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ساداتی نژاد:     
  ایجاد صف مرغ در کشور همانند 

خاری در چشم است

یادداشتی به قلم غالم حسین سربلوکی؛

تنها کورسوی مطبوعات محلی

۲۸۳۰ عملیات آتش نشانان کاشانی 
در سال۱۳۹۹

افتتاح مجهزترین مرکز ناباروری استان در کاشان

مینا ساداتی متولد کاشان است و از سال 86 با فیلم )زخم شانه حوا( 
وارد بازیگری سینما و تلویزیون شد و تا امروز در 22 فیلم و سریال به 
ایفای نقش پرداخته و تاکنون برای فیلم عصر یخبندان در جشنواره فجر 
93 و فیلم امکان مینا در جشنواره فجر 94 نامزد جایزه بازیگر مکمل 
زن و در جشنواره فجر 95 نیز برای فیلم تابستان داغ، نامزد جایزه بازیگر 

اول زن شده است...

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی چه گفت؟

کاشان، کرونا و اولین
 نشست خبری سال جدید

با مینا ساداتی )بازیگر( درباره کرونا، سینما و 
زادگاهش کاشان ..

نقش های چالش برانگیز
 را دوست دارم 
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پایانی  روزهای  برزکی/  مهدی وطن خواه 
سال 99 بود که معاون برنامه ریزی وتوسعه 
اظهاراتی مدعی   ویژه کاشان طی  فرمانداری 
کار  نیروی  تامین  حاضر  حال  »در  شد: 
کاشان  در  تولیدی  های  شرکت  از  بسیاری 
به چالشی جدی تبدیل شده است که برنامه 
ریزی تامین نیروی کارمناسب از سایر مناطق 

استان و یا کشور پیگیری می شود«
در  خاندایی  مسعود  سوی  از  سخنان  این 
از  منتشره  آمار  آخرین  طبق  که  حالیست 
ایران، نرخ بیکاری جمعیت  سوی مرکز آمار 
درصد   16.5 کشور  کل  در  ساله   35 تا   18
بوده، با این وجود این گونه برداشت می شود 
وضعیت  از  بافته  جدا  ای  تافته  کاشان  که 
بیکاری و اشتغال در ایران می باشد و تعطیلی 
صنایع و بیکاری در شهرستان واقعیت بیرونی 

ندارد. 
با طرح چند  تا  برآنیم  موجز  نوشتار  این  در 
سوال از ایشان از جزئیات بیشتر این سخنان 

با خبر شویم؛
از  چگونه  مسؤل  مقام  این  که  آن  نخست 
طریق  از  آن  تامین  و  انسانی  نیروی  کمبود 
استان های دیگر سخن می  و  شهرستان ها 
بومی  جوانان  از  بسیاری  که  حالی  در  گوید 
شغل  نداشتن  از  مهاجر،  حتی  و  شهرستان 

مناسب رنج می برند؟
داده  طبق  خاندایی،  جناب  اطالع  محض 
 95 تا   90 های  سال  طی  سرشماری،  های 
صورت  به  نفر  هزار   22 حدود  جمعیتی 
افزوده  کاشان  شهرستان  جمعیت  به  مهاجر 
شده است و به گفته وی ورود و به کارگیری 
نیروهای غیربومی در سال 99 نسبت به سال 

قبل 6 درصد افزایش داشته است. آیا به نظر 
وی، شهرستان کاشان با توجه به زیرساخت 
نیازهای  به  پاسخ گویی  توان  موجود  های 
بهداشتی، رفاهی و... آنان را خواهد داشت و یا 
باز هم باید شاهد شکل گیری مناطق حاشیه 
نشین و تورمی همچون کوی مفتح و... با تمام 

معضالت اجتماعی اقتصادی آن باشیم؟
آیا ورود افراد غیر بومی، آن هم مازاد بر نیاز 
صنعت کاشان، نوعی برهم زدن عرضه و تقاضا 
باعث  بود؟ شرایطی که  نخواهد  کار  بازار  در 
به دلیل دسترسی زیاد کارفرمایان  می شود 
به نیروی کار ارزان، منجر به افزایش قرارداد 
های موقت و سفید امضا و در نهایت کاهش 
امنیت شغلی کارگران و محروم ماندن آنان از 

تمام مزایای شغلی شود.
این مسؤل با کدام برنامه می خواهد در این 
آشفته بازار مسکن، برای این جمعیت سرازیز 
شده به شهرستان سرپناهی دست و پا کند؟ 
زمینه  در  آمده  وجود  به  چالش  آنکه  حال 
بی  از  متاثر  نوعی  به  شهرستان،  مسکن 
طی  مهاجرت  پدیده  به  مسئوالن  توجهی 

سالیان گذشته است. 

در  اشتغال  جدی  چالش  خاندایی،  آقای 
بلکه  نیست،  انسانی  نیروی  کمبود  کاشان 
نهادن  پا  زیر  در  کارفرمایان  خواهی  زیاده 
را  فعالیت  و  کار  انگیزه  که  است  کار  قانون 
نشانه  دیگر  سوی  از  و  گرفته  کار  نیروی  از 
اداره  در  شما  همکاران  کاری  اهمال  از  ای 
اند  نتوانسته  که  شهرستان  تعاون  و  کار 
نیاز صنعت  مورد  و  انسانی متخصص  نیروی 

شهرستان کاشان را فراهم سازند.
جناب معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری 
از  خود  سخنان  از  بخشی  در  کاشان  ویژه 
های  کار  و  کسب  در  انسانی  نیروی  کمبود 
سخن  کشاورزی  و  گالب گیری  مثل  فصلی 
می گوید، در حالی که طی سال های گذشته 
ممنوعیت  با  یکباره  به  در فصل گالب گیری 
تعیین  همچنین  و  افغانستانی  اتباع  فعالیت 
نرخ دستوری برای گل محمدی چالش های 

بسیاری برای کشاورزان به وجود آورده اید.
معاون  جایگاه  است  معتقد  نوشتار  این  راقم 
برنامه ریزی و توسعه عالی ترین مقام دولتی 
شهرستان از اهمیت باالی برخوردار است تا 
در  اظهاراتش  حتی  و  تصمیمات  که  جایی 
خواهد  گذار  تاثیر  کاشان  شهرستان  آینده 
بود و هر گونه بی توجهی به مسائلی همچون 
اشتغال و مهاجرت می تواند تبعات زیان باری 
برای آینده شهرستان داشته باشد و چه بسا 

امنیت و اقتصاد شهرستان را به خطر اندازد.
کارگیری  به  با  رود  می  انتظار  رو،  این  از 
نظریات کارشناسان و برنامه ریزان اجتماعی-
عمر  از  مانده  باقی  های  ماه  طی  اقتصادی، 
تاریخ  در  خوش  ای  خاطره  دوازدهم،  دولت 

کاشان از خود به جای بگذارد.

آقای معاون!
واقعیت های اشتغاِل کاشان را جدی تر بگیرید

آقای معاون!

واقعیت های اشتغاِل کاشان
 را جدی تر بگیرید

کاشان و خبرسازان نوروز 1400؛ 
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با تصویب شورای اسالمی شهر؛

بودجه ۷۷۷ میلیارد تومانی برای اداره 
کاشان در سال جدید
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مالکان  تمامی  نام  ثبت  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
است. شده  آغاز  اسکان  و  امالک  سامانه  در  روستایی  و  شهری 

جوان،  خبرنگاران  باشگاه  از  نقل  به  و  سیلک  مردم  گزارش  به 
اینکه  بیان  با  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  زاده  محمود  محمود 
8 صبح امروز )19  ثبت نام در سامانه امالک و اسکان از ساعت 
فرصت  ماه  دو  مالکان،  گفت:  است،  شده  آغاز   )1400 فروردین 
انجام  را در سامانه ثبت امالک و اسکان  نام خود  دارند که ثبت 
خانواده  سرپرستان  تمامی  داد:  توضیح  زاده  محمود  دهند. 
واحدهای  مالکان  و  مستاجر  مالک،  روستایی  و  شهری  از  اعم 

کنند. نام  ثبت  سامانه  این  در  باید  مسکونی 

است  الزم  زمینه  این  در  که  موضوعاتی  از  یکی  کرد:  اظهار  او 
در  تنها  اقدام  این  که  است  آن  کنند  توجه  آن  به  متقاضیان 
قانون  با  همسو  و  کشوری  مسکن  حوزه  ساماندهی  راستای 
بازار  ساماندهی  جز  نفعی  هیچ  و  است  مسکن  بازار  ساماندهی 

ندارد. وجود  آن  در  مسکن 
به  نیاز  نام   ثبت  برای  گفت:  پایان  در  مسئول  مقام  این 
ملی  کد  و  سند  شماره  آدرس،  تنها  نیست  خاصی  اطالعات 
در  می توانند  متقاضیان  گوشی  نداشتن  صورت  در  و  است  کافی 

دهند. انجام  را  نام  ثبت  الکترونیکی  خدمات  دفاتر 
)amlak .mrud .ir ( سامانه:  آدرس   

ثبت اطالعات مالکان در سامانه امالک و اسکان

ثبت اطالعات مالکان در سامانه امالک و اسکان
 صفحه1

ونا غ وکر از باغ فیِن تعطیل تا مر
هشدار رئیس اداره هواشناسی کاشان؛

خشکسالی در پیش است
 صفحه4

ثبت نام ۲67 داوطلب شوراها
 صفحه2 صفحه2
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سند همکاری ایران و چین، بُرد بُرد است
جامع  گفت: سند  کاشان  امام جمعه  سلیمانی،  عباسعلی 
همکاری جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین، بُرد 
بُرد و حافظ منافع دو کشور  است که منافع آمریکا را به خطر 
انداخت. سند جامع همکاری ایران و چین که متن آن به 
مصالحی منتشر نشد در راستای حفظ منافع مردم چین، 

ملت ایران و سندی میانه و مساوی است.
..........................

ثبت نام 267 داوطلب شوراها
علی اکبر مرتضایی، فرماندار کاشان گفت: برای حضور در 
39 کرسی شوراهای شهر در شهرستان کاشان 26۷ داوطلب 
ثبت نام کرده اند. این تعداد داوطلب ثبت نام شده نسبت به 
دوره قبلی در شهرستان کاشان شش درصد افزایش را نشان 

می دهد.
..........................

چهار مصدوم بر اثر واژگونی تندر
علی کفاشی، رئیس جمعیت هالل احمر بادرود گفت: شامگاه 
12 فروردین در محور کاشان-بادرود یک دستگاه خودروی 
سواری تندر واژگون شد. در این حادثه چهار سرنشین خودرو 
مصدوم شدند. مصدومان به صورت سرپایی درمان و تحویل 

عوامل اورژانس روستای سرآسیاب شدند.
..........................

تاکسی ها به دستگاه کارتخوان مجهز می شوند
محمدرضا متشکره، مدیر سازمان حمل و نقل، بار و مسافر 
شهرداری از تجهیز ناوگان تاکسی رانی به دستگاه های کارت 
الکترونیکی برای پرداخت غیرنقدی کرایه خبر داد و گفت: 
شهروندان می توانند از این پس با خرید شارژ بلیط کارت های 
در  مخصوص  شارژ  و  فروش  درباجه های  که  الکترونیکی 
دسترس شهروندان گرامی قرار می گیرد با سهولت از ناوگان 

تاکسی سطح شهر بدون پرداخت وجه نقد استفاده نمایند.
..........................

آغاز ساخت مجتمع مهدویت 
این مجتمع فرهنگی  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 
آموزشی در زمینی به وسعت 1200 متر مربع و با زیر بنای 
این  می شود.  ساخته  سال  سه  مدت  به  مربع  متر   2500
فاضل  کاشانی  ریالی خیر  میلیارد  با کمک 130  مجتمع 
تمیزکار در دو طبقه شامل دو سالن اجتماعات با ظرفیت 
هر کدام 400 نفر، کتابخانه، سالن آمفی تتاتر، رایانه و چهار 
کالس درس در کنار مسجد اقا بزرگ کاشان ساخته می شود.

..........................
نجات نوجوان گرفتار در باالی درخت

روح اله فدایی، سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان گفت: 
نوجوانی1۷ساله که برای آوردن توپ از درختی 12متری 
باال رفته بود به علت ناتوانی در پایین آمدن از آتش نشانان 
کاشانی کمک خواست. خانواده این نوجوان به سامانه 125 
آتش نشانی اطالع دادند. تیم امدادنجات به محل حادثه در 
بلوار دانشجو )جنب پارک آیت اله مدنی( اعزام شدند و این 

نوجوان را از باالی درخت 12 متری نجات دادند.
..........................

دستگیری قاچاقچی چوب تاغ
مجتبی شریفیان، رئیس اداره منابع طبیعی آران و بیدگل با 
بیان اینکه این متخلف تعداد زیادی از درختان تاغ را قطع 
کرده گفت: از این قاچاقچی بیش از 600 کیلوگرم چوب تاغ 
کشف و ضبط شد. این شهرستان با بیش از 100 هزار هکتار 
جنگل دست کاشت تاغ، حدود 40 درصد از تاغزار های استان 

اصفهان را به خود اختصاص داده است.
شهرستان آران و بیدگل با 610 هزار هکتار وسعت، 102 هزار 
هکتار کانون بحران دارد و یکی از مناطق در معرض خطر 

فرسایش بادی و توفان های ماسه ای کشور به شمار می رود.
..........................

افتتاح مجهز ترین مرکز ناباروری استان در کاشان
بهره  با  گفت:  تخصصی  مرکز  این  رئیس  پرویز خیرخواه، 
طور  به  نفر   100 اشتغال  زمینه ی  مرکز،  این  از  برداری 
مستقیم فراهم شده است. گفتنی است؛ مجهزترین مرکز 
تخصصی ناباروری استان در پنج طبقه با زیربنای هزارو 500 
مترمربع دارای هفت اتاق عمل و 40 تخت است و با سرمایه 

گذاری سه هزار میلیارد ریالی احداث شده است.
..........................

توزیع 3 هزار بسته غذایی بین نیازمندان
کریم اکبری، فرمانده سپاه کاشان گفت: ارزش ریالی این 
بسته های غذایی یک میلیارد و 200 میلیون تومان بوده که 
بین نیازمندان کاشانی توزیع شد. هریک از بسته های غذایی 
شامل برنج، گوشت، ماکارونی، تن ماهی، روغن و حبوبات 
به ارزش 400 هزار تومان است که در تعطیالت نوروز بین 

محرومان توزیع می شود.
..........................

کاهش تعداد پرونده های تجدید نظر در کاشان 
محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان گفت: با 
تأسیس شعب دادگاه تجدید نظر در کاشان تعداد پرونده های 

تجدیدنظر از 16 هزار به کمتر از شش هزار پرونده رسید.
..........................

روکش آسفالت بخشی از محور کاشان-برزک 
فرزاد دادخواه، معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان گفت: در حال حاضر 9 کیلومتر از محور 

کاشان به برزک روکش آسفالت شد. 
طول این محور، 45 کیلومتر می باشد که 13 کیلومتر 
مناقصه  مجوز  است.  بانده  دو  برزک  به  کاشان  محور  از 
برای ادامه روکش آسفالت این محور صادر شده و برای 
برزک  به  کاشان  محور  باقیمانده  کیلومتر   23 آسفالت 
بیش از ۷ میلیارد تومان اختصاص یافته که از فروردین، 

اجرای آن آغاز می شود.

کاشان در نیم نگاه

رویداد

اول بسم اله با زلزله!
کاشانی ها با هفت زلزله ریز و نامحسوس به استقبال نوروز 
1400 رفتند! این خبری بود که 29 اسفند 99 از شهر 
تر  اگر دقیق  و  بعد  روز  کاشی و گالب منتشر شد. یک 
بگوییم یعنی حدود 24 دقیقه بعد از سال تحویل آتش 
)مهار  سال  حادثه  نخستین  پیشواز  به  شهر،  های  نشان 

حریق در یک انبار ضایعات( رفتند.
استاندار  -معاون  غالمی  اله  فروردین حجت  نخست  روز 
اصفهان- با تأکید بر لزوم رعایت بیش از پیش پروتکل های 
شهر  این  گفت:  کاشان  گردشگرپذیر  شهر  در  بهداشتی 
در آستانه ورود به شرایط نارنجی است. وی تصریح کرد: 
در  کاشان  شهرستان  فرهنگی  میراث  به  الزم  تأکیدات 
زمینه بلیت فروشی و پذیرش مسافران نوروزی ابالغ شود.

در همین روز علیرضا مروجی-رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
تامین  برای  ریال  میلیارد   120 تاکنون  گفت:  کاشان- 
است. شده  هزینه  کاشان  در  کرونایی  بیماران  داروهای 

وی اظهار داشت: تاکنون بیش از 42 هزار تست کرونا در 
کاشان انجام شده که بیش از 15 هزار تست مثبت بوده 
است. مروجی با اشاره به اینکه بیش از 120 میلیارد ریال 
هزینه  کاشان  در  کرونایی  بیماران  داروهای  تامین  برای 
کرونا  ویروس  شیوع  زمان  مدت  در  کرد:  تصریح  شده ، 
690 میلیارد ریال تجهیزات پزشکی برای درمان بیماران 
کرونایی در کاشان خریداری شد که 1۷0 میلیارد ریال از 

این تجهیزات توسط خیرین تهیه شده.
وی همچنین با تاکید بر این که باید رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی در دستور کار قرار گیرد گفت: آمار ابتال و مرگ 
اقدامات  باید  و  یافته  افزایش  شدت  به  عراق  در  میر  و 
پیشگیرانه برای کنترل مرزهای کشور برای تردد به شدت 

پیگیری شود.

تکذیب خبر رئیس اداره میراث فرهنگی!
میراث  -مدیرکل  اللهیاری  فروردین،  از  روز  دومین  در 
و  بناهای گردشگری  بازشدن  از  اصفهان  استان  فرهنگی 
در  این  داد.  خبر  شنبه-  سه  بعد  روز  از  کاشان  تاریخی 
حالی بود که هفته قبل از آن سرمدیان- رئیس اداره میراث 
فرهنگی کاشان- گفته بود اماکن گردشگری کاشان تا 14 

فروردین تعطیل است! 
اللهیاری گرچه گفته بود برای هر سانس از بازدید فقط 
تعداد محدودی بلیت به فروش میرسد و فروش آن برای 
گردشگران و مسافران به صورت حضوری امکانپذیر نیست 
و فقط به صورت اینترنتی به فروش می رسد اما در روزهای 
بازدیدهای  با  ضدکرونایی  سلبِی  برخوردهای  نحوه  بعد 
نوروزی از باغ فین نشان داد خالف توصیه های او عمل 

شده است.

شرمندگی میوه دولتی!
معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری کاشان نیز در ایام 
نوروز چند باری خبر ساز شد. مسعود خاندایی در دومین 
روز از نوروز گفت: سیب و پرتقال دولتی در کاشان توزیع 
وی  بود!  دولتی  از  پایین تر  بازار،  در  قیمت ها  چون  نشد 
بدون آن که پاسخ دهد چرا میوه دولتی گران است و به 
بازار میوه  با قیمت مناسب به  چه علت برای ورود میوه 
کاشان هفته ها قبل از سال نو برنامه ریزی نشده است 
تعاونی  شرکت های  توسط  مناسبی  سازی  ذخیره  گفت: 
اتحادیه روستایی برای سیب و پرتقال شب عید انجام شده 
بود، ولی هیچ  میوه ای در شهر کاشان توزیع نشد. به بیان 
بازار و میدان  ارزیابی قیمت های میوه سطح  از  وی پس 
میوه و تره بار مشخص شد قیمت ها بسیار پایین تر از میوه 
دولتی است و پیش بینی شد که استقبالی بابت خرید سیب 

و پرتقال دولتی از جانب مردم صورت نگیرد!
در همین روز پنج شرور سابقه دار و شاخص کاشان نیز 
دستگیر شدند. سرهنگ بساطی- فرمانده نیروی انتظامی 
کاشان- گفت: ماموران پلیس اطالعات شهرستان کاشان 
اقدامات فنی و تخصصی پلیسی پنج شرور سابقه دار  با 
شهرستان کاشان را که با خودنمایی دست به ایجاد رعب و 
وحشت می زدند حین استعمال مواد مخدر و همراه با پنج 

قبضه قمه و سالح سرد در مخفیگاه شان دستگیر کردند.
در  کرونا  به  ابتال  روند  اخبار،  برخی  به  بنا  که  حالی  در 
کاشان روندی صعودی دارد، سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا گفت: احتمال نارنجی شدن کاشان وجود دارد. به 
گفته علیرضا رئیسی در سومین روز از فروردین، در استان 
اصفهان روند ابتال به کرونا در خوانسار، گلپایگان و کاشان 
و  خوانسار  قرمز شدن  احتمال  و  است  کماکان صعودی 
که  حالی ست  در  این  دارد.  وجود  کاشان  شدن  نارنجی 
کلیه اماکن تاریخی و گردشگری کاشان از روز سوم نوروز 

بازگشایی! شدند.

نامه هشدار رئیس مرکز بهداشت!
در  کاشان  فین  باغ  ورودی  قسمت  از  ویدئو  یک  انتشار 
گردشگران  ازدحام  از  حاکی  که  فروردین  از  روز  دومین 
ویدئو  این  در  شد.  خبرساز  سرعت  به  بود،  مسافرین  و 
انبوهی از مردم روبروی باجه تهیه بلیت به صورت حضوری 
و بدون رعایت کوچکترین دستورالعمل های بهداشتی و 

عدم رعایت فاصله اجتماعی دیده شدند.
فردای انتشار این ویدئو، رئیس مرکز بهداشت کاشان در 
نامه ای به مسؤل اداره میراث فرهنگی کاشان نوشت: بلیت 
فروشی باغ فین، اینترنتی و با 50 درصد ظرفیت پذیرش 
انجام شود.، مسعود دهقانی در این نامه با هشدار درباره 
جبران ناپذیری عدم رعایت پروتکل ها، تاکید کرد: نسبت 
به محدود کردن ساعت بازدید از 9 صبح تا 1۷ و همچنین 

پذیرش ظرفیت 50 درصدی اقدامات الزم انجام شود. این 
در حالی بود که اللهیاری- مدیرکل میراث فرهنگی استان 
اصفهان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در 
سه روز نخست فروردین سال جاری 2۷ هزار و 128 بلیت 
برای بازدید از اماکن تاریخی و گردشگری استان اصفهان 
به فروش رفته، اظهار داشت: اصفهان و کاشان بیشترین 

تعداد فروش بلیت را دارند!
به آتش سوزی یک منزل  اتوی مو منجر  در همین روز 
مسکونی در کاشان شد. به گفته فدایی-سخنگوی آتش 
نشانی کاشان- بی احتیاطی به هنگام استفاده از دستگاه 
اتوی مو، موجب بروز آتش سوزی یک منزل مسکونی در 
انتهای بلوار صنعت شده و آتش نشانان پس از رسیدن به 
محل مشاهده کردند اتاق خواب منزل کامل دچار حریق 
شده که خوشبختانه با حضور به موقع تیم های آتش نشان 
قبل از سرایت آتش به دیگر قسمت های منزل، حریق در 
همان لحظات اولیه اطفاء شد. وی افزود: احتماأل قرار دادن 
اتوی موی روشن و جهت داغ شدن، در مجاورت مواد قابل 

اشتعال و ترک محل باعث بروز این حادثه شده است.

ممنوعیت ارائه خدمات به افراِد بدون ماسک
اضطراری ستاد  در جلسه  فروردین،  از  روز  در چهارمین 
شهرستانی مبارزه با کرونای کاشان ممنوعیت ارائه هرگونه 
ماسک  بدون  رجوع  ارباب  به  کاشان  ادارات  در  خدمات 
در سال 1400 تصویب شد. اعالم این نوع از محدودیِت 
حالی  در  کاشان  در  ماسک  فاقد  افراد  برای  دیرهنگام 
است که ظرف یک سال گذشته، کاشان به علل مختلف 
است.  بوده  کرونا  شیوع  در  خبرساز  همواره  شهرهای  از 
مسعود دهقانی-رئیس مرکز بهداشت کاشان- در همین 
روز با هشدار در جلسه شورای اداری کاشان گفت: وضعیت 
کاشان از نظر ابتال و بستری بیماران کرونایی رو به رشد 
است و به نظر می رسد پیک جدید شیوع ویروس کرونا 

نزدیک است.

کارت قرمز به باغ فین!
در پنجمین روز از فروردین،  ناصحی پور- معاون گردشگری 
اداره میراث فرهنگی کاشان- با اشاره به اینکه در طول دو 
باغ فین به طور متوسط روزانه  بازگشایی  از  روز گذشته 
دو هزار و 500 گردشگر از این اثر بازدید کرده اند، گفت: 
باغ فین کاشان دومین اثر گردشگری پربازدید در سطح 
استان در طول نوروز امسال بوده است. وی با بیان این که 
بازدیدکنندگان از آثار گردشگری کاشان ملزم به رعایت 
تمام دستورالعمل های بهداشتی هستند افزود: با توجه به 
اینکه اماکن گردشگری کاشان فقط ملزم به پذیرش 50 
درصد از ظرفیت خود برای بازدید هستند، تعداد بازدید 
کنندگان از این اماکن نسبت به نوروز گذشته 50 درصد 

کاهش داشته است.
باغ فین کاشان تعطیل شد! این خبری بود که روز پنجشنبه 
رعایت  به  گردشگران  بودن  ملزم  اعالم  روز  همان  یعنی 
پروتکل ها در کاشان و بازدید روزانه تنها 2 هزار و 500 
گردشگر از باغ فین رسانه ای شد! این خبر را دالوری-

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان- اعالم کرد و 
گفت: باغ فین کاشان بر اساس اختیار قانونی پیرو نظارت ها 
و تذکرهای مکرر در خصوص رعایت شیوه نامه ها در اماکن 
تاریخی و به دلیل عدم رعایت پروتکل های بهداشتی توسط 
بازدیدکنندگان از فردا جمعه 6 فروردین-تعطیل می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری کاشان در ششمین 
روز از نوروز 1400 گفت: توزیع الکترونیکی مرغ در کاشان 
مسعود  کند!  حذف  را  طوالنی  صف های  نتوانسته  نیز 
افزود: در راستای بهبود وضعیت توزیع مرغ در  خاندایی 
کاشان سامانه رهتاب در نظر گرفته شده است که توزیع 
مرغ را به صورت الکترونیکی فراهم می کند اما این سامانه 
نیز تاکنون نتوانسته است صف های طویل مرغ را حذف 
کند. به گفته وی مقرر شده است دو عدد مرغ به متقاضیان 
ارائه شود و این دو عدد مرغ ممکن است از لحاظ وزن از 
چهار تا شش کیلوگرم متغیر باشد. خاندایی تصریح کرد: 
و  می شود  توزیع  کاشان  در  گرم  و  منجمد  مرغ  روز  هر 

کمبودی در مرغ نداریم.
در همین روز حسین ریاحی- رئیس اورژانس کاشان- از 
افزایش 150 درصدی تصادف در تعطیالت نوروزی کاشان 
نسبت به سال قبل خبر داد و افزود:خوشبختانه در این بازه 
زمانی هیچ مورد فوتی نداشتیم. وی اضافه کرد: تصادفات 
امسال حتی نسبت به مدت زمان مشابه در سال 98 نشان 
افزایش  از  نشان  که  بوده  درصدی  رشد 25  یک  دهنده 

سفرها در امسال است.

مرگ کودکانه در برخورد با قطار
قطار  با  برخورد  اثر  در  سفیدشهری  ساله   ۷ کودک 
درگذشت. این خبر تلخ روز ششم فروردین از سوی رئیس 

شورای شهر سفیدشهر اعالم شد. 
تردد  مسیر  آهن  راه  که  این  بیان  با  محمدجواد حجتی 
ایمن سازی  باید  را  قطار در منطقه مسکونی سفیدشهر 
کند افزود: این حادثه در ضلع شمالی ریل راه آهن و در 
حاشیه مزرعه طالقانی در حالی که کودکان مشغول بازی 
بوده اند رخ داده  است. قطار بعد از مشاهده کودکان اقدام 
به سوت زدن می کند که غیر از کودک حادثه دیده بقیه 

متفرق می شوند. 
در همین روز شناسایی 8 بیمار مبتال به ویروس جهش 
سخنگوی  سوی  از  کاشان  در  انگلیسی  کرونای  یافته 
به گفته مهدی  اعالم شد.  دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
کرونای  مورد   8 اخیر  روز  چند  بررسی هاي  در  دالوری 

انگلیسي در کاشان تشخیص داده شده است.
وی با بیان اینکه در شرایط موجود الزمه کنترل بیماري 
رعایت شیوه نامه ها به ویژه زدن ماسک و فاصله گذاري 
از  پزشکي  علوم  دانشگاه  داشت:  اظهار  است  اجتماعي 
همه همشهریان عزیز تقاضا دارد در رعایت شیوه نامه ها 

حساسیت ویژه اي داشته باشند.

گرانی مرغ پس از ممنوع الخروجی!
خروج ممنوِع 10 کامیون مرغ زنده از کاشان. این خبر را 
سرهنگ بساطی- فرمانده انتظامی شهرستان کاشان-اعالم 
کرد و افزود: وزن تقریبی این مرغ ها حدود 20 تن بود. 
وی یادآور شد: خودروهای متخلف، توقیف و عوامل خروج 
تعزیرات حکومتی  به  قانون  اعمال  غیرقانونی مرغ جهت 

کاشان معرفی شدند.
در روز نهم فروردین، گرانی مرغ دولتی در کاشان اعالم 
شد. در حالی که قیمت مرغ بر اساس قیمت مصوب در 
شهرستان کاشان به ازای هر کیلو 21هزار و 500 تومان 
قیمت گذاری شده بود اما روز دوشنبه نهم فروردین لیست 
از سوی  منتشره  کاشان  در شهرستان  مرغ  توزیع  مراکز 
هزارتومان   24 را  مرغ  هرکیلو  قیمت  کاشان  فرمانداری 
اعالم کرد. مسعود خاندایی- معاون توسعه و برنامه ریزی 
فرمانداری شهرستان کاشان- با تأیید این خبر و با بیان 
این که بر اساس جلسه ستاد تنظیم بازار استان اصفهان و 
به منظور حمایت از مرغداران قیمت خرید هر کیلو مرغ 
زنده به 16 هزار تومان افزایش و بر همین اساس قیمت 
مصرف کننده مرغ نیز به 24هزار تومان افزایش پیدا کرد 
گفت: این افزایش قیمت بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار 
استان اصفهان است. وی افزود: در شهرستان کاشان هیچ 
گونه کمبود مرغ وجود ندارد و میانگین روزانه 30 تن مرغ 
گرم و منجمد در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 

توزیع می شود.
مبارزه  استانی  ستاد  سخنگوی  غالمی-  روز،  همین  در 
دو  پالک های  با  مسافرین  از  خودرو  هر  گفت:  کرونا-  با 
استان البرز و تهران و دیگر استان های نارنجی و قرمز هر 
چه سریعتر باید از کاشان خارج شوند. وی با بیان اینکه 
اوضاع کاشان بسیار خطرناک و احتمال شیوع موج بعدی 
کرونا وجود دارد، بیان داشت: برخی از شهروندان ساکن 
کاشان که پالک آنها مربوط به استان های نارنجی و قرمز 
مثل تهران، البرز و... است با ارائه مستندات از این موضوع 
که  خانواده ها  از  برخی  در  افزود:  وی  هستند.  مستثنا 
فرزندان و بستگان آنها از استان های قرمز و نارنجی برای 
دید و بازدید نوروز به کاشان سفر کرده و پالک اتومبیل 
آنها متعلق به آن استانها هستند برای اینکه اعمال قانون 

نشوند، باید هرچه سریعتر کاشان را ترک کنند.

مروجی: محدودیتها کم است!
در دهمین روز از فروردین، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیماران  بستری  و  ابتال  موارد  افزایش  به  اشاره  با  کاشان 
کرونایی در کاشان گفت: از مسئولین کاشان خواسته ایم 
برای مقابله با موج چهارم کرونا محدودیت هایی اعمال شود. 
مروجی با بیان اینکه عدم برگزاری مراسم ها و تجمعات 
دستورالعمل های  رعایت  با  حتی  مسقف  های  مکان  در 
بهداشتی از مواردی بوده که خواستار آن شده ایم یادآور 
شد: ممنوعیت کامل برگزاری مسابقات ورزشی، تعطیلی 
آموزشگاه  تعطیلی  و  پذیرایی  تاالرهای  تعطیلی  بازارها، 
جلوگیری  برای  است  الزم  که  است  مواردی  دیگر  از  ها 
همچنین  شود  اعمال  کاشان  در  کرونا  بیشتر  شیوع  از 
تعطیلی  موسیقی،  و  تئاتر  اجراهای  و  سینماها  تعطیلی 
کامل آرامستان ها و بقاع متبرکه و مجالس ترحیم نیز دیگر 

خواسته ما برای عدم شیوع بیشتر کروناست.

ممنوعیت 13 بدری!
در فاصله سه روز تا 13 فروردین، معاون خدمات شهری 
و محیط زیست شهرداری کاشان گفت: تمامی پارک ها و 
تفرجگاه های شهرستان کاشان در این روز تعطیل است. 
محمدرضا قنبری با اشاره به شیوع فزاینده ویروس کرونا 
و منطقه کاشان اظهار داشت: با توجه به مصوبه ستاد ملی 
مبارزه با کرونا تمامی پارک ها، فضاهای سبز و تفرجگاه های 
شهرستان کاشان در روز 13 فروردین تعطیل است و از 
حضور همشهریان کاشانی در تمامی این مراکز جلوگیری 
می شود لذا همشهریان به منظور پیشگیری از موج بعدی 
و  حضور  هرگونه  از  کاشان  شهرستان  در  کرونا  شیوع 
تجمع در مراکز تفریحی، فضای سبز و تفرجگاه های سطح 

شهرستان کاشان خودداری کنند.

ابتالی 38 نفری از نوع انگلیسی 
به گفته ی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تعداد 
بیماران مبتال به کرونای انگلیسی در منطقه کاشان به 38 
مورد رسید. مهدی دالوری 10 فروردین گفت: با تشخیص 
و شناسایی 30 مورد جدید ابتال به ویروس جهش یافته 
کرونای انگلیسی تعداد موارد شناسایی شده در کاشان به 

38 مورد افزایش پیدا کرد.
اینکه بررسی ها نشان می دهد تعداد بیماران  بیان  با  وی 
روبه  کاشان  در  انگلیسی  یافته  جهش  ویروس  به  مبتال 
آینده  روزهای  در  زیاد  احتمال  به  افزود:  است  افزایش 
ابتالی غالب در کاشان از نوع جهش یافته انگلیسی باشد. 
به گفته وی خیز جدیدی از شیوع بیماری کرونا در منطقه 

پیش بینی می شود لذا از شهروندان کاشانی تقاضامندیم 
از حضور در اجتماعات و مهمانی ها و مراسم های شادی 
و عزا به شدت بپرهیزند و در همین راستا رعایت فاصله 
اجتماعی و همچنین استفاده از ماسک را به شدت توصیه 

می کنیم.
استاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان روز دهم فروردین گفت: 
پروتکل های  اساس  بر  کاشان  کرونایی  وضعیت  واقع  در 
کشوری قرمز است. احمد نجفی با اشاره به افزایش موارد 
مراجعین سرپایی بیماران کرونایی طی روزهای اخیر در 
کاشان اظهار داشت: تعداد بیماران سرپایی مراجعه کننده 

به بیش از دو برابر پیش از نوروز رسیده است.
وی با بیان اینکه بر اساس پروتکل های کشوری کاشان در 
وضعیت قرمز کرونایی قرار دارد، ابراز داشت: در صورتی که 
روند ابتال و بستری بیماران کرونایی به همین گونه پیش 
با یک وضعیت بحرانی روبرو خواهد  رود، منطقه کاشان 

شد.
یازده فروردین، فرمانده نیروی انتظامی کاشان گفت: خروج 
خودروهای بومی کاشان از محدوده شهری، در 12 و 13 
فروردین ممنوع است. سرهنگ حسین بساطی با بیان این 
خبر یادآور شد: در این دو روز تنها خودروهای بومی حق 
تردد در سطح کاشان را دارند و همین خودروهای بومی 
نیز حق خروج از محدوده شهری را ندارند. وی افزود: از 
سمت شمال محدود به پلیس راه تا مشکات و سن سن، از 
سمت شمال غربی محدود به شهدای گمنام به استثنای 
ساکنان در روستاهای اطراف کاشان، از شرق محدود به پل 
آران و بیدگل و ابوزیدآباد، از طرف جنوب محدود به میدان 
امام علی و از طرف میدان 9 دی محدود به محور قمصر 

محدوده شهری کاشان است. 
حجت اله غالمی- سخنگوی ستاد استانی مبارزه با کرونا-
در همین روز با اشاره به شیوع فزاینده ویروس کرونا در 
منطقه کاشان گفت: با توجه به شرایط موجود، کاشان در 
آستانه نارنجی شدن از لحاظ وضعیت کرونایی است و در 
این شرایط این اجازه به مسئولین محلی داده شده است 
تا اعمال محدودیت ها با یک درجه باالتر از لحاظ وضعیت 

بیماری در شهرستان کاشان انجام شود.

عملیات انتحاری؟ نه، تکذیب می شود
در  انتحاری  عملیات  خبر  نوروز،  از  روز  دوازدهمین  در 
انتظامی  به گفته فرماندهی  عوارضی قمصر تکذیب شد. 
در  زانتیا  فراری یک خودروی  کاشان سارقان  شهرستان 
دام ماموران پلیس کاشان گرفتار شدند. سرهنگ بساطی 
افزود: دو سارق لوازم خودرو در شیراز پس از سرقت لوازم 
خودروها به اصفهان می روند و از آنجا با خودروی سرقتی 
مستقر  ماموران  که  کنند  می  حرکت  کاشان  سمت  به 
زانتیای  با شناسایی خودروی  قمصر-کاشان  عوارضی  در 
سرقتی دستور ایست می دهند اما سارقان متواری و پس 
از تعقیب و گریز و تیراندازی ماموران، خودرو متوقف و دو 

سرنشین دستگیر و تحویل مقامات قضایی می شوند.

باز هم پرواز  قیمت مرغ!
در همین روز، خبر تسنیم حاکی از افزایش مجدد قیمت 
مرغ در کاشان بود. بر این اساس با افزایش قیمت مجدد 
مرغ در سال جاری، این کاالی پروتئینی از روز شنبه 14 
فروردین با قیمت 24 هزار و 900 تومان عرضه می شود. 
این افزایش قیمت در نوع خود اولین گرانی رسمی سال 
یک هزار و 400 محسوب می شود و از این پس شهروندان 

مرغ را با این نرخ تهیه می کنند.
کاشان نیز از این گرانی مستثنا نشده و برای دومین بار 
افزایش 900  با  این شهرستان  در  بازار  تنظیم  مرغ  نرخ 
از شنبه عرضه  تومان  و 900  هزار  قیمت 24  با  تومانی 
می شود در حالی که پیش از آن مرغ با افزایش دو هزار و 
500 تومانی از 21 هزار و 500 تومان با قیمت 24 هزار 

تومان عرضه می شد.
12 فروردین، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از 
افزایش نگران کننده تعداد بستریها در بیمارستان شهید 
ادامه  با  بیمارستان  این  بهشتی کاشان خبر داد و گفت: 
روند کنونی، با کمبود تخت مواجه می شود. مهدی دالوری 
با بیان اینکه در روزهای اخیر با افزایش قابل توجه موارد 
مثبت سرپایی و بستری ناشی از کووید-19 مواجه هستیم، 
افزود: تعداد بستریها در بیمارستان شهید بهشتی کاشان 
در مقایسه با اول فروردین سال جاری 100 درصد افزایش 

داشته است. 
دالوری با بیان اینکه در 48 ساعت گذشته حدود 60 بیمار 
جدید در بیمارستان شهید بهشتی بستری شده اند تصریح 
بیماران  نیز  و  غیرکرونایی  بیماران  تعداد  افزایش  کرد: 
ناشی از تصادفات در روزهای نخستین سال جدید مشکل 
مضاعف بیمارستان در روزهای اخیر بوده است که با توجه 
به لزوم ارائه خدمات بستری به همه بیماران اعم از کرونایی 
و غیرکرونایی، در صورت ادامه شرایط مذکور، بیمارستان 
شهید بهشتی با کمبود تخت جهت بستری بیماران جدید 
مواجه شده و استفاده از ظرفیت سایر بیمارستانها اجتناب 

ناپذیر خواهد بود.

نارنجی پیش از قرمز قطعی
وزارت  اعالن  به  بنا  نوروز،  تعطیالت  از  روز  آخرین  در 
بهداشت کاشان در وضعیت نارنجی و پرخطر قرار گرفت. 
بر این اساس، وضعیت کرونایی کاشان از روز 13 فروردین 
نارنجی قرار گرفت و محدودیت های بیشتر  در وضعیت 
برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا طبق پروتکل های 
مصوب اعمال می شود. نارنجی و پرخطر بودن کاشان در 
حالی در روز پایانی تعطیالت اعالم شد که، سه روز بعد 
یعنی 16 فروردین و بنا بر اعالم وزارت بهداشت، کاشان در 

وضعیت قرمز کرونایی  یا خیلی پرخطر قرار گرفت!

کاشان و خبرسازان نوروز 1400؛ 

از باغ فیِن تعطیل تا مرغ  و کرونا
مردم سیلک/نوروز 1400 هم از راه رسید تا خوش آمدگوِی آخرین سال قرن به شکل هندوانه 
دربسته! باشیم. تلخ یا شیرین بودن سال جدید را هیچ کس نمی داند، اما به قول معروف می 
گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست. هر چند انسان به امید زنده است، اما برای کاشان، 
تحوالت و رخدادهای حادث شده اش در نوروز 1400و در همین آغاز تا حدودی حامل این پیام 

است که باید خود را در برابر سختی های احتمالی و مختلِف سال جدید مقاوم و آماده کنیم! 
در نخستین شماره سال 1400، در گزارشی اجمالی به مهم ترین رویدادهای خبری شهر در ایام 

نوروز پرداخته ایم تا مخاطباِن دور از فضای مجازِی نشریه نیز به مرور آنها بپردازند.
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 دعوت به همکاری هفته نامه 
» مردم سیلك «

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

نشریه به چاپ برسد.

تلفن: 55456384

۳

کرونا، مردم و مسؤالن دو روی یک سکه!

در  آمد  خبر  که  بود   1400 فروردین  چهارم 
با  مبارزه  شهرستانی  ستاد  اضطراری  جلسه 
در  خدمات  هرگونه  ارائه  شده  مصوب  کرونا 
ادارات کاشان به ارباب رجوِع بدون ماسک در 

سال جدید ممنوع است.
در  کلمات  برخی  به  اندکی  چیز  هر  از  پیش 
متن خبر و البته تاریخ انتشار آن توجه کنید؛ 
ارباب  ادارات،  کرونا،  فروردین 1400،  چهارم 

رجوع، ماسک، خدمات، ممنوعیت ..
به  کرونا  مرگبار  یورش  از  اندی  و  سال  یک 
سرتاسر جهان می گذرد و سوال این است که 
آیا ظرف دست کم 6 ماه اخیر ماسک  یعنی 
نداشتن ارباب رجوع در ادارات کاشان ممنوع 

نبوده؟!
یعنی ظرف دست کم 6 ماه اخیر، کرونا مانعی 
به مردِم بدوِن ماسک در  برای خدمات دهی 

ادارات کاشان ایجاد نکرده؟!
آیا آماری مگو از ابتالی چشم گیِر کارمندان 
ادارات کاشان در سال 99 به کرونا در اثر بی 
وجود  ماسک  بدون  رجوِع  ارباب  مسئولیتی 
دارد که این تصمیم برای سال 1400 گرفته 

شده است؟!
به  کرونا  مرگبار  یورش  از  اندی  و  سال  یک 
سرتاسر جهان از جمله کشورمان می گذرد و 
سؤال این است چرا این گونه تصمیمات خیلی 
عموما  کاشان  در  چرا  شود؟  می  گرفته  دیر 
مورد  در  سریع  و  عاجل  اقدام  بر  استخاره 
بیهوده  تأمل درباره شان  اقداماتی که صبر و 

است، برتری دارد؟!
چرا این اقدام یک سال قبل که کرونا تعدادی 
شکلی  به  را  کاشان  های  بانک  کارمندان  از 
گرفته  کرد  قربانی  پی  در  پی  و  دار  دامنه 
نشد؟ با یک درجه ارفاق چون یک سال قبل 
سؤال  این  نبود،  شده  شناخته  آنچنان  کرونا 
را از 6 ماه قبل بدین سو مطرح می کنیم و 
باید  واضحی  بدین  تصمیمی  چرا  پرسیم  می 
از سال 1400 در ادارات شهر که شاید شامل 

بانک ها هم بشود به اجرا درآید؟
در یک سال اخیر حوزه تصمیم گیری داخلی 
و  ها  چالش  که  داد  نشان  کرونا  با  مقابله  در 

مصائب فراوانی دارد. 
در سال 99 تصمیم گیری های دیرهنگام و در 
برخی موارد )کار از کار گذشته( در کنار انبوه 
اداری کشور که  و  اجرایی  مالحظات ساختار 
)نکند این تصمیم ضدکرونایی فالن فرد و نهاد 
قدرتمند را ناراحت کند( کسی جز مردم را با 

سرگیجه مواجه نکرد و به دردسر نینداخت.
شاید یکی از نقاط اوج تصمیمات ضدکرونایی 
پارادوکس های عجیب و غریبی  مسؤالن که 
مسدودکردن  کرد،  ایجاد  کاشان  در  ویژه  به 
بوستانها و تفرجگاه ها اما در عوض آزادگذاشتن 
پای  ِکشان  مردم  و  مناسبتی  پزهای  و  پخت 

دیگ ها در معابر بود!!
استانهای  به  ورودی  راههای  نکردن  مسدود 
عملِی  بی   ،1400 نوروز  برای  گردشگرپذیر 
کالن  در سطح  که  بود  دیگری  برانگیز  تأمل 
کشور رخ داد و این پرسش را مطرح کرد که 
اگر التماس های بجای وزیر بهداشت پیش از 
کند،  نمی  افاقه  مردم  برای سفرنکردن  نوروز 
فکری  بی  علیه  سلبی  و  عاجل  اقدامی  چرا 
بخشی از مردم و عادی انگاری شرایط از سوی 

آنان صورت نمی گیرد؟
تصمیمات  اتخاذ  تا  مسؤالن  عملی  بی  از 
با کرونا که بگذریم،  آنها در مقابله  دیرهنگام 
شرایط  انگاری  ساده  به  ماجرا  دیگر  سمت 
دوستی  گردد.  می  بر  مردم  از  بخشی  توسط 
شیراز  به  خود  ناگزیِر  سفر  از  تازگی  به  که 
بازگشته می گوید: در مسیر برگشت خود به 
بین  رفاهی-خدماتی  مجتمع  یک  در  کاشان 
بدون  بیشترشان  که  دیدم  را  مردمی  راهی، 
ماسک بودند حال آن که هنگام ورود عبارت 
)بدون ماسک وارد نشوید( خودنمایی می کرد! 
وقتی از مدیر آن علت تردد بدون مشکِل فاقد 
ماسک ها را پرسیدم وی جواب داد: ااای آقاااا..! 
هم  عبارت  آن  نصب  گیریم،  نمی  سخت  ما 

بیشتر سمبولیک است!

گهگاهیحرف های
بازیگر  با  برای گفت و گو  قرارمان  مهدی سلطانی راد/ 
نوروز  از  پیش  برای  ایران  سینمای  کاشانی  و  ساله   39
سر  گویا  که  ساداتی(  )مینا  کاری  مشغله  اما  بود   1400
ضبط یک فیلم یا سریال بود، مانع از ترتیب یافتن و انتشار 

گفت و گو با او در شماره آخِر سال نشریه شد.
مینا ساداتی متولد کاشان است و از سال 86 با فیلم )زخم 
شانه حوا( وارد بازیگری سینما و تلویزیون شد و تا امروز 
در 22 فیلم و سریال به ایفای نقش پرداخته و تاکنون برای 
فیلم عصر یخبندان در جشنواره فجر 93 و فیلم امکان مینا 
در جشنواره فجر 94 نامزد جایزه بازیگر مکمل زن و در 
جشنواره فجر 95 نیز برای فیلم تابستان داغ، نامزد جایزه 

بازیگر اول زن شده است.
و  عیاری(  )کیانوش  پدری  خانه  جنجالی  فیلم  در  بازی 
همچنین فیلم فروشنده ِی اصغر فرهادی که برنده اسکار 
شد، نیز در کارنامه بازیگری مینا ساداتی ثبت شده است.

حاصل گپ و گفت نه چندان طوالنی مان 
با مینا ساداتی به مناسبت نوروز 1400 
این طرف! سال موکول  به  انتشارش  که 

شد را در ادامه می خوانید.

بود؟  رنگی  چه  شما  برای   99 سال 
پر  و  )ملتهب  قرمز  یا  )آرامش(  آبی 

از تشویش(؟
فکر نمی کنم برای کسی خیلی آبی آبی! 
انسانها  برای همه  برای من که  نه  بوده. 
در کره زمین سالی که گذشت سالی پر 
بود ولی  و دلتنگی  نگرانی  و  از تشویش 
هم  مثبت  رویه  یک  اتفاقی  هر  همیشه 
دارد. چه بسا که این تنهایی غیر ارادی 

برای همه ما الزم بود.

به  که  داشتید  خاص  ای  برنامه   99 نوروز  برای  آیا 
خاطر اوج گرفتن کرونا منتفی شود؟

معموال برنامه ریزی برای تفریح و تعطیالت ما بستگی به 
ولی  دارد،  ما در سینما  تعطیلی  میزان  و  ما  برنامه کاری 
و  عزیزان  از  دور  به  و  قرنطینه  در  برایم   99 نوروز  تمام 

 نزدیکانم گذشت. 

تنهایی  در  را  کدام  موسیقی.  فیلم،  تماشای  کتاب، 
ترجیح  بود  همراه  کرونا  با  که   99 سال  در  ویژه  به 

می دهید؟ 
تنهایی  برای  من  انتخاب  سه  هر  فیلم  و  موسیقی  کتاب 
است نه تنها در دوران پاندمی بلکه در همه زمان هاست. 
ولی قرنطینه اوج این دوران بود که به نظرم خیلی شرایط 

کرونایی را برایم آسان تر می کرد.

آیا در سال 99، شخصی از اقوام یا دوستان و آشنایان 
صمیمی را به دلیل ابتالء به کرونا از دست دادید؟ 

پیشکسوتان  و  دوستان  ولی  خیر  نزدیکان  از  خوشبختانه 
پرویزخان  همچون  دادیم،  دست  از  سینما  در  را  زیادی 
پورحسینی، خسرو سینایی، کامبوزیا پرتوی، اکبر عالمی و ... 

آیا یک سال پس از شیوع کرنا، عالقه ای به ایفای 
تلویزیون  یا  سینما  در  اول  نقش  پرستاِر  یک  نقش 

دارید؟
اگر نقش برایم چالش برانگیز باشد، بله دوست دارم که این 
فضا را با تمام زوایای حرفه ای اش تجربه کنم. البته نقش 
پزشک را قبال در فیلم “تابستان داغ“ تجربه کردم که به 
و... خوشبختانه  پرداخت  پزشک می  مادرانگی یک  وجوه 
را  پکن  فیلم  المللی  بین  جشنواره  جایزه  نقش  آن  برای 

گرفتم.

سرماخوردگی  دچار   99 سال  آیا 
دچار  آن  بابت  و  کرونا  به  مشکوک 

اضطراب هم شدید؟ 
خیر. سعی کردم با خوردن زینک و ویتامین 
از  بینی  و  دهان  مرتب  شستشوی  و  سی 
هم  زمستان  در  روتین  های  سرماخوردگی 

پیشگیری کنم.

در سال 99 که تماما تحت الشعاع بحران 
کرونا قرار داشت، به دوری از تجمعات و 
یا  داشتید  تمایل  دیدارها  و  ها  مهمانی 
شدید  رعایت  با  همراه  آنها  در  حضور 

پروتکل ها؟
در مورد خودم چون بیش از نیمی از سال 99 
سر فیلمبرداری یک سریال شبکه خانگی بودم ترجیح می 
دادم اوقاتی که سر کار و فیلمبرداری نیستم در منزل و به 
دور از تجمعات باشم. ولی خارج از محیط کار هم ترجیح 
دادم که همواره در دوران کرونا از جمع ها و سفرهای غیر 

ضروری دوری کنم.

تا امروز از حضور در کدام یک از فیلم و سریال ها 
رضایت کامل داشته اید و به قول معروف بازی در آن 

به دلتان نشسته است؟
قبول  نقش هایی  تاکنون  باشه  امکان داشته  تا جایی که 
تئاتری  قبل  سال  ولی  باشم  داشته  دوستشان  که  کردم 
نام جنایت و مکافات به کارگردانی رضا ثروتی  به  داشتم 
که نقش سونیا مارماالدوف را در آن بازی کردم. به خاطر 
عالقه زیادی که به داستایوفسکی و تمام آثارش داشتم در 

طول تمرین ها و اجرا از کار لذت بردم. 

عبدالرضا  و  روستایی  سعید  فرهادی،  اصغر  بین  از 
کاهانی حضور در فیلم های کدام کارگردان را دوست 

دارید؟ 
به طور مسلم کارکردن با اصغر فرهادی برای تمام بازیگران 
های  فیلم  در  است.  جهان جذاب  البته  و  ایران  سینمای 
اصغر فرهادی تالش بازیگر نه تنها در ایران بلکه در دنیا 
دیده می شود و برای هنرمند دیده شدن نتیجه کارش و 
فیدبک گرفتن مهم و ارزشمند است. البته دو عزیز دیگر 
هم از کارگردان های مورد عالقه من هستند که امیدوارم 

روزی فرصت کار کردن با آنها برایم میسر شود.

بازی در فیلمی پرمخاطب که سکانس هایش در کوچه 
پس کوچه های کاشان )مانند طوقی( تصویربرداری 
بازی در  برای تان جذاب است؟ منتظر  شود، چقدر 

چنین فیلمی هستید؟
کاشان نه تنها شهر مادری من است بلکه هنوز در بافت 
می  پیدا  زیبا  و  اصیل  معماری  از  نمادهایی  آن  قدیمی 
شود که در قاب سینما می تواند با توجه به قصه و درام 
تاثیر گذارتر و دیدنی تر هم باشد. البته در فیلم محمد و 

که  مرنجاب  کویر  در  هستم  آن  درگیر  اخیرا  که  سریالی 
بسیار زیباست فیلمبرداری داشتم اما در خود شهر هنوز 

پیش نیامده.
به عالوه برای من صرف پرمخاطب بودن مالک نیست. خیلی 
از فیلم های کمدی پر مخاطب هستند، ولی لزوما با سلیقه 
من سازگار نیستند. از طرفی، از کار کردن در شهر کاشان 
و معماری کهن و زیبای آن لذت می برم. امیدوارم روزی در 

فیلمی و نقشی که منتظرش هستم در کاشان کار کنم.

با مینا ساداتی )بازیگر( درباره کرونا، سینما و زادگاهش کاشان ..

نقش های چالش برانگیز را دوست دارم 

ما تمامش می کنیم

معرفی: هدیه گودالی

* برشی از کتاب:
و  می کنم  فکر  دیگران  مورد  در 
تصمیم  چطور  نهایت،  در  اینکه 

می گیرند به زندگیشان پایان بدهند. آیا بعدا برای این 
تصمیمشان تاسف می خورند؟ حتما درست پس از آنکه 
اقدام به این کار می کنند و یک لحظه پس از آنکه کار 
شروع می شود، هنگام سقوط آزاد سریع، کمی احساس 
پشیمانی می کنند. آیا در حالی که زمین به سرعت به 
می گویند:  و  می کنند  نگاه  زمین  به  می آید،  طرفشان 

»عجب گندی زدم. چه فکر مزخرفی بود؟« 
ادبیات  زمینه  در  تبار  آمریکایی  نویسنده  هوور  کالین 
او می توان  آثار برجسته  از  جوانان و بزرگساالن است. 
رمان های: »ما تمامش می کنیم«، »هرگز هرگز« و »زنی 
به نام وریتی« را نام برد. کتاب »ما تمامش می کنیم« 
داستان دختری 23 ساله به نام لیلی را روایت می کند که 
گذشته ی تلخی را پشت سر گذاشته و برای شروع یک 
زندگی آرام به شهر دیگری نقل مکان می کند. اما اتفاقات 

همانطوری که او انتظار می کشد رخ نمی دهند...
کتاب در دسته بندی رمان های عاشقانه قرار می گیرد 
اما در این داستان عاشقانه، نکات مهم و عمیقی نهفته 
و  واقعی  زندگی  یک  نویسنده  حال  عین  در  و  است. 
ملموس با همه ی فراز و نشیب ها و لحظات خوب و بد 
را روایت می کند. این کتاب می تواند همزمان شما را 

بخنداند و به گریه اندازد.
* برشی از کتاب:

اینکه انسان کسی را بیازارد به آن معنی نیست که انسان 
چنین  در  بردارد.  دست  او  داشتن  دوست  از  تواند  می 
شرایطی، این رفتار فرد نیست که بیش از همه انسان 
دوست  اگر  است.  داشتن  دوست  این  دهد،  می  آزار  را 
رنج  آن  کردن  تحمل  نباشد،  رفتار  آن  همراه  داشتنی 

کمی آسان تر می شود.
* مشخصات کتاب:

عنوان: ما تمامش می کنیم
نویسنده:کالین هوور

مترجم: آرتمیس مسعودی
انتشارات: آموت

کتاب  خانه  از  را  کتاب  این  توانند  می  عالقمندان   *
اردیبهشت کاشان تهیه نمایند.

آدرس: حدفاصل خیابان شاهد و زیارتی )خ یاسر(
تلفن: 03155540235

تیکه کتاب

تنها کورسوی مطبوعات محلی

غالمحسین سربلوکی*

                            حدود هفتاد سالی می شود که
                             با مطبوعات سر و سری دارم.                    
                                 از 12 سالگی خواننده روزنامه های

                                        کیهان، اطالعات، باختر امروز،چلنگر 
                                         و روزنامه انتقادی علی بابا 
                                       و مجالت خواندنی ها، ترقی،             
                                    تهران مصور و .. بوده ام.
                                               در کاشاِن دوران مشروطیت

آن  بر  عالوه  شد،  می  منتشر  محلی  روزنامه  چند 
شد  می  طبع  کلکته  و  مصر  در  المتین  حبل  روزنامه 
انقالب نیز فقط  از  که صاحبانش کاشانی بودند. پیش 
سردبیری  و  االسالم  حسام  مدیریت  به  شفق  روزنامه 
ستون  در  که  رسید  می  چاپ  به  حریری  علی  آقای 
به طنز می  اشعاری  یاسین  آل  آقای رضا  آن  انتقادی 

سرود و مورد عالقه بسیاری از کاشانی ها بود.
پس از انقالب اما با رشد فزاینده نشریات محلی روبرو 
به  آرمان  نشریه  توان  می  جمله  آن  از  که  هستیم 
مدیریت دکتر امینی و نمونه های دیگری مانند طوبی، 
محافل  برخی  از  نشریاتی   .. و  پنهان  بهشت  رضوان، 
فرهنگ  نشر  کانون  توسط  که  )دوشنبه(  همانند  ادبی 
با ظهور پدیده  اما  اشاره کرد.  اسالمی منتشر می شد 
گوشی های هوشمند و فراگیرشدن اینترنت و در ادامه 
را  فضا  این  تدریج  به  مردم  مجازی،  فضای  گسترش 
انتخاب کردند و در نتیجه بازار نشریات و مجالت چاپی 

با تنگنا روبرو شد.
با این همه اما خوشوقتانه شاهدیم که در کاشاِن امروز 
های  رسانه  گذشته  خوش  روزگار  از  خبری  دیگر  که 
مکتوب محلی نیست، شهروندی مانند آقای قامت، چند 
می  مدیریت  را  سیلک(  )مردم  نشریه  که  است  سالی 
کنند و در کنار ایشان دوستانی مانند آقای قرائتی که 
به  عالقه  و  عشق  اما  اند؛  بوده  بازاری  نسل  اندر  نسل 
رسانه، او را سالیانی است از آرمان بدین سمت کشانده 
و آقای سلطانی راد جوانی که عاشق روزنامه نگاری است 
و پایی در ورزش و پایی دیگر در فرهنگ و جامعه دارد، 

حضور دارند.
بهانه قلمی کردن این چند خط، مطالعه واپسین شماره 
نشریه مردم سیلک در سال 99 با مطالبی جالب از نوع 
گفت و گو با خانم گیاه خوار، یادداشت انتقادی درباره 
امین اهلل  استاد  با  و گو  والیبال کاشان، گفت  وضعیت 
رشیدی- با آن همه پیشینه خانوادگی از هنر و اصالت- 
و همچنین بریده جالب و خاطره انگیز اخبار کاشان در 

خواننده جراید دهه های گذشته  مِن  نظر  از  که  بود 
قدیمی مطبوعات محلی و فرامحلی، جالب و خواندنی 

به نظر می رسید.
آرزوی  سیلک  مردم  چراغ  برپادارندگان  همه  برای 
تنها کورسوی  رسانه که  این  امید که  و  دارم  موفقیت 
حوزه فرهنگ و رسانه و مطبوعات محلی است، پایدار 

و برقرار بماند.

*پژوهشگر تاریخ شفاهی کاشان

  مهدی سلطانی راد

* کتاب، موسیقی و 
فیلم، قرنطینه را برایم 

آسان تر کردند.

*سال 99خارج از 
محیط کار ترجیح دادم 

که همواره در دوران 
کرونا از جمع ها و 

سفرهای غیر ضروری 
دوری کنم.

آشفتگی  عامل  گفت:  مجلس  کشاورزی  کمیسیون  رئیس 
بازار مرغ در کشور تحریم نیست چرا که سوءمدیریت عامل 

این نابسامانی است.
سیدجواد  تسنیم،  از  نقل  به  و  سیلک  مردم  گزارش  به 
ساماندهی  قرارگاه  تشکیل  به  اشاره  ضمن  ساداتی نژاد، 
مرغ اظهار داشت: وزیر جهادکشاورزی مسئول این قرارگاه 
انتخاب شد در حالی که قرارگاه برای یک مسئله مهم است 

و موضوع مرغ نیاز به تشکیل قرارگاه نداشت.
وی با بیان اینکه آرامش نسبی اوضاع مرغ در شرایط فعلی به 
دلیل آن که فرمانده واحد وزارت جهاد کشاورزی بود، افزود: 
از سال 92 با تصویب قانون مجلس شورای اسالمی تمامی 
اقدامات کشاورزی متمرکز در وزارت جهاد کشاورزی شد و 
تفویض  وزارت جهاد کشاورزی  به  اختیارات  راستا  این  در 

شد.
شورای  مجلس  در  بیدگل  و  آران  و  کاشان  مردم  نماینده 
اسالمی با بیان اینکه متأسفانه این قانون از تیرماه 98 لغو 
مجلس  از  صمت  جدید  وزیر  که  زمانی  داشت:  ابراز  شد، 
وزارت  به  اختیارات  که  شد  متعهد  گرفت  اعتماد  رأی 
جهاد کشاورزی برگردد اما ریاست جمهوری با این موضوع 

مخالفت کرد.
وی با بیان اینکه با تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ در کشور 

قیمت مرغ اصالح شد، گفت: سیاست های دولت است که 
بنگاه  دامداری  و  پیدا می کند، کشاورزی  افزایش  قیمت ها 
خیریه نیست که وقتی به مرغ می رسد دست نگه بداریم 
تا قیمت افزایش پیدا نکند در حالی که در حوزه های دیگر 
اتفاقات مختلفی اتفاق افتاده و افزایش قیمت سر و صدا به 

پا نکرد.
ساداتی نژاد با بیان اینکه اگر فرماندهی واحد را کسی به هم 
نزند، می توان شاهد ثبات در بازار باشیم، تصریح کرد: ایران 
کشوری است که ساالنه 2.5 میلیون تن ظرفیت تولید مرغ 
را داشته و صادرکننده بوده در حالی که ایجاد صف مرغ در 

اقصی نقاط کشور همانند خاری در چشم محسوب می شود.
وی با بیان اینکه پنج عامل باعث این نابسامانی شده است 
نبود تمرکز در تصمیم گیری  این علل  از  تأکید کرد: یکی 
و 200  هزار  ارز چهار  علت  دومین  و  است  مرغ  در حوزه 
تومانی است که با فشار دولت متأسفانه در سال 1400 نیز 
قیمت  که  است  وزارت صمت  عامل  و سومین  است  آمده 

کارشناسی تعیین نکرده بود.
مجلس  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  رئیس 
توزیع  در  اینکه شبکه هوشمندی  بیان  با  اسالمی  شورای 
وجود ندارد، افزود: ستاد تنظیم بازار و نحوه تصمیم گیری 
غلط در حوزه کشاورزی نیز یکی دیگر از دالیل این وضعیت 
حوزه  متولی  که  آن  وجود  با  ستاد  این  در  که  چرا  بود 
کشاورزی وزارت جهاد است یک رأی از 14 رأی را دارد و 

این موضوع قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار باید نگاه خود را به حوزه 
نابسامانی  ابراز داشت: تحریم عامل  تغییر دهد،  کشاورزی 
که  چرا  داد،  مردم  به  غلط  کد  نباید  و  نیست  مرغ  بازار 
امنیت  نابسامانی بود. در حالی که  این  سوءمدیریت عامل 
غذایی موضوع شوخی بردار نیست و بر همین اساس، امسال 
اهتمام  دامی  نهاده  الزم  ارز  تخصیص  در  مرکزی  بانک 

بیشتری داشته باشد.

ساداتی نژاد:       ایجاد صف مرغ در کشور همانند خاری در چشم است

 مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمني شهرداري کاشان گفت: در سال 
1399 تعداد 826 مورد آتش سوزی و 2004 حادثه در شهرستان حادث شد که 

آتش نشانان طی عملیات های صورت گرفته جان ۷04 نفر را نجات دادند.
به گزارش مردم سیلک و به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی، محمدعلی 
پیراسته بیان کرد: مهمترین علل آتش سوزی های رخ داده در سال گذشته، اتصالي 
برق و بی احتیاطی در افروختن آتش و نشت مایعات قابل اشتعال بوده و بیشترین 
آمار حرائق مربوط به آتش سوزی تصرفات مسکونی، ضایعات و فضای سبز بوده 

است.
از جمله  نشانان در 2004 حادثه مختلف  آتش  این سازمان،  مدیرعامل  به گفته 
اعضای  رها سازی  تصادف،  ارتفاع،  از  سقوط  آوار،  ریزش  محبوس،  افراد  نجات 
بدن، آسانسور و باالبر، باز کردن درب منزل و خودرو )محبوسی(، نشست زمین 
و آب افتادگی، خودکشی، رفع خطر حیوانات شرکت و... نسبت به امدادرسانی به 

شهروندان اقدام نموده اند.
وي ضمن اعالم 8۷5۷6 تماس با سامانه 125 آتش نشانی و نجات جان ۷04 نفر 
در عملیات ها توسط آتش نشانان کاشانی اظهار کرد: در حوادث و حرائق اطالع 
داده شده به سازمان در سال قبل190 نفر شامل 149 مرد و 41 زن مصدوم و 32 
نفر شامل 2۷ مرد و 4 زن فوت شدند که 16 نفر از فوتی ها مربوط به تصادفات 

خارج از محدوده شهری و عملیاتی سازمان بوده است.
پیراسته با اعالم اینکه طبق گزارشات آماری بیشترین حوادث و حرائق در منطقه 
2 شهری حادث شده و مناطق چهار، سه، پنج و یک در رتبه های بعدی بیشترین 
عملیات ها قرارگرفته اند، افزود: آمار حوادث و آتش سوزی ها حاکی از این است  
که بیشترین حرائق و حوادث در محدوده ساعت 18 تا 22 به وقوع پیوسته است.

۲۸۳۰ عملیات آتش نشانان کاشانی در 
سال۱۳۹۹
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سوله اجاره ای
یک باب سوله با مساحت تقریبی 1000 متر مربع 

با قابلیت صنعتی شامل کلیه امکانات 
اجاره داده می شود.

آدرس: جاده قمصر، کیلومتر 3، کوچه میالد
تلفن تماس: 09133616804

نامه  هفته  خوانندگان  و  مخاطبان 
مردم سیلک می توانند با استفاده 
پست  و   55456384 ارتباطی  خط 
 mardomesialk@gmail.comالکترونیکی
و همچنین مراجعه به پایگاه خبری پیک 
 www.payk-sialk.ir آدرس  به  سیلک 
نظرات، دیدگاه ها و انتقادات خود درباره 
همچنین    و  نامه  هفته  مطالب  محتوای 
اجتماعی،  فرهنگی،  امور  احوال  و  اوضاع 
سیاسی، اقتصادی و عمرانی شهر و محله 

خود را با ما در میان بگذارند.

تشکر از شهرداری
از آقای ابریشمی راد شهردار محترم کاشان و 
پرسنل زحمتکش شهرداری بابت فضای سبزی 
که در کنار مزار فیض ایجاد کرده اند و باعث 

شادی و نشاط فراوان شده اند تشکر می کنم.
0913***8208

ایستادن در صف غذای نذری
ناپذیر  اجتناب  شاید  مرغ  صف  در  ایستادن 
است، اما صف غذای نذری، آنهم در ایامی که 

هیچ مناسبتی نیست چه معنایی دارد؟
0936***1563

لطفا دندان مرا بکشید
در درمانگاه بوعلی هزینه دندان پزشکی رایگان 
سختی  هزار  با  که  نفری  ده  هر  از  اما  است، 
نفرشان   8-۷ درست  کنند،  می  دریافت  نوبت 
را درمان نشده از روی صندلی درمان به دلیل 
عصب کشی و بلندی ریشه و احتمال شکستن، 
یا درمان گاه  تا روانه مطب ها  بلند می کنند 
های دیگر شوند. پس تکلیف کسی که دستش 

خالی است چیست؟
0913***528۷

ماموری برای رعایت پروتکل ها نیست
روز 13 بدر با اتومبیل بیرون رفتیم و حتی یک 
مامور برای اخطار نبود. انگار خود مردم هرچه 
نتیجه،  کافیست.  قدر  همین  کردند  همکاری 

همین وضع کنونی می شود.
0938***5684

قطع تلفن ثابت برای 10 هزار تومان!
با چه رویی مخابرات برای تاخیر 10 هزار تومان 
بدهی تلفن مشترکان را قطع می کند؟ آیا اگر 
قطع تلفن آسان نبود و مانند قطع آب و برق 
اینقدر  هم  باز  داشت  انسانی  نیروی  به  نیاز 

راحت به این کار مبادرت می ورزیدید؟
0914***4۷89

 
خوشحال باشیم مرغ ارزان شد!

آیا این همه جلسه و بگیر و ببند برای قیمت 
 12 کیلویی  از  را  آن  که  بود  این  بخاطر  مرغ 
هزار توماِن پارسال، االن 24 هزار تومان بخریم 

و خوشحال هم باشیم؟
0936***4586

صدای مردم سیلک
مهدی  دکتر  مجازی،  نشستی  در  قرائتی/  مسعود 
از  کاشان  کرونای  با  مقابله  ستاد  سخنگوی  دالوری 
این  فعالیت های  نیز  و  آمار مبتالیان، فوتی ها  آخرین 
دالوری  نشست،  این  ابتدای  در  گفت.  سخن  دانشگاه 
با تبریک سال 1400 و اعیاد شعبانیه آمار مبتالیان و 
فوتی های کشور را تا این لحظه به ترتیب: 1838103 و 
62223 نفر ذکر نمود. وی با ذکر این نکته که اخیرا آمار 
فوتی ها کم شده، شرایط اخیر را هشدار آمیز و تا حدی 

نگران کننده دانست.

قاتلی خطرناک مهمان نوروزی کاشان است 
بیان  امروز  خبری  نشست  در  کرونا  ستاد  سخنگوی 
ی  سویه  از  ویروس  به  مبتال  مورد   8 تاکنون  داشت: 
انگلیسی  گزارش شده است. 6 مورد این مبتالیان از رده 
سنی 31 تا 40 سال بوده است و یک مورد 41 تا 50 

سال و یک مورد 51 تا 60 سال بوده است.
دالوری در این مورد تذکر داد که شرایط نگران کننده 
پروتکل های  رعایت  مراقب  پیش  از  بیش  باید  و  است 
بهداشتی باشیم. وی در پاسخ به این پرسش که منبع و 
مبدا ورود این ویروس کجا بوده گفت: معلوم نیست! فقط 

یک مورد مسافر بوده است.
وی اصافه کرد: در حال حاضر برای شناسایی و تست این 
ویروس از کیت پاستور استفاده شده، اما در آینده نزدیک 
از کیت خودمان در مرکز رشد دانشگاه استفاده خواهیم 
می  استفاده  خودمان  کیت  از  اطفال  برای  اخیرا  نمود. 

شود. چرا که سیر ابتال در اطفال باال رفته است.

آغاز گام چهارم و تشدید طرح شهید سلیمانی 
دالوری گفت: کال این طرح از آبان 99 آغاز گشت و در 

کاشان مانند همه جا ارزشمند بود. اما تشدید این طرح 
از 18  اسفند شروع و تا امروز ادامه دارد. از شروع طرح 
4418 تست گرفته شده که 340 مورد یعنی ۷/۷ درصد 
آن مثبت بوده که رشد دو درصدی را نشان می دهد. این 
تعداد رقم باالیی است. یکی از دغدغه های ما سالمندان 
بوده اند که جمعیت 55000 نفری را تشکیل می دهند 
که تا پایان طرح این تعداد تحت کنترل قرار می گیرند. 
در این غربالگری 8500 نفر از کارمندان ما شرکت دارند.

آماری از بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای
سخنگوی ستاد مقابله با کرونای کاشان در این قسمت، 
گریزی به آمار اقدامات بهداشت محیط حرفه ای زد و 
امروز یعنی ششم فروردین،  تا  از 25 اسفند 99  گفت: 
به عمل آمده که  اماکن حساس شهر  از  بازدید   3192
از این مجموع 30 مورد به مراجع قضایی معرفی شدند؛ 
 3344 کردند؛  دریافت  بهداشتی  اخطار  مورد   544
کیلوگرم مواد خوراکی معدوم شدند و 23  مورد پلمب 

صورت گرفت.
آب  عرضه  مورد    81 از  کرد:  اضافه  همچنین  دالوری 
مورد   100 از  گرفت.  صورت  برداری  نمونه  آشامیدنی 
اقامتی و 1۷4 مورد محل  مهمان پذیرها و محل های 
های سر راهی و ۷0۷  جایگاه سوخت، 55 مورد پایانه 
مسافری داخلی و بین شهری و 525 مورد ادارات، بانک 

ها و صنوف مختلف بازدید صورت گرفت.

وضعیت واکسیناسیون در کاشان
خبرنگاران  با  اینستاگرامی  نشست  در  دالوری  مهدی 
مقدار واکسن ضدکرونای تزریق شده در کاشان را بیش 

هزار دز ذکر نمود. 
وی این مقدار واکسن را از نوع اسپوتنیک و کواکسین نام 
برد و اظهار داشت: این مقدار دز برای گروه های هدف 
که بیشتر کادر درمان بوده اند، مصرف گردیده و واکسن 
سینوپار نیز برای بیماران خاص و سرطانی تزریق خواهد 
شد. دالوری به نقل از سازمان غذا و دارو بیان داشت: از 

ابتدای شیوع کرونا 12 میلیارد تومان دارو و همچنین  8 
میلیارد تومان اجناس محافظتی برای کادر درمان هزینه 

شده است.
این  پایان  در  کاشان  کرونای  با  مقابله  ستاد  سخنگوی 
نشست خبری با گالیه از کمرنگ شدن رعایت پروتکل 
های بهداشتی گفت: میزان استفاده از ماسک و رعایت 
به 80  بهمن گذشته  و  بهداشتی در دی  پروتکل های 
درصد می رسید، اما امروزه به زیر 50 درصد یعنی 45 

درصد رسیده است.
وی با رد این باور غلط عمومی که چون میزان فوتی ها 
کم شده پس شرایط بهتر است، گفت: کم شدن فوتی 
ها فقط به دو دلیل است. اول اینکه نیروهای بهداشت ما 
با قدرت عمل می کنند. دوم، بیمارانی که مراجعه می 
کنند کامال تحت درمان قرار می گیرند. تنها همین دو 
اما  گردیده،  روزانه  های  فوتی  کم شدن  باعث  شاخص 
تاکید بر شرایط حساس شهرهای کاشان و آران و بیدگل 
همچنان بیش از گذشته وجود دارد. وی با مقایسه آمارها 
گفت: در دی، 16 درصد تست ها مثبت بوده و در بهمن 
13 درصد و در اسفند 20 درصد مثبت نشان می دهد. 
اما  در چند روز هفتۀ اول فروردین 31 درصد آزمایشها 
مثبت بوده است. این در حالی است که تعداد تست ها 
کم شده ولی درصد باال رفته است. همه این ها نشان می 

دهد اگر غفلت کنیم شرایط بدتر می شود.
دالوری از همه رسانه ها و خبرنگاران خواست در ترویج 
استفاده از ماسک و رعایت پروتکل ها کوشا باشند. صرفا 
وجود شرایط زرد قانع کننده نیست. هرجا که مجوز هم 
داشته باشد، اما پروتکل اجرا نشود بسته خواهد شد و 
خالصه اینکه شرایط تحت کنترل است، اما آالرم ها چیز 

خوبی را نشان نمی دهد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی چه گفت؟

کاشان، کرونا و اولین نشست خبری سال جدید

جدول حقوق و دستمزد سال ۱4۰۰
مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه

و  آران  و  کاشان  هواشناسی  اداره  رئیس  ارغوانی،  عباس 
سال  گفت:  آب«  پای  »صدای  رادیویی  برنامه  در  بیدگل 
زراعی معموالً  مهر هر سال شروع می شود و تا آخر شهریور 
برای کشاورز خیلی مهم  زراعی  دارد. سال  ادامه  بعد  سال 
است. بارش سال زراعی ما تا کنون 65 میلی متر بوده است.  
یعنی  این  داشتیم.  بارش  میلی متر  نیم  و   12۷ قبل  سال 

نزدیک 50 درصد کاهش بارندگی داریم.
وی افزود: به صورت نرمال تا تاریخ 15 فروردین باید 105 
میلیمتر بارندگی داشته باشیم تا از شرایط خشکسالی خارج 
شویم ولی با توجه به این بارش 65 میلی متری، باز حدود 
39 درصد کاهش بارندگی داریم. آمار و ارقام نشان می دهد 

که در شرایط خشکسالی قرار داریم.
رئیس اداره هواشناسی کاشان با تاکید بر قرار گرفتن کاشان 
در وضعیت نامطلوب بارشی افزود: باید مردم، امسال شرایط 
را مدیریت کنند. در مناطق پایین دست اتوبان مانند خود 
کاشان، مشکات و سفیدشهر این خشکسالی شدیدتر است.

با  گفت:  کوهستانی  مناطق  در  برف  بارش  با  اشاره  با  وی 
توجه به اینکه در این مناطق از اول پاییز برف داشتیم، ولی 
همچنان دچار خشکسالی شدید در این مناطق هستیم. این 

درحالی است که هنوز فصل گرما شروع نشده است.
به کاشان  این خشکسالی فقط مربوط  ارغوان تصریح کرد: 
نیست، بلکه مربوط به کل استان است و اکثر نقاط کشور 
که  کوهرنگ  آب  همچنین  هستند.  خشکسالی  درگیر 
سرچشمه زاینده رود و سهم کاشان است 35 درصد کاهش 

بارش داشته  و نمی توانیم از آن استفاده کنیم.
را  آب  مصرف  مدیریت  کاشان  هواشناسی  اداره  رئیس 
به  اشاره  با  و  دانست  کنونی  شرایط  برای  راهکار  بهترین 
تجربه پیشینیان در سالهای خشکسالی گفت: قدیمها وقتی 
نیاز  را  بیشتری  آب  که  محصوالتی  بود  خشکسالی  سال 
داشت کشت نمی کردند و به سراغ محصوالتی می رفتند 

که به آب کمتری نیاز دارد.

وی افزود: کشاورزان ما باید بدانند که ما در 6 ماه دوم سال 
1400 هم بارشهای کمی را خواهیم داشت. این بارشها هم 
این  احتمال  اردیبهشت  در  البته  است.  زودگذر  و  رگباری 
باشیم.  داشته  نرمالی  حد  از  بیش  بارندگی  که  دارد  وجود 
البته چون این بارندگی ها رگباری است و سبب ایجاد سیل 

می شود، خسارت آن از منفعت آن بیشتر است.
تواند  نمی  اردیبهشت  های  بارندگی  کرد:  تصریح  ارغوانی 

جبران کمبود بارندگی های ماه های گذشته را بکند.
بینی می  امسال است و پیش  این شرایط  البته  افزود:  وی 
شود که بارندگی ها در سال آینده به شرایط نرمال برسد. 

به طول  اشاره  با  اداره هواشناسی شهرستان کاشان  رئیس 
این شهرستان گفت: درست است که  مدت فصل گرما در 
که  است  این  واقعیت  اما  دانیم  می  ماه  سه  را  تابستان  ما 

تابستان در کاشان چهار ماه و پانزده روز است. 
مردم کاشان بیش از چهار ماه از کولرهای آبی استفاده می 
کنند و این میزان مصرف، سبب استفاده بیشتر از آب می 
چاره  کاشان  منطقه  در  میزان مصرف  این  برای  باید  شود. 

ای اندیشید.
یازده  کاشان  دانشگاه  تحقیقات  براساس  کرد:  تصریح  وی 
هزار سال طول می کشد که آب رفته در سفره خانه های 

زیرزمینی ذخیره شود. 
طبیعی است که ما باید از این آب درست استفاده کنیم. با 
این آب ماشین نشویی. از آن به عنوان جارو استفاده نکنیم. 
این  از  بتوانیم  تا  کنند  همکاری  زمینه  این  در  باید  مردم 

نعمت خدادادی استفاده کنیم.

هشدار رئیس اداره هواشناسی کاشان؛

خشکسالی در پیش است

دلتنگی های نوروزی ..
جیرجیرک/ امروز هشتم فروردین ماه است. هشت روز 
از تعطیالت نوروزی می گذرد. ساعت 9 صبح با صدای تق 
و توق ظروف بیدار شدم. عیال داشت بساط هفت سین را 
از روی میز برمی چید. همزمان شروع به غرولند کرد که: 
انگار مستخدم دارند! نگاه کن پنج مرتبه پیاله سمنو را پر 
کردم وخالیش کرده! سبزه اش خشک شده! آخر تو که 
آبش نمی دهی برای چه سبزش می کنی؟! بعد هم طبق 
معمول، صدای جارو برقی را بلند کرد. یعنی خیلی زود 

باید از روی تخت به دستشویی پناهنده شوم.
نزدیک ظهر با ماشین در شهر پرسه می زدم و  خیابان ها 
را نظاره می کردم. انگار ملودی: »چه نوروز و چه عیدی«! 
تنها هارمونی بود که مناسب  این حال و روز بود. هشت 
روز از سال جدید می گذرد اما مغازه ها انگار رغبتی به 

باز شدن ندارند.
آفتاب از پشت ابرهای نازک چشم ها را بیشتر از تابستان 
اذیت می کند. تمام پاییز و زمستان به خشکسالی گذشت. 
حاال هم نه بارانی نه ابری! گرد  غربت بر روی برگهای تازه 
بنشیند،  کودکان  بر چهره  که  یتیمی  گرد  مثل  روییده، 
منظره چشم آزاری را درست کرده است. سال های قبل 
درست همین ایام از دید و بازدید و تکرار جمله های عید 
مبارکی خسته می شدیم. حاال هشت روز از عید گذشته 

و دریغ از یک دیده بوسی.

 وارد خیابان و محله خانه های تاریخی می شوم. هرسال 
اینجا مملو از مسافرانی بود که آمده بودند تا لحظاتی را 
در حال و هوای خانه های قدیم طی کنند. اما حاال تک و 
توک ماشین مسافر دیده می شود. با حالتی که انگار کار  

خالفی می کنند.
کار  روزانه اش  آمار  و  کرونا  سایه شوم  گویم  می  با خود 
کفران  نوروزیست؟!  چه  این  خدایا  است.  کرده  را  خود 
پدربزرگ!  پدر!  ایم؟  کرده  باغ  در  که  است  نعمتی  کدام 
این بی  مادربزرگ! عموجان! دایی ها! کجایید که چهره 
نشاط بهار را تازه کنید؟ ای کاش دستی از آستین بیرون 
می آمد و سر و روی بهار را آبی می زد! تا همه چیز تر 
و تازه شود. یا الاقل ابری از آسمان، شهر و کشور را می 
پوشاند تا بعد از مدت ها باران، روز متفاوتی را ورق بزند. 
این یکی که دیگر معجزه نمی خواهد. اصال ای کاش همه 
این  بر   و  شدیم  می  بیدار  و  بود  پریشان  خوابی  اینها 

کابوس گران می خندیدیم!!
هستی  ناراحت  هرگاه  که  بودم  خوانده  و  شنیده  بارها 
اما  بودم.  توصیه  این  به  اعتنا  بی  من  و  برو  قبرستان  به 
ناگهان  فکر کنم،  آن  به  اینکه  بدون  امروز  نمی دانم چرا 
آرام  چیز  همه  خانوادگی  قطعه  در  یافتم.  آنجا  را  خودم 
بود. پدرم، عمو و عمه سه نفری که بیش از همه از مرگ 
با  از دیدار  اند! پس  می ترسیدند، اکنون چه آرام خفته 
پدر، حاج عمو را صدا زدم: برخیز که مهمان آمده! در اتاق 
پنج دری بنشینیم. تا برایمان کلوچه و پشمک و »سوهان 
میرزاحسینی« بیاوری! انگار که این تنها شیرینی بود که 

خودش دوست داشت و برای ما تنها خانه ای بود که از این 
رقم شیرینی پذیرایی می شدیم. 

ناگهان سوزشی چشمانم را فرا گرفت و سپس اشکی داغ 
بر گونه ام غلطید. درست مانند بارانی که بعد از طوفان 
و گرد و غبار ببارد و همه چیز را آرام و صفا دهد. با خود 

گفتم شاید تنها دلی خراب است و نه دهی!!
البته  و  اینها مقتضای سن و سال است  اصال شاید همه 
انتظار داری مانند کودکان  که هر کس نوبتی دارد. چرا 
از آمدن نوروز و بهار ذوق زده شوی؟ مگر روزگاری که تو 

سرخوش و مست از بهار بودی شهریار نمی سرود؟
 بی سبب هرساله در فکر بهارانم ولی

 چون بهاران می رسد با من خزانی می کند
 و نیز خیام می گفت:

در طبع جهان اگر وفایی بودی
نوبت به توخود نیامدی از دگران

پس تو هم:
ببند جیرجیر! از این گفتار دم

که غمگین می کنی خواننده را هم!
از  بعد  گفت:  می  درآمد.  صدا  به  موبایلم  گوشی  ناگهان 
ظهر مهمان داری. کلوچه و پشمک، آجیل و میوه بخر.  
بچه  بخر!  میرزاحسینی  سوهان  هم  کمی  ببین!  راستی 
زودتر  دارند.  این شیرینی خیلی دوست  از  برادرت  های 
کردم.  سکوت  برسی!  وضعت  سر  به  تا  بیا  خانه  به  هم 
گفت: متوجه شدی! اصال حالت خوبه؟ کجایی؟ گفتم: بله 
بله خیلی خوبم! از همیشه بهترم!! جای بدی هم نیستم.

خاطرات شهر شلوغ 

با تصویب شورای اسالمی شهر؛

بودجه 777 میلیارد تومانی برای 
اداره کاشان در سال جدید

کاشان  شهرداری  هماهنگی  و  برنامه ریزی  معاون 
با بیان اینکه بودجه پیشنهادی از سوی شهرداری 
در ابتدا ۷00 میلیارد تومان بوده است، گفت: این 
رقم پس از بررسی در صحن شورای شهر در سال 
گذشته به عدد ۷۷۷ میلیارد تومان رسید و مورد 

تصویب قرار گرفت.
به گزارش شهرآن، سید مرتضی حسینی 39 درصد 
بودجه را مربوط به هزینه های جاری و 61 درصد 
را شامل هزینه های عمرانی دانست و عنوان کرد: 
بودجه ۷۷۷ میلیارد تومانی شامل شهرداری کاشان 
و سه سازمان سیما، منظر و فضای سبز، سازمان 
حمل و نقل بار و مسافر و سازمان فرهنگی، ورزشی 
و اجتماعی می شود. حسینی ادامه داد: اگر بودجه 
خدمات  و  آتش نشانی  آرامستان ها،  سازمان های 
از  مستقل  که  هم  را  بهسازی  و  عمران  و  ایمنی 
لحاظ  می شوند،  اداره  کاشان  شهرداری  مجموعه 
تومان  میلیارد   836 رقم  به  بودجه  میزان  کنیم، 
با اهداف مدنظر در تدوین  می رسد. وی در رابطه 
بودجه سال 1400 تشریح کرد: تکمیل پروژه های 
پهنه شهری،  بودجه در کل  متوازن  توزیع  ناتمام، 
تحلیل  و  محلی  معتمدان  درخواست های  پوشش 
در  کاشان  شهرداری  اهداف  از  هزینه ها  واقعی تر 

تدوین بودجه امسال بوده است.


