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وضعیت کرونا به روایت دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان

 هستند کسانی که در این شرایط بی قاعده و قانون راه 
صد ساله را یک شبه طی می کنند. 

حال جای سوال است که این آشفتگی ها را به حساب تورم 
بنویسیم و یا گرانفروشی؟

صفحه 2
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 ملت علیه ملت

تکمیل، کلنگ زنی و افتتاح و 
نوسازی ۹ طرح آموزشی خدماتی 

رفاهی در دانشگاه کاشان

در گفتگویی با علیرضا یوسفی؛

خوشنویسی در کاشان مظلوم واقع 
3شده است

شده،  اعالم  آمار  اساس  بر 
سال  در  شهرداری  عملکرد 
تن  هزار   72 اجرای  با   98
است. بوده  بی نظیر  آسفالت 

این در حالی است که رشد 
آسفالت  حجم  برابری  دو 
نخست  نیمه  در  شده  اجرا 
دو  به  نسبت  جاری  سال 
رقم  نشان دهنده  اخیر،  سال 
از  دیگر  رکوردی  خوردن 
در  شهری  مدیریت  سوی 
این حوزه محسوب می شود.
اما نکته قابل تأمل آن است 
در  عملکرد  رشد  این  که 
که  شده  حاصل  شرایطی 

قیمت قیر با افزایش چند برابری مواجه بوده 
این دستاورد و چالش های آن  است. پیرامون 
با بهروز گرانمایه - معاون فنی  گفت وگویی 
و عمران شهرداری کاشان- انجام شده که در 

زیر می خوانید:

سال  اول  نیمه  در  آسفالت  تن  هزار   36
جاری با چه برنامه ای محقق شده است؟

در  آسفالت  پروژه های  بیشتر  گذشته  در 
دوره  در  می شد.  محقق  سال  دوم  نیمه 
اجرایی  برنامه های  تا  است  شده  سعی  فعلی 
شهرداری کاشان و تخصیص بودجه بر مبنای 
به  بنا  و  شهر  محلی  معتمدان  از  نظرخواهی 
به  جاری  سال  در  باشد.  منطقه  هر  نیازهای 
و  محلی  معتمدان  باالی  مشارکت  واسطه 
بیشتری  امکان  شکل گرفته،  متقابل  اعتماد 
به  عدالت محورانه   و  دقیق  برنامه ریزی  برای 
سال های  خالف  بر  این،  بر  عالوه  آمد.  وجود 
منابع  تأمین  محل  و  آسفالت  سهم  پیش، 
پروژه ها در هر منطقه، قبل از اجرای عملیات 
مشخص شد که این امر باعث اطمینان خاطر 
پیمانکاران در انجام دادن پروژه ها و همچنین 
در  یکدیگر  با  مناطق  شهرداری های  رقابت 
این  زودتر طرح ها شد.  اجرایی کردن هر چه 
برنامه ریزی ها موجب شد تا شاهد اجرای این 
اول  ماهه  در شش  آسفالت  توجه  قابل  حجم 
سال باشیم. در حال حاضر امیدواریم با توجه 
در  آسفالت  پیش بینی شده  برنامه  تحقق  به 
نیمسال اول، ۴۵۰۰ تن اجرای آسفالت هم در 

نیمه دوم سال، محقق شود.
آقای شهردار در مصاحبه با صبح سیلک 

ابتدایی  نیمه  در  تناژ  مقدار  این  اجرای 
بودن  بی سابقه  دانست.  بی سابقه  را  سال 
این اقدام صرفًا به سبب حجم آسفالت به 

کار رفته است؟
این افزایش تناژ آسفالت در حالی رقم خورده 
است که قیمت قیر از ابتدای سال 97، روز به 
با رشدی  روز گران تر شده و در حال حاضر 
چهار برابری، به عدد پنج میلیون و ۶۰۰ هزار 
این حال  با  است؛  تن رسیده  برای هر  تومان 
نیافته  کاهش  کارشده  آسفالت  تنها حجم  نه 

است؛ بلکه شاهد افزایش هم بوده ایم.

و  پیمانکاری  خصوصی  شرکت های 
اجرای  شهرداری، هر یک چه سهمی در 

پروژه های آسفالت دارند؟
اجرای تمام مراحل عملیاتی آسفالت در قالب 
پیمانکاری به بخش خصوصی واگذار می شود. 
نقش  شهرداری  عمرانی  و  فنی  معاونت 
تأمین  قیر،  خرید  دارد.  نظارت  و  برنامه ریزی 
نیروی انسانی و ماشین آالت و اجرای آسفالت 
با پیمانکار است. شهرداری مناطق ناظر مقیم 
و معاونت فنی و عمرانی ناظر عالی هر پروژه 
آسفالِت دستی  در حوزه  البته  است؛  آسفالت 
با ماشین های مکانیزه صورت نمی گیرد و  که 
وسعت زیادی ندارد، مسئولیت اصلی بر عهده 

شهرداری های مناطق است.

شهرداری کارخانه ای برای تولید آسفالت 
ندارد؟

که  دارد  آسفالتی  تولید  کارخانه   شهرداری 
متعلق به سازمان عمران و بهسازی است. قرار 
است ۱۳ هزار تن از ۴۵ هزار تن آسفالت مورد 

را  سال  دوم  نیمه  برای  نیاز 
کند.  تأمین  کارخانه  همین 
سازمان عمران و بهسازی هم 
محسوب  پیمانکار  ما  دید  از 
شده و مثل بقیه با آن قرارداد 

بسته می شود.

عملیاتی  در  عواملی  چه 
آسفالت  پروژه  شدن 

دخیل هستند؟
پیمانکار  از  مالی  حمایت 
تا  که  چرا  است؛  مهم  بسیار 
این اتفاق نیفتد تداوم عملیات 
آسفالت در شطح شهر ممکن 
و  آب  مسائل  از  بود.  نخواهد 
هوایی هم نباید غافل شد. در فصل های پاییز و 
زمستان نزوالت آسمانی بیشتر است که گاهی 
البته  می شود؛  آسفالت  اجرای  تعویق  باعث 
همکاران من در اداره آسفالت همواره وضعیت 
جوی را در کارها لحاظ می کنند. قیر هم برای 
خودش یک مسئله است. خرید و فروش قیر در 
بازار بورس به صورت نقدی صورت می گیرد و 
همین امر کار را به نسبت گذشته مشکل کرده 
است؛ چون تا قیر توسط بورس عرضه نشود، 
از  نیمی  تقریباً  ندارد.  وجود  آن  خرید  امکان 
قیر می شود.  پروژه آسفالت صرف  هزینه یک 
آسفالت  پروژه  هر  آغاز  موارد،  این  بر  عالوه 
برق،  سازمان های  از  کتبی  استعالم  به  منوط 
آب و فاضالب، مخابرات و گاز است. کوچه ای 
بوده که برای آسفالت آن ۱۵2 درخواست در 
سامانه ۱۳7 ثبت شده است؛ اما به دلیل آن 
که سازمان آب و فاضالب قصد حفاری داشته، 
سازمان،  این  عملیات  اتمام  تا  آسفالت  امکان 

ممکن نبوده است.

برنامه آسفالت در نیمه دوم امسال در چه 
مرحله ای است؟

در رابطه با معابر اصلی باید گفت که برای ماه 
گلستان  بلوار  و  پیروزی  خیابان  آسفالت  مهر 
در فازهای یک و دو ناجی آباد در دستور کار 
بوده است. در حال حاضر تراش بلوار گلستان 
بلوار  است.  آسفالت ریزی  آماده  و  شده  انجام 
اصلی طاهرآباد هم در همین ماه آسفالت شد. 
عملیات تراش و آسفالت بلوار قطب راوندی از 
کوچه حکمت ۶9 تا دانشگاه کاشان هم جزو 

برنامه ها است.

با وجود افزایش چند برابری قیمت قیر رقم خورد
حجم بی سابقه اجرای آسفالت در دوره کنونی مدیریت شهری

اسدي  محمدرضا  مهندس 
کاشان  آبفاي  مدیرعامل 
به همراه معاونین با  آیت اله 
عباسعلي سلیماني نماینده 
جمعه  امام  و  ولي فقیه 
گفت وگو  و  دیدار  کاشان 

کردند.
امام  و  ولي فقیه  نماینده 
جمعه کاشان در این دیدار 
در  خوبي  اقدامات  گفت: 
دولت  زمان  آب  حوزه ي 
رفسنجاني  هاشمي   مرحوم 

انجام شده است که کارهاي ماندگاري براي 
با  موقع  آن  دارم  یاد  است.  مردم  و  کشور 
آقاي  خدمت  جمعه  امامان  از  تعدادي 
کردیم  گله  و  رسیدیم  رفسنجاني  هاشمي 
نفوذ  واسطه  همین  به  و  است  گراني  که 
صحبت هاي ما در بین مردم کم شده است. 
روي  دولت  تمرکز  گفتند  پاسخ  در  ایشان 
آب شده  در حوزه ي  زیرساختي  پروژه هاي 
و در آن موقع جمله اي گفتند که از خاطرم 
آینده، جنگ  ایشان گفتند جنگ  نمي رود؛ 
آینده  براي  از همین حاال  باید  و  است  آب 

چاره اندیشي کنیم.
شد:  یادآور  سلیماني  عباسعلي 
هرچند کارهاي خوبي شده است ولي 
بیشتري  کارهاي  نیازمند  همچنان 
کاشان  منطقه  همین  در  هستیم. 
الحمداله  اخیر  سال  دو  یکي  طي 
بر  ولي  داشته ایم  خوبي  بارندگي هاي 
اساس گزارش هایي که به من رسیده 
از دسترس  آن  از  زیادي  بخش  است 
براي  از آن  نتوانسته ایم  و  خارج شده 
استفاده  زیرزمیني  منابع  به  تزریق 

کنیم. الزم است اجراي طرح و پروژه هایي 
که به تقویت منابع زیرزمیني کمک مي کند 

تسهیل و تسریع گردد.
با  دیرباز  از  ما  مملکت  هرچند  افزود:  وی 
بوده  مواجه  خشکسالي  و  بي آبي  مشکل 
پیرامون ما  است ولي منابع سرشار آب در 
بسیار است و کشور از هر طرف به منابع آب 
دسترسي دارد. از شمال و غرب و جنوب به 
آب مي رسد. بنابراین کشور ما بیش از این 
با  باشد  مواجه  آب  بحران  و  مشکل  با  که 

بحران مدیریت آب مواجه است.
آب  چشم انداز  و  نما  کرد:  تأکید  سلیمانی 
تابلوي گویاي شهر براي  در منطقه کاشان 

باید  خاطر  همین  به  است.  منطقه  آینده 
تدوین  و  طراحي  گونه اي  به  برنامه ریزي ها 
گردد که تأمین و پیش بیني آب منطقه در 
پنجاه ساله  و  ساله  بیست  ده ساله،  بازه هاي 

منطقه مدنظر و مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل آبفاي کاشان در ابتداي این دیدار 
شهرستان هاي  در  آب  وضعیت  تشریح  به 
گفت:  و  پرداخت  بیدگل  و  آران  و  کاشان 
در  اجرایي  دستگاه  تنها  کاشان  آبفاي 
به   ۱۳7۱ سال  از  که  است  شهرستان 
مي شود.  اداره  استاني  و  مستقل  صورت 
که  است  کشور  در  دشت  نخستین  کاشان 
ممنوعه  دشت  عنوان  به   ۱۳۵8 سال  در 

آن  از  و  شد  معرفي  و  شناسایي  بحراني  و 
موقع تا کنون با خشکسالي و بحران بي آبي 
مواجه است. کاشان به لحاظ کمي و کیفي 
با چالش مواجه است. کم آب است و کیفیت 

آن مناسب نیست. 
به همین خاطر طرح انتقال آب از زاینده رود 
گرفته  قرار  توجه  مورد   ۱۳7۴ سال  در 
آب  لیتر  انتقال۱۵۰   با  سال  ده  از  پس  و 
به  مقدار  این  اکنون  رسید.  بهره برداري  به 
است  رسیده  ثانیه  در  لیتر   ۴۰۰ تا   ۳۰۰
خشکسالي هاي  واسطه ي  به  همچنان  و 
پي درپي که همه ي نقاط کشور را با مشکل 
نیز  انتقال  خط  ظرفیت  است  کرده  مواجه 

آن  نهایي  ظرفیت  به  نتوانسته 
است  ثانیه  در  لیتر   ۱۱۰۰ که 

دست پیدا کند.
 7۰ افزود:  اسدي  محمدرضا 
بهداشتي  و  شرب  آب  درصد 
و  آران  و  کاشان  شهرستان هاي 
بیدگل از طریق چاه هایي تأمین 
مختلف  نقاط  در  که  مي شود 
است  شده  حفر  کاشان  دشت 
تنهایي  به  این آب  ولي کیفیت 
به  نیست.  مناسب  شرب  براي 
از  انتقالي  آب  با  خاطر  همین 
قابل  کیفیت  به  تا  شده  مخلوط  زاینده رو 

قبول براي شرب برسد.
کاشان  آبفاي  اقدامات  دیگر  از  افزود:  وی 
فاضالب  جمع آوري  شبکه ي  طرح  اجراي 
تابعه  از شهرهاي  تعدادي  و  شهري کاشان 
است. اجراي طرح در کاشان با اعتباري بالغ 
بر 77 میلیون یورو از طریق اعتبارات بانک 
توسعه اسالمي محقق شد که ۴۵ درصد از 
شهر کاشان را تحت پوشش قرار داده است. 
از فاضالب خانکي  این مقدار 22 درصد  از 
به شبکه ي جمع آوري فاضالب شهري وصل 
شده و فاضالب آن تصفیه و در اختیار فضاي 
سبز شهرداري و صنعت قرار مي گیرد.
که  تصفیه خانه  ظرفیت  گفت:  اسدی 
صورت  به  و  تجهیزات  جدیدترین  با 
لیتر   ۳۰۰ است  شده  احداث  مدرن 
با  حاضر  حال  در  که  است  ثانیه  در 
حال  در  ثانیه  در  لیتر   ۱۱۰ ظرفیت 
ظرفیت  تحقق  است.  بهره برداري 
فاضالب  تصفیه خانه  نهایي  و  کامل 
شهري شهر کاشان در گرو مشارکت 
بهره برداري  مناطق  در  شهروندان 
به  خانگي  فاضالب  است  ضروري  و  است 
متصل  شهري  فاضالب  جمع آوري  شبکه  

شود.
پساب  از  بخشي  شد:  یادآور  اسدی 
براي  کاشان  شهري  فاضالب  تصفیه شده  
مناطق  به  کاشان  شهرداري  سبز  فضاي 
به  آن  از  بخشي  و  شده  پمپاژ  باالدست 
کویر  فوالد  و  گاز  ذخیره  سازي  شرکت هاي 
پیش فروش شده است. شرکت فوالد کویر 
با احداث خط انتقال به طول  2۰ کیلومتر 
پساب تصفیه شده را از محل تصفیه خانه به 
آن  از  بزودي  و  کرده  منتقل  فوالد  شرکت 

استفاده خواهد کرد.

ديدار مديرعامل و معاونین آبفا با امام جمعه کاشان

3

از افزایش قیمت ارزاق اساسی تا افزایش نرخ اجاره بها 

       خانواده های کارگری کاشان که اکثریت جامعه را تشکیل 
می دهند، چگونه با حداقل حقوق 3 میلیون تومانی آن هم 
با چند ماه تاخیر، خواهند توانست نیازهای معیشتی خود 
را تامین و بهای سنگین اجاره منزل را نیز پرداخت نمایند. 

      برخی تنها راهکار تامین مایحتاج خود را در فشار آوردن 
به قشر پایین دست خود می دانند. و از سوی دیگر ملتی 
که زخم خورده از این بی اخالقی هاست، نا امید به آینده، 

اعتماد خود را نسبت به ارکان جامعه از دست داده است. 
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مهدی وطن خواه برزکی / با گذشت 7ماه از سال 99 
بررسی های میدانی نشان می دهد، وعده های گشایشی 
است  نتوانسته  هیچکدام  دولت،  دستوری  های  نرخ  و 
کنترلی بر روند صعودی قیمت ارزاق اساسی و مسکن 

داشته باشد. 
و  غذایی  مواد  بخش  در  ها  قیمت  نجومی  افزایش 
ایستایی در جایگاه  باعث  تنها  نه  روزها  این  بها،  اجاره 
تامین  بلکه  اقتصادی-اجتماعی خانواده ها شده است، 
نیازهای زیستی و امنیتی جامعه را نیز به خطر انداخته 
از تحرک  اقتصادی کنونی دیگر خبر  است. در شرایط 

اجتماعی نیست. 
البته هستند کسانی که در این شرایط بی قاعده و قانون 
راه صد ساله را یک شبه طی می کنند. حال جای سوال 
است که این آشفتگی ها را به حساب تورم بنویسیم و 
یا گرانفروشی؟ ولی آنچه مشهود است، افزایش اجاره بها 
اقتصادی  نوسانات  از  متاثر  بیشتر  ماه گذشته،  طی دو 
رابطه  هیچ  توان  نمی  و  بوده  مسکن  قیمت  منجمله 

معناداری با کووید ۱9 برای آن متصور شد. 
خارج از مباحث اقتصادی، پرداختن  به جنبه اجتماعی، 
حائز  تواند  می  نیز  موجران  توسط  بها  اجاره  افزایش 
اهمیت باشد. حال آنکه موجران که خود نیز از اوضاع 
زیر  را  اخالق  برند، چگونه  می  رنج  اقتصادی  نابسامان 
تامین  برای  روشی  را  سنگین  بهای  اجاره  و  پاگذاشته 

معیشت خود قرار می دهند. 
از طرفی خانواده های کارگری کاشان که اکثریت جامعه 
را تشکیل می دهند، چگونه با حداقل حقوق ۳ میلیون 
تومانی آن هم با چند ماه تاخیر، خواهند توانست نیازهای 
معیشتی خود را تامین و بهای سنگین اجاره منزل را نیز 

پرداخت نمایند. 
در صورت عدم چاره اندیشی مسئولین و طوالنی شدن 
و  نشینی  حاشیه  افزایش  شاهد  باید  کنونی،  اوضاع 
مهاجرت معکوس بوده و متعاقب آن بروز ناهنجاری ها 
به  با ضرس قاطع خطاب  باشیم.  انحرافات اجتماعی  و 
مراتب سهل  به  فعلی  کنترل شرایط  بگویم،  مسئولین 
تر و کم هزینه تر از ترمیم معضالت فرهنگی ناشی از 

آن خواهد بود. 
باید گفت، ماحصل کژکاری دولت در  تفاصیل  با همه 
با  ای  پدیده  ظهور  اجتماعی،   - اقتصادی  های  زمینه 
تنها  از یک سو برخی  عنوان »ملت علیه ملت« است. 
تامین مایحتاج خود را در فشار آوردن به قشر  راهکار 
پایین دست خود می دانند. و از سوی دیگر ملتی که 
زخم خورده از این بی اخالقی هاست، نا امید به آینده، 
اعتماد خود را نسبت به ارکان جامعه از دست داده است. 
نا امیدی و بی اعتمادی اجتماعی که باعث بی تفاوتی  

نسبت به جامعه و قوانین جامعه می شود. با فراگیرشدن 
با  برخورد  عزِم  و  توانایی  هیچ کس  در  جامعه،  در  آن 
نابسامانی ها و دعوت به خوبی ها باقی نخواهد گذاشت و 
در نهایت با فروپاشی اخالق، باید شاهد فروپاشی جامعه 

بود. در ادامه برای گویاتر شدن موضوع، به مقایسه قیمت 
ارزاق اساسی جامعه با سال گذشته و همچنین نرخ اجاره 

بها در برخی مناطق کاشان خواهیم پرداخت:
قیمت ها به تومان می باشد.

معرفی کاشان بعنوان پایتخت نهج البالغه ایران 
عبدالهادی فقهی زاده، معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در مراسم آغاز رسمی طرح ملی »کاشان 
پایتخت نهج البالغه ایران« گفت: نهج البالغه ظرفیت های 
جریان سازی فکری، دینی، فرهنگی و هنری دارد تا هر کس 
بر اساس استعداد و ظرفیت خود اثری خلق کند. کاشان از 
لحاظ سابقه علمی و فرهنگی بسیار مهم است.  قطب الدین 
راوندی نخستین شارح جامع نهج البالغه در جهان اسالم از 

این شهر بوده است.
...........................

هشدار درباره سوء استفاده از برچسب فرش کاشان
حسین بخردی، رئیس اداره استاندارد گفت: اخیراً عده ای 
با  مغایر  گذاری  نشانه  برچسب های  از  استفاده  با  سودجو 
استاندارد و بکار بردن عباراتی همچون طرح شانه و دیزاین و 
نوشتن تراکم شانه و پود اضافه بر میزان واقعی فرش، موجبات 

تقلب و کم فروشی و تخلف را فراهم می کنند. 
مصرف کنندگان الزم است از فرش های دارای نشان استاندارد 
که بر روی برچسب الصاقی فرش درج شده خریداری کنند 
و در صورت نیاز می توانند کد ده رقمی زیرعالمت استاندارد 
را به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱7 پیامک کرده و از صحت و سقم 

برچسب الصاقی مطلع شوند.
...........................

تولید ۵400 هزار تن تخم مرغ
دامی  تولیدات  بهبود  اداره  مدیر  مقدم،  احمدی  مجید 
جهاد کشاورزی گفت: این رقم تولید تا پایان سال جاری 
به بیش از ۱۱ هزار تن افزایش می یابد. این شهرستان نیمه 
نخست امسال بیشترین میزان تولید تخم مرغ را در بین 
شهرستان های استان به خود اختصاص داده است و بخش 
قابل توجهی از تخم مرغ استان های همجوار از جمله تهران 

را تأمین می کند.
...........................

راه اندازی موزه مردم شناسی در روستای مرق
محسن رحیم زاده، مؤسس گنجینه مرق گفت: تاکنون سه 
هزار شیء تاریخی، ابزار و ادوات مردم منطقه روستای مرق 
و دیگر روستا ها در مدت 2۰ سال خریداری و جمع آوری 
گردیده که برای این گنجینه با ارزش بیش از ۳۰ میلیارد 

هزینه شده است. 
گنجینه مردم شناسی روستای مرق دارای غرفه کتب درسی 
قدیم، قرآن های خطی، ابزار آالت دامداری و کشاورزی، تمبر، 
سکه و اسکناس قدیمی، کوره آهنگری با دم چرمی، خانه 

سنتی و کتاب های مؤلفان کاشانی است.
...........................

تولید ۵0 میلیون متر مربع فرش ماشینی در شش ماه 
اول امسال

محمود توالیی، رئیس اتاق بازرگانی کاشان گفت: واحد های 
تولید فرش ماشینی در منطقه بیش از هزار و ۳۰۰ واحد 
است. ظرفیت تولید آنها )که زمینه اشتغال نزدیک به 2۰ 
هزار نفر را فراهم کرده اند(، ۱۰۰ میلیون مترمربع در سال 
است. همچنین 8۰ درصد فرش کشور در منطقه کاشان 
تولید می شود و بخش قابل توجهی از این تولید ها به خارج از 

کشور صادر می شود.
...........................

کشف 1۷9 فقره سرقت از منازل
حسین ترکیان، رئیس پلیس فرماندهی انتظامی استان گفت: 
به دنبال وقوع چندین فقره سرقت از منازل نیمه ساز کاشان 
و شکایت مال باختگان، موضوع به طور ویژه در دستور کار 
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت. 
با رصد  از بررسی محل های وقوع سرقت،  کارآگاهان پس 
هوشمندانه سارقان سابقه دار و آزاد شده از زندان، ده سارق 
سابقه دار را شناسایی و در یک عملیات ضربتی آن ها را 
دستگیر کردند. کارشناسان ارزش کاال های سرقت شده را 
۱۴ میلیارد ریال اعالم کردند. متهمان به ۱79 فقره سرقت 
اموال شامل سیم برق، شیر ُکلِکتور که به منظور تقسیم آب 
از آن استفاده می شود و آهن آالت  در طبقات ساختمان 

اعتراف کردند.
...........................

راه اندازی رشته تحصیلی باستان شناسی در مقطع 
کارشناسی ارشد 

بین  و  علمی  همکاری های  گروه  مدیر  جوادی،  علیرضا 
المللی دانشگاه کاشان گفت: رشته باستان شناسی در مقطع 
کارشناسی ارشد، مشترک بین دانشگاه کاشان و ورشو لهستان 
راه اندازی شد. در این دوره ها دانشجو نیمی از تحصیل را 
در یک دانشگاه و نیم دیگر را در دانشگاه دوم می گذراند و 
سپس با دو مدرک یا مدرک مشترک از هر دو دانشگاه فارغ 
التحصیل می شود. اهمیت برگزاری این دوره های مشترک 
کم هزینه بودن نسبت به تحصیل در خارج کشور، جلوگیری 
از مهاجرت، ارزآوری برای دانشگاه ها و باز شدن دریچه های 

جدید برای همکاری بین المللی بیشتر است. 
با این مصوبه، دانشگاه کاشان در کنار دانشگاه های تهران، 
خواجه نصیر، عالمه طباطبایی، گیالن و تربیت مدرس قرار 
گرفت. تاکنون بیش از ۵۰ دوره مشترک بین این دانشگاه ها 

و دانشگاه های خارج از کشور دایر شده است.
...........................

سماور گازی خانه را به آتش کشاند 
روح اله فدایی، مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری گفت: پس از گزارش دریافتی از 
اعالم حادثه دو گروه از آتش نشانان ایستگاه ۳ به محل حادثه 
در شهرک آزادگان اعزام شدند و با سرعت عمل، آتش را مهار 
و از سرایت به خانه های اطراف جلوگیری کردند. علت این 
حادثه طبق برآورد کارشناسان، بخار شدن آب داخل سماور 
گازی و سرایت گرمای بدنه سماور به بدنه شیلنگ گاز موجب 

ایجاد حریق درمنزل مسکونی شده است.
...........................

مهر و موم یک واحد آالینده
الهیار دولتخواه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست گفت: 
با وجود اخطارهای متعدد به واحد مورد نظر، اقدام موثری 
برای رفع آلودگی فاضالب صنعتی و اتتشار بوی نامطبوع 
وآالیندگی انجام نداد. کارشناسان واحد پایش طبق قوانین و 
مقررات زیست محیطی این واحد آالینده را با حکم دادستانی 

مهر و موم کردند.

کاشان در نیم نگاه

مردم سیلک/ در نشست خبری که 
سالن  در   99 مهر   ۱۵ شنبه  سه  روز 
پزشکی  علوم  دانشگاه  قریب  دکتر 
سیدعلیرضا  گردید،  برگزار  کاشان 
مروجی رئیس این نهاد به همراه تنی 
چند از معاون های خود، در مورد تازه 
این  های  بیمارستان  اقدامات  ترین 
شهر برای مبارزه با کرونا نکات مهمی 
را ایراد نمودند که اهّم آن به شرح ذیل 

می باشد:
10 درصد ظرفیت بقیه بیمارستان ها 

به کوید 19 اختصاص می یابد 
محمد حاجی جعفری )معاونت درمان( 

گفت:
* یک بحث مهم این است که نباید همه ظرفیت یک 
بیمارستان را برای کووید اختصاص دهیم. بیماران قلبی 
و دیابتی و... هم هستند که نباید مغفول بمانند که در 
این راستا تصمیماتی اتخاذ گردیده تا حداقل ۱۰ درصد 
از ظرفیت بقیه بیمارستان ها نیز به کووید اختصاص یابد.

* درست است که بیمارستان های بهشتی و سیدالشهدا 
دو  این  های  تخت  همه  نباید  ولی  هستند،  معین 
بیمارستان را پر کنیم. چنانچه اگر مریض آمد جا نباشد.

* االن بخش اطفال به نقوی منتقل خواهد شد. ما هم 
زمان با درمان دغدغه آموزش را هم داریم.

به  ساز  اکسیژن  دستگاه  یک  و  اکسیژن  تانکر  یک   *
ظرفیت بیمارستان اضافه می شود

بهشتی  آی سی یو  فعلی  ظرفیت  به  ویژه  تخت   ۱۵  *
اضافه شود. 

یک بیمارستان تازه تاسیس به نام ثامن در نظر گرفته 
شده که اگر بیماران کووید زیاد شود از این بیمارستان 

استفاده خواهد شد.
واکسن آنفوالنزا تنها برای افراد در معرض خطر

مهدی دالوری )معاونت بخش عفونی( در مورد مقدار و 
نحوه توزیع و تزریق واکسن آنفوالنزا گفت:

* از  این واکسن تاکنون ۶۵۵9 دز تحویل شده است. از 
این مقدار 2۰2۴ دز تزریق گردیده است. این مقدار واکسن 
برای 7۱۰ نفر از پرسنل بیمارستان ها و ۱۱۵۱ نفر زنان 

باردار و ۱۴8 نفر بیماران خاص، مصرف گردیده است.
* تنها نیمی از مردم پروتکل ها را رعایت می کنند

* مدارس 78 و نیم درصد، مغازه ها ۶۰ درصد، کسبه 
۵8 درصد، ادارات 78 درصد و در نهایت اینکه کل مردم 
پروتکل های  متاسفانه ۴۵ درصد  و  رعایت  ۵۵ درصد 

بهداشتی را  رعایت نمی کنند.
طیف سنی مبتال به کرونا از  60  تا 80 سال به  18 

تا 39 سال رسیده است
سیدعلیرضا مروجی )رئیس دانشگاه علوم پزشکی( گفت:

به  اسکن  تی  سی  دستگاه  دو  کرونا  بحران  این  در   *
مجموعه درمان اضافه شد. بکی در نقوی با کیفیت عالی 
و دقیق و دومی در امام حسن آران و بیدگل هست. این 
دستگاه ها قادر است که ظرفیت تشخیص خصوصاً کرونا 
را در منطقه باال ببرد همچنین سی تی دوم هم برای 
بیمارستان بهشتی از طرف بانک جهانی در حال دریافت 
است. برای  این دستگاه جانمایی فضا هم صورت گرفته 
است. همچنین برای بیمارستان ثامن آران و بیدگل هم 
آقای دکتر پل قول سی تی اسکن دیگری را داده اند که 
زیرساخت آن در حال احداث است تا یکی دو ماه آینده 

دریافت خواهد شد
* اتفاق مهم دیگر از سرگیری احداث بیمارستان بقیه اله 
است که قباًل  با برنامه 28۰ تخت بوده و اکنون با توافق 
سازمان برنامه و بودجه تا آبان ماه امسال با ۳۵۰ تخت 

به تصویب می رسد. 

عواملی  از  ساعته  منتخب ۱۶  مراکز   *
می باشند.  مردم  در خدمت  که  هستند 
اشخاص به محض مشاهده عالئم کرونا 
می توانند به اولین و نزدیکترین پزشک 
مشاوره  و  کنند  مراجعه  مراکز  این  در 
بگیرند. به این مراکز ۱۶ ساعته 2 مرکز 

نیز اضافه گردیده است.
کاشان،  در  کرونا  اخیر  ارقام  و  آمار   *
طیف سنی از  ۶۰  تا 8۰ سال به  ۱8 تا 

۳9 سال رسیده است. 
* تعدا فوتی ها از اول مهر تاکنون 2۶ 
مورد بوده است. حال آنکه این تعداد در 
مورد   ۳۱ شهریور  در  و  مورد   8 تیرماه 
اندازه تمام  بوده. یعنی در نیمه مهر به 
شهریور فوتی کرونا داشته ایم و این یعنی اینکه شدت 

بیماری افزایش داشته است. 
اقدامات علوم پزشکی کاشان برای حفظ سالمت 

مادران باردار در بحران کرونا
افسانه همتی )مسئول مامایی بیمارستان بهشتی( گفت:
جامعه  اقشار  پذیرترین  آسیب  جزو  باردار  مادران   *
نسبت به کرونا بوده و هستند. با شروع و شیوع کرونا 
سیاست و برنامه های ویژه ای را طرح ریزی نمودیم که 
مادران باردار را در سطح منطقه رصد کنیم و سالمت آن 

ها و نوزادشان را تا مرحله تولد ارتقا دهیم.
و  به کرونا هیچگونه مرگ  باردار مبتال  از 77 خانم   *

میر  نداشتیم.
* از ابتدای شیوع کرونا تاکنون 77 مادر مبتال به کووید 
 ۵۵ تعداد  این  از  است.  گرفته  قرار  ما  مراقبت  تحت 
از  نیز بعد  نفر  باردار بستری شده اند. ۱7  نفر در زمان 
زایمان بستری و تحت مراقبت قرار گرفته اند. پنج نفر 
از آنان برای زایمان بستری شدند. از این 77 مادر مبتال 
7 نفرشان وارد آی سی یو شدند و  ۵ نفرشان »انتوره« 
شدند. ما برای این ۵ نفر به طور مرتب و به صورت 2۴ 
ساعته از همه پزشکان خوب نظر می گرفتیم تا سرانجام 
چهار نفرشان باحال خوب بیمارستان را ترک کردند و 
ما االن یک مادر دیگر داریم که همه برای بقای حیاتش 

در تکاپو هستند.

وضعیت کرونا به روایت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اهداء اعضای جوان 3۷ ساله مرگ مغزی
محمد حاجی جعفری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان گفت: در اقدامی خداپسندانه، خانواده کاشانی اعضای 
بدن زنده یاد »حسین کحال« را که مرگ مغزی شده بود، 
به بیماران نیازمند اهدا کردند. کبد و دو کلیه مرحوم به سه 
بیمار زندگی دوباره بخشید. این جوان ۳7 ساله اهل روستای 
استرک کاشان، اول مهر امسال، در سانحه تصادف دچار مرگ 

مغزی شده بود.
...........................

توزیع بیش از هزار بسته حمایتی بین نیازمندان
خلیل غزالوی، مسئول خیریه حرکت ماندگار کاشان گفت: 
بیش از هزار بسته حمایتی به ارزش هر بسته 2۰۰ هزار تومان 
در کاشان بین نیازمندان توزیع شد. هر بسته حمایتی دارای 
بسته های حمایتی 2۰  این  ارزش  است که  قلم کاال  یازده 

میلیارد ریال برآورد شده است.
...........................

کشف دستکند های 900 ساله
پیشرفته  مطالعات  مرکز  اجرایی  مدیر  غیاثیان،  محمدرضا 
اینکه پیش بینی می شود  بیان  با  سعیدی دانشگاه کاشان 
ایلخانی  تا  به دوره سلجوقی  مربوط  این دستکند ها  سابقه 
برسد، گفت: با شهراری و اداره میراث فرهنگی تفاهم نامه ای 
به امضا رسیده و قرار شده در یک دوره پژوهشی ۴۰ روزه 
این مطالعات توسط گروه باستان شناسی و مرکز مطالعات 

پیشرفته سعیدی دانشگاه کاشان انجام شود.
...........................

تکمیل ساخت دیوار ساحلی در »روستای مرق« 
نیازمند اعتبار 

فرماندار  بازدید  در  مرق  روستای  دهیار  سلیمی،  غالمرضا 
کاشان از این طرح با بیان اینکه تاکنون بیش از 2 میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون ریال برای ساخت دیوار ساحلی این روستا 
هزینه شده است، گفت: برای تکمیل این طرح،  ۱۵ میلیارد 
ریال دیگر اعتبار نیاز است. این طرح برای ساماندهی حاشیه 
رودخانه مرق و جلوگیری از ریزش خانه های مسکونی و سه 
ساخت  می شود.  اجرا  است  مسیر  این  در  که  قنات  رشته 
قسمت شرقی دیوار ساحلی در 2 جبهه شروع شده و تاکنون 
۱۵۰ متر آن اجرا شده است. طول دیواره حفاظتی رودخانه 

مرق 7 کیلومتر و در حال ساخت است.

...........................
نجات معجزه آسای ۵ شهروند در برخورد با حفاظ جاده 
۵ سرنشین خودروی ال9۰ از برخورد با حفاظ فلزی کنار جاده 
روستای خنب کاشان جان سالم به در بردند. در این حادثه، 
اتومبیل از جاده منحرف شد و با گاردریل برخورد کرد و حفاظ 
جاده از داخل خودرو عبور نمود. در این حادثه به سرنشینان 
خودرو که طبق گفته شاهدان عینی کوهنورد بودند، آسیب 

جدی وارد نشد.
...........................

تماس کودک 6 ساله با آتش نشانی
سازمان  آتش نشانی کاشان اعالم کرد: دختر شش ساله در 
تماس با سامانه ۱2۵  آتش نشانی در لحظات اولیه نشت گاز 
منزل، جان خود و خواهرش را که تنها بودند، نجات داد. این 
به  اجاق روشن  به صدا درامدن زودپز روی  از  کودک پس 
علت ترس از این اتفاق، اقدام به ریختن آب روی آن می کند 
و گاز به علت خاموش شدن اجاق در فضای منزل منتشر 
می شود. با آموزشی که این کودک قبال تحت نظر  آتش نشانی 
دیده بود، سریع با ۱2۵ تماس می گیرد و حادثه را توضیح 
می دهد اما قادر به اعالم آدرس دقیق نبود که اُپراتور ستاد 
فرماندهی با تدابیر الزم، از کودک خواستند خونسرد باشد و 
در اولین فرصت با استفاده از سیستم اعالم آدرس )نشانی(، 
فورا تیم های عملیاتی ایستگاه چهار را به محل اعزام می کند. 
تیم های اعزامی با مهارت الزم وارد منزل شدند، کودکان را از 
آن جا خارج و از حوادث احتمالی جلوگیری کردند و کودکان 

را به والدین تحویل دادند.
...........................

کشف و جمع آوری بیش از 800 کیلوگرم مواد مخدر
ماموران  گفت:  کاشان  انتظامی  فرمانده  بساطی،  حسین 
انتظامی این شهرستان در بازرسی از خودرو های عبوری در 
محور ورودی، بیش از 8۰۰ کیلو گرم تریاک و حشیش کشف 
کردند. میزان کشف مواد مخدر نسبت به مدت مشابه پارسال 

۱۰ درصد افزایش داشته است. 
با طرح های متعدد محله محور، کانون توزیع و استعمال مواد 
مخدر کشف و متالشی شد. همچنین در این زمینه ۱۳ درصد 
در دستگیری و ۱8 درصد در اجرای طرح ها افزایش داشته 

است.
...........................

رهاسازی عقاب طالیی در زیستگاه های طبیعی
شهروند دوستدار محیط زیست یک قطعه پرنده عقاب طالیی 
داد.  شهرستان  این  زیست  محیط  اداره  تحویل  را  مصدوم 
محیط بانان این پرنده را تیمار کرده و پس از بهبودی در 

زیستگاه اصلی خود در شهرستان کاشان رها سازی کردند.
...........................

آزادسازی امالک منطقه ۵ شهرداری
سعید ابریشمی راد، شهردار کاشان گفت: حدود ۱2۶ هزار متر 
مربع از این امالک در طول شش ماه گذشته آزاد سازی شده 
است. این آزاد سازی ها برای تعریض معابر، کوچه ها و ایجاد 

دسترسی آسان به راه های اصلی اجرا شده است.
...........................

رفع تصرف چهار هزار و ۷40 مترمربع از زمین های دولتی 
مجتبی آراسته، رئیس اداره راه و شهرسازی گفت: این اراضی 
مربوطه به چهار پرونده قضایی در مناطق بلوار امام رضا، راوند، 
الهیه و محدوده مصلی بقیه االعظم کاشان بود که ارزش این 

زمین ها بیش از ۱۴۳ میلیارد ریال برآورد شده است.
...........................

آغاز برداشت آلو از باغ های برزک 
حسین مظلومی، مدیر اداره جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه 
محصول آلو پس از گل محمدی و شاه توت باالترین درآمد را 
برای کشاورزان این منطقه دارد، گفت: برداشت این محصول 
هم زمان با محصوالت گردو و هلو از اوایل پاییز از باغ های 
بخش برزک آغاز می شود. متوسط برداشت آلو در باغ های 
برزک ۱2 تن در هر هکتار است و پیش بینی می شود نزدیک 

به 7۰۰ تن آلو به صورت تازه خوری برداشت شود.

از افزایش قیمت ارزاق اساسی تا افزایش نرخ اجاره بها کاشان در نیم نگاه

ملت علیه ملت

افزایش قیمت برخی ارزاق اساسی خانوار طی یک سال گذشته

فایل های پیشنهادی اجاره مسکن در برخی مناطق کاشان

فرماندار ویژه کاشان گفت: پرداختن به ورزش همگانی در 
درجه اول اهمیت قرار دارد و در کنار آن نباید از شناسایی 

استعداد ها و ظرفیت سرمایه های انسانی غافل ماند. 
به گزارش مردم سیلک، علی اکبر مرتضایی به مناسبت 
و  بدنی  تربیت  کرد:  بیان  ورزش  و  بدنی  تربیت  هفته 
ورزش منشاء شادابی، نشاط و افزایش روحیه است که 
همواره مورد تاکید انبیاء، بزرگان و همچنین مختصصین 

امر بوده است.
تبعات آن  اکنون که ویروس کرونا و  وی تصریح کرد: 
بر جامعه سایه افکنده است، می توان با اهمیت بخشی 
بیشتر به تربیت بدنی و انجام فعالیت های ورزشی، البته 

با  به دور از تجمعات و با رعایت مصوبات ستاد مقابله 
بیماری کرونا، عالوه بر ارتقاء سالمت روحیه امید و نشاط 
اجتماعی را تقویت کرد و بر این بیماری و عوارض ناشی 

از آن زود تر چیره شد.
فرماندار کاشان تاکید کرد: فعالیت های بدنی به ویژه 
معلوالن،  جامعه  نوجوانان،  و  کودکان  سنی  گروه  در 
بانوان و همچنین کارگران و کارمندان از جایگاه ویژه ای 

برخوردار است که می بایست در برنامه ریزی و اقدامات 
مورد توجه بیشتر مسووالن و آحاد مردم قرار گیرد.

بدنی  تربیت  به شعار هفته  اشاره  با  مرتضایی قهرودی 
به  را  این هفته  فرارسیدن  فعال«  ایران  »ایران همدل، 
کلیه دست اندرکاران امر تربیت بدنی و ورزش، مربیان، 
ورزشکاران،  بزرگ  جامعه  و  ورزشی  های  فدراسیون 
وهمچنین  ورزشی  قهرمانان  پیشکسوتان،  داوران، 
تبریک گفت  کاشان  بزرگ  ورزشی شهرستان  حامیان 
و  مشکالت  حل  برای  مداوم   تالش  و  ریزی  برنامه  و 
پیشرفت روز افزون جامعه ورزشی شهرستان کاشان را 

خواستار شد.

ورزش همگانی در درجه اول
 اهمیت قرار دارد

رويداد
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تکمیل، کلنگ زنی و افتتاح و 

نوسازی ۹ طرح آموزشی خدماتی 
رفاهی در دانشگاه کاشان

رئیس دانشگاه کاشان گفت: عملیات تکمیل، 
طرح   9 نوسازی  و  افتتاح  و  زنی  کلنگ 
معاون  حضور  با  رفاهی  و  خدماتی  آموزشی، 
حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات 
جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده  و  فناوری  و 
کاشان و استاندار اصفهان در دانشگاه کاشان 

طی آیینی شروع شد.
به گزارش مردم سیلک، عباس زراعت خاطر 
کتابخانه  عملیات  مراسم  این  در  کرد:  نشان 
مربع  متر   ۴2۴۰ زیربنای  با  دانشگاه  مرکزی 
در ۴ طبقه با اعتبار ۴2 میلیارد ریال و مرکز 
با 2۰۶۰  المللی دانشگاه  بین  همایش ملی و 
متر مربع و اعتبار ۶۴ میلیارد ریال شروع شد.

عملیات  همچنین  آیین  این  در  افزود:  وی 
تامین  و  دانشگاه  تی  آی  مرکز  اجرایی 
مالی  حمایت  با  اینترنتی  ارتباطات  تجهیزات 
 ۱2۰۰ زیربنای  با  منوچهری  پرویز  مهندس 
مترمربع شروع و کلنگ آن به زمین زده شد.

دانشگاه  خانه  تصفیه  نخست  فاز  احداث  وی 
 ۵۰ هزینه  با  و  مکعب  متر   8۰۰ ظرفیت  با 
میلیارد ریال را از دیگر طرح ها عنوان کرد و 
گفت: برای تکمیل و بهره برداری فاز دوم این 

طرح به ۱7۶ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
مراسم  این  در  افزود:  کاشان  دانشگاه  رئیس 
شهید  دانشجویی  سرای  نوسازی  همچنین 
با  مازوچی  عباس  دکتر  مازوچی  امیرمنصور 
 2۳۰ ظرفیت  و  مربع  متر   ۱7۰۰ زیربنای  
و  تکمیل  ریال  میلیارد   ۶ اعتبار  با  دانشجو 
عملیات نوسازی  سرای دانشجویی نادیا شاطر 

کاشانی هم شروع شد.
علی  مهندس  فناوری  و  نوآوری  شرکت  وی 
سعیدی را از دیگر طرح های مورد بهره برداری 
عنوان کرد و اظهار داشت:  با به بهره برداری 
و  ایده و رشد  برای خلق  این مرکز مکانی  از 
و  نخبگان  پژوهشی  و  آموزشی  حمایت های 

صاحبان ایده فراهم می شود.
زراعت خاطرنشان کرد: کلینیک سالمت خانم 
صدیقه شهابیان و مهندس حسین الجوردی 
اعتبار ۱۰  و   مربع  متر  هزار  با مساحت یک 
میلیارد ریال در این دانشگاه  به بهره برداری 

رسید.

خبر

پاداش مجاهدت او اجری عظیم است
روح بلند انسان شریف 
پزشک  و  مردمی  و 
حاذق و دلسوز، روانشاد 
زارع  محمد  دکتر 
حوزه  در  عمری  که 
در  و  درمان  و  سالمت 
به  راه خدمت صادقانه 
عموم هموطنان به ویژه 

همشهریان و اهالی دیار کاشان نامی نیکو و سترگ 
از خود بر جای گذاشت، به ملکوت اعلی پیوست ..
این مصیبت جانکاه را به خانواده محترم و عموم 
جامعه  همچنین  و  شریف  پزشک  آن  بازماندگان 
تسلیت  کاشان  بزرگ  منطقه  درمانی  و  پزشکی 
و تعزیت عرض نموده، برای روح ایشان از درگاه 
الهی  آرامش  و  غفران  رحیم،  و  رحمان  خدای 

مسئلت داریم ..
هفته نامه مردم سیلک

مهدی سلطانی راد/ هفدهم مهر بود که جان از تن موسیقی 
ایران رفت. خبری که با توجه به حال عمومی خنیاگر بزرگ و 

گوش به زنگ آن بودند در این محبوب پارسی زبانان، مدتها همه 
روز منتشر شد تا فضای مجازی چند روزی تحت تأثیر این رخداد 
باشد. استاد محمدرضا شجریان بدون شک پرآوازه ترین چهره 
تاریخ موسیقی ایران است و بی مناسبت ندیدیم تا در گفت و گو 
با استاد امین اهلل رشیدی )یکی از هنرمندان خوشنام و کاشانی 
موسیقی سنتی ایران( که پیش از استاد شجریان پای در رادیو 
گذاشت، دیدگاه ها، نظرات و شاید خاطراتش از خسرو آواز ایران را 

با ما و مخاطبان در میان بگذارد.
استاد رشیدی خوانندگی اش در رادیو را سال ۱۳27 آغاز کرد 
و تاکنون نیز بیش از ۱2۰ آهنگ ساخته است. کسی که به 
گفته خودش اولین خواننده ای بوده که بر اساس نت می خوانده.

هنر  و  فرهنگ  در  شجریان  استاد  جایگاه  شما  نظر  به 
ایران کجاست؟

و  متأسف  شدت  به  ایشان  درگذشت  از  من  که  این  نخست 
اندوهگین هستم. استاد شجریان حق بزرگی بر گردن موسیقی 
بهترین  از  خود  خوب  و  فاخر  صدای  با  ایشان  دارد.  ایران 
خوانندگان و محافظان موسیقی اصیل و سنتی ایران بودند و 
اگر مردم در این چند دهه به موسیقی سنتی اقبال نشان دادند، 
بخش بزرگی از آن مدیون استاد شجریان است. من البته در 
کتاب سومم-یادداشت ها و خاطرات امین اهلل رشیدی-درباره 
تعداد زیادی از هنرمندان معاصر ایران، نکته ها و مطالبی گفته 

ام که استاد شجریان هم از آن جمله اند.

استاد  را  سنتی  موسیقی  به  مردم  اقبال  منشأ  که  این 
شجریان می دانید از کجاست؟  

ببینید موسیقی سنتی ایران تا قبل از اواخر دهه ۳۰، بیشتر در 
آواز خالصه می شد اما با روند مترقی موسیقی، مسؤالن وزارت 
فرهنگ و هنر وقت و متولیان رادیو احساس کردند مردم دیگر 
به موسیقی ایرانی از نوع آواز اقبال ندارند لذا تصمیم گرفتند 

موسیقی سنتی را احیاء کنند. 
من خوب خاطرم هست که سال ۳8 احیای موسیقی سنتی به 
موسی خان معروفی و رکن الدین مختاری از اساتید موسیقی 
سنتی سپرده شد بدین نحو که نخست ویژگی های 7 دستگاه 

موسیقی سنتی را به شکل مکتوب و کتاب درآوردند. 
ایرانی  تا میراث مکتوب موسیقی  اتفاق رخ داد  سال ۴2 این 
برای  راه  بعد  وهله  در  شود.  حفظ  ایران  هنری  ی  گنجه  در 

خوانندگان تازه کار و مستعد در رادیو باز شد.

تازه کارها چه کسانی بودند؟ 
هنرمندانی مانند استاد بنان که خواننده ای اصیل و البته از 
همان نسل گذشته بودند و آقای گلپایگانی و سپس شجریان با 
تصنیف خوانی باعث شدند تا موسیقی سنتی ایران هوادار پیدا 
کند. از این جهت جایگاه و سهم استاد شجریان قابل ارج داشت 
احیای  در  زیادی  تأثیر  ایشان   ،۴۰ دهه  اواخر  از  چون  است 
موسیقی ناب ایرانی داشت به ویژه که در رادیو هم فعال شدند. 

شعرای  به  مردم  اقبال  عامل  را  شجریان  استاد  برخی 
کهن ایران می دانند. این درست است؟ 

نکته بعدی همین است. بله. ایشان با خواندن غزلیات حافظ 
این  متأخر  شاعران  و  ایرانی  کهن  شعر   .. و  خیام  رباعیات  و 
سرزمین را زنده کرد. به طور مثال ایشان در جشن هنر شیراز و 
در 2۰ سالگی، به بهترین وجه و همزمان هم هنر واالی خود را 
نشان داد و هم جایگاه شعر حافظ را برجسته کرد. البته ایشان 

آثاری از شعرای معاصر مانند اخوان هم دارد.

از استاد شجریان خاطره ای هم در ذهن دارید؟ 
سالها پیش- به نظرم دهه ۵۰ بود- یک روز که برای عیادت 
بنان رفته بودم استاد شجریان را هم که بدین منظور  استاد 
آمده بود، دیدم. محمدرضا شجریان که خواننده ای نوپا بود به 
محض برخورد با من ضمن خوشرویی و احترام گفت: من در 

جوانی همیبشه شنونده صدای شما در رادیو بودم.

علی جاویدپناه/ آقای علیرضا یوسفی متولد سال ۱۳۵۳ از 
روستای استرک است. وی در رشته خوشنویسی )خط نَسخ( 
رتبه ها و افتخارات بسیاری را در جشنواره های شهرستانی، 
هفته  مناسبت  به  است.  کرده  کسب  کشوری  و  استانی 
خوشنویسی )2۱ تا 27 مهر( گفتگویی با ایشان انجام شد و 
مختصری از سوابق هنری و چالش های موجود و راه حل های 

آن سخن به میان آمد.

خوشنویسی را از چه زمانی آغاز کردید؟
برای  و  داشتم  خوبی  خط  دبیرستان  و  راهنمایی  دوره  از 
هم  استادی  موقع  آن  نوشتم.  می  گوناگون  های  مناسبت 
خوش  کم  کم  هنر،  کتاب  روی  از  نظری  مشق  با  نداشتم. 

خط شدم. 
و  پراکنده  به صورت  از خدمت سربازی  قبل  تا  در حقیقت، 
آماتوری کار می کردم. دیپلم را که گرفتم، قرار شد طی یک 
گزینش در سپاه کاشان خدمت سربازی را بگذرانم. آن روز 
پارچه نویسی برای ناحیه های کارگری و روستاها خیلی رایج 
اعزام  به »ذوب آهن اصفهان«  را  بود. دوره آموزشی خدمت 

شدم. 
نوشتیم، خوش  را می  و مشخصات خود  اسامی  آنجا که  در 

خطی ام نظر همگان را جلب کرد و همین امر، 
اصفهان  آهن  در ذوب  داشتن من  نگه  باعث 

گردید!

بعد از سربازی، خوشنویسی را به چه شکلی 
ادامه دادید؟

تصمیم  شد،  تمام  ام  سربازی  که   7۶ سال 
گرفتم مراحل و دوره های انجمن خوشنویسان 
کاشان  خوشنویسان  انجمن  به  کنم.  طی  را 
رفتم و در سال 88 خط نستعلیق را تا دوره 

ممتاز نزد استاد کاظمی گذراندم. خط نسخ را نیز همزمان با 
استاد مظفری کار می کردم. 

انجام  به  و  گذاشتم  کنار  را  مدتی خوشنویسی  اینها،  از  بعد 
بازاری و روزمره خود مشغول شدم. سپس دو سال  کارهای 
برای دوره فوق ممتاز به شهر قم نزد استاد عبدالرضایی رفتم 

و سال 9۰  فوق ممتاز را گرفتم.

چطور شد از بین خط های مختلف، خط نسخ را انتخاب 
کردید؟

خط نسِخ ایرانی را به خاطر عالقه انتخاب کردم و اینکه کمتر 
کسی در این زمینه کار می کرد. بنابراین به صورت تخصصی 
دنبال کردم. بعد از اتمام دوره فوق ممتاز، به دارالکتابۀ تهران 

)مرکز طبع و نشر قرآن کریم( معرفی شدم. 
در آن زمان کارگاه های ماهیانه ای برقرار بود که توجه شان 
بیشتر روی نوشتن به شیوه نیریزی بود. شرکت در آن کالس 

ها از لحاِظ به روز شدن خطم خیلی تأثیر گذاشت. 
در آنجا یکسری قرآن های گروهی نوشتیم که به حرم حضرت 
این  به  شد.  اهداء  کاظم  امام  و  جواد  امام  حرم  و  ابوالفضل 

واسطه سفری هم به کربال داشتیم.

و  گردد؟  می  بر  زمانی  چه  به  ایرانی  نسخ  خط  سابقه 
استادان برجسته آن چه کسانی اند؟

این خط در دوره صفویه به اوج خود رسید. اما از دوره قاجار 
با ورود صنعت چاپ کم کم تنزل پیدا کرد و روبه فراموشی 

رفت. 
یکی از اساتید برجسته دوره صفویه، عالء الدین تبریزی بوده 
است. بعد از او، میرزا احمد نیریزی از خطاط های َقَدر است 

که االن هم قرآن هایی به خط او چاپ می شوند. 
در دوره قاجار نیز دو تن از خوشنویسان معروف، بنام »اشرف 
الُکّتاب« و دیگری »وصال شیرازی« می باشد که هم شاعر و 

هم خوشنویس بوده و خط را در حّد اعالء می نوشته است.

در مورد نَسخ های دیگر چطور؟
اسالمی  کشورهای  در  عربی  نسخ  و خط  عثمانی  نسخ  خط 
مطرح است. به هر حال، آن ها هم ادعاهایی دارند. البته در 
کشور ما خط »عثمان طاها« رایج شده است. شاید در سال، 
حدود 2۰ میلیون قرآن به خط عثمان طاها چاپ و در کل 

کشورهای اسالمی پخش می شود. 

پناهندگی  که  بوده  سوری  خوشنویس  یک  طاها،  عثمان 
عربستان را به او می دهند. او قرآنی می نویسد که ختم به 
آیه بوده است. امتیازات و ویژگی های خاصی نیز دارد. معموال 

قاریان قرآن برای قرائت و حفظ از آن استفاده می کنند. 
بطوری که یک قرآن بین المللی شده است. 
ندارد.  زیادی  اعتبار  هنری  لحاظ  از  البته 

بیشتر از لحاظ خوانایی مدنظر است.

خط  کردن  زنده  و  احیاء  برای  اکنون 
گرفته  صورت  کاری  چه  ایرانی  نسِخ 

است؟
را  ایرانی  تهران می خواهد نسخ  دارالِکتابۀ 
احیاء کند و یک قرآن ملی به نام جمهوری 
اسالمی به چاپ برساند. تا حاال هم چندتا 

قرآن نوشته شده و سفارش داده اند. 
های  بودجه  چون  اما  رفتیم.  پیش  قرارداد  مرحله  تا  هم  ما 
قرآنی کم شده، دارالِکتابه هم برنامه هایش اُفت کرد. شاید در 
کل کشور، کسانی که در این زمینه فعالند یا استادانه خط می 

نویسند بیش از ۵۰ نفر وجود نداشته باشد.

که  اند  داشته  سعی  ترکیه  مسؤوالن  شود  می  گفته 
خوشنویسی را به نام خودشان ثبت کنند. درست است؟

اسالمی  تا خوشنوسی  داده  انجام  اقداماتی  ترکیه  اخیرا  بله، 
آن  ثبت کند. در صورتی که خوشنویسان  نام خودش  به  را 
که  نیستند  ما  مثل  هستند.  متمرکز  استانبول  در  بیشتر  ها 

چندین شعبه انجمن خوشنویسان در کل 
کشور داشته باشند. آن ها بیشتر در خط 

»ثلث عثمانی« معروف هستند. 
نام خودشان  به  لحاظ می خواهند  این  از 
نام  به  را  مولوی  که  همانطور  کنند.  ثبت 
چون  گویند  می  کردند.  ثبت  خودشان 
آنجاست. در صورتی که موالنا  آرامگاهش 
بر  عالوه  ندارد!  هم  ترکی  شعر  یک  حتی 
امارات هم می خواهد  ام که  اینها شنیده 
خودش  نام  به  را  اسالمی  تذهیب  رشته 

ثبت کند.

دلیلش چیست؟
اینها بیشتر بخاطر جشنواره های بین المللی است که برگزار 
می کنند. به بهانه یک جایزه خوب، خوشنویسان ما تحریک 

می شوند. 

چون می بینند در مملکت ما چنین جشنواره هایی نیست. 
به  شیک  و  باال  عیار  با  خوشنویسی  آثار  بیشتر  بنابراین 
دیگر  آورند  می  رتبه  آثار،  آن  وقتی  شوند.  می  ارسال  آنجا 
به کشورمان بر نمی گردند و همان جا نگهداری می شوند. 

بنابراین به نام آن ها هم ثبت می شود. 
آن وقت، حساب کنید چه مجموعه عظیمی از خط نستعلیق 
را  مسائل  این  باید  ما  مسؤوالن  شود.  می  گردآوری  ثلث  و 

پیش بینی کنند.

به نظر شما وضعیت فرهنگ و هنر )به ویژه خوشنویسی( 
در کاشان چگونه است؟

بنظرم بی عدالتی تا حدی وجود دارد. شهرداری و اداره ارشاد 
دهند.  می  نشان  توجه  بیشتر  تئاتر  مثل  هنرها  از  بعضی  به 
واقع  مظلوم  خوشنویسی،  خصوص  به  تجسمی  هنرهای  اما 

شده است. 
اگرچه سابقه اش هم بیشتر است و می تواند نمادی از فرهنگ 
هنری  شورای  یک  تازگی  به  نیز  شهرداری  باشد.  ما  هنر  و 
درست کرده است. نمی دانم فعالیت هایش چیست و چه می 

کنند ولی تا حاال که خیرش به خوشنویس ها نرسیده!

آیا کاهش استقبال عمومی نسبت به خوشنویسِی مذهبی 
می تواند نتیجۀ کاهش معنویت در بین مردم باشد؟

قاب  یا  مجسمه  یا  عکس  یک  باشد  حاضر  کسی  شاید  بله، 
فرش به قیمت چند میلیون تومان برای خانه اش بخرد، اما 
حاضر نیست برای یک اثر خوشنویسی هزینه کند. اثری که با 

فرهنگ و هنر و سابقه تمدنی ما سروکار دارد. 
مایه  تواند  می  و  است  ماندگار  هم  و  زیباست  هم  که  اثری 
اثر  یک  ارزش  و  نیستند  آشنا  زیاد  مردم  البته  باشد.  برکت 

هنری را نمی دانند.

مهمترین مشکالت هنرمندان خوشنویس چیست؟
بیمه  است.  بیمه  نرخ  بودن  باال  موجود،  مشکالت  از  یکی 
هنرمندان با بیمه آزاد چندان فرقی نمی کند. االن بیمه آزاد 
بیمه هنرمندان ۴۵۰ هزار  و  تومان  ماهانه حدود ۶۵۰ هزار 
تومان است. عالوه بر این، بیمه هنرمندان یک روند طوالنی 
دارد. مزایای آنچنانی هم ندارد. البته فقط امسال )سه ماهه 

اول( را خود دولت پرداخت کرد.
مشکل بعدی، کم رونق بودن اقتصاِد هنر است. شاید گرایش 
احتماال  است.  شده  کمتر  مذهب  سمت  به  مردم  تمایل  و 

استادان دیگر نیز همین گالیه را داشته باشند. 
نهادهای  و  ادارات  باید  آن  طبق  که  دارد  وجود  قانون  یک 
هنری  آثار  خرید  صرف  را  شان  بودجه  از  درصدی  دولتی، 
است  درست  حاال  افتد.  نمی  اصال  اتفاق  این  االن  اما  کنند، 
ولی  است  بخش  لذت  این خطوط  نوشتن  معنوی،  لحاظ  به 
کمتر خریداری  و  ندارد  زیادی  درآمد  مادی،  لحاظ  به  واقعا 

می شوند. 
افراد هم بیشتر در کالس های موسیقی، زبان و ورزش فعالند. 
انجمن ها و آموزشگاه های خوشنویسی عمال رونق چندانی 
آینده  از  انسان  زندگی،  سنگین  های  هزینه  این  با  ندارند. 

احساس وحشت می کند. 
البته نباید ناامید شد و باید به خدا توکل کرد. ولی واقعا از 

کنار بعضی از چیزها هم نمی توان به سادگی گذشت.

چه باید کرد؟
باید یکسری برنامه های کالن در دولت صورت 
گیرد و تصمیمات جدی گرفته شود. شاید هم 
اما  گردیده  وضع  قوانینی  و  شده  ریزی  برنامه 
معاونت  یک  ارشاد  اداره  کند.  نمی  عمل  کسی 

هنری دارد. 
بهتر است هنرمندان شاخص، برجسته، فعال و 
کسانی که پتانسیل باالیی در اجرای آثار هنری 
دارند را شناسایی و گزینش کنند. در این زمینه 
می توانند کلی برنامه برای آن ها داشته باشند.

و سخن آخر؟
در پایان جا دارد از تالش ها و زحمات اساتید گرامی به ویژه 
استاد سعید کاظمی و استاد احمد خوش حساب که در برهه 
هایی مسؤولیت انجمن خوشنویسان کاشان را برعهده داشته 

و دارند، تشکر و قدردانی کنم.

  مهدی سلطانی راد

حکایت میراث دوستی ما و 
دیگران 

این روزها در برخی رسانه های محلی شهر، 
موضوع ساخت و ساز یک بنای مدرن - سازه 
ی تجاری تفریحی - چسبیده به خانه تاریخی 
گو  و  گفت  و  بحث  محل  بروجردی  فاخر  و 
خانه ی  نخستین  بروجردی  خانه  است.  شده 
کاشان  در  ملی  ثبت  و  شده  مرمت  تاریخی 
است و شهرت جهانی اش به خاطر نوع خاص 
معماری بادگیر زیبای آن، نقاشی های قجری 
فین  باغ  از  تابستانه اش کمتر  تاالر  زیبای  و 

کاشان نیست. 
اش  فعلی  حالت  در  جدید  ی  سازه  که  این 
دید  با  و  خیابان  داخل  از  که  میلگردهایی  و 
بصری، بادگیر خانه بروجردی را محو کرده یا 
نه و یا این که سازه ی مزبور از اساس دارای 
مجوز »ماده پنج« برای تغییر کاربری هست 

یا خیر یک سمت قضیه است. 
اما موضوع مهم تر سرمایه گذاری در نزدیک 
و  ارزشمند  و  تاریخی  بناهای  به  نقطه  ترین 
به عباراتی در حریم درجه یک بناهای فاخر 
و میراث ملی است که بدجور ذهن را درگیر 

می کند.
حوزه  امروزی  قوانین  برخی  گمان  به  شاید 
اجازه  ایران  در  شهرسازی  و  تاریخی  میراث 
با الزمات و رعایت محدودیت  چنین حرکتی 
هایی را بدهند، اما پرسش این جاست که آیا 
نزدیک  در  ساز  و  ساخت  برای  هم  مصر  در 
هم  ابوالهول  یا  ثالثه  اهرام  به  نقطه  ترین 

چنین مجوزاتی صادر می شود؟!
با  بنا  این  نه، اشتباه نکنید. بحث مقایسه ی 
یا  ثالثه  اهرام  مسلم  قدر  که  نیست  بنا  آن 
خانه  با  اثر  نوع  و  قدمت  جهت  از  ابوالهول 
طباطبایی  خانه  یا  و  فین  باغ  یا  بروجردی 
در  آثار  این  همه  اما  نیستند.  مقایسه  قابل 
عناصری  هم  آن  و  اند  مشترک  ویژگی  چند 
مانند قدمت و ریشه و هویت یک ملت است.

ملت،  معنوی یک  و  تاریخی  میراث  و  هویت 
باشد   فروش  و  خرید  قابل  که  نیست  کاالیی 
و  به صرف داشتن تمکن  تواند  نمی  و کسی 
سرمایه مادی از یک ارزش تاریخی و متعلق 

به عام، جذب ثروت کند.
آیا اگر امروز که ثروتمندی توانسته نفس به 
اثر ملی فاخر در کاشان، سازه ای  نفس یک 
مدرن به قصد کسب سود اقتصادی َعلم کند، 
متمکن  فرد  تا  شد  نخواهد  باعث  روز  فردا 
دیگری بخواهد مماس با دیوار اثر جهانی باغ 

فین هتلی بلندمرتبه بنا کند؟!
در ایتالیا محال است در نقطه نزدیک به برج 
از  و  بدهند  رفیع  ساز  و  ساخت  اجازه  پیزا 
شما چه پنهان در هند هم اگر کسی بخواهد 
تفریحی  تجاری  سازه  محل  تاج  نزدیکی  در 
بازیابی  آرزوی  برایش  نکنید  شک  بسازد، 

سالمتی می کنند !!
باید  کرد.  بروزرسانی  باید  را  قوانین  آری، 
ساخت و ساز و مدرن سازی در حریم درجه 
یک همه بناهای تاریخی و ثبتی کشور ممنوع 

شود. 
و  نمادها  رؤیت  که  برویم  سمتی  به  نباید 
اِلمان ها و سازه های تاریخی مشهور و نماد 
هویت و فخر یک ملت از داخل معابر عمومی، 
پولی شود و کافه بام ها بشوند محل ارتزاق از 

عناصر خالقه ی پیشینیان.
زین  مناره ی  ساله ی   7۰۰ و  تاریخی  بنای 
به  اصیل  آن کاشی های  با  در کاشان  الدین 
سرقت رفته اش! که گفته می شود در قدیم 
امروز  کرد،  می  عمل  دریایی  فانوس  مانند 
بسیار باید دلشاد و مسرور باشد که سازه ای 
مدرن که بتواند مانند دیوار صوتی!! ارتفاعش 
شک  اما  نشده  َعلم  کنارش  در  کند  کور  را 
نکنید اگر کارشناسان بین المللی حوزه تاریخ 
شهر  و  ایران  به  فرهنگی  میراث  و  تمدن  و 
قانونی  ابزار  اگر  البته  و  کنند  سفر  کاشان 
دستشان باشد، نخواهند گذاشت بادگیر فاخر 
مناره ی  به  بروجردی  خانه ی  انگیز  اعجاب  و 

زین الدین حسادت کند!

هنر شجريان، احیای موسیقی سنتی و برجسته کردن شعرای کهن ايران بود

در گفتگویی با علیرضا یوسفی؛

خوشنویسی در کاشان مظلوم واقع شده است

شهرداری و اداره ارشاد 
به بعضی از هنرها مثل 
تئاتر بیشتر توجه نشان 
هنرهای  اما  دهند.  می 
خصوص  به  تجسمی 
مظلوم  خوشنویسی، 
واقع شده است. اگرچه 
بیشتر  هم  اش  سابقه 
است و می تواند نمادی 
ما  هنر  و  فرهنگ  از 

یک قانون وجود دارد که 
طبق آن باید ادارات و 

نهادهای دولتی، درصدی 
از بودجه شان را صرف 
خرید آثار هنری کنند، 
اما االن این اتفاق اصال 

نمی افتد.

گهگاهیحرف های

انسولین
 دوستی میگفت چند روز پیش حوالی ظهر در 
جلسه ای بودم که خانمم زنگ زد. رد تماس 
دادم بعد از چند دقیقه دوباره زنگ زد. باز بخاطر 
بار  جلسه رد تماس دادم. وقتی برای سومین 
متوالی زنگ زد احساس کردم برای ایشان اتفاقی 
افتاده. به ناچار از جلسه خارج شدم تا ببینم برای  

اوچه مشکلی پیش آمده.
زند:  فریاد می  از آن طرف خط  ناگهان دیدم 

انسولین انسولین.
قسم می خورد سریع خود را به منزل رساندم. 
وقتی رسیدم دیدم که نفرین است که میکند به 
همه کس به همه چیز به مدیران بی عرضه  و 

بی لیاقت.
چرا؟

اضافه کرد: خانمم چند ساله سهمیه دارد و چند 
روز است هر داروخانه ای رفتم گفتند نداریم و 
خانم شما باید پیش پزشک متخصص برود و 
پس از تشکیل پرونده و دستور پزشک به سازمان 
تامین اجتماعی برود تا تایید کند بلکه انسولین 

ایرانی بدهیم.
سوگند یاد کرد حالت خشم وغضب و بی تابی 
خانمم به جایی رسیده بود که به من گفت: می 
خواستم بروم وسط خیابان و چادر از سر بردارم 
و فریاد بزنم و به همه کسانی که باعث و بانی 
کمبود دارو و این بدبختی ها  هستند نفرین و 

... بدهم. 
از یکی از بستگان غرض گرفتیم و حاال چند روز 
به بیمارستان اخوان میروم. چون دکتر متخصص 
گفته فرم انسولین تمام شده و فردا بیایید و فردا 

هم نبود.
حال مشکل دوتا شد! یک برگ کاغد. یک فرم؟ 
نداشتند! و هنوز ما نتوانسته ایم انسولین ایرانی 

تهیه کنیم.
چه کسی پاسخگوست؟

تا کی؟
تا چند؟

گرانی باال. تحریم، کرونا، بیکاری، فقر.. 
مردم چکنند؟

بمیرند!
جان بکنند!

زجر کش شوند!
چه کنند این مردم بیچاره، این مردم بدبخت؟

اقتصاد ایران از آلمان باال تراست!
به جوک می ماند!

آمریکا هیچ غلطی نمیکند!
به یاد شعر مرحوم فرخی یزدی افتادم

که گفت:
زندگی کردن من مردن تدریجی بود

آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

*جواد جهان آرایی
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