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معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی:

 مراقب درج برچسب تقلبی 
بر روی محصوالت آرایشی و 

بهداشتی باشید

فقط مسئوالن مماشات گر 
بخوانند .. 

روزی که مسئوالن مماشات گر کاشان در برابر برگزاری 
و  آمدند  کوتاه  پارک  یک  در  عرفه  دعای  خودسرانه ی 
خودشان را به آن کوچه معروف! زدند، موج سوم کرونا 

در حال یورش آوردن بود. 
کرد  اعالم  گالبچی  دارالسالم  مدیریت  روزها،  همان  در 
دعای عرفه سنتی در این مجموعه برگزار نمی شود اما گویا 
مسئوالن مماشات گر کاشان نمی دانستند که در عصر 
شتاب انتقال داده های خبری، آن برگزاری خودسرانه و 
این اعالم ممنوعیت به سمع و نظر افکار عمومی می رسد 
و همگان نوع مدیریت مسئوالن شهر در برابر کرونا را به 

قضاوت خواهند نشست ...

پاسخ هیجانی کاشانی ها به 
نوسانات بورس

2

عجایب تاریکی یک 
پارک در ناجی آباد؛

»

 پارکی واقع در خیابان پیروزی )شهرک ناجی آباد( شب 
ها در تاریکی و ظلمت به سر می برد. از 14 چراغی که 
 3 فقط  دارند،  روشنایی  قابلیت  و  شده  نصب  آنجا  در 
چراغ روشن است. جالب تر اینکه در چند قدمی آن نیز 
در  باشد.  می  مستقر  شهرداری«  یک  »ناحیه  ساختمان 
این خصوص با مسئول ناحیه و همسایگان و مغازه داران 
اطراف پارک گفتگویی صورت گرفت. از مجموع صحبت 
های آنان معلوم شد که این پارک، حدود سه ماه است که 

روشنایی مناسبی ندارد....

با  نشستی  در   99 مهرماه  سوم  شنبه  پنج  صبح 
مدیران  و  کاشان، شهردار  امام جمعه شهرستان  حضور 
شهرداری در حوزه های عمرانی و ترافیک و همچنین 
شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  از  شماری  و  رییس 
راهور،  پلیس  نماینده  کاشان،  سپاه  فرمانده  دادستان، 
امور  مدیر  و  شهرستان  برق  اداره  و  مخابرات  مدیران 
شهری فرمانداری کاشان در سالن جلسات قرارگاه خاتم 
زیرگذر(  پروژه  )مجری  رجایی  شهید  االنبیاء-موسسه 
مختصات چند پروژه  شاخص شهری کاشان تشریح شد.

سعید ابریشمی راد- شهردار - در این نشست با بیان این 
که در سه سال گذشته بیش از 750 پروژه شهری در 
کاشان اجرا شده است گفت: اگر این تعداد پروژه را در 
روزهای خدمت خادمان مردم در این دوره از شهرداری 
تقسیم کنیم به ازای هر 1 و 4 دهم روز، یک پروژه در 
شهر اجرا شده است که این توفیق بدون حمایت های 

شورای شهر و پشت گرمی مردم میسر نبود.
وی احساس آرامش و رضایت مردم از زندگی در شهر را 
رسالتی سنگین بر دوش مدیران شهری دانست و افزود: 
80 درصد جامعه ما را زندگی شهرنشینی تشکیل می 
دهد لذا توجه به مقوله توسعه شهری و نگه داشت شهر 
اگر  و  توجه شود  بدان  باید  که  است  مسئولیت مهمی 
این توجه با عملکرد مطلوب همراه باشد رضایت مندی 

قاطبه مردم را فراهم می کند.
شهر،  مدیریت  در  که  این  بر  تأکید  با  کاشان  شهردار 
یادآور  دارند  نقش  و  سهم  مختلف  مسؤلین  و  نهادها 
چیز  همه  از  وظیفه  دو  شهر،  مدیریت  حیطه  در  شد: 
مهم تر است، توجه به جسم و کالبد شهر یعنی اجرا و 
پیشبرد پروژه های عمرانی و نگاه سخت افزاری به شهر 
و دیگری توجه و عنایت به روح شهر و جریان تعاملی 
بین مردم این زیستگاه بزرگ که این جلسه نمادی از 

روح شهر است.
شهری  توسعه  سخت  مسیر  تبیین  در  ابریشمی راد   
و  با توجه شرایط سخت  یادآور شد:  طی سالیان اخیر 
دشوار اقتصادی متأثر از مسائل سیاسی و بین المللی و 
منطقه ای و فضای حاکم در شهر، از ابتدای سال 97 با 
رشد بسیار فزاینده و غیرقابل تصور و بی سابقه و البته 
غیربرنامه ریزی شده هزینه ها مواجه بودیم که در این 
راستا هزینه های نگه داشت و توسعه شهر با بالغ بر 300 
بودجه  افزایش روبرو شد، حال آن که درآمد و  درصد 
و  ثابت  قبل  الی 4 سال  نسبت 3  به  اکنون شهرداری 

شاید کمتر شده است.
وی ادامه داد: در عین حال اما به لطف پرودگار و تالش 
در  شده  انجام  های  ارزیابی  و  عملکرد  عوامل،  همه 
شاحصه های مختلف نشان از رشد و بهبود دارد و این 

جز اعمال مدیریت بهره وری در منابع نیست.
و  ترافیکی  پروژه  به  اشاره  با  ادامه  در  کاشان  شهردار 
بزرگ زیرگذر غیرهمسطح شهر که با مسؤلیت معاونت 

قرارگاه  توسط  اجرا  و  شهرداری  ترافیک  نقل  و  حمل 
شود  می  اجرا  رجایی-  شهید  االنبیاء-موسسه  خاتم 

گفت: این پروژه در مدار شریان های مواصالتی 
در  و  یک  درجه  شریان های  جزو  کاشان، 
محدوده ورودی کاشان و به طول دو کیلومتر 
را  راوندی  محسوب می شود که محور قطب 
به جاده قدیم نطنز متصل می کند و در این 

مسیر چند میدان و تقاطع قرار دارد.
ابریشمی راد با بیان این که طی 10 سال اخیر 
و در ادوار شورا و شهرداران محترم قبلی، 5 
مشاور حوزه ترافیک نظر به اجرای این پروژه 
به صورت غیرهمسطح داده بودند تصریح کرد: 
در نهایت پس از کش و قوس های فراوان و 
ابراز نظرات مخالف و موافق، پروژه ترافیکی و 
سال  خرداد   20 غیرهمسطح،  زیرگذر  بزرگ 
گذشته با همراهی و همدلی ارگانهای مختلف 
آغاز شد و مقرر گردید که طی 24 ماه به پایان 

برسد، این در حالی است که تاکنون 15 ماه از شروع 
پروژه می گذرد.

امام  و  فقیه  ولی  نماینده  همچنین  نشست  این  در 
احداث  به  اشاره  با  سخنانی  در  نیز  کاشان  جمعه 
بقایای  بر  شهر  فرهنگی  زیرساخت  بزرگ ترین 
به  تبدیل  گفت:  کاشان  بافندگی  و  ریسندگی  کارخانه 
آن،  فعالیت  سوت  زمانی  که  کارخانه ای  مخروبه شدن 
را  اقتصادی یک جامعه  نموده و حیات  نوازش  را  شهر 
تأمین می کرد بسیار جای نگرانی است اما اکنون ایجاد 
مجموعه ای فرهنگی با ساختار و رنگ های زیبا، می تواند 

نشاط و پویایی را به جامعه کاشان تزریق کند.
آیت اهلل عباسعلی سلیمانی با اشاره به روایتی از موالی 
متقیان مبنی بر ضرورت محاسبه و مقایسه دیروز، امروز 
و آینده گفت: ما باید ضمن آگاهی از شرایط گذشته و 
تبیین وضعیت کنونی و مقایسه این دو دوره به دنبال 

ترسیم چشم انداز فردای خود نیز باشیم.
در  رهبری  معظم  مقام  هدف گذاری  یادآوری  با  وی، 
حوزه  در  جهانی  استانداردهای  به  رسیدن  خصوص 
علمی طی نیم قرن عنوان کرد: چنانکه امروز با وجود 

مشاهده  را  علمی  توسعه  روند  ادامه  مقطعی،  رکودی 
دانشگاه  انتخاب  با  نیز  منطقه  در  که  اتفاقی  می کنیم 
کاشان به عنوان ششمین دانشگاه برتر کشور شاهد آن 

هستیم.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان با تأکید بر تالش 
و  اسالمی  انقالب  به  نسبت  واگرایی  زمینه  در  دشمن 
لزوم  بر  نظام،  ارزشمند  دستاوردهای  ساختن  کمرنگ 
تبلیغ صحیح اقدامات و فعالیت ها به منظور تقویت امید 

و روحیه جامعه تأکید کرد.
فرهنگی  پردیس  احداث  به  اشاره  با  اهلل سلیمانی  آیت 
شهر،  فرهنگی  زیرساخت  بزرگ ترین  عنوان  به  کاشان 
برای  بافندگی  و  ریسندگی  کارخانه  بقایای  از  استفاده 
دست  از  افزود:  و  شد  متذکر  را  آن  اجرایی  عملیات 

رفتن صنعت نساجی بسیار مضرر و جای نگرانی است 
اتفاقی که متاسفانه به دلیل ضعف مدیریت در زمینه ها 
و مجموعه های مختلف صنعت نساجی نظیر قائم شهر، 
مجموعه ای  ایجاد  اکنون  اما  داده  روی  و...  بلوچ  بافت 
و  نشاط  می تواند  زیبا،  رنگ های  و  ساختار  با  فرهنگی 

پویایی را به جامعه کاشان تزریق کند.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان همچنین راه اندازی 
کارگاه قرارگاه خاتم االنبیاء و تجهیز آن در بطن شهر را 
نشانه ای از تعامل و تفاهم کارفرما و مجری پروژه بزرگ 

زیرگذر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی دانست.
از  مردم  مختلف  اقشار  برای  درآمد  تولید  لزوم  بر  وی 
طریق ارتقای شاخص های توریستی تأکید کرد و افزود: 
و  تمدنی  تاریخی،  حلقه های  میان  ارتباط  ایجاد  با 

فرهنگی شهر می توان این امر را محقق کرد.
دینی  و  مذهبی  توریست  تقویت  سلیمانی  اهلل  آیت 
توریست  جامع  طرح  تعریف  قالب  در  را  دارالمومنین 
معنوی و گروه های زیارتی خواستار شد و افزود: شاید 
از لحاظ مذهبی رقابت با شهری مانند مشهد به عنوان 
پایتخت حقیقی و قلب ایران اسالمی ممکن نباشد اما 
با  تمدن  مهد  عنوان  به  کاشان  منطقه  دیگر  سویی  از 

تاریخی بیش از 7500 سال و همچنین میزبانی از 400 
امامزاده که تعدادی از آنان فرزندان بالفصل امام معصوم 
هستند دارای جایگاهی ممتاز و بی بدیل 

است.
در حاشیه  کاشان همچنین  امام جمعه 
سپهبد  زیرگذر  پروژه  از  میدانی  بازدید 
شهید حاج قاسم سلیمانی در گفت وگو 
این  اجرای  به  اشاره  با  کاشان،  رادیو  با 
عرض های  وجود  و  ستون  بدون  پروژه 
همچنین  و  آن  در  متری   30 و   22
این  کرد:  بیان  فنی،  ویژگی های  سایر 
سنگین  بسیار  پروژه های  از  یکی  پروژه 

و اعجازآمیز محسوب می شود.
اینکه این پروژه در صورت  با بیان  وی، 
کم نظیر  افتخارات  جزو  بهره برداری 
کشور به شمار می رود خاطرنشان کرد: 
شاهد   روز  یک  در  تنها  اصفهان  استان 
پروژه ای  برای  بتن ریزی  مکعب  متر   880 و  هزار  یک 

درون خود بود که این یک افتخار است.

توصیف گرانمایه از طرح های عمرانی شهر 
در کاشاِن 98 و 99؛ 

معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان نیز در نشست 
تشریح پروژه های شهری کاشان گفت: در طول 27 سال 
خدمت خود در حوزه اجرایی و عمران، برای نخستین 
و  کیفی ترین  ترین،  سابقه  بی  تجربه ی  حال  در  بار 
شهر  در  عمرانی  های  پروژه  حال سخت ترین  عین  در 
ها،  پروژه  این  بخش  ترین  معمولی  که  هستم  کاشان 
های  پروژه  با  مقایسه  در  افزون تری  کوشش  و  تالش 

سالیان قبل شهر می طلبد.
برای  جلسات  این  تداوم  شد:  یادآور  گرانمایه  بهروز 
هایی  پروژه  اجرایی  تالشگران بخش  به  بخشی  روحیه 
به  نسبت  باالتری  و کیفی و کالس  از سطح کمی  که 
تواند  می  است،  برخوردار  گذشته  سالیان  های  پروژه 

بسیارمؤثر باشد. 
پروژه های  اجرایی  نیروهای  که  این  به  اشاره  با  وی 
شهری در گذشته ها، از زمان و حتی خانواده خود برای 

پیش برد طرح ها مایه می گذاشتند تصریح کرد: سختی 
عوامل  که  است  به حدی  اکنون  کار  گسترده  و حجم 
اجرایی پروژه ها، اکنون چندین برابر از اعتبار و آبروی 
خود نیز برای به ثمرنشستن تالششان هزینه می کنند.
مدیریت  رویکرد  به  اشاره  با  همچنین  گرانمایه  بهروز 
شهری در توسعه فضاهای فرهنگی در نقاط کم برخوردار 
با  مهر  فرهنگ سرای  تئاتر  آمفی  افزود:احداث  شهر 
فقدان  در  شهر  مشکل  به  توجه  با  نفر   650 ظرفیت 
مرکزی برای میزبانی همایش ها، مراسم ها و جشنواره 
این،  بر  عالوه  و  است  اهمیتی  حائز  نکته  فرهنگی 
نگاه  شهر،  مختلف  نقاط  در  فرهنگ  خانه های  ایجاد 
و  کم برخوردارتر  بخش های  در  شهرداری  عدالت محوِر 

دارای سکونت گاه های غیررسمی را نشان می دهد.

احداث ابرپروژه زیرگذر، جسارت شهردار و 
همراهی شورا بود

توصیف  در  نیز  کاشان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
بزرگترین پروژه ترافیکی کاشان گفت: ابرپروژه زیرگذر 
شهر  برای  دیگری  بزرگ  اتفاقات  سرآغاز  می تواند 
نشست  در  که  پورعسگری  علی رضا  باشد.  کاشان 
تشریح مختصات و در یک نگاه جامع نگر درباره پروژه 
این  احداث  عوامل  از  کاشان،  شهری  شاخص  های 
زیرساخت بزرگ قدردانی کرده بود در ارتباط تلفنی با 
دغدغه ها  مهم ترین  را جزو  ترافیک  رادیو صبح سیلک، 
زمره ی خواسته های  در  و حتی  مطالبات شهروندان  و 
شهر  اسالمی  شورای  انتخابات  زمان  در  مردم  اصلی 
قاسم  سردار  شهید  زیرگذر  پروژه  افزود:  و  دانست 
شهرداری  ساله   90 تاریخ  پروژه  بزرگ ترین  سلیمانی 
است و مطالعات انجام این پروژه از سال ها قبل انجام 
شده بود و این جسارت شهردار و همراهی شورا بود که 

اجرای آن را محقق کرد.
وی با اشاره به قرارگاه خاتم االنبیاء به عنوان پیمانکار 
پروژه یادآور شد: قرارگاه که سابقه کارهای کالنی مثل 
احداث بزرگراه امام علی، تونل توحید و دوطبقه کردن 
بزرگراه صدر را در کارنامه کاری خود دارد برای اجرای 
این پروژه انتخاب شد که این نخستین همکاری قرارگاه 
با شهرداری کاشان است و انتظار می رود این همکاری 

برای اجرای پرژوه های دیگر در آینده ادامه یابد.
به  نسبت  بسیار  شهروندان  اینکه  بیان  با  پورعسگری 
و حتی  امیدوار هستند  و  پروژه خوشحال  این  اجرای 
سختی  باوجود  نیز  پروژه  محدوده  در  ساکن  اهالی 
کنند  می  تحمل  تواضع  و  بزرگواری  با  درگیر،  های 
قوی  درآمد  به  منوط  ها  پروژه  نوع  این  اجرای  افزود: 
پرداخت  شهروندان  داریم  انتظار  و  است  شهرداری 
تعهدات مالی و عوارض را به موقع انجام دهند چرا که 
مشارکت  همین  پروژه ها  اجرای  منابع  تأمین  راه  تنها 

مردم است.

نشست 
تشریح مختصات پروژه  

های شاخص شهری 

ادامه در صفحه3

انحراف تریلی حامل الکل و 
سوختگی ۱۲ نفر

 و سه خودرو

کشف و جمع آوری ۶۸ 
کیلوگرم مخدر ماشروم 

بیجک، سندی معتبر در 
کسب و کار بازار قدیم

ادامه در صفحه 3

نباید از تاثیرگذاری هنر 
در حوزه فرهنگ عمومی، 

2غفلت کرد

تأکید شهردار بر جبران افزایش 300 درصدی 
هزینه ها با تالش بیشتر و بهره وری در منابع

 »زیرگذر« از پروژه های اعجازآمیز و جزو 
افتخارات کم نظیر کشور است

4

2

2
صفحه 2

مسئول ناحیه شهرداری: همسایه ها 
دوست دارند پارک خاموش باشد!

«همسایه ها: ما موافق روشنایی هستیم!
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وب  از  نقل  به  سیلک  مردم  گزارش  به 
دا، معاون غذا و دارو دانشگاه، از عوارض 
بهداشتی  و  آرایشی  کاالهای  مصرف 

تقلبی و غیر استاندارد خبر داد.
محسن تقی زاده گفت: کاالهای قاچاق 
عوارض مختلفی را بر روی قسمت های 
مختلف بدن از جمله چشم، پوست و مو 
ایجاد می کند و فلزات سنگین موجود 
برای سالمتی  را  مواد، خطراتی  این  در 

فرد به دنبال دارند.
وی، با بیان اینکه معموال مصرف کنندگان 
بیماری های  به  غیرمجاز  آرایش  لوازم 
دچار  پوستی  مخصوصا  و  عمومی 
از  زیادی  نمونه های  افزود:  می شوند، 
واکنش های  جمله  از  بیماری ها  انواع 
آلرژیک پوستی و چشمی با استفاده از 

این گونه کاالها دیده شده است.
معاون غذا و دارو دانشگاه تصریح کرد: 
کاالی  اصالت  از  اطمینان  برای  مردم 
برچسب  به  توانند  می  استفاده  مورد 

بر  بهداشت  وزارت  سالمت  و  اصالت 
کاالهای سالمت محور از جمله آرایشی 
و بهداشتی توجه کرده و برای کنترل و 
را  اصالت کاال  اصالت کاال، کد  استعالم 
به سامانه پیامکی 20008822 ارسال و 

TTAC. یا از طریق اینترنت به سامانه
استعالم  را  اصالت  کد  و  شده  وارد   IR

نمایند.
ممکن  باشید  مراقب  کرد:  توصیه  وی 
است برچسب تقلبی بر روی محصوالت 

قاچاق الصاق گردد و برای شناسایی این 
پیامکی  سامانه  که  فرمائید  دقت  مورد 
از  پس  و  باشد  مذکور  شماره  دقیقا 
استعالم پاسخ دقیق به شما ارسال شود.
اینکه  بیان  با  ادامه  در  زاده،  تقی 
مواد  شامل  محور  سالمت  کاالهای 
غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی 
باشند،  می  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  و 
قاچاق  میزان  بیشترین  داشت:  اظهار 
حوزه  در  محور  سالمت  کاالهای 
و  بوده  بهداشتی  آرایشی  فرآورده های 
حدود  باال  آوری  سود  بدلیل  متاسفانه 
صورت  به  محصوالت  این  درصد   50

قاچاق وارد کشور می شوند.
بر  عالوه  کاال  قاچاق  شد:  یادآور  وی 
اقتصای  آسیب های  فعالیت  کردن  وارد 
داخلی  تولیدات  کارآفرینی،   بر  می تواند 
و نیروی کار نیز تاثیر گذار باشد و این 

حوزه ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

به گزارش مردم سیلک؛ فدایی »مدیر 
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری کاشان« در 
توضیح این خبر گفت: در پی انحراف 
 15 در  صنعتی  الکل  حامل  تریلر 
 12 کاشان-نطنز  اتوبان  کیلومتری 
دچار  خودرو  سه  سرنشینان  از  نفر 

سوختگی شدند.
ستاد  به  حادثه  اعالم  با  افزود:  وی 
تیم های  کاشان،   125 فرماندهی 
امدادنجات  و  حریق  اطفاء  عملیاتی  

سازمان به محل حادثه اعزام شدند.
عینی  مشاهدات  فدایی  گفته  به 
تریلر  که الستیک  بوده  آن  از  حاکی 
ترکیدگی  دچار  حرکت  حال  در 
پرت  بیرون  به  الکل  دو مخزن  شده، 
و با خودروی پیکان  برخورد و موجب 

وقوع آتش می شود.
خودروهای  به  حریق  نهایت،  در 
آن مسیر  در  که  پرایدی  و  پژو 206 

گرفتن  آتش  موجب  و  سرایت  بودند 
از  تن   12 سوختگی  و  خودروها 

سرنشینان خودرو می شود.آتش نشانان 
ایستگاه های 4و 5 سازمان با توجه به 
الکل  باالی  اشتعال زایی  و  نوع حادثه 
و  داشته  حضور  محل  در  همچنان 
انتقال  و  خطر  رفع  عملیات  پایان  تا 
الکل ها در قالب تیم احتیاط از حریق 

حضور خواهند داشت. 
آتش  سازمان  عمومی  روابط  مدیر 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  نشانی 
و  شهروندان  از  شد:  یادآور  کاشان 
مواقع  در  تا  خواهیم  می  هموطنان 
برای  را  مسیر  رانندگی  سوانح  بروز 
آتش نشانی  نظیر  امدادی  خودروهای 
در محیط  تجمع  از  و  داشته  نگه  باز 
حادثه جدا خودداری کنند و مامورین 
امداد و نجات سازمان آتش نشانی و 
وظایف  انجام  در  را  ایمنی  خدمات 

خود یاری نمایند.

نباید از تاثیر گذاری هنر در حوزه فرهنگ عمومی، غفلت کرد
به گزارش مردم سیلک، به نقل از روابط 
اسالمی   ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی 
بازدید  ای  دوره  برنامه  در  نمکی  میثم 
آموزشگاه   5 از  پوشش  تحت  مراکز  از 
نقاشی شهرستان  و  آزاد هنری طراحی 

کاشان بازدید کرد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
با  بازدیدها  این  در  کاشان  شهرستان 
نباید  گفت:  جامعه  در  هنر  نقش  اشاره 
فرهنگ  حوزه  در  هنر  گذاری  تاثیر  از 

عمومی، غفلت کرد.
وجود  و ضرورت  نقش  بر  ادامه  در  وی 
آموزشگاه های هنری مجوزدار در سطح 
حضور  خواستار  و  تأکید  شهرستان 
جدید پررنگ هنرمندان در فعالیتهای آموزشی  نسل  به  هنری  تجارب  انتقال  مسئول و  مدیران  بازدیدها  این  شد.در 

با  نقاشی  و  طراحی  های  آموزشگاه 
تشریح  به  مختلف  های  بخش  معرفی 
آموزشی  های  برنامه  و  فعالیت ها  نحوه 
مختلف  مقاطع  هنرجویان  تعداد  و 

آموزشگاه خود پرداختند.
بازدید میثم نمکی رئیس اداره فرهنگ 
از  کاشان  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و 
صدوری،  نقاشی  و  طراحی  آموزشگاه 
پردیس  و  تیدا  راحمی،  الملک،  کمال 
سه شنبه اول مهر ماه صورت گرفت که 
سینمایی  هنری  معاون  نظافتی  محمد 
هنری  امور  کارشناس  صابری  خانم  و 
کاشان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
نیز حضور داشتند، این بازدید ها ادامه 

خواهد داشت.

صادرات کاشان در نیمه نخست سال
استان  گمرک  ارزیابی  واحد  مسئول  نوروزی،  مراد  علی 
اصفهان مستقر در کاشان گفت: 179 هزار و 920 تن انواع 
کاال به ارزش 108 میلیون و 339 هزار و 935 دالر در نیمه 
نخست امسال از این شهرستان به خارج از کشور صادر شده 
است. بیشترین کاال های صادراتی کاشان در این مدت، فوالد 

شامل ورق و میلگرد و پس از آن فرش ماشینی بود.
...............................

اجرای طرح حفاظت و نجات بخشی درختان باغ فین
برای  گفت:  میراث فرهنگی  اداره  رئیس  سرمدیان،  مهران 
اجرای این طرح 570 میلیون ریال از اعتبارات ملی هزینه 
شده است. درختان سرو و چنار با ارتفاع حدود 20 متر از سه 
جهت تاج پوشش و از رأس تا پایین درخت به صورت شبانه 
با آب و صابون ارگانیک پالیزین به منظور زدودن گرد و غبار 
و باز شدن روزنه های گیاه، همچنین مبارزه با آفات گیاهی 
همچون کنه، تارعنکبوت و شپشک با استفاده از روش های 

غیر شیمیایی و کامال ارگانیک شستشو شد.
...............................

الحاق خانه رضوی به فرهنگسرای معراج
سعید ابریشمی راد، شهردار کاشان گفت: خانه رضوی یادگار 
قاجار واقع در دروازه ملک آباد و در مجاورت باروی تاریخی 
کاشان است. با تغییرکاربری و ایجاد فضای فرهنگی و هنری 
این خانه با زیربنای هزار و 100 متر مربع به فرهنگسرای 
معراج ملحق خواهد شد. برای مرمت و بازسازی این خانه 
تاریخی که در آستانه تخریب کامل بود بیش از 15 میلیارد 
ریال هزینه شده است. این خانه تا پایان امسال به بهره برداری 

خواهد رسید.
...............................

مدیر جدید جهاد کشاورزی معرفی شد
در آیینی، رضا مظلومی به عنوان مدیر جدید جهاد کشاورزی 

کاشان معرفی و از خدمات مجید کافی زاده قدردانی شد.
...............................

کاهش سن بیماران بدحال کرونایی
سیدعلیرضا مروجی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
گفت: کاهش سن بیماران بدحال مبتال به کرونا در این مطقه 
نگران کننده است. اکنون کمترین سن 34 سال است، در 
حالی که این موردها برای بیماران در سنین باال رخ می دهد.

...............................
6 ماه حبس برای مزاحمت تلفنی

محمد علی پیراسته، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری گفت: فردی که در تماس های متعدد با 
سامانه  125 نسبت به ایجاد مزاحمت و اخالل در عملکرد این 
سامانه اقدام کرده بود با حکم مرجع قضایی به 6 ماه حبس 
تحقیقات  از  پس  دادگستری  قاضی  شد.  محکوم  تعزیری 
مقدماتی و بررسی گزارش دستگاه های مختلف، به دستگیری 

مالک تلفن همراه مورد نظر حکم داد.
...............................

راه یابی کاشان به مرحله نهایی نخستین دوره 
شهرهای خالق فرهنگ و هنر

میثم نمکی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی از راه یابی 
کاشان به مرحله نهایی نخستین دوره شبکه شهرهای خالق 
فرهنگ و هنر کشور در بخش سینما و هنرهای نمایشی خبر 
داد و گفت: بر اساس فراخوان بخش های مختلف جشنواره 
شامل هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، موسیقی، مد و 
لباس، صنایع سنتی، ادبیات، سینما، صنعت بسته بندی و 
چاپ، رسانه و مطبوعات و بازی های رایانه ای و هر شهر در 
سه رشته، مجاز به شرکت در رقابت بود که کاشان در بخش 
سینما و هنرهای نمایشی پس از داوری  به مرحله نهایی راه 

یافت.
...............................

مرکز نگهداری معتادان متجاهر راه اندازی می شود
محسن یارمحمدیان، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر استان اصفهان از راه اندازی یک مرکز برای نگهداری 
معتادان متجاهر در کاشان خبر داد و گفت: بر اساس ماده 
15 قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر سال 76، معتادی که 
به دنبال درمان خودش باشد، مجرم نیست. اما بر اساس ماده 
16 این قانون، هر فرد معتادی که به دنبال درمان خودش 

نباشد، مجرم شناخته می شود.
...............................

کاشانی ها از مراجعه به دانشگاه علوم پزشکی برای 
واکسن آنفلوآنزا خودداری کنند

محسن تقی زاده، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی 
از توزیع واکسن آنفلوآنزا در این منطقه خبر داد و گفت: 
به سایر  واکسن  تزریق  ابالغی  اساس دستورالعمل های  بر 
گروه های سنی غیر از واجدان شرایط توصیه نمی شود، از این 
رو مردم از مراجعه حضوری به واحدهای ستادی دانشگاه 
خودداری کنند. با توجه به فرا رسیدن فصل سرما با هدف 
تأمین و حفظ سالمت آحاد جامعه به ویژه گروه های پرخطر 
و آسیب پذیر از ابتال به آنفلوآنزای فصلی، واکسن به صورت 

تدریجی و مرحله ای به واجدان شرایط تزریق می شود.
...............................

فعالیت بیش از 2 هزار طلبه در منطقه
میثم یوسفی، مدیر مرکز خدمات حوزه های علمیه منطقه 
کاشان گفت: پنج هزار و 729 نفر طلبه در این منطقه داریم 
که در حال حاضر 2 هزار و 200 نفر از آنها فعال و یک هزار 
و 932 نفر غیرفعال هستند. 19 حوزه علمیه شامل کاشان، 
نطنز، قمصر، برزک و نراق در مجموع زیر پوشش قرار دارد 
که برای برادران شامل هشت مرکز در کاشان و پنج مرکز در 
شهرستان های تابعه و برای خواهران نیز سه مرکز در کاشان 

و سه مرکز در شهرستان های تابعه است.
...............................

رتبه نخست کاشان در نیروگاه های خانگی کشور
مسعود خاندایی، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری گفت: 
این شهرستان رتبه نخست نیروگاه های خانگی کشور را از 
لحاظ تعداد به خود اختصاص داده است. تعداد مشترکان 
خانگی دارای نیروگاه 84 عدد با ظرفیت 830 کیلووات در 
ساعت است و این مزیتی به شمار می رود که یک خانواده 
از ظرفیتی بدون استفاده مانند پشت بام خانه به عنوان یک 
محل تأمین انرژی مورد نیاز و هم کسب درآمد استفاده کند.

کاشان در نیم نگاه

و  آموزش  موزه  جاویدپناه/  علی 
با  همزمان  در سال95  کاشان  پرورش 
و  آموزش  تأسیس  سالگرد  یکصدمین 
اندازی شد.  پرورش این شهرستان راه 
اما از سال98 تاکنون در سکوت کامل 
خبری تعطیل گردیده و در حال حاضر 
اتباع افغانستانی در آن ساکن هستند.

و  طاهر  امامزاده  جنب  موزه،  این 
به روایتی، منزل  و  واقع گشته  منصور 
که  بوده  کتابچی  مرحوم جواد  قدیمی 
کاشان  پرورش  و  آموزش  مدیریت  به 

اهداء شده است.

حضور  با  پیش  سال  چهار  مکان،  این 
آموزش  مدیرکل  قائدیها  حسن  محمد 
خدمتی  محمود  و  استان  پرورش  و 
پرورش  و  آموزش  اداره  وقت  رئیس 
شده  گفته  اما  گردید.  افتتاح  کاشان 
به  منجر  جدید،  مدیریت  مخالفت 

توقف فعالیت آن شده است.
تصاویر،  اسناد،  شامل:  مذکور  موزه 
وسایل کمک آموزشی و اداری، کالس 
درس قدیم و مکتبخانه بود که تاکنون 
بسیاری از دانش آموزان از آنجا بازدید 
کرده اند و قرار بوده مکانی برای درس 

تاریخ بچه ها باشد.
موزه  چنین  تعطیلی  است  بدیهی 
مدیریت  برنامگی  بی  از  حکایت  ای 
آموزش و پرورش کاشان دارد. اینگونه 
تصمیمات مقطعی و نظرات سلیقه ای 
انرژی می شوند و  باعث اتالف وقت و 
آماده  جهت  را  انبوهی  های  سرمایه 
می  بین  از  وسایل  برچیدن  و  سازی 

برند.
توضیح  مربوطه،  مسئوالن  امیدواریم 
این  برای  موجهی  دلیل  و  کننده  قانع 

کار داشته باشند.

در سکوت کامل خبری؛
موزه ای که سکونتگاه  اتباع افغانستانی شد! کمک بیش از 4 میلیارد ریالی خیران در شور عاطفه ها

امیرحسین شیخ استرکی، رئیس کمیته امداد کاشان گفت: 
امسال خیران کاشانی در شور عاطفه ها بیش از 4 میلیارد ریال 
برای کمک به تحصیل دانش آموزان نیازمند کمک کردند. 
بیش از 500 دانش آموز نیز تحت پوشش کمیته نیازمند 

تجهیزات آموزشی هوشمند هستند.
...............................

احصای اراضی دولتی در محوطه باستانی سیلک 
فرماندار کاشان گفت: حدود 25 هکتار از اراضی دولتی در 
محوطه باستانی سیلک احصا شده است. عملیات نقشه برداری 
این اراضی انجام و روال قانونی برای صدور سند در حال انجام 
است. با توجه به دستور استاندار اصفهان برای تأمین معوض 
پالک ها در تالش هستیم بخشی از قطعات زمین تفکیکی 
دولت در محدوده شهری با کاربری مسکونی به عنوان معوض 

به مالکان واگذار شود.
...............................

جهاد آتش نشانان در مهار حریق آرایشگاه 
آتش نشانی  سازمان  عمومی  روابط  مدیر  فدایی،  اله  روح 
مردمی  گزارش  از  پس  گفت:  شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
از حادثه آتش سوزی در این مغازه به ستاد فرماندهی این 
سازمان خودرو های اطفائیه آتش نشانی از ایستگاه شماره دو به 
محل حادثه اعزام شدند. با تالشی بی وقفه آتش نشانان ایثارگر 
موفق به مهار و اطفاء و مانع از گسترش حریق به مغازه های 
اولیه نشت گاز  همجوار شدند. علت حریق در بررسی های 

شهری در محل تشخیص داده شد.
...............................

رونمایی کتاب »نامه هایی به همسر کارآفرینم« 
فاطمه حسیبی نویسنده این کتاب گفت: این کتاب روایتی از 
خلق یک برند ایرانی و یک اثر ماندگار در حوزه اخالق، باهم 
بودن و عاشقانه زیستن و رمز پایداری و موفقیت زوجی است 
که فعل خواستن را با یکدیگر صرف کردند. این کتاب  141 
صفحه و با شمارگان هزار نسخه توسط انتشارات نگاه نوین 

چاپ و منتشر شده است.
...............................

کشف و جمع آوری 68 کیلوگرم مخدر ماشروم 
حسین بساطی، فرمانده انتظامی کاشان گفت: فردی که در 
یکی از شبکه های اجتماعی اقدام به تبلیغ و فروش مواد مخدر 
پلیس  مأموران  پایش  و  ماشروم می کرد، در عملیات رصد 
مبارزه با مواد مخدر شناسایی و دستگیر شد. در بازدید از 
مخفیگاه متهم بیش از 68 کیلوگرم مواد اولیه ساخت مخدر 
ماشروم کشف شد. مخدر ماشروم، قارچی چتری شکل حاوی 
ماده توهم زای سیلوسایبین و سیلوسین با خاصیت روانگردانی 
باال است. این مخدر به محض ورود در سیستم گردش خون با 
تقلید از عملکرد سرتونین در مغز، باعث تغییر در آگاهی فرد 
می شود و آسیب های جدی به دستگاه عصبی و سلول های 

خاکستری مغز می رساند.
...............................

دستگیری دو متخلف شکار و صید 
الهیار دولتخواه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست گفت: دو 
متخلف شکار و صید همراه با الشه یک بزغاله وحشی در 
منطقه حفاظت شده قمصر و برزک شناسایی و دستگیر شدند. 
از این دو متخلف، ادوات شکار، یک اسلحه و موتورسیکلت 

کشف و ضبط و تحویل مراجع قضایی شد.
...............................

انصراف باریج اسانس از لیگ برتر والیبال بانوان
محمدرضا واعظ، مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس 
کاشان گفت: با توجه به شرایط حاد ایجاد شده در کاشان در 
این برهه از زمان و تأکید هیأت مدیره باشگاه به حفظ سالمت 
با  بازیکنان در راستای مسئولیت اجتماعی و همگام بودن 
تصمیمات مسئوالن شهر و استان، این تیم از حضور در لیگ 
برتر والیبال بانوان کشور در سال 1399 صرف نظر کرده است.

...............................
اجرای طرح محوطه سازی اطراف باغ فین

چهار  منطقه  ترافیک  و  عمرانی  معاون  دایی،  محمدرضا 
شهرداری گفت: برای جلوگیری از رفت و آمد وسایل نقلیه 
در کناره دیواره باغ فین و نیز افزایش زیبایی این بنای تاریخی 
800 متر سنگ چینی، 150 متر آجر واکوب و 200 متر 
قلوه سنگ مصالح اجرا شد. همچنین 36 پایه نوری در فاصله 
استاندارد باغ فین نصب و تا پایان سال نورپردازی تمام بنا های 

تاریخی انجام می شود.
...............................

پرداخت 514 میلیارد ریال تسهیالت 
بنگاه های اقتصادی

حسن رمضانی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
نشست کارگروه بانک های کاشان گفت: 514 میلیارد ریال 
تسهیالت بنگاه های اقتصادی در قالب هزار و 285 پرونده به 

متقاضیان پرداخت شده است.
...............................

آغاز برداشت گردو از باغ های کاشان
عباس معینی فر، مدیر اداره بهبود تولیدات جهاد کشاورزی 
سطح باغ های گردوی این شهرستان را 539 هکتار بیان کرد 
و گفت: از هر هکتار 2500 کیلوگرم محصول خشک برداشت 
و پیش بینی می شود امسال 1322 تن گردو برداشت شود. 
بخش برزک و نیاسر بیشترین میزان تولید گردو در شهرستان 
را به خود اختصاص داده اند. با برداشت این مقدار گردو بیش 
از 900 میلیارد ریال عاید کشاورزان می شود. میزان برداشت 

گردو نسبت به سال گذشته 30 درصد رشد داشته است.
...............................

راهیابی فیلم کوتاه »مالقات آخر« به جشنواره 
مقاومت

محمد مهدی فکریان، نویسنده و کارگردان فیلم »مالقات 
آخر« با اشاره به اینکه این فیلم در فروردین ماه 99 و به تهیه 
کنندگی محسن مشرقی تولید شد، گفت: این اثر در مؤسسه 
رویش رسانه تولید شد و بازیگر این اثر نیز زهرا شیخ آرانی 
بود. این فیلم کوتاه، روایت کننده رشادت ها و دالور مردی های 
تالشگران مدافعان سالمت در منطقه کاشان در زمان شیوع 
است. این فیلم به یاد نخستین شهید مدافع سالمت منطقه 
کاشان، دکتر مجید فرهاد تولید شد که از سوی دبیرخانه 
به بخش  مقاومت،  فیلم  المللی  بین  شانزدهمین جشنواره 

مدافعان سالمت این جشنواره راه پیدا کرد.

کاشان در نیم نگاه

در 15 کیلومتری اتوبان کاشان-نطنز رخ داد ؛ 
انحراف تریلی حامل الکل و سوختگی ۱2 نفر

 و سه خودرو

در  کارشناسان  اعتقاد  به  برزکی/  مهدی وطن خواه 
بازار سرمایه، بخشی از افت شدید قیمت سهام شرکت ها 
و همچنین شاخص بورس طی دو ماه اخیر متاثر از  رفتار 
هیجانی معامله گران می باشد. سهامداران و تازه واردان 
بازار و  تحلیل  بدلیل داشتن ضعف در  بازار سرمایه  به 
رفتار هیجانی در بازار بورس روزهای تلخی را رقم زدند. 
اتفاقات اخیر نشان داد، ریسک روی دیگر بازار بورس 
می باشد و نداشتن دانش الزم و پیروی کورکورانه در 
معامالت چیزی جز ضرر و زیان برای خود و دیگران به 

همراه نخواهد داشت.
از این  بازار سرمایه  نیز   نحوه عملکرد کاشانی ها در 
غائله مستثنی نبوده و با توجه به اطالعات بدست آمده، 
گرچه ارزش ریالی معامالت مردم این شهرستان در بازار 
بوشهر،  همچون  استان  مراکز  برخی  به  نسبت  بورس 
داد  نشان  ولی  است،  داشته  برتری  سنندج  و  سمنان 
هنوز بورس و فرهنگ بورس در این شهرستان جایگاه 

مناسب خود را پیدا نکرده است.
بر اساس گزارشات، بازار بورس که 3 ماهه ابتدای سال 
99 را سبز سپری و سود خوبی نصیب سهامدارن کرده 

و جز اصالحی کوتاه در اردیبهشت ماه، به زبان خودمانی 
آب در دل کسی تکان نخورده بود. اما سهامدارن 3 ماهه 

دوم متفاوتی  را نسبت به 3ماهه قبل سپری کردند. 
البته در تیرماه و اولین ماه از تابستان  بورس توانست 
اقتدار خود را حفظ کند وکاشانی ها  با حجم معامالتی 
حدود 391 میلیارد تومانی  با 225 میلیارد تومان خرید 
و 165 میلیارد تومان فروش بهترین ماه بورسی خود را 

تجربه کردند. 
گرچه با پا گذاشتن به مرداد ماه  حجم معامالت این 
اما صف  شهرستان  به 466 میلیارد تومان نیز رسید، 
به حجم  تومانی  ارزش حدودی 254میلیارد  با  فروش 
خرید سهام با ارزش 216 میلیارد تومان می چربید و 
بازار و رشد  مردم متاثر از هیجانات به وجود آمده در 
سریع بازارهای رغیب همچون مسکن، طال و ارز برای 
کسب سود بیشتر و گریز از ضرر و زیان، به تبعیت از 
فروش سهام خود کرده و صف های  به  اقدام  یکدیگر 

فروش تشکیل شد. 
سهامدارن  ماه  شهریور  در  نبود،  ماجرا  تمامی  این  اما 
کاشانی همچون دیگر مردم ایران که انتظار داشتند با 

وعده های گشایشی دولت و پیگیری های مجلس بازار 
بتواند ثبات خود را حفظ کند و بار دیگر رونق گذشته 
را تکرار شود. روز های پر نوسانی را در بازار بورس می 
گذراندن که در نهایت با کاهش معامالت خود به ارزش 
بر  فروش  برتری صف  و  تومان  حدودی  188میلیارد 
خرید به عملکرد بازار پاسخ منفی داده و بازار سرمایه با 

شاخص منفی تابستان را به پایان رساند.
درپایان باید گفت، گرچه اوضاع نابسامان بورس را تنها 
نمی توان به حساب نحوه تصمیم گیری 10 درصدی 
اعتقاد  به  بلکه  نوشت  سرمایه  بازار  در  ها  حقیقی 
کارشناسان شیطنت حقوقی ها نیز بی تاثیر نبوده است 
اقتصادی  فعالیت  پا گذاشتن در هر  باید پذیرفت  ولی 

نیاز به دانش خاص خود دارد. 
از جنبه دیگر نیز نباید از وظیفه دولت و دستگاه های 
مربوطه در زمینه صیانت از دارائی مردم چشم پوشید، 
چرا که مردم به تأسی از سخنان و وعده های مسئولین 
دارائی خود را راهی بازار سرمایه کرده اند و ادامه این 
روند می تواند بحران های اقتصادی و اجتماعی به همراه 

داشته باشد. 

پاسخ هیجانی کاشانی ها به نوسانات بورس 

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی:
 مراقب درج برچسب تقلبی بر روی محصوالت آرایشی و بهداشتی باشید
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خوانندگان فرهیخته
 به علت کمبود و گرانی کاغذ، ممکن است 
که نشریه مردم سیلک از طریق دکه های  

 روزنامه فروشی به دست شما نرسد.
کوتاه ترین و مطمئن ترین راه تهیه نشریه، 
اشتراک آن می باشد.  با پرداخت مبلغ 15 
هزار تومان برای اشتراک یکساله و ارسال 
آدرس خود به شماره 09133619478 از 

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

03۱- 55456384

mardomesialk@gmail.com  

دنا پالس نصف قیمت، بدون نوبت و 
اقساطی برای نمایندگان مجلس !

دوش در مجلس شورا شده بر پا چک و چو
هر نماینده شده صاحب ایران خودرو!

یک نفر گفت که داری خبر از مجلسیان؟
همگی از دم در گشته الی صحن ولو

یک نماینده به فریاد رسا می فرمود
الیق پست نماینده بَُود شاسی نو

مجلسی را که در این ملک بود راس امور
مجلسی را که بود از همه قشری مملو

اینکه دادند نباشد بخدا در خور شان
الیق گندم ری را ندهند ارزن و جو

خارج از نوبت و اقساطی و ارزان دادند
به همه مجلسیان از عقب و بین و جلو

وزرا و وکال جمله تالمیذ همند
در کالسی که خود آموز بود درس چپو

جای آسایش مردان خدا مجلس ماست
که در آن چرت بمانند به مبل تاشو

شوربایی که در این مجلس شورا پختند
پیر سیراب پزان گفت چه دخلش به چلو

هر نماینده چنان ساز خودش در مجلس
می نوازد که در انظار بود محفل ُشو

وای بر خلق که در حسرت یک دانه پراید
روز و شب سوزد و رؤیاش بود پاجیرو

دوغ بی ماست بود شربت به لیمویش
نان جو سق زند اما نخورد مرغ و پلو

بهر یک خودرو اوراقی و اسقاطی رفت
قشر آسیب پذیر آنچه که بودش به گرو

بورس از راه رسید و همه را کرد اسیر
وان سهام به عدالت همه را کرد درو

مردم ما همه گیج اند چه می باید کرد؟
می خورند از سر گیجی همگی تاب و تلو

یاد داری که شب رای بسا وعده وعید
داد کاندید که در فقر خودش کرد غلو

دگر از مجلس ما جام شرابت نرسد
)حافظ این خرقه ی پشمینه بیانداز و برو(

»رنگرز« از قَِبِل شغل تو رنجت قوت است
بی خودی روز و شب از بهر یکی لقمه مدو

  رنگرز کاشانی

شعر

)شهرک  پیروزی  خیابان  در  واقع  پارکی  جاویدپناه/  علی 
ناجی آباد( شب ها در تاریکی و ظلمت به سر می برد. از 14 
چراغی که در آنجا نصب شده و قابلیت روشنایی دارند، فقط 
نیز  آن  قدمی  چند  در  اینکه  تر  جالب  است.  روشن  چراغ   3
این  در  باشد.  می  مستقر  شهرداری«  یک  »ناحیه  ساختمان 
اطراف  داران  مغازه  و  ناحیه و همسایگان  با مسئول  خصوص 
آنان  های  مجموع صحبت  از  گرفت.  صورت  گفتگویی  پارک 
روشنایی  که  است  ماه  سه  حدود  پارک،  این  که  شد  معلوم 

مناسبی ندارد.
مغازه دارهای اطراف چه گفتند؟

مغازه دار اول گفت: »قبال چراغ های پارک روشن بود. یک آبنما 
هم داشت. اما متأسفانه کمی خدمات شهری ضعیف است. من 
خودم دائماً با شماره 137 در تماس هستم. به خصوص برای 
از آسفالت درست  آن سرعتگیری که کنار پارک است. چون 
شده، شب ها پیدا نیست. به همین دلیل، وانت و کامیون هایی 
که از این خیابان عبور می کنند سرو صدای زیادی دارند. این 

موضوع، آسایش را از ما سلب کرده است«.
مغازه دار دوم بیان کرد: »در این پارک یک نفر فقط صبح ها 
می آید و آبیاری می کند. اینجا محل خالفکاران شده است. 
چند بار دیده ام افرادی که پلیس تعقیب شان کرده به اینجا 
می آیند و پنهان می شوند. به عالوه، چهارراهی هم که کنار 
پارک است چراغ راهنمایی و رانندگی ندارد و به دلیل روشنایی 

نامناسب، در اینجا بارها تصادف شده است«.
مغازه دار سوم اشاره کرد: »من دو سه بار موضوع تاریکی پارک 
را به مسئوالن شهرداری گفته ام، اما کسی گوش نمی دهد«. 
که  است  وقت  خیلی  پارک  »فضای  گفت:  چهارم  دار  مغازه 

تاریک شده، ولی من تا حاال آن را پیگیری نکرده ام«.
مسئول ناحیه یک شهرداری چه گفت؟

مرتضی قربانی، مسئول ناحیه یک شهرداری )منطقه 4( گفت: 

»همسایه ها می گویند اگر اینجا روشن باشد سگ می آید. 
یکی از آنها آمد و به ما فحش داد که چرا المپ ها روشن است، 

خانه ام پیداست. 
نیروی  انجام می شود.  پارک شب ها کارهای خالفی  این  در 
انتظامی هم نمی آید. همسایه ها دوست دارند پارک خاموش 
باشد. با این حال ما در حد تردد، روشنایی زده ایم. اینجا تابستان 
خیلی شلوغ می شود ولی چون فصل گرما تمام شده و نزدیک 

زمستان است، تقاضا کرده ایم که تا ده روز دیگر، چراغ ها را 
روشن کنند. منطقه ناجی آباد با درون شهر کاشان فرق دارد. 
اینجا، چندین خانوار با فرهنگ های مختلف در حال زندگی 
کردن هستند. وقتی می آیند اعتراض می کنند ما چه کنیم؟«

همسایه ها چه گفتند؟
یکی از همسایه ها گفت: »مدتی است که تنها سه قسمت از 
چراغ ها را روشن کرده اند و روبروی خانه ما کم نور است. من 
موافق روشن بودن این پارک هستم. تاریکی باعث جمع شدن 
افراد می شود. من هر وقت می بینم که آن ها اینجا نشسته 

اند هول می شوم«.
دیگر  باشد،  روشن  ها  چراغ  »اگر  کرد:  بیان  بعدی  همسایه 
کسانی که به اینجا می آیند نمی توانند به راحتی هر کاری را 

انجام دهند. من با روشنایی پارک موافقم«.
همسایه دیگری گفت: »پارک قاعدتا باید روشن باشد. خاموش 
که باشد دیگر به درد نمی خورد. به هر حال، شاید یک نفر یا 
خانواده ای بخواهد به اینجا بیاید و استراحت نماید و پس از 
ساعتی برود. ولی افرادی هم هستند که تا نصف شب به اینجا 
می آیند و مزاحمت ایجاد می کنند. اگر تاریک باشد بیشتر 
جمع می شوند، چون کسی آن ها را نمی بیند. ما در این مورد، 
نامه ای هم نوشتیم و همسایه ها امضاء کردند. برای شهرداری 

و پاسگاه و شورای شهر هم بردیم. اما اصال توجهی نکردند«.

نتیجه...
تاریکی یک محل عالوه بر اینکه زمینه بزهکاری را فراهم می 
کند، موجب ناامنی و خطرات دیگری نیز می شود. همچنین 
چهارراه و سرعتگیری که کنار این بوستان واقع شده، به خاطر 
فقدان نور کافی و تأثیرپذیری از خاموشی پارک، باعث صدمات 
یک  نیازمند  امور  این  است.  گردیده  زیادی  روحی  و  جسمی 

برنامه ریزی صحیح و چاره اندیشی جدی است.

آنهایی که در  به طور قطع و یقین  مهدی سلطانی راد/ 
با  کمتر،  مقداری  شاید  و  قرن  نیم  طول  به  دور  سالیان 
فوتبال کاشان روزگار گذرانده اند، با دیدن این عکس به 
حس و حال خاکستری گذشته ها بر می گردند. به روزگار 
رقابت های سخت و نفس گیر راه آهن، هما، تاج، عقاب، 
دولتی،  راه آهن  حافظ،  گارد،  آزاد،  پاس  محلی،  کارگران 
اتحاد، رستاخیز، جوانان، امیرکبیر، پاس میدان کهنه .. در 
رقابتهای فوتبال کاشان و همچنین در سطح استان مرکز.

چهل  زمین  پیش،  قرن  نیم  شاید  کاشان  فوتبال  تاریخ 
جریب را به یاد می آورد که طراحی طول و عرض زمین 
چیزی غیر از حالت کنونی اش بود اما فوتبال در کاشان 
آنچنان گرم و پرهیجان دنبال می شد که سکوهای چهل 

جریب همیشه مملو از تماشاگر بود.
و حاج خانم  بانوان  پای  گدار،  نشان که گه  آن  به  نشان   
به  شوهر  یا  و  برادر  و  پدر  فوتبال  تماشای  برای  هم  ها 
چهل جریب باز می شد و از شما چه پنهان اسنادش هم 

موجود است!

بگذریم؛ این عکس راه آهن و تاج - دو تیم قدیمی فوتبال 
رقابت  از  یکی  شروع  از  پیش  و   56 سال  در  را  کاشان- 
ناصر  شهید  همان  یا  جریب  چهل  زمین  در  های شان، 

فکری نشان می دهد. 
کاشان  هوای  از  هنوز  عکس  این  در  حاضران  از  بسیاری 
تنفس می کنند، برخی به دیار باقی شتافته اند و برخی 
از  دفاع  راه  در  فرهادی  و  زاده  کاظم  شهیدان  مانند  هم 
اند. پیوسته  بال   خونین  شاهدان  خیل  به  وطن  خاک 

یادشان گرامی باد .. 

آقایان توکل، مشرقی،  از راست:  ایستاده  راه آهن؛ 
علی محتشمیان، مقامی، جوادیان، آرامیده، بدیعی،  
ثابت،  شهربابکی،  عارف،  جهانگیر،  ناصر  یوسفی، 

خادم الحسینی. 
مرتضی  آقایان  راست:  از  نشسته  )استقالل(؛  تاج 
زاده،  کاظم  محمد  شهید  مقدم،  علی  رهبری، 
آقاجانزاده، دالل زاده، ساجدی، علی صیادی، شهید 
فرهادی،  ناصر خامه ای، رضا صمیمیت، محسن آب 

رحیمی.

  مهدی سلطانی راد

فقط مسئوالن مماشات گر بخوانند .. 

در  کاشان  گر  مماشات  مسئوالن  که  روزی 
برابر برگزاری خودسرانه ی دعای عرفه در یک 
پارک کوتاه آمدند و خودشان را به آن کوچه 
معروف! زدند، موج سوم کرونا در حال یورش 

آوردن بود. 
گالبچی  دارالسالم  مدیریت  روزها،  همان  در 
اعالم کرد دعای عرفه سنتی در این مجموعه 
برگزار نمی شود اما گویا مسئوالن مماشات گر 
کاشان نمی دانستند که در عصر شتاب انتقال 
داده های خبری، آن  برگزاری خودسرانه و این 
اعالم ممنوعیت به سمع و نظر افکار عمومی 
می رسد و همگان نوع مدیریت مسئوالن شهر 

در برابر کرونا را به قضاوت خواهند نشست.
به حقیقت گسترش وحشتناک  بخواهیم  اگر 
باید  کنیم،  رجوع  کاشان  در  کرونا  موج سوم 
رسانه  فعاالن  از  برخی  که  طور  همان  گفت 
مردم  نوشتند،  گذشته  روزهای  در  محلی  ی 
به  اخیر  ماه  یک  یا  هفته  دو  یکی  این  در 
را  کرونا  و  کردند  تأسی  خود  شهر  مسئوالن 

سبک شمردند.
از  باشکوه  بازدیدهای  اخیر  ماه  دو  یکی  در 
های  اخوت  عقد  و  دیدارها  ها شهری،  پروژه 
برخی  مدیران  و  شهر  مسئوالن  پی  در  پی 
مقام جدیدالورود محترم،  با یک  ها  مجموعه 
و  مذهبی  مختلف  های  آیین  و  ها  یادواره 
حماسی و .. همه گی در حالی در گوشه و کنار 
حاضر  افراد  که  شود  می  و  شد  برگزار  شهر 
بودند و  تنگاتنگ هم  بعضا  این مجالسات  در 
بر همه واضح و  لذا همان طور که  هستند و 

مبرهن است مرگ دست خداست!
تاسوعا  سوگواری  مراسم  برگزاری  آری، 
بین  فاصله  رعایت  و  باز  فضای  در  عاشورا  و 
استفاده  و  برگزاری  زمان  کمترین  با  حضار، 
بدون قید و شرط همه از ماسک و .. بالاشکال 
ها  آیین  این  در  قوانین  این  از  اما چقدر  بود 
رعایت شد؟ بله؛ اشتباه یکی دو نفر را نباید به 
پای همه نوشت اما آیا کرونا موضوع کوچکی 

است؟ 
عزاداری  برابر  در  چرا  شهر  گران  مماشات 
ای در  و غیرعقالنی عده  مخفیانه، غیرقانونی 
یک سوله سکوت کردند؟ چرا کنترلی بر این 
بدون  خواهند  می  خود  حواریون  از  که  عده 
ماسک در این آیین سوگ و مویه حاضر شوند! 
نیست؟ آری، خودشان و آن جمع شاید مبتال 
شوند اما آیا حضور و ترددشان در جامعه بدون 
شدن  بسته  پیش  ها  سال  اگر  است؟  هزینه 
این شهر  آنان در  وثوق  اماکن  مورو  از  یکی 
هزینه  نظام  برای  آن  در  عده  این  تجمع  که 
چرا  شد،  عملی  داشت،  مذهبی  سیاسی- 
بدون  کرونا  موسم  در  آنان  امروز  رفتارهای 

هزینه و برخورد نباشد؟
محدودیت های  دستوری  اعمال  ایام  در  اگر 
شهادت  سالروز  بهانه  به  ای  عده  کرونایی، 
محمدباقر،  ابن  سلطانعلی  حضرت  شمسی 
رهسپار  و  اندازند  می  راه  پیمایی  راه  دسته 
اردهال می شوند، آیا پشتوانه ی آنان از این 
اقدام مماشات مسئوالن در برابر آن عزاداری 

سوله ای نیست؟!
داستان مسافرتهای بی محابا به سمت شمال 
خود  هم  عاشورا  و  تاسوعا  تعطیالت  ایام  در 
را  آن  کنترل  عدم  که  بود  دیگری  معضل 
باید به پای مسئوالن نوشت. موضوعی که به 
چالش و اختالفی بزرگ بین مذهبیون جامعه 
از مردم تبدیل شد که هنوز  و طیف دیگری 

هم البته ادامه دارد.
و  دستورات  حکایت  وقتی  نگارنده 
که  مسئوالن  کرونایی  محدودیت های 
می  و  شنود  می  را  هستند  مردم  مخاطبش 
از  باشکوه  بازدیدهای  بازار  برقراری  اما  بیند 
پروژه ها شهری، دیدارها و عقد اخوت های پی 
در پی مسئوالن شهر و مدیران برخی مجموعه 
ها با یک مقام جدیدالورود محترم، یادواره ها و 
آیین های مختلف مذهبی و حماسی و .. را نیز 
رؤیت می کند، بی اختیار یاد آن حکایت در 
تداعی می شود. حکایت آن خطیبی  ذهنش 
ناپاک  از جداکردن قسمت  باالی منبر  بر  که 
از اجرای  اما فردا روز و پس  فرش می گفت 
همسرش،  توسط  سفارش  و  توصیه  همان 

برآشفت و آن را فقط مختص مردم دانست!

عجایب تاریکی یک پارک در ناجی آباد؛
مسئول ناحیه شهرداری: همسایه ها دوست دارند پارک خاموش باشد!

همسایه ها: ما موافق روشنایی هستیم!

*کرونا، قلیان و نیمه ی خالی لیوان !
رییس مرکز بهداشت شهرستان کاشان گفت: چند سفره خانه 
را بستیم. بعد سر زده برای بازدید مجدد رفتیم. در را بسته 
بودند و در آن 20-30 جوان همه قلیان می کشیدند. خب 

چند نکته در این ابراز نظر هست که باید مدنظر قرار داد. 
اول اینکه متاسفانه ما باز هم فقط داریم نیمه ی خالی لیوان 
را می بینیم و به نیمه ی پر توجه نداریم. اصوال در طول تاریخ 
همیشه این نیمه پر لیوان بوده که به او ظلم و بیداد شده و 
کسی آن را ندیده! حاال این که مشکل کجاست و این نیمه ی 
پر لیوان چرا قابل رؤیت نیست و دانشمندان و پژوهش گران 
علم چشم پزشکی چرا تاکنون به راههای درمان آن نرسیده 
اند خود جای سؤال است و لذا برخی در این بین معتقدند 

نکند هویج های این دوره و زمانه کارایی قدیم را ندارند!
توجهی  لیوان  پر  نیمه  به  ما  که چرا  است  این  بعدی  نکته 
نداریم و مشاغلی که در پرتو فروکشیدن رایحه ی تنباکوی 

قلیان به ریه ها فعال هستند را نمی بینیم؟!
حاال گیرم که 4 نفر هم بر اثر کرونا مردند و روی شان آهک 
ریختند! آخرش که چی؟ مردن، مردن است و دنیای فانی هم 
همانطور که بر همه واضح و مبرهن است جای ماندن نیست 
باشد،  هم  میلیونی  پراید 100  نام  ثبت  گرفتن  اگر صف  و 

آخرش باید رفت!
شما می دانید چند نفر یا چند خانواده در این سرزمین از 
کنار تولید زغال نان می خورند؟! خود شما حاضری شب و 
نصفه شب بروی در کویر آران و بیدگل یا ابوزیدآباد و تاغ ها را 
قطع کنی و از آنها زغال حاصل نمایی؟!! نه ه ه ه ، حاااضری؟! 

خب نیستی برادر من! می دانی این تولید زغال از تاغ، چقدر 
از تولید الکل که زکریای رازی آن را به میدان مبارزه با کرونا 
فرستاد سخت تر است؟! اول باید چیله های ریز را روی هم 
بریزی و بعد فندک بزنی و اگر فندک نبود با کبریت و اگر 

کبریت هم نبود با سنگ چخماق! می بینید؟
کار خیلی سخت است و با وجود این همه سختی طاقت فرسا 
یک عده می آیند و می ریزند در یک سفره خانه ی دربسته و 
مشتی بی گناه و فاقد تفریح و سرگرمی را که از راه مسیر حلق 
و کمی هم البته از مسیر باریک و پردست انداِز بینی، در حال 
حلقه کردن دود قلیان به اقصی نقاط هوا هستند، سکه ی یک 

پول می کنند!!

*رطب خورده های الگو !!
از قدیم گفته اند آدم برای پیشرفت و انتخاب مسیر درست 
زندگی، مثل خیاطی که برای دوختن یک لباس الگو دارد، 
چقدر  ما  اید  کرده  را  فکرش  هیچ  باشد!  داشته  الگو  باید 
خوشبخت هستیم که در راه مبارزه با کرونا الگوهایی مثل 
مسؤالن داریم؟! انصافأ تا حاال کی به این قسمت ماجرا فکر 

کرده بود؟!
ببینید، مثال در حالی که سخنگوی وزارت بهداشت هر روز 
دارد با ایما و اشاره می گوید )جان مادرتان فاصله را رعایت 
کنید و در اجتماعات شرکت نکنید و ماسک بزنید( مسؤالن ما 
با سکوت در برابر برگزاری یک مراسم خودسرانه در پارک، یا 
برگزاری انواع و اقسام همایش ها و یادواره ها و جشن ها و ویژه 
برنامه ها که خودشان اغلب در صف اول برگزاری آنها هستند، 

آیا نشانه ای از الگوبودن برای مبارزه با کرونا نیست؟!!
آنها درس  از  تا ما  نباید کرونا بگیرند  این عزیزان حتما که 
بگیریم! همین که در جلسات مختلف مثل سرزدن به پروژه 
ها، سرکشی به کشتارگاه! و کارخانه و .. و .. دوش به دوش 
هم نشسته اند و حتی هوای ماسک را هم دارند و گاه با تنظیم 
لبه ی باالیی آن به زیر دماغ! تالش مخلصانه و وافری برای 
بیان منظور خود در هنگام سخن گفتن دارند، نشان می دهند 
الگوها همیشه برای کیفیت بیشتر الگوبودن باید نامحسوس 

عمل کنند!

*حاال چه عجله ای بود ؟!!
در  آینده  هفته  از   :99 مهر   12 بهداشت/  وزیر  کل  معاون 
تهران استفاده از ماسک اجباری می شود و میزان جریمه عدم 
استفاده از ماسک به  زودی مشخص می شود/ تاکنون فقط در 
ادارات و مغازه ها ماسک اجباری بود. از وضعیت فعلی خیلی 

ناراضی هستیم./ فارس
به واقع گاهی اوقات آدم می ماند که برخی مسئوالن مملکتی 
این همه عجله و شتاب زدگی را از کجا می آورند ؟! آخر کمی 
صبر و تحمل و بردباری که آدم را نمی کشد؟! می کشد؟؟!! 
مگر ادیسون نبود که صد بار شکست خورد و آخر سر توانست 
برق را اختراع کند؟! چرا نباید یک اجنبی الگوی ما باشد؟!! 
چرا ما در این مملکت هی برای چیزهای الکی و دم دستی 
مثل کرونا، کنترل قیمت ارز و فعالیت مدارس در کرونا فوری 

دست به اقدام می زنیم؟! 
آقا کمی صبر و تحمل! عقل می گوید همه چیز را باید سنجید 
و بر اساس تدبیر و ارزیابی دقیق تصمیم گرفت. حاال برای 
اجباری شدن ماسک از هفته آینده چه عجله ای بود؟!! اگه 

بهشت زهرا حاال حاالها جا داره فعال دست نگه دارین !!

کمی شوخی؛ کمی جدی 

کاشان ؛ راه آهن - تاج ) استقالل (، سال 5۶.یک عکس - یک خاطره .. 

مهدی سلطانی راد

نوشته: جیرجیرک
درست وسط خیابان مدرس بودم که موتورسیکلتم پِّتی کرد 
و خاموش شد. تازه یادم آمد که سه روز است که روی زاپاس 
است. آن هم چه سه روزی؟! کنار پیاده رو پارک کردم و 

محترمانه منتظر کمک ماندم: بدترین جای ممکن!
هرجایگاه بنزینی را که در ذهنم رصد کردم، دور به نظر می 
رسید. کنار پیاده رو پر بود از موتورهای پارک شده. حتما 
یکی دوتاش مال همین مغازه دارهاست. یکی از آنها را که 
تقاضای  به جای  کردم.  انتخاب  گرفته،  نظر  زیر  مرا  دیدم 
این  کسی  آقا!  پرسیدم:  اش  منفی  جواب  واهمه  و  بنزین 

طرفها بنزین نمی فروشد؟!
جوابش را هم خودم می دانستم. مغازه دار نه گذاشت و نه 

برداشت. گفت: پمپ بنزین!
گفتم: آخر از هر طرف حساب می کنم خیلی دور است.

گفت: حسن آباد!
گفتم: خیلی ممنون! و بقیه را در ذهنم نثارش کردم. کلماتی 

مانند بی خیر، بی رحم، خنک، خودخواه و... .
برایش بس بود؟

موتور را دست گرفتم و ساّلنه ساّلنه تا اول خیابان مالمحسن 
چندان  نه  لباسی  با  موتورسوار  جوانکی  ناگهان  کشاندم. 
شیک کنارم ایستاد. از آن قیافه هایی که بارها مذمت کرده 
بودم. شلوار کردی مشکی، کفش کتانی ورکشیده، پیراهن 
اتو نکشیده با یقه کثیف. معلوم بود ده روزی می شد که 
از تن بیرون نکرده بود. با حرکات چشم و ابرو پرسید: چه 

شده؟
و بعد با صدایی آمرانه گفت: سوار شو، بیفت جلو ببینم!

گفتم: آخر شلوغ است. ترمز خوبی هم ندارم. مهمتر از همه 
من از این کارها نکرده ام!

دوباره گفت: تو چکار داری؟ بیفت جلو!

وقتی نشستم موتور سیکلت خاموشم خیلی آرام به حرکت 
درآمد. فهمیدم او پای راستش را عقب موتور من گذاشته. به 
محض رسیدن به راه بندان، پایش را بر می داشت. و دوباره 
لحظه ای بعد با پای دیگرش و از سمتی دیگر نیرو وارد می 
کرد. این کار را آنقدر ماهرانه انجام می داد که حتی وقتی 
از البالی ماشین ها گمش می کردم درست لحظه ای که 
نزدیک توقف بودم، دوباره نیرو می داد. دیگر نمی دانستم 

از کدام سو و چگونه!
وقتی متوجه ترسم شد، گفت: خیال کن که روشن است و 

خودت گاز می دهی. عادی باش!
با خودم فکر می کردم، چندبار وقتی پشت فرمان اتومبیل 
بودم این صحنه را دیده ام و آن را مذمت کرده ام. معموال 
به این آدم ها به ناحق کلمه »لمپن« را اطالق می کنیم. اما 

حاال خودم مجری این حالت بودم. اصال اگر این افراد که ما 
به نگاهی تحقیرآمیز به آنان می نگریم و با نام های دیگری 

خطابشان می کنیم، اگر نبودند چه می شد؟
نمی دانستم تا کجا مرا همراهی خواهد کرد. فقط گاهی بلند 
فریاد می زد: بپیچ سمت چپ، حاال سمت راست، مستقیم.

ناگهان خودم را کنار جایگاه بنزین دیدم.
اینجا می آمدم. جوانک خواست که  به  بارم بود که  اولین 
بدون خداحافظی برود که پیاده شدم. دستم را روی فرمان 
بیرون آوردم و  از جیب  او گذاشتم. یک دسته پول  موتور 

پیشنهاد دادم.
گفت: اصال حرفش را نزن داداش! ما از خدا می گیریم.

در جوابش گفتم: از خدا می خواهم چهار چیز را از تو نگیرد. 
1. همت 2. امید 3. سالمتی و آخرینش را که تو داری یعنی 

حمیت شهروندی.
گفت: این آخری یعنی چه؟

گفتم: یعنی همین کاری که تو کردی!

خاطرات شهر شلوغ! )قسمت اول(
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