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رمضان و روزه داری 
در عصر کرونایی

نخستین گفت و گو با ویروس کرونا در کاشان؛ )طنز(

تکذیب می کنم! از نظر من هیچ 
شنبه ای عادی نیست !! 

در حاشیه جلسه رئیس دانشگاه کاشان با وزیر علوم؛

کتاب برای خواندن است یا زیر 
مانیتور؟!

  با شیوع کرونا ویروس
 از خانه نشینی اقتصاد گردشگری تا 
فرصت سازی برای صنعت گالبگیری
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هولوکاست دلخراش حیوانی،
  تازه ترین دستپخت ابنای بشر
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استقبال بی سابقه مردم از بورس

شستا، رکورد تاریخ بورس ایران  را شکست
4

مدیر ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری کاشان 

مطرح کرد
شهرداری هم رزم 

مدافعان حریم سالمت 
در دوران شیوع کرونا

بدنبال رشد شاخص اتفاق افتاد 

حضور فعال و بی سابقه 
22مردم کاشان در بورس

به بهانه روز کارگر 
اتحاد و تشکیالتی  شدن  نیاز جامعه کارگری

2

آزاده خراسانی* سال 98 سال عجیبی برای گردشگری ایران بود. سالی که 
با شروع سیل نوروزی به مردم تاکید شد مسافرت های خود را لغو کنند و از 
آژانس ها، هتل ها و... نیز خواسته شد که هیچ خسارتی دریافت نگردد و این 

یعنی کنسل شدن تورها و بیکار شدن راهنمایان گردشگری کشور!
آبان ماه نیز راهنمایانی که منتظر تورهای ورودی بودند، با گرانی بنزین و 
ناآرامی مردمی مواجه شدند.  گردشگرانی که داخل ایران بودند نیز به دنبال 
راهی سریع برای بازگشت به کشورشان بوند و آنهایی هم که قصد آمدن 
داشتند سفرشان را یا لغو و یا به تعویق انداختند. پروسه ای که تا پایان آذرماه 

ادامه داشت و این باز یعنی بیکار شدن راهنمایان گردشگری! 
و اما زمستان و حادثه شوم ترور سردار سلیمانی و خطای انسانی در هدف قرار 
گرفتن هواپیمای اوکراینی، ضربه ی مهلک دیگری بر پیکره بی جان صنعت 
گردشگری کشور بود. همه فعاالن عرصه گردشگری از جمله »راهنمایان« 
کورسوی امیدی به نوروز 99 و به خصوص در کاشان به فصل گالب گیری 
داشتند که آن هم با استمرار شیوع ویروس عجیب و رازآلود کرونا به کل از بین 

رفت. و باز بیکاری قسمت و نصیب راهنمایان گردشگری !!
حتما شما هم این جمله کلیشه ای را شنیده اید: »راهنمایان سفرای فرهنگی 
هر کشور هستند«. اما به راستی سهم راهنمایان گردشگری از کمک ها و 
حمایت های دولتی چیست؟ افرادی که حتی مشمول بیمه نیز نیستند و 

آینده شغلی آنها همانند برگ های آویزان به درختی در خزان می ماند، افرادی 
که دارای باالترین استعدادها در یادگیری زبان های خاص، مدیریت بحران، 
مسؤلیت پذیری، نظم و انضباط، مهارت های برقراری ارتباط و صدها هنر دیگر 
هستند حال باید به فکر چاره و انتخاب شغلی باشند که شاید در آن به اندازه 

یی که می توانند مفید نخواهند بود.
 راهنمایان گردشگری در این بحران که انتهای آن مشخص نیست تمامی 
درآمد خود را  از دست داده و مشخصن نیست تا پایان سال نیز کسب وکارشان 

به چه شکل خواهد بود و معیشت آنها چگونه تامین می شود. 
محسن حاجی سعید »رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی راهنمایان 
گردشگری سراسر کشور« در روزهای اخیر طی نامه ای به وزیر میراث فرهنگی 
فعاالن  به  تومانی  میلیون  وام ۲۰  اعطای  و گردشگری خواستار تخصیص 
گردشگری شده اند تا آنها حداقل بعد از پایان بحران بتوانند به کار برگردند و 

کسب و کارشان را از نو راه بیندازند. 
در این راستا »انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کاشان آران و بیدگل« به 
عنوان انجمنی که تنها مجموعه غیر مرکز استان در بین همتایان خود است، 
نیز طی نامه ای به رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کاشان درخواست حمایت از راهنمایان گردشگری این منطقه را ارایه داده و از 
مسیر این مسؤل مرتبط خواسته است که از طریق استان و وزارتخانه از اعضا 

این انجمن در منطقه کاشان نیز حمایت کنند.
به امید احقاق حقوق این قشر از صنعت گردشگری که در صورت از دست 
دادن نیروهای متخصص فعلی زمان و هزینه زیادی برای تربیت نیروی جدید 

باید صرف شود.
*رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری کاشان، آران و بیدگل

فریادرس راهنمایان گردشگری 
کاشان در  ایام کرونایی کیست؟ 
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هنوز از کرونا فاصله نگرفته ایم
علوم  دانشگاه  درمان  معاون  جعفری،  حاجی  محمد 
پزشکی با بیان اینکه در وضعیت پساکرونا نیستیم، گفت: 
ما با آن شرایط فاصله داشته و هم اکنون در دل بیماری 
کرونا قرار داریم. نباید در جامعه این اشتباه القا شود که 

کرونا تمام شده است و آن را پشت سر گذاشته ایم.
.......................................

مهر و موم 6 مغازه قصابی در راوند
کاشان  دامپزشکی  شبکه  رئیس  میرزایی،  شاه  عباس 
نکردن  رعایت  علت  به  راوند  در  قصابی  مغازه   6 گفت: 
مسائل بهداشتی مهر و موم شدند. این مغازه ها به علت 
ذبح دام خارج از نظارت بهداشتی دامپزشکی و عرضه 

گوشت بدون مهر و برچسب دامپزشکی تعطیل شدند.
.......................................

.......................................
طرح مجازی حفظ قرآن و نهج البالغه

گفت:  امیرالمومنین  مؤسسه  مدیر  زاده،  مجتبی حسن 
در این طرح به صورت تخصصی برای حفظ ۱۵ سوره از 
جزء ۳۰، حفظ کل جزء ۳۰، حفظ سوره های بقره، واقعه، 
الرحمن، یس، حفظ کل و موضوعی قرآن کریم و حفظ 
اعطای  شود.  می  نام  ثبت  نهج البالغه  موضوعی  و  کل 
گواهینامه پایان دوره مدرک حفظ قرآن از معاونت قرآن 
و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  از مزایای این 

دوره است.
.......................................

رتبه نخست کاشان در صادرات فرش 
محمود زارع، رئیس اداره گمرک گفت: این شهرستان با 
از سه میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع فرش  صدور بیش 
جایگاه نخست صادرات فرش ماشینی کشور را دارد. این 
میزان فرش در سال گذشته به وزن هزار و 4۰۰  تن به 
4۵ کشور از جمله کشورهای اروپایی و آسیایی صادرشده 

است که ارزش این صادرات 8۲ میلیون دالر است.
......................................

کمک 330 میلیارد ریالی خیران در 
عرصه بهداشت

علوم  دانشگاه  درمان  معاون  جعفری،  حاجی  محمد 
پزشکی گفت: مردم در نمایش همدلی و هم سویی در 
مقابله با کرونا ویروس بیش از 6۰۰ هزار ماسک، بیش 
مواد  لیتر  هزار   ۱۰ و  فردی  حفاظت  هزارگان   ۱۰۰ از 
از  همچنین  کردند.  کمک  کاشان  بهداشت  به  شوینده 
اعتبارات وزارتخانه نیز حدود 9۱ میلیارد ریال تجهیزات 
ونتی  سی تی اسکن،  شامل  بیمارستان  برای  سرمایه ای 
و  تشخیصی  مانیتور و سایر دستگاه های درمانی  التور، 

دریافت کرده ایم.
.......................................

دستگیری عامل تهدید و مزاحمت در 
فضای مجازی

ماموران  گفت:  کاشان  انتظامی  فرمانده  قربانی،  علی 
مجازی  فضای  طریق  از  که  فردی  فتا  پلیس  انتظامی 
بود،  کرده  شهروندان  برای  مزاحمت  و  تهدید  به  اقدام 
شناسایی کردند. این متهم ۲8 ساله در بازجویی های 
انگیزه  را  شخصی  اختالفات  و  جویی  انتقام  پلیس، 

مزاحمت در فضای مجازی مطرح کرد.

کاشان در نیم نگاه

 ارتباط مخاطبان با هفته نامه مـردم سیـلک

تلفن :55456384 

      www.payk-sialk.ir 

هدف  با  دوازدهم  دولت  برزکی/  خواه  وطن  مهدی 
هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به بورس، چهارشنبه ۲7 
فروردین ماه با عرضه ۱۰درصد از سهام شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی در بورس ، عظیم ترین عرضه اولیه 

تاریخ بورس ایران را رقم زد.
در این عرضه 6.7 میلیارد سهم "شستا" با محدوده قیمتی 
8۵۰ تا 86۰ تومانی هر سهم و سهمیه ۱۰ هزار سهمی هر 
فرد عرضه شد. اما به دلیل استقبال زیاد سرمایه گذاران،  

به هر فرد حدود ۳6۳7 سهم  بیشتر تعلق نگرفت.
از  مردم  نظیر  بی  استقبال  است  روشن  بر همگان  آنچه 
بورس می باشد، چراکه طبق برخی آمارها تعداد شرکت 
کنندگان در بورس از ۱۳7 هزار نفر در شهریور سال 97 
بعد از یک سال و نیم به ۱میلیون و668  هزار نفر رسید 

است. 
در این میان عرضه اولیه شستا را می توان اوج استقبال 
مردم از بورس دانست . استقبالی که شاید در سال 99 با 
سیاست بورسی دولت می تواند فرصت باشد و هم تهدید، 
چرا که افراد با هر توان مالی و اندک سواد بورسی وارد بازار 
می شوند و هر حرکت هیجانی می تواند ضربه سنگینی 

برای خود و بورس به همراه داشته باشد. 
حال شاید از خود بپرسید اهمیت شستا در چیست؟ و چرا 
در یک اقدام بی سابقه رئیس جمهور در هیئت دولت از 

عرضه اولیه ای حمایت می کند؟
شستا ؛ هلدینگ چند رشته ای، متشکل از ۱87 شرکت 
که ازاین تعداد 8۲ شرکت بورسی هستند، که می توان 
اکسیر،  داروسازی  داروپخش،  کارخانجات  شرکت  به 
داروسازی فارابی، داروسازی ابوریحان، و دیگر شرکت های 

پتروشیمی و سیمان  اشاره کرد. 
و  بازنشستگان  که  عمومی  سرمایه گذاری  شرکت  شستا 
تامین  اجتماعی مالکان اصلی آن  بیمه شدگان سازمان 
محسوب می شوند. اما از گذشته تا کنون اختیار تعیین 

و  بوده  دولت  با  سازمان  این  مدیره  هیئت  و  مدیرعامل 
هست. به موازات آن  سیاستگذاری نیز مطابق میل دولت 
مالکان  به  مفیدی  خدماتی  است  نتوانسته  هرگز  و  بوده 

خود ارائه دهد.
عرضه شستا در بورس همچون تیری رها شده از کمان 
قرار است چند هدف را نشانه بگیرد ،که می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد.
حدود  که  جامعه  مازاد  نقدینگی  از  بخشی  جذب    -۱
۲7۰۰هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود ، که به 
جای گرایش به سمت حوزه های غیر مولد همچون طالو 
ارز در شرایط کنونی نیازهای اقتصادی واحدهای تولیدی 

را تامین کند.
۲- در حالی که اکثر بورس های جهانی شاخص منفی را 

تجربه می کنند بورس ایران رشد مثبت در پیش گرفته 
از  نشان  کنونی  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  است،که 
سیاست نخ نما شده دولت ها دارد که تمایل ندارند بورس 

را شکست خورده تحویل دولت بعدی بدهند.
اسحاق  آل  یحیی  حسابرسی:  و  مدیریت  شفافیت   -۳
از  پیش  شستا  دارد  اعتقاد  اقتصادی  فعال  و  کارشناس 
از  که  بود  شده  تبدیل  سیاسی  قدرت  مرکز  یک  به  این 
این بابت کشور خسارت های فراوانی دید. در دهه شصت 
دولت برای جبران کسری بودجه اش بخشی از دارایی های 
شستا را قرض گرفت و بعد از مدتها در عوض آن قرض، 
تعدادی از واحدهای اقتصادی خود را به شستا واگذار کرد. 
با این وجود شرکت های شستا متأسفانه سودآوری زیادی 
نداشتند و زیان هایشان بعضا با پوشش های حسابداری 

اولین  عرضه،  این  با  که  گرفت.  می  سامان  و حسابرسی 
حسابداری،  امور  همه  که  بود  خواهد  این  بزرگش  اثر 
حسابرسی، مالی و مدیریتی این شرکت ها شفاف می شود 
بنابراین اتفاق مبارکی است و آثار خوب اقتصادی را در پی 

خواهد داشت.
مقداری  تواند  می  شستا  های  شرکت  سهام  عرضه   -4
ها  سهام  گذاری  قیمت  و  کند  منطقی  را  بورس  اوضاع 
آنکه  حال  شود.  انجام  اقتصادی  های  واقعیت  براساس 

درباره بورس تعبیر "حباب" به کار می رود. 
به طور مثال به ادعای یکی از اساتید اقتصاد شرکتی که 
سه سال است طبق حسابرسی های صورت گرفته مشمول 
ماده ۱4۱ قانون تجارت است و ورشکسته اعالم شده سهام 
آن از 6۰ تومان به 6۰۰۰ هزار تومان رسیده است که خبر 
ازسیطره سفته بازان بر بازار بورس می دهد. البته اگر  این 

حباب ها بترکد آثار بدی بر جای خواهد گذاشت.
برخی  اعتقاد  به  شده  ذکر  موارد  مقابل  نقطه  اما    -۵
کسب  شمایل  و  شکل  بیشتر  عرضه  این  کارشناسان 
درامد برای دولت داشت، تسویه بخشی از بدهی۲۵۰هزار 
میلیاردی دولت به تامین اجتماعی و بیمه ها. حال آنکه 
و  ها  بیمه  به  باالی خود  بدهی های  دلیل  به  که دولت 
در  بیکاری  بیمه  پرداخت  و  کارگران  بیکاری  همچنین 
دوران کرونای، تحت فشار قرار دارد.گرچه دولت مدعیست 
و  کارگران  رفاه  جهت  در  واگذاری  این  از  حاصل  عواید 
بازنشستگان به عنوان مالکان اصلی شستا هزینه خواهد 

شد.
اظهار نظر های متعدد مسئوالن گویای آن است که شستا 
دولت  توسط  شده  ارائه  هدلدینگ  ابر  آخرین  و  اولین 
سازمان  کل  رئیس  اظهارات  به  توجه  با  و  بود  نخواهد 
خصوصی سازی "ایمیدرو" هلدینگ بزرگ دیگری خواهد 
البته   که  شد  خواهد  بورس  راهی  شستا  از  پس  که  بود 
عرضه آن  نیازمند دریافت مصوبه هیأت وزیران می باشد. 

شستا، رکورد تاریخ بورس ایران  را شکست

جشنواره گالبگیری امسال در کاشان 
برگزار نمی  شود

مهران سرمدیان، رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری 
تا  کاشان  در  گالبگیری  جشنواره  هیچ  گفت:  کاشان 
و  تاریخی  اماکن  است.  نشده  برنامه ریزی  بعدی  اطالع 
گردشگری کاشان همچنان بر اساس تصمیم ستاد ملی 
مبارزه با کرونا تعطیل است و هیچ برنامه و جشنواره ای 
برای ایام گالبگیری و اردیبهشت ماه در کاشان در نظر 

گرفته نشده است.
.......................................

آبگیری 17 بند آبخیزداری در کاشان
و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  شریفی،  مهدی  محمد 
گنجایش  با  آبخیزداری  بندهای  این  گفت:  آبخیزداری 
آباد،  فتح  مناطق  در  مکعب  متر  میلیون   ۵ به  نزدیک 
آباد،  ناجی  آذران، چنار،  برزک،  قهرود، مشکات،  ارمک، 

آب شیرین و کامو قرار دارند. 
با افزایش دمای هوا و ذوب برف ها در ارتفاعات شهرستان 
پیش بینی می شود بیش از ۱۰ میلیون متر مکعب آب 
در حدود 4۰ سازه آبخیزداری ذخیره شود. پارسال برای 
و  قمصر  بخش  روستای   ۵ مالتی  و  سنگ  بند  ساخت 
بخش برزک و اصالح و مرمت طرح پخش سیالب شهر 
کامو و روستاهای آزران و قهرود از محل صندوق توسعه 

ملی 7۰ میلیارد ریال هزینه شد.
.......................................

شناسایی گونه نادر کرکس مصری 
حسین خادمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست گفت: 
یک پرنده کرکس مصری از گونه های بسیار نادر و در 
حال انقراض در زیستگاه های طبیعی شهرستان کاشان 
کرکس  نام  به  که  مصری  کرکس  شد.  ثبت  و  مشاهده 
فرعون نیز معروف است یک گونه درمعرض خطرازتیره 
عقابیان است. زیستگاه این پرنده از جنوب غربي اروپا و 

شمال آفریقا تا هند است و در ایران نیزیافت مي شود
.......................................

توزیع 350 سبد کاال به خانواده های نیازمند
کریمی، مسئول موسسه آبشار عاطفه های فین کاشان 
همای  طرح  قالب  در  و  رمضان  مبارک  ماه  در  گفت: 
تحت  نیازمند  های  خانواده  به  کاال  سبد   ۳۵۰ رحمت 
پوشش موسسه توزیع می شود که ارزش ریالی هر یک از 

این سبدهای غذایی 4۰۰ هزار تومان می باشد.
.......................................

دوخت بیش از هشت هزار و 200 
ماسک و لباس ایزوله 

نگین معزی، رئیس دانشکده فنی و حرفه ای دختران با 
اشاره به فعالیت بیش از ۳7 نفر از بانوان جهادگر کاشانی 
محل  از  گفت:  ایزوله  لباس های  و  ماسک  دوخت  برای 
هدایا و نذور اساتید و کارکنان دانشکده نیز افزون بر ۵۰ 
میلیون ریال وجه نقد جمع آوری و برای تأمین مایحتاج 
و  مردمی  قرارگاه  اختیار  در  کرونا  با  مبارزه  برای  الزم 

جهادی شهید قاسم سلیمانی کاشان قرار گرفته است.
.......................................

بازگشت والیبالیست کاشانی تیم لوبه 
ایتالیا به کشور 

به  اشاره  با  شهرستان  والیبال  هیات  عضو  دقیق،  اصغر 
شیوع ویروس کرونا در جهان از جمله ایتالیا و تعطیلی 
والیبال  تیم  بازیکن  غفور  امیر  گفت:  ورزشی  مسابقات 
لوبه، از ایتالیا به فرانسه رفت و از آنجا به تهران بازگشت. 
مصدومیت  دلیل  به  گذشته  سال  اواخر  که  غفور  امیر 
برخی بازی ها از جمله رقابت های انتخابی المپیک را از 
دست داده بود، فصل جاری در تیم لوبه بازی می کند که 
ایتالیا، لیگ قهرمانان  در دو سال گذشته قهرمان لیگ 

اروپا و جام باشگاه های جهان شده است.
.......................................

کشف بیش از هفت تن مواد غذایی فاسد
گفت:  کاشان  محیط  بهداشت  مسئول  دهقانی،  مسعود 
بازرسان بهداشت بیش از 7 هزار و ۳۰۰ کیلوگرم مواد 
این  نابود کردند.  و  تاریخ گذشته کشف  و  فاسد  غذایی 
میزان مواد غذایی فاسد در بازرسی های کارشناسان از 
با هماهنگی  و  آوری  مواد غذایی جمع  عرضه کنندگان 

مقام قضایی شهرستان معدوم شد.
.......................................

ارائه مشاوره رایگان برای کاهش 
استرس کرونایی

گفت:  معراج  فرهنگسرای  مدیر  هاشمی،  رضا  سید 
شهروندان  حال  رفاه  منظور  به  رایگان  مشاوره  خدمات 
و دسترسی آسان افراد تا پایان اردیبهشت ماه به صورت 

رایگان از سوی این فرهنگسرا ارائه می شود.
.......................................

توزیع 280 تن برنج و شکر در شهرستان
مسعود خاندایی، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری 
و  اقتصادی  جنگ  سخت  وضعیت  به  توجه  با  گفت: 
مشکالت مردم و از سویی دیگر شیوع کرونا در منطقه، 
به منظور تامین بخشی از نیازهای مردم در حدود ۲8۰ 
تن برنج و شکر با نرخ دولتی در ماه مبارک رمضان توزیع 

می شود.
.......................................

کشف جسد مردی در خزاق
سید منصور میرابوطالبی، رئیس جمعیت هالل احمر کاشان 
از کشف جسد مرد جوانی در محدوده رودخانه خزاق این 
شهرستان خبر داد و گفت: در پی تماس مرکز آتش نشانی 
مبنی بر کشف یک جسد در محدوده این رودخانه، تیم نجات 
پایگاه شهدای امدادگر جمعیت هالل احمر نیز به منطقه 
اعزام شد. با توجه به گزارش دامداران خزاق مبنی بر مشاهده 
پیکر بی جان یک مرد جوان در شیار رودخانه خزاق، تیم های 
آتش نشانی و هالل احمر نسبت به رهاسازی متوفی اقدام 
کردند. علت مرگ و وقوع حادثه از سوی عوامل انتظامی و 

دادستانی در دست بررسی است.

کاشان در نیم نگاه

کردار  نیم  گفته چون  »دو صد  مصرع  برای  بخواهیم  اگر  پور/  حمیدرضا صالح 
نیست« مصداقی دست و پا کنیم بی گمان این عکس نمونه مناسبی است! تصویری 
پایگاه  یک  خانه  »هر  برنامه  زنده  پخش  شب  چند  دانم  نمی  پایان  در  رمانتیک 

سالمت« در کاشان و از شبکه اصفهان در این ایام کرونایی. 
»هر خانه، یک پایگاه سالمت« برنامه ای بود که توسط همشهریان ما در فروردین 
ماه هر شب از شبکه استانی روی آنتن رفت. دست پختی که البته کم بیننده نداشت. 
دوستان همه تالش شان را مبذول داشتند تا با استفاده از همه پتانسیل فنی - هنری 
کاشان بتوانند کاری ماندگار روی آنتن ببرند و از شما چه پنهان کمی تا قسمتی  هم 

البته در اجرا و نه در »انتقال پیام« موفق بودند.
می پرسید چرا ناموفق در انتقال پیام؟ خب مگر پیام این برنامه و همه هم و غم 
دست اندرکارانش در این هفته ها و یکی دو ماه پر بحراِن کرونایی، توصیه به رعایت 
ابرام بر  ابتال به کرونا به شهروندان نبود؟ مگر ضمن اصرار و  از  الزامات پیشگیری 

این که »در خانه بمانید«، 
هفته  دو  یکی  این  در 
»فاصله  رعایت  بر  تأکید 
صد  و  اجتماعی«  گذاری 
از  استفاده  استمرار  البته 
برای  بهداشتی  ملزومات 
شعار  کرونا  دادن  شکست 

این برنامه نبود؟ 
اگر نگارنده را به زیادکردن 
متهم  ماجرا  داغ  پیاز 
بپرسم:  باید  کنید  می 
عکس  این  داستان  پس 
و  تنگاتنگ  عشقوالنه ِی 
چیست؟!  هم  دوشادوش 
گوید  ما می  به  این عکس 
که  حاال  عوامل،  دوستان 

شب آخر پخش برنامه فرارسیده، بعد از خداحافظی مجری، تنگاتنگ نماینده مردم 
و رییس دانشگاه علوم پزشکی دور هم عکسی به یادگار گرفته اند. بدون ماسک و بی 
توجه به امر الزِم فاصله گذاری اجتماعی!! بدون توجه به آنچه در این شب ها چشم 

در چشم مخاطباِن خانه نشین واگویه کردند!
واقعیت چیست و کجاست؟ نکند کرونا با خداحافظی مجری و اتمام این برنامه دمش 
را روی کولش گذاشته و از کاشان رفته و ما بی خبریم؟ آقای تهیه کننده، آقای 
کارگردان؛ مگر ما مردم نامحرمیم؟! چرا نمی گویید موج دوم و سوم کرونا یک افسانه 
و مهمل بیشتر نیست؟!! چرا نمی گویید کرونا تمام شد و رفت تا ما هم مثل شما 

»رخت ضدکرونایی مان« را از تن به در کنیم؟!!

از شوخی گذشته، فکرش را بکنید این عکس در ابعاد وسیع و گسترده در فضای 
مجازی منتشر شده باشد و شمای مخاطب نیز که به احتمال یکی از بینندگان هر 
شبی »هر خانه، یک پایگاه سالمت« بوده اید. با دیدن این عکس انگشت به دهان 
بمانید که پس تکلیف آن همه پیام در زرورق محتواهای جدی و طنز چه می شود؟!
به قول آن پیام مجازی زیر عکس، هر چه رشته بودید پنبه شد. به همین ساده گی 
و به همین نگاه بیهوده انگارانه در عمل به کالم و گفتار. ما هم می گوییم هر چه 
هزینه و بودجه از جیب بیت المال و از اعتبار مادی فالن اداره و نهاد پای این برنامه 
ریخته شد، دود شد و به هوا رفت چون فضای مجازی است و ناغافل ممکن است 
هر دم و هر آن مثل داستان این عکس، حقیقتی را عیان کند که ما را خوش نیاید!
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرستان را هم البالی این جمع می بینیم! کسی که 
که در شبهای روی آنتن رفتن »هر خانه، یک پایگاه سالمت« چند شبی آمد و در 
خالل توصیه هایش گفت: »خواهش می کنیم در خانه بمانید، در جمع ها حاضر 
پزشکی  های  توصیه  و  نشوید 
تا  کنید  مراعات  را  ضدکرونایی 
حاال  شود«  قطع  کرونا  زنجیره 
این  انگار  که  شده  رو  سندی  اما 
نه  و  بوده  مردم  برای  ها  توصیه 
برای مسؤالن!! و این عکس یعنی 
آهای مردم و بینندگان عزیز؛ ما 
را ببخشید و عفو کنید اگر توصیه 

کنندگان عمل گرایی نبودیم.. 

پی نوشت: رییس دانشگاه علوم 
به  واکنش  در  کاشان  پزشکی 
انتشار این عکس گفت: خواهش 
تری  روشن  ذهن  با  کنم  می 
بنگرید. با این نوع انتقادها کاشان 
عده  این  شد.  نخواهد  استان  ما 
تنها برای ۵ ثانیه دور هم جمع شدند و قبل از این عکس همه ماسک به صورت 

داشتند.

مردم سیلک: آیا وقتی در نشست خبری دانشگاه علوم پزشکی کاشان که قرار است 
از آن تصویری هم منتشر شود فاصله گذاری اجتماعی رعایت و اغلب حاضران مجهز 
انتهای  به ماسک هستند گرفتن عکس یادگاری در حالت فشرده و چسبیده! در 
برنامه ای که شعار و هدفش القای فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از بی مباالتی در 

رعایت اصول بهداشتی ضد کرونایی است، چه لزومی داشت؟

عالمان بی عمل به روایت عوامل یک برنامه !
فشرده وکنار هم در پشت صحنه یک برنامه ضدکرونایی !!

یک  میانه  در  را  کارگر  روز  امسال   / مردم سیلک  
بحران فراگیر جهانی گرامی می داریم . بحران شیوع 
ویروس کرونا نه تنها عرصه را بر نفس ها بلکه عرصه 
را بر معیشت بسیاری از کارگران و دیگر اقشار ضعیف 
جامعه نیز تنگ کرد . کرونایی که البته نشان داد کارگر 
کرونای  تعطیالت  هوای  در  نفسش  وقتی   . تنهاست 
تنگ بود و مجبور بود برخالف دیگران سر کار حاضر 
. کارگر  اجازه تعطیلی نمی داد  شود چرا که کارفرما 
وقتی   . بیند  می  رفته  باد  بر  را   حیثیتش  و  منزلت 
ارزش  امضای حامیانش در شورای عالی کار از مداد 
است  کمتر  کودکش  رنگی  مداد  جعبه  در  سفیدرنگ 
رسانه  و  نهاد  و  تشکل  نام  با  ای  عده  بیند  .وقتی می 
برای خود بریز و بپاش می کنند و این کارگر است که 

باید حقوقش را در کف خیابان جمع کند . کارگر امروز 
.کارگر  نیست  ریسندگی دیروز  پنج کالسی  آن  دیگر 
که  است  دهه شصتی  لیسانس  فوق  و  لیسانسه  امروز 
را خرد  او  داری  سرمایه  تفکر  داند چگونه  می  خوب 
می کند . به قول شاعر نمیدانیم چه میخواهم  بگوییم  

زبانم در دهان باز بسته است . سال 99 تلنگری است  
 . دراندازد  نو  طرحی  باید  که   ، کارگری  جامعه  برای 
طرحی نو از جنس خودآگاهی ، از جنس کارگری و نه 
رفتاری هیجانی ساخته چند پست میز نشین سیاسی 
شود  زنده  باید  گری  مطالبه  مفهوم    . طلب  منفعت 
منزلتی  و  حقوق   ، کارگر  منزلت  و  حقوق  مطالبه   .
و  اتحاد  . هدف،  دارد  مذهب  و  فرهنگ  در  ریشه  که 
تشکیالتی  شدن  کارگران  است .که باید شکل بگیرد 
و حفظ شود . کارگر باید بداند تشکلی از کارگر حمایت 
خواهد کرد که از بطن جامعه کارگری باشد . کارگران 
باید خویشتن را به عنوان نه یک نیروی حاشیه نشین 
در تولید بلکه یک نیروی تاثیر گذار در تولید و اقتصاد 

جامعه  دریابد.

به بهانه روز کارگر 
اتحاد و تشکیالتی  شدن  نیاز جامعه کارگری

 بورس سبزترین دوران خود را تجربه می کند . شاخص 
های که رشد چند برابری را به رخ می کشد سود بانکی 
که کاهش یافته است و دیگر رقبتی برای سپرده گذاری 

در بانک ها نیست. 
از  استقبال  گذشته  ماه  یک  طی  تا  شد  ای  بهانه  اینها 
بورس حال و هوای دیگری به خود بگیرد . تنوع سهام و 
عرضه های اولیه، موجب جذابیت بورس تهران شده است 
از بورس در طول تاریخ ۵۲ ساله بورس  .استقبال مردم 

بی نظیر است.

پیشخوان  دفاتر  و  بورس  های  کارگزاری  که  استقبالی   
تهران و دیگر شهرستان را با ازدحام جمعیت مواجه نموده 
است . کاشان نیز از این قائله مستثنی  نبوده و حضور خود 

را به رخ می کشد.
ها  کاشانی  معامالت  حجم  آمده  بدست  اطالعات  طبق 

فقط در فروردین ماه سال جاری در بورس به حدود 7۰8 
استانها  مراکز  برخی  به  نسبت  که   رسید  ریال  میلیارد 
با حجم معامالت به  آباد  و بوشهر  نظیر  سمنان ، خرم 
ترتیب 68۵ ، ۱4۵و ۳9 میلیارد ریال پیشتاز بوده است. 
این حجم از معامالت طی یکماه در کنار حجم معامالت 

کل سال گذشته که  رقم  94۰ میلیارد تومان  را  نشان 
می دهد حاکی از استقبال و ورود نقدینگی بیشتر مردم 

منطقه کاشان  به بورس می باشد.  
این عطش سیری ناپذیر مردم جهت حضور در بورس و 
که  است  حالی  در  بورس  به  خود  های  سرمایه  انتقال  
با  بایست ضمن مشورت  می  مردم  معتقدند  کارشناسان 
متخصصان و رعایت جانب احتیاط اقدام به سرمایه گذاری 
احتمالی قیمت در  بازار و ریزش  تکانه های  تا در  کنند 

بازار متضرر نشوند.

بدنبال رشد شاخص اتفاق افتاد 

حضور فعال و بی سابقه مردم کاشان در بورس
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پارک بانوان را به ورزش بانوان اختصاص دهید
زیان  باعث  بانوان  ورزش  سالن های  طوالنی مدت  تعطیلی 
تعطیالت  این  از سوی دیگر  و  مربیان آن گشته  و  مدیران 

های  بیماری  جسمی و روحی روانی شاگردان اسباب 
حتی  و  بانوان  پارک  نمی توان  آیا  است.  نموده  فراهم  را 
با  تا  داد  اختصاص  امر  این  به  را  بزرگتر  ورزشی  سالن های 

حفظ فاصله، ورزش و بدنسازی بانوان ادامه یابد.
تواند در ساعت های مختلف توسط گروه ها  این مهم می 
دیگر  یا  شهرداری  به  کرایه  بابت  هم  مبلغی  و  شود  انجام 

مالکان این سالن ها پرداخت شود.
.......................................

صدای مظلومیت صنف ما را به اطالع  برسانید
ما جایگاه داران کشور بعد از مراکز درمانی دومین مکان 

خطرناک برای انتقال بیماری های ویروسی هستیم.
مردم  به  خدمت  ارائه  و  روزی  شبانه  فعالیت  به  مجبور 

عزیزمان بدون لحظه ای توقف می باشیم.
در آبان با گران شدن بنزین بیش از یک سوم درامد ما کم 
شد و االن با این ویروس خطرناک و به اعالم رسمی شرکت 
به  قبل مصرف  به سال  نسبت  نفتی  فراورده های  پخش 

نصف رسیده است.
یعنی هر جایگاه درامدش نصف شده است.

بلکه بسیار زیاد گردیده  نه تنها کم نشده  ولی هزینه ها 
نیرو برای خدمت بیشتر نمی توانیم کم کنیم. 

چقدر  دانیم  می  همه  که  هم  امسال  بیمه  حق  و  حقوق 
اضافه شده تقریبا ۳۱ درصد 

ولی نه تنها حق العمل ما اضافه نشده 
ما تحمیل شده  به  این ویروس هم  با  هزینه های مبارزه 

است. 
تنها صنفی هستیم که بیشترین زحمت را می کشیم. 

ولی هرگز دیده نشده ایم.
دیروز در اخبار دیدم نخست وزیر کانادا از جایگاه داران 
به  خدمت  مقدم  سربازان خط  را  آنها  و  کرد  ویژه  تشکر 

مردم نامید. 
زیر  ما  که  نفت  وزیر  نشنیدم   تاکنون  من  متاسفانه  ولی 
مجموعه آن وزارت هستیم و درامد نفتی داخلی کشور را 
ما جایگاه داران هر روز به خزانه می ریزیم حتی کلمه ای 
تشکر نکرده که هیچ بلکه میلیاردها تومان حق و حقوق 

مسلم ما را در سال های 97 و 98 نپرداخته است. 
از دولت درخواست توجه ویژه داریم. 

اکثر همکاران من در شرف ورشکستگی هستند.
اسداله مسفروش

صدای مردم سیلک

انجمن کلیم کاشانی بیست و پنج ساله شد
بیست  از  کاشانی  کلیم  ادبی  انجمن  مدیر  شیدا  علیرضا 
و پنج سالگی این انجمن در روز هشتم اردیبهشت خبر 
داد. وی در گفتگویی با مردم سیلک به شرح فعالیت های 

صورت گرفته در این مدت پرداخت و یادآور شد:
»۱. بیست پنج سال برنامه های عادی نقد و بررسی اشعار 
و شعر خوانی، بیشتر اوقات، این برنامه ها هفته ای دو بار 
در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، پنج شنبه و جمعه در 

دوره های مختلف برگزار می شده است.
عادی  جلسات  در  ها  خانم  حضور  محدویت  وجود  با   .۲
کلیم  ادبی  انجمن  تاسیس،  از  )قبل  ادبی  های  انجمن 
سنت  این  که  بود  انجمنی  اولین  کلیم،  انجمن  کاشانی( 

غلط را منسوخ کرد.
۳. انتشار دهها جلد کتاب از سوی انجمن، کتابهای عروس 
مهتاب، دختر آفتاب، در فراق ُگل )یادمان محمد وارسته( 
والیت،  سرود  صفحه،  صد  در  کاشان  سخنوران  تذکره 
گلچینی از غزلیات کلیم کاشانی، حدیث دل، نغمه های 
جدایی )یادمان مصطفی فیضی(، تذکره سخنوران کاشان 
تجدید انتشار و تکمیل در ۲۳۰ صفحه، سبزه ی نوخیز، 
همسفر با پاییز یک، همسفر با پاییز دو، مجموعه ُگلباران، 
با پاییز سه، پرواز کن تا آسمان عشق آبی ست،  همسفر 
اند،  پاییز شش، گلها مسافران مسیری دو روزه  با  هسفر 

سایه های تخیل.
شاعراِن  کردن  آشنا  در  سعی  و  ادبی  اردوهای  اعزام   .4
استانهای  به  کشور  سراسر  ادبی  های  انجمن  با  انجمن 
فارس، اصفهان، خراسان رضوی، همدان، آذربایجان شرقی 
)میانه( کرمانشاه، )سراب، بانه( گیالن، مازندران، اردبیل، 
چهار محال بختیاری، و... این اردوها سالی یک بار برگزار 

می شدند.
برای شخصیت  خاص،  سراسری  غیر  های  بزرگداشت   .۵
های ادبی، نجیب کاشانی، مسیح کاشانی، محتشم کاشانی، 

به شکل گسترده.
فیروز کوهی،  امیری  برای  ای  بزرگداشت های منطقه   .6
مصطفی فیضی، سیدرضا آل یاسین، حسین علی منشی، 
پرستش،  محمد  آرانی،  موسوی  شهاب  منشی،  محمود 
عباس حداد. یادبود حجت السالم حاج عبداله مدرس زاده 

مسوول کانون نشر فرهنگ اسالمی.
عباسی  سنتی  هتل  در  مادر،  ی  ویژه  ادبی  همایش   .7

سال۱۳96.
در  ادبی  شخصیت  شش  از  ویژه  تقدیر  و  بزرگدشت   .8
قهرمان،  محمد  پاییز،  با  همسفر  سراسری  های  همایش 
تاج  تاریخی خواجه  بنای  )سال ۱۳94در  کاشانی  مشفق 
وارسته، )سال ۱۳9۵در خانه  الدین( علی شریف، محمد 
مادربزرگ( شهاب تشکری آرانی، پرتو بیضایی آرانی)سال 

۱۳96 در تاالر فرهنگ(.
کنگره  و  سراسری  همایش  دوره  سیزده  برگزاری   .9
اندیشمندان  و  شعرا  حضور  با  کاشانی،  کلیم  بزرگداشت 

سراسر کشور.
۱۰. تولید و جذب، حدود یکصد مقاله برای کلیم کاشانی 
اثر منتشر  آنها توسط خالقان خود  از  او که برخی  آثار  و 

شده است.
۱۱. جذب و دعوت دهها استاد دانشگاه از سراسر کشور 
کلیم  بزرگداشت  های  کنگره  در  شرکت  برای  کاشان  به 

کاشانی.
کنگره  در  کشور  سراسر  از  شاعر  ششصد  حضور   .۱۲
های بزرگداشت کلیم کاشانی، در طول سیزده دوره که 

سیزدهمین کنگره در سال ۱۳96 برگزار شده است.«

مهدی سلطانی راد/ بحران ویروس کووید ۱9 یا همان 
کرونا در حالی سراسر جهان را در نوردیده که تاکنون یک 
از این ویروس نپرسیده حرف حسابش چیست و تا  نفر 
کجا می خواهد بتازاند! ما شاید اولین رسانه در سرتاسر 
گیتی باشیم که برای نخستین بار پای حرفهای ویروس 
پارسال  اسفند  اواسط  از  کرونا نشستیم. گفت و گویی که 
به دنبالش بودیم و به هر دری زدیم تا چهار کلمه از زبان 
این قلمبه ِی شاخک دارِ ترسناک بشنویم و بنویسیم میسر 
نشد. آن هم به دالیلی مثل این که وی یا در مسافرت 
به  استراحت  در  یا  بود  بشر  ابنای  به  انتقال خود  جهت 

سر می برد! 
و  بودیم  کرونا  ویروس  با  گفت و گو  به  مصمم  البته  ما 
این  تا  ننشستیم  پای  از  انگیز  هیجان  رسالت  این  برای 
که فراخوان چند روز پیش دولت و هجوم مردم به دفاتر 
یک  وام  آن  و  مجانی  سیم کارت  گرفتن  برای  پیشخوان 
میلیونی تا بزنند به زخم های متعدد زندگی شان به مثابه 
یک توفیق اجباری عمل کرد تا این ویروس را در کاشان 
گیر بیندازیم و یک گفت و گوی چند دقیقه ای با او ترتیب 

دهیم. 
این هم  هیوالی جهانِی کرونا که چند روز  و  این شما 
پیش به شکل ناگهانی در چهارراه مرکزی کاشان فرصت 

پرسش گری با او و درباره او فراهم شد.
-عه سالم جناب کرونا! خودتونین ؟ 

*علیک، ببخشید شما؟
کاشانم، خواستم چند  نشریات محلی  از  یکی  -خبرنگار 
دقیقه با یه تعداد سؤال وقتتون رو بگیرم اگه میشه. البته 
میدونم سرتون با این صِف گرفتن سیم کارت مجانی شلوغه 

و از سر تعهد کاری خیلی مصمم به انتقال خودتونین! 
*خب اگه سؤاالتت کوتاه باشه مشکلی نیست. منم سعی 

می کنم موجز و مکفی جوابت رو بدم.
-مرسی ازتون !

*خواهش می کنم، با سالم مجدد به شما و خواننده هاتون. 
نمی خوام منت بذارم ولی خب تو یکی دو ماه گذشته 
ایندیپندنت،  شیمبون،  آساهی  با  مصاحبه  درخواست 
واشنگتن پست، الشرق االوسط، فیگارو و لوموند رو جواب 
ندادم چون سرم شلوغ بود ولی تو اولین خبرنگاری هستی 
که ناغافل اینجا منو یهو گیر انداختی! از شانست منم االن 

همچین عجله ای ندارم!!
-آخ جون ! پس بریم سراغ سؤال اول

*در خدمتم
رو  خرج  همه  این  ؟!  ِچ  ِک  حاال  خاب  بگم  -خودمونی 
دست ملت ها و دولت ها گذاشتی شما تا االن. هزاران نفرو 
فرستادی زیر خاک و چند هزار برابرش رو هم از کار و 

کاسبی و زندگی انداختی.
*قبل از هرچیز الزمه یاد و خاطره بزرگان و عزیزانی که 
حق استادی و پیشکسوتی به گردن من دارن مثل وبا و 
سرخک و آبله و تیفوس رو گرامی بدارم و آرزو کنم ابوال 
و سارس هر جای این دنیا هستن سالم و سالمت باشن. 

خب شما توقع داری من چه کنم؟!! من ویروسم دیگه. من 
از اوناش نیستمااا !

-از کیا ؟ 
*از اونایی که میگن ما خادم مردمیم و از شنبه همه چی 
عادیه اما عادی نمیشه ! من وعده نمیدم، عمل می کنم. 
با دستور همه چی عادی شده  االنم چون  من ویروسم. 
اومدم به کار و کاسبی و انتقالم برسم! مگه صف دو پشته ی 
گرفتن سیم کارت مجانی رو نمی بینی؟!بعدش بهت وام 

میدناااا
-چرا دارم می بینم

*تو سیم کارت مفت نمیخوای؟! یه میلیون خیلیه هااااا 
وگرنه  بدن،  میدن  بالعوض  اگه  داداش!  نه  -مخلصتیم. 
مال خودشون.برم تو صف برا گرفتن اعانه، بعدشم تو بهم 
بچسبی و دو برابر اون یه میلیون رو خرج دوا درمون و 

کفن و دفنم کنم؟!
*خاب حاال توئم !

-اوه! کاشونی ام که بِلِدی !
*پ ن پ، می خواسی بِلَد نشم بعد ای همه که شهردونو 
بردم تو وضعیت قرمز ؟!! َم ّدو ماس تو این شهر ساکنم. 
پسر عمو و پسر عمه و فک و فامیل رو فرسیدم جاهای 

دیگه این کره خاکی! کجا بهتر ای جا ؟؟ دمشون گرم، 
گفتن دکونا از صبح تا 6 باز باشن. حال می کنم با ای 
قانونادو ! حداقل بگن فقط عصر باز باشن. صبح که ملت تا 

لَنگ ظهر خوابن.کاسبی کجا بو ؟؟
یا داستان  این مدت خاطره  تو  -اینم خب حرفیه. شما 
جالبی برات رخ داد که برا ما و خواننده هامون بازگو کنی؟

*از دست این ترامپ ساده دل!
-چطور ؟ 

به  تو پی ویش، بهش گفتم دونالد؛  *دو ماه قبل رفتم 
کردم  حال  نناز،  تسلیحاتت  و  ارتش  و  اقتصادی  قدرت 
برام  داد؟  جواب  چی  میدونی  سرغت.  بیام  روزا  همین 
نوشت: َزنِگد خام َز !! خب قبول کن این نوع جوابا به آدم 
بر می خوره. خب منم غرور دارم. غرور یه ویروس هم که 

بشکنه جهانی رو کن فیکن میکنه. قبول داری ؟! 
-خب آره، با عزم و اراده ای که شما داری شکی توش 

نیس!
*چاکرتم! خب منم نه جوابشو دادم و نه بالکش کردم! 
چون در شأن من نبود خودمو باش یکی کنم! فقط عمل 
کردم. دیدی چطور تو یکی دو هفته قبل آمار کشته های 

کروناییشون هی میرف باال؟!

-مورد جالب دیگه چطور ؟ 
*چند وقت پیش تو خاورمیانه یه مقام ارشد دولتی که 
من تو کشورش بدجور فراگیر شده بودم برا ایجاد آرامش 
عمومی گفته بود از شنبه همه چی عادیه. چی چی رو از 
شنبه همه چی عادیه؟! من همون روز تکذیب کردم، اما 
هیچ رسانه ای تکذیب منو منتشر نکرد! االنم تکذیب می 
کنم. تا دولت با تصمیمات درست و منطقی به فکر معاش 
مردم نباشه و مردم هم رعایت نکنن هیچ شنبه ای از نظر 

من عادی نیست.خالص
-پبشنهادتون به مردمی که تو خونه ها موندن و منتظر 

اتمام شما هستن چیه؟
روشنفکری  ادعای  خیلی  که  شون  عده  یه  *راستش 
داشتن، در فواصل مختلف زندگی هی فرت و فرت کتاب 
تا تو دید باشه و جلو فک و  خریدن و چیدن تو قفسه 
فامیل پزش رو بدن! خب عمو؛ االن که تو خونه ای بشین 
به کتاب خوندن تا یه کم سطح سواد اجتماعیت بره باال 
و یه بحران مث االن که پیش میاد و سفر رفتن ممنوع 

میشه، فوری راه نیفتی سمت شمال !
تو  اتوبوس  و  مترو  این روزهای  -نظرتون درباره شلوغی 

تهران چیه؟ 
*خب به نظرم من این طرح فشرده گذاری!! اجتماعی داره 
به خوبی رعایت میشه. این روزا و بعد عادی شدن دستوری 
شرایط، این قدر مترو و واگنهاش و اتوبوس شلوغه که جا 
برا خود منم نیس! خب ملت چه کنن؟ بی ماشین ها راه 

دیگه م دارن که برن سر کار و کاسبی و زندگیشون؟ 
-چون وقت شمام ضیق هست و صف سیم کارت مجانی 
هم شلوغه و شمام باید به کاِرت برسی، یه چند تا واژه 
میگم شما در یک کلمه یا عبارت کوتاه نظرتون رو در 

موردشون بگید.
*اوکی!

-چین: سرزمین موعود
-سوپ خفاش: یه جورایی تو آغاز من بودی ای عشق !

-طرح فاصله گذاری اجتماعی: مهریه رو کی داده، کی 
گرفته ؟!!

-دود اسپند: وای مامان ترسیدم !! 
-سخنگوی وزارت بهداشت: کیانوش! تو این هفته ها خوب 

معروف شدیااا ! قدر منو بدون!
-ماسک و ژل ضدعفونی کننده: جون من این قدر زندگی 

رو سختش نکنین !سوسول بازی ام حدی داره!
-محتکر لیمو ترش و ماسک و ژل: َم نباس بگم ولی ااِلی 
خال خال شی. ااِلی هر چی در میاری خرج دوا درموند 

َش!
-اتوبوس و مترو این روزها در تهران: آقا، خانوم؛ یه کم 

مهربون تر شو، منم بیام تو !
-در خانه می مانیم: آِخِرش که می یَد بیرو !!!

-ته داستان کرونا: من هستم، شمام باش! چون می گذرد 
غمی نیست!

علی جاویدپناه/ با داغ شدن حساسیت های کرونایی، 
همه چیز تحت الشعاع قرار گرفته است. برگزاری نشست 
مجازی وزیر علوم با رؤسای دانشگاه ها از طریق ویدئو 
کنفرانس، از این قبیل تحوالت است. از موضوع جلسه 
تصاویر  در  ای  نکته  بگذریم،  که  طرفین  گفتگوهای  و 
منتشر شده از دفتر دکتر عباس زراعت رئیس دانشگاه 
کاشان بدست می آید که قابل تأمل است و آن اینکه، دو 
جلد کتاب، وسیله ای شده برای باال رفتن صفحۀ مانیتور 

شرکت سامسونگ!
نگاه  در  است  ممکن 
ما،  از  برخی  برای  اول 
مهم  آنچنان  نکته  این 
چه  اما  نرسد.  نظر  به 
کنیم که هنوز دو سال 
به  کاشان  انتخاب  از 
عنوان »پایتخت کتاب 
است.  نگذشته  ایران« 
غفلت از اهمیت کتاب، 
آن هم در یک دانشگاه 
و  علم  مرکز  عنوان  به 
زیبا  و  زیبنده  دانش، 

نیست.
شاید آن دو جلد، نسخه ای از دو کتاب حقوقی باشد. 
شاید هم دایره المعارفی است که نویسنده اش با خون 
دل، تک تک کلمات و واژه ها را جمع آوری کرده است. 
نامه ای صحافی شده  پایان  شاید هم دو عدد رساله و 
از  اندازه که  به هر حال، هر چه که هست و هر  باشد. 
نظر محتوا پیش پا افتاده جلوه کند، اما حقیقتا جایش 

زیر مانیتور نیست!

بسیاری  سخنهای  کتاب  غربت  و  مهجوریت  به  راجع 
یک  از  جدید،  علوِم  پیشرفت  اگرچه  است.  شده  گفته 
تبادل  تسریع  و  تحقیقات  شدن  آسانتر  موجب  طرف 
اطالعات گردیده، و از طرفی متأسفانه ما را از صفحات 
کاغذی دور کرده اما این پیشرفت تکنولوژی اگر به هزار 
کتاب سر  آستان  بر  باید  برسد همچنان  هم  اآلن  برابر 
تعظیم فرود آورد. چرا که دانشمندان و نخبگان با همین 

کتاب ها به چنین مراتبی رسیده اند.
گرفتن  نشانه  پی  در  نگارنده،  که  است  بدیهی  البته 
است،  عمل«  »موضوِع 
عامِل  دنبال  به  و 
زیر  در  کتاب  گذاشتن 
به  گردد!  نمی  مانیتور 
راستی که قلم فرسایی 
کتاب  ارزش  پیرامون 
در جایی که یک سوی 
استاد  و  حقوقدان  آن، 
که  است  دانشگاهی 
ها  ده  صاحب  خودش 
کتاب و مقاله می باشد، 

کار سختی است.
در پایان، نوشته حاضر را با شعر ماندگار مرحوم عباس 
یمینی که همۀ ما کم و بیش با آن آشنا هستیم، زینت 

می دهم:
من یار مهربانم، دانا و خوش بیانم

گویم سخن فراوان، با آنکه بی زبانم
پندت دهم فراوان، من یار پند دانم

من دوستی هنرمند، با سود و بی زیانم
از من مباش غافل، من یار مهربانم

در حاشیه جلسه رئیس دانشگاه کاشان با وزیر علوم؛

کتاب برای خواندن است یا زیر مانیتور؟!

نخستین گفت و گو با ویروس کرونا در کاشان؛ )طنز(

تکذیب می کنم! از نظر من 
هیچ شنبه ای

عادی نیست !! 

مهدی وطن خواه برزکی / سازمان جهانی 
گردشگری می گوید در نتیجه شیوع ویروس 
در  شغلی  فرصت  میلیون  یک  روزانه  کرونا 
تنها  و  می رود  دست  از  گردشگری  بخش 
گردشگری  ناخالص  تولید  جاری،  سال  در 

می تواند مبلغ ۲/۱ تریلیون دالر به اقتصاد جهان لطمه بزند. 
معاون  گفته  به  است.  نبوده  مستثنی  قائله  این  از  ایران  عزیزمان  کشور 
گردشگری وزارت میراث فرهنگی بر اساس برآوردها حداقل ۳ هزار میلیارد 

صنعت گردشگری به دلیل شیوع ویروس کرونا آسیب دیده است. 
تا نگارش این مطلب آمار دقیقی از ضرر و زیان صنعت گردشگری   گرچه 
با توجه به آمار حدود 96۵ هزار و 869 نفر  کاشان در دست نیست، ولی 
بازدید کننده گردشگران داخلی و خارجی از کاشان در بازه زمانی  ۲8 اسفند 
ماه سال 97تا پایان ۱6 فروردین 98  به راحتی میتوان به عمق این ضرر و 

زیان پی برد.
ضرر و زیانی که فرصت های شغلی زیادی را با تهدید مواجه کرده است. لذا 
در صورت عدم همکاری مردم و جدیت مسئولین در مبازره با این ویروس 
گردشگری  اقتصاد  تواند  می  و گالبگیری  فصل گل  تا  ماندنش  و  منحوس 
بحران  با  را  نیاسر  و  برزک  قمصر،  توریستی  شهرهای  و  کاشان  شهرستان 

جدی روبرو سازد. چرا که اقتصاد این 
سه شهر به گردشگری گالبگیری گره 
و  حرفه  این  فعاالن  و  است  خورده 
را   خود  تولیدات  اکثر  تولیدکنندگان 
در این فصل به مشتریان خود عرضه 

می کنند. 
ماندن گالب روی دست تولید کنندگان سال سختی برای عرضه آن خواهد 
است  رسیده  فرا  آن  زمان  حال  خواهدکرد،  تنگ  برایشان  را  عرصه  و  بود 
برای جبران این ضرر و زیان تولیدکنندگان با روی گردانی از شیوه سنتی 
تولید و بسته بندی گالب و عرضه آن به بازار با اندکی تحول، تولید اسانس 
که پایه عطر، ادکلن و لوازم آرایشی می باشد را در پیش گرفته و بخشی 
از این بازار بزرگ را خود در دست بگیرند تا نه تنها کشور از واردات این 
اقالم بی نیاز شود بلکه فرصتی باشد برای اشتغال و صادرات چراکه قیمت 
جهانی هر لیتر اسانس گل محمدی بین 4 تا ۱۰ هزار دالر و هر لیتر گالب 
تنها بین ۲ تا ۲ و نیم دالر است و این تفاوت فاحش ارزش اقتصادی این دو 
فرآورده گل محمدی خود نمایان می کند که پرداختن به صنعت اسانس 

گیری به مراتب سودآورتر از گالبگیری است. 

  با شیوع کرونا ویروس
 از خانه نشینی اقتصادگردشگری تا فرصت سازی برای صنعت گالبگیری

شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
کاشان گفت: احداث پیاده راه عالمه 
فیض کاشانی، رونق گردشگری را به 
ارمغان آورده و می تواند حضور بیش 
از پیش گردشگران در منطقه را به 

همراه داشته باشد.
رادیویی  برنامه  در  مفرح  علی رضا 
صبح سیلک، با اشاره به احداث پیاده 
راه عالمه فیض کاشانی، انجام آن را 
در راستای ترویج گردشگری مذهبی 
دانست و گفت: این پروژه در سالیان 
گذشته مدنظر مدیریت شهری بوده 
که در این دوره شورای اسالمی شهر 
و توسط شهرداری در حال اجراست 

و با انجام آن که با نما و معماری زیبایی صورت می گیرد 
بسیاری از نگرانی های کسبه رفع می شود.

وی با اشاره به برگزاری نشست های مختلف با شهرداری 
و کسبه محل، تشکیل جلسه با حضور مدیرکل شوراهای 
اسالمی شهر و روستای استانداری اصفهان را خاطرنشان 
کرد و افزود: نهایتا با تأکید صورت گرفته، لزوم بازدید 
از پروژه و مبنا قرار گرفتن نظر کارشناسان مطرح شد و 
بر اساس دیدگاه متخصصان، اختصاص راه سواره رو کنار 

پیاده راه به صورت یکطرفه عنوان گردید.
پدیده  یادآوری  با  شهر،  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
شیوع کرونا در اسفندماه و به تبع آن توقف موقتی پروژه 
روند  و  گرفته  میدانی صورت  بازدید  به  توجه  با  گفت: 
به  روز دیگر  تا حدود 4۰  اجرا  فرآیند  پروژه،  پیشرفت 

اتمام می رسد.
مفرح تأکید کرد: اگر با ایجاد راه کنار پیاده راه، نگرانی 
راه  و  مسیر  ایجاد  آمادگی  نشود،  رفع  اهالی  و  کسبه 

جایگزین از سوی شهرداری وجود دارد. 
وی با اشاره به پیش بینی بودجه ۵ میلیارد تومانی برای 
راه جایگزین در الیحه سال 99 عنوان کرد: به نظر ایجاد 
راه فرعی کناری می تواند دغدغه ها رفع کند هر چند اگر 
با این وضعیت، رضایت حاصل نشد، باید فرآیند تملک 

۱۵ ملک برای ایجاد راه جایگزین دنبال شود.
عضو شورای اسالمی شهر کاشان، ایجاد معابر جدید را 
یکی از بسترهای کاهش بار ترافیکی مسیرهای پرتردد 
دانست و در عین حال از شهروندان خواست برای اجرای 
شهرداری  مجموعه  با  و  بوده  صبور  شهری  پروژه های 

همراهی داشته باشند.

پیش بینی بودجه 5 میلیارد تومانی برای رضایت کسبه خیابان اسالمی تبار؛

 احداث پیاده راه عالمه فیض کاشانی، رونق 
گردشگری را به همراه دارد
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