداد ها  به  که  است  اين  کارشان  مهم ترين 
چارچوبى  و  مى کنند  تزريق  اعتماد  موقعيت ها 
و  رويدادها  اين  آن،  در  که  مى سازند  فراهم  را 

موقعيت ها را مى توان تبيين کرد«. 
روابط  در  مذهبى  ارزش هاى  و  تعلقات  امروز 
و  به شکل  ندارد مگر  اعراب  از  اقتصادى محلى 
مى ماند.  رياکارى  نوعى  به  که  سوگند  شمايل 
قدرت و منافع تعيين کننده است، لذا اعتماد در 
بسترى بدون پيوند و صميميت شکل گرفته و بى 
راهه نيست اگر بگوييم از اعتماد نيز اعتمادزدايى 
شده و شمايل آن نيز نسبت به گذشته دگرگون 

شده است. 
به عبارتى اعتماد ديگر امنيت و آسودگى خاطر را 

در ارتباطات تضمين نمى کند. 

دیدگاه

درباره ی بازارچه ی محتشم؛ 

سرمایه ِی بر باد رفته

به یاد امیر
از خون شهيدى که روان است در اين باغ
هر ديده ز غم اشک فشان است در اين باغ

فّواره خون است ز رگهاى بريده
هر چشمه ى آبى که روان است در اين باغ

تا قامت فرزند وطن غرقه به خون شد
هر سرو سر افکنده از آن است در اين باغ
هر کس که نهاد پاى در اين غمکده از درد

انگشت تاثّر به دهان است در اين باغ
بلبل ز چه رو نغمه بخواند که به هر سرو

هر مرغ به شور است و فغان است در اين باغ
اى ديده به عبرت بنگر آب روان را

چون شاهد عمر گذران است در اين باغ
حمام که شد قتلگه مير دالور

ياد آور بيداد شهان است در اين باغ
هر قطره خونى که هم آغوش به خاک است

آئينه ى آيين زمان است در اين باغ
اين جا دگر از عطر بهاران خبرى نيست

هر فصل خزان است خزان است در اين باغ
جواد جهان آرایی

به مناسبت شهادت امیرکبیر

امیدیزدان پناه/ داستان مرگ دلخراش يک 
کودک کار که در راه معاش خود جان باخت، 
است.  انگيز  غم  و  دردآور  نخست  وهله  در 
کودکان  ما،  امروز  جامعه  در  چرا  راستى  به 
زالل و بى گناهى که بايد بى اضطراب دوران 
بايد به  کودکى شان را طى کنند، ناخواسته 
آتش تبعات آسيب هاى اجتماعى ماند طالق 
وانفساى  اين  در  هم  آن  والدين  مرگ  يا 

اقتصادى بسوزند؟
اگر  مليتى شايد  با هر  اين کودک  نمى دانم، 
در  داشت،  ديگرى  شمايل  و  شکل  جامعه 
براى  موفق  انسانى  توانست  مى  فرداهايى 

خود، اطرافيان و اجتماعش باشد.
اما در وهله بعد، نکته اى که قابل تأمل مى 
به  نه  درگذشته  کودِک  اين  اشتغال  نمايد 
دعافروشى و تميزکردن شيشه خودروها، که 

بوده  ضايعات  آورى  جمع  و  گردى  زباله  به 
آن،  به  دقيق  وارد شدن  که  موضوعى  است. 
برخى مالحظات و واقعيت هاى اجتماعى کم 

و بيش تلخ را پيش روى ما قرار مى دهد.
که  است  ساليانى  را  زباله(  )مافياى  موضوع 
همه ما کم و بيش شنيده ايم. طبق آخرين 
شهردارى  شهرى  خدمات  معاونت  آمار 
کاشان، در اين شهر 133 انبار غيرمجاز جمع 
کودکان  و  دارد  وجود  زباله  تفکيک  و  آورى 
نيز بيشترين قشر فعال و مرتبط با اين انبارها 
هستند. کودکانى که بايد با زباله گردى روزانه 
مافياى  رئوس  براى  تومان  هزار   250 حدود 
فراهم کنند و سهم  زباله در کاشان  سودآور 

آنها از اين ارزش افزوده تنها50 تومان است. 
فراهم  و  خواب  جاى  براى  تومان  هزار   50
بايد  که  سهمى  خوراک.  و  خورد  کردن 
مشکالتى اعم از ابتال به برخى بيمارى هاى 
عفونى و حوادثى تلخ مانند مرگ اين کودک 

را نيز در قبالش به جان بخرند.
در ساليان اخير اين سؤال بارها از سوى فعاالن 
مدنى حوزه اجتماع، که باالخره متولى کنترل 
و حمايت اين قشر از کودکان شهردارى است 
يا بهزيستى و يا فرماندارى، مطرح شده است. 
تعداد  پاسخ،  بى  پرسش  اين  موازات  به  اما 
بدون  زباله  مافياى  که  گردى  زباله  کودکان 
هراس از پيگرد قانون، آنان را زير پر و بال!! 

خود دارند، روز بروز در حال افزايش است.
نکته و سؤال ديگر اين که چرا در کاشاِن ما با 
وجود اين همه افراد نيکوکار و خّير، چرا هيچ 
تدبير و اقدامى براى حمايت از امر تحصيل و 

اشتغال اين کودکان انجام نمى شود؟

یک مرگ دلخراش و تراژدی زباله گردی

به قلم جیرجیرک
هوا خيلى سرده. انگشتانم يخ ميزنه، اما... خجالت بکش! همين 
براى  هولناک  خبرهاى  همه  اين  پاشدى.  اخبار  پاى  از  االن 
ولى  خود  جاى  به  مازوت  سوخت  نيست؟  بس  هوا!!  آلودگى 
نه،  ميگى؟  چى  را  شخصى  اتومبيل هاى  کجاست؟  تو  سهم 

دوچرخه را برمى دارم.
رد  را  فرعى  خيابان  سر  شلوغى  باصفاست.  خيابون  شب  سر 
مى کنم. با اينکه دختر و پسرهاى جوان در پياده روها در رفت و 
امدند، اما کاسب کارها از فرط کسادى در انتهاى مغازه سرشون 

رو تو موبايلشون فرو برده اند.
توى  سرنشين،  تک  اکثرا  هاى  ماشين  اصلى  خيابون  وسط 
ترافيک ايستاده اند. چراغ قرمز چهارراه، صف ماشين ها را به 
چهارراه بعدى متصل کرده است. کنار خيابون زير تابلو توقف 
جريمه  نيست  کسى  و  شده  پارک  ماشين  رديف  به  ممنوع 

بنويسد.
اما چرا....؟ جلوتر زير تابلوهاى حمل با جرثقيل، نيسان حمل 
 عقب و جلو مى رفت تا شکار خودش رو دندون بگيره و ببره.
فرمان  پشت  راننده  کرد:  رد  را  اولى  ماشين  پليس  افسر 
نشسته به گوشيش ور مى رفت. ماشين بعدى راننده نداشت 
کرد.  برانداز  را  ماشين سومى  بودند.  نشسته  ولى مسافرهاش 
را  سرش  و  کرد  روشن  موبايلشو  قوه  چراغ  ايستاد.  نزديکش 

نزديک شيشه برد تا داخل ماشين رو خوب ببيند.
زير  آهسته  ام،  رفته  فرو  کارش  توى  من  ديد  وقتى 
پرسيدم:  نباشه!؟  خواب  توش  بچه  ببينم!  گفت:  لب 
زياد!! خيلى  گفت:  رو؟  موردى  همچين  داشتيد   يعنى 
پياده شد جک  کرد.  جلو  و  عقب  عجله  با  هم  نيسان  راننده 

هايش را زير دوتا چرخ جلو برد. بخوبى مى شد حدس زد از 
ته دل خدا خدا ميکنه صاحبش سر نرسد! مبادا همه زحمتش 
هدر بره! ناگهان ديدم خودم هم انگار همين حس را پيدا کردم.
چون زير لب مى گفتم زود باش ديگه بلندش کن تا نيومده!!  
ا...ه ديدى از بس دل دل کردى صاحبش آمد!!! ايستادم تا براى 
ماشين بعدى همين مراحل را طى کند. وقتى بلندش کرد و 

رفت خواستم براش کف بزنم.
صاحب  جاى  خودتو  چرا  کنه!!  لعنتت  خدا  گفتم:  خودم  به 
تابلو  همين  ام  خانه  نزديک  اينکه  با  گذارى؟  نمى  ماشين 
با  را  ها  راننده  ميتونم  تا  من  و  نصب شده  جرثقيل  با  حمل 
را  ماشينم  جمعه  شامگاه  خودم  هم  بار  يک  کنم.  مى  خبر 
خواستم  که  شامگاهش   ولى  نه،  هم  شنبه  صبح  گذاشتم. 

بيارم توى خونه تازه فهميدم ماشينم کجاست! صبح يکشنبه 
رفتم.  انتظامى  نيروى  پارکينگ  به  اتومبيلم  آزادسازى   براى 
شايدم  فهمم.  مى  را  راهبندان  مزه  شايد خودمم  امشب  ولى 
برداشتم.  دوچرخه  سرما  اين  تو  چرا  که  ام  شده  عقده اى 
خيابان بعدى پارکينگ ماشين ها شده بود. خواستم از ميان 
دو تاشون که بغل هم عرض خيابان را تا وسط گرفته بودند، 
رد شوم. مجبور شدم آينه يکى شون رو بخوابونم که ناگهان 
 تو تاريکى راننده سرش را بيرون کرد و گفت: مريضى حاجى!!!!  
کمى از آخرين فلکه شهر رد شده بودم که ديدم گاراژ بازيافت، 
اضافه نايلون هايش را آتش زده. نور آتش تاريکى گاراژ را روشن 

کرده بود و جلز ولز مى سوخت.
دود سياهش در تاريکى شب گم بود. اما بوى پالستيک سوخته 
بينى را مى سوزاند.  بارها به شهردارى يا محيط زيست زنگ 
زده بودم، اما کسى جواب نمى داد. آخه ساعت غير ادارى بود. 
حتما افغانستانى داخل گاراژ هم اين را مى دانست که اين وقت 

شب به اين کار خالف همت مى گماشت. 
دوچرخه  فرمان  از  نايلون  کيسه  توى يک  را  همه خريدهايم 
نمى  نايلون  گفتم  مى  ها  مغازه  همه  در  بودم.  کرده  آويزان 
خواهم. بى انصاف ها حتى دو تا قالب کره را هم توى نايلون 
کاناپه  به خانه رسيدم هنوز روى همون  وقتى  مى گذاشتند. 
دراز کشيده بود. سرش توى گوشى داشت اينستاگرام را سرچ 

مى کرد.
تلويزيون باصداى زياد روشن بود. شعله هاى بخارى به فلک مى 
رفت. گفت: اومدى؟ چه زود؟ خوش به حالت! دوچرخه برات 
خوبه. روح خبيثت کمى هوا ميخوره. بيچاره ما زن ها! براى 

خريد يک کيلو سبزى يا دوتا نان بايد ماشين برداريم!

ماشین بردارم یا دوچرخه؟ 
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اختصاصی مردم سیلک/ اخيراً مشاهده گرديده، افرادى 
اقدام به قطع درختان سکونتگاه هاى کوهستانى واقع در 
کوه هاى باالى فين و َدّره هاى روستاى: ُدّره، خنب و گزه 
به  کاشان  کوهنوردى  هيئت  اعضاى  از  يکى  مى نمايند. 
هاى  صحنه  اين  مشاهده  با  گفت  سيلک  مردم  خبرنگار 
نازيبا و البته مشکوک مراتب را به سازمان محيط زيست، 
سازمان جنگلها و مراتع، شهردارى و حتى نيروى انتظامى 

اطالع داديم. 
اين  به  رسيدگى  و  نموده  اطالعى  بى  اظهار  آنها  همه  اما 
از  يکى  البته  ندانستند.  خود  وظايف  حيطه  در  را  امور 
اين  حاملين  از  رسمى  غير  شکلى  به  طبيعت  دوستداران 

اين  چوب  حامل  و  راننده  پرسيد.  زمينه  اين  در  درختان 
معرفى  درختانش  و  ها  مکان  اين  مالک  را  خود  درختان، 

نموده اند. 
که  چرا  نمى رسد.  نظر  به  کننده  قانع  چندان  که  پاسخى 
حتى در صورت صحيح بودن آن، اين درخت بُرى، توجيه 
قانونى ندارد و معموالً مالک چنين مکان هايى نه يک نفر 
حتى  و  نفر  چندين  بلکه  بگيرد،  تصميم  بتواند  که  است 

گاهى اهالى روستاهاى همجوار مى باشند.
بعيد است اين چند نفر به چنين اجماعى براى بهره بردارى 
زيستى  محيط  ضد  عمل  اين  از  حاصل  چوب  اندک  از 
رسيده باشند. گفتنى است؛ درختان اين مکان ها در طول 

از  ساليان زياد و متمادى به واسطه چشمه هاى کوچکى 
آب رشد نموده و محل استراحت کوهنوردان و چوپان ها 

به همراه گله هاى گوسفندان شان بوده و هستند. 
با  کوهنوردان  از  تعدادى  اخيرا  اينکه:  اميدوارکننده  نکته 
مشاهده تخريب  چنين درختانى توسط گردشگران و ايضا 
خشکسالى هاى پى در پى، اقدام به بازسازى و غرس نهال 
نموده تا از اين رهگذر به جبران مافات و ماندگارى چنين 

مکان هايى کمک نمايند. 
خصوصاً  فهيم  مردم  عموم  از  سيلک  مردم  نامه  هفته 
اين  در  اطالعاتى  چنانچه  دارد  انتظار  دوستداران طبيعت 
زمينه )قطع درختان( دارند، مراتب را به اين نشريه گزارش 
دهند. در پايان، اين سوال مانند هميشه بى جواب مى ماند 
که: به راستى کدام ارگان و نهاد متولى و مأمور حراست و 

جلوگيرى از چنين تخريب هاى بيرحمانه اى است؟

در پی آسیب رسانی به زیستگاه های کوهستانی اطراف شهر؛
 چه کسی این درختان را قطع می کند؟



هاى  نخستين  شهر  بيشتر  گرچه  را  کاشان 
در  يک جانشينى  تمدن  نخستين  تاريخ،مهد 
جهان، معمارى و صنعت مى شناسند اما همنوع 
دوستى و شفقت، مهربانى و توجه به ديگرى نيز 
مردم  ديرپاى  و  فطرى،ديرين  هاى  شاخصه  از 
اين شهر است، چنانچه برپادارندگان زيرساخت 
و  اقتصاد  و  صنعت  پرورش،  و  آموزش  هاى 

سالمت در تاريخ کاشان جز مردم نبوده اند.
تاريخ کاشان بزرگ گواهى مى دهد که در حوزه 
ايجاد مراکر درمانى، نام مردان و بزرگاِن نيک نام 
نقوى  ها،  اخوان  همچون   جاويد  هميشه  و 
ها،متينى ها،فقيهى ها و.. که پيشگامان احداث 
بيمارستان و درمانگاه براى مردم اين شهر بودند 
دهه  چند  در  اما  درخشيد  خواهد  هميشه  تا 
گذشته، ايجاد چندين درمانگاه و مرکز درمانى 
و  کم  که  کاشان  بزرگ  منطقه  محدوده ى  در 
بيش نقش خيريِن بلندانديشه در خدمت رسانى 
آنها بارز است نشان داد سلسله انسان هاى نيک 
به  رسانى  خدمت  که  سرشت  نيک  و  انديش 
دانند،  الهى مى  لذتى  را  تأمين سالمت همنوع 

توقف ناپذير است.  
خدمت  هاى  نشانه  آخرين  از  بخواهيم  اگر 
حوزه  در  کاشان  فخر  مايه ى  و  ماندگار  رسانى 
درمان و سالمت توسط انسان هاى نيک انديش 
بزرگ  از يک مجموعه  بايد  بى شک  ياد کنيم، 
درمانى که نام و ياد امام جمعه ى مردمى و فقيد 

کاشان را بر تارک خود دارد ياد کرد. 
بيمارستانى که صبح 16 دى ماه ۹5 همزمان با 
سال روز ميالد مسعود امام حسن عسگرى عليه 
آيت  با حضور حضرت  و  ويژه  آيينى  در  السالم 
و درمان،شمارى  بهداشت  وزير وقت  يثربى،  ا... 
و  لشگرى  و  کشورى  مهم  هاى  شخصيت  از 
آمفى  در  شهرى  و  اجرايى  مديران  همچنين 
به  کاشان  پزشکى  علوم  دانشگاه  بزرگ  تئاتر 

بهره بردارى رسيد.
قدس  يثربى  ا...  آيت  تخصصى  فوق  بيمارستان 
محب  موسسه  توسط  حاضر  حال  در  سره 
سالمت کاشان که زيرمجموعه بيمارستان هاى 
صرفه جويى  امناى  هيئت  و  محب  اى  زنجيره 
ارزى در معالجه بيماران وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکى مى باشد، اداره مى شود.
 اين بيمارستان در زمينى به مساحت 26000 
متر مربع و با زيربناى 12000 متر مربع توسط 
با  کاشان(  عمران  )موسسه  سالمت  خيرين 
و  احداث  تومان  ميليارد   40 بر  بالغ  اعتبارى 
اعتبار  با  کاشان  سالمت  محب  موسسه  توسط 
اوليه به ميزان 40 ميليارد تومان تجهيز گرديده 

است.
اين مجموعه درمانى داراى 6 اتاق عمل و با 120 
تخت بيمارستانى داراى بخش هاى راديوتراپى، 
 CCU، دياليز،  درمانى،  شيمى  تراپى،  براکى 
ارتوپدى،  شکن،  سنگ  راديولوژى،   ،  ICU
چشم پزشکى، ارولوژى، جراحى زنان و مردان و 
زايمان، جراحى ترميمى و زيبايى،الپاراسکوپى، 
عمومى  هاى  جراحى  اعصاب،  و  مغز  جراحى 
داخلى  روزى  اورژانس شبانه  باز،  قلب  ،جراحى 
تست  تشخيص  پاتولوژى،آزمايشگاه  جراحى،  و 
آزمايشگاه  طبى،  تشخيص  کرونا،آزمايشگاه 
اسکن،  سيتى  تراپى،  ازن  ملکولى،  و  سلولى 
اکوکاريوگرافى،آناليز  آنژيوگرافى،  سونوگرافى، 
تنفس(،نوار  ميکر،اسپيرومترى)تست  پيس 
چشم  عصب  مثانه)يوردايناميک(،بيوپسى،نوار 
 ،ERCPو کلونوسکوپى  آندوسکوپى  گوش،  و 
کلينيک   25 و  خواب،   تست  ورزش،  تست 

تخصصى و فوق تخصصى مى باشد.
پزشکى  تجهيزات  مدرن ترين  از  برخوردارى 
 135 حضور  و  دنيا  روز  تکنولوژى  آخرين  با 
پزشک حاذق در اين مرکز درمانى باعث شده تا 

کيفيت درمان و روند بهبود بيماران مورد تقديِر 
مراجعاِن دريافت کننده ى خدمت قرار گيرد.

سبز  فضاى  طراحى  با  زيبا  سازى  محوطه 
بيماران،  آرامش  افزايش  منظور  به  مناسب 
از  استفاده  همچنين  و  ويژه  داخلى  طراحى 
رنگ هاى روح بخش به منظور کاهش استرس 
و  تخته  تک  هاى  اتاق  وجود  مراجعين،  آالم  و 
اختصاصى  بهداشتى  هاى  سرويس  با  تخته  دو 
اندازى واحدهاى بى نظير کافى  و تجهيز و راه 
بيماران  آسايش  جهت  فرد  به  منحصر  شاپ 
اين  امتيازات  ديگر  از  توان  مى  را  مراجعين  و 

مجموعه برشمرد.
خطيرى  مسئوليت  بيماران  رضايتمندى  کسب 
فوق  بيمارستان  اعضاى  تک  تک  که  است 
اهتمام  آن  بر  کاشان  يثربى  ا...  آيت  تخصصى 

دارند.
اين مجموعه درمانى  در طى چهارسال گذشته 
موفق شد همچون ستاره اى درخشان در حوزه 
توانيم  مى  که  بدرخشد  درمانى خوش  خدمات 

به چکيده اى از آن اشاره کنيم:
بيمارستان فوق تخصصى آيت ا... يثربى تاکنون 
مديريت  المللى  بين  استاندارهاى  شده  موفق 
به  و  پياده سازى  بيمارستان  اين  در  را  کيفيت 

گواهينامه هاى جهانى 
کيفيت  مديريت  المللى  بين  1-استاندارد 

  ISO۹001:2015
بهداشت  و  ايمنى  المللى  بين  استاندارد   -2

 ISO45001:201۸ حرفه اى
زيست  محيط  المللى  بين  3-استاندارد 

 ISO14001:2015
کار محيط  آراستگى  سيستم  ملى  4-استاندارد 

ISIRI22420:2016  دست پيدا کند. 
هاى  تئورى  توانسته  بيمارستان  اين  همچنين 
درمانى  مجموعه  اين  در  را  مديريتى  نوين 
رتبه  کسب  آن  دستاوردهاى  که  نمايد  اجرايى 
در  کشور  محور  سالمت  جشنواره  سومين  اول 
سال ۹۸، کسب رتبه اول پنجمين همايش ملى 
کيفيت و مشترى مدارى در سال ۹۸،کسب رتبه 
از مروجان کتاب خوانى در  تقدير  اول جشنواره 
اولين بيمارستان دوستدار  سال ۹۷،کسب رتبه 
نشان  رتبه  کسب  و   ۹۷ سال  در  کشور  کتاب 

عالى مديريت در سال ۹۹ بوده است.

*برگزاری جلسات منظم کتابخوانی 
مسئوليت  ايفاى  راستاى  در  بيمارستان  اين 
اجتماعى و فرهنگى هم پاى ارائه خدمات درمانى 
نيز  اجتماعى  و  فرهنگى  مباحث  به  پزشکى  و 
توجه داشته و بر همين اساس در اسفندماه سال 
بيمارستان  نخستين  عنوان  به  افتخار  با   13۹6
دوست دار کتاب از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى در کشور شناخته و تاکنون 55 جلسه 

کتاب خوانى برگزار نموده است.

فرهنگی  های  نمایشگاه  منظم  برگزاری   *
و هنری محب 

يثربى  اهلل  آيت  تخصصى  فوق  بيمارستان  در 
عالوه بر اين که درمان بيماران در اولويت قرار 
توجه  نيز  آنان  نشاط  و  روحيه  ارتقاى  به  داد 
و  فرهنگى  نمايشگاه   24 برپايى  با  و  کنند  مى 
هنرى در زمينه خوشنويسى، نقاشى، کاريکاتور، 
نستعليق و ... بيمارستان را به گالرى هنرمندان 

تبديل نموده است.

*اجرای طرح نظر سنجی در بیمارستان 
يثربى  اهلل  آيت  تخصصى  فوق  بيمارستان 
 costomer  ( روش  از  استفاده  با  کاشان 
استقرار  با   )  satisfaction management
در  مشاور  شرکت  سوى  از  مقيم  کارشناس 
از  را  بيماران  رضايتمندى  بيمارستان،سطح 
لحاظ ارائه خدمات به گيرندگان خدمت ارزيابى 
بيماران  از  تلفنى  صورت  به  همچنين  و  کرده 
عمل  به  سنجى  نظر  بيمارستان  شده  ترخيص 
مى آورند و به صورت روزانه و ماهانه به مديران 
برطبق  دهند.  مى  گزارش  بيمارستان  ارشد 
ارزيابى هاى انجام گرفته ۹5درصد مراجعين از 

خدمات بيمارستان رضايت داشته اند.

کاشان،  در  سرا  همراه  اولین  دارنده ی   *
ویژه بیماران 

با  يثربى  ا...  آيت  تخصصى  فوق  بيمارستان 
در  بيمارستانى  سراى  همراه  اولين  احداث 
بيماران  که  آورده  وجود  به  شرايطى  کاشان 
در  باشد.  نداشته  خود  درمان  جز  به  دغدغه اى 
سنتى  سراى  همراه  اولين   ۹۸ راستا،سال  اين 
بر  بالغ  هزينه اى  با  و  رفاهى  امکانات  کليه  با 

بيماران  بازسازى و در اختيار  11 ميليارد ريال 
نيازمندى قرار گرفت که از شهرها و استان هاى 
دور جهت سير درمان بيمارستان فوق تخصصى 
تحت  مدت  در  تا  برگزيده اند  را  يثربى  ا...  آيت 

درمان در اين همراه سرا اسکان يابند.

* احداث همراه سرای 42 واحدی 
مجموعه  اين  به  بزرگوار  خيرين  که  عنايتى  با 
درمانى دارند يک باب همراه سراى 42 واحدى 
زير  با  و  متر   3۸00 مساحت  به  زمينى  در  نيز 
بناى چهارهزار متر مربع در نزديکى بيمارستان 
در  که  است  احداث  حال  در  طبقه  چهار  در 
آينده نزديک مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.

* برگزاری کالس های تاب آوری نوین در 
بیمارستان 

درمان  مرکز  بيمارستان  اين  اينکه  به  توجه  با 
تاب  هاى  کالس  باشد،  مى  سرطانى  بيماران 
کاهش  و  هيجانات  )مديريت  نوين  آورى 
آنان  براى  رايگان  کامال  صورت  به  استرس( 
به  توجه  با  بيمارستان  که  شود  مى  برگزار 
 115 از  بيش  تاکنون  بيماران  اين  استقبال 
کالس براى اين طيف از بيماران برگزار نموده و 
همچنين تورهاى گردشگرى و بازديد از بناهاى 
اين  براى  نيز  ورزشى  هاى  کالس  و  تاريخى 

بيماران برگزار مى شود.

* اولین و تنها بیمارستان دارای مجوز بین 
الملل در منطقه

يثربى  اهلل  آيت  تخصصى  فوق  بيمارستان 
خدمات خود را از مرزهاى کشور نيز فراتر برده 
به  توجه  با  و  دهد  مى  ارائه  جهانى  کالس  در 
زير ساخت هاى مناسب درمانى و پيش تازى در 
ارائه نوين خدمات سالمت، اولين و تنها  عرصه 
بين  بيماران  پذيرش  مجوز  داراى  بيمارستان 

الملل منطقه مى باشد.

* مروری مختصر بر کارنامه و خدمات چهار 
ساله  ی بخش های درمانی بیمارستان

ارائه  يثربى  اهلل  آيت  تخصصى  فوق  بيمارستان 
فوق  و  تخصصى  خدمات  از  گسترده اى  طيف 
بالغ  تخصصى محيطى فراهم نموده که تاکنون 
بهره  بيمارستان  خدمات  از  نفر  هزار   500 بر 
پزشک   135 حضور  همچنين  اند.  شده  مند 
متخصص و فوق تخصص در بيمارستان آيت اهلل 
يثربى گواه اين است که ما انتخاب اول پزشکان 

و بيماران هستيم. 
تاکنون بيش از 3500 مادر باردار بهترين لحظه 
خود  دلبند  فرزند  تولد  با  را  زندگى شان  هاى 

هزار   14 انجام  کردند.  ثبت  بيمارستان  اين  در 
عمل جراحى موفق با حضور پزشکان متخصص 
از نگاه خاص و ويژه  و فوق تخصص نيز حاکى 
باشد.  مى  مجموعه  اين  به  بيماران  و  پزشکان 
باعث  پرسنل  و  درمان  کادر  مديريت،  براى 
سال  چهار  طى  که  نمايند  اعالم  است  افتخار 
از 30  بيمار دياليزى بيش  به سه هزار  گذشته 

هزار جلسه درمان رايگان ارائه شده است.
بيمارستان مفتخر است که مدرن ترين دستگاه 
اين  در  کشور  سرطان  درمان  تشخيص  هاى 
مى  بيماران  استفاده  مورد  و  فعال  بيمارستان 
باشد. در راستاى ايفاى خدمتى ديگر در حوزه 
جلسه   65000 نيز،  اجتماعى  هاى  مسئوليت 
 15000 و  تراپى  براکى   1۷00 راديوتراپى، 
به  و  فرانشيز  دريافت  بدون  درمانى  شيمى 
که  ارائه شده  بيمارستان  توسط  رايگان  صورت 
بار مالى آن بالغ بر 25 ميليارد تومان مى باشد. 
مدرن  هاى  دستگاه  و  مجرب  پزشکان  وجود 
تصويربردارى و پرسنل متعهد در اين بيمارستان 
بيش  گذشته  سال  چهار  طى  که  شده  موجب 
به  تصويربردارى  خدمات  نوع  هزار   ۹00 از 
مجهزترين  و  بهترين  شود.  ارائه  مراجعين 
نيز  کلونوسکوپى  و  آندوسکوپى  هاى  دستگاه 
اين  در  گوارش  متخصص  پزشکان  حضور  با 
هزار  چهار  به  تاکنون  و  دارد  وجود  بيمارستان 

بيمار خدمات درمانى ارائه شده است.
فوق  بيمارستان  آزمايشگاهى  تجهيزات 
کيفيت  از  حد  آن  از  يثربى  اهلل  آيت  تخصصى 
برخوردارند که طى چهار سال گذشته به بيش 
از 200 هزار نفر خدمات آزمايشگاهى ارائه داده 
است. همچنين به منظور رفع دغدغه هاى مالى 
تکميلى  و  پايه  هاى  بيمه  کليه  با  مراجعين 
پزشکى  سوابق  است.کليه  شده  منعقد  قرارداد 
فايل  قالب  در  نيز  بيمارستان  اين   بيماران 
الکترونيکى نگهدارى و جهت سهولِت درمان در 

اختيار پزشک قرار مى گيرد.

* مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان 
نام  به  یثربی مزین  اهلل  فوق تخصصی آیت 

شهید دکتر زارع
زحماِت  و  ها  تالش  به  ارج گزارى  راستاى  در 
تحقيقات  توسعه  مرکز  سالمت،  مدافع  مجاهِد 
»دکتر  شهيد  نام  به  مزين  بيمارستان  بالينى 
هيئت  اعضاى  از  زارع  محمد  دکتر  شد.  زارع« 
اهلل  آيت  تخصصى  فوق  بيمارستان  موسس 
راه  و  تاسيس  در  زيادى  زحمات  و  بود  يثربى  
اندازى مرکز توسعه تحقيقات بالينى بيمارستان 
بالينى  تحقيقات  توسعه  مرکز  شد،  متحمل 
وزارت  مجوز  با   13۹6 سال  از  بيمارستان 
تحقيقات  تاکنون  و  شده  اندازى  راه  بهداشت 
اين  در  سرطان  زمينه  در  پژوهشى  گسترده 

مرکز انجام گرفته است. 
با هدف ارج نهادن به زحمات اين اسوه علمى و 
پژوهشى و در آستانه چهلمين روز شهادت اين 
بالينى  تحقيقات  توسعه  مرکز  واالمقام،  شهيد 
»دکتر  سالمت  مدافع  شهيد  نام  به  بيمارستان 

زارع« نام گذارى گرديد.

آغاز پنجمین سال فعالیت بیمارستان فوق تخصصی آیت اهلل یثربی کاشان ؛

خدمت ماندگار...


