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صفحه22

تحلیلی بر زمزمه های تغییر فرماندار کاشان

با مرتضایی تا 1400 ؟
زمزمه های تغییر فرماندار کاشان در هفته های گذشته، با همان سرعتی که به ناگهان در 
یکی دو رسانه محلی مطرح شد، با همان شتاب و دست فرمان نیز به فراموشی سپرده 
شد. در ظاهر دلیل پایین کشیده شدن فتیله این سوژه چیزی جز ماه های پایانی دولت 

دوم حسن روحانی نیست. 
گویا وزارت کشور و استانداری اصفهان و برخی محافل و افراد دارای قدرت در کاشان از 

جمله نماینده کاشان و آران و بیدگل به توافق رسیده اند تا در...

مردم در انتظار کاهش قیمت؛

افزایش قیمت مرغ در بازار،
هم  سطح با نرخ دالر

با اعتبار 30 میلیارد ریالی آبفای کاشان انجام شد؛

اجرای خط انتقال و اصالح شبکه ی 
آبرسانی محمدآباد

عرض تسلیت
جناب آقای علی رسول زاده، رئیس شورای اسالمی شهر کاشان؛
»علی  حاج  ابوالشهید  تان،  گرامی  پدرهمسر  درگذشت 
محترم  خانواده  و  جنابعالی  خدمت  را  دوست«  وطن  محمد 
تسلیت عرض نموده، بقای عمر بازماندگان را از خدای متعال 

خواستاریم.
* مدیر مسئول و تحریریه هفته نامه مردم سیلک

درنشست خبری مدیرعامل 
سازمان آرامستان ها

تکذیب شایعات 
خاکسپاری های 

کرونایی

 این روزها گرانی مرغ و گوشت، امنیت غذای مردم را تهدید می کند. 
مردمی که مجبورهستند، در شرایط اقتصاد کرونایی با شاخص فالکت 
45 درصدی، تورم و بیکاری را تحمل کنند، و از سوی دیگر با گرانی 
بالتکلیفی  و  اهمالکاری  در  را  آن  دلیل  و  کنند.  نرم  پنجه  و  دست 

مسئولین بدانند.اختصاص یافتن 500 میلیون دالر برای واردات گوشی 
همراه توسط دولت و از سوی دیگر چانه زنی مرغداران برای گرفتن 
ارز 4200تومانی نشان از سردرگمی دولت در شناخت اولویت ها می 
باشد. گوشت مرغ که تا چندی پیش با قیمتی کمتر از 10هزار تومان 

برای هر کیلو گرم به فروش می رسید در اوایل تیرماه  قیمت20هزار 
تومان را تجربه کرد و در نهایت  با نرخ گذاری دولت به قیمت 16هزار 
تومان رسید. قیمت دستوری که مردم و مرغداران هر دوگالیه دارند. 
گرچه گرانی مرغ  تنها مختص به...                               صفحه 3

آنچه من از دوچرخه آموختم     

برای ترویج 
دوچرخه سواری 
مسئوالن پیش 
قدم شوند
پای صحبت های حسین خرم آبادی
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صفحه3

پذیرش آگهی
 در سایت و هفته 

نامه
مـردم سیـلک
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مسعود قرائتی/ نیمروز آخر تیرماه ۹۹ ساختمان اداری 
دارالسالم گالبچی، محل دیدار اصحاب رسانه با مهندس 
غالمعلی ساران مدیر آرامستان های شهرداری کاشان بود.  
در این جلسه مهندس ساران ضمن خیر مقدم و تبریک 
پیشاپیش برای روز خبرنگار، از مشکالت و مظلومیت پرسنل 
پرسنل  گفت  وی  گفت.  شهرداری سخن  از  قسمت  این 
سازمان دارالسالم در مواجهه با کرونا در خط مقدم جبهه 

قرار داشته و دارند.
ساران در حالی که سعی داشت از کلمه گالیه استفاده نکند 
از مظلومیت و سختی کار کارمندان و کارگران این آرامستان 
سخن گفت. وی افزود در این گیر و دار که اوج آن روزهای 
نوروز و اول سال بود حداقل توقع این بود که تقدیر و تشکری 
از سوی مسئولین و نخبگان نسبت به این پرسنل بشود. 
کسانی که دغدغه خانوادگی و مشکل رفتار اعضای خانواده 
نسبت به آنها از یک سو و از طرف دیگر با مردمی مواجه 

بودند که داغدار، عصبانی و وحشت زده هستند.
در این شرایط سخت بود که آنان می بایستی کلیه پروتکل 
های بهداشتی را نیز رعایت می کردند که البته بهتر از هر 
جای کشور از پس آن بر آمدند.  ساران در عین حال از افراد 
خیر و گروه های جهادی که به کمک غسال ها و رانندگان 
آمدند تشکر کرد و گفت در میان آنان کسی بود که با لباس 
روحانیت و بدون هیچ چشم داشتی به این کمک آمده بود.

از صفر تا صد کفن و دفن و خاکسپاری با پروتکل های 
بهداشتی

شایعات  و  شبهات  به  پاسخ  در  ساران  غالمعلی  مهندس 
که  بود  شهری  تنها  کاشان  گفت:  خاکسپاری  و  تغسیل 
آرامستان آن از 0 تا 100 شستشو و خاکسپاری را با رعایت 

پروتکل های بهداشتی توسط پرسنل خودش نه خانواده 
متوفی عهده دار بود.

وی افزود ما با استفتاء از مراجع همه اموات کرونایی را غسل 
می دهیم. کفن میکنیم در کاور مخصوص گذاشته و به 
همراه یک اکیپ بهداشتی با ماشین چراغ گردون در هر 
کجا که مورد نظر خانواده ها باشد اعزام میکنیم. حتی در 
محل تدفین نیز دو نفر از اکیپ بهداشتی خودمان داخل قبر 
رفته و خانواده را از این کار معاف می کنیم. او گفت برخالف 
شایعات عمق قبرها نه 4 متر بلکه 2 متر است. کاور و کفن 
اصاًل باز نمی شود. آهک تنها در کف و روی لحد ریخته 
انجام می  می شود و این امورات بهتر از هر کجای کشور 
شود. ساران گفت در ایام اوج کرونا بار همه اطراف و اکناف 
شهر حتی آران و بیدگل بر دوش دارالسالم گالبچی بود. 
البته نزدیک بود که حتی شهر نطنز نیز امواتش را به اینجا 

بفرستند که خارج از توان ما بود و قبول نشد.
آمارهایی از تنها آرامستان اصلی شهر

مدیر تنها  امور متوفیات کاشان درباره آمار امسال گفت: از 
اول سال جاری تا پایان تیر ماه ۹۹ تعداد کل متوفی ۸۹۹ 
نفر بوده است. از این تعداد 4۸6 نفر مرد ۳61 نفر زن 52 
دو نفر نوزاد 2 نفر شهید حرم و 4۸ نفر پدر و مادر شهید 
و یا جانباز بوده اند. از کل این آمار 6۷ نفر از اتباع خارجی 

می باشند. به طور کل می توان چنین نتیجه گیری کرد که 
روزانه ۷ نفر فوتی با میانگین سنی خانم ها۷۳ و آقایان 6۹ 

سال داریم.
چهار  تعداد  از  کارند.  به  مشغول  دارالسالم  در  نیرو   44
غسال این سازمان دو نفر مرد و دو نفر زن هستند. کل 
شهدای کاشان 1۸00 نفر است که ۹24 شهید در دارالسالم 

آرمیده اند و 62 شهید نیز مدافع حرم اینجاست.  
پراکندگی قبور در سطح شهر 

غالمعلی ساران در باب پراکندگی قبور در سطح شهر گفت:  
از کل تعداد ۸۹۹ متوفی کاشان تنها 2۸۸ نفر در دارالسالم 
و 611 نفر در دیگر قبرستانها و از جمله در جوار زیارتگاهها 

دفن شده اند و این کار صحیحی نیست.
جرم  چون  اما  است  ممنوع  شهر  سطح  در  اموات  دفن 
محسوب نمی شود متاسفانه با آن چنانچه باید برخورد نشده 
است. بعضی از بازماندگان مردگان خود را با مبالغ هنگفتی 

در زیارتگاه ها دفن می کنند. 
حال آنکه قیمت یک قبر دو طبقه در اینجا سه میلیون 
تومان است و این مبلغ هزینه نگهداری و حفاظت است و می 
توان گفت که هیچ گونه پولی برای قبر دریافت نمی شود. 
ساران درباره قیمت تغسیل گفت این هزینه یک میلیون 
تومان است که برای کسانی که اموات را بعد از غسل و کفن 

به جای دیگری می برند عوارضی نیز تعلق میگیرد.
در باب ناوگان دارالسالم

متبوعش  اداره  آمبوالنس  ناوگان  درباره  ساران  مهندس 
گفت: هم اکنون ناوگان آمبوالنس به خوبی نوسازی گشته 
به طوری که دو آمبوالنس صفر اخیراً خریداری شده است. 
در حال حاضر ما 12 دستگاه مزدا، یک ون کولردار کاسپین 
و یک دستگاه جویالنگ کولردار جهت تشریفات در اختیار 

داریم.
آمار کرونا و تقاضایی از مردم

اگرچه مهندس ساران دادن آمار فوتی های کرونا را الزم 
ندانسته و اشاره ای به درصد آن نیز نداشت، اما گفت: در 
این زمینه زحمات زیادی ثبت شده است. چون ابتدا قرار بود 
همه در دارالسالم دفن شوند و این برای مردم دغدغه شد و 
با رایزنی هایی آزاد کردیم تا مردم عزیزان فوت شده خود را 

به روستاهای اطراف ببرند.  
جابجایی بین شهر ها قدغن بود با نامه نگاری هایی قرار شد که 
اگر شخص مورد نظر کاشانی بود و در شهر دیگری فوت شده 
بود به کاشان منتقل شود. همچنین با نامه نگاری و رایزنی 

در دانشگاه علوم پزشکی عمق 4 متر قبر به دو متر رسید. 
مهندس ساران در پایان از مردم و مسئولین خصوصاً متولیان 
اماکن و زیارتگاه ها خواست تا مردگان را فقط در دارالسالم 

دفن کنند و دفن در اماکن داخل شهر را تعطیل کنند. 
است.  گشته  چنین  شاه  پنجه  زیارت  اکنون  هم  چنانچه 
وی همچنین به اطالع همشهریان رساند که فعاًل روزهای 
دوشنبه، پنجشنبه و جمعه به زیارت اهل قبور نیایند و از 
هرگونه تجمع تشییع جنازه و نصب بلندگو پرهیز نمایند 

چون این امورات ممنوع است.

درنشست خبری مدیرعامل سازمان آرامستان ها 

تکذیب شایعات خاکسپاری های کرونایی

بازدید نمکی از هفته نامه مردم نامه مردم سیلک

تصور برخی مسئوالن از خبرنگار به 
عنوان مزاحم، سد راه حرفه خبرنگاری

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان: در صدد ایجاد 
شورای هم اندیشی رسانه ها با هدف رسیدن به مشترکات و 
پرکردن خأل یک تشکل صنفی رسانه ای هستیم/ مدیر مسؤل 
مردم سیلک: تصور برخی مسؤالن از خبرنگار به عنوان مزاحم، 
کارکرد حرفه خبرنگاری را در شهرستان با دشواری مواجه 

کرده است
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان با اذعان به وجود 
مشکالت مختلف در عدم ایجاد یک تشکل صنفی رسانه ای در 
کاشان گفت: در صدد هستیم تا شورای هم اندیشی رسانه های 
کاشان را با هدف رسیدن به مشترکات حرفه ای در بین اهالی 
رسانه شهرستان و پرکردن خأل یک تشکل صنفی تشکیل 

دهیم.
میثم نمکی در آستانه 1۷ مرداد، روز خبرنگار- در بازدید از 
دفتر نشریه مردم سیلک و دیدار و گفت و گو با مدیرمسؤل و 
اعضای تحریریه این نشریه یادآور شد: نبود یک تشکل صنفی 
منسجم برای ایجاد فضای گفت و گو و بررسی و مرتفع شدن 
برخی مشکالت و دغدغه های فعاالن حوزه رسانه در کاشان، 
از دیرباز جامعه رسانه ای کاشان را تحت تأثیر قرار داده است 
و این در حالی است که در سالیان اخیر تالش های متعدد، به 
دالیلی از جمله موانع قانونی در راه ایجاد آن تشکل در کاشان 

به جایی نرسیده است.
در این بازدید و دیدار و گفت و گو که معافی- معاون اداره 
حوزه  کارشناس  نوابی،  خانم  و  اسالمی-  ارشاد  و  فرهنگ 
مطبوعات و تبلیغات این اداره-  نیز حضور داشتند، نمکی عدم 
به تفاهم رسیدن و نبود ساز و کار گفت و گوی صنفی در بین 
اهالی رسانه شهرستان را نیز در ابترماندن ایجاد یک تشکل 
صنفی رسانه ای در کاشان، تأثیرگذار دانست و افزود: شورای 
هم اندیشی رسانه های کاشان ایده ای است که تالش می کنیم 
در آینده نزدیک با محوریت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
کاشان در جهت فراهم آوری فضای گفت و گو و تعامل بین 

رسانه های شهرستان ایجاد شود.
در این دیدار محمود قامت- مدیر مسؤل و صاحب امتیاز نشریه 
مردم سیلک- با تشکر از ترتیب این دیدار و گفت و گو در 
جهت پاسداشت روز خبرنگار و همچنین انتقال مشکالت و 
دغدغه های اهالی رسانه کاشان به مسؤالن گفت: تصوری که از 
عنوان خبرنگار در ذهن برخی مسؤالن به عنوان عنصر مزاحم 
و دردسرساز وجود دارد، فلفسه و کارکرد حرفه خبرنگاری را 

در شهرستان با دشواری مواجه کرده است.
وی با تأکید بر این که امنیت و فضای آزاد ایفای حرفه ی 
یادآور  شود  گرفته  جدی  مسؤالن  سوی  از  باید  خبرنگاری 
شد: مسؤالن شهرستان باید به این حقیقت برسند که ذات و 
کارویژه حوزه رسانه، بیان مشکالت جامعه و دغدغه های مردم 
به مسؤالِن نقدپذیر در کنار بازتاب دادن عملکرد مسؤالن است 
و توسعه منطقه که یکی از ابزارهای آن رسانه است، از طریق 

مسیر یک طرفه مسؤل، رسانه امکان پذیر نیست.
تحریریه  اعضای  راد-از  سلطانی  دیدار،  این  در  همچنین 
مردم سیلک-با بیان این که متأسفانه شاهد کیفیت سنجی و 
ارزشیابی حرفه ای رسانه ها در کاشان نیستیم گفت: در برخی 
از سالهای گذشته از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان 
و قبل از فرارسیدن روز خبرنگار، انتخاب رقابتی آثار برتر رسانه 
ای در بخش های مختلف خبر، تیتر، یادداشت، عکس، گزارش، 
مصاحبه و .. از بین آثار ارسالی از سوی جامعه رسانه ای کاشان 
صورت می گرفت که این فرایند از یک سو به رشد و ارتقای 
کیفی رسانه کمک می کرد و از سوی دیگر رسانه ای شدن این 
رقابت و معرفی افراد برتر، انگیزه ای برای ورود نیروهای جوان و 

خالق و توانمند به حوزه رسانه در شهرستان بود.
موضوعاتی همچون بیمه خبرنگاران، تسهیل شرایط انتشار 
آگهی های محلی و ثبتی در نشریات شهرستان و تالش در 
جهت هم افزایی و ارتباط مطلوب تر میان رسانه های نوشتاری 
دیگر  از  شهرستان  در  چاپ  حوزه  محلی  عاملین  برخی  و 

مواردی بود که در این دیدار و گفت و گو مطرح شد.

مهدی سلطانی راد/ زمزمه های تغییر فرماندار کاشان 
در هفته های گذشته، با همان سرعتی که به ناگهان در 
یکی دو رسانه محلی مطرح شد، با همان شتاب و دست 
فرمان نیز به فراموشی سپرده شد. در ظاهر دلیل پایین 
کشیده شدن فتیله این سوژه چیزی جز ماه های پایانی 

دولت دوم حسن روحانی نیست. 
گویا وزارت کشور و استانداری اصفهان و برخی محافل و 
افراد دارای قدرت در کاشان از جمله نماینده کاشان و 
آران و بیدگل به توافق رسیده اند تا در کمتر از یک سال 
تا پایان دولت، سومین فرماندار دولت اعتدال در کاشان 

به کارش ادامه دهد.
اجرایی  حکمران  و  والی  سومین  مرتضایی  اکبر  علی 
دولت حسن روحانی در کاشان است که پس از ابوالفضل 
صدرائیه و حمیدرضا مؤمنیان در 22 شهریور ۹۷ حکم 

سرپرستی فرمانداری کاشان به او ابالغ شد.
جانشین  معارفه  و  تودیع  آیین  یک  در  بعد  روز   4 او 
عنوان  به  رسمی  طور  به  نیز  آبان   ۳0 و  شد  مؤمنیان 
فرماندار دومین شهر بزرگ استان اصفهان در ساختمان 
دارای  کاشان  خادمی  بلوار  زردرنگ  آجرِی  و  پرهیبت 

جایگاه مستحکم تری گردید. 
پایان دولت دوم  تا  او اکنون در فاصله حدود یک سال 
گیری  اوج  روزهای  در  و  است  کاشان  فرماندار  اعتدال، 
مجدد کرونا در کاشان و کمبود ماسک، تالش می کند 
با چالشی  در رتق و فتق امور ماه های اخیر شهرستان 
نانوشته  مواجه نشود، هر چند در یک تقسیم وظیفه ی 
و مانند یکی دو سال گذشته او بیشتر سخن می گوید و 
زمام امور شهر از تصمیم گیری و اجرا گرفته تا پیگیری 

امور در اختیار اشخاصی به جزء  فرماندار است.

پایانی  ماههای  در  پیشین،  دولتهای  مألوف  روال  بر  بنا 
تعویض  به  تمایلی  کمتر  کشور  وزارت  کابینه،  فعالیت 
استانداران و فرمانداران دارد چرا که جابجایی صاحبان 
و  استانها  مراکز  در  دولت  ارشد  های  نماینده  میز 
شهرستانها بدون پرداخت پاره ای هزینه های غیرضرور و 
گاه پرحاشیه برای دولت نیست و از سوی دیگر دولت ها 

تمایل دارند، استاندار و فرماندار مستقرشان در کمتر از 
یک سال مانده تا پایان دولت، بر سر کارشان بمانند و بر 
تکمیل پروژه های باقی مانده و همچنین روال انتخابات 
خود  مدیریت  تحت  حوزه  در  جمهوری  ریاست  بعدی 

نظارت کنند. 
اما ورای صحت و سهم چنین اخباری،  آنچه که اهمیت 

تغییر  برای  هایی  زنی  گمانه  چنین  انتشار  علت  دارد، 
فقدان  و  اقتدار  عدم  عملکرد،  ضعف  است.  مرتضایی 
زمزمه  تا  گردیده  باعث  فرماندار  شخصیتی  کاریزمای 
هایی تغییر وی از دفتر نماینده تا جریان های همسو با 

دولت به گوش برسد. 
کاشان  از محافل سیاسی در  برخی  قبل،  ماه  حدود دو 
فوتی  اعالن۸0   آن  از  بعد  عمومی،  افکار  غالب  البته  و 
پخش  برنامه  در  مرتضایی  توسط  کاشان  در  کرونایی 
به  بهداشت  وزارت  تند  واکنش  دلیل  به  استانی،  زنده 
این آماردهی و بازتاب های گسترده ی مجازی این کنش 
رخداد  این  پیامد  را  کاشان  فرماندار  تعویض  واکنش،  و 
قلمداد می کردند اما گویا دولتی ها تنها به یک تذکر و 
توصیه به مرتضایی در مورد واگذاری وظیفه اعالن اخبار 

کرونایی کاشان به دکتر مروجی بسنده کردند.
در هر صورت تغییر فرمانداری که انتخابش مایه تعجب 
را  آن  ای  عده  حتی  و  بود  شده  شهر  سیاسی  محافل 
عقب  به  گام  یک  مدیریت شهرستان  توسعه  فرآیند  در 
ارزیابی نموده بودند، موضوعی قابل پیش بینی تلقی می 
شود و واکنش منفی در قبال این خبر مشاهده نگردید.
منتهی با توجه به عمر باقیمانده دولت ، گویی که همه 
طرف های ذینفع در ماجرا، پذیرفته اند که تا سال 1400 

باید این فرماندار را تحمل کنند. 
انتخاب های ضعیف دولت،  نکته قابل تامل دیگر آنکه، 
کرسی  تصدی  برای  گزینی  بومی  انتخاب  سیاست 
تا  است  ساخته  مواجه  جدی  چالش  با  را  فرمانداری 
جائیکه عده ای با یک نگاه بدبینانه،  انتخاب های ضعیف  
سیاست  این  قصد شکست  به  را  آن  اتخاذ  و  عامدانه  را 

ارزیابی می کنند  .

تحلیلی بر زمزمه های تغییر فرماندار کاشان 
با مرتضایی تا 1400 ؟

در گوشه و کنار این شهر، مردان و زنانی زندگی می کنند که به دور از 
هیاهوی مرسوم، با عزمی راسخ به رشته ای از ورزش عشق می ورزند با 
آن تفریح می کنند و در یک کالم، با آن زندگی می کنند و بقول معروف 
حالش را می برند. چنین انسان هایی نه سودای مدال آوری دارند و نه با 
کسی رقابت می کنند بلکه دوست دارند  با دیگر هم کیشان از نوع خود 
دوست و همراه شوند. اگرچه در تنهایی نیز ذره ای خلل در عزم و اراده 

شان رسوخ نمی یابد.
یکی از مردان شاد و آهنین اراده »حسین خرم آبادی« کارمند صدیق 
و کوشای شهرداری کاشان است. وی که اصالتاً اهل آران است، در حال 
حاضر به عنوان مهندس ناظر در پروژه کریدور معمار-مدخل مسئولیت 

دارد.
در گپ و گفتی که در دفتر نشریه ترتیب یافت، او از عشقش به دوچرخه 
و مسیرهایی که پیموده سخن می گوید. خرم آبادی از کودکی مانند دیگر 
اهالی این دیار با دوچرخه مأنوس بوده اما بقول خودش دوچرخه سواری 
حرفه ای را اولین بار در سال ۷2 یعنی240 سالگی اش با یک دوچرخه 
معمولی 2۸ دوتنه با سفر به قم آغاز کرد که رفت و برگشتش انفرادی 
بود. او می گوید: از آن سال به بعد بود که هر هفته پنجشنبه مسافت 106 
کیلومتری تا جمکران را در 6/45 ساعت رکاب می زدم )البته یک سر(. 
این سفر هفتگی تا سه سال ادامه داشت. تا سال ۹5 با هیچ گروهی سفر 

نکردم..
در تمامی دوچرخه سواری هایی من چنانچه تا امروز هست هرگز رقابت، 
مسابقه، سرعت و نام آوری جایی نداشت و بیشتر جنبه تفریحی ورزشی 
مدنظر بوده است. بعدها یعنی در سال ۹5 این سفر تا جمکران با گروه، 
در بازه زمانی 4 ساعت و نیمه، شکل گرفت. در همان سال بود که در 
تور شمال شرکت کردم و از آستارا تا بندرترکمن رکاب زدیم و باز هم در 
همان سال ۹5 تنهایی به طرف اصفهان حرکت کردم و تا نزدیک شاهین 

شهر رکاب زدم.
سفر تا امام رضا

مهندس خرم آبادی سپس از سفرش به مشهد مقدس در سال ۹6 به 
همراهی تور 1۳ نفره یاد می کند و می گوید: این تیم که به نام غریب 
الغربا  با مدیریت آقای مظفری شکل گرفته است اکنون نوزدهمین سال 

تاسیس و نوزدهمین سفرش را به این دیار تجربه می کند.
سفر به کربال با دوچرخه 

این عاشق خستگی ناپذیر دوچرخه سواری می گوید در سال ۹5 به تنهایی 
از مرز مهران با دوچرخه به کربال رسیدم آنقدر برایم لذت بخش بود که 
در سال ۹6 و ۹۷ این سفر را تکرار کردم منتها این بار از مرز شلمچه و 
بصره اقدام نمودم. همچنین به همراه یک تور با قطار به بندرعباس رفتیم 
و از آنجا به طرف بندر پل رکاب زدیم. سپس با قایق به جزیره رفتیم و در 

آنجا بود که در طول شش شب جزیره را با دوچرخه دور زدیم.
هزینه باال و عدم امکانات مانع سفر خارجی

حسین خرم آبادی در پاسخ به این سوال که آیا به سفرهای خارجی 
رفته اید یا قصد انجام آن را دارید می گوید: سفرهای خارجی معمولی 
و رسمی داشته ام حتی در آنجا گاهی دوچرخه ای تهیه و مسافت هایی 
را پیموده ام اما اینکه رسماً با دوچرخه سفر کنم، خیر. چون این سفرها 
هزینه های باال و نیاز به برنامه ریزی دارد. حتی سفرهای داخل کشور 

هم هزینه دارد.
اما در بعضی نقاط، شهرداری ها کمک می کنند مانند سفر شمال که  
شهرداریهای محل ناهار و شام را تأمین می کردند. به طور کلی برخورد 

میزبان )که مردم باشند( با دوچرخه سوار خوب است.
آنچه من از دوچرخه آموختم 

 خرم آبادی در پاسخ به اینکه از پس این همه سال عاشقی و سفر با 
دوچرخه چه آموختی می گوید: آنچه آموختم و تجربه کردم زیاد است اما 

سه چیز آن قابل تأمل است.
اول اینکه ورزش دوچرخه سواری سن و جنس نمی شناسد.

 دوم تنها ورزشی است که می توان آن را با کار و حتی شغل عجین کرد.
سوم این که بسیار نشاط آور است. آنقدر نشاط که خیال می کنی دوپینگ در 

کار بوده است. کال نیروی اراده نقش مهمی در ادامه کار با دوچرخه دارد.
چالش های پیش روی دوچرخه سواری

این مهندس دوچرخه سوار شهرداری، ماشین ها و تصادف دوچرخه 
سواران را از بزرگترین چالش های پیش روی این ورزش می دانند و 
می گوید باید رعایت لباس و کاله ایمنی بشود. اگر راه مخصوص دوچرخه 
باشد خوب است اما نمی توان به این بهانه دوچرخه را کنار گذاشت. 
راه نداریم و ایمنی نداریم، حرف درستی نیست عدم استفاده مردم از 
دوچرخه یعنی استفاده بیشتر از اتومبیل یعنی بستن راه دوچرخه و 

ناایمنی بیشتر.
آرزوهایی برای دوچرخه سواری

داشتن دوچرخه دو نفره و رواج آن در شهر و کشور  از مهم ترین آرزوهای 
حسین آقا است، چنانچه زن و شوهر بتوانند به اتفاق هم بر روی یک 
دوچرخه رکاب بزنند. او می گوید 15 سال است که با دوچرخه سروکار 
دارم ولی به آن صورت که آرزویم بوده است باعث تشویق دیگران نشدم. 
مردم توان را بهانه می کنند اما این درست نیست. راه را بهانه می کنند 
آن هم درست نیست. چون جاده سالمت بود ولی استقبال نشد. حسین 
آقا به این نتیجه رسیده است که بخش زیادی از کارمندان ما خجالت می 
کشند با دوچرخه سر کار بروند. اگر رئیس اداره اقدام کند این قبح در 
کارمندانش نیزشکسته می شود. او در پایان می گوید به امید روزی که 

الگوی کشورهای اروپایی مانند فرانسه در اینجا نیز پیاده شود. 
آنقدر کیوسک و دوچرخه مجهز به gps بگذارند تا مردم به سهولت 
استفاده کنند. ما نیز برای همه آرزوهای مهندس حسین خرم آبادی 

می گوییم آمین.

 آنچه من از دوچرخه آموختم 
برای ترویج دوچرخه سواری مسئوالن پیش قدم شوند

پروژه ی توسعه ی خط انتقال و اصالح شبکه ی پای صحبت های حسین خرم آبادی
شهر  توابع  از  محمدآباد  روستای  فرسوده ی 
یک  در  بیدگل  و  آران  شهرستان  ابوزیدآباد 
زمان سه ماهه و پس از یکپارچه سازی آبفای 
شهری و روستایی با اعتباری بالغ بر ۳0 میلیارد 

ریال اجر شد.
رئیس اداره  آبفای ابوزیدآباد با اعالم این خبر 
اصالح  و  انتقال  خط  پروژه ی  اجرای  گفت: 
شبکه با هدف ارتقای کمی و کیفی آب شرب 
و بهداشتی شهر ابوزیدآباد و روستاهای تابعه 

داخلی  منابع  از  آن  اعتبارات  و  شده  انجام 
شرکت آب و فاضالب کاشان تأمین گردیده 

است.
حامد رمضانی افزود: آِب چاه محمدآباد با اجرای 
خط انتقال به طول 1۳00 متر به آب شیرکن 
هدایت شده و پس از آن با کیفیت مطلوب 
روستاهای  آبرسانی  شبکه ی  وارد  مناسب  و 

منطقه می گردد.
وی اصالح شبکه آبرسانی و انشعابات فرسود را 
از دیگر اقدامات آبفا ذکر کرد و گفت: اصالح 
شبکه ی فرسوده آبرسانی روستای محمدآباد به 
طول ۳ کیلومتر، اصالح ۳00 مورد انشعابات 
و  شیرخانه ها  بازسازی  و  اصالح  و  فرسوده 
حوضچه های شبکه از دیگر اقدامات آبفا در 

سه ماهه ی نخست سال جاری است.
رئیس اداره  آبفای ابوزیدآباد با اشاره به رویکرد 
شرکت برای ارتقاء کمی و کیفی آبرسانی به 
منابع  آب  داشت:  اظهار  منطقه  روستاهای 
بخش کویرات غالباً شور است و هزینه زیادی 
برای شیرین کردن آب در این مناطق استفاده 

می شود و انتظار می رود با اصالح آبرسانی از 
هدر رفت آبی که با این زحمت به دست می آید 

جلوگیری شود.
کرد:  تصریح  ابوزیدآباد  آبفای  اداره   رئیس 
با  می شود  درخواست  عزیز  روستائیان  از 
از  احتمالی  حوادث  از  موقع  به  اطالع رسانی 
طریق شماره گیری سامانه 122 به خدمتگزارن 
خود در شرکت آبفا کمک کنند تا نسبت به 
برطرف کردن آن در کوتاه ترین زمان ممکن 
جلوگیری  آب  رفت  هدر  از  و  نموده  اقدام 

کنند. همچنین خواهشمند است مردم صرفه 
جویی در مصرف آب را جدی گرفته و به نحو 

شایسته ای از مایه حیات حفاظت نمایند.
رمضانی ابراز امیدواری کرد با اجرای این پروژه ها 
مشکالت آب شرب و بهداشتی روستائیان عزیز 
و شهروندان ابوزیدآباد برطرف شده و رضایت 

مردم حاصل گردد.
با  دهیار روستای محمدآباد نیز در گفت وگو 
خبرنگاران گفت: پروژه اصالح و توسعه خط 
شرکت  همت  به  آبرسانی  شبکه ی  و  انتقال 
آبفای کاشان و همراهی و همکاری روستائیان 

به ثمر رسیده است.
از مشکالت در  به بخشی  علیرضا رجب زاده 
خصوص آب شرب و بهداشتی روستائیان پیش 
از اجرای این پروژه اشاره کرد و گفت: پیش از 
این وجود امالح نمکین، قطعی آب، هدررفت و 
رسوب آب در شبکه آبرسانی مشکالت زیادی 
برای روستائیان ایجاد کرده بود که الحمداله با 
اقدامات اخیر این مشکالت به نحو قابل قبول 

برطرف شد.                 ادامه در صفحه 3

با اعتبار 30 میلیاردریالی آبفای کاشان انجام شد؛
اجرای خط انتقال و اصالح شبکه ی آبرسانی محمدآباد

 
کسب رتبه نخست کیفیت پژوهشی دانشگاه کاشان 

مجید منعم زاده، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: 
این دانشگاه در شاخص تعداد استناد های دریافتی یا کیفیت 
پژوهش، با ۸1 پله ارتقا از رتبه ۳04 در جایگاه 22۳ جهان قرار 
گرفت. دانشگاه کاشان در سال 2020، با 146۸ پژوهش و با 
دو پله ارتقا رتبه ۷۹2 جهان را کسب کرده است. این دانشگاه 
در مجموع شاخص ها در میان دانشگاه های کشور رتبه 20 را 
کسب کرد و در میان دانشگاه های جامع وزارت علوم در جایگاه 

۹ قرار گرفت.
.............................

سینماها در مشهد، البرز و کاشان تعطیل شده اند 
محمدرضا فرجی، مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان 
سینمایی درباره شهرهایی که سینماها به علت همه گیری مجدد 
کرونا در آنها تعطیل شده، بیان کرد: سینماهای مشهد و البرز 
تعطیل شده و یکی دو مورد استانی دیگر از جمله کاشان نیز با 
ما تماس گرفتند که فرمانداری های آنها گفتند باید سینما تعطیل 
شود که ما گفتیم، اگر فرمانداری یا استانداری تاکیدی بر تعطیلی 

سینما داشتند طبیعتا باید قبول کنید.
.............................

ثبت 137 طالق توافقی
البنین متقی نژاد، رئیس اداره بهزیستی گفت: 1۳۷ زوج  ام 
متقاضی طالق توافقی در سه ماهه نخست امسال به مرکز 
اورژانس اجتماعی و مرکزهای مشاوره طرف قرارداد مداخله در 

بحران این اداره مراجعه کرده اند.

کاشان در نیم نگاه
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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 0۹1۳۳61۹4۷۸ از طریق پیامک یا 
 تماس، نشریه ما را  از طریق پست تحویل بگیرید. 

031- 55456384

سیگار »عنبرنسا« نخی هزار تومان
مسعود قرائتی/ سیگار دست 
 5۷ زمستان  یاد  به  مرا  پیچ، 

روزهایی که سیگار کم می اندازد. 
شده بود و شوراهای محلی که 
بودند،  داده  خود مردم تشکیل 
سیگار پخش می کردند. آن هم 
به قول امروزی ها پکیجی از چند بسته وینستون 
آمریکایی و تعدادی سیگار وطنی و از جمله توتون 
و کاغذی که باید خودت سیگار دست پیچ درست 
می کردی. به یاد همین خاطرات نوستالژیک بود که 
از دکه دار پرسیدم: راستی سیگار دست پیچ حاال 
هم هست؟ و او گفت: چرا که نه؟ فقط خودم دارم!!

 اما این کجا و آن کجا؟ مرد دکه دار دستگاهی را 
روشن کرد و و یک عدد سیگار فیلتر دار اما خالی 
از توتون داخلش گذاشت و مقداری توتون به قول 
با  دستگاه  ریخت.  مخزنش  در  خارجی  خودش 
مهارت خاصی آهسته سیگار را می چرخاند و پر می 
کرد. در حالی که مقصود من از سیگار دست پیچ 
اصالً این نبود، به دستگاه و کارش خیره ماندم در 
پایان کار هم از سر رودربایسی هزار تومان دادم و 
پشت فرمان روشنش کردم . تا مقصد که حدود  4 

کیلومتر راه بود سیگار تمام نشد!
که  بود  پیچی  دست  سیگار  آخرین  و  اولین  این 
کشیدم. نه کام آن روزهای زمستان 5۷ را می داد 
و نه درست کردنش شباهتی به آن داشت. همه  

خاطره بازی ام  به محاق رفت.
 امروز بعد از یک سال دوباره گذرم به همان دکه 
افتاد و سراغ متاع سال قبل را گرفتم. گفت: بیا که 
اتفاقاً با توتون وطنی ضد کرونا و ضد سرما خوردگی 
اش را داریم!  با تعجب پرسیدم: چطور؟ گفت با 

توتون عنبرنسا !!
با خودم گفتم خدایا من این نام را کجا و از چه کسی  
شنیدم. خیلی زود یادم آمد که این نام زیبا بر مطاع  
زشتی گذارده شده که همان پشگل االغ است.  آن 

هم از نوع مادینه اش.
بی درنگ  به یاد عطاری یا فروشگاه گیاهان دارویی 
و  بود  ادب  با  خانمی  صاحبش  که  افتادم  محل 
خودش مدتها  وردست یک پزشک طب سنتی کار 
کرده بود. هم او بود که برای سرماخوردگی من و 
اعضای خانواده یک بسته به دستم داد که 4 عدد 
پشگل سفت و خشک شده االغ داخل یک سلفون 
بسته بندی شده بود.  اگر به جای آن خانم با ادب 
و اهل فضل، شوهرش که دوست قدیمی ام بود، 
چنین چیزی را به دستم می داد، کلمات زشتی 

تحویلش می دادم.
 اما حاال آن سوی پیشخوان کسی بود که دلیلی 
برای شوخی با من نداشت. خالصه اینکه  آن شب 
طبق دستور مصرف آن پزشک سنتی، عنبرنسا یا 
همان فضوالت آن حیوان نجیب را آتش زدیم تا 
مانند عود دود کند و با دودش فضای اتاق ها و ریه 

ما ضدعفونی شود! که البته نشد.
را  دارویی  گیاه  همان  سیگار  دار،  دکه  مرد  حاال 
پیشنهاد می داد که مستقیماً داخل ریه می شد. در 
همین افکار بودم که ناگهان مرد برای جلب اعتماد 
بیشتر من، خودش نیز یک نخ از همان سیگار کذایی 
را روشن کرد و با اشتهای وافری دودش را فرو داد. 
از تعجب داشت چشمانم از حدقه بیرون میزد که 
گفت: دوست عزیز از چه چیزی تعجب می کنی؟ 
خوراک این نگون بخت که چیزی جز کاه نیست. 
فکر می کنی آنچه دفع می شود چیست؟ تازه شما 
تصور می کنی آن توتون های خارجی چیست که 
ساالنه  که  است  این  در  تفاوتش  کنید؟  می  دود 
میلیاردها دالر ارز زبان بسته از این کشور خارج می 
شود. اما توتون عنبرنسا از »روستای چاله قره« به 
اینجا می آید. پرسیدم آدرس به این سر راستی که 
نیست،  حتما فرآوری هم روی آن انجام می شود!؟ 
گفت: خیر بدون هیچ تغییری!! پرسیدم: آیا چیزی 
از عایدات این متاع نصیب این حیوان زبان بسته هم 
می شود؟ گفت: خیر! پرسیدم :چرا؟ الاقل حسرت 
یک وعده یونجه را برآورده کنند. گفت: آدمها این را 
هم از او دریغ می کنند و او هیچ اعتراضی نمی کند 
و همچنان کاه می خورد و بار می برد. میدانی چرا! 
چون خر است دیگر!! پشگلش داروی درمان است. 

اما خودش قدرش را نمی داند!!
درست مانند آدمهایی که قدر خود را نمی دانند. 
خرکچی به او یونجه یا غذای بهتر نمی دهد. مبادا 
پر هزینه  شود. بعالوه دیگر پشگلش دود خوبی نمی 
دهد. باید حتماً کاه داشته باشد تا خوب دود بدهد. 
این است که غذای خوب را از او دریغ می کنند. از 
همه مهمتر اینکه: مبادا مزه اش را بفهمد و دیگر 

کاه نخورد. 
دیگر  غذاهای  و  یونجه  گویند  می  او  به  دروغ  به 
برای تو مضر است. اگر او این را بفهمد که دیگر 
خر نیست! دیگر بارکشی هم از او نمی توانند بکنند. 
سیگار زیر لب مرد  دکه دار داشت  به خط پایانی 
می رسید که پرسید حاال به چه فکر می کنی؟ بدم 
سیگار عنبر نسا را؟!؟ گفتم :حاشا که اگر من نیز 
پول بدهم و دود پشکل خر در ریه بفرستم کمتر از 

تولیدکننده و مالک توتون این سیگار نیستم!!

طنز

روزها گرانی مرغ  این  مهدی وطن خواه برزکی / 
کند.  می  تهدید  را  مردم  غذای  امنیت  گوشت،  و 
مردمی که مجبورهستند، در شرایط اقتصاد کرونایی 
را  بیکاری  و  تورم  درصدی،   45 فالکت  شاخص  با 
تحمل کنند، و از سوی دیگر با گرانی دست و پنجه 
نرم کنند. و دلیل آن را در اهمال کاری و بالتکلیفی 
مسئولین بدانند. اختصاص یافتن 500 میلیون دالر 
سوی  از  و  دولت  توسط  همراه  گوشی  واردات  برای 
دیگر چانه زنی مرغداران برای گرفتن ارز 4200تومانی 
نشان از سردرگمی دولت در شناخت اولویت ها می 
باشد. گوشت مرغ که تا چندی پیش با قیمتی کمتر از 
10هزار تومان برای هر کیلو گرم به فروش می رسید 
در اوایل تیرماه  قیمت20هزار تومان را تجربه کرد و 

در نهایت  با نرخ گذاری دولت به قیمت 16هزار تومان رسید. 
قیمت دستوری که مردم و مرغداران هر دوگالیه دارند. گرچه 
گرانی مرغ  تنها مختص به امروز و دیروز نیست و سالهاست 
با شروع تابستان و زمستان سبد غذای خانواده های ایرانی را 
تهدید می کند. واردات مرغ منجمد از خارج، دم دستی ترین 
راهکار دولت برای حل مشکل بوده است. علت گرانی مرغ را 
برخی  به دلیل شیوع کرونا و برخی تصمیمات اشتباه دولت 

قبل از شیوع کرونا در تامین نهاده های دامی می دانند.
در این گزارش برآن شدیم پای صحبت مسئولین ومرغداران 
بنشینیم و از زاویه ای دقیق ترگرانی مرغ را بررسی کنیم. ضمن 
اشاره به این نکته که متاسفانه رئیس اداره بهبود تولیدات دامی 
جهاد کشاورزی کاشان حواله دادن به رسانه ای دیگر را ترجیح 

داد و از پاسخگویی امتناع کرد.

نژاد  ساداتی  جواد  دکتر 
آران  و  کاشان  مردم  نماینده 
و بیدگل در گفتگو با هفته نامه 
مردم سیلک گفت: برهم خوردن 
به  تقاضا  و  عرضه  در  بازار  نظم 
و  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل 
همچنین عدم تامین نهاده های 

دامی مورد نیاز مرغداران دلیل افزایش قیمت مرغ می باشد.
نیاز  مورد  های  نهاده  بیشتر  حاضرحجم  حال  در  افزود:  وی 
مرغداران از طریق واردات تامین می شود و به دلیل ناهماهنگی 
وزارتخانه های کشاورزی و صمت در تشخیص شرایط بازار و 
تامین به موقع نهاده های دامی، مرغداران را با مشکل کمبود 

نهاده، روبرو ساخته است. 
ساداتی نژاد ضمن اشاره به این نکته که امنیت غذای مردم از 
امنیت ملی مهم تراست و دولت نباید در این زمینه بی توجه 
باشدگفت: مسئولین باید معیشت مردم را در اولویت کاری خود 
مرکزی  بانک  و  وزارت صمت  کشاورزی،  وزارت  و  دهند  قرار 

پاسخگوی عملکرد خود باشند. 
جهاد  به  بازرگانی  اختیارات  و  جایگاه  باید  داشت:  اظهار  وی 
به  یارانه  اختصاص  با  همچنین  و  شود  بازگردانده  کشاورزی 
مصرف کننده یعنی آخرین حلقه تولید به جای اختصاص ارز 
4200تومانی برای واردات نهاد های دامی جلو بازار سیاه گرفته 

شود.
ساداتی نژاد در پایان گفت: بخش اعظم خوراک دامی کشور از 
قبیل سبوس و ذرت از طریق واردات تامین می شود و تولید 
داخل از لحاظ کیفی و کمی جوابگوی نیاز مرغداران نیست و 
در این زمینه نیز با شرکت های دانش بنیان جهت تولید نهاده 

های دامی گفتگو های صورت گرفته است.

علیرضا جمشیدی، مدیرعامل 
تعاونی مرغ گوشتی کاشان با 
اشاره به کمبود و افزایش قیمت 
نهاده های دامی گفت: متاسفانه 
چند ماهی است به دلیل تحریم 
دامی  های  نهاده  کرونا،  شیوع  و 
مورد نیاز مرغداران به اندازه کافی 
تامین نشد و تعطیلی تاالرها و رستوران ها مزید بر علت شد و 
تقاضا برای خرید گوشت مرغ کاهش یافت در نهایت باکاهش 
قیمت گوشت مرغ در بازار نسبت به قیمت تولیدشده، پرورش 

مرغ گوشتی صرفه اقتصادی نداشته و مرغداران  
از  را  خود  های  فارم  از  برخی  دادن  ترجیح 

چرخه تولید خارج کنند.
وی اختصاص نیافتن ارز مورد نیاز برای تامین 
عوامل  از  دیگر  یکی  را  دامی  های  نهاده 
متاسفانه  داشت:  اظهار  و  دانست  مرغ  گرانی 
تولیدکنندگان برای تامین خوراک مرغداری ها 
با کمبود ارز مواجه بوده چرا که ارز4200تومانی  
تخصیص یافته به این بخش  تنها 40درصد از 
دهد  می  پوشش  را  وارداتی  های  نهاده  مبلغ 
که خود باعث افزایش قیمت برخی نهاده ها از 

2500تومان به  ۷000تومان شده است.
جمشیدی در پایان گفت: قیمت گذاری جدید 
واقعی  قیمت  با  و  دارد  دستوری  جنبه  دولت  سوی  از  مرغ  
تولید همخوانی ندارد. در نهایت این ضرر و زیان مرغدارن باعث 
تعطیلی مرغداری ها خواهد شد. مدیر عامل تعاونی مرغ تخم 
گذار عامل افزایش قیمت تخم مرغ را سهل انگاری وزارتخانه 
نهاده های دامی  تامین  های صمت و کشاورزی در واردات و 

می داند. 
عامل  مدیر  دباغ،  مهران 
بیان  با  تعاونی مرغ تخم گذار 
پیش  اینکه چرا جهاد کشاورزی 
طریق  از  و  نداشته  را  الزم  بینی 
دام،  امور  پشتیبانی  شرکت 
نهاده مورد نیاز مرغداران را وارد 
و  اطالعی  بی  گفت:  است  نکرده 
عدم پاسخگویی مسئوالن جهاد کشاورزی و وزارت صمت در 
مرغ،  خوراک  قیمت  کنترل  و  دامی  های  نهاده  تامین  زمینه 
پنجه  و  با آن دست  است که مدت هاست مرغدارن  مشکلی 
نرم می کنند. این مقام صنفی همچون دیگر همکاران خود نرخ 
های دستوری را راه حل مناسب برای کاهش قیمت ندانسته و 
معتقد است: حذف کامل ارز 4200 تومانی از بخش واردات نهاده 
و انتقال آن به آخر چرخه تولید مناسب شرایط کنونی نیست چرا 
که در حال حاضر زیرساخت مناسبی برای این روش پرداخت 
یارانه  وجود ندارد. مهران دباغ با اشاره به وجود بازار سیاه در توزیع 
نهاده گفت: بهترین راهکار برای توزیع عادالنه نهاده های دامی به 
روز رسانی اطالعات مرغداران در سامانه های بازارگاه و سماصط 
می باشد، تا دولت بر اساس این اطالعات بتواند نظارت دقیق تری 

بر توزیع نهاده های دامی و تولیدات مرغداران داشته باشد.

  مهدی سلطانی راد

دفاتر پیشخوان حق معرفی 
کارگزاری خاص به مشتریان ندارد

خدمات  هر  که  است  شده  عادت  دیگر  گویا 
جدیدی ایجاد می شود برخی ها کنارش بساط 
سود جویی و تخلف شان را پهن می کنند. اهراز 
هویت همانا و گرفتن مبالغ بیشتر همان. ماجرا از 
این قرار است که متاسفانه برخی دفاتر پیشخوان 
از اطالعات کم مردم سوء استفاده نموده و ثبت 
نام یک کارگزاری خاص را در کنار احراز هویت 
به مردم قالب می کنند. درحالیکه این ثبت نام 
درکارگزاری ها به صورت رایگان انجام می شود. 
دفاتر پیشخوان با این ترفند ۸هزار تومانی جیب 
با  که  مردم  از  برخی  کنند.  می  خالی  را  مردم 
و  حضوری  مراجعه  سیگنال،  اپلیکیشن  وجود 
را  ایستادن در صف  و  پیشخوان  دفاتر  به  رفتن 
انتخاب کرده اند. گمان می کنند این هزینه جز 
پرداخت  به  تن  و  باشد  می  هویت  اهراز  الزامی 

آن می دهند.
دفتر  از  و  هستید  شاکیان  جزء  شما  اگر  حال 
از دو  توانید  پیشخوان خاص شکایت دارید می 
روش تماس با کانون دفاتر پیشخوان )به شماره 
02161۹12222 و شماره 1۹5 سازمان تنظیم 
سپرده  شرکت  سایت  به  مراجعه  یا  و  مقررات( 
 )sejam@csdiran.com( مرکزی  گذاری 

اقدام کنید.

باغ فین کاشان و این چنارهای بدقلق ! 

جهانی  باغ  قدیمی  تصاویر  به  نگاهی  لطفأ 
پهلوی  تا  قاجار  دوره  اواخر  از  کاشان  فین 
در  بیندازید.    60 دهه  اواخر  حتی  و  دوم 
حجم  جامانده  به  های  عکس  معدود  این 
انبوهی از درخت و شاخ و برگ شان-قریب 
این  بر  بزرگ  سایبانی  اصله-مثل  هزار 
بدون  باغی  در  هم  آن  است،  گسترده  باغ 
سرپرست و فاقد مشاورین عالی فضای سبز 
! و بدون بررسی های میدانی و آزمایشگاهی! 
و نسخه پیچی های علمی برای حفاظت از 

سبزینه گی این اثر تاریخی.
وجود تنها اثر ملموس ثبت جهانی و دارای 
شهرت ملی و بین المللی که در ایام نوروز 
از جهت میزان بازدید، تنه به تنه )محوطه 
نقش  )میدان  و  جمشید(  تخت  باستانی 
برگزاری  دهد  می  نشان  زند،  می  جهان( 
دست کم ساالنه یک نشست خبری در این 
از  نمایندگی  به  ها  رسانه  تا  است  الزم  اثر 
و  و کیف مدیریت  درباره کم  افکار عمومی 

نظارت بر این اثر ارزشمند بپرسند.
صد  چند  درخت  که  شود  می  چگونه 
باغ فین کاشان،  ساله ی فتحعلی شاهی در 
و  میدانی!  بررسی  و  پایش!  مدت ها  از  بعد 
درخت  دهی  پاسخ  عدم   و  آزمایشگاهی! 
و  شده  خشک  کامال  حفاظتی!  اقدامات  به 

سپس به اره بی رحم سپرده شد؟؟!!
میراث  اداره  تلگرامی  کانال  روایت  به 
فرهنگی کاشان )رویشگاه اصلی گونه چنار 
زمانیکه  و  است  دره  و  ای  کوهپایه  مناطق 
از رویشگاه اصلی خارج شده و  این درخت 
وارد دشت شود دچار مشکل شده و قاعدتا 
سن دیرزیستی آن پایین می آید و درخت 
شروع به درون پوسیدگی می کند( و سؤال 
اینجاست که این چنارهای بدقلق! باغ فین 
کاشان چرا ۳00 و اندی سال با غربت دره و 

کوهپایه بیگانه بودند ؟!!!!

کارگزاری های بورس 
کارگزاری های بورس نهادهای رسمی زیر نظر سازمان بورس و 
اوراق بهادار هستند که واسط بین سهامداران بورسی با سازمان 
بورس اوراق بهادار و شرکت های سهامی عام موجود در بورس 

هستند.
حضوری  یا  اینترنتی  آنالین،  معامالت  سامانه  طریق  از  شما 
درخواست خود را ثبت نمایید و پس ازآن کارگزاری به نمایندگی 

از شما در بازار معامله را به انجام می رساند.
عنوان  تحت  مبلغی  معامالتی،  خدمات  قبال  در  کارگزاری ها 
کارمزد معامالتی را از شما دریافت می کنند. توجه فرمایید که 
کارمزد معامالت پس از خرید یا فروش انجام شده از حساب شما 

کسر می گردد.
خدمات کارگزاری ها:

 خدماتی همچون ارائه اعتبار معامالتی، مشاوره سرمایه گذاری 
ارائه  معامالتی،  کارمزد  تخفیف  سرمایه،  صاحبان  برای 
کالس های آموزشی در حوزه تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و  
می پردازند. هم چنین خدمات پشتیبانی آنالین و آفالین، ارائه 
مطالب آموزشی رایگان ازجمله  خدمات عمومی کارگزاری ها 

محسوب می شود.
اوراق قرضه

اوراق قرضه یا BOND به نوعی از سرمایه گذاری گویند که در 
آن سرمایه گذار به شخص حقوقی یا نهادی )شرکتی یا دولتی( 
)اعتبار گیرنده( متعهد  پول قرض داده و شرکت سرمایه پذیر 
می شود تا وجه یا اعتبار مورد نظر را در بازه زمانی مشخص و با 

پرداخت سود دوره ای ثابت بازپرداخت نماید.
سررسید  پول  اصل  بازپرداخت  برای  مشخص  زمانی  بازه  این 
نام داشته و سود ثابت دوره ای )دوره های از قبل تعیین شده( 

کوپن اوراق نام دارد.
شهرداری ها،  جمله  از  دولتی  نهادهای  توسط  معموال  اوراق 
مالی  تامین  ابزار  و  یافته  انتشار  خارجی  و  داخلی  دولت های 
پروژه ها و فعالیت های دولتی و شهری می باشند. اوراق قرضه به 

نام “اوراق با درآمد ثابت” نیز شناخته می شود.

اوراق قرضه در کنار سهام و وجه نقد یکی از ۳ دسته دارایی های 
اصلی محسوب میشود.

اوراق قرضه جزء اوراق مبتنی بر بدهی محسوب میشود.
اوراق مشارکت 

اوراق مشارکت اوراق بانام یا بی نامی است که به قیمت اسمی و 
برای مدت معین منتشر می شود و سرمایه گذار نسبت به قیمت 
اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از پروژه ها مدعی 

است. 
دولت، شرکت های دولتي، شهرداری ها و مؤسسات و نهادهاي 
عمومي غیردولتي و مؤسسات عام المنفعه و شرکت های وابسته 
و  خاص  و  عام  سهامي  شرکت های  مذکور،  دستگاه های  به 
شرکت هایی  جزو  قانون  طبق  بر  تولید  تعاوني  شرکت های 
هستند که مجاز به انتشار اوراق مشارکت برای تأمین بخشی از 
منابع مالی الزم جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرح های سودآور 
یا  اولیه تولید و  تولیدي، ساختماني و خدماتي و تأمین مواد 

طرح های عمرانی و انتفاعی دولت هستند. 
مهم ترین جذابیت اوراق مشارکت در مقایسه با سایر انواع اوراق 

بهادار مانند سهام، تضمین پرداخت سود است.
از  پیش  معامله  قابلیت  بورس  در  عرضه شده  مشارکت  اوراق 

سررسید را دارند.
بازار اولیه 

بازار اولیه یا »primari market« محلی است که شرکت ها 
برای اولین بار سهام و اوراق قرضه  جدیدشان را برای عموم و 

سرمایه گذاران به قیمت اسمی به فروش می گذارند.
در این بازار شرکت ها به طور مستقیم سرمایه مورد نیاز خود را از 
طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند که این کار در قالب 
پذیره نویسی صورت می گیردو پذیره نویسی از طریق بانکی که 
نماینده شرکت است یا سایر مؤسسات مجاز صورت می پذیرد.  
که  است  شرکتی  خود  همیشه  اوراق  فروشنده  اولیه  بازار  در 

سهامش در حال عرضه است.
عرضه  عمومی اولیه یا همانIPO، نمونه ای از یک بازار اولیه 
است که اوراق  بهادار شرکت برای اولین بار به عموم و بدون 

سابقه قیمت  گذاری قبلی عرضه  می شود.
بازار ثانویه

را  کاربردی  )secondary markets( مکانیزمی  ثانویه  بازار 
به وجود می آورد تا بعد از اینکه در مرحله پذیره نویسی، اوراق 
بهادار در بازار اولیه به فروش رسیدند، سرمایه گذاران بتوانند 

آنها را دوباره خرید و فروش کنند.
اگر یک سرمایه گذار پس از آنکه اوراق بهاداری را خریداری 
کرد، تمایل نداشته باشد آن را تا موعد سررسید نگهداری کند 
باید بتواند به راحتی و با کمترین هزینه اوراق خود را بفروشد. 
وجود بازارهای ثانویه فعال این اطمینان را برای خریداران اوراق 
بهادار فراهم می سازند تا آنها بتوانند در هر زمانی که بخواهند 

اوراق بهادار خود را در این بازارها بفروشند.
معامالت  برای  ثانویه  بازار  نهاد  مهم ترین  بهادار  اوراق  بورس 

سهام و اوراق بهادار است.
شرکت ها پس از پذیره نویسی در بازار اولیه می توانند سهام خود 
را به فروش بگذارند اما پس از آن دیگر سهامشان در بازار ثانویه 

)بورس اوراق بهادار( مورد معامله قرار خواهد گرفت.

مهدی سلطانی راد/ برخی خبرهای 
ورزش  اکناف  و  اطراف  از  درگوشی 
کاشان حاکی از آن است که گویا آوازه 
والیبال می خواهد دوباره در شهر اوج  
بگیرد. شهری که از سال۹۳ و پس از 

ناکامی سنگین باریج اسانس با مصطفی کارخانه در لیگ برتر، 
حجره والیبال قهرمانی به شکل جدی در آن تخته شد، از شما 
چه پنهان حاال می خواهد دوباره با ورزش توپ و تور نفسی 
تازه کند و این طور که شنیده می شود عزمش را جرم کرده تا 
پس از سال ها از داشته های انسانی اش در والیبال به بهترین 

نحو استفاده کند.
برخی محافل ورشی  و در  اخیر  این گونه که در هفته های 
سطح کاشان روایت می شود، دو شرکت توانمند تولید فرش از 
مدت ها قبل در صدد راه اندازی تیم و مجموعه ای والیبالی کنار 
فعالیت صنعتی خود هستند و بنا به برخی روایت ها، مذاکراتی 
اسبق  کاشانی  مربی  و  میرمصطفی شجاعی-بازیکن  با  نیز  را 
ملی-پی گرفته اند تا والیبال در کاشان، آن گونه که طی حدود 
سالهای ۸6 تا ۹2 در اوج شهرت حضور در لیگ های دسته یک 

و برتر کشور بود باز هم رونق و صالبت پیدا کند.
به  دو شرکت  این  مدیران  ارج داشت  قابل  و  ستودنی  عالقه 
والیبال از یک سو و وجود مهره کاربلد و امتحان پس داده ای 
مانند شجاعی، دو عاملی است که عالقه مندان به والیبال در 
کاشان را امیدوار کرده تا این همکاری دوجانبه با درس گرفتن 
از ناکامی های تلخ والیبال لیگی کاشان در سال های گذشته، 
با پایه ریزی ستون ها و تشکیالت قوی باشگاه داری بر روی یک 

انبوه  از  با استفاده  بستر محکم و منسجم، والیبال کاشان را 
به  والیبال دوست  طرفداران  و  جوان  و  نوجوان  استعدادهای 

سوی یک تحول ورزشی مطمئن و پایدار هدایت کنند.
این دو مجموعه صنعتی چندان  بر اساس همین شنیده ها، 
اصراری به حضور در لیگ برتر والیبال ندارند و رقابتهای دسته 
و  رقابتهای جوانان  در  و حتی شرکت  زیرگروه کشور  و  یک 
امید کشور را نیز به عنوان شروع حرکت منسجم خود در نظر 
گرفته اند چرا که به نظر می رسد با توجه به تصویری که از 
والیبال کاشان طی سال های گذشته در ذهن آنها حک شده، 
حواس شان بیشتر به برنامه های بلندمدت و با حوصله و گام 
به گام برای پرورش نسل والیبالی و توسعه ریشه دار این رشته 
در کاشان معطوف است، تا حضور ناگهانی در لیگ برتر و به 

اصطالح ریخت و پاِش بدون نتیجه. 
کاشان از دهه های گذشته در سطح ملی دوومیدانی و والیبال 
و مقداری نیز در رزمی و فوتبال صاحب ادعا بوده، نشان به 
آن نشان که در دوومیدانی عالوه بر جواد مقامی نژاد که از 
اوایل دهه 40، ملی پوش پرش با نیزه بود و این رشته را در 
کاشان با معرفی و پرورش دهها ملی پوش دیگر توسعه داد، در 
والیبال نیز ابتدا میرمصطفی شجاعی و سپس امیرغفور و ناصر 
رحیمی در دهه های ۷0 و ۸0 توانستند در قامت ملی پوش، 

والیبال کاشان را بر سر زبان ها بیندازند، 
در  که  نیست  عجیبی  مورد چندان  پس 
این شرایط کرونایی و رکود نسبی  ورزش 
مجموعه  دو  یا  یک  کشور،  در  حرفه ای 
والیبال  در  بخواهند  کاشان  در  صنعتی 

قهرمانی سرمایه گذاری کنند. 
آنچه ورزش کاشان را علی رغم وجود چهره های ورزشی ملی 
در این شهر رنج می دهد تفکر غالبی است که در این شهر 
ورزش رقابتی و قهرمانی را هنوز از دریچه آماتور و سنت نگاه 
می کند. نگاهی غالبأ فاقد علم و مطالعه که با ایجاد سیستم 
و تشکیالت منسجم و هدف دار به عنوان منزل گاه اول رسیدن 
به ورزش قهرمانی و کسب افتخار در عرصه ملی، بیگانه است، 
چنانچه در طول یک دهه گذشته، عمر تیم داری کاشانی ها 
در لیگ های والیبال، هندبال، بسکتبال، فوتسال و تنیس روی 
میز کشور تنها به یک یا دو سال ختم شده زیرا نگاه ها محدود 
و معطوف به یک مقطع خاص بوده. این درحالی است که البته 
نمی توان کمبود منابع مالی و کمیابی اسپانسرها در ایجاد این 

نگاه و افق محدود را نیز دست کم گرفت.
والیبال  در  شکوفایی  برای  را  جدیدی  راه  کاشان  والیبال  آیا 
های  صنعت  همکاری  تفاهم  کرده؟  آغاز  کشور  ملی  سطح 
عالقمند به والیبال و چهره های مشهور این رشته در کاشان 
به کجا ختم خواهد شد؟ آیا سال 1400، سال پایان کرونا در 
و پرهیجان در  والیبال پرشور  برای  ای  آغاز دوباره  و  کاشان 
کاشان خواهد بود؟ برای رسیدن به پاسخ قطعی این سؤاالت 

شاید هفته هایی چند باید صبوری کرد.

زمزمه های مذاکره دو شرکت صنعتی با شجاعی
بازگشت شور و هیجان به والیبال کاشان؟

مردم در انتظار کاهش قیمت
افزایش قیمت مرغ در بازار هم  سطح با نرخ دالر

آشنایی با مفاهیم بورس)2(

ادامه خرب اجرای خط انتقال و اصالح شبکه آبرسانی ....

دهیار محمدآباد در رابطه با مدیریت مصرف آب در 
روستا گفت: مردم کویر از گذشته ی بسیار دور با 
مدیریت مصرف آب آشنا هستند و تمام تالش خود 
را به کار گرفته اند تا از آب که با سختی  زیاد به 
دست شان رسیده است محافظت کرده و به درستی 
مصرف کنند. وجود قنات های قدیمی نشانه و نمادی 
از مدیریت مصرف آب است. افزون بر این اجرای 
راستای  در  بزرگی  گام  شبکه  اصالح  پروژه های 

کاهش هدررفت آب می باشد.
رئیس شورای اسالمی محمدآباد نیز به خبرنگاران 
گفت: باال بودن سختی آب -EC- مشکل جدی 
آب در مناطق کویری است بنابراین اصالح شبکه ی 
فرسوده و ارتقای کمی و کیفی آب در این گونه 

مناطق بسیار ضروری و با اهمیت است.
رئیس شورای اسالمی روستای محمدآباد پیشنهاد 
کرد روستائیان با اجرای تصفیه خانه فاضالب خانگی 
به صورت سپتیک از پساب خانگی برای مصارف 
آبیاری فضای سبز منزل استفاده کرده از مصرف 
با زحمت زیاد و گران به  آب شرب و خانگی که 

دست مردم رسیده است پرهیز نمایند.
از زحمات  بیان مراتب  قدردانی  با  ادامه  وی در 
مسئولین اداره آبفای شهرستان کاشان، افزود: زمانی 
که با انبوهی از مشکالت شبکه آب و فاضالب به 
اداره آبفا مراجعه نمودیم با مساعدت و همکاری 
سریع مسئولین شرکت آبفا روبه رو شدیم . اقدامات 
آنان تا حدی تاثیرگذار است که در بازه زمانی کوتاه 
و پس از یکپارچه سازی شاهد تغییرات محسوس در 

سیستم آبرسانی روستای محمدآباد هستیم.
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از  فراغت  با  توأم  تابستان که می آمد  مسعود قرائتی/ 
مدرسه ده ها نقشه برایش می کشیدیم اما در راس همه 
بگویم دو طرز فکر متضاد  بهتر است  یا  آنها دو گزینه 
بودند که با هم زورآزمایی می کردند. اولی از طرف خودم 
و دومی از طرف پدرم. او میگفت پسر جان برو مدرسه 
علمیه درس عربی یاد بگیر تا به درد دنیا و آخرت بخورد 

خودم می گفتم باید برم ماشین نویسی یاد بگیرم.
این را هم بگویم که در آن زمان درس عربی نه دست 
موسسات آموزشی ریز و درشت که تنها در انحصار حوزه 
علمیه بود و مدرسین آن از روحانیون و طبیعتاً دروسش 
آمیخته با فقه و قرآن بود. یادگیری ماشین تحریر نیز تنها 
در انحصار یک موسسه بود که شاگردانش را بچه هایی اعیان 
امروزی ها الکچری  به قول  ادارات و  و اشراف و روسای 
و سلبریتی ها تشکیل می دادند که باب ذائقه پدر نبود. 
خالصه ی این تضاد آنتاگونیستی )آشتی ناپذیر( این میشد 
که تابستان ها یکی یکی سپری می گشت و من و امثال من 
نه درس عربی آموختیم و نه ماشین نویسی یاد گرفتیم.  

بلکه همه تابستان ها به ولگردی و بطالت می گذشت. 
اولین موضوع  اول مهر که سال تحصیلی آغاز میگشت 
انشا این بود تابستان را چگونه گذراندید. و ما بودیم که 
بعد از کلی فشار به سلول های خاکستری مغز یک سری 
اباطیل و سفرهای دروغ توأم با ایده آل های کلیشه ای 

روی کاغذ ریخته، پای تخته می خواندیم.
ریز  آموزشی  کارگاه های  و  موسسات  خوشبختانه  امروز 
رایگان در کنار  و گران قیمت و حتی  ارزان  و درشت، 
مساجد محل به وفور یافت می شود. تحول فرهنگی نیز 
چنان به والدین آموخته که حتی با اضافه کاری و کم 
کالس ها  این  پول  زندگی  هزینه های  دیگر  از  گذاشتن 
فرزندشان  مبادا  که  کنند  تامین  خود  فرزندان  برای  را 
احساس کمبود نماید یا خسرانی از این بابت در آینده 
امکانات  همه  این  با  آیا  اما  شود.  هویدا  شان  دردانه 
کودکان و نوجوانان و جوانان حض کافی و وافی را از این 
دوران فراغت خود می برند یا اینکه والدین با این کالس 
ها تنها آنان را از سر خود باز میکنند و پزی هم جلو اقوام 

و آشنایان به خود می گیرند؟
پاسخ به این سوال هم مشکل است و هم مجالی دیگر را 
طلب می کند. آنچه در این نوشتار به آن پرداخته می شود 
مقایسه ای مبنی بر ویژگی های هر یک از این کالس 
های تابستانی است که امروزه افسوس بنده و شاید شما 
را برمی انگیزد. در این رهگذر حداقل می توانیم در ذهن 

خویش و یا با قلمی کردن آن، مزمزه اش کنیم. باشد تا 
بر سبیل آن سالهای سپری گشته و خسران آن  شاید 
آرزوهای فروخورده گوشه ای از آن را در زندگی فرزندان 

یا نوه های مان تجلی دهیم.
پس می توانیم اینگونه طرح موصوع کنیم که اگر ما در 
موقعیت آنان بودیم )با این تجربه فعلی( چگونه به این 
کالس ها می نگریستیم و کدام یک را انتخاب می کردیم.

کالس زبان
با  با شخص  آشنایی  المثل شرقی می گوید  یک ضرب 
استعداد شادیست، آشنایی با ملت با استعداد جشن است. 
به جرأت می توان گفت هر زبانی را که امروز بیاموزیم یک 

دریچه به دنیای جدید گشوده ایم. 
متأسفانه در کشور ما بیشتر دیپلمه ها و حتی افراد دارای 
مدرک لیسانس و فوق لیسانس قادر به ادای چند جمله 
به زبان انگلیسی که به عنوان زبان بین الملل تعریف شده 
نیستند. این نقیصه در مقایسه با کشورهای همسایه یعنی 
پاکستان، عربستان و حتی عراق و بعضی کشورهای عربی 
به طرز آشکاری خودنمایی می کند. این در حالی است 
روان  ما  شهر  و  کشور  به  خارجی  گردشگران  سیل  که 
فرزندانمان  و  ما  خارجی  های  مسافرت  تعداد  و  گشته 
بیش از گذشته است. بر این پایه زبان عربی که در مقدمه 
این نوشتار بدان اشاره شد جایگاه دیگری پیدا می کند. 
به آموزش مباحث دینی  تنها  امروز دیگر  رهاوردی که 

منحصر نمی شود.

 آموزش موسیقی
خشک چوبی، خشک سیمی، خشک پوست/ از کجا می 

آید این آوای دوست 
آن  نواختن  و  گوش  هر  مطلوب  موسیقی،  خوش  آوای 
آرزوی هر سر پرسودایی است. اما باید اذعان داشت که 
از هر 10 نفر شاید یک نفر پیشرفتی در آن حاصل کند 
و شاید از هر 100 نفر یا بیشتر، تنها یک نفر نوازنده ای 
چیره دست از این کالس ها بیرون بیاید. بر این پایه چه 
نیکوست که هر کس برای یک بار هم که شده استعداد و 
بخت خود را بسنجد. شاید یکی از آن نخبگان شما باشید.

تئاتر و سینما 
این یکی، آمیزه ای از استعداد و پشتکار و تمرین است. همه 
آدم ها نمایشگر هستند، اما هر کدام در نقشی خاص خوب 
می درخشند. شرکت در کالس های هنر و سینما این حس 
را برمی انگیزد که اگر کسی، هنرمند و بازیگر نشد با الفبای 
این هنر آشنا می گردد. اگر در روی صحنه جایی برای ایفای 
نقش نصیبش نگشت حداقل در جایگاه بینندگان، درک 
بهتری از آنچه به تماشا می نشیند خواهد داشت. برخالف 
بیشتر مردم عادی تماشای تئاتر خارج از حوصله اش نخواهد 

بود و خواهد توانست به خوبی با آن ارتباط برقرار کند.
طراحی و نقاشی

این دو معموالً در کنار هم گفته و نوشته می شود اما دومی 
استعداد بیشتری را طلب می کند. چنین به نظر می رسد 

که طراحی بیشتر با آموختن سروکار دارد تا استعداد. اما 
استادان این فنون معتقدند که افراد در سنین مختلف 
دیر  هیچگاه  و  شوند  بهره مند  این کالسها  از  می توانند 
نیست. به ضرس قاطع می توان گفت که میان کسی که 
در چنین کالس هایی شرکت ُجسته با کسی که هرگز 
از زمین  تفاوت  نگرفته  نقاشی به دست  یا  قلم طراحی 
این جمله را شخصی می گفت که ترم  تا آسمان است. 
اول مهندسی مکانیک را آغاز نموده بود. او می گفت در 
آن هم  دوران کودکی  در  بود که کالس هایی که  آنجا 
به صورت مکاتبه ای گذرانده بودم در درک رسم فنی و 
اشکال و پرسپکتیو به کمکم آمد. حال آنکه، برای بقیه 
همکالسی ها حتی استارت و درک طراحی و رسم فنی 

غیر قابل فهم بود.
و باالخره: خطاطی

این یکی برای همه کس و در همه سنین واجب کفایی 
است. منظور این است که هر کس باید به اندازه کفایت، 
سال  تا چند  که  بود  رو  این  از  شاید  خوش خط شود. 
قبل یک زنگ کالس دوران ابتدایی و راهنمایی به خط 
اختصاص داشت. ولی متاسفانه کالس خط جدی گرفته 
نمی شد. تا آنجا که حتی با استعدادترین شاگردان زمانی 
که پزشک حاذقی می شدند و می شوند به بدخطی شهرت 
دارند. این نقیصه تا بدانجا ادامه پیدا کرده است که گویا 
بدخطی آقای دکتر یک فضیلت به حساب می آید. شاید 
این موضوع باعث گردیده تا ناخودآگاه دیگر اقشار جامعه 
نیز َوقعی به بدخطی خود نگذارند. این درست شبیه به 
به  اگر آن شخص  است. حال  الابالی گری یک شخص 
علوم و فنون شهره باشد الابالی گری و بی انضباطی اش 
را به دیده اغماض می نگرند یا حداقل با خنده ای آن را از 
سر می گذرانند. اما این نقیصه در دیگر افراد جامعه خشم 

و چشم غره دیگران را به دنبال خواهد داشت.
ناخودآگاه شخصیت،  که خط خوش  است  آن  حقیقت 
انضباط فکری و جسمی صاحب خط را در نظر بیننده 
و  مکتوب  به  احترام  درنگ حس  بال  و  می کند  مجسم 
پایه  این  بر  شود.  می  زنده  خواننده  ذهن  در  نویسنده 
و  از هر کالس  آموزان واجب است جدا  به همه دانش 
سرگرمی تابستانی در کالس خط شرکت کنند و خألیی 
را که سیستم آموزش و پرورش و مدارس ما مسبب آن 
بوده اند را جبران نمایند. بسیار نیکوست تا دانشجویان و 
دیگر شاغلین نیز فرصتی را در این زمینه به خود بدهند. 
مطمئن باشند در این رهگذر اگر خطاط نشوند، حتماً 
خوش خط خواهند شد و خوش خط باقی خواهند ماند.

تابستان را چگونه می گذرانید 

چکامه

افکار خویش است ، آدمي ساخته ي 
فردا همان خواهد شد که امروز مي اندیشیده است.

موریس مترلینگ

مردم  نامه  هفته  خوانندگان  و  مخاطبان 
تلگرام    شماره  از  استفاده  با  توانند  می  سیلک 

خط  و  نظرات، 09162850642  ثابت55456384 
هفته دیدگاه ها و انتقادات خود  مطالب  محتوای  درباره 

نامه و هم چنین اوضاع و احوال امور فرهنگی، اجتماعی 
و عمرانی شهر و محله خود را با ما در میان بگذارند.

قابل ستایش  قبل شما   نو  در دو شماره  از  مطلب  شرکت 
حرکت  این  بنیانگذاران  از  تشکر  و  نباشید  خسته  بود. ضمن 
خوب بازیافتی پیشنهاد می کنم: خانواده ها را بیشتر آگاه سازند  
شهرداری می تواند در کنار تابلوهای اعالم ساعت جمع آوری 
زباله،لزوم  جداسازی از مبدا را بیشتر یادآوری کند یا با دادن 
تراکت هایی به درب منازل،  جداسازی زباله خشک و تحویل 

آن به افراد این شرکت را یادآور شوند

کوهنوردان جدید رعایت محیط زیست را بنمایند
 هفته گذشته بود که برای یک پیاده روی 4 نفره به اطراف 
قهرود رفته بودیم. آنقدر زباله ریخته بودند که هر یک از ما یک 
گونی پر کردیم. وقتی از جلوی دیدگان حیرت زده روستاییان 
می گذشتیم یکی از اعضای سازمان محیط زیستی ما را متوقف 
از  با تشکر  زباله ها عکس گرفت.  و  ما  از  کرد و ضمن تشکر 
تنها خوشحال  نه  راستش  بگویم  باید  و سازمانش  آن شخص 
نشدیم بلکه آرزو کردیم ای کاش مردم ما به آن درجه از شعور 
این  آوری  به جمع  ما موفق  بودند که  زیست محیطی رسیده 

زباله ها نمی شدیم.  حسین آسودگی - مسعود واحدی

شهرداری باید مروج دوچرخه سواری باشد نه مانع آن
با درود به نشریه مردم سیلک: شنبه شب تاریخ21/4/۹۹ ما 
چهار نفر دوچرخه سوار مرد در ساعت 11 شب که قصد ورود 
به پارک را داشتیم با برخورد خشن یکی از پارکبان ها مبنی 
بر جلوگیری از ورود به پارک بام شهر روبرو شدیم. تنها دلیل 
این پارکبان این بود که شهرداری منطقه 4 این دستور را صادر 
کرده است.  لطفاً به آنان بفرمایید که در این شرایط کرونایی، 
محیط  به  نیاز  است  هوازی  ورزش  یک  که  سواری  دوچرخه 
زیست و فضای مناسب دارد. شهرداری و پرسنل آن باید مروج 
فرهنگ دوچرخه سواری باشند نه این که به دالیل مختلف مانع 

آن شوند. 656۸...0۹1۳

صدای مردم سیلک

در  صبح  ساعت6   24/4/۹۹ شنبه  روزسه  در 
بلوار  قطب راوندی نزدیک پل دفاع مقدس راکب 
اتومبیل  دستگاه  یک  با  که  بودم  موتورسیکلت 
صحنه  از  چیزی  خودم  نمودم.  تصادف  پیکان 
تصادف به یاد ندارم. اما خیلی زود آمبوالنس در 
بیمارستان  اورژانس  به   مرا  و  شد  حاضر  صحنه 
از  پس  و  بعد  ساعت  چند  داد.  انتقال  بهشتی 
مرخص  بیمارستان  از  پزشکی  دقیق  معاینات 
چاپ  )زمان  کنون  تا  ساعت  و  روز  آن  از  شدم. 
نشریه( برای سرنوشت موتورسیکلتم  به هر دری 
زدم. اما موفق نشدم. هیچکس پلیس را به صحنه 
دعوت نکرد. راننده آمبوالنس که تنها شاهد زنده 
در  من(  )یعنی  خودت  گوید:  می  است  سانحه 
همان لحظه وقوع گفته ای که فقط موتورسیکلتم 
این شخص  ندارم.   شکایتی  من  کنید،  تعمیر  را 
اگر  فقط  گوید  می  است  موجود  سرنخ  تنها  که 
او را از نزدیک و حضوری ببینم  می شناسم. در 
ادامه جستجو هایم یکی از دوربین های ساکنین 

محل را بررسی نمودم فیلم موجود نشان می دهد 
زمین  از  شخصی  کمک  با  را  موتور  ضارب،  که 
بلند کرده و چند قدمی به جلو می برد تا از دید 
و  ام  مانده  من  اکنون  و  می شود  خارج  دوربین 
این  ام!  رفته  سرقت  به  یا  مفقودی  موتورسیکلت 
عمومی   های  پارکینگ  همه  به  که  بگویم  نیز  را 
ای  نتیجه  اما  ام  زده  رانندگی سر  و  راهنمایی  و 

حاصل نگشته است. 
از عموم همشهریان عزیز تقاضامندم  اگر نشان یا 
تصادف  طرف  راننده  یا  موتورسیکلت  از  سرنخی 
یا شماره  و  به دفتر نشریه  را  بنده دارند، مراتب 
دهند.  اطالع   0۹1۳2642۹۳6 خودم  تلفن 
سالمتی  از  رسانی  اطالع  ضمن  ضمن  همچنین 
مذکور  راننده  از  تقاضای خسارت،  عدم  و  خودم 
تقاضامندم چنانچه قصد همکاری دارد، مراتب را 
هر  به  تا  دهد  اطالع  مذکور  آدرس  یا  شماره  به 
داده  پایان  آن  پیگیری  و  سرقت  احتمال  گونه 

شود.

یک تصادف و استمداد از همشهریان 
 دعوت به همکاری مفقود شدن موتورسیکلت در صحنه تصادف

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

چاپ برسد.
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