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    گفت و گو با مدیر امور پرستاری بیمارستان شهید بهشتی؛ 

تجربه ای سخت و جان فرسا. ویروس دهشتناک کرونا را 
می گوییم. آن که در دو سه ماه پایانی سال گذشته آمد و 
دیدیم آنچه بر اقتصاد و معیشت و سالمتی جامعه تحمیل 

کرد. 
کاشان از جمله شهرهایی بود که در بحران این ویروس   
مرموز، مبتالیان و تلفات زیادی در آمار کشوری کرونا بر        
  جای گذاشت. آماری که اگر تالش عموم کادر پزشکی  
            و درمانی کاشان نبود، شاید تن های بیشتری را 
                 رنجور و جان های افزون تری می گرفت. برای 
                  آگاهی خود و خوانندگان از زیر و بم آنچه 
                          پزشکان و پرستاران به ویژه پرسنل بیمارستان 
                    شهید بهشتی به عنوان نقطه ثقل مبارزه 
                        با کرونا بر دوش داشتند، در گفت و گویی 

                       که شاید ادای دینی کوچک به کادر 
                                 درمانی منطقه کاشان باشد، پای صحبت 
                                   های )مدیر امور پرستاری بیمارستان  

                          شهید بهشتی( نشستیم...

صفحه3

  در مبارزه علیه کرونا
حکایت  ایثار و گذشت 

 دعوت به همکاری هفته نامه » مردم سیلك «
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  
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ریحانه مبینی: به دنبال یک
 رکورد خوب در المپیک هستم

یادداشت/ صفحه 3

رسانه، انتقاد و رویکرد 
امام جمعه جدید

      گزارش/ صفحه 2

از نحوه فروش سهام عدالت
 تا اعطای کارت اعتباری 

    گفت و گو/ صفحه 4

حلّی: چارسو در کنار رونق دسترسی 
به بازار، به بی نظمی آن خیابان هم 

پایان می دهد
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رد پای پلنگ در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک

الهیار دولتخواه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست کاشان از رد 
پای پلنگ کاشان در منطقه حفاظت شده حیات وحش قمصر 
و برزک کاشان خبرداد و گفت: مشاهده پلنگ به دلیل استتار 
باالی این حیوان با اطراف پیرامون خودش به شدت سخت و 
دشوار است، اما برای اثبات وجود پلنگ به دنبال مستند سازی 
وجود این حیوان نادر در منطقه کاشان هستیم. تاکنون ۳۰۰ 
قالده پلنگ در کشور شناسایی شده که پلنگ کاشان یکی از 

پلنگ های نادر در منطقه است.
...............................

صادرات 4 میلیارد و 500 هزار دالری کاال از بخش تعاون
حسن رمضانی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاشان 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ هزار 
دالر کاال از بخش تعاون شهرستان کاشان به خارج از کشور 
با مدت مشابه  این مقدار کاال در مقایسه  صادر شده است. 
پارسال ۴ درصد افزایش داشته است. این کاال ها شامل گالب و 
عرقیات گیاهی، فرش دستبافت، لوله های چدنی، پلیکا، مفتول 
مسی، پی وی سی، میلگرد، لنت ترمز، لبنیات و مواد شوینده 

است.
...............................

کالس های دانشگاه آزاد اسالمی به صورت مجازی 
برگزار می شود

میثم عرب زاده، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کاشان بیان کرد: 
دانشجویان می توانند در روز های خاص با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی برای رفع اشکال به دانشگاه مراجعه کنند. دانشگاه 
آزاد اسالمی کاشان در رشته های پیراپزشکی تا فنی و مهندسی 

دانشجو پذیرش دارد.
...............................

صدور 18 حکم تخریب امالک برای حفظ سیلک
بهمن کاظمیان، مدیر اجرایی احکام شهرداری کاشان گفت: 
۱8 حکم تخریب امالک به منظور حفظ حریم محوطه باستانی 
سیلک در شهرستان کاشان صادر شد. انشعابات هشت مورد 
از این امالک با کمک شرکت های خدمت رسان قطع شده 
و نیازمند پشتیبانی نیروی انتظامی برای اجرای حکم است. 
تاکنون چهار مورد از این احکام تخریب اجرا شده است و دو 

مورد آن نیز با پشتیبانی نیروی انتظامی اجرا می شود.
...............................

اعالم وصول طرح تشکیل استان اصفهان شمالی
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی گفت: طرح تشکیل استان اصفهان شمالی در مجلس 
اعالم وصول شد. این طرح با عنوان اصالح قانون تقسیمات 
کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران، طرح مشارکت مستقیم 
شهروندان در امور مقننه و طرح مدیریت تعارض منافع اعالم 

وصول شد.
گفتنی است؛ یکی از آرزو های مردمان کاشان ایجاد یک استان 
مستقل به عنوان استان اصفهان شمالی و یا کاشان است که 

با وجود چندین بار طرح در مجلس، هنوز محقق نشده است.
...............................

تشکیل استان گلساران واقعیت ندارد
زهرا احمدی، مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور گفت: 
وزارت کشور هیچ برنامه ای برای تشکیل استان جدید ندارد و 
اعالم موافقت وزارت کشور با تأسیس استان گلساران واقعیت 

ندارد.
...............................

کمک 8 میلیاردی خّیران به نیازمندان
امیرحسین شیخ استرکی، رئیس کمیته امداد کاشان گفت: 
ایام  خیران کاشانی در راستای همدلی و کمک مومنانه در 
عزاداری محرم هشت میلیارد و ۱8۰ میلیون ریال به نیازمندان 
زیر پوشش این نهاد کمک کردند. در دهه نخست محرم امسال 
همچنین ۲۵ هزار و ۳۶۰ پرس غذای گرم به ارزش سه میلیارد 
و 8۰۰ میلیون ریال بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی 
در شهرستان کاشان توزیع شد. در همین مدت هزار و ۲8۷ 
بسته غذایی شامل برنج، روغن، ماکارونی، رب گوجه فرنگی، 
مرغ و گوشت و لوازم بهداشتی در اختیار خانواده های بی بضاعت 

قرار گرفت.
...............................

اجرای طرح مرتع داری برنامه محور در مراتع شهرستان
محمدمهدی شریفی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
از  هکتار   ۴۵ در  طرح  این  اجرای  کرد:  خاطرنشان  کاشان 
مرتع های شهرستان کاشان با مشارکت ۲۰۰۰ مرتعدار برای 

مدیریت ۱۴۵ فقره مرتع اجرا می شود.
...............................

اختصاص بیش از 1۷ میلیارد ریال در قالب طرح 
بازآفرینی شهری

مجید آراسته، رئیس اداره راه و شهرسازی گفت: بیش از ۱۷ 
میلیارد ریال در قالب طرح بازآفرینی شهری و در قالب اعتبارات 
ستاد بازآفرینی شهری پایدار در کاشان اختصاص داده شده 
است. این مبلغ برای ساخت مجتمع فرهنگی ورزشی و ساخت 
پارک محلی در خیابان کارگر کاشان هزینه می شود. همچنین 
۱۱ قطعه زمین نیز رفع تصرف شده است. این زمین ها به 
مساحت ۲8 هزار متر مربع در چهار بخش کاشان، نیاسر، برزک 
و قمصر بودند. ارزش ریالی این اراضی را حدود ۱۲۷ میلیارد 
ریال می باشد که با تصرف این امالک تمام ساخت و ساز های 

انجام گرفته بر روی آن ها تخریب شد.
...............................

دانشگاه کاشان در تایمز اول شد
مجید منعم زاده، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان 
گفت: این دانشگاه در نظام رتبه بندی تایمز، رتبه ۶۰۰-۵۰۱ 
جهان، رتبه چهارم دانشگاه های کشور و رتبه نخست را در میان 
دانشگاه های جامع کشور کسب کرد. مهمترین معیار های این 
نظام رتبه بندی را آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و 

وجه بین المللی است.
...............................

تولید بیش از 12 هزار ماسک در دانشکده فنی دختران
مریم بهاردوست، مدیر روابط عمومی دانشکده فنی و حرفه ای 
دختران گفت: دانشجویان این دانشکده از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا تا کنون حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ عدد ماسک و لباس ایزوله 
تولید کردند. این ماسک ها که پارچه ای و قابل شست و شو 
هستند، به درخواست بنیاد خیریه حامیان خانواده شهرستان 
خانواده های  نیاز  مورد  بهداشتی  بسته های  برای  کاشان 

بی بضاعت تولید شده است.

کاشان قطب صنعتی کشور
عباس رضایی، استاندار اصفهان در حاشیه کلنگ زنی طرح 
توسعه فوالد امیرکبیر کاشان گفت: در ۱۵ هزار و 8۱۰ واحد 
این منطقه  دارند.  اشتغال  نفر  تولیدی و صنفی ۹۵ هزار 
از جمله گالب و عرقیات  بزرگترین قطب صنعتی کشور 
گیاهی واسانس است که با رئیس بانک مرکزی و وزیر صمت 

پیگیر برطرف کردن مشکالت این واحد ها شده ایم.
...............................

قیمت هر کیلو گندم 5 هزار تومان
سیدجواد ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس 
گفت: قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم گندم ۵ هزار تومان 
است و در صورت اعمال قیمت ۳۵۰۰ تومانی شاهد کاهش 

سطح زیر کشت و میزان برداشت می شویم.
...............................

بازسازی 1۷ رشته قنات کاشان
مجیدکافی زاده، مدیر اداره جهاد کشاورزی بیان کرد: ۱۷ 
رشته قنات در شهرستان کاشان بازسازی شده است. این 
شهرستان با ۴۷۰ رشته قنات دومین شهر استان از نظر تعداد 

قنات می باشد. 
برای تعمیر و بازسازی این تعداد قنات در بخش های برزک، 
قمصر، مرکزی و نیاسر کاشان که بر اثر جاری شدن سیل 
تخریب شده بود بیش از ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 

هزینه شده است.
...............................

راه اندازی سامانه دادرسی الکترونیک در زندان
استان اصفهان گفت:  محمود ضیائی، مدیرکل زندان های 
سامانه دادرسی الکترونیک قضایی شهرستان کاشان با هدف 
سرعت در رسیدگی پرونده ها و کاهش تردد و اعزام وبدرقه 

زندانیان به مجموعه های قضایی راه اندازی شده است. 
راه اندازی این سامانه در زندان های استان موجب ارتقا امنیت 
و آرامش هر چه بیشترو کاهش آسیب در زندان ها خواهد 

بود.
...............................

توزیع بسته های معیشتی و نوشت افزار
علی موالیی، معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش 
و پرورش کاشان با اشاره به توزیع ۶۳۰ بسته معیشتی و 
نوشت افزار  به ارزش یک میلیارد ریال گفت: این کمک ها در 
مرحله دوم کمک مؤمنانه در قالب۳۰۰ بسته نوشت افزار به 
ارزش ۲۱۰ میلیون ریال و ۳۳۰ بسته ارزاق به ارزش حدود 
8۰۰ میلیون ریال در مدارس حمایتی و روستایی آموزش و 

پرورش کاشان توزیع شد.
...............................

رها سازی دو پرنده و یک حلقه مار
نوع  از  پرنده  قطعه  دو  کاشان  زیست  محیط  دوستداران 
بوتیمار، دلیجه و یک حلقه مار را به یگان حفاظت محیط 
زیست کاشان برای رهاسازی در منطقه حفاظت شده قمصر 
و برزک تحویل دادند. این دو قطعه پرنده و یک حلقه مار، 

پس از اطمینان از سالمتی رها سازی شدند.

کاشان در نیم نگاه

کاشان در نیم نگاه

سهام  سازی  آزاد  ماجرای  برزکی/  خواه  وطن  مهدی 
عدالت و انتخاب روش سهامداری مستقیم و غیر مستقیم 
در حالی به پایان رسید، که طبق آمار از حدود ۴۹میلیون 
نفر مشمول دریافت سهام عدالت، حدود ۳۰میلیون نفر 
انتخاب  برای مدیریت سهام خود  را  روش غیر مستقیم 

کردند.
حدود  تاکنون  مستقیم  روش  مشمولین  جمعیت  از 
۱میلیون و دویست نفر اقدام به فروش سهام عدالت کرده 

و حدود ۹۰۰ نفر در انتظار فروش سهام خود هستند.
مابقی نیز یا تمایلی به فروش سهام خود ندارند و ترجیح 
می دهند سهامداری کنند و یا اطالعاتی از نحوه فروش 

سهام عدالت ندارند.
های  روش  معرفی  داریم، ضمن  تصمیم  نوشتار  این  در 
اخبار و حواشی  از  به برسی برخی  فروش سهام عدالت 

پیرامون آن بپردازیم:
ضمن اشاره به این نکته که استفاده از روش های زیر تنها 
مربوط به افرادی می باشد که روش مستقیم را انتخاب 
نموده اند. لذا سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب 
کرده اند تنها با ورود شرکت های سرمایه گزاری استانی 

در بورس قادر به فروش سهام عدالت خود هستند.
تا لحظه تنظیم این متن نخستین شرکت سرمایه گذاری 
استانی مربوط به استان خراسان جنوبی در بورس اوراق 
بهادار تهران پذیرش شده و تنها سهامداران آن، که مردم 
غیرمستقیم  روش  کنندگان  انتخاب  و  جنوبی  خراسان 
شرکت  سهامدار  عنوان  به  بوده اند،  عدالت  سهام  در 
تهران  بورس  در  جنوبی  خراسان  استانی  سرمایه گذاری 
حضور یافته و سهام آنها قابل معامله در بازار دوم خواهد 

بود.
روش های فروش سهام عدالت 

روش الکترونیک
روش نخست، روش الکترونیک است که توسط شرکت های 
روی  و  شده  سازی  پیاده  کارگزاری ها  برای  افزاری  نرم 

از  مشتری  روش  این  در  است.  گرفته  قرار  آن ها  سایت 
طریق این سامانه می تواند ضمن رعایت ملزوماتی از قبیل 
اینکه شماره تلفن همراه و شماره حسابی که به نام خود 

فرد باشد، وارد شده و پرتفوی خود را مشاهده کند.
ارسال  کارگزار  برای  مشتری  اطالعات  روش  این  در 
می شود و مشتری می تواند در مورد فروش هر بخش از 

سهام تصمیم بگیرد.
البته باید توجه داشته باشد که سفارشات از سی درصد 
از ارزش پرتفو بیشتر نشود. پس از آن سفارشات از طریق 
سامانه برای شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال می شود 
و همان روز توسط این شرکت تجمیع می شود و در روز 

آینده توسط کارگزار قابلیت معامله خواهد داشت.
در  )که  مقرر  ساعت  در  را  معامالت  می تواند  کارگزار 
حال حاضر تا ۱۴ است( به قیمت پایانی یا در معامالت 
بلوک طی روز انجام دهد و وجوه مربوطه را یا به حساب 
نزد  مشتری،  تمایل  صورت  در  یا  کند  واریز  مشتری 

کارگزاری بماند.
توجه داشته باشید: سهام عدالت شما قابلیت اضافه شدن 
به پرتفوی نزد کارگزاری را ندارد و معامالت آن نیز در 
سامانه سهام عدالت کارگزاری ها قابل انجام است. برای 
انجام معامله در سهام عدالت امکان معامالت آنالین مانند 

سایر سهام ها وجود ندارد. 
فروش از طریق بانک

بانکی  سیستم  طریق  از  سفارش  دریافت  دوم،  روش 
بانک،  بود.  خواهد  به صورت حضوری  معموال  که  است 
می کند  ارسال  کارگزار  برای  را  شده  دریافت  سفارشات 
برای  و  کرده  سامانه  وارد  را  سفارشات  باید  کارگزار  و 
شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال کند. این روش برای 
مشموالنی که برای فروش سهام خود عجله دارند، اما کد 

بورسی ندارند، توصیه می شود.
تفاوت فروش از طریق بانک با کارگزاری چیست؟

تفاوت روش دریافت سفارش از طریق سیستم بانکی و از 

طریق نمایندگی کارگزاری ها در این است که زمانی که 
سهام دار از طریق بانک اقدام به فروش سهام خود می کند 

اختیاری در انتخاب سهم هایی که می فروشد ندارد. 
همچنین یا باید ۳۰ درصد سهام خود را بفروشد یا اصال 
سهام  درصد   ۳۰ تا  نمی تواند  واقع  در  نفروشد.  سهامی 

خود )مثال ۲۰ درصد سهام خود( را بفروشد.
طریق  از  خود  سهام  فروش  برای  فرد  که  زمانی  اما 
کارگزاری اقدام می کند، مختار است هر میزان از هر یک 
سهام خود را انتخاب کند. مشروط بر اینکه ارزش آن از 

۳۰ درصد بیشتر نشود.
واگذاری دوباره سهام عدالت به 10میلیون نفر

از  مجلس،  اقتصادی  کمیسون  رئیس  پیش  چندی 
واگذاری دوباره سهام عدالت به جمعیت ۱۰میلیونی سه 
داد، که  این سهام خبر  دریافت  از  بزرگ جامانده  گروه 
این مصوبه در صحن  البته اجرای آن منوط به تصویب 
اولویت  واگذاری جدید  این  در  باشد.  علنی مجلس می 
خمینی)ره(،  امام  کمیته  پوشش  تحت  های  خانواده  با 
ایثارگران، کارگران، بازنشستگان و اقشار کم درآمد جامعه 

خواهد بود.
اعطای کارت اعتباری به مشمولین سهام عدالت

خبر دیگر، طرح اعطای کارت اعتباری به مشمولین سهام 
عدالت بود. بر اساس این طرح، مشموالن سهام عدالت 
می توانند از طریق نظام بانکی تا سقف ۵۰ تا ۶۰ درصد 
از ارزش دارایی سهام عدالت خود، کارت اعتباری دریافت 
مراکز  به  مراجعه  با  می توانند  آن  از  استفاده  با  و  کنند 

خرید، بصورت اعتباری خرید کنند.
البته سخنگوی سهام عدالت گفته: فعال مشمولین سهام 
مراجعه  اعتباری  کارت  دریافت  برای  بانک ها  به  عدالت 

نکنند.
ای شده  مقرر رسانه  از موعد  زودتر  این طرح  چرا که  
با آگاهی  افرادی که قصد فروش سهام خود را دارند  تا 

بیشتری نسبت به این موضوع تصمیم گیری کنند. 

همه آنچه باید در مورد سهام عدالت بدانید؛

از نحوه فروش سهام عدالت تا اعطای کارت اعتباری 

به گزارش مردم سیلک، در پی انتشار خبر بدون سرپناه 
عدم  در  ناتوانی  از  پس  کاشان  در  خانواده  یک  ماندن 
توافق با موجر، مؤسسه خیریه داراالِکرام قمربنی هاشم 
کاشان با همکاری بخش همراه سرای بیمارستان آیت اله 
یثربی رسیدگی فوری به حل موقت مشکل این خانواده 

را بر عهده گرفتند.
سرای  همراه  در  خانواده  این  موقت  و  سریع  اسکان 
بیمارستان آیت اله یثربی پس از آن رخ داد که در روزهای 
گذشته انتشار اخباری در فضای مجازی پیرامون بیتوته 
کاشان  های  اتوبان  از  یکی  حاشیه  در  خانواده  این  ی 
پس از عدم توافق با موجر، موجب تأثر و واکنش برخی 
مدیریت  که  بود  رخداد  این  دنبال  به  و  گردید  کاربران 

این  کرد  اعالم  یثربی  اله  آیت  بیمارستان  سرای  همراه 
خانواده تا فراهم شدن اسکان در مسکن مورد نظر، می 

توانند از امکان اسکان در این مجموعه استفاده کنند.
همچنین مدیریت همراه سرای بیمارستان آیت اله یثربی 
در ادامه اعالم آمادگی برای پذیرش اسکان این خانواده 
در مجموعه همراه سرا، در زمینه پرداخت کمک هزینه 
این  نظر  مورد  مسکونِی  واحد  یک  ی  اجاره  و  ودیعه 

خانواده نیز قول مساعد داده است.
در همین حال، مؤسسه خیریه داراالِکرام قمربنی هاشم 
امور  به  نیز وظیفه ی حمایت و رسیدگی کامل  کاشان 

تحصیلی فرزندان این خانواده را بر عهده گرفته است.

رسیدگی به وضعیت اسکان موقت و
 تحصیلی فرزندان خانواده بی سرپناه

دورترین  در  و  سال  روز  اولین  از  بعد  قرائتی/  مسعود 
فاصله  زمانی با  نوروز، اول مهرماه، از خاطره انگیزترین 

روزهای یک سال شمسی است. 
 پشت سر گذاشتن یک دوره گرمای تابستان، کوتاه شدن 
روزها، تعادل میان شب و روز و همچنین هوای مطبوع، 
تنها یکی از این شباهت هاست. مهرماه حتی در سرمای 
پاییزی اش  برگهای  آینده و ریزش  پنهان شده روزهای 
نیز نوعی غم شاعرانه را در خود نهفته دارد که اهل دل 

اصطالحاً  آن را حزن واال می نامند.
سر  خود،  مدارس  بازگشایی  بگذریم  که  اینها  همه  از 

فصلی تازه در گذر زمان است.
برای  حتی  مهرماه  اول  روز  در  که  است  کسی  کمتر   
لحظاتی با روزهای کودکی خود خاطره بازی نکند. توجه 
نوادگان مان، تماشای خیابان  به کودکان و حتی  بیشتر 
در حالی که بچه ها کیف بر کول در رفت و آمدند. توقف 
در جلوی درب مدارس و تماشای دانش آموزان بازیگوشی 
که در جستجوی سرویس ایاب و ذهاب خود از سر کول 
هم باال می روند یا پدر و مادرهایی که دست دردانه های 
خود را محکم در دست گرفته تا آنان را از ازدحام زنگ 
اول  روزهای  مناظر  از  گوشه ای  تنها  ببرند،  بیرون  آخر 

مهرماه است.
می رویم  ماه  مهر  اول  استقبال   به  حالی  در  امسال  اما   
که سایه کرونا بر همه چیز از جمله آغاز سال تحصیلی 

سنگینی می کند. 
سایه ای که آنقدر وهمناک و سنگین است تا بتواند همه 
آن لذت ها را محو گرداند و نوعی بالتکلیفی و سرگردانی 
اتفاقاً  نماید که  را جایگزین آن  با دلواپسی و ترس  توأم 
چنین نیز شده است. کووید ۱۹ توفیق آن را یافته است 
کارشناسان  ترین  کارکشته  و  مدیران  باالترین  حتی  که 

آموزش و پرورش را مستاصل و درمانده کند. 
شخص  یعنی  کشور  اجرایی  مقام  ترین  عالی  اینکه  با   
دل  پرورش  و  آموزش  وزیر  آن  به تبع  و  جمهور  رئیس 
را به دریا زده و گفتند که بنای سال تحصیلی جدید بر 
آموزش حضوری گذاشته شده است اما از همان روز اول 
کرونا  گیری  همه  از  والدین  ترس  نتوانست  سخنان  این 
از  عده ای  که  همین شد  و  بریزد  را  فرزندشان  ابتالی  و 
دانش آموزان غایبان آغاز سال تحصیلی بودند.  غیبتی که 
اسماعیلی  پزشکی،  نظام  رئیس  دکتر ظفرقندی  سخنان 
نماینده مجلس به همراه چند نماینده همسو و همچنین 
مسئولین دانشگاه های علوم پزشکی کشور، آن را موجه 

نمودند. 
آنان تصمیم بازگشایی مدارس در ۱۵ شهریور و سخنان 
این  نمودند.  تشبیه  شوخی  نوعی  به  را  رئیس جمهور 
اعتراض ها تا آنجا پیش رفت که نمایندگان وزیر آموزش 
استیضاح  به  تهدید  امضا   جمع آوری  با  را  پرورش  و 

نمودند. 

اول مهر ماه در شهر ما
عمومی  روابط  حضور  در  که  بود  شهریور  اوایل  تقریباً 
دقایقی  پرورش کاشان جناب حمزه چاووشی  و  آموزش 
را به گپ و گفتی غیررسمی گذراندیم اما این گفت وگوی 

آقای  با  مطبوعاتی  مصاحبه  تقاضای  که  نگردید  باعث 
رئیس را مطرح نکنیم. 

نشست  حتی  و  مصاحبه  دانستن  موجه  ضمن  ایشان 
ابراز  عدم  و  مدارس  بازگشایی  آستانه  در  مطبوعاتی 
مخالفت با آن گفت: امسال همه چیز در هاله ای از ابهام 
بپرسید  را  سوالی  هر  شما  برد،  می  سر  به  بالتکلیفی  و 
گیری  تصمیم  استان  مرکز  که  است  همان  شما  پاسخ 
استان  پرورش  و  آموزش  تصمیمات  تابع  ما  یعنی  کنند 

هستیم و هنوز همه چیز قطعی نشده است.
بر  مزید  که  نمود  اشاره  نکته ای  به  چاووشی  سپس 
پرورش  و  آموزش  رایج در سطح  و  اضطراری  تصمیمات 
پرورش  و  آموزش  گریبانگیر  که  مشکلی  است.  کشور 
باعث  بار  نیز چندین  در گذشته  و  است  گردیده  کاشان 

تغییرات ناگهانی در تصمیمات مرکز استان شده است.
از این قرار است که طبق دستور رئیس جمهور   مطلب 
با  مبارزه  ملی  ستاد  دستورات  از  باید  شهر  های  ارگان 
کرونا که در هر شهر تشکیل یافته است پیروی کنند. در 
این میان از یک سو آموزش و پرورش کاشان نیز باید تابع 
اصفهان باشد و این اداره نیز تابع دستورات ستاد کرونای 
اصفهان است، از دیگر سو کاشان هم ستاد کرونای خود 
این  پزشکی  علوم  دانشگاه  ارکان  از  که  ستادی  دارد  را 

شهر است. دانشگاه علوم پزشکی تابع پایتخت است.
پرورش  و  آموزش  که  گردیده  باعث  بارها  موضوع  این   
یعنی  ما  به  را  دستوراتی  کرونا  ستاد  اساس  بر  استان 
کاشان  کرونای  ستاد  که  حالی  در  کند  ابالغ  کاشان 

دستورات متفاوتی را از طریق فرمانداری به ادارات شهر 
با  مسافت  بعد  علت  به  که  دستوراتی  است.  نموده  ابالغ 
مرکز استان و نیز دالیلی که ذکر شد )استقالل دانشگاه 
این  با دستورات استانی مغایرت دارد. در  علوم پزشکی( 
گونه موارد موضوع را با آموزش و پرورش استان در میان 
تابع  اجازه می دهند که  آنان  می گذاریم و خوشبختانه 

دستورات ستاد کرونای کاشان باشیم.

نظرات مردم درباره آموزش حضوری و مجازی
در این میان مردم طبق تجربه یا شاید هم تئوری توطئه 
تحلیل دیگری دارند. عمده این نظرات بر دو محور استوار 

است.
آموزش  هم  که  ندارد  پولی  دولت  معتقدند:  اول  گروه 
باهم  این دو  آنالین، داشتن  باشد و هم  حضوری داشته 
مدارس  است.  معلمان  به  کاری  اضافه  پرداخت  مستلزم 
به  مجبور  خود  هزینه های  پرداخت  برای  نیز  خصوصی 

آموزش حضوری هستند. 
آنها معتقدند اینکه عده ای در سر کالس حاضر و چهره به 
چهره آموزگار و دبیر تحصیل نمایند و عده ای در خانه و 
از طریق اپلیکیشن شاد آموزش ببینند غیرممکن خواهد 
نهایت  بی  هوشمند  گوشی های  اینکه  خصوص  به  بود، 
کالس ها  می کنند  نتیجه گیری  آنان  است.  شده  گران 

حضوری خواهد بود اگرچه عده ای نیز مبتال شوند.
 گروه دوم کسانی هستند که نظری زیرکانه تر و نزدیک 
عقیده  این  بر  آنان  دارند  باور  را  توطئه  تئوری  به همان 

اند که مدارس خصوصی و دولتی طبق رویه سنواتی در 
این  نمایند،  والدین اخذ می  از  را  هنگام ثبت نام مبالغی 
مبلغ برای مدارس خصوصی بیشتر است و با گرفتن چک 

حساب سال باید تسویه شود.
 همه اینها اقتضا می نماید که شعار حضوری حضوری!! 
را محکمتر در هوش والدین بگویند. این کار تا آنجا ادامه 
می یابد که همه پرداخت ها به خیر و خوشی انجام پذیرد. 
حضور  مخالفین  فرمان  به  گوش  باید  بعد  به  اینجا  از 
دانش آموزان در مدرسه بود نباید کودکان معصوم!! را به 
قربانگاه کرونا فرستاد آموزش آنالین هم کفایت می کند. 
بدین ترتیب هم خطر رفع می گردد و هم پول ها از دانش 

آموزان گرفته شده آقای وزیر هم استیضاح نمی شود.

پایان سخن 
نوشتار، قلمی میگردد یک  این  پایانی  اکنون که قسمت 
اول  تا  هفته  یک  و  گذشته  مدارس  بازگشایی  از  هفته 
مهرماه باقی مانده است. شرایط آن طور نشان می دهد 
که گویا نظر گروه دوم مردم صحیح از آب در آمده است. 
چرا که اکنون با گذشت تنها یک هفته از این بازگشایی 
و  جمهور  رئیس  نظرات  آموزان،  دانش  نیم بند  حضور  و 
آقای وزیر به اختیاری بودن دانش آموز به حضور یا عدم 

حضور، تعدیل یافته است.
مهر  اول  همان  یا  دیگر  هفته  یک  سپری شدن  با  یقیناً 
ماه نظرات حضرات باز هم تعدیل می یابد و در بر همان 
بستن درب مدرسه  به  منجر شود  پاشنه می چرخد که 
زمان  آن  تا  انشااهلل  اپلیکیشن شاد.   از طریق  آموزش  و 
شهریه ها نیز تسویه گشته و همه چیز به خیر و خوشی 
پایان می یابد و سال تحصیلی ۹۹-۴۰۰ نیز با چشم بر 

هم زدنی سپری می گردد.
جهانی  قدری  نیز  ما  مسئولین  و  مدیران  کاش  ای  اما   
تر با معضل کرونا برخورد داشتند چرا که کرونا مشکلی 
جهانی است و یقیناً آموزش کودکان در سراسر جهان را 

با چالش مواجه ساخته است. 
نگاهی  نیم  این صحبت رئیس سازمان ملل  به  ای کاش 
داشتند که کرونا و آموزش از طریق کامپیوتر در جهان 
باعث بی سوادی قشر عظیمی از کودکان خواهد گشت. 
اینکه عده زیادی از تکنولوژی آموزش از راه دور محرومند 
و در آینده نیز از دسترسی به یک شغل خوب نیز محروم 
خواهند ماند و این یعنی فقر قشر عظیمی از مردم جهان.
به  کشور  اول  تراز  مدیران  و  مدارس  مدیران  کاش  ای 
به  هم  قدری  شهریه  اخذ  ترفندهای  به کارگیری  جای 
و  کردند  می  اندیشه  آموزش  از  محروم  کودکان  آینده 
به  درسی  کتب  عالمان  و  طراحان  کاش  ای  نهایت  در 
جای خلوت کردن عکس روی جلد کتاب ریاضی سوم 
دخترکان،به  شده  نقاشی  عکس  حذف  یعنی  دبستان 
این مهم همت می گماشتند که چه آموزشی را چگونه 
مناطق کشور،  پسران همه ی  و  تا دختران  ارائه دهیم 
به گونه ای مساوی از امکانات و مهارت و علم  بهرمند 
عمیق  این  از  بیش  موجود  طبقاتی  شکاف  تا  گردند، 

نشود. 
ایکاش.  فقط  کاش 

بالتکلیفی اولیا و مسئوالن در بازگشایی مدارس

مهر99، در چنبره کرونا
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آرش صالح زاده/ بدون شک آگاهی یافتن افراد یک جامعه از 
حقوق و تکالیف خود در برابر قانون از کلیدی ترین موضوعات 

مورد نیاز برای هر کشور است.
اینکه افراد حاضر در جامعه در کدام فعل یا ترک فعل آزاد یا 
منع هستند در پرتوی شناخت آنان از قانون و حقوق کشور 
شکل می گیرد. این صحبت تنها در مورد مباحث کلی برای 
درک امتیازات قانونی برای هر شهروند می باشد. اما اگر الزم 
باشد به صورت جزئی تر وارد مسئله شویم باید در کنار تفحص 
در قانون اساسی که حقوق بنیادی هر ملت را تبیین می کند، 
به حقوق اختصاصی هر شهروند در جامعه شهری نیز توجه 
شود. این سخن زمانی تحقق پیدا می کند که ما به منشور 

حقوق شهروندی مراجعه کنیم.
قانونی مصوب آذرِ ۱۳۹۵ در راستای سازماندهی و ساماندهی 
کردن ساختار جامعه شهری در سایه قانون تدوین گشته است.

امروزه مفهوم شهروندی به منزله یک جایگاه اجتماعی در 
نگرش جامعه مدنی تلقی می شود و شهروند به عنوان عضو 
یک جامعه سیاسی؛ فردی است که دارای حقوق و وظایف 

مشخص می باشد.
توجه به حقوق شهروندی در هر جامعه ای باعث استحکام، 

مشروعیت و استمرار نظام سیاسی حاکم را فراهم می کند.

ابعاد سیاسی؛  این حقوق دارای 
و  مدنی  اقتصادی؛  فرهنگی؛ 
چگونگی  و  باشد  می  قضایی 
کمیت و کیفیت بهره مندی افراد جامعه از آن از شاخصه های 

رشد و توسعه و حکمرانی خوب به حساب می آید.
در جامعه کنونی ایران، توجه و شناسایی حقوق شهروندان 
در بطن قانون اساسی و سایر قوانین را باید گامی اساسی در 
توسعه اجتماعی تلقی کرد. این قانون به جهت نوپا بودن زمانی 

در مسئله تصویب، حاوی نکات منفی و مثبت زیادی است.
اگر چه می توان گفت این قانون، گامی در جهت تثبیت حقوق 
و ایده شهروندان می باشد اما نمی شود این قانون را اقدامی 

جامع برای تضمین حقوق شهروندی به حساب آورد.
و  آرمانی  حالتی  خود  فعلی  وضعیت  در  شهروندی  حقوق 
سوررئالیستی را تجربه می کند که بر عدالت و برتری تاکید 
خاصی دارد و امروزه در نظریات اجتماعی و سیاسی و حقوقی 

جایگاه خاصی پیدا کرده است.
در نظریات جامعه شناس معاصر؛ آنتونی گیدنز، شهروند عضو 
یک جامعه سیاسی است است که حقوق و وظایفی در ارتباط 

با این عضویت دارد.
حقوق شهروندی از مفاهیمی است که در سال های اخیر 
کاربرد آن در جامعه ایران به نحو چشمگیری رو به افزایش 
بوده، اما در گفتمان حقوقی و سیاسی کاربرد روشن و محتوای 

دقیقی از آن مطرح نشده است.

تالش قانونگذار در قانون اساسی برای مشخص کردن و نهادینه 
نمودن حقوق شهروندان در متن قانون در دوران جهموری 
اسالمی را باید گامی اساسی در پیشرفت و توسعه قضایی 
به حساب آورد. اما بر همگان واقف است که صرف تدوین 
قوانین ما را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند و اجرایی کردن 
مصوبات و نظارت بر اجرای صواب آن از ضروریات این مبحث 

به شمار می رود.
منشور حقوق شهروندی یکی از وعده های انتخاباتی رئیس 
جمهور وقت بود و هنگام ارائه گزارش کارکرد ۱۰۰ روزه در 
زمان انتخابات دولت یازدهم به صورت پیش نویس بر روی 
سایت ریاست جمهوری قرار گرفت و در ادامه پس از اصالح 

و بازنگری در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۵ در ۱۲۰ ماده تدوین شد.
اما پس از آن با وجود خألها و مشکالتی که در این قانون وجود 
داشت هیچ فرصتی برای اصالح این موارد اختصاص داده نشد 

و همچنان این منشور از کاستی هایی برخوردار است. 
حال می پردازیم به این سخن که بطن و لوایح مختلف منشور 
حقوق شهروندی از چه نواقصی رنج می برد. از منظر اینجانب 
به مطالعات در خصوص منشور حقوق شهروندی  توجه  با 

میتوان به مجموعه اشکاالت و نقد های ذیل اشاره کرد:
۱( امروزه با توجه به اصول قانون نویسی مدرن؛ ابتدا قانونگذار 
تعریفی از مهمترین اصطالحات به کار رفته در قانون می دهد 
و سپس به تبیین مواد و وضع مقررات می پردازد اما در منشور 
تعریفی کلی از مفهوم حقوق شهروندی ارائه نشده است؛ این 

تعریف از این جهت ضرورت دارد که باید محدوده و دایره 
شمول کلی قانون مشخص شود.

در این مورد نیز تا تعریف جامع و مانعی وجود نداشته باشد 
نمی توان مصادیق آن را مشخص کرد؛ همچنین این خأل را 
در قانون اساسی در مورد تعریِف فعال سیاسی، جرم سیاسی و 
جرایم امنیتی می توان مشاهده نمود که به تبع آن عدم ذکر 

این موارد در منشور نیز باعث مشکل می شود.
۲( برخی از موادی که در این منشور آمده، اصوالً مرتبط و 
از موارد حقوق شهروندی نیستند و می توان عنوان آن ها را 
روش ها و سیاست های حاکم بر دولت نام نهاد. مثال در مواد 
۱۶ الی ۱8 منشور در مورد تخلفات انتخاباتی، سیاست های 
حاکم بر انتخابات و جایگاه صدا و سیما در انتخابات اشاره شده 
است که جایگاه این موضوعات در قوانین انتخاباتی می باشد نه 

منشور حقوق شهروندی!
۳( استفاده از مفاهیم ادبی و حقوقی بدون توجه به معنای 
درست و دقیق آن؛ طرح مسائل آرمانی و به دور از منطق 
و فاصله دار از نظام حاکم بر کشور، کلی گویی و ابهام در 
متن منشور در بسیاری از عناوین و عبارات مطرح شده قابل 
مشاهده است. به عنوان مثال در ماده ۲۴ به حق داشتن دولتی 
راستگو و درستکار که از تندوری و خودکامگی پرهیز می کند 

اشاره شده است که خیالی و در عالم توهم است.
)آیا تا کنون چنین دولتی مشاهده شده؟! بعید می دانم!( )تا 

بوده، منافع دول به مصلحت افراد برتری داشته است.(

۴( بسیاری از حقوق نامبرده در منشور؛ همان حقوقی هستند 
که در قانون اساسی و سایر قوانین ذکر شده است و فاقد 
ضمانت اجرا هستند و صرفاً به انجام آن ها دستور داده شده 
است. به نظر می رسد که دولت مجموعه قوانین سابق را با 
یکدیگر ادغام کرده و بدون بررسی تخصصی و صرف تدوین 
این منشور، آن را بدون هیچ پشتوانه حمایتی تصویب کرده 

است.
۵( مورد دیگر اینکه، مصوبه سیاق واحد ندارد. یعنی به برخی 
حقوق پر رنگ نگریسته و به برخی حقوق جزئی نگاه کرده 
و حتی بعضی از حقوق شروند بدون توجه و مفعول مانده 
است. مثال در مورد حقوق کودکان و زنان در جایگاه های 
مختلف سخن به میان رفته ولی در مورد حقوق اقلیت ها که 
مسئله مهمی در کشور محسوب می شود یا عقاید مذهبی یک 

شهروند بر اساس قانون اساسی را اشاره نکرده است.
۶(نقد صریحی که میتوان به این منشور کرد و به نظِر نگارنده 
مشکلی اساسی به شمار میرود این است که در منشور ذکر 
نشده که این منشور چه شان و جایگاهی در مقام قضایی دارد؟
آیا الزم االجرا است یا صرفا یک آیین نامه داخلی دولت؟ و 
اینکه آیا منشور قادر به ایجاد حق و تکلیف است یا خیر؟اگر 
در منشور به این موارد اشاره صریح می شد مشکالت ناشی از 
فقدان ضمان اجرا و عدم اجرای مواد این منشور مطرح نمی 
شد و بررسی این موضوع به نظر تنها در صالحیت قانونگذار 

است.

رسانه، انتقاد و رویکرد امام جمعه جدید
علی جاویدپناه/ بررسی سخنان امام جمعه جدید 
»گفتمان«،  به  راجع  یکماهه گذشته  در  کاشان 
نکاتی  حاوی  گری«  »مطالبه  و  آراء«  »تضارب 

را  آن  توان  می  که  امیدبخش تصور کرد.است 
آیت اله سلیمانی در دیدار با برخی از خبرنگاران 
و  کرده  اشاره  مکتوب  های  رسانه  ماندگاری  به 
رسانه های دیداری و شنیداری را مقطعی دانسته 

است.
جایگاه  باشند،  که  نوعی  هر  از  ها  رسانه  اگرچه 
خاص خود را دارند، اما این موضوع نشان می دهد 
که امام جمعه جدید )شاید بنا به مقتضای سن( با 

رسانه های مکتوب اُنس بیشتری دارد.
ایشان در دیداری دیگر، از ضرورت نقد رسانه ای 
»از من  است:  و گفته  آورده  میان  به  نیز سخن 

شروع کنید تا آسیبی به شما نرسد«.
به هرحال مایه بسی خشنودی است در دورانی که 
بعضی از بزرگان تحمل کوچکترین نقد ناصحانه 
را ندارند، آقای سلیمانی انتقاد از خود را مجاز می 
این منصب حق  از  انتقاد کردن  شمارد. هرچند 
مسلّم مطبوعات بوده و هست، اما نویسندگان و 
خبرنگاران به خاطر یکسری مالحظات و ضوابط 
نانوشته سال هاست به این حوزه وارد نمی شوند 
امیدواریم در  مانده است.  این مسأله مسکوت  و 
عمل نیز شاهد استقبال امام جمعه محترم و سعۀ 

صدر اطرافیان باشیم.
مطلب دیگری که شاید بی ارتباط با موضوع فوق 

نباشد این است که؛
و  ها  سخنرانی  آرشیو  شده  مشاهده  تازگی  به 
از سایت دفتر  نمازی  اله  به آیت  تصاویر مربوط 

امام جمعه کاشان حذف گردیده است.
ندارد،  خوبی  ظاهر  اینکه  بر  عالوه  مسأله  این 
دستیابی به مجموعه ای کامل و جامع از نشست 
های امام جمعه سابق را نیز با مشکل مواجه می 
نماید و پژوهشگران را برای تحلیل و نقد عملکرد 
آن جناب در سایت های اینترنتی سرگردان می 
کند. هنوز راجع به علت آن توضیحی داده نشده 
است. خوب است پرسیده شود آیا این کار، یک 
روش سازمانی بوده یا به طور سهوی انجام شده 

است؟!

دستگیری ۲ شرور تحت تعقیب در 
عملیات ضربتی پلیس کاشان

فرمانده انتظامی کاشان از شناسایی و دستگیری 
عملیات  در  تعقیب  تحت  و  شرارت  به  متهمان 
این  عمومی  امنیت  و  اطالعات  پلیس  ضربتی 

شهرستان خبر داد.
انتظامی  فرمانده  بساطی  سرهنگ ستاد حسین 
اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره درگیری، 
شرارت و ایجاد مزاحمت برای نوامیس از سوی 
۲ نفر شرور در سطح شهر کاشان و متواری بودن 
را در پی  نارضایتی شهروندان  آنها که موجبات 
کار  دستور  در  ویژه  صورت  به  موضوع  داشت 
این  عمومی  امنیت  و  اطالعات  پلیس  ماموران 

شهرستان قرار گرفت.
 وی در ادامه تصریح کرد: ماموران پلیس امنیت 
تحقیقات  و  اطالعاتی  اقدامات  انجام  با  عمومی 
پلیسی دریافتند متهمان به شرارت افردی سابقه 
دار هستند که به اتهام مزاحمت برای نوامیس، 
و  مخدر  مواد  فروش  سرقت، حمل سالح سرد، 
انتظامی  و  قضایی  مراجع  تعقیب  تحت  شرارت 

است.
تشکیل  با   : افزود  ادامه  در  انتظامی  مقام  این 
تیم های ویژه عملیاتی و هماهنگی با دادستان 
عمومی و انقالب کاشان  ؛ متهمان در عملیات 

ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی کاشان در پایان با توجه به اینکه 
متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل 
خاطرنشان  شدند  قضایی  مراجع  تحویل  قانونی 
پلیس  قرمز  مردم خط  آسایش  و  امنیت  کرد:  
کاشان است و نیروی انتظامی با اشراف اطالعاتی 
اجازه  شهرستان  سطح  در  مقتدرانه  حضور  و 
امنیت  مخالن  و  هنجارشکنان  داد  نخواهد 
عمومی، نظم و آرامش مردم را خدشه دار کنند.

یادداشت

خبر

اولی های کرونا در کاشان، یک پدر و پسر بودند
*تا امروز که در حوزه درمان فعال هستیم با حوادث و وقایع 
مختلفی روبرو بوده ایم و شرایط ویژه زیاد داشته ایم. آخرین 
تجربه ما پاندومی کرونا بود که در بیمارستان شهید بهشتی 

تقریبأ از اول اسفند درگیر آن شدیم. 
البته ما از همان زمانی که بحث کووید۱۹ در کشور چین 
در  آمادگی  سطح  بردن  باال  به  کردیم  شروع  شد  شایع 
بیمارستان. به این منظور کالس های آموزشی و حتی مانور 
برگزار کردیم تا ما و پرسنل مان هماهنگی و آمادگی الزم 

برای روبروشدن با این بحران را داشته باشیم.
*بیمارستان بهشتی از اسفند ماه درگیر مقابله با کرونا شد 
که در نهایت ۱۳ اسفند کل بیمارستان به بستری شدن و 

درمان بیماران مبتال به کرونا اختصاص پیدا کرد. 
شاید بشود گفت ما تنها مرکز درمانی در کل کشور بودیم 
که یک بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی به طور کامل به درمان 
بیماران کرونا اختصاص پیدا کرد ما در حول و حوش اوج 
یکه تازی کرونا در کاشان، ۵8۰ تا ۶۰۰  بیمار بستری کرونا 
در بیمارستان بهشتی داشتیم. خب شرایط خیلی خاص و 

ویژه بود.
در  بستری  و  شده  شناسایی  کرونایی  بیماران  *اولین 
بیمارستان بهشتی کاشان دو نفر- یک پدر و پسر- بودند 
که به طور دقیق ۳۰ بهمن ابتدا در بخش داخلی پذیرش و 

بالفاصله به بخش عفونی منتقل شدند. 
هر دو به ونتیالتور وصل بودند و در حالی که امید بهبودی 
شان کم بود، با تنفس مصنوعی روند درمان آنها طی می 
شد اما پدر فوت کرد ولی فرزند با این که ۴۵ تا ۵۰ روز 
در آی سی یو بستری بود به لطف خدا سالمتی خود را به 
زندگی  و  کار  با سالمتی مشغول  اکنون  و هم  آورد  دست 

است.

خیال مردم از اینجا راحت؛ مراقب تجمعات باشید
داریم  بهشتی  بیمارستان  در  تخت   ۷۳۵ مجموع  در  *ما 
که بخش عفونی ۳۲ تخت را به خود اختصاص داده. ما در 
با کرونا یعنی ۳۰ بهمن ۹8، ۱۶ تخت  اول مقابله  مرحله 
بخش عفونی را به بیماران کرونایی اختصاص دادیم ولی در 
روزهای دوم و سوم ظرفیت ما در بخش عفونی تکمیل شد 
و مجبور شدیم بخش های دیگر بیمارستان را هم درگیر 

کنیم. 
تعداد پرسنل اولیه بخش عفونی بیمارستان به طور تقریبی 
۲۰ نفر بودند که با افزایش بیماران و شرایط سخت و خاص 
بخش  در  ما  یعنی  دادیم،  افزایش  را  پرسنل  تعداد  کرونا، 
عفونی ۲۰ پرستار و ۴ کمک پرستار داشتیم که امور اولیه 
بیمار را رسیدگی می کردند که با توجه به شرایط بیمار که 
برابر کردیم  را دو  تعداد  این  نداشت،  امکان داشتن همراه 
که در همه شیفت ها بتوانیم به امور اولیه بیمار رسیدگی و 

مراقبت ها کامل باشد. 
به تبع تعداد پرستار هم افزایش یافت چون شرایط خاص 
هم  پزشکی  علوم  دانشگاه  کرونا  بحران  در  بحمداله  و  بود 
حدود  که  نحوی  به  کرد  کمک  خیلی  نیرو  جذب  نظر  از 
که  شدند  اضافه  و  پرستار جذب  کمک   ۲8 و  پرستار   ۶۰
به کرونا خیلی  بیمار مبتال  از  در کیفیت و سرعت مراقب 

تأثیر داشت.
*وقتی هم که کاشان در موضوع کرونا به حالت زرد درآمد 
و اوضاعش کمی بهبود یافت، از تعداد پرستار در بیمارستان 

بهشتی کم نشد و آنها کماکان مشغول خدمت اند. 
یکی از مشکالت ما این بود چون پرستارهای درگیر ما در 
بحث کرونا به مدت طوالنی در سیستم مانده و کم نشده 

بر  شغلی  فرسودگی  و  خستگی  بودند، 
آنها مستولی شد و خودشان در این بین 

هم مبتال به کرونا می شدند. 
و  شدیم  مجبور  ما  طبیعی  طور  به 
هستیم هر پرستاری که عالئم کرونا در 
ابتالیش مثبت می شد را  یا  او پدیدار 
دو هفته از سیستم جدا کنیم و پس از 
بهبودی منتظر بازگشتش باشیم. چون 
می خواهیم مراقبت از بیمار کامل باشد 
هر چند این دو هفته تا بازگشت پرستار 
بهبود یافته، ما را کمی تحت فشار قرار 
می دهد و باعث می شود فشار کار به 

بقیه همکاران منتقل شود.
*ما اکنون در بیمارستان شرایط به طور 

اسفندماه  بر خالف  داریم چون  دشواری  و  تقریبی سخت 
می  پذیرش  کرونا  مبتالیان  بر  عالوه  هم  دیگری  بیماران 
محیط  ضدعفونی  مسائل  و  مراقبت ها  تبع  به  ولی  کنیم 
بیمارستان به ویژه بخش عفونی هم بیشتر شده چون هم 
بیماران عادی پذیرش می شوند و هم مبتالیان کرونا و لذا 
مورد  یک  ناکرده  تا خدای  بشتر شود  باید  رعایت  و  دقت 
عادی تبدیل به عفونی نشود. بحمداله حتی در اوج کرونا 
مراجعه  عادی  بیمار  نداشتیم که یک  مورد هم  حتی یک 

کند و پذیرش شود و در بیمارستان به کرونا مبتال شود. 
هم اکنون در بیمارستان شهید بهشتی بخش های مراقبت 
از بیماران کرونا کامال جدا و منفک شده، به همین جهت 
به مردم این اطمینان را می دهیم که خیال شان از بابت 
عدم ابتالی بیمار عادی به کرونا در بیمارستان آسوده باشد 
در  کرونا  از  غیر  دلیلی  به  بیمارشان  با  خود  اگر  بدانند  و 
دچار  بیماری  آن  به  هرگز  شوند،  می  پذیرش  بیمارستان 
یا سفر به کرونا  این که در تجمعات  از  نخواهند شد، غیر 

مبتال شوند.

خیرین و گروه های مردمی کمک رسان خوبی بودند
هم  کرونا  به  مبتال  و  مشکوک  کودک  مدت  این  در  *ما 
ماهیت  اما  بود  کم  خیلی  آنها  تعداد  اما  کردیم  بستری 
بیماری کرونا اکنون به گونه ای است که می توانیم بگوییم 
به نسبت مراحل  ندارد. یعنی  از آن وجود  شناخت کاملی 
انتقال  و  شیوع  راههای  و  عالئم  شناخت،  و  آشنایی  اولیه 
کرونا متنوع تر و پیشرفته تر شده به طور مثال قبل تر گفته 
بین  از  کرونا  هوا  دمای  افزایش  و  گرما  فصل  در  شد  می 
می رود یا کرونا از طریق هوا منتقل نمی شود اما دیدیم که 
در اوج گرما، خوزستان دچار کرونا شد یعنی این بیماری 
ماهیت می دهد  و  تغییر شکل  کننده  غافلگیر  گونه ای  به 
ولی از طرف دیگر کنترل بیماری هم خیلی بهتر شده چون 
مردم اکنون می دانند که بدون ماسک و عدم مرقبت درصد 

ابتالی شان به کرونا بسیار باالست.
از شهید سالمت  غیر  بحمداله  اکنون  تا  بهمن  از ۳۰  *ما 
عفونت  کنترل  مسئول  عنوان  به  که  فرهاد  دکتر  یعنی 
از  دیگری  فوتی  بودند،  ما  همکار  بیبمارستان  در  دانشگاه 

بین پزشک و پرستار در کاشان نداشتیم.
ابتال به کرونا بین زن و مرد در کاشان، زیاد فاصله  *نرخ 
ای نداشت. اوایل شاید بیشتر مبتالیان به کرونا در شهر ما 
آقایان بودند اما یک مدت بعد خانم ها در این آمار غالب 
دو جنس  این  بین  ابتال  رقم  و  عدد  مجموع  در  اما  شدند 

بینابین بود.

تخت  کل  گفتم  که  طور  *همان 
بهشتی  شهید  بیمارستان  های 
کرونا  اوج  تخت-در   ۷۰۰ حدود- 
حتی  شد.  بیماری  این  درگیر 
کردیم  تبدیل  را  ها  بخش  بعضی 
تعداد  چون  یو  سی  آی  بخش  به 
بیماران بدحال- حتی از شهرهای 
هم جوار و دورتر که مسافر کاشان 
یوی  سی  آی  و  شد  زیاد  بودند- 
اولیه پاسخ گو نمی داد، لذا در این 
مدت با همت خیرین نیک اندیش 
و ارجمند یک سری تجهیزات آی 
سی یو مثل ونتیالتور به تجهیزات 

بیمارستان اضافه شد.
*در این چند ماه نحوه کمک گروه های داوطلب مردمی 
در بیمارستان که به عنوان )بیماریار( حضور پیدا می کردند 
بیشتر در حوزه کارهای اولیه بیمار شامل امور اولیه انتقال 
بیمار، رساندن مایعات نظیر آب به بیمار یا در جابجایی ها 
بیشتر مراقب  و  به مکانی دیگر کمک می کردند  از تخت 
بودند. آن زمان چون فرصت آموزش به این افراد نبود واحد 
سپس  و  کرد  ایجاد  مجازی  گروه   چند  یا  یک  ما  آموزش 
افراد داوطلب عضو این گروه مجازی می شدند و اطالعات 
مورد نیاز برای مراقبت و کمک به بیمار در اختیار آنها قرار 

داده می شد. 
نیم  حدود  مدت  به  آنها  ورود  هنگام  اولیه  آموزش  البته 

ساعت نیز وجود داشت. 
*خود من نیز از مبتالیان به کرونا بودم. من تا ۲۹ اسفند 
در بیمارستان و تمام وقت مشغول خدمت بودم و اگر در 
روزهای قبل یک مقدار عالئم کرونا نظیر سرفه و بدن درد 
و تنگی نفس و .. در من بروز کرده بود اما ۲۹ اسفند سطح 
بیماری در من افزایش پیدا کرد و منجر به این گردید که 
شد  بدتر  حالم  چون  و  شوم  بستری  خانه  در  ساعت   ۲۴
مجبور شدم ۶ روز نیز در بیمارستان بستری شوم و بعد هم 

که قرنطینه ی دو هفته ای که روال معمول آن است.

متخصص چشم و پرستار ایثارگر
اردیبهشت   ۱۵ تقریبی  طور  به  تا   ۹8 ماه  اسفند  از  *ما 
خاطرات تلخ و شیرین زیادی به اندازه حجم یک کتاب در 

بیمارستان شهید بهشتی داشتیم. 
یکی از خاطرات خوب ما بهبودیافتن یک مادر باردار مبتال 
وخیمی  بسیا  حال  که  وی  بود.  بیمارستان  در  کرونا  به 
از  پس  و  بود  وصل  ونتیالتور  به  روز   ۴۵ تقریبا  داشت، 
بهبودی برای زایمان و تولد نوزادش به بیمارستان بازگشت 

و باعث خوشحالی فراوان کادر درمانی شد. 
ولی شاید شیرین ترین خاطرات همکاری و همدلی ای بود 
که بین تمام کادر بیمارستان از واحد نگهبانی و خدمات تا 
پزشک و پرستار موج می زد و همه برای کمک به بیماران و 
گذر از این بحران سخت یک دل و هم جهت بودند. شرایط 
سخت بود و چون این بحران با بحران های قبلی فرق داشت 

همه کادر بیمارستان نگران خانواده های شان هم بودند. 
کاشان،  بهشتی  شهید  بیمارستان  در  کرونا  اوج  *روزهای 
عموم پرسنل از پزشک تا پرستار و کمک پرستار صحنه ها 
و جلوه های زیبایی از همکاری و ایثار خلق کردند. در این 
همکاری هر کس از هر کمکی که قادر بود دریغ نداشت. 
فالن پزشک نمی گفت من تخصصم چیز دیگری است و 

و  کردند  می  ویزیت  و  همکاری  پزشکان  همه  توانم.  نمی 
حتی در ساعت های غیرکاری حضور داشتند. 

ما پزشکی داشتیم که صبح تا شب بدون این که کسی از 
بیمارستان  باشد، در  یا ساعت کاری اش  باشد  او خواسته 

کمک می کرد و به ویزیت مشغول بود. 
مجموعه  و  همکاران  همه  از  می دانم  الزم  جا  این  در  من 
بیهوشی و کمک پرستاران و  و  اتاق عمل  کادر پرستاری، 
بهیاران و البته ماماها که در مراقبت از مادران باردار مبتال 
به کرونا سعی وافری داشتند- بحمداله کلیه مادران باردار 
بهبودی  با  داشتند  بسیار وخیمی هم  برخی  وضعیت  که 
کنم.  تشکر  باید  هم  شدند-  مرخص  بیمارستان  از  کامل 

پزشکان ارجمند بیمارستان هم که جای خود دارند.
*ما متخصص چشم-دکتر گالبچی-را داشتیم که در بخش 
در  که  زاهد  خانم  یا  و  کردند  می  کمک  ما  به  اورژانس 
وزارت خانه شاغل بودند و به عنوان پرستار آزاد و داوطلب 
آمدند و یاری گر ما بودند یا پرستارهای ما علی رغم نگرانی 
مدت  به  فشرده  و  سخت  خیلی  شیفت های  و  ها  خانواده 

۱۳-۱۴ اما همدالنه و کوشا ظاهر شدند. 
این مدت حضور درخشانی  بزرگوار کاشان هم در  خیرین 
و  ماسک  شامل  تجهیزات  ارسال  در  آن قدر  و  داشتند 
دستکش و وسائل حفاظت فردی و البته تغذیه کمک کردند 

که شاید کاشان از این حیث در دنیا بی نظیر باشد. 

کمبود ماسک و دستکش؟ خیر نداشتیم 
در  اقالم  این  نظیر   .. و  دستکش  و  ماسک  بحث  *در 
در  خب  نداشتیم.  کرونا  ایام  در  کمبودی  ما  بیمارستان 
شرایط یک بحران باید در موضوع استفاده از تجهیزات دقت 

کرد. 
این که حاال به اصطالح خیلی بریز و بپاش کنیم و حساب 
نباشد،  بین  در  دستکش  و  ماسک  مصرف  برای  کتابی  و 
و  تمام بخش ها سهمیه  ماسک  برای  ما  نیست.  پذیرفته 
دستکش و لباس مخصوص در نظر گرفته بودیم. همه از دو 

روز قبل سهمیه ها را تحویل می گرفتند. 
بود  این  افراد  انتظار  گاه  بود که  ای  به گونه  شاید شرایط 
که ذخیره یک هفته آینده را هم داشته باشند! شاید نگران 
بودند در این شرایط کمبود اقالم داشته باشیم ولی نه؛ ما 

کمبودی حتی در اوج کرونا هم احساس نکردیم. 
بهبود  از  برخی  که  است  این  ما  خوب  خاطرات  از  *یکی 
یافتگان کرونا، گاه می آیند و به کادر پزشکی ما سر می 
زنند. به طور مثال همان پسری که پدرش فوت شد و هر 
دو در یک زمان در بیمارستان بستری بودند، این پسر بعد 
وی  رؤیت  با  پرسنل  و  آمد  ما  دیدن  به  روز  یک  بهبودی 
به گونه ای رفتار کردند که گویی از سالمت برادر یا اقوام 
نزدیک شان خوشحال اند و مسرور از این که او سالمتی اش 

را به دست آورده است.

همه چیر بستگی به آن )اگر( دارد
بیمار مبتال به کرونا  * هر چند اکنون حول و حوش 8۰ 
در بیمارستان بهشتی کاشان بستری هستند اما وضعیت به 
نسبت دو یا چند ماه قبل خوب است، اگر مردم رعایت 
به رعایت کردن  بیمار بستری ما وابسته  آمار  کنند-چون 
تجمعات  در  و  بزنند  را  مسافرت  قید  است-یعنی  مردم 
هم  را  ها  دستورالعمل  همه  و  نکنند  شرکت  هم  غیرالزم 
رعایت کنند می توان به کاهش شدید شیوع کرونا امیدوار 

بود. 
متأسفانه در تعطیلی های اخیر بخشی از مردم به مسافرت 
رفتند یا در تجمعات بدون ماسک ظاهر شدند که از یک 
هفته تا۱۰ روز دیگر احتمال شروع افزایش بیماری می رود.
)اگر(  آن  به  بستگی  کرونا، همه چیر  کنترل  موضوع  *در 
دارد. خب محرم و مراسم تاسوعا و عاشورا در خون و بطن 
رعایت  با  اگر  تجمعات  این  در  ولی  کرده  رسوخ  ما  همه 
همراه  بهداشتی  پروتکل های  و  دستورالعمل ها  حداکثری 

باشد می توان شرکت کرد. 
االن بازگشایی مدارس هم موافق و مخالف زیاد دارد ولی 
اگر شرایط مراقبتی و ضدعفونی ها  در همان مدارس هم 
و پروتکل ها بهداشتی رعایت شود مشکلی بروز نمی کند 

یعنی بستگی به همان اگر دارد. 
*ما در این مدت، شاهد به طور مثال درگیری و بگومگوی 
و  نبودیم  پرستار  و  پزشک  با  کرونا  به  مبتال  بیمار  همراه 

موردی شبیه این نداشتیم. 
که همراه  بود  مورد  دو  یکی  اخبار  در  و  برخی شهرها  در 
بیمار به دلیل تقاضای رسیدگی فوری و ذهنیت بی توجهی 
به بیمارش در بیمارستان، با پزشک و پرستار درگیر شده 
هایی  خانواده  نه؛  کاشان  بهشتی  شهید  بیمارستان  در  اما 
البته بودند که دچار اضطراب و ترس از کرونا بودند و علی 
رغم این که آمده بودند تا تست بدهند و از بود و نبود کرونا 
در خود مطمئن شوند، اما در ادامه باور نداشتند که ممکن 
است مشکوک باشند و با این گفته که ما فقط سرماخورده 

ایم، با اصرار نمی خواستند بستری شوند!  

گفت و گو با مدیر امور پرستاری بیمارستان شهید بهشتی؛ 

حکایت ایثار و گذشت در مبارزه علیه کرونا

مهدی سلطانی راد/ تجربه ای سخت و جان فرسا. ویروس 
دهشتناک کرونا را می گوییم. آن که در دو سه ماه پایانی 
و  معیشت  و  اقتصاد  بر  آنچه  دیدیم  و  آمد  گذشته  سال 

سالمتی جامعه تحمیل کرد. 
ویروس  این  بحران  در  که  بود  شهرهایی  جمله  از  کاشان 
مرموز، مبتالیان و تلفات زیادی در آمار کشوری کرونا بر 
اگر تالش عموم کادر پزشکی و  جای گذاشت. آماری که 
درمانی کاشان نبود، شاید تن های بیشتری را رنجور و جان 

های افزون تری می گرفت.
برای آگاهی خود و خوانندگان از زیر و بم آنچه پزشکان و 
پرستاران به ویژه پرسنل بیمارستان شهید بهشتی به عنوان 
نقطه ثقل مبارزه با کرونا بر دوش داشتند، در گفت و گویی 
که شاید ادای دینی کوچک به کادر درمانی منطقه کاشان 
بیمارستان  پرستاری  امور  )مدیر  های  پای صحبت  باشد، 

شهید بهشتی( نشستیم.
خانم شهالرفیعی با سابقه ۲۶ سال فعالیت در بیمارستان 
بهشتی در این گفت و شنود که به سبب طوالنی بودن فقط 
پاسخ ها درج می شود، به گوشه هایی از تالش ایثارگرانه ی 
و  سخت  ماه های  در  بیمارستان  این  پزشکی  کادر  عموم 

جانگاه گذشته و خدمت رسانی به مردم اشاره کرد.

شرایط  بیمارستان  در  اکنون  ما 
به طور تقریبی سخت و دشواری 
اسفندماه  خالف  بر  چون  داریم 
بر  عالوه  هم  دیگری  بیماران 
می  پذیرش  کرونا  مبتالیان 
مسائل  و  مراقبت ها  ولی  کنیم 
به  بیمارستان  محیط  ضدعفونی 
شده.  بیشتر  عفونی  بخش  ویژه 
کرونا  اوج  در  حتی  بحمدهلل 
که  نداشتیم  هم  مورد  یک  حتی 
و  کند  مراجعه  عادی  بیمار  یک 
به  بیمارستان  در  و  پذیرش شود 

کرونا مبتال شود. 

نقدی بر منشور حقوق شهروندی
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مهدی سلطانی راد/ مرمت گر شناخته شده و کارشناس 
ابنیه تاریخی کاشانِی با تأکید بر این که کلیات نقشه های 
مورد  الحوائج  باب  خیابان  در  چارسو  پارکینگ  معماری 
تایید سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان قرار گرفته 
است اعتقاد دارد: جنجال سازی و غوغاساالری پیرامون 
پارکینگ چارسو در خیابان باب الحوائج، صدها برابر اصل 
آسیب های وارد شده به یک خانه ثبتی جنب پروژه است.

میراث  وثوق  مورد  معمارِی  کارشناس  حلّی  اکبر  استاد 
فرهنگی و شهرداری کاشان در پروژه پارکینگ چارسو، 
در گفت و گویی با بیان این که پروژه های مدرن شهری 
جنب آثار تاریخی نباید از حیث ارتفاع به ابنیه تاریخی 
چارسو،  سازه ی  ارتفاع  مورد  در  افزود:  بزنند  صدمه 
خوشبختانه ارتفاع سازه مورد تایید فنی میراث فرهنگی 
واقع شده، یعنی نقشه های کلی آن را اداره کل میراث 

استان تأیید کرده است. 
وی در این گفت و گو با بیان این که نقشه های فنی در 
دل نقشه اصلی و کلیات پروژه شامل زیربنا و طبقات و 
..  نهفته است و چیزی جدا از کلیات تأیید شده پروژه 
نیست معتقد است: این که آیا ارتفاع در نظر گرفته شده و 
تأیید شده برای سازه ی چارسو منطقی بوده یا نه موضوع 
دیگری است اما به هر حال اداره کل میراث استان نقشه 

کلی پروژه را با آن ارتفاع تایید کرده است.
چارسو  پروژه  گویند  می  دوستان  از  برخی  که  این  لذا 
مجوز و نقشه ندارد، این گونه نیست و نقشه ها صددرصد 
تایید شده است و بنده نیز در جریان تأیید آنها بوده ام، 
حتی این ماجرا در دادگستری کاشان که بنده نیز در این 
نشست حضور داشتم، بعد از موضوع شکایت ها نیز مورد 
بررسی واقع شد و مسلم گردید که پروژه کلیه مجوزها و 

تأییدیه های میراث فرهنگی استان را داراست.
استاد اکبر حلی با اشاره به این که پارکینگ چارسو در 
پارک  سامانی  و  سر  بی  به  تنها  نه  باب الحوائج  خیابان 
خودروها در این خیابان فاقد نظم ترافیک خاتمه می دهد 
بلکه به رونق بازار تاریخی کاشان نیز کمک خواهد کرد، 
یادآور می شود: ما ضمن ضرورت حفظ بافت و ارزشهای 
باعث  قوی تر کنیم  را  بازار  به  تاریخی هر چه دسترسی 
احداث  با  ترتیب  بدین  می شود  بازار سنتی شهر  رونق 
پارکینگ با ارتفاع مناسب یعنی ارتفاعی که منظر بازار و 

بناهای تاریخی مجاور را خراب نکند، به اعتقاد من هیچ 
ضرری برای منطقه بازار ندارد کما اینکه باعث رونق بازار 

هم می شود.
این مرمت گر شناخته شده و کارشناس ابنیه تاریخی در 
بیان صحت و سقم آنچه که از آسیب به خانه های ثبتی 
درج  محلی  های  رسانه  برخی  در  چارسو  پروژه  مجاور 
شده می گوید: در مورد بناهای اطراف پروژه، خانه وثقی 
عالوه بر این که هیچ خسارتی به آن وارد نشده، توسط 
تا  گردیده  خریداری  چارسو  احداث  محترم  سرمایه گذار 
پس از مرمت به پروژه چارسو متصل و از آن بهره برداری 
اما در مورد خانه ثبتی مقدم، حدود یک  فرهنگی شود 
متر، از انتهای یکی از اتاق های این خانه که قدمت دوره 
واقع  خانه  قاجاری  دوره  مقابل  جبهه  در  و  دارد  پهلوی 

در  و  شده  تخریب  شده، 
شکاف  آن  مجاور  اطاق 
 4 که  شد  ایجاد  تََرکی  و 
با  بنده  توسط  پیش  ماه 
میراث  اداره  هماهنگی 
شهرداری  و  فرهنگی 
هزینه  و  خانه  مالک  و 
سرمایه گذار محترم مرمت 

شد.
آسیب  به  همچنین  وی 
از  بخشی  در  شده  ایجاد 

و  کند  می  اشاره  نیز  مقدم  ثبتی  خانه  پس سرداب  یک 
پروژه  این  محدوده  در  و جنجال  هیاهو  که  این  بیان  با 
دهد:  می  ادامه  گونه  این  ندارد  مفهومی  و  معنا  هیچ 
آن خانه یک پس سرداب  یعنی سرداب  پایین  در طبقه 
فلزی  احداث ستون  واسطه  به  دارد که  دست کن وجود 
حفره  پارکینگ،  برای  خانه  مجاورت  در  محافظ  موقت 
ای در این پس سرداب ایجاد شد که آن هم بدون شک 
مرمت و بازسازی خواهد شد اما تعجب این است که این 
همه هیاهو و جنجال برای آسیب های جزیی که در هر 
پروژه ای با ظرافت چارسو ممکن است ایجاد شود برای 
چیست ؟ این در حالی است که خانه عامری ها که خود 
بنده مرمت گر و عامل اجرایی احیای آن بودم حدود 25 
سال قبل با 70 درصد تخریب، مرمت و سپس ثبت ملی 

شد، حال آن که ما حدود 250 خانه تاریخی در کاشان 
را مرمت کرده ایم در حالی که بیش از 100 خانه از این 

تعداد مخروبه بوده است.
اکبر حلی با اشاره به شکایت مالک خانه ثبتی مقدم پس 
از ایراد خسارت به یک متر از اتاق دوره پهلوی، از محق 
بودن شاکی در این فقره می گوید و خاطرنشان می کند: 
اتاق آسیب دید و باید  خب به هر حال یک متر از این 
برای  اقدامی  نگفت که  بازسازی می شد، شهرداری هم 
و  جنجال  ولی  کرد  مرمت  و  آمد  اما  کنم  نمی  مرمت 

هیاهویی که به راه افتاد به اعتقاد من مناسب نبود.
ورود  به  ادامه  در  تاریخی  ابنیه  کارشناس  و  گر  مرمت 
دادستان کاشان به ماجرای پروژه چارسو اشاره می کند و 
می گوید: من در یک جلسه با حضور دادستان، شهردار و 
مسئولین میراث فرهنگی 
در محل پروژه حاضر بودم 
که ادله ی شهرداری یعنی 
داشتن همه تأییدیه های 
جا  آن  در  استان  میراث 
نشان داده شد و دادستان 
تأکید  پروژه  ادامه  بر  نیز 
هم  دیگری  نوبت  کرد، 
کاشان  دادگستری  در 
که  آمدند  پروژه  طرفین 
عنوان  به  بنده  حضور  با 
مرضی الطرفین مقرر شد درباره مقاوم سازی و استحکام 
بخشی، رضایت مالک خانه مقدم جلب شود که تا حدود 

زیادی این اتفاق افتاد.
از  انتقاد  با  گو،  و  گفت  این  از  بخشی  در  همچنین  وی 
سر  بی  و  الحوائج  باب  خیابان  در  ترافیکی  نظم  فقدان 
این  گوید:  می  محور  این  در  خودروها  پارک  سامانی  و 
خیابان به عقیده من آشفته ترین خیابان در کاشان است 
و با مناظری زشت مانند امالک فرسوده ی تخریب و رها 
شده و جنگل و آشفته بازار پارک خودروها، لزوم ایجاد 
یک پارکینگ مناسب در این خیابان را به ما گوشزد می 

کند.
وسیله  به  وابسته  کامأل  متاسقانه  مردم  امروزه  ببینید،   
نقلیه یعنی ماشین هستند، یعنی حاضر نمی شوند مثأل 

خودروی خود را در خیابانها پارک کنند و پیاده به سمت 
بازار بروند، لذا اگر بخواهیم به بازار رونق بدهیم، حاال که 
زمین برای پارکینگ هست و خیابان هم هست، این به 
نفع بازار است، یعنی این پارکینگ با ظرفیت 250 خودرو 
نه تنها به ضرر بازار نیست بلکه باعث رونق بازار می شود.
اکبر حلی در ادامه همین مبحث معتقد است: ظاهرا 40 
احداث شود،  از چارسو  بخشی  در  است  قرار  مغازه  باب 
مغازه های صنایع دستی، کتاب فروشی، عرضه محصوالت 
این مغازه ها  ایجاد  فرهنگی، هنری، منتقدان می گویند 

باعث رکورد بازار می شود، نه، اتفاقا این جور نیست. 
ما در بازار کاشان 1800 مغازه داریم که مشغول کسب و 
کار هستند. ما اگر بتوانیم از طریق دسترسی بهتر مردم 
آن 1800 مغازه را رونق بدهیم هنر کرده ایم. بخش اعظم 
آن 40 مغازه، واحدهای صنفی فرهنگی هنری خواهند 

بود، لذا به نظرم آنها اصأل باعث رکود بازار نمی شود.
مرمت گر خانه های تاریخی طباطبایی و عامری کاشان 
و  گفت  این  پایانی  بخش  در  تاریخی  ابنیه  کارشناس  و 
با بیان این که ما به جای راه انداختن این هیاهوها  گو 
و جنجال سازی ها باید شهرداری را به بازآفرینی و رونق 
تنها  نکنید  گوید: شک  می  کنیم  تشویق  تاریخی  بافت 
کرده  کار  کاشان  قدیم  بافت  در  که  اداره ای  و  ارگان 

شهرداری است. 
بافت  فعالیت در  بودجه  اداره میراث فرهنگی  یعنی  این 
آقایان  زمان مدیریت  لذا در  ندارد،  و  نداشته  را  تاریخی 
تاریخی  بافت  در  کاشان،  شهرداری  در  رضوی  و  وکیل 

خوب کار شد.
در همین دوره اخیر هم شهرداری در حالی که وظیفه 
مستقیم نداشت و ندارد، در بافت تاریخی مثأل در خیابان 
میرعماد، کوچه اصناف و کوچه مسجد محمدیان و دیگر 

مناطق تاریخی بهسازی معابر را پیش برد. 
در اکثر گذرهای بافت تاریخی شهر با بدنه سازی و کف 
در حوزه  انبارها  آب  آفرینی  باز  و  فرش  و سنگ  سازی 

میراثی کمک کار توسعه شهر است. 
منظره  تا  شود  تشوق  باید  شهرداری  چارسو  بحث  در 
زشت این خیابان در مسیر منتهی به بازار در خیابان باب 
برطرف  احداث کردند  را  آن  یا غلط  الحوائج که درست 

شود.

روایتی از همه مجوزها و تأییدیه های میراثی یک پروژه شهری ؛
حّلی: چارسو در کنار رونق دسترسی به بازار، به بی نظمی آن خیابان هم پایان می دهد

کشف سند آزادی 25 هکتار پس از 66 سال ؛
گامی دیگر به سمت  سیلِک جهانی

سیلک سرپرست پایگاه میراث  باستانی  محوطه  جهانی 
کشف   1333 سال  به  مربوط  سندی  اخیرا  گوید  می 
به عنوان  را  اراضی حریم سیلک  از  شده که 25 هکتار 
زمین های دولتی تعیین حدود کرده و این سند اکنون در 

حال تکمیل روال قانونی تبدیل به تک برگی است.
نهمین  و  زاده که در محدوده هشتاد  سیدجواد حسین 
سالروز ثبت ملی سیلک در گفتگو با برنامه رادیویی صبح 
سیلک شرکت کرده بود در ادامه اعالم این تصریح کرد: 
این سند با حفظ عرصه سیلک به کشاورزان اجازه می دهد 

که به عنوان رعیت فعالیت کنند.
وی با اشاره به اجرای تفکیک اراضی فتح المبین به عنوان 
معوضات طرح آزادسازی حریم سیلک خاطرنشان کرد: 
بخشی از این زمین ها به مساحت 2.2 بوده که شهرداری 
در  که  دهد  می  انجام  آینده  ماه  یک  تا  را  آن  توافقات 
مجموع 20 تا 30 درصد از اراضی در عرصه آزاد می شود.

باستانی سیلک  محوطه  میراث جهانی  پایگاه  سرپرست 
انجام چهار مورد اجرائیات و هشت مورد تخریب توسط 
مالکین اراضی حریم سیلک را یادآور شد و گفت: بالغ بر 
دائمی  سکونت  بدون  سیلک  حریم  تصرفات  درصد   80
یا ویالهایی است که صرفا برای  باغ  از نوع خانه  اهالی، 
تفریحات پایان هفته استفاده می شود و این نوع کاربری 
بی توجهی به اهمیت تهدید میراث ملی کشور محسوب 

می گردد.
حسین زاده افزود: اهالی دیزچه هنوز هم میراث دار شغل 
احتمالی  نوادگان  و  بوده  سیلک  ساکنین  کشاورزی 
که  است  حالی  در  این  و  هستند  باستانی  محوطه  این 
پایین،  به قیمت  با خرید زمین  این محدوده  تازه واردان 
اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز شبانه خانه باغ یا ویال صرفا 

برای تفریح و نه کشاورزی می کنند.
وی، حرایم سیلک را به دسته های مختلف تقسیم کرد و 
گفت: حریم درجه یک و عرصه با اعمال محدودیت های 
کامل، به شعاع 50 در 70 متر بوده که تنها برای انجام 
فعالیت های سبک کشاورزی مجاز است و ساخت و سازها 
در حریم درجه دو تا 7.5 متر و در حریم درجه سه تا 

10.5 متر محدودیت ارتفاع دارد.
حسین زاده، محوطه سیلک را محصور شده در میان باغ ها 
و اراضی کشاورزی دانست و تاکید کرد: همه این مزارع و 
باغ ها در عرصه و حریم درجه یک قرار دارد و ادامه کشت 
و زرع بشرط عدم تغییر کاربری و ساخت و ساز مجاز است 
و در صورت خرید و فروش این اراضی فقط باید به عنوان 

کاربری کشاورزی معامله شود.
سرپرست پایگاه میراث جهانی محوطه باستانی سیلک از 
آغاز کاوش ها در یک محوطه تاریخی زیرزمینی کاشان 
طی یکی دو ماه آینده خبر داد و گفت: این کاوش زوایای 
پنهان زندگی مردم کاشان در قرون ششم و هفتم هجری 

قمری را آشکار خواهد کرد.
به گفته وی ثبت جهانی سیلک، توسعه زیرساخت های 
مرکز  یک  ایجاد  صورت  به  محوطه  این  در  گردشگری 
فرهنگی تاریخی متناسب با استانداردهای روز و تبدیل 
سیلک به سایت موزه منسجم از جمله برنامه های مهم 
پنج ساله پایگاه میراث جهانی در تعامل با دفاتر کل این 

پایگاه ها و ارگان های شهری است.

کوتاه تر از گزارش

افتتاح ۶ طرح آبرسانی روستایی  
درشهرستانهای کاشان و آران 
و بیدگل با اعتباری بالغ بر 189 

میلیارد ریال
با  وبیدگل  آران  و  کاشان  روستایی  آبرسانی  طرح   ۶
اعتباری بالغ بر 189 میلیارد ریال با حضور وزیر نیرو به 
صورت ویدیو کنفرانس همزمان با سراسر کشور افتتاح 
و  کاشان  شهرستان  به  مربوط  طرح  پنج  که  می شود 
یک طرح در حوزه ی روستایی شهرستان آران و بیدگل 

است.
مدیرعامل آبفای کاشان با اعالم این خبر گفت: اجرای 
به  اردهال  آبرسانی  مجتمع   به  آبرسانی  انتقال  خط 
آبرسانی در منطقه  طول 52 کیلومتر مهم ترین طرح  
بر 150  بالغ  اعتباری  با  و شهرستان کاشان است که 

میلیارد ریال به بهره برداری می رسد. 
لوله چدن  با  انتقال  این خط  افزود:  اسدی  محمدرضا 
داکتیل اجرا شده و به این وسیله آب شرب و بهداشتی 
هشت روستای بخش نیاسر از توابع شهرستان کاشان 
تأمین می گردد. احداث مخازن ذخیره در طول مسیر 
انتقال با حجم 1550 مترمکعب از دیگر ویژگی  خط 

های این پروژه است.
به  آبرسانی  طرح  افزود:  کاشان  آبفای  مدیرعامل 
ریال  میلیارد   10 بر  بالغ  اعتباری  با  قهرود  روستای 
 1۶ طول  به  روستا   4 آبرسانی  شبکه های  اصالح  و 
کیلومتر از دیگر پروژه هایی است که در این مراسم به 

صورت رسمی به بهره برداری می رسد.
وی در خصوص مدت اجرای پروژه ها یادآور شد: مدت 
زمان اجرای 5 پروژه متفاوت است. دو طرح آبرسانی 
بهره برداری  به  سال 1399  در  و  آغاز   139۶ سال  از 
سال  از  شبکه  اصالح  طرح های  سایر  است.  رسیده 
1398 آغاز شده و در سال جاری به بهره  رسیده است. 
این طرح ها  پوشش  تحت  یادآور شد: جمعیت  اسدی 
و  سالم  آب  نعمت  از  که  است  نفر   10350 از  بیش 
نقش  پروژه  این  اجرای  شده اند.  برخوردار  بهداشتی 
از  پیشگیری  و  روستایی  جمعیت  تثبیت  در  مهمی 
مهاجرت آنان به دیگر نقاط شهرستان ایفا نموده است. 

خبر

مهدی سلطانی راد/ رکوردشکنی ریحانه مبینِی 
پرش  مسابقات  در  شهریور  سوم  روز  ساله،   19
بازار  کسادی  بحبوحه  در  ایران  بانوان  طول 
رقابتهای ورزشی خبر مهمی برای ورزش استان و 
به ویژه منطقه فرهنگی کاشان بود. مبینی گرچه 
زاده و اهل آران و بیدگل است اما شکستن یک 
رکورد 45 ساله، مردم شهر کاشان را نیز که به 
اندازه یک خیابان با آران و بیدگل فاصله دارند، 
رکورد  خلق  از  پس  روز  چند  کرد.  خوشحال 
بانوان  طول  پرش  ماده  و 17سانتی  متر  متر   ۶
ایران توسط ریحانه مبینی با او در محدوده این 
موفقیت شایان توجه، گفت و گویی کوتاه ترتیب 

دادیم که در ادامه می خوانید.

از  بعد  ملی  رکورد  شکستن  می گویم.  تبریک 
45سال باید حس و ح     ال خوبی داشته باشد. 

*بله. خدا را شکر می کنم که این اتفاق افتاد. البته نگاهم 
به رکوردهای بهتر است.

چند  که  شد  برگزار  مسابقه  این  شرایطی  در 
کرونا،  شیوع  خاطر  به  و  بود  تعطیل  اردوها  ماه 
نداشتند  تمرین  برای  مناسبی  ورزشکاران شرایط 

و همین باعث گالیه خیلی ها شده بود. 
شیوع  ابتدایی  ماه  سه  بود.  بقیه  مثل  هم  من  *شرایط 
ویروس، کاًل تمرینی نداشتم و فقط در منزل کمی تمرین 
می کردم تا آمادگی ام را حفظ کنم. اما بعد از اردیبهشت 
اینکه  به  توجه  با  داده شد،  پیست  در  تمرین  اجازه  که 
کالس های دانشگاه هم به صورت مجازی برگزار می شد، 
توانستم در شهرم )آران و بیدگل( تمرینات منظمی زیر 

نظر آقای بادپی، داشته باشم.

در کودکی اولین رشته ای که در مدرسه مخصوصأ 
به آن عالقمند شدید کدام رشته بود ؟ دوومیدانی 

را از چه زمانی عالقمند شدید ؟ 
*اولین  رشته ی مورد عالقه ام در مدرسه همان دویدن 
بود و بازی هایی که شامل دویدن می شد. از همان بچگی 
با هر کس که مسابقه ی دو میدادم نفر اول می شدم و 
هیچ وقت طعم دومی را نچشیده بودم که باالخره تجربه 
آوردم. در  را در مسابقات کشوری بدست  اول شدن  ی 
مقام  و  کردم  آموزی شهرستان شرکت  دانش  مسابقات 
اول را کسب کردم و همانجا بود که به دوومیدانی شدیدأ 

عالقمند شدم.

غیر از دوومیدانی به چه رشته دیگری عالقه دارید ؟ 
ورزش  به  کال  هستم.  عالقمند  هم  تکواندو  و  شنا  *به 
های  ورزش  به  نسبت  بیشتری  ی  عالقه  انفرادی  های 

گروهی دارم.

حمایت خانواده از شما به واسطه اینکه دخترشان 
در یک رشته ورزشی موفق شده چگونه است؟ 

*اولین حامی من در تمام زمینه ها خانواده ام بودند. هم 
از نظر عاطفی و هم از نظر مالی مرا حمایت کرده اند و 
همیشه حواس شان به من بود و در تمام کار ها مشاور و 

حمایت کننده ی من بودند.

عالقه  بیدگل  و  آران  دختران  در  اید  توانسته  آیا 
؟  توسعه دهید  را  ویژه دوومیدانی  به  و  ورزش  به 
واکنش مردم این شهر به خصوص دختران نوجوان 
موفقیتهای شما چگونه  به  بیدگل  و  آران  و جوان 

است؟ 
مقام  کسب  راستای  در  دومیدانی  در  من  تالش  *تمام 
و موفقیت بوده است حاال نمی دانم دختران شهرستانم 
به  عالقمند  حد  چه  تا  من  های  موفقیت  این  بخاطر 
دوومیدانی شده اند. با صمیمیت و مهربانی برخورد می 

کنند و از آنها ممنونم که همیشه کنارم بوده اند.

دوومیدانی-  هم  باز  برگردید  کودکی  به  اگر  آیا 
علیرغم این که رشته ای پرهیاهو و پربحث در بین 

مردم نیست- را انتخاب می کنید؟ 
را  *خیلی عالقمند هستم که رشته های ورزشی دیگر 
دیگری  ی  رشته  بودم  بچه  اگر  شاید  کنم.  امتحان  نیز 
را نیز امتحان می کردم اما نمی دانم که می توانستم در 
آنها به اندازه ی دو و میدانی پیشرفت کنم یا خیر اما در 
کل رشته ام را با وجود تمام سختی ها و به قول شما بی 

مهری ها دوست دارم.
ویژه  به  بیدگل  و  آران  شهر  اجرایی  مسئوالن 
مسئوالن اداره ورزش این شهر تاکنون از شما چه 
حمایت هایی کرده اند ؟ چه توقعی از آنها دارید ؟ 

*همه جوره حمایت کرده اند و من از آنها ممنونم. 

تمرینات خود را کجا انجام می دهید؟ 

*اکثر تمریناتم در آران وبیدگل انجام می دهم 
در  را  دارم  اصلی  پرش  که  هایی  تمرین  ولی  
پیست استادیوم امیر کبیر کاشان انجام می دهم.

آقای  مانند  دار  عنوان  مربی  یک  وجود 
در  هستند  هم  شما  همشهری  که  بادپی 

موفقیت های شما چه نقشی داشته ؟ 
*تاثیر فوق العاده ای دارد. آقای بادپی از همان 
هایم  توانایی  و  من  به  خودم  از  بیشتر  بچگی 
اعتماد داشتند و پیش بینی می کردند که من به 
موفقیت های بزرگی دست پیدا کنم در حالی که 

من سطح دیدم بسیار پایین بود. 
عالوه بر دانش و آگاهی فراوان ایشان، تالش های 
بسیار زیادی در جهت بهتر کردن شرایط شهرستان انجام 

دادند و برای بنده زحمات فراوانی متحمل شدند. 
امیدوار هستم در آینده با کسب مقام های آسیایی و بین 

المللی ذره ای محبت های ایشان را جبران کنم.

روزهای  از  که  دوومیدانی کاری  دختر  عنوان  به 
چه  کرده ای  ثابت  را  رکوردهایت، خود  با  نوجوانی 

دغدغه هایی داری؟
*پیستی که در آن تمرین می کنم، تارتان نیست و آرزوی 
تمرین  واقعاً  تمرین کنم.  تارتان  این است که روی  من 
روی پیست خاکی و مسابقه روی پیست استاندارد، کار را 
سخت می کند. رکوردها هم متفاوت است. بین رکوردی 
استاندارد،  پیست  با  می کنم  ثبت  خاکی  پیست  در  که 

حداقل 70 سانتی متر تفاوت وجود دارد. 
ساعت  دارد،  اختصاص  من  به  که  هم  تمرینی  ساعت 
مناسبی نیست. می گویند پیست در اختیار آقایان است و 
من باید ساعت 9 تا 11 شب تمرین کنم که این ساعت 
تمرین از جهات مختلف من را اذیت می کند. مربی من 
کنم،  تمرین  دیگری  ساعت  اگر  می گویند  و  است  مرد 

برایم دردسر درست می شود. 
در شرایطی تمرین می کنم که پروژکتورهای ورزشگاه را 

هم خاموش می کنند و فقط یک المپ روشن است. 
حد  چه  تا  تمرین  شرایط  این  که  است  مشخص  خب 
ندارم و  تمرینی هم  رقیب  اینکه  سخت می شود. ضمن 

تنهایی کار را سخت تر می کند.

چه اتفاقی را رقم بزنی، خیالت راحت می شود که به 
آن چیزی که می خواستی،رسیده ای؟

*حد نهایی ندارد. ثبت هر رکورد انگیزه را برای رکورد 
اصلی ام  برنامه  حاضر  حال  در  می کند.  بیشتر  بعدی 
اما هدف  است.  آسیایی 2022  بازی های  در  مدال آوری 
اصلی ام در بلند مدت حضور در المپیک و ثبت یک رکورد 

خوب در این رویداد است.

در گفت و گو با دختر کویر که رکورد 45 ساله پرش طول بانوان ایران را شکست
ریحانه مبینی: به دنبال یک رکورد خوب در المپیک هستم

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 09133۶19478 
از طریق پیامک یا تماس ،نشریه ما را  از طریق پست 

 تحویل بگیرید. 
031- 55456384

شاهکار
حالم خوش و بهاری است در نوبهار چشمت

صد باغ نرگس و ناز، ای گل نثار چشمت
سر تا به پا بهاری، لبخند روزگاری

پاییز ره نیابد در نوبهار چشمت
نقشی است ناب و طّناز، ترکیب راز و اعجاز

بگذار پرده گیرم از شاهکار چشمت
مضمون بکر و گیراست، گلواژه ای دل آراست

بازار شاعران داغ از ابتکار چشمت
با اقتصاد دل ها باید کمی مدارا

کاالی دلربایی است در انحصار چشمت!
قانونتان جدایی است؟ رأی شما نهایی است؟
مهر و وفا نخوانده است قانون گذار چشمت؟!

آه از تب نگاهت، از چشِم دل سیاهت
تا کی بسوزم از شوق در انتظار چشمت؟

شیرین بخند و بی باک، تا سرخوش و طربناک
باداِم وصل چینم از شاخسار چشمت

مستانه و متین است، مغرور و دلنشین است
شهزاده ای دلیر است اسفندیار چشمت

دور از گزند مانی ای لطف آسمانی
یاریگر تو باشد پروردگار چشمت

با شعر ناِب »مهشید«، دنیا تو را پسندید!
تنها نه من، که دل هاست زین پس دچار چشمت!!

مهشید تجّلیان 

چکامه


