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مدیرعامل آبفا مطرح کرد:

افزایش 20 درصدی مصرف آب  
شهروندان پیش از فصل گرما 

نقدی بر یک پیشنهاد پرحرف و حدیث
در فضای مجازی  

ازدواج اجباری و دمیدن 
از سر گشاد ُسرنا !!

ازدواج اجباری؛ این کلیدواژه ای است که در روزهای 
و  مجلس  به  روحانی  یک  12بندی  پیشنهاد  از  اخیر 
در  ازدواج  کند  روند  بر  آمدن  فائق  برای  دولت  البته 
افکارعمومی در حال  بین  و  کشور در فضای مجازی 
بندبند  مأبانه ی  سلبی  محتوای  و  فحوا  است.  تبادل 
که  بود  چنان  ادریسی  محمد  سوی  از  پیشنهاد  این 
عالوه بر واکنش های جدی، چندی از کاربران فضای 
مجازی نیز با انوع و اقسام شوخی و مطایبه به استقبال 

آن رفتند....
                                                           صفحه 2

ساداتی نژاد  رئیس کمیسیون 
کشاورزی مجلس شد

3

ابوالفضل  با  ویژه  نشستی  در  و  گذشته  شماره  در 
از حدود 3 سال  اکبری -مدیرعامل شرکت ازنو- که 
قبل مجموعه تحت مدیریت وی و همکارانش به عنوان 
دغدغه  از  برخاسته  دیدگاه هایی  با  و  خصوصی  بخش 
های فرهنگی توسعه محور، به صورت توأمان نهادینه 
کردن فرهنگ تفکیک پسماند در بین عموم شهروندان 
منطقه  پسماند  و  زباله  نوین  ساماندهی  و  مدیریت  و 
و  روند  از  بخشی  دارند،  عهده  بر  را  کاشان  فرهنگی 
تشریح  منطقه  پسماند  و  زباله  مدیریت  نوین  سیستم 

شد.
آقای  زبان  از  گو،  و  گفت  این  دوم  بخش  در  و  اینک 
روندهای  از  جزیی تری  موارد  تشریح  بر  عالوه  اکبری 
اجرایی حوزه مدیریت زباله و پسماند منطقه فرهنگی 
کاشان از جمله تبیین چگونگی استحصال کود ارزشمند 
کشاورزی،  مصرف  برای  زباله  از  بخشی  از  کمپوست 
برخی از چالش ها و موانع مدیریت جداسازی و تفکیک 
و دفن پسماند منطقه فرهنگی و بزرگ کاشان مانند 
فعالیت و دخالت عناصر مافیایی و غیررسمی-زباله گرد- 
و  ورود،کنترل  نیازمند  آنها  فعالیت  محدودشدن  که 
از  است  اجرایی  دستگاه های  از  شماری  جدی  نظارت 

نظرتان می گذرد.

بازیافت،  پردازش،  شامل:  همواره  تفکیک  مدیریت 
تبدیل به کمپوست و دفن مجموعه ی زباله ای است 
که از کاشان و آران و بیدگل تا برزک و قمصر و قهرود 
این که فقط  انجام می شود.  ما  به وسیله   .. و  و کامو 
یک چهارم مجموع این حجم  از زباله را دفن می کنیم 
، عملکردی مطلوب است و آن را می توان با حمایت و 
توجه عمومی به موضوع زباله و پسماند کم  و کم تر کرد. 
چیزی که تا دیروز دفن می شد و تهدید زیست محیطی 
به  کاشان  منطقه  کشاورِز  و  زمین  برای  اکنون  بود، 
از  یکی  کاشان  تبدیل شده. چرا؟ چون دشت  فرصت 
ضعیف ترین خاک ها را دارد و برای جبران این نقیصه 
کود کمپوست است که می تواند ساالنه به مقدار 8 هزار 
تن به دشت کاشان اضافه شود و عامل تقویت این خاک 
کشاورزی  که دشت  است  فرصت هایی  ها  این  باشد.  
کاشان از بادرود تا مشکات و .. را می تواند تحت پوشش 

قرار دهد.
ما در کارخانه کود کمپوست کاشان که هم اکنون حدود 
نفر در آن مشغول کار هستند، طی یک فرایند   100
شیمیایی 3 تا 6 ماهه زباله ی تَر و غیر بازیافتی را به 
کود کمپوست تبدیل می کنیم تا به مصرف کشاورزی 
برسد. کود کمپوست یکی از بهترین کودها برای بخش 
تر  زباله  کمپوست،  تولید  فرایند  در  است.  کشاورزی 
تا  شود  می  کشیده  آن  شیرابه ی  و  تجزیه  پوسیده، 
یا  و  بازفت  یا  زباله  بقیه  گردد.  تبدیل  کود  به  سپس 
دفن می شود. به طور تقریبی60 درصد زباله را شیرابه 
تشکیل می دهد. ماحصل آن چه در گذشته دفن می 
شده، آلودگی آب های زیرزمینی بود، اما اکنون تمام 
ازنو،  شرکت  عوامل  توسط  علمی  روش های  با  شیرابه 

کنترل می گردد.

 به عبارت بهتر، دیگر این بخش عمده ی زباله دفن نمی 
شود، چرا که شیرابه در فرایند تولید کود کمپوست به 

وسیله آهک و مواد شیمیایی بخار و مهار می شود.

برای عموم کشاورزان منطقه به ویژه در بخش کشت 
پسته هیچ نوع کودی مانند کود کمپوست، به صرفه تر 
و باکیفیت نیست. کود کمپوست در کشور ما دو برابر 
کود دامی دارای کیفیت و برتری است. ما تا این لحظه 
که دو سال از تولید کود کمپوست توسط ما می گذرد 
و توانسته ایم 3 درصد کود کشاورزی منطقه را تأمین 
کنیم، 4 هزار تن از این نوع کود را به کشاورزان عرضه 
کرده ایم. ما توانایی تولید ساالنه 8 تا 9 هزار تن کود 
کمپوست داریم و اکنون نیز 15 هزار تن کود آماده- در 
سه نوع و سه کیفیت- جهت عرضه داریم و در حال 

پیش فروش آن نیز هستیم. 
سال قبل و برای نخستین ساِل تولید کود کمپوست، 
استقبال متقاضیان نسبی بود ولی امثال طی قراردادهایی 
که به تفاهم رسیده ایم شاهد استقبال خوبی برای خرید 
آن هستیم. ما از طریق اداره جهاد کشاورزی نیز آن را 
تا حدی به کشاورزان منطقه معرفی کرده ایم ولی الزم 
است تا همکاری بیشتری در این زمینه صورت بپذیرد.

مجموعه ی »ازنو« بیش از آن که از  نهادهای حاکمیتی 
نظیر فرمانداری و شهرداری توقع حمایت د اشته باشد، 
از شهروندان، توده مردم، نخبگان و اعضای سازمان های 
مدیریت  با  تا  دارد  انتظار  محیطی  زیست  نهاِد  مردم 
در  تفکیک  شامل:  را،که  خود  زباله  درست  و  پیوسته 
جداسازی  تَر،  از  خشک  زباله  و  بازیافتی  مواد  منزِل 
فلزات و پالستیک از زباله و .. ایفاگر مهم ترین قسمت 
از مدیریت زباله و پسماند با رویکرد حفاظت از محیط 
زیست باشند و پس از جداسازی، مواد بازیافتی،      کاغذ، 
پالستیک، مواد جامد و فلزات- را از طریق ایستگاه ها 
و کانکس های مشخص در حاشیه برخی میادین سطح 
موتور جمع  و  خودرو  های  طریق گشت  از  یا  و  شهر 
دهند  تحویل  ما  مجموعه  به  ازنو  بازیافتِی  مواد  آوری 
و در قبال آن وجه نقد یا بن کاالی فرهنگی و یا اقالم 

دیگر دریافت کنند

شماره  طریق  از  توانند  می  منطقه  شهروندان  امروز، 
گیری تلفن 55990 نیز، منتظر حضور گشت خودرویی 

بازیافتی خود  برای تحویل مواد  در منزل و محل کار 
تلگرامی  رسانی  اطالع  کانال  طریق  از  حتی  و  باشند 
و اینستاگرامی ازنو، انتقادات و پیشنهادت خود را در 
زمینه مدیریت بهتر و مطلوب تر زباله و پسماند ف به 
ما منتقل نمایند. این حالی است که تا حدود دو ماه 
آینده، مجموعه ازنو از یک سامانه و » برنامه اَپ « نیز 
رونمایی خواهد کرد. با کمک این برنامه که حدود 50 
اسنپ هست،  و چیزی شبیه  کرد  ایجاد خواهد  شغل 
شهروندان به عنوان مثال می توانند اعالم کنند که در 
کدام نقطه شهر به سر می برند و دارای چه نوع مواد 
بازیافتی هستند و در قبال تحویل آن چه نوع خدماتی 
می خواهند. این خدمات می تواند شامل وجه نقد، ارائه 
نایلون جمع آوری زباله، شارژ کارت بلیت اتوبوس، بن 

خرید فرهنگی از ساربوک و .. باشد.
ما یعنی »ازنو« در افق و چشم انداز ادامه فعالیت خود 
به  بخشی  کیفیت  راستای  در  مختلفی  های  برنامه 
زباله و پسماند منطقه فرهنگی کاشان مانند  مدیریت 
افزایش ایستگاه ها و خودروها و موتورهای دریافت مواد 
بازیافت داریم. متاسفانه یا خوشبختانه به دلیل حمایت 
و همکاری کم رنگ مردم و مسؤلین، ما تاکنون تنها به 
25 تا30 درصد اهداف خود رسیده ایم. این در حالی 
است که ازنو تاکنون توانسته در پرتو فعالیت خود در 
عرصه مدیریت پسماند منطقه، 150 شغل ایجاد کند. 
اما فراموش نکنیم توسعه و رونق چرخه مدیریت زباله و 
پسماند در منطقه فرهنگی کاشان که بتواند به الگویی 
در سطح کشور تبدیل شود تالش توأم ما و حمایت و 

ایفای وظیفه درست شهروندی را می طلبد.

مدارس، دانشگاه ها، مساجد و .. نقش مهمی به عنوان 
رونق  در  مردمی  مختلف  اقشار  حضور  های  محیط 
شهری  بهتر  زیست  مهارتهای  ارتقای  و  مشارکت 
دارند. ازنو تاکنون توانسته در زمینه فرهنگ سازی و 
توسعه راه های مشارکت مدیریت پسماند از طریق بطن 
جامعه به ایجاد فضای گفت و گو و همکاری دوجانبه 
با شمار زیادی از اولیای مدارس شهرستان و همچنین 
مدیریت عالی دانشگاه کاشان و برخی متولیان مساجد 
مبادرت ورزد. اگر در گذشته هزینه مدیریت زباله برای 
اکنون  تومان هزینه داشت،  هر شهروند کیلویی 300 
تومان( رسیده  به نصف )کیلویی 150  تورم  علی رغم 
است. ما باید تالش کنیم تا در عرصه مدیریت زباله و 
پسماند منطقه، همزمان با افزایش شغل در این عرصه، 
هزینه های مدیریت وکنترل زباله را برای شهرداری ها 

صفر کنیم. 
امکانات زیرساختی مدیریت  در حال حاضر در بخش 

20ایستگاه  ازنو،  مدیریت  تحت  و  شهرستان  بازیافت 
و  ایستگاه در قمصر  بازیافت در شهر کاشان، 2  ثابت 
مشغول  بیدگل  و  آران  در شهر  ایستگاه   2، آباد  نوش 
توان گفت در مجموع منطقه  فعالیت هستند که می 
فرهنگی کاشان، اکنون 24 ایستگاه  در حال دریافت 
پسماندهای قابل بازیافت مردم منطقه هستند و تالش 
به  دیگر  ایستگاه   10 جاری،  سال  پایان  تا  کنیم  می 
مجموع آنها اضافه شود. همچنین گشت خودرویی ما 
نیز که در حال حاضر 15 وانت بار و 20 موتور سه چرچ 

هست ،نیز دو برابر خواهند شد.

زباله و  ازنو در بحث مدیریت  برای  اهمیت  نکته حائز 
رفتارهاست.لکن  و  اهدف  بودن  مشارکتی  بازیافت، 
برای شرکت  ها  وهمکاری  ها  تعامل  تعهدها،  منظر  از 
بازیافت و شهرداری صورت جدی و پررنگ نداشته است 
و بسیاری از تعهدها انجام نگرفته یا متوقف مانده است. 
به عنوان نمونه تمام زباله ی منطقه باید دست نخورده 
تحویل شرکت ازنو، شود اما نمی دانیم چرا با فعالیت 
شود.  نمی  برخورد  زباله  مافیای  و  غیرمجاز  انبارهای 
دارای  تنها  رسمیف  مجوز  با  شرکتی  که  است  جالب 
سیستم  اما  است  شهرستان  و  منطقه  کل  در  انبار   3
زباله گردهای غیربهداشتی و غیرمجاز دارای 130 انبار 

غیرمجاز در شهر و منطقه  هستند!
باید  باشد  به واگویی مشکالت و مصائب مان  اگر قرار 
بازیافت،  و شرکت  با شهرداری  ما  ابتدایی  قرار  بگویم 
»انحصار در مدیریت زباله و بازیافت« به عالوه فرهنگ 
در  مبدأ  از  تفکیک  و  جداسازی  و  جمع آوری  سازی 
بین جامعه و شهروندان بود ولی االن در حال »رقابت 
نابرابر«با مافیای زباله ای هستیم که از درآمد سرشاری 
هم دراین حوزه،برخوردارند. متاسفانه نظارت بهداشت 
و محیط زیست و همچنین اجرای احکام قضایی برای 
چالش  یا  نقص  دچار  غیرمجاز  وانبارهای  گردها  زباله 
و  نهاد  پاسخ گوی 18  باید  به حق  باید  ما  است الکن 
ارگان باشیم و مافیای زباله دغدغه پاسخ گویی به هیچ 
کس را ندارد! شاید بخشی از مشکل، نگاه ترحم آمیز 
مردم به زباله گردهاست. گروهی که بدون مجوز و لباس 
و آرم و .. کار می کنند وکسی هم جلوی آنها را نمی 
گیرد. شرکت ازنو، دست به تحدی زده و آمادگی خود 
و  گردی  زباله  بیمار  سیستم  به  دادن  سامان  برای  را 
انبار غیرمجاز از طریق جذب و استخدام بسیاری از این 
عوامل و دادن پوشش بیمه ای، ایمنی و بهداشتی به 
اعالم می   ، تداوم و همکاری مناسب  با شرایط  ایشان 

دارد.

یا  و  زباله  مافیای  تقویت  عوامل  از  یکی  متأسفانه 
اغلب  این است که  زباله گردهای غیربهداشتی،  همان 
شهروندان زباله خشک و جامد خود را در کنار زباله ی 
تَر و بیرون خانه قرار می دهند. اگر قصدی به تفکیک 
بازیافتی  و  جامد  و  زباله خشک  که  است  بهتر  هست 
تحویل مبادی و عوامل دارای مجوِز »شرکت ازنو «شود 
که خود را ملزم به ارائه خدمت متقابل شامل پرداخت 
می  بازیافتی  مواد  صاحب  به  دیگر  خدمات  یا  وجه 
دانند. این مهم است که مردم بدانند کاغذ و کارتن و 
زباله خشک را درکوچه و بیرون خانه نگذارند چرا که 
زباله گردها بدون ارائه خدمت متقابل به شهروند آنها را 
جمع آوری می کنند و در این بین تنها مقداری زباله 

معمولی در اختیار ما قرار می گیرد.
شرکت  که  نمایم  اذعان  باید  پایان  در  هرترتیب  به 
هنرمندان،مدیران  فرهیختگان،  تمامی  دست  ازنو، 
های  رسانه  الخصوص  علی  اجتماعی،  وتاثیرگزاران 
حوزه  در  درست  رفتار  احیای  برای  را  مند  دغدغه 
مدیریت وتفکیک پسماند،جهت اطالع رسانی و اشاعه  
دنبال  به  که  وآرمانهایی  شرکت   جاری  فضیلتهای 
مردم  مشارکت  با  تا  امیدوارم  فشارد.  می  هستیم  آن 
ومسئوالن امر، حرکت پرشتاب به سمت داشتن شهر 

ومنطقه ای بدون دفن زباله میسر و میسور گردد.

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

فرهیختگی صرفأ مطالعه نیست، تالقی مطالعه و تفکیک از مبداء است

مروری بر کم رنگ شدن نقش شورا در پازل 
مدیریت شهری؛

 لطفا پارلمان شهر را 
تضعیف نکنید

قاضی اسداهلل؛ شاعر و عارفی 
که از روز مرگش با اطالع بود

نام کاشان بر بام انجمن 
ریاضی کانادا
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*کمپوست ازنو، با صرفه تر از کود حیوانی 
برای کشاورزی منطقه کاشان

* جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی 
تهدیدی که با تولید کمپوست به فرصت تبدیل شد

*توقع از نخبگان جامعه در فرهنگ سازی و عمل به      
فرهنگ مدیریت زباله و پسماند ضرورت تعالی است.

*اشتغال زایی و تحول آفرینی در مدیریت 
پسماند و زباله، با سامانه ی اِپ ازنو

و  زباله  مدیریت  های  هزینه  *تبدیل 
پسماند برای شهر و مدیریت شهری از 300 

به 100 تومان به ازای هر شهروند

*رقابت نابرابر با مافیای زباله ی غیرپاسخ گو 
! تا آمادگی برای سامان دهی و  جذب ایشان 

بر اساس پروتکلی مناسب

*تحویل زباله خشک و جامد و قابل بازیافت 
به عوامل مجاز، شاخص فرهیختگی است

های  صحبت  از  ای  چکیده  آمده  گزارش  این  در  آنچه   
»روح اله دهقانی آرانی« دادستان کاشان است. مطالب زیر، 
حاصل گفتگوی اختصاصی وی با هفته نامه مردم سیلک 
)در 5 تیر( و همچنین نشست خبری وی با اهالی رسانه 

)در 7 تیر( می باشد...

* اهمیت سالمت دستگاه قضا
* روند رسیدگی

* برنامه های اولویت دار سال
* تفکیک پرونده های قضایی از نظر موضوع و تعداد

* پیشگیری از جرم
* لزوم اجرای طرح های فرهنگی در محالت جرم زا

* تقاضا از اهالی رسانه
* فضای مجازی بستری برای ارتکاب جرم

* جرایم رسانه ای
* برخورد با احتکار و گرانفروشی

* توصیه به رعایت حق مردم
* پروژه پارکینگ چارسو و خانه های تاریخی مجاور آن

* معادن جوشقان استرک و نیاسر
* اعتراضات آبان 98 و دی 96

*وضعیت مدیر بازداشتی یکی از دستگاه های اجرایی
* وضعیت زندان فعلی

* زندان جدید کاشان          
                                                  مشروح  در صفحه 2

در حاشیه جلسه رئیس دانشگاه کاشان با 
معاون اول رئیس جمهور؛

این بار متفاوت تر ازقبل!
3

4
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علی جاویدپناه/ آنچه در این گزارش آمده چکیده ای 
از صحبت های »روح اله دهقانی آرانی« دادستان کاشان 
است. مطالب زیر، حاصل گفتگوی اختصاصی وی با هفته 
نامه مردم سیلک )در 5 تیر( و همچنین نشست خبری 
وی با اهالی رسانه )در 7 تیر( می باشد که برای خوانش 
بهتر، تجمیع و تلفیق و دسته بندی شده اند. صحبت های 
دادستان کاشان به عنوان باالترین مقام قضایی شهرستان 

را در زیر می خوانید:
* اهمیت سالمت دستگاه قضا

آن  انسانی  نیروی  دستگاه،  یک  رکن سالمت  مهمترین 
پرونده ای هستیم  این روزها همه شاهد  دستگاه است. 
که به خود دستگاه قضایی بر می گردد. این نشان می 
با  تعارفی  هیچگونه  قضائیه  قوه  جدید  مدیریت  دهد 
کار  قضایی  کار  واقعا  ندارد.  خود  زیرمجموعه  نیروهای 
شرایط  ما،  همکاران  کاری  شرایط  است.  فرسایی  طاقت 
قضایی  های  پرونده  اینکه  جهت  به  نیست،  استانداردی 

کیفیت و تنوع زیادی دارند.
* روند رسیدگی

پرونده های کیفری )مثل: سرقت، کالهبرداری و خیانت 
شود.  می  انجام  دادسرا  در  ابتدا  تحقیقاتش  امانت(  در 
سپس اگر دالیل آن کافی بود به دادگاه می رود وگرنه 
در خود دادسرا مختومه می شود. اما پرونده های حقوقی 
)مثل دعاوی خانوادگی، قراردادها( مستقیم در دادگاه یا 

شورای حل اختالف مطرح می شوند.
* برنامه های اولویت دار سال

مهمترین برنامه هایی که در سال جاری برای دادسرای 
کاشان دارای اولویت هستند عبارتند از: 1. کاهش اطاله 
دادرسی. 2. تسهیل ارتباطات و مالقات مردمی. 3. برخورد 
با متصرفان اراضی دولتی و ساخت و سازهای غیرمجاز. 4. 
برخورد با تهدیدکنندگان علیه بهداشت عمومی. 5. مبارزه 
با مجرمین یقه سفید از قبیل رباخواران. البته یک هدف 
کلی هم وجود دارد که آن، تالش در جهت ایجاد وفاق 

بیشتر در میان همه مسؤولین اجرایی است.
و  موضوع  نظر  از  قضایی  های  پرونده  تفکیک   *

تعداد
از مهر ماه که مسئولیت دادسرا با بنده بوده، تعداد پرونده 
است.  بوده  وارده  های  پرونده  از  بیش  مختومه  های 
حوزه  کل  در   98 سال  در  که  هم  هایی  پرونده  تعداد 
کاشان  اختالف(  حل  شورای  و  دادگاه  قضایی)دادسرا، 
باشد. در دادسرای  پرونده می  بررسی شده، 116 هزار 
کاشان بطور میانگین، 6 هزار پرونده در ماه رسیدگی می 
شود. خوشبختانه عالوه بر تعدد پرونده ها در شش ماهه 
دوم سال 98، تعداد 33 هزار و 262 پرونده به دادسرا 
وارد شده و 34 هزار و 389 پرونده مختومه شده است. از 
فروردین تا خرداد امسال نیز 13 هزار و 318 پرونده وارد 
دادسرا شده و 13 هزار و 600 پرونده مختومه شده است.

- جرایم شش ماهه دوم 98
و  راهنمایی  جرایم  به  مربوط  غیرعمد  جرایم  بیشترین 
به  را  مورد   2708 تعداد  که  است  تصادفات  و  رانندگی 
جرایم  خصوص  در  همچنین  اند.  داده  اختصاص  خود 
جرایم  صدر  در  مورد   592 و  هزار   2 با  سرقت  عمدی، 
تهدید،  توهین،  جرح،  و  این، ضرب  بر  عالوه  دارد.  قرار 
مراتب  در  نامشروع  مال  تحصیل  و  کالهبرداری  افتراء، 

بعدی هستند.
- جرایم سه ماهه اول 99

بدین شرح  بهار  فصل  در  قضایی  های  پرونده  بیشترین 
است: تصادفات 1701 مورد؛ سرقت 1124 مورد؛ ضرب و 
جرح 1030 مورد؛ توهین 1011 مورد. همچنین در سه 
ماهه نخست امسال، 4 هزار و 571 لیتر مشروبات الکلی 

کشف شده است. در این خصوص، سال گذشته 7 هزار و 
783 لیتر مشروبات الکلی کشف شده بود. در بحث مواد 
مخدر نیز سال 97، 727 کیلو مواد مخدر کشف شد. این 
مخدر  مواد  کیلو  در سال 98، 973  که  است  حالی  در 

کشف شده بود.
* پیشگیری از جرم

دستگاه  های  رسالت  از  یکی  جرم،  از  پیشگیری  بحث 
قضایی است که در بند 5 اصل 156 قانون اساسی هم به 
آن اشاره شده است. متولی پیشگیری از جرم، قوه قضائیه 
است اما ابزار الزم را برای پیشگیری ندارد و در این مورد 

به کمک نهادهای دیگر و رسانه ها نیاز دارد.
* لزوم اجرای طرح های فرهنگی در محالت جرم زا

برخورد  برای  کاشان  محالت  در  مختلفی  های  طرح 
این  در  است.  شده  اجرا  مخدر  مواد  کنندگان  توزیع  با 
خصوص نیز، تعداد زیادی دستگیر و زندانی شده اند. اما 
و قهری کرد.  برخورد قضایی  با همه مسایل،  توان  نمی 
بلکه باید به طرح های فرهنگی و عمرانی هم توجه شود.

* تقاضا از اهالی رسانه
در  که  مطالبی  و  اخبار  شود  می  تقاضا  رسانه  اهالی  از 
رسانه ها ارائه می کنند حتما با اطالعات کافی باشد. از 
قرار دادن یک طرف دعوا در تنگنا یا تحت فشار گذاشتن 
دستگاه قضایی پرهیز شود. همانطور که قضات باید عادل 
باشند، رسانه هم باید عادل باشد. البته بی طرفانه و بدون 
لحاظ دسته بندی سیاسی نقد کند. ما هم تا جایی که در 
توانمان باشد حمایت می کنیم. البته خط قرمر ما ارتکاب 
جرم است. اگر رسانه در مطالبش اصل انصاف و بیطرفی 

را رعایت کند خوب است.
* فضای مجازی بستری برای ارتکاب جرم

فضای مجازی، بستری برای ارتکاب جرم شده است. شاید 
بسیاری از جرایم، متعلق به فضای مجازی باشد. البته این 
کشور  کل  برای  بلکه  نیست  کاشان  برای  صرفا  موضوع 
و  نکنیم؛  اندازی  راه  را  ملی  اینترنت  شبکه  تا  ما  است. 
تا در خصوص فضای مجازی عزم جزمی نداشته باشیم 
نمی توانیم در این حوزه موفق باشیم. دشمنان ما، تمام 
قد برنامه ریزی می کنند و افق های دوری را برای بحث 
ناهنجاری های کشور ترسیم می کنند. ولی ما متأسفانه 
یا حرکتمان خیلی  بریم  می  به سر  کاری  موازی  در  یا 

ُکند است.

* جرایم رسانه ای
یک  کیفری  دادگاه  در  قانون  طبق  مطبوعاتی،  جرایم 
استان با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود. امکان 
تشکیل یک دادگاه رسانه در کاشان وجود ندارد. ولی می 
توان یک شعبه تخصصی بازپرسی در دادسرا ایجاد کرد. 
البته پرونده هایی که در این خصوص مطرح می شوند 
جرم  ارتکاب  رسانه،  از  هم  ما  توقع  اگرچه  نیست.  زیاد 

نیست.
* برخورد با احتکار و گرانفروشی

در بحث احتکار و گرانفروشی حتما دادستانی ورود می 
کند. با تشکیل تیم های بازرسی با این موارد مقابله می 

شود. نباید به دالالن اجازه داده شود عرض اندام کنند.
* برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز

بنر  و  پرده  وسیله  به  شهری  غیرمجاز  های  محدوده 
مشخص و اطالع رسانی خواهند شد. کسانی که به ساخت 
و ساز در این محدوده ها اقدام کنند بدانند که عاقبت آن 

تخریب خواهد بود.
* توصیه به رعایت حق مردم

تأخیر در اجرای پروژه هایی مثل زیرگذر مدخل، باتوجه 
به نرخ تورم، اگر وقفه ای در آن رخ دهد میلیاردها تومان 
از جیب مردم می رود. خبرنگاران باید حواسشان جمع 
باشد تا یک وقت خدای نکرده حقی از مردم تضییع نشود. 
بازرسی نیز بر ُحسن اجرای قوانین  در این راستا، اداره 
در  اگر جرمی  حال،  این  با  کند.  می  نظارت  ادارات  در 

دستگاهی اتفاق بیفتد ورود می کنیم.
تاریخی  های  خانه  و  چارسو  پارکینگ  پروژه   *

مجاور آن
موضوع پارکینگ چارسو را بررسی کرده ایم. واقعا سنت 
و مدرنیته در کنار هم الزم است. وقتی مسأله سیاسی 
می شود با مشکل مواجه می شویم. آن پارکینگ توسط 
مقامات شهرستان، کلنگ زنی شده و مجوز و تأییدات الزم 
را از اداره میراث فرهنگی گرفته است. البته وقتی در کنار 
خانه قدیمی، ساخت و ساز می شود ممکن است یکسری 
اتفاقاتی بیفتد. شهرداری متعهد است اگر خسارتی وارد 
شود باید جبران کند. در این پروژه، یک اختالف مالکیت 
وجود دارد. پرونده آن در دادگاه در مرحله رسیدگی است. 
با این وجود، نمی دانم چرا رسانه ها اینقدر دارند به آن 
ای  رسانه  به  نیازی  اصال  بحث  این  بنظرم  پردازند؟  می 

شدن ندارد. مطمئن باشید ما در خصوص حوزه میراث 
حساسیم. ولی متأسفانه اداره کل میراث فرهنگی اصفهان 
چند بار در اظهارنظر، دچار تعارض و تناقض شده است. 
ادره میراث فرهنگی باید یک ناظر مشخص می کرد اما 
قانونی  را فعال  هنوز مشخص نکرده است. من روند کار 
زایل خواهد شد و  از شخصی  نه حقی  انشاله  می دانم. 
وارد  ای  خدشه  ملی  میراث  به  که  گذاشت  خواهیم  نه 
شود. این خانه صد در صد حفظ می شود و به هیچ وجه 
در معرض خطر نیست. اتفاقا تعطیلی مکرر پروژه، باعث 

لطمه به آن می گردد.
* معادن جوشقان استرک و نیاسر

در خصوص معادن، مالک ما قانون است. ما پیگیر حقوق 
مردم هستیم و دنبال می کنیم که حقوقی از آنها تضییع 
نشود. اگر واقعا معدنی در تخریب زیست محیطی نقش 
دارد )مثال در کیفیت آب منطقه، تأثیرگذار است( باید 
پیگیری کرد و پروانه آن معدن را باطل نمود. البته ما نمی 
توانیم مستقیماً معدنی که پروانه دارد و از تهران نیز صادر 
شده را تعطیل کنیم. هر چیزی راهکار خودش را دارد. 
باید صحبت  کرد.  پیگیری  قانونی  مراجع  طریق  از  باید 
های هر دو طرف )معدن داران و مردم( را شنید و با آن، 
منصفانه و عادالنه رفتار کرد. همه معادن، یک محدوده 
دارند. الزم است بررسی شود که آیا معدن دار در محدوده 
خود کار می کند یا خیر. متصدی این امر، وزارت صنعت و 
سازمان محیط زیست است. به فرماندار پیشنهاد داده ایم 
کمیته ای تشکیل گردد تا در این مورد به صورت مستمر 

پیگیری و بازدید شود.
* اعتراضات آبان 98 و دی 96

اما  نگرفت  صورت  اغتشاشی  کاشان  در   98 آبان  در 
افرادی بازداشت شدند. پیرامون حوادث دی 96 نیز هنوز 

)آقای...( زندانی است.
های  دستگاه  از  یکی  بازداشتی  مدیر  وضعیت   *

اجرایی
کیفرخواست آن مدیر صادر شده است. اتهام وی اختالس 
و ارتشاء می باشد. البته مبلغ اتهامی آنچنان نیست. بهتر 
است توضیحات بیشتر راجع به این موضوع، پس از رفتن 

به دادگاه و صدور حکم مطرح شود. 
* وضعیت زندان فعلی

تعداد کل زندانی های زندان کاشان 1030 نفر است. این 
از: 908 نفر بومی و 122 نفر  تعداد به تفکیک عبارتند 
غیر بومی، 344 نفر مجرد و 686 نفر متأهل، 33 نفر زن 
و 997 نفر مرد، 462 نفر دارای تحصیالت ابتدایی و 280 
نفر دارای تحصیالت راهنمایی و 227 نفر دارای دارای 
تحصیالت دیپلم و 31 نفر دارای تحصیالت فوق دیپلم و 
30 نفر دارای تحصیالت لیسانس و باالتر هستند. مشخص 
است که هر چه تحصیالت باالتر می رود تعداد مجرمین 
هم کمتر می شود. قضات ما به مجازات های جایگزین 
حبس توجه دارند و در این رابطه، خدمات عمومی رایگان 
برخی  از  مثال  دهند.  می  قرار  مدنظر  را  زندانیان  برای 
زندانیان برای رنگ کاری جداول، درختکاری، تنظیف و... 
استفاده می شود. همچنین زندانیان 15 هزار متر مربع 
گل محمدی کشت کرده اند که گالبش هم اآلن در بازار 
موجود است. علیرغم اینکه افزایش جمعیت و جرم وجود 
سال  چهار  با  مقایسه  در  ها  زندانی  جمعیت  ولی  دارد 
گذشته کاهش داشته است. هرچند همین تعداد نیز چهار 

برابر ظرفیت زندان فعلی است.
* زندان جدید کاشان

بهره برداری از زندان جدید کاشان در مراحل پایانی است 
زندان  مسئولین  باید  را  مورد  این  است.  آماده  تقریبا  و 

پیگیری کنند. ظرفیت آن، باالی هزار نفر است.

مهمترین روایت های دادستان در دو گفتگوی خبری؛

بررسی 116هزار پرونده قضایی در سال 98
صادرات 48 میلیون دالری کاال از کاشان به 

خارج از کشور
رسول کوهستانی، مدیرکل گمرک استان اصفهان در دیدار با 
فرماندار گفت: در سه ماهه نخست امسال از شهرستان کاشان 
84 هزار تُن کاال به ارزش 48 میلیون دالر به خارج از کشور 

صادر شده است که نسبت به 15 استان، بیشتر است.
.........................

تعطیلی 44 واحد صنفی
به  با اشاره  مسعود دهقانی، مدیر مرکز بهداشت شهرستان 
تعطیلی 44 واحد صنفی در سه ماه گذشته به دلیل رعایت 
نکردن دستور العمل های بهداشتی گفت: در روز های آینده 
تعداد و ساعات بازرسی از اصناف کاشان بیشتر می شود. از 
فروردین ماه تاکنون در مجموع دوازده هزار بازرسی از اصناف 
کاشان انجام شده که در این ارتباط از سه هزار و 800 اخطار 
صادر شده 44 مورد اخطار تعطیلی بوده است. تعداد واحد های 
فعال و دارای پروانه کسب و پیشه در کاشان 15 هزار مورد 
است که از این تعداد تنها هشت هزار و 300 واحد صنفی خود 
را ملزم به رعایت دستورالعمل های بهداشتی کردند که پرونده 

19 واحد به تعزیرات ارسال شد.
.........................

ساداتی نژاد  رئیس کمیسیون کشاورزی
 مجلس شد

بعد از ظهر یکشنبه 99/4/1 اولین نشست کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
برگزار گردید که در آن نشست سید جواد ساداتی نژاد نماینده 

مردم کاشان به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد.
.........................

کمک بیش از ۷00 میلیارد ریالی خیران به نظام 
سالمت 

سید علیرضا مروجی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه 
بیمارستان های کاشان فقط  ابتدای شیوع ویروس کرونا  در 
دارای چهار دستگاه اکسیژن ساز بود، گفت: با کمک خیران 
نیک اندیش نظام سالمت کاشان و با توجه به نیاز مبرم بیماران 
کرونایی به این دستگاه تعداد آن به 60 دستگاه افزایش یافت.

.........................
انتشار کتاب مجموعه شعر »مثل برگ«

کتاب مجموعه اشعار »مثل برگ« را انتشارات سلمی نگین در 
208 صفحه و تیراژ هزار نسخه در قالب غزل چاپ و منتشر 
کرده است. نسیم عرفان در مورد خطبه متّقین نهج البالغه، 
مقتدای فین با موضوع حضرت سلطان علی بن باقر )ع(، ماه 
وصال با موضوع ادعیه 30 روز ماه مبارک رمضان، نوای عشق 
مجموعه دکلمه ها، خاطرات و زندگی نامه 76 شهید منطقه فین 
کاشان، عطر معراج در مورد ادب و آداب نماز و صالی عشق از 

آثار منتشر شده حجت االسالم ماشاء اله صدیقی است.
.........................

دستگیری سارقان اماکن خصوصی 
علی قربانی، فرمانده انتظامی کاشان گفت: در پی اعالم وقوع 
چند فقره سرقت از منازل نیمه ساز و باغ های حاشیه ای شهر 
کاشان، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان 
قرار گرفت. در تحقیقات اولیه ماموران مشخص شد که سارقان 
با شناسایی منازل نیمه ساز و باغ ها و خالی بودن آن ها، اقدام 
به سرقت اموال می کنند. ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات 
تخصصی موفق به شناسایی پنج نفر از سارقان شدند و در 
یک عملیات غافلگیرانه متهمان را دستگیر کردند. متهمان 
در مواجهه با مدارک و مستندات پلیس به 82 فقره سرقت 
از منازل نیمه ساز و اماکن خصوصی در شهر کاشان اعتراف 

کردند.
.........................

آغاز ساخت مجتمع آموزشی خیرساز
در  کاشان  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس  مقنی،  حسین 
مراسم آغاز ساخت این مجتمع فرهنگی آموزشی گفت: این 
مدرسه 12 کالسه در زمینی به وسعت چهار هزار متر مربع 
و در زیربنای یک هزار و 280 مترمربع احداث می شود. این 
مجتمع را خیر نیک اندیش محمدحسین منصوری با هزینه 
100 میلیارد ریالی احداث می کند. در این مجتمع آموزشی 
سالن چندمنظوره، کتابخانه، سایت، اتاق تجربی و یک سالن 
ورزشی با زیربنای هزار و 280 متر مربع احداث می شود. در 
منطقه کاشان بیش از 65 هزار دانش آموز در470 مدرسه 
مدیریت  سیاست های  مهمترین  از  یکی  می کنند.  تحصیل 
آموزش و پرورش ساخت مجتمع های آموزشی با جدیدترین 

استاندارد های موجود در مناطق کمتر برخوردار است.
.........................

کمک ۷50 هزار میلیارد ریالی دولت به کسب و 
کار های آسیب دیده 

سید حسن قاضی عسگر، معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری اصفهان در حاشیه بازدید از روستای 
قهرود کاشان از دریافت دستورالعمل پرداخت خسارت به 13 
کسب و کار آسیب دیده از شیوع بیماری کووید 19 خبر داد 
و گفت: در آینده نزدیک این بودجه در اختیار آسیب دیدگان 
قرار می گیرد. مقرر شده است که با کمک بنیاد های مستضعفان 
این  و برکت برای توانمندسازی محرومان و مستضعفان در 
استان وام هایی با کارمزد هشت درصد پرداخت شود که 4 
درصد آن را دولت و بقیه را وام گیرنده پرداخت می کند. این 
کمک ها به ویژه در حوزه گلخانه ها و شرکت های دانش بنیانی 
که در ارتقای وضعیت معیشتی محرومان و مستضعفان موثر 
هستند، همچنین در حوزه مدرسه سازی و تخصیص زمین برای 

محرومان انجام خواهد شد.
.........................

برداشت 200 تُن گل محمدی از گلستان های 
آران و بیدگل 

حسین فتاحی، مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل با بیان اینکه 
امسال سطح زیر کشت گل محمدی در باغ های این شهرستان 
حدود 90 هکتار بود گفت: امسال سطح زیر کشت این محصول 
20 هکتار در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است. حدود 
دو هزار تن گالب در 8 مرکز سنتی و صنعتی این شهرستان 
تولید می شود. کیفیت گالب این منطقه به علت شرایط خاص 
اکولوژیکی با شب های سرد و روز های نسبتا معتدل و گرم از 
دیگر نقاط کشور باالتر است. گالب و اسانس تولید شده عالوه 

بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می شود.

کاشان در نیم نگاه

مهدی سلطانی راد / ازدواج اجباری؛ این کلیدواژه ای 
یک  12بندی  پیشنهاد  از  اخیر  روزهای  در  که  است 
بر  آمدن  فائق  برای  دولت  البته  و  مجلس  به  روحانی 
بین  و  مجازی  فضای  در  کشور  در  ازدواج  کند  روند 
افکارعمومی در حال تبادل است. فحوا و محتوای سلبی 
ادریسی  محمد  سوی  از  پیشنهاد  این  بندبند  مأبانه ی 
از  چندی  جدی،  های  واکنش  بر  عالوه  که  بود  چنان 
و  شوخی  اقسام  و  انوع  با  نیز  مجازی  فضای  کاربران 

مطایبه به استقبال آن رفتند.
هموطن  باشین:  پیامک  این  »منتظر  نمونه  عنوان  به 
گرامی شما مشمول قانون ازدواج اجباری هستین لطفا 
کشور  سراسر  مربوطه  دفاتر  به  سریع تر  پیگیری  برای 
من  قرآن  همین  به  قاضی  آقای   / فرمائید!  مراجعه 
نمی خواستمش تا 28 سالگی ازدواج نکردم، فردای تولد 
28 سالگیم دولت منو گذاشت به مزایده!/ ازدواج اجباری 
این صورت هست که  به  باالی 28 چیست؟! شیوه کار 
گردونه  درون  را  سال   28 باالی  آقایان  و  بانوان  نام 
عمو  و  روشن پژوه  مسعود  گذارند،سپس  می  مجزا  های 
پورنگ گردونه ها رو می چرخانند و هر کدام یک گوی 
خارج می کنند و آن دو نفر به قید قرعه به اجبار با هم 
ازدواج می کنند!/ اونایی که کف پاهاشون صافه از ازدواج 
با  نامزدی!؟/  برن  ماه  سه  باید  یا  میشن  معاف  اجباری 
اجباری شدن ازدواج حاال یه عده همسر احتکار می کنند 
و دولت مجبور می شه همسر یخ زده برزیلی وارد کنه!/ 
سخنگوی دولت : زیرساخت های الزم برای طرح ازدواج 

اجباری فراهم شد! « و شوخی هایی دیگر ..
9 خرداد 99 بود که از حجت االسالم محمد ادریسی- 
عنوان  با  یادداشتی  شفقنا  در  سراج-  نشریه  سردبیر 
»پیشنهاد قوانین جدید برای تسریع ازدواج به مجلس و 
دولت« منتشر شد. او در ابتدای این یادداشت و سرآغاز 
»اگر   : بود  آورده  اش  پیشنهادی  و  گانه   12 بندهای 
فردی بعد از سن 28 سالگی از ازدواج خودداری کرد، 
یا  کار  و  کسب  از  حاصل  -درآمد  فرد  این  درآمد  ربع 
صنعت یا تجارت- از او گرفته شود و به افرادی که قصد 
ازدواج دارند ولی اوضاع مالی خوبی ندارند پرداخت شود. 

می کنند  ازدواج  اختیاری  صورت  به  که  هم  افرادی  به 
مسکن و زمین داده شود. ابتدای دوره ازدواج اختیاری 
17 سال و انتهای آن 28 است و اگر کسی ازدواج نکرد 

باید ازدواج اجباری داشته باشد«
شدن  اجباری  طرح  ارسال  اخبار  انتشار  به  واکنش  در 
ازدواج برای افراد باالی 28 سال به مجلس،سلیمی-عضو 
هیات رئیسه مجلس- گفته است: چنین طرحی به هیچ 
مطلبی  چنین  اساسا  و  نشده  ارسال  مجلس  به  عنوان 
تصویب  و  بررسی  امکان  عنوان  هیچ  به  و  است  شایعه 
نمایندگان  و  ندارد  وجود  مجلس  در  طرح هایی  چنین 
وقت خود را به این امور اختصاص نخواهند داد، چرا که 
کارهای مهم تر و با اولویت بیشتری را باید انجام دهند. 
را  مجلس  مباحثی  چنین  طرح  با  دارند  دوست  برخی 
این  داد.  نخواهیم  اجازه  ما  البته  که  بکشند  حاشیه  به 
مجلس به موضوعات اساسی مردم خواهد پرداخت و به 

موضوعات حاشیه ای توجهی نخواهد داشت.
ولی اسماعیلی-نماینده ِگرمی- نیز تصریح کرده: مطرح 
با  و  بوده  شدن چنین طرحی در مجلس کذب محض 
در  یازدهم  مجلس  تخریب  منظور  به  مغرضانه  اهداف 
با  را  کار خود  انقالبی  است.مجلس  بوده  فضای مجازی 
پرداختن به موضوع معیشت مردم آغاز کرده است و این 
مجلس به موضوعات اساسی مردم خواهد پرداخت و به 

موضوعات حاشیه ای توجهی نخواهد داشت.
صرف نظر از این که ارائه پیشنهاد و طرح هر شهروندی 
پیرامون مسائل جاری کشور به خودی خود محل اشکال 
مجرد  افراد  ازدواج  شدن  الزامی  طرح  ارائه  ولی  نیست 
باالی 28 سال از سوی یک مبلغ فرهنگی که بعد رسانه 
ای وسیع هم پیدا کرده، از چند منظر از جمله نادیده 
گرفتن واقعیت های اقتصادی و سطح معیشت در کشور 
و  تأمل  واجد  شخصی  های  آزادی  حوزه  همچنین  و 

تا  نبود  اگر چنین  پیداست  ناگفته  و  است  پرسش گری 
بدین حد در محافل مختلف پربحث نمی شد. 

ازدواج  موضوع  در  بدیهیات  برخی  بر  تأکید  منظر  از 
انتخاب  مانند  ازدواج  مقوله  گفت  باید  نخست  جوانان، 
و خرید اتومبیل، لباس،کفش، عالقه به فالن غذا و تیم 
به  اگر  و  است  اختیاری«  و  ورزشی »موضوعی شخصی 
و  میل  کاهش  و  جمعیت  پیری  معضل  با  کشور  فرض 
عالقه جوانان و مجردها به ازدواج روبروست، نمی توان 
راه حل را در »طراحی بند و تبصره و قانونی کردن و 

الزام و اجبار« در یک امر اختیاری جستجو کرد. 
بله؛ می پذیریم که کشور تا یک دهه دیگر با بحران پیری 
جمعیت روبرو خواهد شد و کشوری که نیروی جوان و 
پرنشاط نداشته باشد در مسیر توسعه لنگ خواهد زد اما 
سؤال این جاست که آیا به ویژه طی 2 دهه گذشته در 
رفاه  و  پویا و سطح معیشت  اشتغال  و  اقتصاد  از  کشور 
به  جوانان  ازدواج  اکنون  که  بوده ایم  برخوردار  ایده آل 

سنگالخ سختی برخورد کرده؟
قوه  دو  و  حاکمیت-دولتمردان  اگر  آیا  بهتر  عبارت  به 
دیگر- در مسیر فراهم آوری سطح مطلوب رفاه عمومی 
قدرتی  و  اختیار  مسکن  و  اشتغال  تسهیل  و  جامعه 
نداشتند و یا عقل و تدبیرشان کفاف حل این معضالت 
مسکن  نه  و  دارد  شغل  نه  که  مجردی  جوان  نداد،  را 
نام  به  اجبار، معضل و گرفتاری مضاعفی  به زور و  باید 

»ازدواج و تشکیل زندگی« بر دوش خود تلنبار کند؟!
و  زیرپوستی  شکل  به  کشور  در  برخی  که  بماند  حال 
»عدالت  اما  کنند  می  ترویج  را  »چندهمسری«  خزنده 
اشتغال  اقتصاد،  بستر  ایجاد  با  کند  می  ازدواجی«حکم 
امثال جناب  که  کنیم  باز  با دست  را  و مسکن، گرهی 
شکل  به  را  آن  خواهند  می  پیشنهاد  ارائه  با  ادریسی 

»اجباری« مرتفع و آن گره را با دندان باز کنند!

دوم آن که چرا اجبار و الزام ارکان حاکمیت و دولتی ها 
به فراهم کردن ابزار و لوازم سخت افزاری تسهیل ازدواج 

جوانان در بین نیست؟ 
بر  افق-  شبکه  ابوطالبی-مجری  زینب  امثال  به  اگر 
مختلف  ارکان  که  این  نه  مگر  پرسید  باید  نمی خورد 
مشروع  رفاه  امکان  کردن  فراهم  پی  در  باید  حاکمیت 
و زندگی بهتر در دنیا و آخرت برای مردم باشند؟ هم 
قاطبه مردم می دانیم که کشور  ادریسی و هم  جناب 
سالیانی است به اسباب مختلف- از بی تدبیری و قوانین 
موضوع  تا  مسؤالن  ناکافی  اختیار  گاه  و  پاگیر  و  دست 
تحریم ها و .. نتوانسته بر بحران اشتغال و تورم و صنعت 

و اقتصاد فشل و محتضر غلبه کند. 
تدبیری،  بی  معضل  با  یا  نیستیم  ثروتمندی  کشور 
کردن  فی االَهم  اَهم  و  از  خودداری  و  شعارزده گی 
موضوعات و نیازهای اصلی کشور روبروییم؟ آیا 4 دهه 
استقرار دولت های مختلف-به ویژه پس از دوران جنگ و 
برقراری صلح- که همه با شعار خدمت بر سر کار آمدند، 
برای آزمودن راه های مختلف رونق و شکوفایی اقتصاد و 

صنعت و اشتغال بس نیست؟ 
شروع  برای  معضل  دو  مسکن  و  اشتغال  بپذیریم  اگر 
یقین  به  قطع  است،  مجرد  جوانان  دونفره ی  زندگی 
درخواهیم یافت زور و اجباری کردن ازدواج برای باالی 
سر  از  دمیدن  شبیه  چیزی  تنها  و  تنها  ها،  ساله   28
غیر  در  است،  پاک کردن صورت مسئله  و  ُسرنا  گشاد 
این صورت به جای دست و پا کردن بند و تبصره برای 
های  بخش  همه  باید  اختیاری  امر  یک  کردن  اجباری 
بنیاد  و  امداد  کمیته  رفاه،  وزارت  جمله  از  حاکمیتی 
قدس  آستان  مانند  توانمند  هایی  مجموعه  و  مسکن 
و  مستضعفان  بنیاد  امام،  فرمان  اجرایی  ستاد  رضوی، 
.. را به شکل فوری و همه جانبه مأمور به رونق اشتغال 
و ساخت مسکن انبوه و ارزان قیمت در سرتاسر کشور 
هایی  مقوله  سال  دو  یکی  از  پس  آیا  ببینیم  تا  کرد 
همچون ازدواج و نرخ رشد جمعیت جوان کشور با زبان 
خوش! و مثل کودک آدم ! از بحران خارج می شود یا 

خیر.

 نقدی بر یک پیشنهاد پرحرف و حدیث در فضای مجازی

ازدواج اجباری و دمیدن از سر گشاد ُسرنا !!
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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 091336194۷8 از 

طریق پیامک یا تماس، نشریه ما را  از طریق 
 پست تحویل بگیرید. 

031- 55456384

mardomesialk@gmail.com  

آرش صالح زاده
که  کردم  کاری  کتک  خودم  با  خیلی  من  واال 

ترافیک رو چیز بدی بدونم...
باز  میکنم  هرکاری  میبینم ترافیک خیلی ولی 

هم بد نیست، علی الخصوص اگه پشت چراغ قرمز 
باشی و یه پراید 90 میلیونی سایپا هم زیر پات و 
چند راس پلنگ پالستیکی یا سیلیکونی سخنگو 

هم تو ماشین بغلی..
تازه...

وقتی از ترافیک خبری نباشه، جون به جون عالم 
و آدم کنی باید ساعت 7:30 سرکار باشی و اگه یه 
دقیقه دیر برسی، رئیست شروع میکنی به منبری 
رفتن و تذکر و هیهات و خطبه زیادی و تهشم 
میبینی واسه تیر خالصی میگه »آقا جووووو یه 
َدیقه دیر  ُشَد کارمندایی َک 5  ابالغ  نامه  آیین 

میان سر کار یارانه شوو قطع میَش.«
ولی همین بهونه ترافیک میتونه این آپشن عالی 
رو ایجاد کنه که تا پایان ساعت اداری هم دیر 
اوووف  بگی:  کاذب  عصبانیت  یه  با  بعد  و  بری 

المصب ترافیکی بوداااا...
مردم همینجوری ریختن تو خیابون رئیسی جان.

بعدشم؛ شما اگه بدونی همین ترافیک با روح و 
روان آدم چه کارا میکنه؟ 

از خواص سرشار  بنده توجه شما رو چند مورد 
ترافیک جلب میکنم:

مرور  و  ظاهری  بهداشت  به  توجه  مورد  اولین 
داشته ها و نداشته های خودمون در آیینه جلو 

هست..
مثال خوِد شما، خداییش چندبار تونستی پشت 
نگاه  آیینه  به  و  باشه  ترافیکم  و  باشی  فرمون 

نکنی؟؟
نه چند بار تونستی؟؟

خب طبیعتا شما اولین کاری که میکنی اینه که 
کنی  خم  درجه   45 سرو  باال،  بدی  ابروهاتو  یه 
به سمت پایین و به موهای شوره زده و چربت 

مدل بدی..
بالفاصله دو چشماتو تو آئینه جا کنی و به اینکه 
خدا چقدر رنگ خاصی به چشمات پاشیده فکر 

کنی...
از مرحله بعد تفکیک جنسیتی میشه..

اگه پسر باشی نوک دماغو میدی باال و تا جایی 
که ظرفیت داشته باشه فضاسازی میکنی و تعداد 
تارهای دماغتو نظاره میکنی و با سرانگشت تدبیر 
و امید یه گشت و گزاری هم انجام میدی و حاال 
خدا نکنه وسط این حفاری سنگین به یه گنجی 
هم بربخوری و بخای استخراجش کنی و بعد هم 

تا ساعت ها با فلسفه وجودی اش بازی کنی.
حاال اگه دختر باشی یه نگاه به ابروهات میندازی 
که در چه حال و روزی ان ،بعد یه لبخند ژکوندوار 
بزنی تو آیینه و از خدا به خاطر خلقت نازنینت 
برای زمینی ها تشکر کنی و یهو خم شی سمت 
رو  وش  سیمین  ساعد  چون  عذار  و  ابزار  جعبه 
بدی دِم صافکاری خواهران زینلی به جز کوکب 

تا وقتی که ماشین پشتی بوق بزنه...
از مزایای دیگه ترافیک، استفاده از تمام ماهیچه 

ها و بافت های صورت تا سرحِد مرگه...
نداره، فقط کافیه شما  و مرد  این بحث هم زن 
یه ماشین که راننده پشتش نشسته و تو حاشیه 
زیر  آروم  کنی...  پیدا  کرده  پارک  فین  مسیر 
ادای  چجوری  که  ببینی  بعد  و  بگیری  نظرش 
و  کارتونی  شخصیت  و  تلگرام  های  ایموجی 

بازیگرای معروف رو بهتر از خودشون درمیاره
کوله  و  کج  رو  قیافه  جوری  یه  المصبااا  یعنی 
حتی  عصبی،  های  سلول  تک  تک  که  میکنند 
و  میشن  عصبی  نیستند،  عصبی  که  هم  اونایی 
فقط میان به کمک این بافت های صورت تا این 
چند دقیقه ژانگولک هم هرجوری هست تموم شه 
و بره.... از آخرین مزایای بنیادین و هستی بخش 
ترافیک، صله رحم و یادآوری مدام مسئولین در 

ذهن ماست...
االف  ترافیک  پشت  ساعت  دو  وقتی  ببین  شما 
میشی، چند بار یاد شهردار میفتی، یاد استاندار 
میفتی، یاد وزیر میفتی، یاد شرکت تهیه آسفالت 
جاده سازان ماست پرور، سازمان راه و شهرسازی، 
یاد اقوام دور و نزدیک مسئولین و در نهایت فک 
و دست  عوامل  تمام  و  نسبی  و  فامیل سببی  و 

اندرکاران این مرز و بوم...
ترافیک چند ساعته که  یه  با  به همین سادگی 
خودروها  مثل  تولید  و  جمعیت  افزایش  حاصل 
و  میکنی  یاد  رو  آدم  میلیون   84 شما  هست 
ازشون خبر میگیری و یه توشه نیم سوخته هم 
میسازی...  دنیات  اون  واسه  سوختش  سمت  از 
پس ترافیکم اونقدرها که میگن بد نیست... امید 

داشته باشید...

تاریخچه پیدایش بورس در جهانطنز
نخستین بار در قرن 15 میالدی نیاز بازار جهانی به تقسیم سود 
و زیان حاصل از یک کسب و کار میان شرکای آن باعث پیدایش 

بورس در کشور بلژیک شد.
تاریخچه پیدایش بورس در ایران:

1315هجری  سال  به  ایران  در  بورس  تاسیس  تاریخ   
شمسی بازمی گردد، اما جنگ جهانی دوم باعث وقفه 
ای 30 ساله برای تدوین اساسنامه و تاسیس بازار بورس 

اوراق بهادار شد.
نخستین معامله بورسی نیز در سال 1346 برروی سهام 

بانک توسعه صنعتی معدنی اتفاق افتاد.
ریشه لغوی کلمه بورس

به علت روی دادن نخستین تجمع بورسی در مقابل ملک 
واندر بورس یکی از اشراف بلژیکی واژه بورس نام خود 
زبان  در  بورس  واژه  است.  گرفته  وام  این شخص  از  را 

فرانسوی به معنای »کیف پول« است.
کد بورسی

کد بورسی یا کد سهام داری یک شناسه واحد کاربری 
است که با استفاده از آن می توانید از طریق نرم افزار معامالت 

آنالین یا پنل معامالتی اقدام به خرید و فروش سهام کنید.
تنها  به طور خاص  و  انحصاری است  این کد معامالتی کامال 
در اختیار یک کاربر قرار می گیرد و هر فرد سرمایه گذار تنها 

میتواند یک کد بورسی داشته باشد.
ساختار کد بورسی

به این صورت است که از سه حرف اول نام خانوادگی به همراه 
پنج رقم تشکیل شده و همانطور که گفته شد برای هر فرد 
متمایز از دیگری است. مثال اگر نام خانوادگی فردی بابایی باشد 

کد بورسی او شبیه »باب12345« می باشد.
سامانه سجام 

سامانه سجام در واقع مخفف »سامانه جامع اطالعات مشتریان« 
با هدف ایجاد یک سامانه  است که زیر نظر سازمان بورس و 
فراگیر و ارائه خدمات بهتر و سریع تر به سرمایه گذاران ایجاد 
شده است و امروزه تمام سرمایه گذاران ملزم به ثبت مشخصات 

خود در این سامانه هستند.
مزایای سامانه سجام

دریافت راحت سود مجامع، ثبت نام آسان در کارگزاری ها و 
اطالعات  سریع  ویرایش  امکان  گذاری،  سرمایه  های  صندوق 
بازار  و مشخصات شخصی و دسترسی به تمام سرویس های 

سرمایه مانند تغییر کارگزار ناظر.
بازار فرابورس

شکل  تهران  بهادار  اوراق  بورس  بازار  از  پس  فرابورس  بازار 
گرفته و مهم ترین وظیفه فرابورس، سازمان دهی آن بخش از 
بازار سرمایه است که هنوز  شرکت های متمایل به حضور در 

شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را ندارند. 
همین  به  و  است  بورس  از  کمتر  فرابورس،  در  نظارت  سطح 
دلیل شفافیت کمتری دارند. همین امر سبب می شود ریسک 

سرمایه گذاری در فرابورس بیشتر از بورس باشد.
ساختار فرابورس ایران از پنج بازار تشکیل شده است که عبارتند 
از: بازار اول، دوم، سوم، ابزارهای نوین مالی و بازار پایه )زرد، 

نارنجی و قرمز(.
بازار پایه 

اول و دوم  بازارهای  اگر شرکتی شرایط عضویت در بورس و 
فرابورس را نداشته باشد، عضو بازار پایه می شود. 

بازار پایه در پایین ترین سطح بازار فرابورس قرار دارد که شرایط 
عضویت شرکت ها در آن ساده تر است.

بازار پایه قباًل شامل سه تابلوی الف، ب و ج بود ولی در قانون 
دسته بندی  قرمز  و  نارنجی  زرد،  رنگ  سه  به  تابلوها  جدید، 

شده اند. 
دامنه نوسان در تابلوی زرد سه درصد، در تابلوی نارنجی دو 
درصد و در تابلوی قرمز یک درصد است و  تقریباً یک سوم 

ارزش فرابورس به بازار پایه تعلق دارد.
بورس کاالی ایران 

بورس کاالی ایران، بازاری است سازمان یافته برای مجموعه ای 
فروش  و  خرید  برای  که  تقاضاکنندگان  و  عرضه کنندگان  از 

کاالی خاصی با توجه به ماهیت کاال به آن بازار وارد می شوند.
در بورس کاال، محصوالت صنعتی و معدنی، فرآورده های نفتی 
و پتروشیمی، محصوالت کشاورزی، بازار مشتقه و کاالهای بازار 

فرعی معامله می شوند.
مهمترین مزایای بازار بورس کاالی ایران 

حرکت از یک بازار سنتی به سمت بازار مدرن و در جهت 
تعامل بهتر با بازارهای بین المللی شکل گرفته است.

قیمت کاالها براساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار 
کشف می شود.

واسطه گری های غیر ضروری در معامالت و 
خرید و فروش مستقیم بین فروشنده و خریدار، 

حذف می شود.
ریسک  انتقال  امکان  و  بازار  مخل  نوسانات 

کاهش می یابد.
بورس انرژی

بورس انرژی به عنوان نوپاترین بورس در کشور 
آن،  مشتقات  و  نفتی  محصوالت  عرضه  جهت 
برق، گاز طبیعی، زغال سنگ، حق آلودگی و 

سایر حامل های انرژی شکل گرفت.
رقابت  شفاف،  بازاری  ایجاد  هدف  به  بازار  این 
انرژی  پذیر و جلوگیری از انحصار حامل های 

شکل گرفته است.
بورس انرژی ایران دارای سه بازار فیزیکی،مشتقه 
و فرعی است.در بازار فیزیکی کاالهای پذیرفته شده در بورس و 
در بازار مشتقه، اوراق بهادار مبتنی بر کاالهای پذیرفته شده در 
بورس معامله می شوند.کاالهای تک محموله ای و خارج از گونه 

نیز در بازار فرعی معامله میگردد.
بازار فیزیکی خود شامل سه تابلوی برق، نفت و گاز و تابلوی 
سایر حامل های انرژی و بازار مشتقه شامل سه تابلوی قرارداد 
سلف موازی استاندارد، قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله است. 
هر یک از تابلوها دارای دو رینگ داخلی و بین المللی هستند.

بازار بورس ارز 
گفته  بازاری  به   F oreign Exchange یا  ارز  بورس  بازار 
می شود که ارزها در مقابل یکدیگر معامله می شوند و به  نوعی 
میزان ارزش آن ها نسبت به یکدیگر در این بازار موجب می شود 
تا این بازار پویا باشد. معامالت بازار بورس ارز تا سال 1998 
به  صورت تلفنی انجام می گرفت و بعد از آن با به وجود آمدن 

نرم افزار Meta Trader  به صورت عام گسترش یافت.
معامله ارز به معنی خرید هم زمان یک ارز و فروش ارز دیگر 
ارزها همواره به صورت دوتایی معامله می شوند. مانند  است و 

.)EUR-USD( یورو-دالر
مزایای بورس ارز

در بازار بورس ارز بر خالف بورس سهام اگرچه شما خرید و 
فروش می کنید ولی مالک آن ارز نیستید و در حقیقت سود و 
ضرری که از نوسان قیمت ارزها به دست می آورید بر سرمایه 
به تنهایی  ارز  یک  هیچ گاه  ارز  بورس  بازار  در  می افزاید.  شما 
ارزش گذاری  دیگر  ارز  با  مقایسه  در  و  نشده  ارزش گذاری 

می شود. بورس ارز در 24 ساعت شبانه روز در جریان است.

پیکره  بر  همچنان  کرونا  سیلک/  مردم 
جامعه می تازد! از این رو، جلسات کشوری 
فعال به صورت »مجازی« تشکیل می شوند. 
نمونه آن، نشست مجازی رؤسای دانشگاه 
ها با معاون اول رئیس جمهور است که در 

بیست و ششم خرداد به شکل ویدئو کنفرانس برگزار گردید. 
در این خصوص تصاویری از دفتر دکتر عباس زراعت رئیس 
دانشگاه کاشان منتشر شده که با مورد قبلی )یعنی نشست 
مجازی وی با وزیر علوم( کمی فرق دارد! کسانی که تصاویر 
تر  محسوس  برایشان  تفاوت  این  باشند،  دیده  را  جلسه  آن 

خواهد بود. 
در فروردین، طی یک مطلب کوتاهی اشاره کردیم به اینکه دو 
جلد »کتاب« در زیر مانیتور رئیس دانشگاه کاشان گذاشته 
شده بود که به نظر نمی رسید در شأن یک مرکز علمی و 
تکرار  قبل  صحنه  خوشبختانه،  بار  این  البته  باشد.  آموزشی 

نشده است. به قول حافظ: »عیب ِمی جمله 
چو گفتی هنرش نیز بگو«. اکنون مشاهده 
صفحه  به  دادن  ارتفاع  برای  شود  می 
استفاده  »پایۀ مخصوص«  یک  از  مانیتور، 
شده که کار درست و بجایی است. استفادۀ 
مناسب از وسایل و امکانات، به مخاطب نشان می دهد که هر 
چیزی، کاربرِی خاّص خودش را دارد. همانطور که آن »پایه« 
جایش زیر مانیتور است و برای این امر ساخته شده؛ »کتاب« 
مطالعه می  و  برای خواندن  و  است  کتابخانه  هم جایش در 
باشد. با این کار، هم منزلت علم و دانش حفظ می شود و هم 
احترام نویسنده ای که مدتها به نوشتن و تحقیق پرداخته، 

رعایت می گردد. 
به هر حال، از قدیم گفته اند: »حرمت امامزاده به متولی اش 
است!«.در آخر الزم است بخاطر اهمیت دادن و توجه به این 
مسأله، از آقای زراعت و دست اندرکاران دفتر ایشان تشکر کنیم.

  مهدی سلطانی راد

کاشان در حسرت مسئول صریح و 
پاسخ گو؛ این قسمت: میراث فرهنگی!

شهرداری حدود دو سالی می شود که در 
خیابان باب الحوائج و نزدیکی بازار مشغول 
پروژه  است.  طبقاتی  پارکینگ  یک  احداث 
ای با نام پارکینگ چارسو. زیرساختی که در 
پروژه  پرترافیک شهر  و  وآمد  پررفت  بخش 

ای ناگزیر محسوب می شود.
گفته می شود در روند احداث این پروژه که 
با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی در 
جریان است، به دو خانه تاریخی و ثبتی در 
جوار طرح آسیب هایی وارد شده. این ادعا 
یک سالی می شود که توسط یکی دو رسانه 
مجازی شهر مدام مورد تأکید قرار می گیرد 
های  نامه  اهمال،  این  ادعای  اثبات  برای  و 
اداره کل میراث فرهنگی استان به شهرداری 
و حتی مقامات قضایی کاشان نیز مبنی بر 
تخلف شهرداری از یک فرایند فنی، مدعای 

حرف شان است.
برخی مقامات شهرداری در مواقعی و البته 
برخی  که  چنان  آن  اند  مدعی  صریح،  نه 
پروژه  این  در  شهرداری  تخلف  بوق  بر 
که  است  روایت  حتی  و  نیست  دمند،  می 
دادستان کاشان نیز این اواخر یعنی اواسط 
خرداد به پارکینگ و روند احداث آن سر زده 
و به عوامل اجرایی آن خسته نباشید گفته.

در مورد این داستان، حقیقت آن است که 
باالخره یک روزی شهرداری و اداره میراث 
فرهنگی باید دور یک میز بنشینند و درباره 
و  مدیریت  و  شهری  توسعه  های  تعارض 
دل  در  تاریخی  مواریث  و  ابنیه  نگهداشت 
کوچه پس کوچه های شهر  به یک توافق 
میراث  که  شود  نمی  این  برسند.  جامع 
فرهنگی در مورد یک اثر تاریخی بنا شده در 
یک کوچه دارای پاره ای ان قلت ها باشد و 
با شهرداری که می خواهد در یک برهه در 
همان حوالی آزادسازی یا پروژه ای احداث 

کند، به چالش برخورد.
می  مدیریت شهری  که  بزنگاه  یک  در  اگر 
خواهد در بافت تاریخی طرحی را پیش ببرد 
ارزش  بنایی  یا  ای  پروژه خانه  راه  بر سر  و 
بر  باید  میراث  و  شهرداری  دارد،  تاریخی 
اساس اصول فنی و معماری، سخن واحدی 
سر دهند و یک سمت ماجرا گاه با لج بازی 
نخواهد که حرفش را بر کرسی بنشاند. اگر 
پیش برد پروژه ای در جوار یک اثر تاریخی، 
دیگر  سمت  و  دارد  قانونی  مبنای  و  مجوز 
داستان همچنان ساز مخالف می زند، ارائه 
مجوزها و صراحت و شفافیت تنها حربه ای 
و  ها  رسانه  پاسخ گوی  تواند  می  که  است 

افکار عمومِی دارای دغدغه فرهنگی باشد.
در ماجرای پارکینگ طبقاتی چارسو و ادعای 
آسیب به قسمتی از دو خانه تاریخی، اداره 
یک  حتی  تاکنون  کاشان  فرهنگی  میراث 
خط موضع گیری و واکنش صریح و شفاف 
منتشر نکرده و مقامی که در راس سیستم 
به  کاشان«  فرهنگی  »میراث  امور  تمشیت 
عالقه  استان  میراث  مدیرکل  معاون  عنوان 
این  در  نشده  حاضر  تاکنون  دارد،  وافر  ای 
باره تمام قد وارد شود و صاف و پوست کنده 

بگوید اصل داستان چیست.
میراث  اداره  ارشد  مسؤل  وظیفه ی  آیا 
و  بی گاه  و  گاه  حضور  شهرستان،  فرهنگی 
وزیر،  کنار  مختلف  مراسمات  در  تنگاتنگ 
تنها و تنها ساخت و تولید کلیپ  و ویدئوی 
ثبت  و  ها  کاشانی  سنن  و  آداب  معرفی 
گوشت لوبیای سرکه شیره است یا این که 
بخشی  تخریب  ادعای  مانند  برهه هایی  در 
احداث  روند  در  تاریخی  خانه  دو  آن  از 
داستان  یا  و  چارسو  طبقاتی  پارکینگ 
فین  باغ  در  ساله   220 درخت  قطع  اخیر 
باید شجاعانه و شفاف و صریح وارد میدان 

پاسخ گویی شود؟؟
نمی گوییم مقامات شهری و اجرایی با هم 
صبح  گوییم  نمی  نباشند.  رفیق  و  دوست 
و  کنند  مکدر  را  یک دیگر  خاطر  شب  تا 
نفع  به  آمیز  مسالمت  همزیستی  جای  به 
مصالح شهروندان، مدام بر روی اعصاب هم 
پیاده روی کنند اما خدا را خوش نمی آید 
در میان آنها در حسرت یک مسؤل صریح 
می  قانون  پای  که  باشیم  قاطع  و  شفاف  و 

ایستد و کوتاه نمی آید.
در حواشی دست کم یک سال اخیِر ماجرای 
ادعاهایی مبنی  پارکینگ طبقاتی چارسو و 
واقع  به  تاریخی-اگر  خانه  دو  به  آسیب  بر 
متولی  که  است  این  شده-حق  تخلفی 
عبارت  به  و  باشد  امام زاده  نگاهبان حرمت 
بهتر اداره میراث فرهنگی کاشان به جای در 
پیش گرفتن سکوت،دفع الوقت و روزمره گی 
استان  کل  اداره  به  را  چیز  همه  که  این  و 
آسیبی  تاریخی  اثری  به  اگر  کند،  محول 
وارد شده که جنبه حقوقی و کیفری دارد 
هم آن را صریح و شفاف بیان کند و هم از 
ادامه پروژه تا تأمین الزامات و اصول فنی و 
همجوار  تاریخی  ابنیه  از  حفاظت  تخصصی 

جلوگیری نماید.

در حاشیه جلسه رئیس دانشگاه کاشان با معاون اول رئیس جمهور؛

این بار متفاوت تر از قبل!

آشنایی با مفاهیم بورس)1(
مهدی وطن خواه برزکی

علی جاویدپناه/ وجود شورا در بین مجموعه 
مدیریت شهری بسیار مهم است. این نهاد می 
تواند با همکاری دیگر نهادها در بهبود اوضاع 
راستا،  این  در  کند.  ایفا  بسزایی  نقش  شهر 
اطالع از امور جاری شهر الزمۀ تصمیم گیری 

صحیح خواهد بود. اما گویا در این زمینه، بعضی از سازمان ها 
نیز صحبت  ادعا  این  مؤیّد  ندارند.  مناسبی  همکاری  شورا  با 
های برخی از اعضای شوراست. آنها گله مندند از اینکه چرا 
کسی به جلسات سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و سازمان 
تاکسیرانی دعوتشان نمی کند. آنها قبال هم نسبت به مأموریت 
های شهردار و وضعیت فرودگاه کاشان و شرکت آذرپارک اظهار 
بی اطالعی کرده بودند. اگرچه این موضوع، شبیه یک شوخی 
به نظر می رسد اما بررسی اظهارات شورا نشینان، فرضیۀ بی 

توجهی به این نهاد مردمی را قّوت می بخشد:
جلسات  در  شده  مطرح  های  صحبت  ترین  تازه  بین  در   -
رئیس  عنوان  »به  است:  گفته  فر  پدرام  عفت  خانم  شورا، 
ورزشی  فرهنگی  سازمان  جلسات  عضو  فرهنگی،  کمیسیون 
شهرداری هستم، اما تاکنون به هیچ جلسه ای دعوت نشده 

ام« )1399/02/30(.
- مشابه همین حرف را نیز آقای علی رسول زاده-رئیس شورا- 

بیان کرده که: »من نماینده شورا در سازمان تاکسیرانی هستم 
]اما[ تا به حال به هیچ جلسه ای دعوت نشده ام.« )04-15-

.)1398
- همچنین جناب رسول زاده راجع به وضعیت فرودگاه کاشان 
شورا  از  دعوتی  هیچ  »تاکنون  بود:  گفته  پیش  سال  دو  هم 
نگردیده... شورا تاکنون هیچ اطالعات کلی و جزیی ]درباره[ 
فرودگاه نداشته و دو جلسه بیشتر دعوت نشده است.« )برای 
اطالعات بیشتر به صورتجلسه پنجاه و ششمین نشست شورا 

مراجعه نمائید(.
- عالوه بر ایشان، آقای علی هاشمی طاهری در سال گذشته با 
خطابی عتاب آمیز نسبت به شهردار بیان کرده بود: »چرا آقای 
ابریشمی راد به عنوان شهردار کاشان همیشه موقع جلسات 
رسمی شورا مأموریتند؟ مأموریتی که ما هیچ اطالعی نداریم 

که کجا می روند؟« )1398/04/15(.
- همچنین جناب هاشمی طاهری در جلسه بررسی وضعیت 
شرکت آذرپارک و تابلوهای حاشیه خیابانها اظهار داشته بود: 

این  جریان  در  شورا  اعضای  دیگر  مانند  »من 
خیابانها اصال نبودم و بمباران مراجعان مردمی و 
تلفنی زیاد بوده و واقعا برای خودم سنگین تمام 
یک  و  نبوده  صحبتش  شورا  در  که  کاری  شد. 
دفعه در خیابان بیایند خط کشی و اقدام کنند« 

.)1397/11/06(
آنچه در باال ذکر شد گویای این مطلب است که اعضای شورا 
از یک نوع بی توجهی به خود می نالند. شورایی که طبق مادۀ 
اسالمی  شوراهای  انتخاب  و  وظایف  تشکیالت،  »قانون   103
کشور و انتخاب شهرداران« از چنان اهمیتی برخوردار است که 
فرماندار و مقامات دولتی ملزم به همکاری و رعایت تصمیمات 
آن هستند، چطور مسؤولین دیگر ارگان ها این اجازه را پیدا 
برنامه های خود به حساب  را در  پارلمان شهر  اند که  کرده 

نیاورند؟
البته ناگفته نماند که در شکل گیری وضعیت موجود، اعضای 
شورا هم از مسؤولیت مبّرا نیستند. چرا که مقداری از این بی 
توجهی ها را نیز باید در عملکرد خود جستجو کنند. آنها باید 
ببینند در طول دوره مسئولیتشان چه کرده اند که دیگران 
به این جایگاه رفیع، اهمیت چندانی نمی دهند. به هر حال 

مسایل مذکور، نیازمند چاره اندیشی فوری و جدی است.

     مروری بر کم رنگ شدن نقش شورا در پازل مدیریت شهری؛

 لطفا پارلمان شهر را تضعیف نکنید

با خبرنگاران مصرف  مدیرعامل آبفای کاشان در گفت و گو 
آب شهروندان شهرستان های کاشان و آران و بیدگل را نگران 
کننده دانست و گفت: مصرف آب شهروندان در سال جاری 
پیدا  افزایش  درصد  گذشته 20  مشابه سال  مدت  به  نسبت 
کرده و دلیل اصلی آن افزایش مصرف آب به واسطه ی شیوع 

بیماری کروناست. 
افزایش  محمدرضا اسدی تصریح کرد: مصرف آب شهروندان 
پیدا کرده ولی منابع آب موجود قادر به تأمین و جبران این 
افزایش نیست. طی سالیان گذشته بیش از ظرفیت سفره ها و 
مخازن زیرزمینی استفاده شده و اکنون متأسفانه شرایط به 
برای حفر چاه  نقطه ای  و  حدی سخت شده که دیگر جایی 

جدید باقی نمانده است.
افتاده  اتفاق  درحالی  آب  مصرف  افزایش  کرد:  تصریح  وی 
که هنوز دمای هوای شهر کاشان به عنوان بزرگ ترین شهِر 

تابستان  شهرستان زیر 40 درجه است و موج گرما و فصل 
در راه است.

اسدی تأکید کرد: حجم مخازن به شدت کاهش پیدا کرده و 
تمام چاه های آبفا به صورت 24 ساعته در مدار بهره برداری 
قرار گرفته است. هرگونه اتفاق مانند قطعی برق یا مشکالت 

افت  یا  آب  قطعی  به  منجر  بیفتد  الکتروپمپ  برای  احتمالی 
فشار شبکه توزیع آب خواهد شد.

صرفه جویی  خواست  شهروندان  از  کاشان  آبفای  مدیرعامل 
در مصرف آب را جدی گرفته و تأکید کرد: از مردم شریف 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل درخواست می شود تا 
آنجا که امکان دارد آب شرب و بهداشتی را تنها برای مصارف 

ضروری استفاده کرده و از مصارف غیرضروری پرهیز کنند.
اسدی یادآور شد: شست وشوی حیاط منزل و خودرو به عنوان 

مصارف غیرضروری تلقی می شود.  
اگر تنها یک دقیقه  زمان استحمام آب را کاهش دهیم به ازای 
هر نفر 13 لیتر آب صرفه جویی می شود. شهروندان محترم در 
نظر داشته باشند توجه به مواردی از این دست که بسیار ساده 
و قابل اجراست کمک خواهد کرد تا از بحران بی آبی تابستان 

پیش رو عبور کنیم.

مدیرعامل آبفا مطرح کرد:
افزایش 20 درصدی مصرف آب  کاشانی ها پیش از فصل گرما
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فرسوده  بافت  احیای  و  عمران  شرکت  مدیرعامل 
به نقش عرفا و مشاهیر ساکن در محالت  اشاره  با 
قدیم کاشان در شهرت این محالت گفت: به عنوان 
مثال در محور تاریخی سوریجان، قاضی اسداهلل که 
در میدانی به همین نام مدفون شده از علما، عرفا و 

شعرای بزرگ کاشان در عهد صفوی بوده است.
مهدی هوشمندی نژاد در گفت و گو با رادیو کاشان 
افزود: در شخصیت باالی این قاضی شرع همین بس 
که در اثر رسیدن به درجات معنوی از روز وفات خود 
خبر داشته و در این روز با پای خود به غسال خانه 
رفته تا بنا بر نقل خود در اشعارش، زحمت دیگران 

را کم کند.
این محقق و پژوهشگر حوزه بافت تاریخی با بیان این 
که بافت گردی بدون حفظ اصالت های هنر و معماری 
گذشته معنا ندارد یادآور شد: وقتی می گوییم بافت 
گردی بدون حفظ اصالت های هنر و معماری گذشته 
بی معناست یعنی آن که آنچه بافت سنتی را برای 
قدم زدن ارزشمند می کند وجود دیوارهای کاه گلی، 

سنگ فرش معابر آن و گذرها یا ساباط هاست.
وی با انتقاد از برخی کج سلیقگی های مردمی در 

گفت:  کاشان  قدیمی  محالت  منظر  و  نما  طراحی 
اصرار برخی از ساکنین بافت تاریخی به استفاده از 
مصالح معماری مدرن در نماکاری ها از ارزش بصری 

بافت می کاهد.
مهدی هوشمندی نژاد خاطرنشان کرد: در گوشه هایی 
از بافت تاریخی کاشان مثل کوی سنگ پولوی در 
نوع  و  انفاق  بزرگداشت  و  تکریم  سوریجان،  محله 
دوستی کسبه یا معتمدین با سنگ بنای یادبود به 

چشم می خورد.
فرسوده،  بافت  احیای  و  عمران  شرکت  مدیرعامل 
محله  مترمربعی  هزار  هفتاد  تاریخی  بافت  پویایی 
کاشان  فعال  محالت  از  یکی  عنوان  به  سوریجان 
قدیم در عرصه نساجی سنتی را یادآور شد و افزود: 
از ویژگی های شاخص این محله، می توان به وجود 
اشاره  کوچکی  چهارفصل  مساجد  و  ها  نیایشگاه 
کرد که به فاصله کوتاه در کنار یکدیگر بنا شده تا 
شعربافان به آسانی بتوانند در کنار کسب و کار خود 
معبود  با  مناجات  و  یومیه  واجب  نمازهای  ادای  به 

بپردازند.
به گفته این محقق، ثبت ملی مهارت پخت گوشت 

آثار  فهرست  در  سوریجان  محله  شیره  سرکه  لوبیا 
معنوی کشور در سال های گذشته به عنوان یکی از 
ارزش هایی است که می تواند در توسعه گردشگری 

مذهبی در ایام محرم مورد توجه قرار گیرد.
با اشاره به وجود مشاهیر و بزرگان  نژاد  هوشمندی 
کاشان در محور تاریخی سوریجان عنوان کرد: قاضی 
اسداهلل که در میدانی به همین نام مدفون شده از 
عهد صفوی  در  کاشان  بزرگ  شعرای  و  عرفا  علما، 
بوده و در شخصیت باالی این قاضی شرع همین بس 
که در اثر رسیدن به درجات معنوی از روز وفات خود 
خبر داشته و در این روز با پای خود به غسال خانه 
رفته تا بنا بر نقل خود در اشعارش، زحمت دیگران 

را کم کند.
وی ویژگی های آب انبارهای عصر صفوی در بافت 
تاریخی کاشان را تبیین کرد و گفت: آب انبارهای 
تحتانی  قسمت  در  معموال  کاشان  صفوی  عصر 
مساجد بنا می شدند که این موضوع اهمیت وقف 
صفوی  عصر  در  را  چندمنظوره  بناهای  توسعه  و 
از  سوریجان  محله  ابتدای  در  و  دهد  می  نشان 
نمونه آب  این  از  سمت میدان قاضی اسداهلل یکی 

قاضی اسداهلل؛
 شاعر و عارفی که از روز مرگش با اطالع بود

 دعوت به همکاری هفته نامه » مردم سیلك «
ها،  بخش  رخدادهای  همچنین  و  شهر  محالت  کلیه  اخبار  پوشش  منظور  به 
از همه عالقمندان به خبرنگاری   روستاها و شهرهاي منطقه فرهنگي کاشان 
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.

تلفن: 55456384 -  فکس :55456385  

نام کاشان بر بام انجمن ریاضی کانادا
دکتر جواد مشرقی- عضو هیات علمی وابسته دانشگاه کاشان- رئیس 
انجمن ریاضی کانادا شد. انجمن ریاضی کانادا)CMS( در تازه ترین 
تغییر ساختار مدیریتی خود، از خدمات "مارک لوئیس" رئیس سابق 
این انجمن تقدیر و به دکتر "جواد مشرقی" به عنوان رئیس جدید 
این انجمن خوش آمد گفت. بر این اساس، انجمن ریاضی کانادا 
خاتمه ریاست "مارک لوئیس" را به عنوان رئیس این انجمن اعالم 

کرد و "جواد مشرقی" را به عنوان رئیس جدید معرفی کرد.
دکتر جواد مشرقی 51 ساله استاد برجسته ریاضی دانشگاه "الوال" 
کانادا متولد سال 1347 کاشان است که پس از تحصیل در دو 
مقطع ابتدایی و راهنمایی در کاشان، دیپلم خود را نیز در سال 
1364 از دبیرستان امام خمینی کاشان اخذ کرد. مشرقی دارای 
مدرک کارشناسی الکترونیک از دانشگاه تهران، کارشناس ارشد 
ریاضی از دانشگاه تهران و دارای مدرک دکتری تخصصی از دانشگاه 
مک گیل است. جواد مشرقی استاد 51 ساله ریاضیات و دانش 
آموخته دانشگاه تهران است که هم اکنون در دانشگاه "الوال" استاد 
ریاضیات است و به دلیل مهارت و تعالی در تدریس، تاکنون پنج بار 
به عنوان استاد برتر انتخاب شده است. زمینه های مورد عالقه وی 

عبارتند از تجزیه و تحلیل پیچیده، نظریه اپراتور و آنالیز هارمونیک.
انجمن ریاضی کانادا)CMS( همچنین به رئیس جدید خود، دکتر 
جواد مشرقی خوش آمد می گوید. وی عضو هیئت علمی دانشگاه 
"الوال" و نویسنده بیش از 100 مقاله و 11 کتاب است. وی در سال 
2004 به دلیل مقاله استثنایی خود در مجله ریاضیات کانادا موفق 

به کسب جایزه رابینسون انجمن ریاضی کانادا شد.
دکتر جواد مشرقی تاکنون مقاالت متعددی را درمورد موضوعات 
متنوعی همچون نظریه اپراتور، تئوری عملکرد، تحلیل پیچیده، 
نظریه ماتریس، آنالیز عملکردی، نظریه بالقوه، بهینه سازی، زیست 

شناسی ریاضی و مهندسی برق و متالورژی منتشر کرده است.
جواد مشرقی که در سال 2019 در کنار مارک لوئیس به عنوان 
رئیس منتخب فعالیت داشت، از کمک های دکتر لوئیس به جامعه 
ریاضی قدردانی کرد و گفت که به دنبال ادامه این کار است. وی 
افزود: من مشتاق هستم همکاری خود را با مارک ادامه دهم تا 
پروژه های در حال انجام، نهایی شود و به سوی موارد جدید حرکت 
کنیم. ایجاد یک مجله جدید، جستجوی منابع پایدار درآمدی برای 
CMS و تأسیس خانه ریاضیات کانادا چالش های پیش روی ما 

است.
انجمن ریاضی کانادا در پایان آرزو کرد که جواد مشرقی در دوران 
مسئولیت خود به موفقیت های بزرگی برسد.پیش تر نیز دکتر سید 
علیرضا اشرفی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان بعنوان نایب رییس 

انجمن ریاضی شیمی انتخاب شده بود.

مخاطبان و خوانندگان هفته نامه مردم سیلک می 
توانند با استفاده از شماره تلگرام   09162850642 
انتقادات  و  ها  دیدگاه  نظرات،  ثابت55456384  و خط 

محتوای  درباره  مطالب هفته نامه و هم چنین خود 
اوضاع و احوال امور فرهنگی، اجتماعی و عمرانی شهر و 

محله خود را با ما در میان بگذارند.
تعطیلي خالف فاصله گذاري اجتماعي

 ظاهراً در همه کشورها، تعطیالت کمک مي کند تا مردم در 
خانه بمانند و فاصله گذاري اجتماعي بهتر رعایت شود. اما در 
اینجا ظاهراً عکس آن اعمال میشود. یعني تعطیالت به رفت و 
آمد و مسافرت و ازدیاد بیماران کووید 19 کمک مي کند آیا 

بهتر نیست از تعطیالت رسمي کاسته شود. 4485...0936

 دولت چه کمکی به مشاعل در دوران قرنطینه داشته است؟
بپرسم چه  از عالی ترین مقام دولت در شهرستان   می خواهم 
کمک هایی در ازاء زیان های مشاغل در دوران کرونا داده اید. 
کدام وام و بدهی فالن کارخانه را امهال نموده اید؟ بانک ها کدام 

دیرکرد را نگرفته اند؟ کدام تسهیالت را داده اند؟
 از این همه وعده و وعید هایی که به مشاغل داده شد کدام یک 
محقق گردیده است؟ آن همه وعده و وعید برای قبوض حاال 
تبدیل شده به پیامک های اخطار آن هم برای قبوضی که چهار 
ماهش  انباشته شده است. آیا بهتر  نبود همان دوره ماهانه مثل 
قبل اعمال می شد تا مشترکین از پس پرداخت آن برآیند؟ اگر 
قرار باشد خدای ناکرده یکبار دیگر قرنطینه اجرا شود مردم به 

چه امیدی آن را تحمل نمایند. 3358...0916

خیابانی میان راوند  - کاشان
 انتهای بلوار صنعت، یعنی همان بلواری که به موازات  قطب 
راوندی، کاشان را به راوند متصل می کند زیرسازی و تسطیح 
شده است. پس چرا با سنگ چین مسدود و عبور و مرور ممنوع 
گردیده. آیا بهتر نیست این پروژه رو به اتمام را کامل و مورد 
بهره برداری قرار دهید لطفاً از شهرداری بپرسید مانع چیست؟

0913...4001

آقای نماینده؛ به عمل کار برآید...
از آقای ساداتی نژاد که انتهای برنامه گلستانه از مردم میخواهد 
پروتکل های بهداشتی ضد کرونا را رعایت کنند میخواهم این 
توصیه مانند فاصله گذاری اجتماعی را خود و همکارانشان در 

مجلس هم رعایت کنند. 2597...0938

صدای مردم سیلك

پذیرش آگهی
 در سایت و هفته نامه

مـردم سیـلك
55456384 -  85 

تصمیم نشلجی ها وچند روستای دیگر درممانعت 
از ورود افراد غیربومی به روستا

شماری  کاشان،  در  محلی  کانال  چند  از  نقل  به 
ای خاصه  اطالعیه  نشلج در  روستای  از کشاورزان 
خطاب به همشهریان منطقه فرهنگی کاشان یادآور 

شده اند:
با توجه به اتفاقات هفته های اخیر و نارضایتی مردم 
نشلج از رفتارهای ناشایست گردشگران و اقداماتی 
همچون تغییر مسیر و مسدود نمودن مسیر آبیاری، 
از بین بردن میوه و آتش سوزی چند زمین توسط 
افراد غیربومی همچنین حرکات غیر اخالقی و دور 
به  تصمیم  نشلج  روستا کشاورزان  فرهنگ  از شأن 

گرفته  نشلج  به  بومی  غیر  افراد  ورود  از  جلوگیری 
های  زمین  تمام  است:  آمده  اطالعیه  این  در  شد. 
پارک  هیچ  و  است  اشخاص  مالکیت  تحت  روستا 
افراد  کلیه  از  لذا  ندارد  وجود  نشلج  در  تفریحی 

مقصد  عنوان  به  را  نشلج  خواهشمندیم  غیربومی 
تفریحی انتخاب نکنند.

در این بین به نقل از اهل کاشانم، در چند روستا 
از توابع کاشان نیز از ورود افراد غیربومی به داخل 
روستاهای  است.  شده  جلوگیری  باغات  و  روستا 
از  تیر  جمعه6  روز  ون  و  وادقان  نشلج،  قهرود، 
آن  باغات  و  روستا  داخل  به  غیربومی  افراد  ورود 
جلوگیری نمودند. برخی از این روستاها این اقدام 
برابر  در  خود  ساکنین  سالمت  حفظ  دلیل  به  را 
ویروس کرونا و برخی دیگر نیز عدم رعایت فرهنگ 
گردشگری از سوی برخی گردشگران را دلیل این 

اقدام عنوان نمودند.

درخواست باغداران روستای نشلج از افراد غیر بومی


