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پذیرش آگهی
در هفته نامه 

»مـردم سیـلک« 

55456384 -  85 

نشست خبری سرپرست پایگاه پژوهشی سیلک کاشان؛

حسین زاده: اگر خوشبین باشیم، ثبت جهانی سیلک شاید تا 1408 

همراه بازنشستگان در میدان کمال الملک؛
غروب یک روز تابستان و گپی با جوانان قدیم
4

در گفتگو با صاحبان دکه های روزنامه فروشی؛

حال و روز فروش مطبوعات
 در کاشان

دو جواب متناقض به یک سؤال!

میزان آتش سوزی مراتع کاشان در سه ماهه 
نخست امسال چقدر بوده است؟
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در آستانه روز خبرنگار؛

بازدید شهردار کاشان از»مردم سیلک«

آیت اله نمازی از کاشان رفت
آیت اله سلیمانی جایگزین شد
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کاشان و سه گانه ی گذشت و بخشش در مرداد 99 

ناکامی انتقام در روز پیروزیِ گذشت 

 دعوت به همکاری هفته نامه » مردم سیلک «
به منظور پوشش اخبار كلیه محالت شهر و همچنین رخدادهای بخش ها، روستاها 
و شهرهاي منطقه فرهنگي كاشان از همه عالقمندان به خبرنگاری  دعوت مي 
نمايد تا ضمن معرفي كلیه وجوه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي محل زندگي خود؛ 
رويدادها ، مشكالت و يا نقاط ضعف و قوت خدمات رساني دستگاه هاي اجرايي 
در محل زندگي خود را در قالب خبر، گزارش ، مصاحبه ، مقاله و يا عكس به هفته 
نامه مردم سیلك ارسال نموده تا خبر و اثر ارسالي آنان در بخش خبرنگار افتخاری 

و با نام و مشخصات نگارنده در نشريه به چاپ برسد.

تلفن: 55456384 -  فکس :55456385  
www.mardom-sialk.ir   
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فضای   99 مردادماه  راد/  سلطانی  مهدی 
اجتماعی کاشان با فواصل چند روزه با انتشار 
اخبار جالب و شوق برانگیز گذشت و بخشش 
سه خانواده از حق قصاص سه محکوم به اعدام 
برای  از یک سو  اتفاقی جالب که  بود.  همراه 
بسیاری از شهروندان با تأثر به دلیل قتل آن 
سه انسان و از سوی دیگر با این شادمانی شوق 
برانگیز و تحسین خانواده مقتوالن همراه بود 
که عناصری مانند انسانیت و گذشت و مهربانی 
ما  شهر  و  جامعه  میان  در  هنوز  عطوفت  و 

زیست می کنند.
این  در  مقتوالن  های  خانواده  گذشت  درباره 
چند پرونده نکته جالب این جاست که قاتل 

و مقتول در پرونده از اقوام یکدیگر بوده اند.

گذشت خانواده پسر عمه از قصاص پسر دایی
بود. همه  قبل صادر شده  نهایی مدتی  حکم 
منتظر بودند تا آخرین برگ ماجرای تلخی که 
20 سال قبل رابطه دو خانواده را تیره و تار 
کرده بود ورق بخورد. بامداد هشتم مرداد 99 
بود و تا به شماره افتادن نفس ها و سپس وداع 
با این جهان چیزی نمانده بود. وداعی که  او 
قانون شرع برای او در نظر گرفته بود و نشان 
به آن نشان که تا آن لحظه همه چیز مطابق 

نص صریح قانون پیش رفته بود.
مجرمی پای چوبه دار که ناامید از همه گفت 
تقاضای  و  ها  گذاشتن  گرو  ریش  و  گوها  و 
اخیر،  بی سرانجام طی سالیان  بخشش های 
آخرین بامداد زندگی اش را می گذراند و شاید 
با  وداعش  بود  پذیرفته  دیگر  اکنون  نوعی  به 
زندگی بتواند هم از بار گناه معنوی اوکم کند 
را  ای  داده  دست  از  جوان  ی  خانواده  غم  و 

تسکین دهد.
را  او  توانست  می  چیز  یک  اما  تنها  و  تنها 
همچنان در شمار ساکنان کره زمین محسوب 
کند و آن هم گذشت خانواده ای بود که 20 
سال قبل فرزندشان در نزاعی خونین در حوالی 
میدان قاضی اسداله کاشان به دست این جوان 
کشته شده بود. مجرمی که مقتول پسر عمه او 
بود و گویا اختالفات دامنه دار و فرسایشی بر 
سر یک قطعه زمین عاقبت و البته از سر خشم 
و عصبانیت، خونی را بر زمین ریخت، قاتلی را 

پس از قتل با سالها دورشدن از شهر و کاشانه 
اش به سرانجامی نامعلوم کشاند و خانواده ای 

را داغدار کرد.
برای  اما   99 مرداد  هشت  چهارشنبه  بامداد 
از  پس  سال  هشت  که  اعدامی  به  محکوم 
انتظار  در  حاال  زندان  تجربه  و  دستگیری 
قصاص خود بود، ناگهان ورق برگشت. محکوم 
به اعدامی که همه چیز برای قصاص او آماده 
بود اما گذشت و بخشش خانواده مقتول او را 
لحظات  آخرین  در  گویا  بازگرداند.  زندگی  به 
اجرای حکم، برخی از اعضای خانواده مقتول 
به عنوان تعدادی از شاهدان قصاص، در همان 
درک  با  و  گیرند  می  قرار  تأثیر  تحت  لحظه 
برتری معنوی بخشش در مقابل قصاص از حق 

خود گذشت می کنند.

دادستان چه گفت؟
کاشان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادستان 
درباره قاتل محکوم به اعدام که صبح هشتم 
مرداد ماه با ایثار و گذشت اولیای دم بخشیده 
شده گفت: فرد مذکور سال ۷9 پس از درگیری 
فیزیکی اقدام به قتل پسر عمه خود کرده بود. 
دوران  طی  قاتل  دهقانی  اله  روح  گفته ی  به 
حبس تغییر رفتار داده و از کرده خود کامال 

نادم و پشیمان شده بود تا این که پس از صدور 
و  کاشان  کیفری  شعبه ۱02  در  اعدام  حکم 
تایید آن در دیوان عالی کشور، جلسات متعدد 
و  اعالم رضایت  بر  مبنی  زیاد  بسیار  و تالش 
گذشت اولیای دم انجام  شد و در نهایت صبح 
امروز این تالش ها با  بخشش قاتل پای چوبه 

دار به نتیجه رسید.
دهقانی بروز اختالف مالی و در نهایت درگیری 
منجر به فوت را دلیل این انجام قتل دانست 
و گفت: قاتل روز حادثه به دنبال بروز اختالف 
وارد  برداشتن چاقوی آشپزخانه  از  مالی پس 
مغازه مقتول شده و با ایجاد درگیری چندین 
ضربه چاقو از پشت و قفسه سینه به مقتول 
متواری می  از محل  به سرعت  و  نموده  وارد 
پیکر  پلیس،  به  درگیری  اعالم  از  پس  شود. 
غرق به خون مقتول توسط عوامل اورژانس به 
بیمارستان منتقل شده و علی رغم تالش کادر 
درمانی وی به علت خونریزی فراوان ناشی از 

برخورد ضربات متعدد چاقو از دنیا می رود.
و  متاهل  ساله  مقتول ۳۶  دادستان،  اذعان  به 
دارای دو فرزند پسر و دو دختر بوده و قاتل نیز 
متاهل و صاحب یک دختر است که با توجه به 
گذران دوران حبس طی روزهای آتی از زندان 

آزاد خواهدشد.

سه روز پس از عفو و گذشت خانواده مقتول 
در داستان قصاص نافرجام بامداد هشت مرداد، 
دادستان کاشان از گذشت و بخشش خانواده 
دیگری از قصاص یک مرد 4۱ ساله ی محکوم 
تاکنون در  از سال 9۱  اعدام خبر داد که  به 
زندان بوده است. جالب آن که در این ماجرا 

نیز قاتل و مقتول از اقوام یکدیگر بودند.
انقالب  و  عمومی  دادستان  دهقانی  اله  روح 
کاشان در این باره چنین توضیح داد که: در 
در  ایثار  و  گذشت  فرهنگ  جلوه  ترین  تازه 
 45 خانم  یک  که  مقتول  دم  اولیای  کاشان، 
خود  مسلم  حق  از  پرونده  یک  در  بود  ساله 
اعالم گذشت و بخشش فرد محکوم را به اعدام 

وی ترجیح دادند.
به گفته ی دهقانی، خوشبختانه با تالش های 
دادستانی، رئیس و مددکاران زندان کاشان و 
صاحبان  کاشان،  زندانیان  از  حمایت  انجمن 
حق قصاص در یک پرونده قتل از حق مسلم 
خود اعالم گذشت نمودند. او با ذکر این نکته 
از  پرونده  دم،  اولیای  رضایت  به  توجه  با  که 
جنبه عمومی جرم مجددا به دادگاه فرستاده 
می شود یادآورشد: البته در این پرونده با توجه 
به این که قاتل از سال ۱۳9۱ در زندان بوده، 
آزادی وی قریب الوقوع است. به گفته دادستان 
قاتل  این پرونده  انقالب کاشان در  و  عمومی 
مردی 4۱ ساله و اقدام به قتل عمدی زنی 45 

ساله و از اقوام سببی خود کرده بود.
محدوده  در  کاشان  مردادماه  پایان  اما  این 
نبود.  انسان  یک  خون  از  گذشت  و  بخشش 
دادستان عمومی و انقالب کاشان روز دوشنبه 
2۷ مرداد 99 از تازه ترین مورد گذشت اولیای 
دم یک محکوم به قصاص در کاشان خبر داد.

روح اله دهقانی در توضیح خبر این گونه گفت 
که یک محکوم به اعدام که سال 8۱  فرد 2۶ 
ساله ای را در اثر وقوع درگیری به قتل رسانده 
بود، به لطف الهی و با فعالیت های مجموعه 
خیرین  و  زندان  مسئولین  دادستانی،  های 
تمامی مراحل  ارجمند کاشانی، در حالی که 
مقدماتی اجرای حکم قصاص نفس نیز انجام 
به  آنان  ایثار  و  دم  اولیای  دعوت  با  بود  شده 
زندگی دوباره بازگشت و در پای چوبه دار مورد 

بخشش اولیای دم قرار گرفت.

کاشان و سه گانه ی گذشت و بخشش در مرداد 99 
کاشان پایتخت نهج البالغه کشور شدناکامی انتقام در روز پیروزیِ گذشت

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  عترت  و  قرآن  معاونت 
اسالمی، کاشان را به عنوان پایتخت نهج البالغه 

کشور انتخاب کرد.
.................................

همکاری علمی استاد دانشگاه لیورپول با 
دانشگاه کاشان

مجید منعم زاده، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه 
مؤثر  ارتباطات  ایجاد  راستای  در  گفت:  کاشان 
بین المللی و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
مقیم  ایرانی  نخبگان  بکارگیری  از طرح  جمهوری 
خارج از کشور، با تایید هیات اجرایی جذب، »ابراهیم 
نادرعلی«، استاد تمام دانشگاه هوپ لیورپول و مدیر 
شرکت دارویی اورین فارمای انگلیس به عنوان استاد 

معین این دانشگاه برگزیده شد.
.................................

فراهم شدن 13 فرصت شغلی برای نیازمندان
امداد  کمیته  رئیس  استرکی،  شیخ  امیرحسین 
شهرستان گفت: این تعداد فرصت شغلی با پرداخت 
پنج میلیارد و ۳00 میلیون ریال تسهیالت به ۱۳ 
طرح در 4 ماه گذشته در شهرستان فراهم شد. این 
کشاورزی، صنایع  دامداری،  بخش های  در  مشاغل 

دستی، خدمات، صنفی و صنعتی ایجاد شده اند.
.................................

ممنوعیت حرکت دسته های عزاداری در آران 
و بیدگل 

اسماعیل بایبوردی، فرماندار آران و بیدگل گفت: با 
توجه به شرایط فعلی، حرکت کاروان ها و دسته های 
عزاداری در خیابان ها و بقاع متبرکه این شهرستان تا 

اطالع بعدی ممنوع است.
.................................

بهره برداری از بزرگترین واحد مرغداری
شورای  مجلس  نماینده  نژاد،  ساداتی  سیدجواد 
اسالمی در آیین افتتاح این واحد گفت: برای بهره 
برداری از این مجموعه با بیش از 20 هزار متر مربع 
مساحت و افزون بر ۷000 متر مربع زیر بنا و سالن، 
بخش خصوصی بیش از 200 میلیارد ریال هزینه 
کرده است. بهره برداری از این مرغداری با ظرفیت 
نگهداری ۱۱0 هزار مرغ، زمینه اشتغال 25 نفر را 

فراهم کرده است.
.................................

پایان مرمت مسجد علی قهرود
مهران سرمدیان، رئیس اداره میراث فرهنگی گفت: 
مرمت و موریانه زدایی این مسجد با 500 میلیون 
ریال هزینه با همکاری هیئت امناء مسجد و اداره 
اوقاف اجرا شد. مسجد علی قهرود با 800 سال قدمت 
یکی از ارزشمند ترین بنا های دوره ایلخانی است. این 
شماره  به   ۱۳80 سال  آذر  پنجم  تاریخی  مسجد 
4228 در فهرست آثار ملی تاریخی ایران به ثبت 

رسیده است.
.................................

پیروزی ستاره سرخ کاشان بر کیان تهران 
در این دیدار که در لیگ سه باشگاه های کشور در 
در  برگشت  دور  از  چهارم  هفته  و  سیزدهم  هفته 
ورزشگاه تختی اصفهان برگزار شد، تیم فوتبال ستاره 
سرخ کاشان با نتیجه 2 بر ۱، کیان تهران را شکست 

داد.
این دیدار به دلیل محرومیت نماینده کاشان از بازی 

خانگی در ورزشگاه تختی اصفهان برگزار شد.
.................................

معرفی فرمانده جدید نیروی انتظامی
عنوان  به  بساطی  حسین  سرهنگ  مراسمی،  در 
فرمانده جدید انتظامی کاشان معرفی و از سرهنگ 

پورکاوه فرمانده قبلی تجلیل شد.
.................................

جریمه نقدی هفت میلیاردی توسط اداره 
تعزیرات

سعید بالنی زاده، رئیس اداره تعزیرات بیان کرد: از 
ابتدای مرداد تاکنون هفت میلیارد و ۳00 میلیون 
ریال جریمه نقدی برای محکومان در اداره تعزیرات 
صادر شد. مالک شرکت تولید فرآورده های لبنی به 
اتهام عرضه محصوالت و کاال های غیر بهداشتی به 
پرداخت شش میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای 
نقدی محکوم شد و بیش از ۱2 هزار بطری شیر و 
محصوالت لبنی این شرکت معدوم گردید. صاحب 
شرکتی تعاونی هم به اتهام فروش ۱58 تن نهاده های 
دولتی در بازار آزاد، به قطع سه ماه سهمیه و پرداخت 

800 میلیون ریال جریمه محکوم شد.
.................................

دستگیری شکارچیان غیرمجاز در منطقه قمصر
الهیار دولتخواه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
کاشان گفت: 2 شکارچی غیرمجاز سابقه دار همراه با 
الشه یک رأس کل وحشی در منطقه حفاظت شده 
قمصر و برزک این شهرستان شناسایی و دستگیر 

شدند.
.................................

راه اندازی بازار روز در فرهنگسرای فیض 
)ویژه بانوان(

فرمانداری  بانوان  امور  مسؤول  قربانیان،  نرجس 
روز  بازار  برای  بسیاری  رایزنی های  گفت:  کاشان 
نهایت  در  و  انجام  اشتغال  ایجاد  منظور  به  زنان 
از  بازار  این  ظرفیت ها،  به  توجه  با  شد،  مقرر 
شهریورماه هر پنجشنبه  در فرهنگ سرای فیض از 

ساعت 9 تا 2۱ برپا شود.
.................................

جانباز 70 درصد کاشانی به همرزمان شهیدش 
پیوست

علیرضا زارع خورمیزی در سن 59 سالگی به فیض 
شهادت نایل آمد. وی سال ۶2 در منطقه عملیاتی 
ناحیه سر، شکم،  از  اثر ترکش خمپاره  بر  کوشک 

دست چپ و هر دو پا مجروح شده بود.

آیت اله نمازی از کاشان رفت؛
آیت اله سلیمانی جایگزین شد

با توجه به بیماری آیت اله نمازی، تغییر امام جمعه 
کاشان از مدت ها قبل محتمل به نظر می رسید. تا 
اینکه خبر رسید، وی از حضور مقام معظم رهبری 
چنانچه  که  نموده  ارائه  مضمون  بدین  تقاضایی 
شخصی این جایگزینی را به عهده بگیرد کمک به 

سالمتی من خواهد کرد.
بدین ترتیب در روز پنجشنبه ۳0 مرداد در مصلی 
بقیه اله أعظم مراسم تودیع آیت اله نمازی و معارفه 
آیت اله سلیمانی برگزار شد.  آیت اله نمازی از سال 
۱۳85 با حکم رهبر معظم انقالب عهده دار نمایندگی 
ولی فقیه و امامت جمعه کاشان بوده است. با توجه 
به اینکه جانشینی و انتصاب امام جمعه با حکم رهبر 
معظم انقالب صورت می گیرد، معظم له طی حکمی 
آیت اله سلیمانی را به امامت جمعه و نمایندگی خود 

در کاشان منصوب نمود.
.................................

مراکز تجاری کاشان به لحاظ ایمنی مشکل دارند
آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل  چایچی،  مسعود 
مراکز  متولیان  بی توجهی  اثر  در  متاسفانه  گفت: 
ایمنی، کاستی ها  این شهرستان به بحث  تجاری 
ایمنی  نظر  از  و  دارد  وجود  همچنان  ضعف ها  و 
دوره  چند  نتیجه  ندارند.  تاییدیه ای  هیچ گونه 
ایمنی  وضعیت  ارزیابی  و  بازدید  کارشناسی، 
از  حاکی  کاشان  تجاری  مجتمع های  و  مرکزها 
تاییدیه های  فاقد  که  چرا  آنهاست،  بودن  ناایمن 

ایمنی سازمان آتش نشانی هستند. 
بر اساس بازرسی های ایمنی صورت گرفته از سوی 
کارشناسان سازمان در سه سال گذشته، وضعیت 
این مرکزها و محیط های پیرامونی آنها بررسی و 
کاستی ها برای اصالح به مدیر مجتمع ها  ابالغ و 
همچنین آموزش ها و توضیح الزم به مسووالن و 
ایمنی  مشکل  مهم ترین  است.  شده  ارایه  کسبه 
برق،  تاسیسات  در  نقص  را  تجاری  مرکزهای 
و شعله های  نامناسب  از وسایل حرارتی  استفاده 
روباز، وجود انبارهای ناایمن و دارای انباشت کاال، 
فقدان راه  مناسب خروج اضطراری و نبود سیستم 

کشف و اطفای حریق عنوان کرد.
.................................

ثبت جشنواره تئاتر مهر در تقویم رویدادهای 
فرهنگی کشور

راد، شهردار کاشان گفت: جشنواره  ابریشمی  سعید 
سراسری تئاتر مهر کاشان به عنوان یک رویداد فرهنگی 
و هنری در تقویم وزارت فرهنگ و ارشاد  به ثبت رسید.

.................................
آموزش و پرورش در رشته کشاورزی 

مهارت آموز می پذیرد
حمزه چاوشی، مدیر روابط عمومی اداره آموزش و 
در  دختر  و  پسر  مهارت آموزان  پذیرش  از  پرورش 
رشته های مرتبط با کشاورزی در این شهرستان خبر 
داد و گفت: با توجه به ظرفیت باالی شهرستان کاشان 
در زمینه ترویج و آموزش کشاورزی و با هدف تربیت 
رشته های  در  نام نویسی  متخصص،  و  ماهر  نیروی 
پایه  با صنعت کشاورزی ویژه دانش آموزان  مرتبط 

دهم آغاز شده است.
.................................

نشت آب موجب تخریب یک باب مسجد شد
سازمان  عمومی  روابط  مدیر  فدایی،  اله  روح 
آتش نشانی گفت: نشت آب از یک منزل مسکونی 
موجب وارد آمدن آسیب هایی به بناهای مجاور از 
جمله یک باب مسجد شد. بروز حادثه ای مبنی بر 
گزارش شد  به سامانه ۱25  امروز  زمین  نشست 
که ماموران آتش نشانی به سرعت در محل حضور 
آتش نشانان  محیط،  شرایط  به  توجه  با  یافتند. 
نسبت  مجاور  مسکونی  واحد  بام  پشت  از طریق 
اقدام  حادثه  محل  از  ساکنین  کردن  خارج  به 
کردند. این حادثه که بر اثر نشت آب از یک منزل 
مسکونی واقع در خیابان شهید رجایی کاشان رخ 
داد، موجب تخریب مسجد امام زمان )ع( شد که 

در مجاور این خانه قرار داشت. 
دقیق  میزان  و  اصلی  علت  از  اطالعاتی  هنوز 
آسیب های وارده شده در نتیجه بروز این حادثه 

در دست نیست.
................................

علیرضا پور عسگری رئیس شورای شهر شد
انتخابات هیئت رئیسه شورای اسالمی  با برگزاری 
شهر کاشان علیرضا پورعسگری به عنوان رئیس این 
شورا در آخرین سال فعالیت دوره پنجم انتخاب شد.

.................................
تجهیز اتوبوس های شهری به سیستم سرمایشی
مدیریت  سازمان  مدیرعامل  متشکره،  محمدرضا 
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گفت: 44 دستگاه 
اتوبوس با اعتبار بیش از ۳2 میلیارد ریال در قالب 
طرح های چلچراغ توسعه با سیستم سرمایشی تجهیز 

شده است.
.................................

فرمانده جدید گروه ۸40 موشکی نزاجا آران و 
بیدگل معرفی شد

 840 گروه  فرمانده  ی  معارفه  و  تودیع  آئین  در 
موشکی نزاجا از زحمات و خدمات »سرهنگ شکراهلل 
به  پاکروان«  شاهین  »سرهنگ  و  تکریم  نصیری« 

عنوان فرمانده جدید این گروه معرفی شد.

کاشان در نیم نگاه کاشان در نیم نگاه

علی جاویدپناه/ در حال حاضر تعداد روزنامه فروشی های 
فعال در سطح شهر بسیار اندکند. در دو سال اخیر، برخی از 
آنها به طور کلی یا تعطیل شده یا اگر هم فعالیتی می کنند 
از خیر فروش روزنامه گذشته اند و به عرضۀ دخانیات و مواد 
خوراکی مشغولند. اما در این میان، هنوز تعداد انگشت شماری 
از دکه ها هستند که با وجود سختی های فراوان به کار خود 
ادامه می دهند. ۱۷ مرداد -روز خبرنگار- فرصت مناسبی است 

تا وضعیت آنها را از زبان خودشان جویا شویم...

)جنب   صّفاری،  مهدی   *
سال   19 با  متینی(  بیمارستان 

سابقه می گوید:
خرید  برای  که  هایی  مشتری 
روزنامه می آیند، اکثراً بازنشسته 
یا فرهنگی هستند. اآلن روزنامه 
هایی که قیمت شان هزار تومان 
است، بیشتر مورد استقبال قرار 
می گیرند. ولی روزنامه هایی که پنج هزار تومان قیمت دارند، 
در این اوضاِع گرانی، کسی آنها را نمی خرد. اآلن بیشتر روزنامه 
ها را به عنوان باطله رد می کنیم. اگر در روز، مثال ۱5 تا روزنامه 
ایران و 20 تا جام جم بفروشم، یک زمانی ۱00 تا از اینها را 

می فروختم. 
البته دوشنبه ها و چهارشنبه ها، فروش روزنامه جام جم به 
خاطر ضمیمه اش خوب است. پنجشنبه ها هم تقریباً روزنامه 
بهتر فروش می رود. چون فردایش تعطیل است و مردم می 
بیشتر  مردم  آمده،  اینترنت  که  حاال  باشند.  سرگرم  خواهند 
راغبند خبرهایی که فردا در روزنامه می آید، شب قبلش در 
اینترنت بخوانند. اآلن روزنامه ۱0 درصد سود دارد که خیلی 
برایشان  روزنامه خواندن  و دماغ  واقعا مردم دل  است.  ناچیز 

باقی نمانده است. 
تکراری است.  از مطالبش  بعضی  چون هم گران است و هم 
برخی از روزنامه ها، یک ماه روی یک سوژه کار می کنند که به 
نظرم ضرورتی ندارد. اگر روزنامه را با قیمت مناسب دست مردم 
بدهند و محتوایش را بیشتر کنند و کمی اطالع رسانی کنند و 

جدول هم داشته باشد از آن استقبال می شود.

* علیرضا ناظری، )کیوسک 
سال   25 با  معلم(  میدان 

سابقه بیان می کند:
صفر  تقریباً  روزنامه،  فروش 
از  کمی  درصد  روزنامه،  است. 
سبد خانوار را تشکیل می دهد. 
های  شبکه  و  موبایل  آمدن  با 
مجازی و اینترنت و سایت ها، 

مردم تغییر ذائقه داده اند و از رسانۀ نوشتاری به سمت رسانۀ 
مجازی کوچ کرده اند. زمانی از روزنامه کیهان و اطالعات شروع 
شد و بعد به روزنامه هایی مثل سالم، فتح، مشارکت، بیان، 

انتخاب، عصر آزادگان و مجلۀ صبِح امروز رسید. 
مطبوعات در سال ۷۶ تا 84 اوج گرفتند. مثل هواپیمایی که 
اوج می گیرد. آن موقع، دوران درخشان و طالیی مطبوعات بود. 
از لحاظ فرهنگی، جامعه یک تغییر و تحول و صعود و جهشی 
پیدا کرد. آن هواپیمایی که مثال زدم و گفتم که اوج گرفته 
بود، االن ته دّره است! تلفاتش هم این است که کیوسک های 

روزنامه فروشی یکی یکی بسته شدند. 
آن هایی که در ابتدا کیوسک ها را گرفته بودند دغدغه فرهنگی 
داشتند و کار مطبوعاتی می کردند. من خودم دست به قلم 
بودم و زمانی در ماهنامه طوبی می نوشتم. اآلن روزنامه ها را 
برای شیشه پاک کردن یا ته جعبه میوه یا سبزی فروشی یا 
برند. درباره روزنامه های  بوتیک فروشی و کیف فروشی می 
و  ای  حرفه  های  مطبوعاتی  آن  که  دارم  عقیده  من  محلی، 

قدیمی، دیگر هیچکدام شان نیستند. 
البته اآلن مطبوعات محلی نیز می توانند دامنه کارشان را در 
شهر زیاد کنند. فقط کمی خالقیت می خواهد. انعکاس مسایل 
اجتماعی و به روز، بیان اتفاقات و مشکالت شهر، مصاحبه با 
کاسبان محلی، بررسی شرایط زندگی مردم در زمان حاضر و 

قدیم، از موضوعاتی هستند که می توان روی آنها کار کرد.

)مغازه  زّواری،  جواد   *
روزنامه فروشی  میدان امام 
سابقه  سال   29 با  حسین( 

می گوید:
قبل  به  نسبت  فروش  مقدار 
بسیار کم شده است. کاًل موقعی 
که فضای مجازی آمده روزنامه 
ها تحت تأثیر قرار گرفته اند. در 
دوره خاتمی، مردم برای خرید روزنامه در صف می ایستادند. 
بعد از آن که برخی روزنامه ها را بستند، میزان فروش ما کم 
شد. فضای مجازی هم که آمد، کاًل همه به طرف آن رفتند. 
فقط وقتی یک طرحی در کشور اعالم می شود، فروش روزنامه 
کمی باال می رود. ولی باز، آن شور و حال قبل را ندارد. در حال 
حاضر، مشتری های قدیمی و یومیه که از قدیم روزنامه می 

خریده اند اآلن هم هستند. 
ولی از وقتی که کرونا آمده مشتری های یومیه هم دیگر نمی 
آیند. چون اکثرشان مسن و میانسال به باال هستند و به خاطر 

سن شان از خانه بیرون نمی آیند. 
اآلن اخبار را آنالین از فضای مجازی می گیرند و دیگر صبر 
نمی کنند فردا بیایند روزنامه بخرند. فروش روزنامه های محلی 
هم کم شده است. قیمت روزنامه ها هم افزایش داشته است. 

زمانی ۱00 تا مجله خانواده سبز می آوردیم، اما اآلن ۱0 تا ۱5 
تا می آوریم. روزنامه هایی که تیترهای حوادث یا هیجانی می 

زنند بیشتر فروش می روند.

)کیوسک  یزدی،  حسین   *
 10 با  الملک(  کمال  میدان 

سال سابقه اشاره می کند:
در روز، 40% روزنامه هایی که 
می آوریم را می خرند و بقیه اش 
تعداد  روز  هر  باطله می شوند. 
زیادی دختر و پسر می آیند در 
می  روزنامه  »کار«، سراِغ  مورد 
گیرند. کالً در روز حدود 50 تا روزنامه مثل جام جم، ایران، خبر 
ورزشی و کیهان می فروشم. البته بستگی به جا و مکان دّکه هم 
دارد. اگر من مدیر مسئول یک روزنامه بودم، موضوعاتی در مورد 
»کار« را پیگیری می کردم. اگر مردم پول داشته باشند و کار 
کنند خیلی از موضوعات مملکت مثل دزدی، اعتیاد و بی بند و 

باری حل می شود.

)کیوسک  صادقی،  علی   *
 4 با  خرداد(  پانزده  میدان 

سال سابقه بیان می کند:
با توجه به گرانی کاغذ، خیلی از 
مشتری هایمان کم شده است. 
به  شود  می  گران  که  روزنامه 
می  کم  هم  مشتری  نسبت 
کار  روزنامه  اکثراً  مردم  شود. 
به خاطر مشخص شدن دستمرد حقوق  می خرند.  کارگر  و 
که  ای  روزنامه  هر  است.  داشته  فروش  خیلی  بازنشستگان 
تیتری برای حقوق بازنشستگان می زند فروش زیادی پیدا می 
کند. روزنامه های ورزشی بعد از مسابقات، فروش خوبی دارند. 

اکثر مراجعین دنبال خبرهای روزند. 
بیشتر مشتری ها در سنین باال هستند و قشر جوان اکثراً دنبال 
روزنامه های ورزشی اند. روزنامه هایی که دنبال مشکالت مردم 

باشند مورد توجه قرار می گیرند. 
یعنی واقعاً مردم هر جا که ببینند دمی از مشکالتشان زده می 

شود بیشتر دنبال می کنند.

و اما نتیجه..
آنچه در باال گفته شد، نشان می دهد که وضعیت مطبوعات 
و کیوسک  مکتوب  های  رسانه  نیست.  مطلوب  شهر، چندان 

های مطبوعاتی برای روی پا ماندن، نیاز به حمایت دارند. 
امیدواریم مسؤوالن دلسوز، در این باره فکری کنند و چاره ای 

جویند!

در گفتگو با صاحبان دکه های روزنامه فروشی؛
حال و روز فروش مطبوعات در کاشان

سوی  از  منتشره  اخبار  تناقض  نمائید.  دقت  تصاویر  این  به  مردم سیلک/ 
کاماًل  کاشان  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس 
مشهود است. یکی از آنها، معتقد است میزان آتش سوزی مراتع در سه ماهه 
نخست امسال )نسبت به مدت مشابه( 90 درصد کاهش داشته، اما دیگری 
آن را با ۷0 درصد افزایش اعالم نموده است. شایسته است پاسخی روشن  به 

این سؤال داده شود که دلیل این تناقض آماری برای چیست؟!

دو جواب متناقض به یک سؤال!
میزان آتش سوزی مراتع کاشان در سه ماهه نخست 

امسال چقدر بوده است؟
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سرپرست پایگاه پژوهشی سیلک 
کاشان در نشستی با خبرنگاران 
سیلک  عرصه  محدوده  گفت: 
شامل وسعتی 40 هکتاری ست 
سند  دارای  آن  از  بخشی  که 
مالکیت و در اختیار مردم است، 
اما نیمی از این وسعت هر چند 
به اسم دولت ثبت شده و سند 
غیرقانونی  متصرف  ولی  دارد 

دارد.
جواد  سیلک،  مردم  گزارش  به 
حسین زاده ساداتی با بیان اینکه 
تاکنون  ما  محاسبات  اساس  بر 
به  کمک  واسطه  به  شهرداری 

سیلک طی سنوات قبلی نزدیک به 4 هکتار از عرصه 
و حریم سیلک را خریداری کرده یادآور شد: این مقدار 
اکنون در اختیار شهرداری است و این 4/2 دهم هکتار 
را با کمک شهرداری در همین هفته تحویل می گیریم. 
در  ما در حال حاضر 40 هکتار عرصه  داد:  ادامه  وی 
سیلک داریم، یعنی سیلک از 4 بخش تشکیل شده. دو 
تپه شمالی و جنوبی و دو گورستان الف و ب. گورستان 
سمت  هم  ب  گورستان  و  است  بزرگ  تپه  شرق  الف 
غرب آن واقع شده که در مجموع این 4 جزء 4۱ هکتار 

مساحت حریم و عرصه سیلک است.
سرپرست پایگاه پژوهشی سیلک کاشان با تأکید بر این 
که همه این 4۱ هکتار باید آزاد شود، تصریح کرد: از 
این 4۱ هکتار االن نزدیک به ۱0 هکتار در اختیار دولت 

است. 
یعنی دو تپه و 4 هکتار هم در اختیار شهرداری است 
از ۳0 هکتار باقی مانده حدود ۱2 الی ۱۳ هکتار سند 
یعنی  است  غیرقانونی  متصرف  دست  که  دارد  دولتی 
همان متصرفاتی که حدود سال های 58 و 59 رخ داده 
اهالی  یعنی  قانونی  مالکین  هم دست  هکتار  ولی ۱5 

دیزچه است که از سالیان دور شاید از دوره قاجار در 
اینجا زمین و ملک کشاورزی داشته اند.

تعیین  طوالتی  روند  چرایی  به  پاسخ  در  زاده  حسین 
این  ساله  این 40  در  افزود:  نیز  حرائم سیلک  تکلیف 
فرایند دچار توقف بوده یعنی هیچ کس کاری با سیلک 
نداشته و فقط پاره ای کنش و واکنش ها میان دولت 
و مردمی که بخشی از آنها خواهان ساخت و ساز بیخ 
می  مانع  دولت  اوقات  گاهی  و  اند  بوده  گوش سیلک 
شده اما ما سال قبل اولین جلسه هیئت امنای سیلک را 
در اردیبهشت 98 آغاز کردیم. وی ادامه داد: با تشکیل 
این  تازه قضیه  آزادسازی سیلک  برای  امنا  این هیئت 
اثر باستانی جدی شد. این داستان زمانبر است. اول از 
همه برای موضوع معوض ها شما موافقت شهرستان را 

می خواهید. 
دوم در شورای عالی معماری و شهرسازی این پرسش 
جمعیت  ها  زمین  جابجابی  برای  که  شود  می  مطرح 
شهر با مساحت آن تناسب دارد؟ در کنار سایر مسائل، 
هیئت وزیران و شورای عالی معماری و شهرسازی را 
باید راضی کنیم که 20 الی ۳0 هکتار فقط برای بخاطر 

سیلک به شهر اضافه کند که این زمانبر است. 

به گفته سرپرست پایگاه پژوهشی سیلک کاشان 
بعد از این داستان تازه برای زمین های معوض 
باید تدارک تفکیک، زیرساخت و  بسترسازی و 

آماده سازی دیده شود. 
به همین  و  ماجرا طول می کشد  این  تبع  به 
خاطر ما نمی توانیم قول و وعده بیهوده برای 
آزادسازی سریع حرائم سیلک بدهیم. این فرایند 
سال 88 شروع شد و سال 98 به نتیجه رسیده 
۱408می  سال   شاید  باشیم  خوشبین  اگر  و 
طور  به  سیلک  عرصه  که  بدهیم  قول  توانیم 
کامل آزاد و آرزوی ثبت جهانی آن عملی شود.

پرونده  مجموع  درباره  همچنین  زاده  حسین 
های تشکیل شده علیه تجاورز به حریم این اثر 
باستانی گفت: ما تا امروز نزدیک به 500 پرونده 
درباره این تخلفات تشکیل داده ایم. از تخلفات غیرمجاز 
تا تخلف ارتفاعی و ساخت و ساز. تصور می کنم بین 20 
تا ۳0 مورد رای قطعی برای تخریب و رفع تخلف داریم. 
تا االن و دو سال اخیر ما 2 مورد رفع تخلف بواسطه 
شهرداری داشتیم. یعنی با لودر ملک غیرمجاز تخریب 
از  حفاظت  سر  بر  فرهنگی  میراث  با  شهرداری  شده. 
با توجه  اهالی  سیلک همراه است و 4 مورد هم خود 
رفع  خودشان  و  آمدند  تخلف  رفع  در  دادگاه  رای  به 

تخلف کردند. 
بر  تأکید  با  کاشان  سیلک  پژوهشی  پایگاه  سرپرست 
اینکه ما با کشاورزی سطحی و سبک در حریم سیلک 
مشکلی نداریم، یادآور شد: ولی در مجموع تالش داریم  
سطح  از  قهریه  قوه  از  استفاده  عدم  و  گو  و  گفت  با 

تصرفات سیلک بکاهیم. 
هم اکنون در حوالی تپه شمالی و جنوبی سیلک خانه 
باغ هایی به تعداد ۱0 الی ۱5 مورد داریم که قبأل به 
صورت باغ بوده و افراد برای تفریح و تفرج و به شکل 
غیرقانونی در آنها ساخت و ساز و به اصطالح آنها را به 

شکل ویال تغییر داده اند.

نشست خبری سرپرست پایگاه پژوهشی سیلک کاشان؛

حسین زاده: اگر خوشبین باشیم، ثبت جهانی سیلک شاید تا 1408 

 تحلیل بنیادی
مورد  را  قیمت سهام شرکت  بر  اثرگذار  اصلی  عوامل  روش سرمایه گذار  این  در 
بررسی قرار داده و بر اساس آن، تصمیم گیری می کند که آیا سهام شرکت مذکور 

برای سرمایه گذاری مناسب است یا خیر.
به طورکلی سه دسته عوامل بر قیمت سهام یک شرکت تأثیرگذارند:

الف. عوامل محیطی؛
ب. عوامل مرتبط با صنعت؛

ج. عوامل درونی شرکت؛
در تحلیل بنیادی، سرمایه گذار پس از بررسی و تحلیل عوامل سه گانه اثرگذار بر 
قیمت سهام یک شرکت، ارزش واقعی یا اصطالحا ارزش ذاتی سهام آن شرکت را 
تعیین می کند. سپس با مقایسه ارزش ذاتی سهام آن شرکت با قیمت فعلی آن 

در بورس، در خصوص خرید، فروش یا نگهداری آن سهم تصمیم گیری می کند.
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، درواقع پیش بینی قیمت سهم در آینده، بر اساس اتفاقات گذشته 
است.

تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
* همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است.

* روند گذشته قیمت سهم را می توان به آینده تعمیم داد.
* تاریخ تکرار می شود.

مزایای تحلیل تکنیکال:
* انعطاف پذیری و سازگاری با همه بازارها؛

* قابل استفاده برای بازه های زمانی مختلف؛
* تحلیل تکنیکال، میانبری است به بررسی بنیادی سهام؛

* نسبت به تحلیل بنیادی زمان زیادی از تحلیلگر نمی گیرد که این موضوع باعث 
می شود سرمایه گذار نوسانات و سودهای بازار را از دست ندهد.

* برای تحلیل گر تکنیکال هیچ فرقی نمی کند سهامی که می خواهد وارد آن شود 
در چه صنعتی قرار دارد. تحلیل گر تکنیکال فقط به نمودار قیمت توجه می کند و با 
استفاده از دانش نوینی که در اختیار دارد، در زمان بسیار کمتری سهم برتر گروه 

پیشرو را شناسایی می کند و وارد آن می شود.
سهام عادی

سهام عادی، سندی است که بیانگر تعلق درصد معینی به اشخاص معین جهت 
بهره مندی از سود و مزایای شرکت می باشد.

دارندگان سهام عادی، مالکان اصلی شرکت بوده، و از حقوق و مزایای زیر 

برخوردارند:
* حق دریافت سود سهام؛

* حق رأی دادن در مجامع عمومی عادی و مجمع فوق العاده؛
* حق تقدم در خرید سهام جدید؛

* حق باقی مانده دارایی پس از انحالل شرکت؛
* حق اطالع از فعالیت های شرکت؛

* در واقع سهامداران عادی با انتخاب هیئت مدیره و حق رأی در مجامع، سیاست 
شرکت را تعیین و بر شرکت خود کنترل دارند.

سهام ممتاز
سهام ممتاز، به سهامی گفته می شود که بر سهام بانام و بی نام در سود و سرمایه 

شرکت برتری دارند.
در زمانی که شرکت نیاز به افزایش سرمایه داشته باشد، ولی کسی حاضر به خرید 
نشود و یا به افراد صاحب نظر در زمینه اقتصادی نیار داشته باشد ممکن است 

سهام ممتاز منتشر نماید.
برخی از امتیازات دارندگان سهام ممتاز:

* اختصاص سود بیشتر از بقیه به سهامداران ممتاز؛
* در صورت فقدان سود یا انحالل، شرکت مقدار معینی به شرکای ممتاز بدهکار 

باشد؛

* پرداخت مبلغ معینی اضافه بر سود معمولی به سهامداران ممتاز؛
* اعطای حق تقدم برای طرف معامله شدن با شرکت؛

* تقدم خرید در سهام جدید؛
* اعطای حق رای اضافی به سهامداران ممتاز؛

* اعطای حق انحصاری عضویت در هیات مدیره به سهامداران ممتاز؛
* اعطای حق تصمیم گیری در خصوص برخی مسایل به سهامداران ممتاز؛

* دارندگان سهام ممتاز از نظر دریافت سود سهام بر دارندگان سهام عادی حق 
تقدم دارند؛

* سهام ممتاز بدون سررسید است.
بازار یکطرفه

در این گونه معامالت، می توانید سهام یک شرکت را در قیمت پایین بخرید و پس 
از مدتی سهام خود را در قیمت باالتر بفروشید و در صورتیکه سهام شما در طول 
این مدت شاهد افزایش قیمت بوده، شما سود خواهید کرد و بالعکس هنگامی که 
سهام شرکتی را بخرید و پس ازآن قیمت شروع به افت کند، با پایین رفتن قیمت 

سهام، شما دچار زیان می شوید.
بورس تهران بر خالف بازارهای بورس جهانی همیشه یک »بازار یکطرفه« است.

بورس تهران یا بازار خریدار است یا بازار فروشنده، یا شاخص کامال حرکت صعودی 
دارد یا نزولی.

بازار دوطرفه
بر عکس بازار یکطرفه که تنها سهامداران از رشد قیمت ها سود می کنند، در بازار 

دو طرفه هم از رشد و هم از کاهش قیمت ها می توانند سود ببرند.
در بازارهای جهانی بورس نوع معامالت بازار سهام از نوع دو طرفه است.

فروش استقراضی یا فروش تعهدی ابزارهایی هستند که زمینه ساز بازار دو طرفه 
سهام می شوند.

فروش استقراضی به این صورت است که سرمایه گذار سهمی را از مالک سهم 
قرض کرده و به قیمت جاری بازار به فروش می رساند و سپس در قیمت پایین 
تر همان سهم را خریده و به مالک اولیه پس می دهد. در این صورت، متقاضی از 
مابه التفاوت فروش سهم در قیمت باال و خرید مجدد آن در ارقام پایین تر، سود 

کسب می کند.
فروش تعهدی به این صورت است که سرمایه گذار به وکالت از مالک سهام و با نام 
مالک، نسبت به فروش سهام مالک اقدام می کند و پس از مراجعه به کارگزاری و 
عقد قرارداد با کارگزار، نوع و تعداد سهام، نرخ تشویقی و دوره تنفس توسط مالک 

در سامانه تامین ثبت می شود.

آشنایی با مفاهیم بورس )3(

شفاف  روزها  این  برزکی/  خواه  وطن  مهدی 
فاز  وارد  مسکن  بحران  زمینه  در  ها  سازی 
جدیدی شده است. تا دیروز رئیس صنف امالک 
بر  که  گفت  می  داللی سخن  وجود 8500  از 
از  امروز  و  زنند  می  دامن  مسکن  بازار  آشفته 
وجود 50 نفر مافیای امالکی  خبر می دهد، که 

مسکن را گران می کنند. 
ذهن  از  خارج  مافیایی  یک چنین  وجود  البته 
نبود. ولی رسانه ای شدن تعداد دقیق آنها و یا 
شاید معرفی نام آنها در آینده نزدیک نشان از 
اتحادیه  این  توسط  مسکن  وخیم  اوضاع  درک 

باشد.
بازار  در  ناشناس  بازیگران  وجود  آنجایی  از 
مسکن محسوس بود، که با توجه به فرمول های 
شاهد  باید  مردم   99 سال  در  دولت  اقتصادی 
کاهش قیمت مسکن و یا ثبات در بازار باشند، 
یکباره  به  و  آمد  بدست  آن  نتیجه عکس  ولی 
شاهد افزایش 2 تا ۳ برابری مسکن در کاشان 

بودیم.
ماجرا از این قرار است که دولت با این تصور که 
با رونق بازار بورس و سوق دادن نقدینگی مردم 
به سمت بازار سرمایه در سال 99خواهد توانست 
بازارهای رقیب را کنترل و مسکن را از کاالی 

سرمایه ای به مصرفی تبدیل کند. 
اما نتیجه طور دیگری رقم خورد. چرا که  طبق 
آمار بدست آمده از شرکت بورس تنها در سه 
تومان  4۶0میلیارد  حدود   99 سال  اول  ماهه 

حجم معامالت کاشانی ها در بورس بوده است.

این  در  مرداد  و  تیر  آمارهای  احتساب  با  لذا 
و  معنادار  تغییرات  شاهد  باید  اکنون  فرمول، 
محسوس در بازار مسکن باشیم. اما با نگاهی به 
قیمت های آگهی شده در سطح شهر کاشان به 
سادگی می توان شکست این نظریه را پذیرفت. 

به طور مثال:
*منزل مسکونی/ زیربنا۳20متر/  واقع در شهرک 
امیرالمومنین / 2میلیارد و چهارصد میلیون تومان.

* منزل مسکونی دوطبقه / زیربنا 250متر / واقع 
در خیابان نطنز / 850 میلیون تومان.

* منزل مسکونی دو طبقه / زیربنا 2۷0متر / واقع 
در خیابان امیرکبیر / 4 میلیارد تومان.

* منزل مسکونی / زیربنا ۱۱0متر / واقع در فاز 2 
ناجی آباد / ۶00 میلیون تومان.

* منزل مسکونی / زیربنا 82 متر / واقع در خیابان 
کارگر / ۳۶0میلیون تومان.

 / زیربنا 94 متر   / امیرکبیر  آپارتمان خیابان   *
940میلیون تومان.

* آپارتمان بلوار دانش / زیربنا ۱20متر / 9۶0 
میلیون تومان.

* آپارتمان مسکن مهر / زیربنا 95 متر / 280 
میلیون تومان. 

* آپارتمان مسکن مهر / زیربنا ۱0۳ متر / 400 
میلیون تومان.

افزایش قیمت ها از یک سو و از طرفی اختالف 
مسکن  مانند  خاص  منطقه  یک  در  ها  قیمت 
مهر وجود بازیگران ناشناس را تصدیق می کند 
امنیتی را برای  و همچنین ورود دستگاه های 
مبارزه با اخالل گران مسکن بیش از پیش طلب 
می کند. مافیای مسکن به خوبی می داند کجا 

پهن کند.  را  تور منفعت طلبی خود  و چگونه 
چراکه از طرح پیشنهادی نماینده محترم کاشان 
در مجلس شورای اسالمی، مبنی بر استان شدن 
کاشان  نیز سوء استفاده نموده و آن را دست 
می  قرار  مسکن  بازار  در  خود  سوداگری  مایه 

دهد. و به گرانی مسکن دامن می زند.
درحال حاضر ردیف کردن مثال های گوناگون 
برای اثبات وجود مافیا و از طرفی اهمال کاری 

اوضاع  مدیریت  جهت  شهرستان  مسئولین 
نابسامان مسکن و عدم اهتمام دولت در ساخت 
مسکن جدید و یا واگذاری زمین به مردم، در 
این نوشتار آب در هاون کوبیدن باشد. چرا که 

ابعاد آن بر هیچ کس پوشیده نیست. 
مردم کاشان به خوبی می دانند که سر و سامان 
دادن به بازار مسکن دیگر در توان یک شخص 
تامین  شورای  اقدام جدی  و  نیست  سازمان  و 

شهرستان را طلب می کنند.
امروزه داشتن مسکن مستقل برای قشر جوان 
جامعه  کارمند  و  کارگر  طبقه  خصوص  به  و 
تبدیل به یک آرزوی محال شده است. مسئولین 
ضعیف  طبقه  چگونه  بپذیرند،  باید  شهرستان 
کارگر با حداقل حقوق ۳ تا 4 میلیون تومان می 
توانند در این شرایط اقتصادی تورم زده صاحب 

مسکن شوند.
باید  کاشان،  شهرستان  تامین  محترم  شورای 
قبول کند. بحران کنونی مسکن کمتر از وقوع 
مثل  فرهنگی  های  درشت  و  ریز  یا  و  سیل 
کنسرت و مجالس عزاداری نیست که این شورا 

برای آن تشکیل جلسه می دهد. 
مسئولین باید نقش مسکن در اقتصاد و بهزیستی 
امروز یک  بگیرند. مساله مسکن  جامعه جدی 
موضوع اقتصادی است که اگر در برنامه ریزی 
های اقتصادی و اجتماعی به آن توجهی نشود. 

در آینده ای نه چندان دور  باید شاهد بحران 
کاشان  شهرستان  در  اجتماعی  فرهنگی،  های 

باشیم.

وقتی آرزوی خانه دار شدن جوانان بر باد می رود؛ 
شورای تامین شهرستان بحران مسکن را جدی بگیرد نامه  هفته  خوانندگان  و  مخاطبان 

از  استفاده  با  توانند  می  مردم سیلک 
شماره تلگرام   09162۸50642 و خط 
ثابت554563۸4 نظرات، دیدگاه ها و انتقادات 
هم  و  نامه  هفته  مطالب  محتوای  درباره  خود 
چنین اوضاع و احوال امور فرهنگی، اجتماعی 
میان  در  ما  با  را  و محله خود  و عمرانی شهر 

بگذارند.
بیماری و دزد زدگی یک جانباِز آتش نشان

به سازمان  روزنامه  امورات  برای  مردم سیلک/ 
آتش نشانی رفته بودیم که آقای »مرتضی زرکار« 
گفت: مدتی قبل به سبب یک نارسایی ریوی در 
بیمه ی  بستری شدم. چون  بهشتی  بیمارستان 
کردم.  اعتراض  صورتحساب  به  هستم،  جانبازی 
گفتند: این پول فقط برای نهار، شام و صبحانه 
شماست که طبق قانون باید بپردازید. وقتی دیدم 
که کشمکش و تمرد من از پرداخت به درازا می 
کوتاه  و  بخشیدم  لقایش  به  را  عطایش  انجامد، 
آمدم. گفتم: هرچه می خواهید بگیرید، فقط مرا 
از اینجا رها سازید که بیم کرونا دارم..! و چنین 
جای  به  اعتراضش  که  داشت  اصرار  ایشان  شد. 
بیمارستان بهشتی که در آن بیم جان )کرونا( می 
نیز به پاس  یابد که ما  انعکاس  رفت، در نشریه 
ایشان،  نشانِی  آتش  پراسترس  شغل  و  جانبازی 

مراتب را ثبت می نمائیم.
ضمنا این آتش نشان فعلی و رزمنده قبلی دفاع 

مقدس استدعا دارد که بنویسیم:
هفته قبل نیز منزلش مورد سرقت واقع گردیده 
است. از میزان مالباختگی و اعاده آن صحبتی به 

میان نیامد.

در اهمیت کتاب و کتابخوانی
* هانیه غفوری

اهمیت کتاب و کتابخوانی را می شود از جمله ی 
سقراط به خوبی دانست. به گفته  سقراط: »جامعه 
زمانی فرزانگی و سعادت می یابد که مطالعه، کار 

روزانه اش باشد.«
کتاب خواندن برای لذت و فرار از زندگی روزمره 
و تکراری الزم است. ادبیات، یک راه گریز است، 

نه از زندگی بلکه به سوی آن.
از  داریم،  که  محدودی  عمر  خاطر  به  آدم ها  ما 
ما  به  زندگی  که  فرصت هایی  بی پایان  وسعت 
کتاب  با  ولی  هستیم.  محروم  می کند،  پیشکش 
فرصت های  بیشتر  می توانیم  راحتی  به  خواندن 

زندگی را تجربه کرده و از آن لذت ببریم.
به این تصویر رؤیایی دقت کنید: تجربه کتابخوانی 
برای شما مانند نشستن روبه روی نورافکن صحنه 
نمایش  تئاتر است که کل  تاریک  در یک سالن 
هر  و  وقفه  بدون  می شود،  اجرا  شما  برای  تنها 
کلمه اش به زیبایی خواهد درخشید. آیا ساختن 
امتحان  بار  یک  ارزش  خود،  برای  تصویر  این 

کردن را ندارد؟
اهمیت کتاب و کتابخوانی در زندگی واقعی

کتاب  با  شما  نیست.  خوب  واقعیت  چیِز  هیچ 
خواندن می توانید هر جا و هر کسی که دل تان 
جذاب  و  قوی  زیبا،  می توانید  باشید.  می خواهد 
باشید. می توانید در بهترین لحظه، بهترین جمله 
کنید  تجربه  را  زیادی  موقعیت های  و  بگویید  را 

کتاب  بهتر؟!  این  از  چه  دوست، و  بهترین 
دشمن  خطرناک ترین  و  هم نشین  گرامی ترین 

جهل و نادانی است.
نقطه ی  کتاب  که  بگذارید  کنار  را  ذهنیت  این 
مقابل زندگی واقعی بوده و از مشکالت روزمره به 
دور است. کتاب ها زندگی بشر را به خوبی یا بدی 

دگرگون می کنند.
توصیه ی آخر

که  هستند  صادق  کتاب هایی  برای  باال  مطالب 
درست و به  جا انتخاب شده باشند. همان طور که 
هر شخصی الیق دوستی نیست، باید بدانیم که 
هر کتابی نیز ارزش خواندن ندارد، زیرا هر کتابی 

برگرفته از اندیشه ای درست یا غلط است.

صحبت مردم

یادداشت

تجلیل سازمان دارالسالم گالبچی
 از خبرنگاران

به گزارش مردم سیلک، ظهر روز پنجشنبه ۱۶ 
دارالسالم  سازمان  اداری  سالن   99 ماه  مرداد 
مهندس  با  خبرنگاران  دیدار  محل  گالبچی، 
به  آرامستان های کاشان  غالمعلی ساران، مدیر 
همراه مدیر روابط عمومی و تنی چند از معاونین 
وی بود.این مراسم با قرائت آیاتی از قرآن و سپس 
مدایحی از پیشوای اول شیعیان در آستانه عید 

غدیر آغاز گشت.
از  تجلیل  قصد  به  که  نشست  این  در  ساران 
یافته  ترتیب  مرداد   ۱۷ آستانه  در  و  خبرنگاران 
بود، با تبریک عید غدیر خم و روز خبرنگار طی 

سخنانی از زجمات این قشر قدردانی نمود.
به عنوان گوش شنوا و چشم  از خبرنگاران  وی 
از جمع حاصر خواست  بینای جامعه یاد کرد و 
تعامل، انتقاد و بازتاب خبرهای خود را از مجموعه 

دارالسالم دریغ نکنند.
گفتنی است چند روز قبل نیز نشست پرسش و 
پاسخ در همین مکان برگزار شد که بازتاب خوبی 
در رسانه های شهر داشت. این مراسم که توأم با 
لحظات شاد و مفرحی بود، با اهدای هدایا، لوح 

یادبود و عکس یادگاری به پایان رسید.

خبر

در نشست خبری دانشگاه علوم پزشکی عنوان شد :

بهبود یافتگان کرونا به کمک 
افراد مبتال بشتابند 

اهمیت پالسما درمانی :
دکتر حسن احترام معاونت علوم آزمایشگاهی دانشگاه گفت: پس از 
بهبود بیماران کوید ۱9 بدن بعد از دو هفته شروع به ساختن آنتی 
بادی می کند. این ماده که پالسما نام دارد و در خون است از ابتالی 

دوباره شخص به این بیماری جلوگیری میکند. 
ما این پالسما را از خون افراد بهبود یافته میگیریم و به آنهایی که تازه 
مبتال شده اند و دوران سختی را میگذرانند تزریق میکنیم. این کار از 

لحاظ درمان بسیار موثر بوده است. 
از گلبولهای قرمز و سفید ماده دیگری بنام  وی گفت: در خون غیر 

پالسما وجود دارد که 55 درصد خون را تشکیل میدهد. 
او ادامه میدهد: ما دستگاهی بنام الکتروفرزیس داریم که خون را از 
رگها گرفته با چرخش در مدار خود، پالسمای آنرا میگیرد و بقیه خون 
را به بدن اهدا کننده باز میگرداند. این دستگاه قادر است در یک بار 
عملکرد 500 سی سی پالسما را اخد کند.  البته دهنده پالسما در 24 
ساعت بعد پالسمای اهدایی را ترمیم و جایگزین میکند. هر شخص 

اهدا کننده می تواند یکبار در ماه به این عمل  مبادرت ورزد. 
دکتر احترام می افزاید: راه دیگری هم برای اهدا پالسما وجود دارد و 
آن دادن خون از طریق بانک خون می باشد. اما دراین روش تمامی 

مواد خون از جمله گلبولهای سفید و قرمز نیز داده میشود.
بانک، مواد خونی را تجزیه نموده انها را جداگانه بصورت فرآورده های 
روش  این  در  پالسمای حاصل شده  مقدار  مینماید.  نگهداری  خونی 

خونگیری نمی تواند بیش از 250 سی سی باشد.
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