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مطالبه مردم از
فرماندار کاشان؛

در پی آسیب رسانی به زیستگاه های کوهستانی
اطراف شهر؛

چه کسی این درختان را قطع می کند؟

صفحه3

در يک پديده نادر و شگفت انگيز؛

آبشار روستای گزه در نزديکی
کاشان يخ زد
دانش آموزان پایه اول و دوم به
کالس درس می روند

صفحه2

کم کاری و ناکارآمدی مدیران
شهرستان کاشان به جایی رسیده است
که فرماندار نیز مجبور به واکنش می
شود .متاسفانه باید گفت با تصدی گری
صفحه 2مدیران ضعیف در ادارات کاشان و
نداشتن عملکرد مناسب اعتماد نسبت
به سیستم اداری شهرستان تا سطح
قابل توجهی کاهش یافته است.
تا جایی که فرماندار به عنوان عالی
ترین مقام اجرایی شهرستان نیز
صفحه2
زبان به گالیه گشوده و عامل اصلی
حل نشدن مشکالت مردم را وجود
چنین مدیرانی می دانند که حتی به
حضور در جلسات و عمل به مصوبات
صفحه 3شهرستان نیز تعهدی ندارند.

جشن تولد سی سالگی آبفا و نشست
خبری با اصحاب رسانه
یک مرگ دلخراش و تراژدی زباله گردی
به قلم جیرجیرک؛

تکراری تاریکخانهی
حکایت
ِ
ِ
اتوبان قم  -کاشان؛

ماجرا از جایی شروع می شود که
چند ماه پیش آقای مرتضایی فرماندار
کاشان ،ضمن گالیه از مدیران
شهرستان درخواست می کند ،در
جلسات آمار دقیق به همراه داشته
باشند .اما ماجرا به این جا ختم نمی
شود و فرماندار گالیه مندی خود را با
زبانی تندتر مطرح نموده و از آنان می
خواهد در جلسات حضور داشته و به
مصوبات عمل کنند.
کنش ها و واکنش های بعد از آن
سواالتی در ذهن افکار عمومی به وجود
آورده است که الزم می باشد فرماندار
محترم کاشان به آن پاسخ گوید...
صفحه 2

آغاز پنجمین سال فعالیت بیمارستان

ماشین بردارم یا دوچرخه؟
صفحه3

صفحه3
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دربارهی بازارچهی محتشم؛

با مدیران
ناکارآمد
قاطعانه
برخورد
کنید
دیدگاه؛

اعتماد در بستر اقتصاد

فوق تخصصی آیت اهلل یثربی کاشان ؛

خدمتماندگار...

صفحه4

صفحه3

تخریب هشت خانه باغ در
حریمسیلک
صفحه2

سرمایه ی بر باد رفته
داستان بازارچهی محتشم در خیابانی به همین نام نیز گویا به
سرنوشت برخی مدل های شبیه این مجتمع در بازار کاشان تبدیل
شده.
سوت و کور و راکد در عین مجلل بودن .مجتمع هایی که در داخل
یا جوار بازار احداث شده اند ،اما کمتر رونقی در آنها قابل مشاهده
دل بازار کاشان با عمری
است .نمونه اش چندین پاسا ِژ کم هیاهو در ِ
بین  40تا  45سال و با کاسبانی در سنین میانسال و باالتر.
صبح یک روز میانه دیماه ،به بازارچه محتشم سری می زنم تا
ببینم حال و روز کسب وکارها در این مجتمع تجاری که با یک
مسیر هوایی-گویا به دلیل نگهداشت یک آب انبار تاریخی -به دو
قسمت و با هم مرتبط شده ،چگونه است.

صفحه3

در آستانه یک سالگی خبر بازداشت آقای مدیر؛

طاقتم تاب شد و از تو
نیامدخبری!

اطالع رسانی های به موقع و تعامل مداوم روابط عمومی دادگستری،
رسانه ها را شرمندۀ خود کرده است .حتما این شیوۀ همکاری بایستی
سرلوحۀ کار دیگر ادارات و سازمان های کاشان و حومه نیز قرار گیرد!
به عنوان مثال ،همان طور که مستحضر هستید ،بازداشت یکی از مدیران
دستگاه های اجرایی کاشان به اتهام مالی در سال گذشته خبرساز شد.
از آن موقع تاکنون ،تنها «دو خط خبر» از سوی مسؤوالن محترم در
این مورد منتشر شده است:
یکی متعلق به آقای مرتضایی فرماندار کاشان است که در بهمن ماه
پارسال ضمن تأیید خبر مذکور ،زحمت اطالع رسانی های بعدی را به
مراجع قضایی مح ّول کرد؛ و دیگری ،متعلق به آقای دهقانی دادستان
کاشان می باشد که در تیرماه سال جاری اعالم نمود کیفرخواست آن
صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
صفحه3

پيرمرد با التماس گفت :باور
سال  1264قمرى ،نخستين به مناسبت  20دی ماه؛ سالگرد شهادت امیرکبیر
برنامهى دولت ايران براى
کنيد که هيچ ندارم .اميرکبير
واکسن زدن به فرمان اميرکبير
دست در جيب خود کرد و پنج
آغاز شد.
تومان به او داد و سپس گفت:
به گزارش مشرق ،در آن برنامه،
حکم برنمىگردد ،اين پنج
کودکان و نوجوانانى ايرانى را
تومان را به صندوق دولت بپرداز.
آبلهکوبى مىکردند .اما چند
چند دقيقه ديگر ،بقالى را آوردند
روز پس از آغاز آبلهکوبى به
که فرزند او نيز از آبله مرده بود.
امير کبير خبردادند که مردم
اين بار اميرکبير ديگر نتوانست
از روى ناآگاهى نمىخواهند
تحمل کند .روى صندلى نشست
واکسن بزنند .بهويژه که چند
و با حالى زار شروع به گريستن
تن از فالگيرها و دعانويسها
کرد...
در شهر شايعه کرده بودند که
در آن هنگام ميرزا آقاخان وارد
واکسن زدن باعث راهيافتن جن
شد .او در کمتر زمانى اميرکبير را
به خون انسان مىشود.
در حال گريستن ديده بود .علت
هنگامى که خبر رسيد پنج نفر
را پرسيد و مالزمان امير گفتند
به علت ابتال به بيمارى آبله جان
که دو کودک شيرخوار پاره دوز
باختهاند ،امير بىدرنگ فرمان
و بقالى از بيمارى آبله مردهاند.
داد هر کسى که حاضر نشود
ميرزا آقاخان با شگفتى گفت:
آبله بکوبد بايد پنج تومان به
عجب ،من تصور مىکردم که
صندوق دولت جريمه بپردازد.
ميرزا احمدخان ،پسر امير ،مرده
او تصور مى کرد که با اين
است که او اين چنين هاىهاى
فرمان همه مردم آبله مىکوبند.
مىگريد .سپس ،به امير نزديک
اما نفوذ سخن دعانويسها و نادانى مردم بيش از آن بود که
شد و گفت :گريستن ،آن هم به اين گونه ،براى دو بچهى
شيرخوار بقال و چقال در شأن شما نيست.
فرمان امير را بپذيرند .شمارى که پول کافى داشتند ،پنج
امير سر برداشت و با خشم به او نگريست ،آنچنان که ميرزا
تومان را پرداختند و از آبلهکوبى سرباز زدند .شمارى ديگر
هنگام مراجعه مأموران در آب انبارها پنهان مىشدند يا از شهر
آقاخان از ترس بر خود لرزيد .امير اشکهايش را پاک کرد و
بيرون مىرفتند.
گفت :خاموش باش .تا زمانى که ما سرپرستى اين ملت را بر
روز بيست و هشتم ماه ربيع االول به امير اطالع دادند که در
عهده داريم ،مسئول مرگشان ما هستيم.
همهى شهر تهران و روستاهاى پيرامون آن فقط سىصد و
ميرزا آقاخان آهسته گفت :ولى اينان خود در اثر جهل آبله
سى نفر آبله کوبيدهاند .در همان روز ،پاره دوزى را که فرزندش
نکوبيدهاند.
امير با صداى رسا گفت :و مسئول جهلشان نيز ما هستيم .اگر
از بيمارى آبله مرده بود ،به نزد او آوردند .امير به جسد کودک
ما در هر روستا و کوچه و خيابانى مدرسه بسازيم و کتابخانه
نگريست و آنگاه گفت :ما که براى نجات بچههايتان آبلهکوب
فرستاديم .پيرمرد با اندوه فراوان گفت :حضرت امير ،به من
ايجاد کنيم ،دعانويسها بساطشان را جمع مىکنند .تمام
گفته بودند که اگر بچه را آبله بکوبيم جن زده مىشود .امير
ايرانىها اوالد حقيقى من هستند و من از اين مىگريم که چرا
فرياد کشيد :واى از جهل و نادانى ،حال ،گذشته از اينکه
اين مردم بايد اين قدر جاهل باشند که در اثر نکوبيدن آبله
فرزندت را از دست دادهاى بايد پنج تومان هم جريمه بدهي.
بميرند( .روحش شاد یادش گرامی)

روزی که امیرکبیر گریست

دعوت به همکاری
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مطالبه مردم از فرماندار کاشان؛

کاشان در نیم نگاه

میلگرد و فرش بیشترین کاالی صادراتی کاشان
محمود توالیی ،رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه
بیش از  ۱۰۰کاال از کاشان به حدود  ۷۰کشور دنیا صادر
میشود ،گفت :تا سال گذشته بیشترین کاالی صادراتی
متعلق به فرش ماشینی بود که از سال  ۹۸میلگرد به
عنوان کاالیی که بیشترین صادرات از منطقه کاشان به
خارج از کشور را دارد معرفی و بعد از آن فرش ماشینی
قرار گرفت.
...........................
بازار تاریخی کاشان مرمت می شود
عباس متولی ،معاون اداره میراث فرهنگی گفت :با
مشارکت شهرداری منطقه یک ،مرمت کامل بازار تاریخی
کاشان با  ۱۰میلیارد ریال اعتبار آغاز شد .در سالهای
گذشته نیز اقدامهای مرمتی شامل بازسازی و مرمت
مسجد تاریخی دربند پامنار و آب انبارهای چهارباغ ،خان
و دارکوب و همچنین کاروانسرای گمرگ ،کاروانسرای
میرپنج و بازارچه بزازها با مشارکت شهرداری منطقه یک
انجام شده است.
...........................
یک کشته در برخورد دو خودرو
ایمانی ،رئیس پلیس اتوبان کاشان-قم گفت :یک کامیونت
که از قم به کاشان در حال حرکت بود با کامیونت پارک
شده کنار اتوبان برخورد کرد .در این حادثه راننده
کامیونت پارک شده جان خود را از دست داد .علت این
حادثه خواب آلودگی راننده کامیونت و از جاده خارج
شدن آن می باشد.
...........................
اختصاص  ۳۰میلیارد ریال تسهیالت برای
اشتغالزایی
اکبر رضا زاده ،مدیر صندوق کارآفرینی امید گفت :این
تسهیالت با نرخ  ۶در صد و باز پرداخت  ۵ساله به
متقاضیان واجد شرایط پرداخت میشود .از آغاز امسال
تاکنون  ۳۰میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه برای
طرحهای اشتغالزایی در کاشان پرداخت و با اجرای این
طرحها برای  ۵۰نفر به طور مستقیم شغل ایجاد شده
است.
...........................
انتقاد امام جمعه از تجمالت ازدواج
عباسعلی سلیمانی ،نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان
گفت :تعیین مهریههای سنگین در جامعه اسالمی بسیار
تاسف بار و نگران کننده است .در حالیکه مبانی دینی و
آموزههای شرعی اسالم و تشیع بر ازدواج ساده و بدون
تشریفات تاکید فراوان دارد ،توجه به تجمالت و تشریفات
زاید با تعیین مهریههای بسیار باال دور از شأن جامعه
اسالمی و مردم مسلمان است.
...........................
اجرای  13طرح جنگل کاری
محمد مهدی شریفی ،رئیس اداره منابع طبیعی گفت:
تاکنون بیش از  500هکتار جنگل کاری انجام شده و ۳۰
درصد اعتبارات استان به این طرح اختصاص داده شده
است .در این طرح از گونههای بومی منطقه شامل بادام
کوهی و پسته کوهی استفاده میشود.
...........................
رئیس دانشگاه کاشان بیش از هزار کتاب وقف کرد
رمضانعلی خدمتکار ،رئیس کتابخانه علوم انسانی دانشگاه
کاشان گفت :دکتر زراعت ،رئیس دانشگاه کاشان بیش از
هزار و  ۲۰۰جلد کتاب و پایان نامه خود را وقف دانشگاه
کاشان کرد .این کتابها با موضوعات حقوقی است که
بسیاری از آنها ،کتابهای مرجع ،ارزشمند و حتی گران
قیمت هستند که از این به بعد ،دانشجویان ،اساتید و
عالقه مندان میتوانند از آنها استفاده کنند.
...........................
رتبه نخست کاشان در تولید ماهیان زینتی کشور
رضا مظلومی ،مدیر اداره جهاد کشاورزی گفت :از ابتدای
امسال تاکنون بیش از  ۴۰میلیون قطعه ماهی زینتی به
ارزش بیش از  ۷۰۰میلیارد ریال تولید و روانه بازار شده
است.
...........................
مهار حریق دو منزل مسکونی
روح اله فدایی ،سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت :در
نخستین آتش سوزی دو گروه از آتش نشانان توانستند
حریق طبقه دوم خانهای در خیابان صیادشیرازی را اطفاء
و محیط را ایمن کنند .همچنین در حادثه آتش سوزی
دوم در خیابان بهشتی کوچه تقدیسی انباری محل در
طبقه پایین دچار حریق شد که باحضور آتش نشانان در
لحظات اولیه مهار و اطفاء شد .امدادرسانی آتش نشانان به
این دو حادثه کمتر از یک ساعت صورت گرفت.
...........................
کشف چهار هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق
حسین بساطی ،فرمانده انتظامی شهرستان گفت :در
بازدید از شش واحد صنفی در کاشان ،چهار هزار و ۷۱۰
آرایشی قاچاق کشف شد .ارزش این کاالها
قلم انواع لوازم
ِ
حدود  ۴۷۰میلیون ریال است.
...........................
طالی بدون ُکد نخرید
حسین بخردی ،رئیس اداره استاندارد گفت :با دریافت
گزارشهایی مبنی بر تقلب در عرضه طال و فروش طال با
عیار پایین ،بازرسی از طال فروشیهای در دستور کار قرار
گرفته است .در این بازرسیها از تولید کنندگان طال نمونه
برداری و برای مشخص شدن عیار به آزمایشگاه فرستاده
شده است .همچنین در این زمینه ،دو تولید کننده طال
که کمتر ازعیار  ۱۸تولید و عرضه میکردند به تعزیرات
حکومتی معرفی شدند.
...........................
اجرای  ۵۸فقره حکم قضایی و آزادسازی
مجتبی آراسته ،رئیس اداره راه و شهرسازی گفت :تاکنون
با اجرای  ۵۸فقره حکم قضایی ،بخشی از زمینهای
دولتی به ارزش بیش از  ۱۶۰۰میلیارد ریال رفع تصرف
شد .همچنین برای برخورد با زمینخواری و جلوگیری
از تخریب و تصرف اراضی ملی ،این اداره با قاطعیت با
زمینخواران برخورد خواهد کرد.
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با مدیران ناکارآمد قاطعانه برخورد کنید
مهدی وطن خواه برزکی /کم کاری و
ناکارآمدی مدیران شهرستان کاشان به
جایی رسیده است که فرماندار نیز مجبور
به واکنش می شود .متاسفانه باید گفت با
تصدی گری مدیران ضعیف در ادارات کاشان
و نداشتن عملکرد مناسب اعتماد نسبت
به سیستم اداری شهرستان تا سطح قابل
توجهی کاهش یافته است.
تا جایی که فرماندار به عنوان عالی ترین
مقام اجرایی شهرستان نیز زبان به گالیه
گشوده و عامل اصلی حل نشدن مشکالت
مردم را وجود چنین مدیرانی می دانند که
حتی به حضور در جلسات و عمل به مصوبات
شهرستان نیز تعهدی ندارند.
»ماجرا از جایی شروع می شود که چند ماه پیش
آقای مرتضایی فرماندار کاشان ،ضمن گالیه از
مدیران شهرستان درخواست می کند ،در جلسات
آمار دقیق به همراه داشته باشند .اما ماجرا به این
جا ختم نمی شود و فرماندار گالیه مندی خود را با
زبانی تندتر مطرح نموده و از آنان می خواهد در
جلسات حضور داشته و به مصوبات عمل کنند.
»کنش ها و واکنش های بعد از آن سواالتی در ذهن
افکار عمومی به وجود آورده است که الزم می باشد
فرماندار محترم کاشان به آن پاسخ گوید.
ابتدا آنکه چگونه ایشان با توجه به اختیارت قانونی
خود به جای برخورد با چنین مدیرانی صرفاً به توصیه
های ارشادی اکتفا کند .انتقاد دیگر به سیستم اداری
فرمانداری به طور خاص و ادارات کاشان به طور
عام می باشد ،که چگونه تا این حد ناهماهنگ عمل
نموده و قبل از برگزاری جلسات هماهنگی الزم را
با دستگاه اجرای مربوطه نداشته اند .آنچه مشهود
است ،آشفتگی مدیریتی در شهرستان کاشان
است که تاحدودی متاثر از شرایط مدیریتی کشور
می باشد ،چراکه مشابه اینگونه ناهماهنگی ها در
سیستم اجرای کالن کشور نیز مشاهده می شود.
»در اوضاع کنونی جامعه مشکل مردم به ویژه نسل
جوان حضور داشتن یا نداشتن مدیران در جلسات
نیست ،بلکه صحبت از ناکارآمدی آنهاست که چنین

شرایطی را در جامعه به وجود آورده اند .چنین
رویکردی طی سال های گذشته نه تنها نتوانسته
نیاز های اساسی  144هزار جوان کاشانی را مرتفع
کند ،بلکه مشکالت بیشتری به جامعه تحمیل کرده
است .مشکالتی همچون مسکن ،اشتغال و ازدواج
جوانان که دیگر رنگ و بوی بحران اجتماعی به خود
گرفته است.
»همیشه تصور بر آن بوده که فرمانداران طبق قانون
باالترین مقام اجرایی شهرستان بوده و مدیران باید
از ایشان تبعیت کنند ،نمی دانم چه رخ داده است
که برخی مدیران نه تنها در جلسات شما حضور
ندارند بلکه الزامی به اجرای مصوبات در خود نمی
بینند.
چرا جنابعالی به جای گالیه برابر قانون و اختیارات
فرمانداران با متخلفین برخورد نمی کنید ،تا بیش از
این حقوق مردم ضایع نگردد .مردمی که با مشکالت
عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و در
حداقل های معیشت خود مانده اند .پس دیگر داغ
دل مردم را بیشتر نکنید و اختالفات را هر چه سریع
تر بین خود حل نمائید.
»آقای مرتضایی ،باید عرض کنم اینکه امام راحل
(ره) خطاب به مسئولین می فرمایند مردم ولی
نعمت ما هستند ،بیان گر این است که در نظام
جمهوری اسالمی مردم اساسی ترین نقش را ایفا
کرده و مسئولین باید خود را خادم مردم بدانند و

تمام تالش خود را به کار گیرند تا خواسته
ها و نیازهای مردم را مرتفع کنند ،نه آنکه
با یک ناهماهنگی ساده پیگیری مشکالت
مردم به ویژه نسل جوان را به تعویق
بیاندازید.
»آقای فرماندار چند ماهی تاپایان کار دولت
باقی نمانده است ،گویا سایه انتخابات بر سر
مدیران سنگینی می کند که نمود آن را می
توان در فاصله گیری مسئولین از مردم و
عدم حضور در جلسات مشاهده کرد.
حال آنکه جنابعالی در نشست خبری با
حضور خبرنگاران از دل نگرانی خود از
احتمال کاهش مشارکت مردم در انتخابات
آینده می زنید .پس تعلل برای چیست؟ با
چابک سازی بدنه مدیریتی شهرستان ،امید و اعتماد
را به جامعه باز گردانید .که البته جای خوشحالی
می باشد که به کلیه دستگاه های اجرایی و مسئول
دستور داده اید تا با رسانه ها در جهت آگاه
سازی مردم همکاری داشته و پاسخگوی سواالت
خبرنگاران باشند .لذا انتظار می رود دستگاه های
اجرایی شهرستان تمکین نموده و از دادن آمار و
اطالعات امتناع نکنند.
»جناب دکتر مرتضایی ،در پایان امید داریم که
رسانه ای کردن اختالفات مسئولین شهرستان صرفا
از روی خیرخواهی بوده و جنبه فرار از انتقاد از سوی
شما نداشته است ،چرا که متاسفانه در جامعه کنونی
شاهد آن هستیم ،برخی مسئولین برای فرار از انتقاد
دست به خود انتقادی می زنند و یا با متهم کردن
زیر دستان ،دیگران را مقصر جلوه می دهند تا بدین
وسیله از مظان اتهام مصون بمانند.
البته گویا رویه نادرستی در سیستم مدیریتی
شهرستان به وجود آمده که برخی مدیران خود را
ملزم به پاسخگویی به فرمانداری نمی دانند و صرفا
با مدیران باالدستی حوزه خود تعامل دارند که این
گونه رفتارها حتی در دوره های گذشته نیز مشاهده
شده است که نمونه آن را می توان نامه شدید الحن
مومنیان فرماندار سابق کاشان به رئیس دانشگاه
علوم پزشکی کاشان نام برد.

جشن تولد سی سالگی آبفا و نشست خبری با اصحاب رسانه
به گزارش خبرنگار مردم سیلک ،روز پنجشنبه
 11دیماه و در آستانه  30سالگی تاسیس شرکت
آبفا اهم فعالیت ها و موفقیت های این نهاد توسط
مدیر عامل ،مدیر خدمات و مدیر روابط عمومی
مطرح گردید.
در این نشست عباسعلی کحال مدیر روابط
عمومی آبفا ضمن خیر مقدم به خبرنگاران به
عنوان مقدمه و اهداف این نشست سخنانی را
ایراد نمود.
همچنین محمدرضا اسدی -مدیر آبفای کاشان-
نیز از پایان عمر آبفای روستایی و یکپارچگی ۶۶
روستای کاشان به خدمات ّآبفای شهرستان یاد کرد.
وی گفت :اکنون  ۹ماه از این طرح میگذرد و همکاران
دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل خدمات خوبی
انجام دادهاند که مورد رضایت مردم روستا بوده است.
ُحسن این یکپارچه سازی این است که خدمات برای
مردم محسوس و ملموس می باشد ۱۱ .تا از این
روستاها در آران و بیدگل و  ۵۵روستا در کاشان بوده
است.
وی ادامه داد :از بدو تحویل گیری ۱۸ ،روستا که با
تانکر آبیاری می شد ،اکنون به پنج روستا کاهش یافته
است.
مدیرعامل آبفا گفت :تمام سعی ما بر این است که به
خدمات پایدار در روستا برسیم و در این برهه از زمان
منظور از خدمات پایدار خداحافظی با تانکر می باشد.
وی مرمت و بازسازی شبکه فرسوده در روستاها را از
مسعود قرائتی /شامگاه چهارشنبه هفدهم دی ماه،
دفتر نشریه مکتوب «سالم کاشان» میزبان خبرنگاران
رسانه های مکتوب ،مجازی و بعضی از خبرگزاری های
سراسری بود.
در این نشست ،هر یک از شرکت کنندگان به
نمایندگی از رسانه متبوع خود به بیان دیدگاه ها و
چالش های فراروی این حرفه پرداختند .در این جلسه
که به صورت گپ و گفتی خودمانی و به دور از تکلف
های مرسوم برگزار شد ،جمع حاضر به اتفاق ،اظهار
امیدواری نمودند تا اینگونه جلسات به صورت مستمر
و فراگیرتری در زمان ها و مکان های مختلف ادامه
پیدا کند.

مهمترین اقدامات دانست و گفت ۱۸ :کیلومتر شبکه
فرسوده که بیشتر آن در روستاهای آران و بیدگل بوده
اصالح شد .در برزک و مرق  ۶۰میلیارد ریال برای این
کار هزینه صرف شد.
اسدی در مورد میزان هدر رفت آب در روستا گفت
در روستاها نمیتوان برای هدر رفت و پرت آب عدد
و ارقام مشخص کرد اما با دید بصری می توان این
هدر رفت را به خوبی دید .با این حال وی به صورت
تخمینی هدر رفت  ۳۵تا  ۳۷درصد آب روستایی را
بیان داشت که در گذشته داشتهایم.
اسدی اتمام مجتمع های آبرسانی را یکی از دیگر از
موفقیت های این سازمان در  ۳۰سالگی نامید و بیان
کرد ۱۴ :کیلومتر خط انتقال در قهرود داشتهایم که
 ۱۰لیتر در ثانیه آب به این مجتمع اضافه شده و
اعتباری بالغ بر  ۲۵میلیارد ریال صرف آن شده است.

نشست هم اندیشی خبرنگاران
کاشان برگزار شد

دانش آموزان پایه اول و دوم به کالس درس می روند
به گزارش مردم سیلک و به
نقل از روابط عمومی آموزش
و پرورش کاشان ،از اول بهمن
ماه دانش آموزان پایه اول و دوم
دبستان به صورت حضوری به
کالس درس می روند.
طبق این خبر ،کلیه مدارسی
که تعداد دانش آموزانش کمتر
از  50نفر هستند در کالس های
ده نفره ،کار آموزش حضوری
خود را آغاز می نمایند.
کلیه قوانین و پروتکل های
بهداشتی زیر نظر مدیر و کادر
اداری مدرسه اجرا خواهد

شد.این دستور العمل که از
سوی محسن حاجی میرزایی
(وزیر آموزش و پرورش) اعالم
گردید ،شامل مناطقی می گردد
که از سوی وزارت بهداشت و
درمان دارای وضعیت زرد و آبی
هستند.
در بند پنجم این بخشنامه
آمده است :حضور کادر اداری
و اجرایی مدارس در مناطق
نارنجی و زرد بر اساس بخشنامه
سازمان اداری و استخدامی
کشور مانند سایر کارکنان دولت
انجام می گیرد.

وی در ادامه افزود :امسال بعضی از روستاها
مانند مرق به آب شهری متصل گشته است این
کار با اتصال به آب نابر صورت پذیرفته است.
محمدرضا اسدی گفت :ما در هیچ کدام از
شهرستانهای کاشان قطع آب نداشتهایم چون
 ۲۰کیلومتر شبکه را با  ۸میلیارد تومان بهسازی
کردهایم .ما  ۱۷۰۰۰متر مخزن ذخیره از یک و
نیم سال قبل برای منطقه تدارک دیده ایم که
در تابستان سال آتی به بهرهبرداری میرسد .از
این حجم مخزن  ۱۰۰۰۰متر در کاشان ۵۰۰۰
متر در آران و بیدگل هزار متر در جوشقان و
 ۱۰۰۰متر در قمصر احداث گردیده است که مجموعاً
 ۳۰میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.
مدیرعامل آبفا از احداث  ۱۰حلقه چاه در مقابل
کارخانه شیر پاستوریزه یاد کرد که هفت حلقه آن
با بودجهای بالغ بر  ۳۰میلیارد تومان به پایان رسیده
است .تمامی این بودجه از محل اعتبارات داخلی
شرکت تامین گردیده با احداث این چاه ها  ۱۲۰لیتر
در ثانیه آب به ظرفیت کاشان افزوده می شود.
اسدی تعداد کل چاه های آب شرب شهرستان را ۲۵۰
حلقه ذکر نمود و گفت :با شروع کرونا ۲۰درصد به
مصرف آب اضافه شد متوسط مصرف سرانه کل برای
هر نفر  ۲۱۰لیتر در روز است .این عدد در سرانه مصرف
خانگی  ۱۵۹لیتر است ،در حالیکه مقدار استاندارد آن
باید  ۱۵۰لیتر باشد.
برای نیل به این هدف ،قرار شد جلسۀ بعد به دعوت
و میزبانی یکی از حاضران در دفتر یا منزل وی برگزار
گردد تا افراد غایب نیز به جمع حاضر بپیوندند .هدف
نهایی چنین جلساتی می تواند تشکیل یک انجمن یا
نهاد صنفی باشد .چیزی که به یقین از آرزوها و اهداف
دیرینه کلیه خبرنگاران ،مدیران و به طور کلی اصحاب
رسانه منطقه فرهنگی کاشان بوده و هست.
جمع حاضر اتفاق نظر نمودند تا رسیدن به این هدف
نهایی ،این جلسات ،محل و مأمنی برای نزدیکی و
وحدت رویه در مقابل نارسایی ها و نامهربانی ها و ایضاً
تنگناهای پیش رو باشد تا گوشه ای از مشکالت ریز و
درشت این صنف را در سایه هم اندیشی مرتفع نماید.

در يک پديده نادر و شگفت انگيز؛

آبشار روستاي گزه در نزديکي کاشان يخ زد
مردم سیلک /اين خبر از سوي کانال تلگرامي
هواي کاشان همراه با عکس هاي زيبايي از
اين آبشار منتشر گرديده است .روستاي گزه
(معرب آن با حذف گ و جايگزيني ج ميشود
جزه) بعد از روستاي خنب و در نزديکترين
منطقه کوهستاني کاشان قرار دارد .انتهاي
روستا در سمت راست مسير رودخانه مانندي
است که با نيم ساعت راهپيمايي ناگهان به
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
مرتفع وارد و از آنجا به يک چشمه و چند
درخت که آستانه نام دارد ،مي رسيد .آب

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
دوستدار طبيعت به شکل پلکان درآمده و
صعود از آن آسان تر از گذشته است .اکنون
اين آبشار يخ بسته و شکل بديعي به خود
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.

دوشنبه  29 /دی 1399
کاشان در نیم نگاه
دو مصدوم بر اثر سقوط پاراگالیدر
حسین ریاحی ،رئیس مرکز اورژانس گفت :در این حادثه،
بالفاصله دو آمبوالنس به همراه تیم امداد و نجات هالل احمر
به کوههای حوالی روستای ُد ّره اعزام شدند .یکی از مصدومان
(مربی پاراگالیدر) با توجه به جراحات سطحی در محل درمان
و مصدوم دیگر (کارآموز) با حال نسبتاً مساعد به بیمارستان
شهید بهشتی منتقل شد.
...........................
کاشان پیشتاز تولید انرژی خورشیدی
علیرضا عرب بیگی ،رئیس اداره برق گفت :شرایط آب وهوایی
شهرستان با داشتن  ۳۰۰روز آفتابی ،در زمینه تولید انرژی
خورشیدی مناسب است .با این ظرفیت مطلوب ،کاشان چند
سالی است که در زمینه تولید انرژی خورشیدی پیشتاز شده
است.
...........................
تخریب هشت خانه باغ در حریم سیلک
جواد حسین زاده ،مدیر محوطه باستانی سیلک با بیان اینکه
این خانه باغها به وسعت چهار هکتار در حریم و عرصه محوطه
باستانی سیلک ساخته شده بودند،گفت :محوطه  ۴۰هکتاری
باستانی سیلک آذر سال  ۹۷تعیین عرصه و حریم شد .هر گونه
دستکاری و ساخت و ساز در حریم محوطههای باستانی جرم
است و سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری با
متخلفان برخورد جدی میکند.
...........................
واگذاری  ۱۴واحد مسکونی به زوج های جوان
علی ساغرچی ،مدیرعامل خیران مسکن ساز گفت :برای اولین
بار خیران کاشانی  ۱۴واحد مسکونی استیجاری با زیر بنای
هر واحد  ۱۱۰متر ساخته و در اختیار زوجهای جوان قرار
دادند .برای هر یک از این واحدها بیش از هفت میلیارد ریال
هزینه شده است.
...........................
افتتاح بخش «سنگ شکن» کلیه
مصطفی سروی زاده ،رئیس بیمارستان آیت اله یثربی گفت:
این دستگاه از بهترین برچسب و برند روز دنیا است که از
آلمان خریداری شده است .این دستگاه قادر است با امواج
فراصوت ،سنگهای کلیه و مجاری ادراری را با کمترین آسیب
و درد خُ رد کند .بخش سنگ شکن با هزینه  ۸۰میلیارد ریالی
افتتاح شده است.
...........................
تعطیلی یک عطاری متخلف
محسن تقی زاده ،معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی
گفت :یک عطاری به دلیل دخالت در امر درمان و فروش
محصوالت و داروهای غیرمجاز ،با دستور قضایی تعطیل شد.
...........................
توزیع  ۲۱۰هزار پرس غذای گرم
کریم اکبری ،فرمانده سپاه کاشان گفت ۲۱۰ :هزار پرس غذای
گرم ،نان ،بسته معیشتی و بسته بهداشتی و آموزشی توزیع
شد .همچنین  ۵هزار پرس غذای گرم ۲۰۰ ،هزار قرص نان
رایگان توسط  ۸۰نانوایی در سالروز شهادت سردار سلیمانی
توزیع شد.
...........................
تولید روزانه بیش از  ۸۰تن تخم مرغ
مجید احمدی مقدم ،مدیراداره بهبود تولیدات دامی جهاد
کشاورزی گفت :از این رقم تولید روزانه  ۲۰درصد آن معادل
 ۱۶تن سهم تنظیم باز است که  ۵تن در منطقه کاشان توزیع
و مابقی به استانهای تهران و اصفهان ارسال میشود .این
شهرستان در نه ماه نخست امسال با تولید بیش از ۲۱۶۰
تن تخم مرغ ،بیشترین میزان تولید را در بین شهرستانهای
استان به خود اختصاص داده است.
...........................
توقف ساخت و ساز در حریم خانه بروجردی ها
حجت اله غالمی ،معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری
اصفهان گفت :این تخلف در کمیسیون ماده  ۵یا کمیسیون
تغییر کاربری با حضور کارشناسان امور عمرانی بررسی و مقرر
شد طبق ضوابط پس از اعالم طرح جامع و مشخص شدن
نقشههای این حریم با تایید میراث فرهنگی ،ادامه این فعالیت
مجاز خواهد بود .در غیر اینصورت از تخلف ساخت و ساز غیر
قانونی در حریم این خانه تاریخی جلوگیری خواهد شد.
...........................
انعقاد  230میلیارد ریال طرح دانشگاه کاشان با بیرونی ها
مجید منعم زاده ،معاون پژوهشی دانشگاه کاشان گفت:
دانشگاه کاشان حدود  ۲۳۰میلیارد ریال طرح با محققان و
شرکتهای بیرونی منعقد کرد .با وجود همه محدودیتهای
دوره کرونا و تنگناهای اقتصادی ،این دانشگاه توانست با
همت و تالش شرکتهای دانش بنیان ،طرحهای اقتصادی و
بیرونی زیادی را با شرکتها و مؤسسات منعقد کند.
پژوهشی
ِ
...........................
کشف  ۶کیلوگرم حشیش
حسین بساطی ،فرمانده انتظامی شهرستان گفت :ماموران با
شناسایی یک فروشنده مواد مخدر در بازرسی از مخفیگاه وی،
 ۶کیلو و  ۸۰۰گرم حشیش آماده عرضه به همراه وسایل
توزین کشف کردند.
...........................
آزاد سازی  ۵۰۰هکتار از اراضی کشاورزی
رضا مظلومی ،مدیر جهاد کشاورزی گفت :بیش از  ۵۰۰هکتار
اراضی ناجی آباد طبق تبصره ۲ماده  ۱۰قانون حفظ کاربری
اراضی زراعی و باغهای این شهرستان با دستور دادستان
کاشان آزادسازی شد.
...........................
نجات چهار شهروند محبوس در آتش
محمدعلی پیراسته ،مدیرعامل سازمان آتش نشانی گفت :در
حادثه ای که در یک منزل مسکونی در خیابان طالقانی رخ
داد ،آتش نشانان توانستند آتش سوزی را مهار و از گسترش
و سرایت آن به دیگر قسمتهای محل ،مغازه و منازل مجاور
جلوگیری کنند .علت آتش سوزی در بررسیهای اولیه ،نقص
فنی وسیله برقی تشخیص داده شد ،ولی علت دقیق آن را باید
کمیته کارشناسی سازمان تعیین و اعالم کند.
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یادداشت

در آستانه یک سالگی خبر بازداشت آقای مدیر؛

طاقتم تاب شد و از تو نیامد خبری!

علی جاویدپناه /اطالع رسانی های به موقع و
تعامل مداوم روابط عمومی دادگستری ،رسانه
ها را شرمندۀ خود کرده است .حتما این شیوۀ
همکاری بایستی سرلوحۀ کار دیگر ادارات و
سازمان های کاشان و حومه نیز قرار گیرد!
به عنوان مثال ،همان طور که مستحضر هستید،
بازداشت یکی از مدیران دستگاه های اجرایی
کاشان به اتهام مالی در سال گذشته خبرساز
شد.
از آن موقع تاکنون ،تنها «دو خط خبر» از سوی
مسؤوالن محترم در این مورد منتشر شده است:
یکی متعلق به آقای مرتضایی فرماندار کاشان
است که در بهمن ماه پارسال ضمن تأیید خبر
مذکور ،زحمت اطالع رسانی های بعدی را به
مراجع قضایی مح ّول کرد؛ و دیگری ،متعلق به
آقای دهقانی دادستان کاشان می باشد که در
تیرماه سال جاری اعالم نمود کیفرخواست آن
صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
البته به نوعی می توان گفت که در واکنش
به موضوع بازداشت ،در وهلۀ اول و ابتدای به
ساکن ،تا مدت ها کسی سخنی نگفته بود .در
حقیقت ،آن «دو خط خبر» هم در قالب پاسخی
به پرسش های خبرنگاران به دست آمد.
الزم به یادآوری می باشد که «قانون آیین
دادرسی کیفری» با رعایت شرایطی ،انتشار
جریان رسیدگی را در رسانه ها بدون اشکال
دانسته است .در این خصوص ،ماده  353این
قانون بیان می دارد« :انتشار جریان رسیدگی
و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات
شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و
اجتماعی آنان نباشد ،در رسانه ها مجاز است.»...
بدیهی است ،اطالع رسانی صحیح ،عالوه بر
اینکه از بروز شایعه جلوگیری می کند ،جلوه ای
از اهمیت دادن به افکار عمومی نیز می باشد و
منافاتی هم با آبروی افراد ندارد.
و اما نکته پایانی :همانطور که برخی از روابط
عمومی ادارات در اخبار ارسالی خود به دفتر
رسانه ها انتظار دارند که مثال اخبار دستگیری
فالن شکارچی و قاچاقچی بدون کم و کاست
منتشر شود ،خوب است در مابقی موضوعات نیز
به شیوۀ خود پایبند باشند و در ارسال اخبار،
تبعیض و گزینش قائل نشوند.

دیدگاه
اعتماد در بستر اقتصاد

شیوا آقابزرگی زاده

دانشجو دکتری جامعه شناسی

شرایط جامعه امروز به عنصر اعتماد نیاز اساسی
دارد ،چرا که اعتماد اساس ارتباط است و جهان
امروز با پدیدهی جهانی شدن روبهروست که
ارتباطات گستردهای میطلبد .ارتباط به ویژه
با آنان که غریبهاند و شباهتی در میان نیست.
شعاع ارتباط در جهان بسیار وسیع است و
اشکال متفاوتی به خود میگیرد .ارتباطاتی از نوع
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و...
یکی از ارتباطاتی که در معرض نفوذ سیاستهای
داخلی و خارجی قرار دارد و مخاطراتی را برای
افراد برقرارکنندهاش ایجاد میکند ارتباطات
اقتصادی است که بنیانی سست دارد ،چرا که
اساسا پیوند و تعلقی در میان نیست و بر اساس
منافع جهتگیری میشود.
سیاسی شدن این نوع ارتباط بر این امر دامن زده
است .تضعیف وجدان جمعی ،اعتماد ،چگونگی
شکلگیری آن و صورت و محتوایش در روابط
اقتصادی را تغییر داده است .در گذشته اعتماد بر
اساس سنت ،پیوندهای صمیمی و چهره به چهر ه
صورت میگرفت اما در جهان مدرن مبادلهی
کاال با کاال منسوخ گشته و وجدان جمعی بخش
کوچکی از درونیات افراد را تشکیل میدهد و
مدرنیته هر لحظه از مخاطراتی کوچک و بزرگ
خبر میدهد.
در این شرایط ،نقدینگی و حسابگری شاید
بهترین وسیل ه برای ایجاد اعتماد باشد اما در
شرایط دخالت منافع طبقه مسلط در افزایش
تورم و در واقع با در نظر گرفتن پدیدهی اقتصاد
به مثابه امری سیاسی بیراه نیست اگر بگوییم
اعتماد و آسودگی خاطر از بین رفته و روابط میان
افراد شکل کاالیی پیدا کرده و تنها از جنبهی
کسب منفعت به آن نگاه میشود و متعاقبا از
روابط انسانی ،انسانیت زدایی شده است.
پدیدهای که در گذشته با دینداری مهار میشد.
گیدنز مینویسد« :باورداشتهای مذهبی
مهمترین کارشان این است که به رویدادها و
موقعیتها اعتماد تزریق میکنند و چارچوبی
را فراهم میسازند که در آن ،این رویدادها و
موقعیتها را میتوان تبیین کرد».
امروز تعلقات و ارزشهای مذهبی در روابط
اقتصادی محلی از اعراب ندارد مگر به شکل و
شمایل سوگند که به نوعی ریاکاری میماند.
قدرت و منافع تعیین کننده است ،لذا اعتماد در
بستری بدون پیوند و صمیمیت شکل گرفته و بی
راهه نیست اگر بگوییم از اعتماد نیز اعتمادزدایی
شده و شمایل آن نیز نسبت به گذشته دگرگون
شده است.
به عبارتی اعتماد دیگر امنیت و آسودگی خاطر را
در ارتباطات تضمین نمیکند.

فرهنگ و جامعه

mardomesialk@gmail.com

مهدی سلطانی راد /داستان بازارچهی محتشم در خیابانی
به همین نام نیز گویا به سرنوشت برخی مدل های شبیه این
مجتمع در بازار کاشان تبدیل شده.
سوت و کور و راکد در عین مجلل بودن .مجتمع هایی که در
داخل یا جوار بازار احداث شده اند ،اما کمتر رونقی در آنها قابل
دل بازار
مشاهده است .نمونه اش چندین پاسا ِژ کم هیاهو در ِ
کاشان با عمری بین  40تا  45سال و با کاسبانی در سنین
میانسال و باالتر.
صبح یک روز میانه دیماه ،به بازارچه محتشم سری می زنم تا
ببینم حال و روز کسب وکارها در این مجتمع تجاری که با یک
مسیر هوایی-گویا به دلیل نگهداشت یک آب انبار تاریخی -به
دو قسمت و با هم مرتبط شده ،چگونه است.
قدم اول طی کردن دو طبقه و همه راهروها و گذشتن از کنار
همه مغازه های این مجتمع است .مساحت مغازه ها متفاوت
است و چیزی که در نگاه اول می بینید ،عدم فعال بودن 90
درصد مغازه هایی است که تنها به سیستم برق -و شاید تلفن-
مجهزند.

دسترسی به این مجتمع از دو طریق میسر است .یکی همان
د ِر اصلی که در خیابان محتشم و کنار ورودی بازار درب زنجیر
واقع شده و دیگری در کنار مسجد و مدرسه تاریخی سلطانی
(امام) و البته چندان عجیب نیست که یکی دو مغازه فعال در
این بازارچه ،ابتدای همین ورودی ها به کسب رزق و روزی
مشغول اند.
فروشندهی خانم یکی از مغازه های بزرگ بازارچهی محتشم
می گوید :حدود سه هفته است که فعالیت خود-عرضه البسه
سنتی و صنایع دستی ویژه بانوان -را در این مغازه دایر کرده
ایم .در اینستاگرام هم برای کارمان تبلیغات کرده ایم .فعأل
آمده ایم تا ببینیم چه می شود و حضور مشتری در اینجا
چگونه است.
در مسیر بازدید از دو طبقه مجتمع ،یکی از عوامل کنترل و
نظارت بر بازارچه محتشم را پیدا می کنم .او می گوید :از حدود
 100واحد تجاری این سازهی دو طبقه که  15سال از احداث
امیدیزدان پناه /داستان مرگ دلخراش یک
کودک کار که در راه معاش خود جان باخت،
در وهله نخست دردآور و غم انگیز است.
به راستی چرا در جامعه امروز ما ،کودکان
زالل و بی گناهی که باید بی اضطراب دوران
کودکی شان را طی کنند ،ناخواسته باید به
آتش تبعات آسیبهای اجتماعی ماند طالق
یا مرگ والدین آن هم در این وانفسای
اقتصادی بسوزند؟
نمیدانم ،این کودک با هر ملیتی شاید اگر
جامعه شکل و شمایل دیگری داشت ،در
فرداهایی می توانست انسانی موفق برای
خود ،اطرافیان و اجتماعش باشد.
اما در وهله بعد ،نکته ای که قابل تأمل می
ِ
کودک درگذشته نه به
نماید اشتغال این
دعافروشی و تمیزکردن شیشه خودروها ،که

دربارهی بازارچهی محتشم؛

سرمایه ِی بر باد رفته

آن می گذرد ،تنها  30واحد فعال است و اکثر واحدها هم به
طور کل یک یا چند مالک حقیقی دارند.
یعنی ممکن است یکی دو نفر تملک حدود  50واحد تجاری
این بازارچه را در اختیار داشته باشند.
این در حالی است که همه این  30واحد نیز فعالیت مستمر
مقطعی نیم روز یا به شکل انبار تملک
ندارند ،یعنی به صورت
ِ
یا اجاره شده اند.
وقتی درباره مبلغ اجاره ها از او می پرسم پاسخ می دهد :خیلی
زیاد نیست ،مثأل طبقه همکف با دو یا سه میلیون پیش و
ماهیانه دویست الی چهارصد هزار تومان اجاره و طبقه باال هم
که دسترسی به آن بیشتر است با چهار یا پنج میلیون پیش
و سیصد الی پانصد هزار تومان اجاره که در وضعیت اقتصادی
امروز مبالغ باالیی محسوب نمی شود.
عصر ششم شهریور  97در مراسمی که شهرداری و شورای شهر
متولی آن بودند ،فعالیت و اشتغال هنری چند مغازه در طبقه
همکف این مجتمع آغاز شد.
گویا حدود  10مغازه توسط شهرداری به فعاالن هنری واگذار
شد تا در این واحدها تولیدات نقاشی ،طراحی ،منبت ،صنایع
دستی و  ..به مشتری عرضه شوند ،اما اکنون تنها شاید پنج
مغازه با همان مشاغل و یکی دو تا به شکل آتلیه و به صورت
نیمه فعال در همین قسمت دایر است.
در مسیر تحقیق میدانیام برای پرسش از علت رکود این
بازارچه می شنوم همان چند مغازه در تابستان  97به شکل
رایگان در اختیار برخی هنرمندان قرار گرفت تا انگیزه ای باشد
برای رونق اینجا ،اما اتفاق باثباتی رخ نداد و سوت و کوری
همچنان شاه بیت غزل بازارچهای است که از جهت مصالح و
معماری برایش کم نگذاشتهاند.
اما از عمر بازارچه محتشم چه قدر می گذرد و کدام مجموعه
بیرون
ها متولی احداث آن بودند؟ متن حک شده بر کتیبه ی
ِ
بازارچه از سمت خیابان محتشم به ما چنین پاسخ می دهد که
این مجتمع توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن و شهرداری
در سال  84احداث شد اما شنیده می شود از آن سال تاکنون
مالکیت واحدهای تجاری این مجتمع چند بار دست به دست
شده و شهرداری نیز که در احداث آن مشارکت داشته اکنون
گویا بیش از هفت مغازه در اختیار ندارد.
یکی از کسبهی همجوار بازارچه درباره وضعیت ملکی آن پیش
از احداث می گوید( :اینجا سالها قبل چند خانه مسکونی بود
که شهرداری وقت آنها را تملک کرد .نمیدانم از اول قصدشان
ایجاد مسیر دسترسی به بازار بود یا می خواستند زمینش را
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تبدیل به پارک و بوستان کنند اما هر چه بود میراثی که با آن
همه هزینه به جا مانده ،حال و روز خوبی از جهت رونق ندارد و
مالکین فعلی البته در کمال آرامش روزگار می گذرانند و هیچ
دغدغه ای هم برای فرسایش سرمایه شان ندارند!)
ماجرای رکود بازارچهی محتشم را وقتی با یک دوست رسانه
ای مطرح می کنم ،نظر قابل تأملی دارد و معتقد است( :بازار
کاشان از قدیم یک معبر تجاری بوده که در دو سمت آن کسب
و کار رواج داشته و اگر بخواهیم استثناهایی در این بین بیابیم،
تیمچهی امین الدوله و بخشی را می توان مثال زد که اول چون
در قلب بازار واقع شده اند و سپس سبک معماری و راسته ی
یک شغل بوده اند ،کسب و کار در آنها جریان داشت).
درباره بازارچهی محتشم و علت های رکود آن و البته شاید
ناگفته های این مجتمع ،مدیران وقت شهر و حتی اکنون را
باید به پاسخگویی دعوت کرد اما چندی پیش حسینعلی وکیل
شهردار سال های  78تا  82کاشان که تجربه مدیریت میراثی
نیز دارد ،در گفت و گو با شهرآن پیرامون چرایی رکود این
مجتمع گفته بود( :یکی از دالیل بی رونقی بازار محتشم ،وارد

نشدن دستگاههای خصوصی به این قضیه بود .یک شرکت
دولتی آمد .بخش دولتی هم در هیچ یک از کارهایش موفق
نیست.
باور کنید این مجموعه را اگر یک بخش خصوصی ساخته بود،
قبل از اتمام با چه قیمتی فروخته و احیا شده بود .ما بلد
نیستیم .ما که در شهرداری هستیم ،ما که در دولت هستیم
بلد نیستیم کی و کجا بفروشیم ولی بخش خصوصی بلد است
و مردم هم به آنها اعتماد میکنند).
تحرکی تجاری بازارچهی محتشم ،ضربه ای
آیا به راستی بی
ِ
بزرگ به هویت و ساختار تجارت سنتی شهر و حاصل تجربه
های شکست خورده و خاکستری مدیران وقت شهر است؟ آیا
ایجاد یک پارکینگ بزرگ به جای این مجتمع با توجه به حجم
زیاد کسب و کارهای مختلف در قدیمیترین و پر رفت و آمد
ترین خیابان شهر و البته همجواری با بازار ،تدبیر بهتری در
اوایل دهه  80نبود؟

یک مرگ دلخراش و تراژدی زباله گردی
به زباله گردی و جمع آوری ضایعات بوده
است .موضوعی که وارد شدن دقیق به آن،
برخی مالحظات و واقعیت های اجتماعی کم
و بیش تلخ را پیش روی ما قرار می دهد.
موضوع (مافیای زباله) را سالیانی است که
همه ما کم و بیش شنیده ایم .طبق آخرین
آمار معاونت خدمات شهری شهرداری
کاشان ،در این شهر  133انبار غیرمجاز جمع
آوری و تفکیک زباله وجود دارد و کودکان
نیز بیشترین قشر فعال و مرتبط با این انبارها
هستند .کودکانی که باید با زباله گردی روزانه
حدود  250هزار تومان برای رئوس مافیای
سودآور زباله در کاشان فراهم کنند و سهم

به قلم جیرجیرک
هوا خیلی سرده .انگشتانم یخ میزنه ،اما ...خجالت بکش! همین
االن از پای اخبار پاشدی .این همه خبرهای هولناک برای
آلودگی هوا!! بس نیست؟ سوخت مازوت به جای خود ولی
سهم تو کجاست؟ اتومبیلهای شخصی را چی میگی؟ نه،
دوچرخه را برمی دارم.
سر شب خیابون باصفاست .شلوغی سر خیابان فرعی را رد
میکنم .با اینکه دختر و پسرهای جوان در پیاده روها در رفت و
امدند ،اما کاسب کارها از فرط کسادی در انتهای مغازه سرشون
رو تو موبایلشون فرو بردهاند.
وسط خیابون اصلی ماشین های اکثرا تک سرنشین ،توی
ترافیک ایستادهاند .چراغ قرمز چهارراه ،صف ماشین ها را به
چهارراه بعدی متصل کرده است .کنار خیابون زیر تابلو توقف
ممنوع به ردیف ماشین پارک شده و کسی نیست جریمه
بنویسد.
اما چرا....؟ جلوتر زیر تابلوهای حمل با جرثقیل ،نیسان حمل
عقب و جلو میرفت تا شکار خودش رو دندون بگیره و ببره.
افسر پلیس ماشین اولی را رد کرد :راننده پشت فرمان
نشسته به گوشیش ور می رفت .ماشین بعدی راننده نداشت
ولی مسافرهاش نشسته بودند .ماشین سومی را برانداز کرد.
نزدیکش ایستاد .چراغ قوه موبایلشو روشن کرد و سرش را
نزدیک شیشه برد تا داخل ماشین رو خوب ببیند.
وقتی دید من توی کارش فرو رفته ام ،آهسته زیر
لب گفت :ببینم! بچه توش خواب نباشه!؟ پرسیدم:
یعنی داشتید همچین موردی رو؟ گفت :خیلی زیاد!!
راننده نیسان هم با عجله عقب و جلو کرد .پیاده شد جک

آنها از این ارزش افزوده تنها 50تومان است.
 50هزار تومان برای جای خواب و فراهم
کردن خورد و خوراک .سهمی که باید
مشکالتی اعم از ابتال به برخی بیماری های
عفونی و حوادثی تلخ مانند مرگ این کودک
را نیز در قبالش به جان بخرند.
در سالیان اخیر این سؤال بارها از سوی فعاالن
مدنی حوزه اجتماع ،که باالخره متولی کنترل
و حمایت این قشر از کودکان شهرداری است
یا بهزیستی و یا فرمانداری ،مطرح شده است.
اما به موازات این پرسش بی پاسخ ،تعداد
کودکان زباله گردی که مافیای زباله بدون
هراس از پیگرد قانون ،آنان را زیر پر و بال!!

ماشین بردارم یا دوچرخه؟

هایش را زیر دوتا چرخ جلو برد .بخوبی می شد حدس زد از
ته دل خدا خدا میکنه صاحبش سر نرسد! مبادا همه زحمتش
هدر بره! ناگهان دیدم خودم هم انگار همین حس را پیدا کردم.
چون زیر لب می گفتم زود باش دیگه بلندش کن تا نیومده!!
ا...ه دیدی از بس دل دل کردی صاحبش آمد!!! ایستادم تا برای
ماشین بعدی همین مراحل را طی کند .وقتی بلندش کرد و
رفت خواستم براش کف بزنم.
به خودم گفتم :خدا لعنتت کنه!! چرا خودتو جای صاحب
ماشین نمی گذاری؟ با اینکه نزدیک خانه ام همین تابلو
حمل با جرثقیل نصب شده و من تا میتونم راننده ها را با
خبر می کنم .یک بار هم خودم شامگاه جمعه ماشینم را
گذاشتم .صبح شنبه هم نه ،ولی شامگاهش که خواستم

در پی آسیب رسانی به زیستگاه های کوهستانی اطراف شهر؛

چه کسی این درختان را قطع می کند؟

اختصاصی مردم سیلک /اخیرا ً مشاهده گردیده ،افرادی
اقدام به قطع درختان سکونتگاه های کوهستانی واقع در
کوه های باالی فین و َد ّرههای روستایُ :د ّره ،خنب و گزه
مینمایند .یکی از اعضای هیئت کوهنوردی کاشان به
خبرنگار مردم سیلک گفت با مشاهده این صحنه های
نازیبا و البته مشکوک مراتب را به سازمان محیط زیست،
سازمان جنگلها و مراتع ،شهرداری و حتی نیروی انتظامی
اطالع دادیم.
اما همه آنها اظهار بی اطالعی نموده و رسیدگی به این
امور را در حیطه وظایف خود ندانستند .البته یکی از
دوستداران طبیعت به شکلی غیر رسمی از حاملین این

درختان در این زمینه پرسید .راننده و حامل چوب این
درختان ،خود را مالک این مکان ها و درختانش معرفی
نموده اند.
پاسخی که چندان قانع کننده به نظر نمیرسد .چرا که
حتی در صورت صحیح بودن آن ،این درخت بُری ،توجیه
قانونی ندارد و معموالً مالک چنین مکانهایی نه یک نفر
است که بتواند تصمیم بگیرد ،بلکه چندین نفر و حتی
گاهی اهالی روستاهای همجوار می باشند.
بعید است این چند نفر به چنین اجماعی برای بهرهبرداری
از اندک چوب حاصل از این عمل ضد محیط زیستی
رسیده باشند .گفتنی است؛ درختان این مکانها در طول
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خود دارند ،روز بروز در حال افزایش است.
کاشان ما با
نکته و سؤال دیگر این که چرا در
ِ
خیر ،چرا هیچ
وجود این همه افراد نیکوکار و ّ
تدبیر و اقدامی برای حمایت از امر تحصیل و
اشتغال این کودکان انجام نمی شود؟

بیارم توی خونه تازه فهمیدم ماشینم کجاست! صبح یکشنبه
برای آزادسازی اتومبیلم به پارکینگ نیروی انتظامی رفتم.
ولی امشب شاید خودمم مزه راهبندان را می فهمم .شایدم
عقدهای شده ام که چرا تو این سرما دوچرخه برداشتم.
خیابان بعدی پارکینگ ماشین ها شده بود .خواستم از میان
دو تاشون که بغل هم عرض خیابان را تا وسط گرفته بودند،
رد شوم .مجبور شدم آینه یکی شون رو بخوابونم که ناگهان
تو تاریکی راننده سرش را بیرون کرد و گفت :مریضی حاجی!!!!
کمی از آخرین فلکه شهر رد شده بودم که دیدم گاراژ بازیافت،
اضافه نایلون هایش را آتش زده .نور آتش تاریکی گاراژ را روشن
کرده بود و جلز ولز می سوخت.
دود سیاهش در تاریکی شب گم بود .اما بوی پالستیک سوخته
بینی را می سوزاند .بارها به شهرداری یا محیطزیست زنگ
زده بودم ،اما کسی جواب نمی داد .آخه ساعت غیر اداری بود.
حتما افغانستانی داخل گاراژ هم این را می دانست که این وقت
شب به این کار خالف همت می گماشت.
همه خریدهایم را توی یک کیسه نایلون از فرمان دوچرخه
آویزان کرده بودم .در همه مغازه ها می گفتم نایلون نمی
خواهم .بی انصاف ها حتی دو تا قالب کره را هم توی نایلون
می گذاشتند .وقتی به خانه رسیدم هنوز روی همون کاناپه
دراز کشیده بود .سرش توی گوشی داشت اینستاگرام را سرچ
می کرد.
تلویزیون باصدای زیاد روشن بود .شعله های بخاری به فلک می
رفت .گفت :اومدی؟ چه زود؟ خوش به حالت! دوچرخه برات
خوبه .روح خبیثت کمی هوا میخوره .بیچاره ما زن ها! برای
خرید یک کیلو سبزی یا دوتا نان باید ماشین برداریم!
سالیان زیاد و متمادی به واسطه چشمه های کوچکی از
آب رشد نموده و محل استراحت کوهنوردان و چوپان ها
به همراه گله های گوسفندان شان بوده و هستند.
نکته امیدوارکننده اینکه :اخیرا تعدادی از کوهنوردان با
مشاهده تخریب چنین درختانی توسط گردشگران و ایضا
خشکسالی های پی در پی ،اقدام به بازسازی و غرس نهال
نموده تا از این رهگذر به جبران مافات و ماندگاری چنین
مکان هایی کمک نمایند.
هفته نامه مردم سیلک از عموم مردم فهیم خصوصاً
دوستداران طبیعت انتظار دارد چنانچه اطالعاتی در این
زمینه (قطع درختان) دارند ،مراتب را به این نشریه گزارش
دهند .در پایان ،این سوال مانند همیشه بی جواب می ماند
که :به راستی کدام ارگان و نهاد متولی و مأمور حراست و
جلوگیری از چنین تخریب های بیرحمانه ای است؟

حرفهای گهگاهی
ِ
تکراری تاریکخانهی
حکایت
ِ
اتوبان قم  -کاشان؛

مهدی سلطانی راد

حادثه مرگ یک شهروند در حاشیه اتوبان
پرتردد قم-کاشان که بامداد چهارشنبه
17دی  99رخ داد و دیدگاه یکی از رسانه
های محلی در بیان علت بیشتر حوادث در
این محور ،باز هم این سؤال کهنه را در ذهن
ایجاد می کند که چرا تدبیری اساسی در
تأمین روشنایی این اتوبان اندیشیده نمی
شود؟
البته خود را از هم اکنون آماده شنیدن این
پاسخ از فالن و بهمان مسؤل کرده ایم که:
پیگیر هستیم  ..اعتبارات کم است  ..این
موضوع باید در دو وزارتخانه ی راه و نیرو
مسیر اداری خود را طی کند و ..
اما پرسش این جاست که چرا طی سالیان
قبل که اقتصاد و دالر ! اوضاع بسامانتری
داشت ،استانداردسازی این اتوبان مهم و
پرتردد از حیث روشنایی با هدف کاهش
تلفات انسانی به مخیله مسؤالن استانی و
محلی خطور نکرد؟!
اتوبان قم-کاشان به عنوان جایگزین آن راه
قدیمی و پیشین ،محوری پرتردد در میانهی
کریدور شمال به جنوب کشور است که بیش
از دو دهه پیش با پیگیری های نماینده وقت
و البته امام جمعه محبوب و فقید کاشان
ایجاد و سپس ساماندهی آن شکل گرفت.
تالش برای بهره برداری از این محور اگر
نگوییم یکی از نقاط درخشان کارنامه
مدیران عملگرای وقت ،دست کم خدمتی
است که بی هیاهو و جنجال رسانه یی در
آن دورهی خدمت شکل گرفت.
مسیر اتوبان قم-کاشان عالوه بر یک محور
مواصالتی مهم ،نقشی ارزنده در توسعه
گردشگری کاشان نیز ایفا می کند اما پس
از گذشت سالیانی از راه اندازی این محور
علیرغم دوبانده بودن و آسیب حداقلی در
زیرسازی و روکش مطلوب آسفالت ،پتانسیل
جان گرفتنش در شبها و در ظلمات و
تاریکی بسیار باالست ،آن هم اغلب به دلیل
نبود روشنایی کافی در این محور.
اینک توقع از اولیای امور شهرستان آن
است تا فکری عاجل برای حذف پسوند
«تاریکخانه» از این محور مبذول کنند .چه
آنها که رابط بین دستگاههای شهرستان با
نماینده عالی دولت در استان هستند و چه
آنان که در قوهی قانونگذاری دستشان
به مسؤالن عالی رتبهی اجرایی کشور در
وزارتخانه ها می رسد باید که کاری کنند.
به خصوص آنها که بر احداث جاده حرم تا
حرم اصرار دارند البد می دانند چراغی که
اول بر تاریکخانه ی اتوبان های پرتردد
رواست بر جاده های روی کاغذ و در حد
تصور حرام است.
صاحب منصبانی که خود دست کم یک
روز هفته را در این مسیر تردد و البد درد
برخی از هموطنان را در این مسیر لمس می
کنند ،صد البته بهتر از ما می دانند ،ایمنی
و امنیت در جاده که تأمین روشنایی بخشی
از الزامات آن است حتما و بالشک در حیطه
پیگیری و عمل مسؤالنی است که وظیفهیی
جز خدمت رسانی بر دوششان نیست.
به مناسبت شهادت امیرکبیر

به یاد امیر
از خون شهیدی که روان است در این باغ
هر دیده ز غم اشک فشان است در این باغ
ف ّواره خون است ز رگهای بریده
هر چشمه ی آبی که روان است در این باغ
تا قامت فرزند وطن غرقه به خون شد
هر سرو سر افکنده از آن است در این باغ
هر کس که نهاد پای در این غمکده از درد
انگشت تاثّر به دهان است در این باغ
بلبل ز چه رو نغمه بخواند که به هر سرو
هر مرغ به شور است و فغان است در این باغ
ای دیده به عبرت بنگر آب روان را
چون شاهد عمر گذران است در این باغ
حمام که شد قتلگه میر دالور
یاد آور بیداد شهان است در این باغ
هر قطره خونی که هم آغوش به خاک است
آئینه ی آیین زمان است در این باغ
این جا دگر از عطر بهاران خبری نیست
هر فصل خزان است خزان است در این باغ
جواد جهان آرایی

مــــردم ســیــلک

هـــفتـه نــامــه اجتمــــاعی ،اقتصـــادی
صــاحب امتیـاز و مدیـر مسئــول :محـمود قـامـت
سـردبیـر :علـی جـاویـدپـنـاه
مدیـراجـرایـی :مسـعـود قـرائـتـی
فـرهنـگ و جامعـه :مهـدی سلـطانی راد
اقتـصاد :مـهدی وطـن خـواه بـرزکـی
گـرافیـک و صـفحـه آرایـی :زیـنب شـریـفی
چـاپخـانـه :پیـام همـدان
نشـــانی :خیـابـان آیــت ا ...طـالـقـانـی ،قبــل از
بلــوار نمـــاز ،نبش کوچه محراب ششم
تلفن * 55456384:فکس55456385:

کاشان را گرچه بیشتر شهر نخستین های
تاریخ،مهد نخستین تمدن یکجانشینی در
جهان ،معماری و صنعت می شناسند اما همنوع
دوستی و شفقت ،مهربانی و توجه به دیگری نیز
از شاخصه های فطری،دیرین و دیرپای مردم
این شهر است ،چنانچه برپادارندگان زیرساخت
های آموزش و پرورش ،صنعت و اقتصاد و
سالمت در تاریخ کاشان جز مردم نبوده اند.
تاریخ کاشان بزرگ گواهی میدهد که در حوزه
بزرگان نیکنام
ایجاد مراکر درمانی ،نام مردان و
ِ
و همیشه جاوید همچون اخوان ها ،نقوی
ها،متینی ها،فقیهی ها و ..که پیشگامان احداث
بیمارستان و درمانگاه برای مردم این شهر بودند
تا همیشه خواهد درخشید اما در چند دهه
گذشته ،ایجاد چندین درمانگاه و مرکز درمانی
در محدودهی منطقه بزرگ کاشان که کم و
خیرین بلنداندیشه در خدمت رسانی
بیش نقش
ِ
آنها بارز است نشان داد سلسله انسانهای نیک
اندیش و نیک سرشت که خدمت رسانی به
تأمین سالمت همنوع را لذتی الهی می دانند،
توقف ناپذیر است.
اگر بخواهیم از آخرین نشانه های خدمت
رسانی ماندگار و مایهی فخر کاشان در حوزه
درمان و سالمت توسط انسانهای نیک اندیش
یاد کنیم ،بی شک باید از یک مجموعه بزرگ
درمانی که نام و یاد امام جمعهی مردمی و فقید
کاشان را بر تارک خود دارد یاد کرد.
بیمارستانی که صبح  16دی ماه  95همزمان با
سالروز میالد مسعود امام حسن عسگری علیه
السالم در آیینی ویژه و با حضور حضرت آیت
ا ...یثربی ،وزیر وقت بهداشت و درمان،شماری
از شخصیت های مهم کشوری و لشگری و
همچنین مدیران اجرایی و شهری در آمفی
تئاتر بزرگ دانشگاه علوم پزشکی کاشان به
بهره برداری رسید.
بیمارستان فوق تخصصی آیت ا ...یثربی قدس
سره در حال حاضر توسط موسسه محب
سالمت کاشان که زیرمجموعه بیمارستان های
زنجیره ای محب و هیئت امنای صرفهجویی
ارزی در معالجه بیماران وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی می باشد ،اداره می شود.
این بیمارستان در زمینی به مساحت 26000
متر مربع و با زیربنای  12000متر مربع توسط
خیرین سالمت (موسسه عمران کاشان) با
اعتباری بالغ بر  40میلیارد تومان احداث و
توسط موسسه محب سالمت کاشان با اعتبار
اولیه به میزان  40میلیارد تومان تجهیز گردیده
است.
این مجموعه درمانی دارای  6اتاق عمل و با 120
تخت بیمارستانی دارای بخش های رادیوتراپی،
براکی تراپی ،شیمی درمانی ،دیالیزCCU، ،
 ، ICUرادیولوژی ،سنگ شکن ،ارتوپدی،
چشم پزشکی ،ارولوژی ،جراحی زنان و مردان و
زایمان ،جراحی ترمیمی و زیبایی،الپاراسکوپی،
جراحی مغز و اعصاب ،جراحی های عمومی
،جراحی قلب باز ،اورژانس شبانه روزی داخلی
و جراحی ،پاتولوژی،آزمایشگاه تشخیص تست
کرونا،آزمایشگاه تشخیص طبی ،آزمایشگاه
سلولی و ملکولی ،ازن تراپی ،سیتی اسکن،
سونوگرافی ،آنژیوگرافی ،اکوکاریوگرافی،آنالیز
پیس میکر،اسپیرومتری(تست تنفس)،نوار
مثانه(یورداینامیک)،بیوپسی،نوار عصب چشم
و گوش ،آندوسکوپی کلونوسکوپی و،ERCP
تست ورزش ،تست خواب ،و  25کلینیک
تخصصی و فوق تخصصی می باشد.
برخورداری از مدرنترین تجهیزات پزشکی
با آخرین تکنولوژی روز دنیا و حضور 135
پزشک حاذق در این مرکز درمانی باعث شده تا

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

خدمتماندگار...

کیفیت درمان و روند بهبود بیماران مورد تقدی ِر
مراجعان دریافت کنندهی خدمت قرار گیرد.
ِ
محوطه سازی زیبا با طراحی فضای سبز
مناسب به منظور افزایش آرامش بیماران،
طراحی داخلی ویژه و همچنین استفاده از
رنگ های روح بخش به منظور کاهش استرس
و آالم مراجعین ،وجود اتاق های تک تخته و
دو تخته با سرویس های بهداشتی اختصاصی
و تجهیز و راه اندازی واحدهای بی نظیر کافی
شاپ منحصر به فرد جهت آسایش بیماران
و مراجعین را می توان از دیگر امتیازات این
مجموعه برشمرد.
کسب رضایتمندی بیماران مسئولیت خطیری
است که تک تک اعضای بیمارستان فوق
تخصصی آیت ا ...یثربی کاشان بر آن اهتمام
دارند.
در طی چهارسال گذشته این مجموعه درمانی
موفق شد همچون ستاره ای درخشان در حوزه
خدمات درمانی خوش بدرخشد که می توانیم
به چکیده ای از آن اشاره کنیم:
بیمارستان فوق تخصصی آیت ا ...یثربی تاکنون
موفق شده استاندارهای بین المللی مدیریت
کیفیت را در این بیمارستان پیاده سازی و به
گواهینامه های جهانی
-1استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت
ISO9001:2015
 -2استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت
حرفه ای ISO45001:2018
-3استاندارد بین المللی محیط زیست
ISO14001:2015
-4استاندارد ملی سیستم آراستگی محیط کار
 ISIRI22420:2016دست پیدا کند.
همچنین این بیمارستان توانسته تئوری های
نوین مدیریتی را در این مجموعه درمانی
اجرایی نماید که دستاوردهای آن کسب رتبه
اول سومین جشنواره سالمت محور کشور در
سال  ،98کسب رتبه اول پنجمین همایش ملی
کیفیت و مشتری مداری در سال ،98کسب رتبه
اول جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی در
سال ،97کسب رتبه اولین بیمارستان دوستدار
کتاب کشور در سال  97و کسب رتبه نشان
عالی مدیریت در سال  99بوده است.

*برگزاری جلسات منظم کتابخوانی
این بیمارستان در راستای ایفای مسئولیت
اجتماعی و فرهنگی همپای ارائه خدمات درمانی
و پزشکی به مباحث فرهنگی و اجتماعی نیز
توجه داشته و بر همین اساس در اسفندماه سال
 1396با افتخار به عنوان نخستین بیمارستان
دوستدار کتاب از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در کشور شناخته و تاکنون  55جلسه
کتابخوانی برگزار نموده است.

* برگزاری منظم نمایشگاه های فرهنگی
و هنری محب
در بیمارستان فوق تخصصی آیت اهلل یثربی
عالوه بر این که درمان بیماران در اولویت قرار
داد به ارتقای روحیه و نشاط آنان نیز توجه
می کنند و با برپایی  24نمایشگاه فرهنگی و
هنری در زمینه خوشنویسی ،نقاشی ،کاریکاتور،
نستعلیق و  ...بیمارستان را به گالری هنرمندان
تبدیل نموده است.
*اجرای طرح نظر سنجی در بیمارستان
بیمارستان فوق تخصصی آیت اهلل یثربی
کاشان با استفاده از روش ( costomer
 ) satisfaction managementبا استقرار
کارشناس مقیم از سوی شرکت مشاور در
بیمارستان،سطح رضایتمندی بیماران را از
لحاظ ارائه خدمات به گیرندگان خدمت ارزیابی
کرده و همچنین به صورت تلفنی از بیماران
ترخیص شده بیمارستان نظر سنجی به عمل
می آورند و به صورت روزانه و ماهانه به مدیران
ارشد بیمارستان گزارش می دهند .برطبق
ارزیابی های انجام گرفته 95درصد مراجعین از
خدمات بیمارستان رضایت داشته اند.
* دارندهی اولین همراه سرا در کاشان،
ویژه بیماران
بیمارستان فوق تخصصی آیت ا ...یثربی با
احداث اولین همراه سرای بیمارستانی در
کاشان شرایطی به وجود آورده که بیماران
دغدغهای به جز درمان خود نداشته باشد .در
این راستا،سال  98اولین همراه سرای سنتی
با کلیه امکانات رفاهی و با هزینهای بالغ بر

 11میلیارد ريال بازسازی و در اختیار بیماران
نیازمندی قرار گرفت که از شهرها و استان های
دور جهت سیر درمان بیمارستان فوق تخصصی
آیت ا ...یثربی را برگزیدهاند تا در مدت تحت
درمان در این همراه سرا اسکان یابند.

* احداث همراه سرای  42واحدی
با عنایتی که خیرین بزرگوار به این مجموعه
درمانی دارند یک باب همراه سرای  42واحدی
نیز در زمینی به مساحت  3800متر و با زیر
بنای چهارهزار متر مربع در نزدیکی بیمارستان
در چهار طبقه در حال احداث است که در
آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار می گیرد.
* برگزاری کالس های تاب آوری نوین در
بیمارستان
با توجه به اینکه این بیمارستان مرکز درمان
بیماران سرطانی می باشد ،کالس های تاب
آوری نوین (مدیریت هیجانات و کاهش
استرس) به صورت کامال رایگان برای آنان
برگزار می شود که بیمارستان با توجه به
استقبال این بیماران تاکنون بیش از 115
کالس برای این طیف از بیماران برگزار نموده و
همچنین تورهای گردشگری و بازدید از بناهای
تاریخی و کالس های ورزشی نیز برای این
بیماران برگزار می شود.
* اولین و تنها بیمارستان دارای مجوز بین
الملل در منطقه
بیمارستان فوق تخصصی آیت اهلل یثربی
خدمات خود را از مرزهای کشور نیز فراتر برده
در کالس جهانی ارائه می دهد و با توجه به
زیر ساخت های مناسب درمانی و پیشتازی در
عرصه ارائه نوین خدمات سالمت ،اولین و تنها
بیمارستان دارای مجوز پذیرش بیماران بین
الملل منطقه می باشد.
* مروری مختصر بر کارنامه و خدمات چهار
ساله ی بخش های درمانی بیمارستان
بیمارستان فوق تخصصی آیت اهلل یثربی ارائه
طیف گستردهای از خدمات تخصصی و فوق
تخصصی محیطی فراهم نموده که تاکنون بالغ
بر  500هزار نفر از خدمات بیمارستان بهره
مند شده اند .همچنین حضور  135پزشک
متخصص و فوق تخصص در بیمارستان آیت اهلل
یثربی گواه این است که ما انتخاب اول پزشکان
و بیماران هستیم.
تاکنون بیش از  3500مادر باردار بهترین لحظه
های زندگیشان را با تولد فرزند دلبند خود

در این بیمارستان ثبت کردند .انجام  14هزار
عمل جراحی موفق با حضور پزشکان متخصص
و فوق تخصص نیز حاکی از نگاه خاص و ویژه
پزشکان و بیماران به این مجموعه می باشد.
برای مدیریت ،کادر درمان و پرسنل باعث
افتخار است اعالم نمایند که طی چهار سال
گذشته به سه هزار بیمار دیالیزی بیش از 30
هزار جلسه درمان رایگان ارائه شده است.
بیمارستان مفتخر است که مدرن ترین دستگاه
های تشخیص درمان سرطان کشور در این
بیمارستان فعال و مورد استفاده بیماران می
باشد .در راستای ایفای خدمتی دیگر در حوزه
مسئولیت های اجتماعی نیز 65000 ،جلسه
رادیوتراپی 1700 ،براکی تراپی و 15000
شیمی درمانی بدون دریافت فرانشیز و به
صورت رایگان توسط بیمارستان ارائه شده که
بار مالی آن بالغ بر  25میلیارد تومان می باشد.
وجود پزشکان مجرب و دستگاه های مدرن
تصویربرداری و پرسنل متعهد در این بیمارستان
موجب شده که طی چهار سال گذشته بیش
از  900هزار نوع خدمات تصویربرداری به
مراجعین ارائه شود .بهترین و مجهزترین
دستگاه های آندوسکوپی و کلونوسکوپی نیز
با حضور پزشکان متخصص گوارش در این
بیمارستان وجود دارد و تاکنون به چهار هزار
بیمار خدمات درمانی ارائه شده است.
تجهیزات آزمایشگاهی بیمارستان فوق
تخصصی آیت اهلل یثربی از آن حد از کیفیت
برخوردارند که طی چهار سال گذشته به بیش
از  200هزار نفر خدمات آزمایشگاهی ارائه داده
است .همچنین به منظور رفع دغدغه های مالی
مراجعین با کلیه بیمه های پایه و تکمیلی
قرارداد منعقد شده است.کلیه سوابق پزشکی
بیماران این بیمارستان نیز در قالب فایل
ِ
سهولت درمان در
الکترونیکی نگهداری و جهت
اختیار پزشک قرار می گیرد.
* مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان
فوق تخصصی آیت اهلل یثربی مزین به نام
شهید دکتر زارع
در راستای ارجگزاری به تالش ها و زحماتِ
مجاه ِد مدافع سالمت ،مرکز توسعه تحقیقات
بالینی بیمارستان مزین به نام شهید «دکتر
زارع» شد .دکتر محمد زارع از اعضای هیئت
موسس بیمارستان فوق تخصصی آیت اهلل
یثربی بود و زحمات زیادی در تاسیس و راه
اندازی مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان
متحمل شد ،مرکز توسعه تحقیقات بالینی
بیمارستان از سال  1396با مجوز وزارت
بهداشت راه اندازی شده و تاکنون تحقیقات
گسترده پژوهشی در زمینه سرطان در این
مرکز انجام گرفته است.
با هدف ارج نهادن به زحمات این اسوه علمی و
پژوهشی و در آستانه چهلمین روز شهادت این
شهید واالمقام ،مرکز توسعه تحقیقات بالینی
بیمارستان به نام شهید مدافع سالمت «دکتر
زارع» نامگذاری گردید.

