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با ابوالفضل اکبری و گفت و شنودی در حوالی داستان 
مدیریت پسماند و زباله در منطقه کاشان

»ازنو« ظرفی با ظرفیت دو دهه 
عملکرد فرهنگی اجتماعی تاثیرگذار

گفتگو با یکی از عاملین شناخته شده 
عرضه دستگاه های آب شیرین کن

آب سالم، تضمین 
کننده سالمت و شادابی 

شهروندان

2

بیانیه جمعی از فعاالن رسانه کاشان؛

اجبار رسانه ها به 
سکوت، به گسترش 

فساد منجر خواهد شد

اگر رسانه ها نبودند .. 
مهدی سلطانی راد

بیماری  این  وقتی که  داستان کرونا،  در حوالی 
جمله  از  برخی  شد،  گیر  همه  و  جهانی  مرموز 
شماری رسانه های وطنی رفتند سراغ تاریخچه 
بیماری های مسری در کشاکش تاریخ. در آرشیو 
منابع مختلف، تاریخ را ورق زدند تا به طور مثال 
دریابیم 100 یا 150 سال پیش آبله و طاعون 
و وبا و حصبه با مملکت ما چه کردند یا به این 
پاسخ برسند که مردم آن دوره با آن سطح از فقر 
معیشتی و آگاهی و نوع و سبک گردش اطالعات 
در آن عصر چگونه از این بیماری ها مطلع شدند 

و چه طور این امراض عاقبت به پایان رسیدند.
در تاریخ روایت است که طاعون و وبا در ایراِن 
جامعه  کاشان،  در  جمله  از  و  پیش  قرن  یک 
انسانی زیادی را به کام مرگ کشید. می گویند 
می  راه  ها  کوچه  در  وبازده  و  حصبه  مردماِن 
رفتند و ناگهان نقش بر زمین می شدند و تمام. 
می گویند شیوع طاعون و وبا در کنار حداقلی 
ای  دوره  در  و  درمان  و  بهداشت  ترین سیستم 
بابونه  و  الطیب  سنبل  و  نعنا  با  ها  حکیم  که 
در  که  شد  گیر  همه  چنان  کردند،  می  طبابت 
سطح کوچه ها، به مرور جنازه ها خودنمایی می 

کردند.
خارجی  پزشک  تعدادی  عصر  آن  در  چه  اگر 
زاده  نجیب  و  درباریان  خدمت  در  بیشتر  که 
گان بودند، نیز در ایران به چشم می خورد اما 
این  تا  بود  زمانه و عدم آگاهی شاید دو عاملی 
دو بیماری- که به طور قطع در بالد خارجه آن 
زمان پادزهر و دارو داشته اند- در ایران بی محابا 

بُکشند و هالک کنند.
می گویند 100 یا 150 سال پیش به وقت شیوع 
وبا و طاعون، رمال ها و عریضه نویس ها و کف 
بین ها بین مردم چو انداختند که این دو بیماری، 
بلیه و عذاب خداست و از دایره چاره جویی آدمی 
بیرون است!                        ادامه در صفحه 3

یادداشت

اگر بازگشت بخش غالب زباله به چرخه زیست 
فکاهی  مفهومی  پیش  تا چند دهه  زندگی  و 
است  سالیانی  اکنون  نمود،  می  دار  خنده  و 
که توسعه روندی را طی کرده که عامه بشر 
نیز می داند که باید به جای زباله و پسماند 
از عنوان »طالی کثیف« یاد کند. در جوامع 
می  تالش  شهروندان  کنونی،  یافته  توسعه 
کنند زباله کمتری تولید کنند و مدیریت های 
تا  است  آن  بر  شان  عزم  نهایت  نیز  پسماند 
در نهایت چیزی غیر از حدود یک سوم زباله 

دفن نشود.
های  شهرستان  شهروندان  اکثر  برای  شاید 
کاشان و اران و بیدگل در طول سالیان گذشته 
و اکنون، همیشه نظیر این سؤاالت مطرح بود 
که میزان تولید زباله در کاشان چقدر است؟ 
آن  از  میزان  چه  و  بازیافت  آن  از  مقدار  چه 

به چرخه زیست و زندگی باز 
می گردد و کدام تشکیالت و 
مجموعه و بر پایه کدام نقشه 
به مدیریت  انداز  راه و چشم 
ما  زباله و پسماند در منطقه 
در  شهروند  کند؟  می  اقدام 
و  دارد  نقشی  چه  مسیر  این 
سهم او در مدیریت بهره ورانه 
زباله و پسماند چه قدر است 
ایفاگری  مطلوب  نقطه  تا  و 
و  درست  اجتماعی،  نقش 
متعهدانه خود چه میزان باید 

راه بپیماید؟
پاسخ  به  رسیدن  برای 

سؤاالتی از این دست، در نشستی اختصاصی 
مدیرعامل  اکبری  ابوالفضل  صحبت های  پای 
سال   3 حدود  از  که  نشستیم  نو-  از  شرکت 
باتفاق  وی  مدیریت  تحت  مجموعه  قبل 
با  و  خصوصی  بخش  عنوان  به  همکارانش 
دیدگاههایی برخاسته از دغدغه های فرهنگی 
عملکرد  دهه  دو  پشتوانه  به  محور  توسعه 
دفن  و  تفکیک  مدیریت  اجتماعی،  فرهنگی 
را  کاشان  بزرگ  و  فرهنگی  منطقه  پسماند 
بازیافت پسماندهای منطقه  ذیل نظر شرکت 

کاشان و آران و بیدگل بر عهده گرفته اند. 
شماره  بخش  دو  قالب  در  و  ادامه  در  آنچه 
این  بعد-می خوانید ماحصل  و شماره  حاضر 
شهروندان  و  خوانندگان  تا  گوست  و  گفت 
پاسخ سؤاالت  از   ای  عمده  بخش  به  گرامی 
خود در حوزه مدیریت زباله و پسماند منطقه 

برسند.
در  کشور  منطقه  نخستین  *کاشان، 

مدیریت خصوصی پسماند و زباله 
در  مجلس  شهری،  پسماند  و  زباله  درباره 
سال 83 مدیریت صفر تا صد آن را بر عهده 
شهرستان  حوزه  در  گذاشت.  ها  شهرداری 
سال  حوالی  بیدگل،  و  آران  و  کاشان  های 
قالب  در  خصوصی  بخش   ،90 یا   89 های 
با   96 سال  که  کویر  پسماندکاوان  شرکت 
فعالیت  در  نوینی  تحول  دچار  »ازنو«  برند 
فرهنگی  منطقه  های  شهرداری  با  شد،  خود 
مدیریت  تا  رسید  15ساله  توافقی  به  کاشان 
زباله مجموع منطقه را بر عهده بگیرد، به گونه 
برای  زباله  ای که موضوع مدیریت پسماند و 
بیشترین  و  هزینه  کمترین  با  ها  شهرداری 
که ضرورت  حال  عین  باشد.در  همراه  درآمد 
های بهداشت و محیط زیست و .. هم رعایت 

شود.

در پرتو این همکاری، ما جزو اولین شهرهای 
کار  وارد  خصوصی  بخش  که  بودیم  کشور 
قراردادی 15 ساله  با  و  مدیریت پسماند شد 
زباله  اجرای جداسازی  بر  مشارکتی، عالوه  و 
های خشک و تر پس از دریافت از شهروندان 
و  پردازش  بخش  در  کاشان  فرهنگی  منطقه 
تولید کود کمپوست از زباله تَر و سپس دفن 
زباله ی غیر بازیافتی، برنامه فرهنگ سازی و 
در  به شهروندان  نیز  مبدا  از  تفکیک  آموزش 

دستور کار این شرکت قرار گرفت.
*پسماندکاوان کویر رفت، »ازنو« آمد 

ساالنه  کاشان  بزرگ  منطقه  در   ،90 سال  تا 
می  زباله  دفن  هزینه  تومان  میلیون   500
به  شرکت  وقت  مدیران  موقع  آن  در  شد. 
این  دادند  پیشنهاد  منطقه  های  شهرداری 
دفن  و  تفکیک  مدیریت  مجموع  یعنی  روند 
شرکت  به  هزینه  پرداخت  بدون  تقریبا  زباله 
از نو واگذار شود تا ما در عوض عالوه بر این 

که سیستم پردازش زباله و کارخانه ای برای 
تولید کمپوست راه انداری می کنیم و پس از 
را تحویل شما می دهیم  فعالیت آن  9 سال 
و  بازیافتی  غیر  زباله  دفن  و  مبدا  از  تفکیک 
حتی فرهنگ سازی تفکیک از مبدا را هم به 

شهروندان آموزش دهیم. 
متاسفانه به دنبال قدرتی که مافیای زباله و ذی 
این رویه ی غیراصولی و غیربهداشتی  نفعان 
زباله منطقه طی سال ها  آوری  روند جمع  بر 
انفعال  همچنین  و  بودند  آورده  بدست 
برکنترل  نظارتی  نهادهای  و برخی  شهرداری 
پسماندکاوان  شرکت  نهایت  در  مافیا،  آن 
این  تا  زیان ده شد  از سال 92  به مرور  کویر 
رغم  علی  شرکت  این  صاحبان   96 سال  که 
سرمایه گذاری میلیاردی از کار خسته شدند 
در  و  تملک  با  »ساربوک«  تیم  ادامه  در  و 
و  مسؤلیت  اختیارگرفتن 
میدان  وارد  آن  مدیریت 
در  تحول  و  سامان دهی 
شرکت  مسؤلیت های  انجام 

شدند. 
شرکتی که از اواخر سال 96 
نگرش  تغییر  »ازنو«  برند  با 
متوجه  مدتی  از  بعد  و  داد 
و  جامعه  با  ارتباط  کار  شد 
تفکیک  و  سازی  فرهنگ 
همکاری  طریق  از  زباله 
درست  منطقه  در  مردم 

انجام نمی شود. 
یکی از ماموریت ما، پردازش 
و دفن زباله هست. تهدیدی که همیشه بالی 
روزانه  اکنون  هم  بوده.  زیست  محیط  جان 
منطقه  سرتاسر  در  زباله  تن   200 از  بیش 
مدیریت  و  شود  می  تولید  کاشان  فرهنگی 

تفکیک و دفن همه آن با ماست. 
اگر در گذشته روزانه 200تن زباله دفن می شد، 
نوین  به 65 تن رسیده است. در روند  اکنون  
مدیریت زباله منطقه، قابل بازیافت و تفکیکی ها 
جدا و »زباله تَر« یعنی مواد آلی طی فرایندی 3 
تا 6 ماهه تبدیل به کود کمپوست می شود تا به 

مصرف کشاورزی برسد.
*نیمه دوم 96، آغازی بر تحول مدیریت 

پسماند منطقه
تیم  که  آن  از  پس  و   96 سال  دوم  نیمه  در 
ساربوک و » ازنو « مدیریت شرکت را بدست 
گرفت، متوجه شدیم تنها یک سیستم درست 
و  کمپوست  تولید  کارخانه  و  زباله  پردازش 
دفن صحیح زباله...          ادامه در صفحه 3
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شروع سهام عدالت از دولت نهم
اگر چه مطالعات و بررسی های طرح سهیم کردن مردم 
در شرکت ها و کارخانجات دولتی  در دولت هشتم شروع 
شد اما این احمدی نژاد رئیس دولت نهم بود که پس از 
ابالغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با ارسال 
واگذاری  درخواست  رهبری،  معظم  مقام  به  ای  نامه 
را  جامعه  پایین  های  دهک  به  دولت  سهام  از  بخشی 
سهام  واگذاری  عماًل  ایشان،  موافقت  با  و  درخواست 
عدالت وارد فاز عملیاتی شد. از همان آغازین روزهای این 
واگذاری،  این  سازوکار  اهداف،  نظیر  موضوعاتی  طرح،  
نسبت آن با خصوصی سازی و تبعات این واگذاری مورد 
انتقاد صاحب نظران و منتقدین قرار گرفت تا جایی که 
در کشمکش های سیاسی موضوع سهام عدالت نیز مورد 

توجه قرار می گرفت. 
صرفنظر از مباحث پیرامون سهام عدالت، در حال حاضر 
انتقادات  از  این طرح در فاز پایانی خود قرار دارد. یکی 
وارده به طرح سهام عدالت عدم برخورداری مشموالن و 
دارندگان سهام عدالت از مالکیت و مدیریت همزمان این 
سهام توسط خودشان بود. حال آزادسازی سهام عدالت 
فرآیند  از  و آخرین حلقه  انتقادات  این  به  پاسخی است 

این واگذاری. 
این نوشتار سعی دارد به طور ساده ، ضمن تشریح نحوه 
چه  مالک  مردم  دقیقا  که  دهد  توضیح   ، واگذاری  این 

چیزی هستند و با آزادسازی چه اتفاقی خواهد افتاد.  
در سال  1385 به هر یک از مشموالن سهام عدالت یک 
میلیون تومان سهام تخصیص داده شد. در جریان ثبت 
ابتدا عضو شرکت  این طرح، مشموالن  نام و ساماندهی 
های تعاونی شهرستانی شهر محل زندگی خود می شدند. 
این شرکت های تعاونی نیز سهامدار شرکت های سرمایه 

گذاری استانی شدند. 
طرح  مشمول  شرکت های  در  دولت  به  متعلق  سهام 
سرمایه   های  شرکت  به  ها،  تعاونی  اعضای  با  متناسب 
های  ده سال، شرکت  این  در طول  منتقل شد.  گذاری 
سرمایه گذاری نسبت با تعیین اشخاصی از بین خود در 
هیئت مدیره شرکتهایی که سهام آنها در اختیارشان بود، 

اقدام نمودند. 
نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره منتخب شرکت های 
سرمایه گذاری  و عملکرد این شرکت ها در طول این ده 
سال همواره محل حرف و حدیث های زیادی بوده است. 
را حیات خلوت  این شرکت ها  به گونه ای که عده ای 

اشخاص و گروه های سیاسی مختلف می دانستند.

شرایط واگذاری سهام عدالت 
و  اقساط  کامال  صورت  به  سهام  این  وجه  بود  این  قرار 
خزانه  و  دولت  به  سهام  سود  محل  از  سال  ده  طی 
پرداخت گردد. مشموالن عضو کمیته امداد ، بهزیستی و 
رزمندگان فاقد شغل، از همان ابتدا مشمول پنجاه درصد 

تخفیف در سهام شدند. 
یک  مبلغ  از  نیمی  فقط حدود  سال  ده  از گذشت  پس 
مشموالن  از  فراخوانی  و طی  تسویه شد  تومان  میلیون 
خواسته شد در صورت تمایل به دریافت کل یک میلیون 
تومان سهام عدالت، می بایست نسبت به واریز باقیمانده 
مبلغ  همان  اندازه ی  به  اینصورت  غیر  در  نمایند  اقدام 

تسویه شده به آنان سهام داده خواهد شد.  
پس از آن و از سال   1396 به بعد دولت هر آنچه که از 
شرکت های موجود در سبد سهام عدالت، سود دریافت 

می کرد به حساب مشموالن واریز کرد . 

آزادسازی سهام عدالت 
انتقال  و  عدالت  آزادسازی سهام  ده سال،  پایان  از  پس 
مالکیت سهام شرکت ها و کارخانجات به مردم به محل 
گذاری  سرمایه  های  شرکت  و  مجلس  دولت،  مناقشه 
شد. الیحه آزادسازی علیرغم تدوین، هیچگاه به تصویب 
به  را  آزادسازی  تکلیف  تعیین  عدم  ای  عده  نرسید. 
مخالفت ها و البی های پیدا و پنهان شرکت های سرمایه 

گذاری استانی مرتبط می دانستند. 
دولت در یکی از اقدامات خود برای کاهش اختیارات این 
شرکت ها، اعمال حقوق مالکانه و معرفی اعضای هیئت 
وزارتخانه  به  را  عدالت  سهام  موضوع  شرکتهای  مدیره 

تخصصی مربوطه سپرد.
سهام  آزادسازی  الیحه  تکلیف  تعیین  عدم  به  توجه  با 
سهام  واگذاری  اصل  که  آنجایی  از  و  مجلس  در  عدالت 
گرفته  صورت  رهبری  معظم  مقام  اجازه   با  نیز  عدالت 
بود، طی پیشنهادی از سوی دولت، اجازه آزادسازی سهام 

عدالت از ایشان اخذ شد. بدین ترتیب و با توصیه 
شد.  نهایی  فاز  وارد  آزادسازی  ایشان  کلی  های 
در این مرحله دو روش برای تعیین تکلیف سهام 
عدالت دو روش آزادسازی مستقیم و غیرمستقیم 
به  مراجعه  با  بایست  می  مردم  که  مشخص شد 
تعیین  به  نسبت   www.samanesi.irسایت
مستقیم  طور  به  عدالت  سهام  آزادسازی  روش 

اقدام نمایند. 
قبل از اینکه این دو را توضیح بدهیم باید بدانیم 
دقیقاً یک سهامدار عدالت مالک چه چیزی است. 
ابتدا  عدالت  سهامدار  یک  شد  گفته  که  همانطو 
عدالت  تعاونی  شرکت  سهامدار  مستقیم  طور  به 

شهرستان محل زندگی خود است. 
گذاری  سرمایه  سهامدارشرکت  تعاونی  شرکت  این 
استانی  گذاری  سرمایه  شرکت  درنهایت  و  استانی 
سهامدار 49 شرکت مختلف بورسی و غیربورسی است. 

روش آزاسازی مستقیم 
در ا ین روش سهامدارعدالت، به طور مستقیم درخواست 
ارزش سهام عدالت خود مقداری  اندازه  به  تا  نماید  می 
هر  اینصورت  در   وی شود.  نام  به  از سهام 49 شرکت 
طور  به  شرکت  یک  سهامداران  سایر  همانند  شخص 
ملی  شرکت  یک  مانند  شرکت  یک  سهامدار  مستقیم 
می  پاالیشگاهها  یا  و  بانکها  خودرو،  ایران  مس،  صنایع 
شود. هر سهامدار می تواند در پایان سال مالی شرکت به 
اندازه سهام تحت مالکیت خود، سهام سهام تقسیم شده 

توسط مجمع را دریافت نماید. 
همانند  سازی  خصوصی  سازمان  اینکه  جای  به  درواقع 
از شرکتها سود دریافت نموده و آن را  دو سال گذشته 
به حساب مشمول واریز کند؛ این بار خود شرکت به طور 
مستقیم سود سهام را به حساب سهامدار واریز می کند. 
عالوه بر این یک سهامدار می تواند این سهام را نزد خود 
نگه داشته و یا در صورت تمایل آن را در بازار بورس به 

فروش برساند. 
البته از این 49 شرکت 36 شرکت بورسی بوده که سهام 
 13 و  شود  می  فرد  نام  به  مستقیم  فوق  شیوه  به  آنها 
شرکت دیگر غیربورسی می باشد که معادل سهام ا ین 
شرکتها از سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی  داده 

خواهد شد. 
پذیرش  دربورس  باید  استانی  گذاری  سرمایه  شرکهای 

شده تا سهام آنها قابل معامله باشد.

روش آزادسازی غیرمستقیم 
در این روش سهامدار عدالت ، به ازای ارزش سهام عدالت 
هرنفر در 49 شرکت )اعم از بورسی و غیربورسی( به وی 
بخشی از سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی داده 
گذای  سرمایه  های  شرکت  این  است  قرار  شد.  خواهد 
باشد  معامله  قابل  آنها  تا سهام  بورس پذیرش شوند  در 
در  را  شرکتها  این  سهام  تمایل  درصورت  بتوانند  افرا  و 

بازار بفروشند. 
این  زیرمجموعه  شرکتهای  سهام  سود  دریافت  نحوه 
تفاوت  این  با  بود  نیز مطابق روال فعلی خواهد  شرکتها 
که از این به بعد سود شرکتهای مشمول سهام عدالت به 
عنوان دارایی شرکتهای سرمایه گذاری تلقی شده و در 
هر  گذاری  سرمایه  شرکتهای  مجمع   ، مالی  سال  پایان 
مقدار که سود تقسسیم کنند به سهامداران خود پرداخت 

خواهند کرد. 
اکثر  به رونق  توجه  وبا  ارائه شده  آمار  اساس آخرین  بر 
با توجه  ارزش سهام عدالت اشخاص  شرکتهای بورسی، 
 492 سهام  دارندگان  برای  آنها   سهام  اسمی  ارزش  به 
هزارتومانی 7 تا 7/5 میلیون تومان وبرای دارندگان سهام 
این  دارد.  ارزش  تومان  میلیون  تومانی 11  میلیون  یک 
تومان  میلیون  نفر حدود 30   5 برای خانواده های  رقم 

ارزش خواهد داشت. 
کارشناسان توصیه می کنند مردم سهام تخصیص یافته 
به خود را نگهدارند و از فروش آن تا حد امکان خودداری 
روبه  بورس  بازار  در  سهام  بلندمدت  در  که  چرا  کنند. 
ارزشمندتر  بعد  سالهای  در  آن  سهام  و  است  افزایش 

خواهد شد. 
عالوه بر این اگر بخش زیادی از مردم قصد فروش سهام 
خود در بورس را داشته باشند، ارزش سهام کاسته شده 

و خود مرم متضرر خواهند شد. 
از  درصد   30 حداکثر  فروش  اجازه  دولت  وجود  این  با 
هر  ترتیب  بدین  و  کرده  صادر  نفر  هر  برای  را  سهام 
سهامدار عدالت که آزادسازی مستقیم را انتخاب نموده، 
می تواند پس از پایان مهلت تعیین روش آزادسازی، با 
مراجعه به بانکهای سراسر کشور نسبت به فروش حداکثر 

30 درصد سهام خود اقدام نماید. 

سهم هر نفر از هر شرکت چقدر است؟
در حال حاضر هر سهامدار عدالت می تواند با مراجعه به 
از  sahamedalat.ir  سبد سهام خود متشکل  سایت 
36 شرکت بورسی را مشاهده کند. البته با توجه به اینکه 
اشخاص جزء کدامیک از گروه های مشمول سهام عدالت 
بوده اند و نیز بسته به اینکه آیا در فراخوان اعالم شده 
اند  نموده  اقدام  خود  سهام  بهای  کامل  واریز  به  نسبت 
ارزش سهام عدالت آنها به قیمت سال 1385 به ترتیب 
یکی از مبالغ  492 هزار تومان ، 532 هزار تومان و یا یک 
میلیون تومان است. در جدول باال نام شرکتهای موجود 
در سبد سهام عدالت و تعداد سهام تخصیص یافته به هر 
نفر ،بسته به ارزش اسمی سهام عدالت، درج شده است.

سیر تا پیاز سهام عدالت؛ از واگذاری تا آزادسازی مستقیم
کاشان، رتبه نخست میزان تولید گل 

محمدی در کشور 
سال  در  گفت:  کشاورزی  مدیر جهاد  زاده،  کافی  مجید 
و سطح  هکتار  کل کشت 2580  زراعی 99-98 سطح 
های  بارندگی  به  توجه  با  است.  هکتار   2400 آن  بارور 
امسال برداشت گل محمدی 15 در صد افزایش داشته و 
پیش بینی می شود بیش از 10 هزار تن گل برداشت و 
بالغ بر 20 هزار تن گالب ناب استحصال شود. در فصل 
گلچینی در کاشان بیش از 250 هزار نفر روز مشغول به 

کار می شوند.
..........................

آغاز ساخت یک مجتمع فرهنگی-مذهبی
محمد کتابچی، مدیر عامل خیرین مدرسه ساز کاشان در 
بیان  با  امیر  آئین آغاز ساخت مجتمع فرهنگی-مذهبی 
اینکه تمام مراحل اجرای این طرح با همت خّیران انجام 
بنای  زیر  با  مفتح  بلوار  در  مجتمع  این  گفت:  می شود 
بر  افزون  اعتباری  با  و  طبقه  سه  در  مربع  متر   1700
80 میلیارد ریال به صورت مشارکتی ساخته می شود. 
زمین این مجتمع را که افزون بر 60 میلیارد ریال است 
خیران کاشانی اهداء کرده اند. این مجتمع شامل مسجد، 

کتابخانه، سالن اجتماعات و خانه عالم است.
..........................

معرفی شهردار جدید سفیدشهر
در آیینی، مهدی محمدی پور با حکم استاندار اصفهان به 

جاي علي پوربافرانی به عنوان شهردار سفیدشهرمعارفه شد.
..........................

نخستین عمل جراحی موفقیت آمیِز قلب 
باز بیمار مبتال به کرونا

بهشتی  شهید  بیمارستان  سرپرست  شریف،  محمدرضا 
نفس  تنگی  با عالئم  قم  اهل  بیمار 48 ساله  این  گفت: 
شدید و مشکوک به کرونا در این مرکز بستری شده بود 
قلبی  سکته  علت  به  درمانی  اقدامات  شروع  از  بعد  که 
عمل  قلب،  پزشکان  نظر  با  قلبی،  پمپاژ  قدرت  افت  و 
اورژانسی قلب باز بر روی وی انجام شد. این عمل جراحی 
5 ساعت طول کشید. این بیمار بعد از 10 روز مراقبت در 
بخش مراقبت های ویژه، با حال عمومی مساعد مرخص 

شد و به آغوش خانواده خود بازگشت.
..........................

کشف و جمع آوری 432 کیلوگرم تریاک 
مأموران  گفت:  کاشان  انتظامی  فرمانده  قربانی،  علی 
یک  از  بازرسی  در  کاشان  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس 
خودرو تریلر، 432 کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای 
داخل خودرو جاسازی شده بود کشف کردند. همچنین 
یک خودرو پژو پارس که نقش اسکورت تریلر را داشت، 
در یک عملیات ضربتی توقیف شد. متهمان نیز برای سیر 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
..........................

ترخیص بیش از 2 هزارو700 بیمار مبتال کرونا 
سید علیرضا مروجی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت: 
تاکنون 27920 نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی 
و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل مراجعه 

کرده اند.
..........................

شناسایی و دستگیری سارقان حرفه ای
علی قربانی، فرمانده انتظامی کاشان گفت: مأموران 18 سارق 
را شناسایی و طی چند عملیات  مالخر  نفر  و 6  حرفه ای 
ضربتی متهمان را در مخفیگاه شان دستگیر کردند. در این 
عملیات مقادیر زیادی اموال مسروقه از اماکن خصوصی و 
منازل نیمه ساز، 8 دستگاه موتورسیکلت و دو دستگاه خودرو 
سرقتی کشف و جمع آوری شد. متهمان دستگیر شده در 
موتورسیکلت،  سرقت  فقره  به 24  پلیس  اولیه  تحقیقات 
خودرو و اماکن خصوصی اعتراف کردند و تحقیقات در این 

خصوص ادامه دارد.
..........................

حبس تعزیری متخلف آلوده کننده محیط 
زیست

حسین خادمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست گفت: 
شهرستان  در  زیست  محیط  کننده  آلوده  متخلف  برای 
کاشان، حکم 13 ماه حبس تعزیری صادر شد. در زمینه 
مشاهده  دنبال  به  شهرستان  صنعتی  واحدهای  پایش 
محیط  در  کارگاهي  واحدی  صنعتی  فاضالب  تخلیه 
زیست، موضوع از طریق طرح شکایت در دستگاه قضایي 

پیگیری شد.
..........................

آغاز بهسازی 25 کیلومتر از محور
 کاشان-ابوزیدآباد 

ونقل جاده  راهداری وحمل  اداره  رئیس  کاشکی،  احمد 
ای شهرستان آران و بیدگل از تکمیل عملیات راهداری 
در 10 کیلومتر از این محور خبر داد و گفت: لکه گیری 
آسفالت محور سفید شهر، علی آباد، ویگل و فوالد جمعا 
است.  شده  اجرا  امانی  صورت  به  کیلومتر   38 طول  به 
همچنین عملیات روکش آسفالت روستای فخره به طول 
بیش از شش کیلومتر با بیش از پنج میلیارد ریال هزینه 

در قالب طرح ابرار تکمیل شد.
..........................

رونمایی از تقویم گردشگری کاشان
بیان  با  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  سرمدیان،  مهران 
اینکه ضریب اقامت مسافران در این شهر یک و نیم روز 
با 106 رویداد  تقویم گردشگری  با طراحی  است گفت: 
گردشگری  مقصد  عنوان  به  را  کاشان  کنیم  می  تالش 
معرفی کرده و اقامت در آن را به سه تا چهار روز برسانیم. 
سفر به کاشان فقط در نوروز و زمان گالب گیری نیست، 
میراث  بر  مبتنی  هایی  برنامه  در چهار فصل سال  بلکه 
و  با کمک دهیاری ها، بخشداری ها  ناملموس  و  ملموس 

شهرداری ها برای مسافران اجرا می شود.
کم  مناطق  کودکان  به  و  تهیه  دخترانه  و  پسرانه  لباس 

برخوردار و نیازمند این شهرستان اهدا شد.

کاشان در نیم نگاه

کیفیت آب شرب شهری همواره مورد بحث بوده است. 
همچنان  مردم  شهری  آب  شبکه  احداث  از  بعد  حتی 
اخیر  سال های  در  می کردند.  استفاده  انبارها  آب  از 
مورد  بیشتر  صنعتی  و  خانگی  های  کن  شیرین  آب 
دستگاه ها  این  اما  است.  بوده  شهروندان  برداری  بهره 
مداوم  نگهداری  و  تعمیر  فیلتر،  تعویض  به  احتیاج  نیز 
دارند که این کار به عهده شاغلین حرفه هایش گذاشته 
با چه  و  فیلتری، چگونه  شده است. چه دستگاهی، چه 
فاصله زمانی تعویض فیلتر شود؟ آقای هاشم زاده یکی 
از متخصصین و افراد حرفه ای است که به سواالت ما در 
افراد خبره  از معدود  این مورد پاسخ می دهد. وی یکی 
در حرفه فروش تعمیر و تعویض فیلتر های دستگاه آب 

شیرین کن خانگی میباشد.
از معرفی خود بفرمایید چند سال است  لطفا پس 
که در کار فروش،نصب و تعویص فیلتر دستگاه های 

اب شیرین کن خانگی هستید ؟ 
هاشم زاده هستم 10سال سابقه کاردارم.

هریک  کار  و  دارد  فیلتر  چند  دستگاهها  این 
چیست؟ فاصله زمانی تعویض چقدر باید باشد؟

نام دارد که برای   6 مرحله فیلتردارد. مرحله اول پ.پ 
پیش تصفیه آب است.  در این مرحله امالح جامد مانند 
گل والی وماسه وشن موجود درآب شبکه شهری حذف 

می شود وحداکثر هر 3تا 4ماه نیازبه تعویض دارد.

 مرحله دوم کربن گرانول که دارای قابلیت حذف کلر ، 
ترکیبات آلی ، مواد شیمیایی و بوی نامطبوع می باشد , 

6ماه تایکسال نیاربه تعویض دارد .
بو،  قابلیت حذف رنگ،  دارای  مرحله سوم کربن بالک، 
طعم ناشی از باقی مانده مواد شیمیایی، ترکیبات آلی و 
کلر در آب می باشد و هر6ماه تایکسال باید تعویض شود. 
اسمز  یا  ممبرین  مرحله  ترین  واصلی  چهارم  مرحله 
جهت  فیلتر  این  دارد  نام  تراوا  نیمه  یاغشائ  معکوس 
حذف کلیه امالح مضر، سختی، نیترات، فلزات سنگین، 
گردد  می  استفاده  آب  و شوری  میکروبی  های  آلودگی 
وکارکرد حداکثر 2تا 4سال بسته به آب شبکه وتعویض 

به موقع فیلترهای مرحله اول تاسوم را دارد. 
نکته مهم اینکه اگرفیلترهای مرحله اول تاسوم دیرعوض 
شود ممبران نیز دراثر تخریب زودرس ازبین می رود و 
روزنه های ممبران باز یا بسته میشود ودیگرآب شیرین 

تصفیه نمیکند. 
حاصل  آب  که  مینرال   کربن  پست  که  پنجم  مرحله 
و  میسازد  تصفیه  نیز  معدنی  مواد  با  را  ممبران  ازتولید 
از آن جهت بهبود طعم، بو و مزه آب استفاده می گردد 

و2تا4سال زمان تعویض ) بستگی به مقدار مصرف ( دارد.
مرحله ششم فیلتر بیوسرامیک مواد معدنی  جهت تنظیم 
خاصیت اسیدی، افزایش خاصیت قلیایی، بهبود طعم و 

مزه آب توسط مواد معدنی استفاده می گردد.
فیلترهای فرسوده چه زیانهایی را دارد؟آیا در هدر 

رفت آب هم تاثیر دارد؟
تعویض به موقع باعث عمرزیاد ممبران وفیلترهای مرحله 
5ومرحله 6 میشود وپمپ وآدابتور نیز اسیب نمی بیند 
تخریب  باعث  موقع  به  تعویض  عدم  و  انگاری  وسهل 

فیلترها وپمپ وآدابتور وممبران میشود  وآب حاصل از 
تصفیه، میکروبی میشود.

جویی  صرفه  این  که  شهروندانی  برای  پیامی  چه 
نابجا یا سهل انگاری را مرتکب میشوند ،دارید؟

باعث سرحال  بهینه،  واستفاده  فیلترها  به موقع  تعویض 
بودن دستگاه و داشتن آب سالم و گوارا می شود.

است؟در  فیلترها  و  دستگاها  بین  تفاوتی  آیا 
تفاوت  بله  کنیم؟  توجه  چیز  چه  به  خرید  موقع 
نظر کیفیت وکمیت  از  ایرانی وخارجی  بین دستگاهای 
دارد.   وجود  ازموادنامرغوب ساخته شده  که  وفیلترهایی 
آنها باعث تخریب ممبران و آب حاصل از تصفیه ممبران 
می شوند. متاسفانه لوازم دیگر دستگاه نیز، از نظر کیفیت 
لوازم  چون  نیستند  وارداتی  لوازم  با  مقایسه  قابل  اصال 

وارداتی باکیفیت واستاندارد باال تولید وتوزیع میشود.
آیا خود مردم شخصا میتوانند به این کار اقدام کنند؟

را  خود  کن  ابشیرین  دستگاه  میتواند  هرشخص  بله 
سرویس وتعویض فیلتر کند. البته باید اطالعاتی درمورد 

فیلترها و چگونگی کار دستگاه  داشته باشد.
چگونه  قدیم  به  نسبت  ها  دستگاه  نرخ  افزایش   

است؟
به  نسبت  زیادی  قیمتی  افزایش  کن  آبشیرین  دستگاه 
گذشته  های  سال  در  منازل  اقالم  دیگر  مصرفی  لوازم 

نداشته است.

گفتگو با یکی از عاملین شناخته شده عرضه دستگاه های آب شیرین کن

آب سالم، تضمین کننده سالمت و شادابی شهروندان
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خوانندگان فرهیخته
 به علت کمبود و گرانی کاغذ ، ممکن است که نشریه مردم سیلک از طریق دکه های  

 روزنامه فروشی به دست شما نرسد.
کوتاه ترین و مطمئن ترین راه تهیه نشریه، اشتراک آن می باشد.  با پرداخت مبلغ 15 

هزار تومان برای اشتراک یکساله و ارسال آدرس خود به شماره 09133619478 از 
 طریق پیامک یا تماس ،نشریه ما را  از طریق پست تحویل بگیرید. 

031- 55456384

mardomesialk@gmail.com  

پیاده روی و تفرج در جوار مردگان! 

برای  نمیدانم  قرائتی/  مسعود 
چه کاری به میدان حسن آباد رفته 
شب،  آخر  بهاری  هوای  که  بودم 
وجودم  در  را  پیاده روی  یک  شوق 
بهتر  مسیری  چه  دیدم  کرد.  زنده 
آرامگاه  مجاور  راه  پیاده  مسیر  از 
فیض.  جایی که قرار است خیلی ها در همین ایام )فصل 
 . کنند  تجربه  آن  در  را  شبانه  تفرجگاه  این  گیری(  گالب 
در  بالخره  تا  گرفت.  دلم  بیشتر  رفتم  جلوتر  هرچیزی  اما 
میانه راه به جایی که قرار است حوض و آبنما یی احداث 

شود،ایستادم. 
به یاد گزارش شماره 51 در نشریه مردم سیلک افتادم و با 
همان روحیه کسل، درست شبیه کسی که از یک قبرستان 
مخروبه و جهان مردگان بازگشته به خانه رسیدم. چون به 
احساسات جنون آمیزم شک داشتم یک بار دیگر نشریه را 

گشودم و یکبار دیگر اهداف این پروژه را  خواندم. 
آنرا  نبود که جای  اثری  اهالی منطقه هیچ  از رضایتمندی 
به  سپس  نداشت.  انتهایی  ظاهراً  که  میکرد  پر  گالیه هایی 
در  که  اندیشیدم  مسیری  چنین  در  زدن  قدم  و  گردشگر 

خودم و دوست همراهم اثری معکوس داشت. 
و  اقوام  خاطرات  یادآوری  و  مردگان  جوار  در  زدن  قدم 
را  آنها  خود  پای  با  دور  چندان  نه  زمانی  در  که  آشنایان 
اینجا تشییع کردیم ، ره آورد این پیاده روی شبانه در  تا 
چنین مسیری بود.  ای کاش الاقل تدفین اموات را از مدت 
ها قبل در این مزار ممنوع می کردند تا نسل امروز فارغ از 
این مسیر قدم میزد.  چیزی که  تداعی خاطرات شوم در 
تا  داشت  امید  توان  نمی  و  دارد  ادامه  هم  هنوز  متاسفانه 

نسل بعدی ذهنش درگیر آن نشود. 
افکار  آن  با  را  گالبچی  مرحوم  کند  رحمت  خدایش 
او وقعی  ارزشمند  این هدف  به  اگر شهروندان  واالیش که 
همینطور  و  شهر  داخل  های  مزار  ،اکنون  می گذاشتند 
جدید  قبور  از  عاری  و  تفریحی  محلی  به  امامزادگان 
التاسیس تبدیل می شد. اما اکنون با احداث چندین خیابان 
با پیاده روها  و مغازه های شیک در اطراف این  گذرگاه 
چه کسی حاضر است قدم به پستوی این خیابان ها یعنی 

گذرگاه فیس بگذارد.  
این  در  را  خود  سفره  است  قرار  فرهنگی  اصحاب  کدام 
در  است  قرار  فرهنگی  بساط  کدام  و  بگسترانند.  گذرگاه 
اینجا خودنمایی کند ؟ آیا سینما کتابخانه و یا تئاتری در 
این مسیر هست؟ بیچاره فرهنگ و اصحاب آن که همچون 
مرغی شده اند که هم در عزا و هم در عروسی سر می برند 
تنها مکان تاریخی و شاید مذهبی  این مکان می تواند مزار 
عالمه فیس رحمة اهلل علیه باشد که اهل معنا جمعه ها به 

زیارتش می آیند. 
مردی عارف که از ابتذال بیزار بود و به همین دلیل وصیت 
از مقبره دفن  به دور  باز  از مرگ در فضایی  بعد  نمود که 
شود تا برف و باران و آفتاب خدا بر آن ببارد و بتابد و حاال 
تنها دلیلی که ظاهراً برای احداث این گذرگاه با این بودجه 
گزاف موجه جلوه می کند عدم تخریب این دو مقبره در دو 

طرف گذرگاه است. 
مقبره  دو  این  از  یک  هر  از  قسمتی  یا  آنها  از  یکی  اگر 
استاندارد  خیابان  یک  احداث  شاهد  ما  شد  می  تخریب 
عنوان  به  خیابان  چندین  احداث  به  نیاز  که  بودیم  زیبا  و 

جایگزین و صرف میلیاردها تومان هزینه مرتفع می شد. 
انجامش  به  بعدی  شهرداران  زیاد  احتمال  به  که  چیزی 

مبادرت خواهند نمود. 
البته بعد از اینکه بی خاصیتی و خاک خوردن این گذرگاه 
فرهنگی! را تجربه کردند و بعد از اینکه از غم انگیزی این 
پیاده راه بدون عابر دلزده شدند تا آن زمان: شب دراز است 

و قلندر بیدار.

دیدگاه

ادامه یادداشت از صفحه یک

همین جماعت در ماجرای آبله کوبی که امیرکبیر آن را در 
بین عوام شایعه کردند که  توانستند  تا  اجباری کرد،  ایران 
بچه های تان را واکسن نزنید که اجنه! وارد بدن می شوند 

و قص علیهذه.
وجود جامعه کم سواد و چه بسا بی سواد و همچنین سطح 
نازل بیداری و آگاهی عمومی در آن دوره به حدی بود که 
صدها روزنامه مثل »وقایع اتفاقیه« نیز نمی توانست به مردم 
بفهماند که طاعون و وبا با توفان و سیل و زلزله تفاوت دارند 
و بیماری با دارو و دوای ساخته دست بشر درمان پذیر است 

و این شاید از بداقبالی مردمان آن عصر و دوره بود.
نیمه  ابتدای سال 99 و جهان  و  انتهای سال 98  ایراِن  به 
بر  آور  دلهره  ای  رعشه  چنان  کرونا  برگردیم.   2020 اول 
گاه  هیچ  دو جنگ جهانی  که  انداخت  مردم جهان  زیست 
چنین توانی نداشتند! ویروس کرونا اگر چه تا اکنون باالی 
پنج و نیم میلیون نفر از مردم جهان را مبتال و بیش از 400 
هزار نفرشان را هالک کرده اما یک آن به این فکر کنیم اگر 
پدیده ای به نام »رسانه ها« نبودند کرونا با آن سرعت انتقال 

با جهانیان چه می کرد؟ 
از زمان شیوع کووید 19، روزی نبود که ابعاد و کیفیت این 
بیماری و نحوه شیوع و همچنین راههای پیشگیری از آن از 
طریق رسانه ها و »حوزه رسانه« در کسری از دقیقه حتی 
دسته  دو  به  را  ها  رسانه  اگر  نرسد.  جهان  مردم  اطالع  به 
فضای  در  غیررسمی«  »مجازِی  و  دار«  شناسنامه  »رسمِی 
سایبر و مجازی دسته بندی کنیم، ابعاد کرونا هر روز توسط 
این دو طیف به اطالع جهانیان با هر سطح و رده سواد رسید 

و می رسد. 
مقایسه این داستان با شیوع آبله و طاعون و وبا و حصبه در 
ایراِن یک قرن پیش که موج یک رسانه ها تازه در غرب در 
حال گسترش بود، این گزاره را پیش روی ما قرار می دهد 
که پدیده رسانه- در ابعاد بین المللی و فرامرزی- بار بخش 
بزرگی از مهار کرونا را به خوبی بر عهده گرفت، چه آن که 
کرونا اگر بیش از یک قرن پیش بر جهاِن بی بهره از موج 
گسترده رسانه ها چنبره می زد، شاید زندگی آدمیان بر کره 

خاکی به دست هم ویروس پایان می پذیرفت.

آرانی  تشکری  شهاب  آقای  جاویدپناه/  علی 
 1340 سال  در   ،1322 اردیبهشت  اول  متولد 
دیپلم دانشسرای مقدماتی را گرفت و در 1349 
به اخذ لیسانس حقوق مبادرت نمود. بخاطر عالقه 
اش به شغل معلمی در سنوات بعدی به تدریس 
و  بیدگل  و  آران  کاشان،  شهرهای  در  ریاضیات 
تهران پرداخت. اولین اثر وی »نمک کویر« است 
که حاوی غزلیاتی با مضمون عاشقانه و اجتماعی 
می باشد که در سال 1358 چاپ گردید. آخرین 
اثری هم که از وی منتشر شده، جلد اول دیوان 
به  توان  می  ایشان  آثار  دیگر  از  اوست.  اشعار 
»نسیم عاطفه«، »صد بوستان شقایق«، »ترجمه 
نهج  منظوم  »ترجمه  مجید«،  اله  کالم  منظوم 
سجادیه«،  صحیفه  منظوم  »ترجمه  البالغه«، 
)داستان منظوم کربال(« و چند  آفتاب  »همسفر 
بر  نو  »مروری  مقاله  که  کرد  اشاره  دیگر  مقاله 
از آن است. شرح  نمونه ای  استنتاج در منطق« 

بیشتر و ادامه گفتگو را در زیر می خوانید...

که  هستید  کسی  اولین  شما  شده  گفته   -
ترجمه قرآن، نهج البالغه و صحیفه سجادیه 
را به نظم درآورده است؟ در مورد هر کدام 

توضیح بفرمایید.
اولین نیستم. دیگران هم این کار را انجام داده اند. 
حاال اینکه تا چه اندازه موفق شده باشم باید اهل 
فن اظهار نظر کنند. در هر سه مورد، قبل از من 
هم کسانی ترجمة منظوم داشته اند. البته همه را 
با هم یک نفر انجام نداده است. در ترجمه کالم 
اله مجید سعی کردم که تخیالت شاعرانه در کار 
و  وزن  محدودیت  حتی  و  باشد  نداشته  دخالتی 
قافیه، مشکلی برای معنی به وجود نیاورد و برای 
آن وزن »بحر خفیف« را انتخاب کردم. مثال سوره 

حمد اینگونه شروع می شود:
ابتدای سخن به نام خدا

مهر آیین مرحمت افزا
جملة حمد هست از یزدان
کاوست پروردگار عالمیان

مهر آیین مرحمت افزا
آن خداوندگار روز جزا

می پرستیم ما تو را تنها
وز تو جوئیم یاری و یارا

در ره راست شو به ما هادی
راه قومی که نعمتش دادی

نه کسانی که خشم گیری شان
هم نه قومی که گمرهند ایشان

تا آخر قرآن بر همین وزن است و اگر گاهی نیاز 
شود  اضافه  مصرعی  وزن  رعایت  برای  که  بوده 
داخل گیومه گذاشته ام. در مورد نهج البالغه نیز 
باید بگویم که با روش دیگری به نظم درآمده که 

اکثرا به صورت قصیده و بعضا به صورت قطعه یا 
انتخاب  مختلفی  های  وزن  در  که  است  دوبیتی 
البالغه  نهج  اول  خطبه  نمونه،  برای  است.  شده 

چنین شروع می شود:
حق راست حمد و مدح او، هرگز نگنجد در بیان

احصای نعمت های او، ز اندازه بیرون وز توان
کوشندگان حق خدا، هرگز نمی سازند ادا

هم بُعد همت های ما، قاصر شود از فهم آن
غواص دریای ِخرد، بر عمق ذاتش کی رسد

اوصاف او را نیست حد، وصفش نگنجد در زمان
با قدرت آرد خلق را، لطفش وزاند بادها

از میخ کوه و صخره ها، شد خاک آرام از تکان
آغاز دین عرفان او، تصدیق اوج معرفت

کامل کند تصدیق را، ایمان به توحیدش ز جان
در »ترجمه منظوم نهج البالغه« تنوع وزنی و نوع 
شعر زیادتر است، چون شامل خطبه ها، کلمات 
قصار و.. می شود. بعنوان مثال، حکمت 431 بیان 
َمطُلوٌب...«؛  َو  َطالٌِب  ِرزقاِن،  الرِّزُق   « دارد:  می 
روزی دنیا بر دو نوع است. رزق مطلوب و روزِی 

خواهان...
رزق دنیا گرت بَُود مطلوب

در جهان مرگ گیردت ز میان
آخرت گر تو را بَُود محبوب

طالب توست خواِن رزق جهان
پس بمانی به عمر و بَهر سفر
تا دم مرگ بهره گیری از آن

صحیفه سجادیه هم در همان وزن »ترجمه منظوم 
)فاِعالتُن  خفیف«  »بحر  یعنی  مجید«  اله  کالم 

َمفاِعُلن َفَعُلن( انتخاب شده و تا آخر دعاها همین 
صحیفه  دعای  نخستین  است.  شده  رعایت  وزن 
َقبلَُه...«  کاَن  أَّوٍل  باَِل  األّوِل   ِّ هلِلَ »الَحمُد  سجادیه، 

است که چند بیت از آن را می خوانم:
جملة حمد هست از یزدان
اوست اول، همان بَُود پایان
پیش از او اولی به دهر نبود

پس از او هم نه آخری بوجود
آنکه چشمان ناظران به نگاه
هست در کار دیدنش کوتاه
وانکه در جمع واصفان پندار
عاجز آید ز وصف او در کار
خلق ابداع شد به قدرت او

نو پدید آمد از مشّیت او

- انگیزه سرودن و خلق چنین اشعاری چه بود؟
صحیفه سجادیه و نهج البالغه، کتب ارزشمندی 
هستند که بعد از قرآن از کتب معتبر مذهبی ما 
قرآن«  »برادر  را  البالغه  نهج  آیند.  می  شمار  به 
و صحیفه سجادیه را »خواهر قرآن« می گویند. 
بعضی افراد ممکن است به شعر عالقه مند باشند. 
این  به  نگاهی  شود  باعث  شعر  به  عالقه  همین 
ترجمه های منظوم داشته باشند. اگر من توانسته 
باشم نظر یک نفر را به این کار جلب کرده باشم، 

از کارم خوشحال هستم.

- در مورد آخرین اثر )یعنی جلد اول دیوان 
اشعارتان( نیز برایمان بگوئید؟

اثر، دارای چند بخش است که  مجموعه آخرین 
حضرت  منظوم  خطبه  مناقب،  غزلیات،  شامل: 
اشعار  تاریخ،  ماده  عاشورایی،  شعرهای  زهرا، 
پرستار،  روز  پدر،  و  مادر  ستایش  )در  مناسبتی 
دوستان  )از  اخوانیات  و...(،  معلم  روز  پاسداشت 
شاعر یا برای دوستان شاعر گفته شده(، قطعات، 
البته  است.  ها  دوبیتی  و  ها  رباعی  طنز،  اشعار 
عهده  به  ها،  آن  چاپ  و  بندی  فصل  انتخاب، 

دوستان بوده است.

تاریخ« که در یکی  و سیاق »ماده  - سبک 
کردید،  اشاره  آن  به  اشعار  دیوان  فصول  از 

چگونه است؟
ماده تاریخ، هنری است در شعر که شاعر واقعه ای 
را در سالی که اتفاق افتاده به صورت یک عبارت 
یا مصرع بیان می کند. در این روش، هر حرفی 
دارد.  عددی  ارزش  یک  أبجد،  حروف  اساس  بر 
مثال: »بسم اهلل«؛ »ب=2«، »س=60«، »م=40« 
مرسوم  زیاد  تاریخ،  ماده  حاضر،  حال  در  است. 
نیست. چون کار مشکلی می باشد. البته کسانی 
نظمی  مثل:  استادند.  فن  این  در  که  هستند 
تبریزی یا رجبعلی زاده )بّنا( در کاشان که ایشان 
هم ماده تاریخ ساز قابلی است. ماده تاریخ های 
این مجموعه که یک فصلی به آن اختصاص داده 
شده، برجسته تریِن آن درباره فوت امام خمینی 
است. این مجموعه 16 بیت است که در هر بیت، 
مصراع  و   )1368( شمسی  سال  به  اول  مصراع 
دوم )1409( می باشد. مقدمه ای هم دارد که به 

همین شکل است.
بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمد هلل رب العالمین 
زعیم  و  امام  وفات  اعجازی  قصیده  )1368(؛ 
از  شکنی  بت  )1409(؛  اسالمی  جمهوری 
اهلل  روح  )1368(؛  حسینی  نسلی  ابراهیم  آل 

مصطفوی الموسوی الخمینی )1409(
کسی به این روال، ماده تاریخ نگفته است. بقیه 
برای  به عنوان مثال  تر است که  نمونه ها ساده 
افتخار اإلسالم دربندی، آیت اله مدنی و آیت اله 

یثربی گفته ام.

- نظر شما در مورد نقاط قوت و ضعف مجامع 
اینکه آینده ادبیات آن را  کاشان چیست و 

چطور می بینید؟
شاید  است.  زیاد  ادبی  مجامع  تنوع  کاشان،  در 
در کمتر شهری، این تنوع وجود داشته باشد. در 
نشان  رغبتی  شعر  به  ها  جوان  اخیر،  های  سال 
اند و کار خوب پیش می رود. ضعف هایی  داده 
هم در جلسات هست که با توجه به حضور بعضی 
اساتید به طرف کمال می رود. در مجموع، من به 

شعر کاشان امیدوارم.

مهدی سلطانی راد/ نمی دانیم این چه صیغه ای است که هر 
قدر مسؤالن دولتی و قضایی در مورد عزم راسخ شان در برخورد 
با مفاسد اقتصادی بیشتر هشدار می دهند و با این هشدارها تن و 
بدن می لرزانند، روز به روز سر و کله سالطین مفسد و کالهبردار 

رؤیت  را  بیشتری  شیاد  و 
بعد  ببین،  شما  کنیم!  می 
از ماجرای عالیجناب خاوری 
که به مجرد فسادورزی اش 
و موجی که در مملکت راه 
انداخت، جالی وطن کرد و 
راهی کانادا شد، داشتیم به 
سلطان شکر و سکه و کاغذ 
یکهو  که  کردیم  می  عادت 
هم   ! قیر  سلطان  گفتند 

دستگیر شده. 
پشت بندش گفتند سلطان 
پتروشیمی یا همان »مرجان 

آل آقا« هم جرمش اثبات شده تا حالی مان شود، رقابت برای 
نفوذ به قلمرو سالطین جنسیت نمی شناسد! این روزها هم که 
عنوان سالطین  که  رسد  می  محتکر خودرو  زوج  پرچم  به  باد 
خودرو را به خود اختصاص داده اند! تازه این که چیزی نیست، 
حکم 61 ماه حبس برای دو نماینده مجلس مرتبط با فساد در 
احتکار پوشک! هم صادر  شرکت ساپیا و همچنین شراکت در 
برابر  فیگور  با گرفتن  آخر مجلس دهم  روز  وکیلی که  تا  شده 
دوربین ها خود را ریلکس نشان می داد، خاطر جمع باشد که تیغ 

قانون همین نزدیکی هاست.
درباره این فسادورزی ها و بازتولید سالطین مفسد، چند نکته 
حائز اهمیت است که اشاره بدانها بد نیست. نخست این که این 
با  اغماض  برخورد شدید و بی  به  تهدید  انذار و  و  همه هشدار 
مفسدان  بدون  و  تن  به  و  نبرده  جایی  به  راه  تاکنون  مفسدان 
به نظر  نداشته! چرا ؟ چون  تأثیر  ویبره ای هم  اندازه  به  حتی 
می رسد آن هشدارها و تهدیدها مثل آژیرکشیدن ماشین پلیس 
حین نزدیک شدن به مخفیگاه قاتالن و زورگیراِن خطرناک است 
که آنها را با خبر می کند و ممکن است باعث فرار و اطالع به 
دیگر شرکای جرم باشد! اگر مبارزه با فساد این قدر در بوق و 
کرنا نمی شد، محمود خاوری و مرجان آل آقا فرصت و راه فرار 
تا  بریزید بر سرشان  می داشتند؟به طور قطع خیر! خب یکهو 
ضمن دستگیری و کشیدن جزا، راههای فسادورزی شان مانند 
»سفارش و آشناییت با عمه و خاله و دایی مسؤالن و امضاهای 

طالیی و رانت و ارتباطات ویژه با فالن وزیر و معاونش و مسؤل 
فالن نهاد« را تشریح کنند تا این مسیرها زین پس بستر ایجاد 

فساد نباشد!
برای  که  مفسدی  نماینده  چرا  نگویید  هی  آقاجان  دوم،  نکته 
به  بعدی  مجلس  در  حضور 
دلیل زد و بند و فساد اقتصادی 
همچنان  شده،  ردصالحیت 
سنگرش را در 3-4 ماه پایانی 
البد  کند!  می  حفظ  مجلس 
است  ریزی  موارد  و  سیاست 
ببین،  بینیم! شما  نمی  ما  که 
می  دارند  هی  قبل  سال  از 
نماینده مجلس  دو  گویند که 
دهم شراکت و دخالت شان در 
یک  داده  رخ  اقتصادی  فساد 
شرکت خودروساز محرز شده. 
نام و عنوان آنها هم علنی شده. 
خب دیگر چه می خواهید؟! رسوایی و تنبیه بهتر از این ؟! خوب 
است جلوی خلق اهلل آنها را بخوابانند و حد بزنند؟! نه دیگر. خوب 
نیست. همین که آنها را سکه یک پول و انگشت نمای عالم و آدم 
کرده اند و بدین طریق به مردم می گویند که از کار بی ادبانه! و 

زشت ! آنها عبرت بگیرید یعنی »عدالت ایجابی و نرم «!
مردانگی و همچنین عقل هم حکم می کند به جای ریختن در 
صحن علنی مجلس و زدن دستبند به دست نماینده مفسد و 
کشان کشان بردنش به محبس و ایجاد جو رعب و وحشت در 
بین دیگر همکاران او! مثل بچه آدم دوره اش که تمام شد حقش 

را بگذارند کف دستش!
راه  از  تابستان  عالیجنابان مسؤل؛ فصل  این که  نکته سوم هم 
شده  شدید  کرونا  موج  که  اواخر  این  نرفته  که  یادتان  رسید. 
بود، قیمت لیموترش سر به کجا کشید؟! هان؟ یادتان هست؟ 
حتی برخی گفتند دو سه دالل و فرصت طلب لیموترش ها را در 
جاهایی انبار می کنند تا به مرور با قیمت باال در اختیار خلق اهلل 
قرار دهند! االن هم داریم می گوییم و هشدار می دهیم فصل 
تابستان از راه رسیده و بازار استفاده از کولر و پنکه هم دارد زیاد 
می شود. نکند پس فردا، سر و کله ی »سلطان کولر و پنکه« هم 

پیدا شود! 
می ترسیم اگر  دیر اقدام کنید، سلطان کولر و پنکه که هیچ، 
بادبزن  »سلطان  دستگیری  از  دیگر  هفته  دو  یکی  ها  رسانه 

حصیری« هم خبر بدهند!!

کمی شوخی؛ کمی جدی
هشدار؛ از سلطان سکه و کاغذ و خودرو به »سلطان کولر و پنکه « نرسیم!

در محدوده شعر و ادبیات با »شهاب تشکری آرانی«

ادامه از صفحه یک
 وجود دارد اما، فرهنگ تفکیک زباله خشک 
شرکت  جدید  مدیریت  است.  ضعیف  تر  و 
انجام  و  فرهنگی  دغدغه  با  موضوع  این  در 
کرد.  شروع  را  کارش  بهداشتی  صحیح  کار 
طی 6 ماه 25 ایستگاه بازیافت-کانکس- در 
به  ایستگاه    7 از  یعنی  شد.  ایجاد  منطفه 
25  ایستگاه رسید. از 4 خودرو جمع آوری 

بازیافت رسیدیم به 15 خودرو. 
با  این تغییر و تحول و توسعه فعالیت  همه 
تبلیغات  و  سازی  فرهنگ  و  نخبگان  کمک 
در  چهره  به  چهره  تبلیغات  و  ای  رسانه 
هست  چه  تفکیک  که  مساجد  و  مدارس 
که  شد  منجر  این  به  دارد،  مزایایی  چه  و 
جمع آوری پسماند از ماهانه 60 الی 70تن، 
رسید به 250تن. بدین ترتیب زباله خشک 
و بازیافتی را با درایت شهروند از در خانه ها 

جمع می کردیم. 
*برای جذب، ساماندهی و اشتغال زایی 

سالم و صحیح دوره گردها آماده ایم
یکی از عمده ترین مشکالت ما در مدیریت 
پسماند و زیاله منطقه، دخالت و کارشکنی 

کماکاِن مافیای زباله است! 
روندی که سال های قبل هم بوده و هنوز هم 
فعال است! متاسفانه ارگانهای نظارتی هم آن 
گونه که باید و شاید وارد میدان نمی شوند و 
جلوی زباله گردهای دوره گرد که در منازل 
و جنب برخی معابر کیسه زباله را منهدم و 
همانجا برای خود تفکیک زباله می کنند را 

نمی گیرند!
البته اگر تنها انتظار ما از همشهریان فرهیخته 
یعنی تفکیک زباله خشک - که قابل بازیافت 

در  مجزا  ظرف  دو  وسیله  به  تر  -و  هست 
پسماند  هوشمندانه  دادن  تحویل  و  منزل 
اخذ  ایستگاههای  به  بازیافت  قابل  و  خشک 
فعالیت  شود،  انجام  شهر  سطح  در  پسماند 
افراد زباله گرد و دوره گرد روز بروز با رونق 

کمتری مواجه خواهد شد.
به  گردها  زباله  که  داریم  قبول  هم  ما  بله 
شده  کار  این  وارد  که  دارند  نیازی  حتم 
به  بارها  نیز  ما  که  است  حالی  در  این  اند، 
حوزه  و  بهزیستی  امداد،  فرمانداری،کمیته 
بهداشت و..  گفته ایم که می توانیم از طریق 
فرایندی به پسوست معرفی توسط شما این 
افراد را ساماندهی کنیم و حتی وسیله نقلیه 
برای کار و حقوق بدهیم و زیر پوشش بیمه 

باشند تا رسمی تر کار کنند. 
ما تاکنون از 500 نفری که در سطح منطقه 
تفکیک  و  گردی  زباله  مشغول  کاشان 
نفر   50 هستند،  بهداشتی  غیر  و  غیرمجاز 
آنها را جذب کرده و پتانسیل جذب 150 نفر 
دیگر از این جمع را هم داریم. تعهد و قراِر 
شرکت با شهرداری های منطقه این بوده و 
و  تفکیک  و  آوری  جمع  انحصار  که  هست 
 » ازنو   « شرکت  با  فقط  و  فقط  زباله  دفن 
باشد اما متاسفانه مافیای زباله کماکان فعال 

است. 
در حال حاضر  که  این جاست  گزاره جالب 
و  آوری  ما جمع  را  منطقه  زباله  درصد   25
سهم  بقیه  درصد   75 و  کنیم  می  تفکیک 
دوره گردهای غیرمجاز است! دوره گردهایی 
که سال 97 حدود 200 نفر بودند و االن به 
حدود 500 نفر رسیده اند و متأسفانه مورد 

اعتماد مردم هستند!           
                                         ادامه دارد
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          به روایت تصویر...

مقدمه: با اینکه مدت نسبتا زیادي از 
به طریقي  انهدام جوجه هاي یکروزه 
با  گذرد.  مي  ظالمانه،  و  نامتعارف 
مردم  خوانندگان  از  یکي  وجود،  این 
سیلک با خواندن مطلب »هولوکاست 
نشریه،  این   51 شماره  در  حیواني« 
دو  از  که  است  نموده  ارائه  را  متني 
دیدگاه قابل تأمل است. نخست اینکه 
با وجود رسانه هاي آنالین و دیجیتال، 
فرصت  که  هستند  کساني  هنوز 
نشریه  در  مطالب  دقیق  خواندن 
مکتوب را دارند و از همه مهمتر اینکه 
در این مورد خاص، مخاطب که »حاج 
احمد دانش«  نام دارد، به این خبر و 
نشان  حساسیت  آن  حواشي  مطلب 
این  در  را  مکتوبي  که  جایي  تا  داده 
به  و  نگارش  خوش،  خطي  با  زمینه 

نموده است. نشریه »مردم  ارسال  نشریه 
احساس  به  نهادن  ارج  ضمن  سیلک« 
دیگر  است  امیدوار  خواننده،  این  پاک 
خوانندگان خصوصا قشر جوان با تأّسي از 
کهولت سن)97  دوران  قضا  از  که  ایشان 
نموده  همت  نماید،   مي  سپري  را  سال( 
داشته  نشریات  با  را  بیشتري  ارتباط 
ارسالي  مطالب  از  را  ما  همچنان  و  باشند 
این  مکتوب  هم  با  نگذارند.  محروم  شان 

مخاطب را مي خوانیم:
» بسمه تعالي

چه  خوش  گفت  فردوسي  پاکزاد/ که  رحمت  
بر  آن  تربت  پاک باد / میازار موري که دانه 
کش است/ که جان دارد و جان شیرین خوش 

است

شاعر  فردوسي  حکیم  روان  به  خدا  رحمت 
ضمن  در  که  ایران  نامي  و  آفرین  حماسه 
از زندگي مورچه در آن هم  سرودن اشعارش 
غافل نبوده. جناب فردوسي با این بیت هشدار 
نیستي  تو  فقط  این  انسان  اي  که  دهد  مي 
آنقدر  عالم  این  در  بلکه  داري  که حق حیات 
موجودات هست که تعداد آنان را جز پروردگار 
اي  عده  األسف  مع  داند.  نمي  کس  هیچ 
مغرورند  به خود  آنقدر  و خود محور  خودبین 
و  فقط  عالم  موجودات  تمام  گمانشان  به  که 
فقط محض وجود آنهاست و با کمال سنگدلي 
نیست.  باکشان  و هیچ  نابود مي کنند  را  آنها 

غرض از این گفتار آن است که:
مطلبي  کاشان  سیلک«  »مردم  روزنامه  در 
در  حیواني  دلخراش  هولوکاست  عنوان  تحت 

را  ما  لذا  بود  نوشته  اردیبهشت   14 تاریخ 
به رشته  اي  این داشت که چند جمله  بر 
تحریر در آوریم. موضوع از این قرار بود که 
فردي تعدادي جوجه مرغ یک یا چند روزه 
را زیر خاک زنده به گور کرده. این موضوع، 
هر انسانی که داراي وجدان پاک مي باشد 
را متأثر نمود. باید به این فرد قسي القلب 
گفت تو که اینقدر دلیر و شجاع هستي چرا 
که  کني  نمي  نرم  پنجه  و  دست  کرونا  با 
از شرش  را  و جامعه  کني  زیر خاک  را  او 
بني  در  که  آمده  حدیث  در  کني؟  راحت 
اسرائیل عابدي مشغول نماز بود و کودکي 
نزد او با خروس بازي مي کرد و پر و بال 
آن حیوان را مي کند. این عابد اعتنا  نمي 
کرد و پشت سرهم به نمازش ادامه مي داد 
نجات  از دست کودک  را  بسته  زبان  و آن 
نمي داد. خداوند او را در جهنم عذاب کرد. 
اي  گربه  زني  است  نقل  دیگري  حدیث  در 
ُمرد.  گرسنگي  از  حیوان  آن  تا  کرد  را حبس 

خداوند او را هم در جهنم عذاب نمود. 
وجود مقدس امیرالمومنین علیه السالم یعني 
الشعاع  آقایي که نسیم صبح صادق تحت  آن 
اقالیم  اوتیت  لئن  فرمود:  اوست  لطف  نسیم 
السبع و ما تحت افالکها... یعني اگر تمام اقالیم 
هفت گانه را به من بدهند که من پوست جوي 
ناگفته  کرد.  نخواهم  بگیرم  موري  دهان  از  را 
اثر قساوت  این آزارها و ستم ها در  نماند که 
خود  چنانچه  است،  خداوند  از  دوري  و  قلب 
)ص(  اکرم  نبي  به  معراج  شب  در  خداوند 
قسي  یعني  بعید(  مني  القلب  )تاس  فرمود: 

القلب از من دور است.
* احمد دانش«

چهل نفر از خبرنگاران و فعاالن رسانه ای کاشان در بیانیه ای 
بر تشکیل شورای حل اختالف رسانه ای تاکید کردند.متن این 

بیانیه بدین شرح است:
"بسمه تعالی

فراگیری  و  مجازی  فضای  گسترش  با  اخیر  سال های  در 
به اطالعات تسهیل شده  اجتماعی، روند  دسترسی  شبکه های 
در  تحلیلی   - خبری  ساخت صفحات  و  خبرنگاری  شهروند  و 
و  از ساختار کالسیک خود خارج کرده  را  این شبکه ها رسانه 
تولید و انتشار محتواهای خبری حتی محتواهای  پاالیش نشده 
را همگانی کرده است. در پی این تحوالت، اکنون ده ها صفحه 
خبری با رویکردهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با تمرکز بر 
 اخبار و اطالعات کاشان در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند. 
خانه  یا  تشکل  صنفی  ایجاد  ضرورت  همچنان  اساس،  این  بر 
اهالی رسانه  تا  و رسانه در کاشان احساس می شود  مطبوعات 
ضمن همگرایی در جهت توسعه و  پیشرفت منطقه، با تکالیف 
و حقوق  قانونی شان بیشتر آشنا شوند و مرز آنان با فعالیت های 

غیرحرفه ای و  غیرمجاز روشن شود. 
را  رسانه  اهالی  حقوق  مدافع  و  صنفی  کانون  یک  وجود  خأل 
از  اخیر  پرونده هایی مشاهده کرد که در  سال های  می توان در 
دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی تا گروه ها و اشخاص برای 
انتشار یک مطلب  از  داده اند.  شاکی پس  اهالی رسانه تشکیل 
به سرعت در دادسرا حاضر شده و با شکایت علیه یک رسانه، 
اهالی قلم را به  دادگاه کشانده است. وضعیتی که می تواند با سعه 
صدر و گفتگو و استدالل طرفین، به تفاهم و درک متقابل  برسد 
و با انتشار پاسخ در رسانه به آگاهی بیشتر جامعه یاری برساند، 

عنوانی مجرمانه یافته و به پرونده ای  کیفری تبدیل می شود. 

در همین خصوص، ما امضاکنندگان بیانیه تاکید داریم: 
 1- پرسشگری و مطالبه گری یکی از مهم ترین مظاهر دموکراسی 
و مردم ساالری است. رسانه ها حلقه واسط  میان دولت و ملت 
هستند و اهالی رسانه نباید به سبب استنباط، استقرا، استفهام، 
استنتاج، تحلیل، تفسیر و  طنز بدواً به دادسرا و دادگاه احضار 
شوند. ماده 23 قانون مطبوعات، دادن جوابیه و الزام رسانه به 
انتشار آن را  راهکاری مناسب و قانونی به عنوان مقابله به مثل وضع 
کرده و رسانه ها را به انتشار توضیحات و پاسخ ها موظف  ساخته 
درج  از  رسانه  اگر  که  دارد  تأکید  ماده  این  تبصره سوم  است. 
پاسخ امتناع ورزید آنگاه شاکی می تواند  شکایت کند و دادستان 

در صورت احراز صحت شکایت در وهله نخست اخطار و سپس 
پرونده تشکیل دهد.  نیروی انتظامی، دادستانی و قضات محترم 
باید پیش از تشکیل پرونده علیه فعاالن رسانه، این ماده قانونی و 

 حق ذی نفع را در انتشار پاسخ و توضیح، یادآوری کنند. 
علیه  محدودیت   ایجاد  و  شکایت   در  فعلی  وضعیت  ادامه    -2 
اصحاب قلم و رسانه به ضرر  جامعه است و ساکت کردن منتقدانی 
که بی اجر و مزد به هزارتوی سیاست نور می تابانند تنها به جوالن 
 کسانی خواهد انجامید که نه دل در گرو توسعه و آبادانی این 
مرز و بوم دارند و نه به منافع شهروندان و  جامعه فکر می کنند. 
این  شکایت ها و محدودیت ها عالوه بر خودسانسوری و سکوت، 
و افزایش ناامیدی و بی انگیزه کردن اهل رسانه،  شبنامه نگاری و 
پنهان نویسی مجهول الهویه ها را افزایش خواهد داد؛ با این توضیح 
بسته  را  زبان  معتمدان رسانه ای خود  و  که وقتی مردم دست 
ببینند، روش های غیرمشروع را برای حرف زدن انتخاب خواهند 
کرد و فضا به  سمت دروغ و تهمت و غیبت و پیش خواهد رفت.  

بیدار  چشمان  و  ناظران  عنوان  به  رسانه  اصحاب  چنانچه   -3 
جامعه، گزارش هایی مبنی بر کشف تخلف و تخطی  و فعالیت های 
غیرقانونی و را منتشر کردند، کمترین انتظار از مسئوالن انتظامی 
پیگیری  با جدیت  را  موضوع  است  که  آن  اجرایی  و  قضایی  و 
نمایند و از روند بررسی آن به مردم گزارش دهند. عالوه بر آن، 

رسانه افشاگر  تخلفات باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد. 
ارسال  همچون  سلیقه ای  و  توهمی  قرمز  خطوط  ایجاد   -4 
پیام های خارج از قواعد رسانه ای برای درج در  نشریات، سایت ها 
به دلیل نشر یک مطلب  یا گروه  کانال  کانال ها، حذف یک  و 
اهالی  بر  فشار  ایجاد  و  از  عرف  خارج  تماس های  بحث برانگیز، 
ادارات و اشخاص،  به برخی  رسانه و طرح شکایت های مربوط 
تحدید فعالیت  گروه های تلگرامی به بهانه شکایت یک مسئول 
هویت  تشخیص  برای   تالش  گروه،  این  مباحث  محتوای  از 
 اعضای گروه های مجازی و خارج از ضوابط عرفی و قانونی است 
و مسئوالن باید برای کاهش تخلفات در  فضای مجازی تدابیر 

بهتری اتخاذ کنند. 
 5- در شهرستان کاشان، دادسرای تخصصی رسانه وجود ندارد 
رسانه  و  اصحاب  قلم  علیه  شده  تشکیل  پرونده های  الجرم  و 
کشورها،  از  بسیاری  در  می شود.  بررسی  عمومی  دادسرای  در 
نهادهای صنفی مسئولیت رسیدگی  به تخلفات حرفه ای را برعهده 
دارند. البته روشن است که وقتی سخن از جرم به میان می آید، 
به رسیدگی  نمی تواند صالح  جز مرجع  قضایی، مرجع دیگری 

باشد، اما دست کم این اقدام امکان پذیر است که  قضات دادسرا، 
پس از دریافت و ثبت هر شکایت بدواً و حسب مورد از یک نهاد 
صنفی رسانه ای یا حوزه های  مختلف فرهنگی، نظر کارشناسی 
مربوط را دریافت کنند و سپس تصمیمات بعدی خود را اتخاذ 
کنند. با توجه  به ظرفیت های قانونی و رویکرد ریاست محترم 
و  دادسراها  به  پرونده  ارسال  و  تشکیل  در کاهش  قضاییه  قوه 
 دادگاهها و حل وفصل شکایت های خصوصی ساده در خارج از 
دادگستری ها، تشکیل شورای حل اختالف در  خصوص اتهامات 
وارده به اهالی رسانه می تواند نقطه آغازی بر تعامل طرفین باشد. 
بدین معنی که شورایی  متخصص و آشنا به محتواهای رسانه ای 
در خارج از دادگستری، مجرمانه بودن یا نبودن محتوای مورد 
لزوم بر حل وفصل اختالفات  ارزشیابی و در صورت  اختالف  را 
بررسی تخصصی  بر  اجرای چنین سیاستی  عالوه  تمرکز کند. 
ایجاد یک رابطه نظام یافته بین دادسراها و فعاالن  موضوع، به 
به مفاهمه موثر و  حوزه مطبوعات و  فرهنگ منجر می شود و 
خصوصا آشنایی بیشتر دادسرا به طبایع و  مقتضیات فعالیت های 
رسانه ای و فرهنگی و در نتیجه رسیدگی بهتر به  پرونده ها کمک 
می کند.  ما امضاکنندگان این بیانیه در پایان تأکید می کنیم که 
آزموده را آزمودن خطاست و ادامه وضعیت فعلی در  شکایت  و 
ایجاد محدودیت  برای اهالی رسانه به ضرر جامعه است و سکوت 
اجباری اصحاب رسانه،  به رشد و گسترش انواع فسادهای مالی، 
سیاسی، اخالقی و ظهور علنی این فسادها در مراکز قدرت و به 

تبع  آن، در سطح جامعه منجر خواهد شد. 
از  شهرستان  دولتی  و  حاکمیتی  نهادهای  از  این خصوص  در 
فرهنگ  اداره  و  دادستانی  مردم،  نمایندگی  جمله  فرمانداری، 
حاکمیت  قانون  در  را  خود  نقش  می خواهیم  اسالمی  ارشاد  و 
و پاسبانی از فضای آزادی بیان و حمایت از رسانه فعاالنه تر از 

پیش ایفا کنند. 
فاطمه  بایعی/  محسن  امینی/  محمد  ابوالحسنی/   حانیه 
جلیلی/  جالل  سید  جامعی/  فاطمه  زاده/  تقی  جواد  بصیرتی/ 
اکبر  علی  حسان/  میثم  آرایی/  جهان  جواد  جلوداریان/  زهرا 
خادمی/ ماشاء اله خاکسار/ حسن خوش چشم/ سید مصطفی 
ساداتی  سید حسین  برزکی/  رفیعی  عبدالمجید  آبادی/  دولت 
نژاد/ ایمان سرانجام/ یوسف صائب/ حسن صفری/ حامد عباسی 
طاهری/ مهدی عرشی/ سید محمد علوی/ سعید غالمی/ علی 
فالحیان/ محمود قامت/ مسعود قرائتی/ ابراهیم قربانی/ حسین 
قطنی باف/ حرمت السادات متولی/ وحید مدرس زاده برزکی/ 
سید هادی مسعودی علوی/ محمد ملک آبادی/ سجاد مهتری/ 
محمد میرزابیگی/ مرتضی نجف زاده / هادی نجف زاده / مسعود 
آمنه  برزکی/  نعیمی  مهدی  محمد  نعمتیان/  مرتضی  نعمتی/ 

تسلیمی

بیانیه جمعی از فعاالن رسانه کاشان؛

اجبار رسانه ها به سکوت، به گسترش فساد منجر خواهد شد

چکامه...
بشنوم زو رازینی اهل دلی که 

نی هم نفسی که باشدم دمسازی
کی باشد و کی که با پر و بال فنا

در عالم المکان کنم پروازی
فیض کاشانی

.اوایل دهه نود شمسی؛ آخرین خشت های یادگار صنعتی الجوردی ها )کارخانه مخمل 
ابریشم(  در کاشان قبل از آن که توسط لودرها برای همیشه نابود شود. آن طاووس زیبا سال 

های سال نماد صنعت مخمل و ابریشم کاشان بود.

.حمله بی رحمانه سیمان و تیرآهن به تصویر نقاشی شده صدر اعظم! و بر باد رفتن آن همه 
هزینه و زمان برای ترسیم شمایل هنرمندانه یکی از محبوب ترین مردان تاریخ سیاست ایران در 

خیابان و ساختمانی به نام او/ کاشان، خیابان امیرکبیر

عکس و مطلب: مهدی سلطانی راد

مطلب) هولوکاست دلخراش حیوانی( و مکتوب یک خواننده

 ثبت ۲۴۶مورد حریق و حادثه 
در اردیبهشت ماه کاشان

شهرداري  ایمني  خدمات  و  نشاني  آتش  سازمان  عمومی  مدیرروابط 
و187  سوزي  59موردآتش  جاری  سال  ماه  گفت:اردیبهشت  کاشان 
مورد حادثه در این شهرستان به ثبت رسیده که  که آتش نشانان در 

عملیاتهایی موثر موفق به پوشش کامل آنهاشده اند.
 روح اهلل فدائی در این باره اظهار داشت:  از مهمترین علل آتش سوزی 
های رخ داده  می توان  به بی احتیاطی در برافروختن آتش، اتصالي 
برق ، نشت گاز، عدم رعایت احتیاط در استفاده مایعات قابل اشتعال،  
و باال بودن حرارت محیط و انتقال آن اشاره نمود که  بیشترین تعداد 
حرائق در دومین ماه  امسال مختص  به منازل مسکونی وسائل نقلیه 

، بوده است.  
سخنگوی سازمان  خاطرنشان کرد: آتش نشانان این شهرستان درماه 
اشیاء  باالبر،  و  آسانسور  ازجمله:  جداگانه  موردحادثه  در187  گذشته 

گرفتن   ، تصادف  خودرو)محبوسی(،  و  منزل  درب  کردن  باز  حلقوی، 
وبه  مار و حیوانات موذی،  گرفتن حیوانات وحشی و خانگی، شرکت 
این  از  ناشي  از خطرات  و  نموده  رساني  امداد  هموطنان  و  شهروندان 

حوادث  نجات داده اند.
در  را  هموطنان  از  نفر   48 نشانی  آتش  عملیاتی  ماموران   : افزود  وي 
حوادث و حرائق  نجات داده اند ودر این موارد فقط 6نفر مصدوم بدون 

فوتی در آمار این ستاد فرماندهی 125 سازمان ثبت گردیده است .

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

خبرنگار افتخاری و با نام و مشخصات نگارنده در نشریه به چاپ برسد.
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