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حرف های گهگاهی

سهراب دوستی در کاشان؛ 
از حرف تا عمل!

صفحه2

صفحه3

 صفحه2

تا ِکی اصفهان، 
حالل مشکالت کاشان؟!

ضعف مسؤوالن محلی 
در حل و فصل مسائِل 

نه چندان پیچیدۀ شهر؛

ّ

سایه شوم نرخ دستوری
 بر معیشت گل کاران

از هالیوود آمریکا تا رادیو تلویزیون ملی ایران؛

شاهدی زنده بر موسیقی 
گلها و شاهکار پیرنیا

مهندس سیامک غفاری از نوادگان محمد غفاری 
ملقب به کمال الملک است او اکنون سنین باالی 
نود سالگی را سپری می نماید اما همچنان پرشور 
ادبی شهر حضوری  و سالم در محافل فرهنگی و 
فعال دارد و همزمان خاطرات فرهنگی خویش را 
المعارفی ارزشمند مرور می نماید.  همچون دایره 
خوان  این  از  ای  گوشه  به  را  ما  خواستیم  وی  از 
زبان  از  مستقیم  به صورت  تا  کند  دعوت  بیکران 

یک شاهد زنده ره توشه ای از آن برگیریم.
تیرماه  نه  و  بیست  دوشنبه  روز  صبح   ۱۰ ساعت 
۱3۱۰ در خانه ای واقع در کوچه گنجه ای خیابان 
امیریه تهران پا به هستی گذاشتم در همان موقع 
پدرم ماموریت کرمانشاه گرفت...            صفحه 4

اقدام به خودکشی دختر جوان 
منجر به قطع نخاع وی شد

دیدگاه امام جمعه کاشان درباره خرابکاری در تاسیسات 
هسته ای:

کار عوامل نفوذی بود

برخی  دهد  می  نشان  اخیر  های  سال  در  شهری  مسایل  حل  مسیر 
مدیران کاشان از استقالل فکری و عملی الزم برخوردار نیستند. زیرا 
بارها شاهد بوده ایم یک مسأله، آنقدر کش پیدا کرده که ناچار برای 
رفع آن به مسؤوالن استانی متوسل شده اند. واضح است که ادامه این 
روند و استمرار ضعفی که از خود بروز می دهند، نتایج ناصوابی را برای 

آینده این شهر رقم خواهد زد.
در خالل نگارش این مطلب، به یاد یکی از مدیران شهرستان افتادم. 
دو سال پیش بود که برای انجام یک مصاحبۀ ساده به او مراجعه کردم. 
ابتدا چندان تمایلی به این کار نداشت. ولی بعد، با بی میلی پذیرفت. 

البته قبل از این کار به مسؤوِل رده باالی خود در...

فرهنگ سازی مصرف آب، 
موضوع یک تفاهم نامه

صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

صفحه 3

چهل و یکمین سال
 جاودانگی شاعر

 آینه و آب گرامی باد
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افزایش 38 درصدی ازدواج در آران و بیدگل
محمد علی کاشفی، رئیس اداره ثبت احوال آران و بیدگل 
گفت: ازدواج در این شهرستان در سال ۱3۹۹، بیش از 38 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. در سال 

۱3۹۹، ۵۵۹ واقعه ازدواج در آران و بیدگل ثبت شد.
.......................................................

افزایش سه برابری مرسوله های پستی
حسین انصاری مقدم، رئیس اداره پست از افزایش سه برابری 
شمار مرسوله های پستی شهرستان در دوران شیوع ویروس 
کرونا خبر داد و گفت: یک میلیون و 4۶3 هزار و 33۵ مرسوله 

پستی، سال ۱3۹۹ در کاشان ثبت شده است. 
از مجموع مرسوله های پستی سال گذشته شامل سفارشی، 
پیشتاز، ویژه، خرید و فروش اینترنتی و امانات، ۵۹4 هزار و 
۹۹۷ فقره صادر و 8۶8 هزار و 338 فقره وارد کاشان شده 

است.
.......................................................

هرچه سریعتر قیمت گندم را تصویب کنید
سید جواد ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، 
تومان   ۵8۰۰ تا   ۵۵۰۰ بین  را  گندم  شده  تمام   قیمت 
عنوان کرد و گفت: وزیر جهاد کشاورزی و اعضای شورای 
قیمت گذاری هر چه سریعتر گندم را تصویب کنند و نشان 

دهند مدافع کشاورزان این کشور هستند.
.......................................................

لزوم ساده زیستی مدیران
حمیدرضا فهیمی تبار، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث 
دانشگاه کاشان گفت: مدیران دستگاه ها و ارگان های مختلف 
بر پایه کالم امیرالمومنین )ع( در خطبه قاصعه نهج البالغه باید 

با رعایت قواعد زیست مردم مدار، ساده زیست و زاهد باشند.
.......................................................
ماندن استقالل سیلک در لیگ 

دسته یک جوانان
تیم فوتبال استقالل سیلک کاشان با برتری مقابل افشید قم 
در هفته پایانی لیگ جوانان باشگاه های ایران در این رقابت ها 
ماندنی شد. این مسابقه حساس و سرنوشت ساز بدون حضور 
تماشاگران و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در ورزشگاه 
باغبان  شهید فکری کاشان برگزار شد و شاگردان حسین 
در تیم استقالل سیلک با گل دقیقه 2۰ بهنام عبداللهی بر 

میهمان خود غلبه کردند.
.......................................................

ثبت نام 523 داطلب برای شوراهای روستا
نام نویسی ۵23  اکبر مرتضایی، فرماندار کاشان گفت:  علی 
داوطلب برای نامزدی انتخابات شوراهای روستا در چهار بخش 

تابعه شهرستان نهایی شده است. 
.......................................................
رونمایی از اپلیکیشن بازی طوبی

 - فرهنگی  سازمان  مدیرعامل  واحدیان،  حسین  محمد 
ورزشی شهرداری با اشاره به اینکه تاکنون بیش از هزار نفر 
از »اپلیکیشن بازار« این بازی را دانلود کرده اند، گفت: برای 
طراحی و ساخت این اپلیکیشن بیش از ۱۰۰ میلیون ریال 

هزینه شده است.
.......................................................
انجام روزانه 750 تست کرونا

حسن احترام، مدیر امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی 
گفت: با توجه به افزایش آمار ابتال در منطقه کاشان، انجام 
آزمایشگاه،  این  در  کرونا  تشخیص  آر«  سی  »پی  آزمایش 
افزایش سه تا چهار برابری داشته است، به طوری که در روز 

۷۵۰ تست انجام می شود.
.......................................................
آتش سوزی منزل مسکونی 

روح اله فدایی، سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: در پی 
وقوع آتش سوزی در منزلی در شهر کاشان، دستگاه های 
مهار  و  کنترل  را  سوزی  آتش  محل  در  حضور  با  امدادی 
به  صاحبخانه  شد  مشخص  کارشناسان  بررسی  در  کردند. 
صورت غیرمجاز با نصب ۱۶ دستگاه ماینر در منزل خود قصد 
استخراج ارز دیجیتال را داشت که متاسفانه منجر به آتش 

سوزی و بروز خسارت میلیاردی به صاحبخانه شد.
.......................................................
کاهش 50 درصدی بارندگی ها

محمدرضا اسدی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گفت: هر 
ساله نگرانی هایی بابت بحران کم آبی در حوزه خانگی، صنعت 
و کشاورزی وجود دارد که این بیم و هراس در سال جدید و 

به دنبال کاهش ۵۰ درصدی بارندگی ها بیشتر شده است.
.......................................................

را ه اندازی دادسرای نظامی ناحیه
سیدمحسن بنیمی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح 
مرکزیت  به  اصفهان  استان  شمال  دادسرای  گفت:  استان 
کاشان با هدف تحت پوشش قرار دادن شهرستان های مجاور 
و همچنین کاهش رفت وآمد مردم به استان جهت پیگیری 

پرونده های متشکله راه اندازی شده است. 
رسیدگی به جرائم خاص نظامی، انتظامی و نیروهای مسلح 
جزء وظایف اجرایی این دادسرا است و در حال حاضر شامل 
بخش هایی مانند دادیاری، اجرای احکام، ابالغ و تحقیق می 

شود.
.......................................................
اهدای 25 میلیارد کمک مردمی

امیرحسین شیخ استرکی، رئیس کمیته امداد گفت: در سال 
گذشته، مردم نوع دوست کاشان در قالب کمک های مردمی 

و صدقه، بیش از 2۵ میلیارد ریال به این نهاد کمک کردند.
.......................................................

40 پاک بان واکسینه شدند
محمدرضا قنبری، معاون خدمات شهری شهرداری از آغاز 
واکسیناسیون پاک بانان علیه بیماری کووید ۱۹ خبر داد و 
گفت: 4۰ نفر از پاکبانان باالی ۵۰ سال که با زباله های عفونی 

در تماس هستند، واکسینه شدند. 
گروه دیگری از پاک بانان واجد شرایط نیز طی روزهای آینده 

واکسن دریافت خواهند کرد.

کاشان در نیم نگاه

یک پاک بان چک های پیدا شده را به 
صاحبش بازگرداند

این  نام  شهرداری،  دو  منطقه  عمومی  روابط  گفته  به 
پاک بان امانت دار »علی عسگری« است و مدارک را هنگام 
انجام کار در خیابان غزنوی این شهرستان پیدا کرده بود. 
آقای عسگری در قبال بازگرداندن این چک ها حاضر نشد 

هیچ مبلغی را به عنوان پاداش دریافت کند.
.......................................................

دستگیری سه ضارب
روح اله صنعتکار، معاون اجتماعی ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر شهرستان گفت: ماموران بر اساس گزارشی 
مبنی بر برگزاری یک مراسم جشن تولد در یکی از مناطق 
شهر که موجب سلب آسایش همسایگان شده بود با اخذ 
کردند.  مراجعه  منزل  این  به  قضایی  های  مقام  از  مجوز 
متاسفانه صاحب خانه و مهمانان بعد از مشاهده ماموران 
شروع به ضرب و شتم ماموران نموده و آنان را از ناحیه 

دست و پا و صورت مصدوم کردند. 
نیز  الکی  مشروبات  مقادیری  منزل،  این  از  بازرسی  در 
از ضاربان شناسایی و تحویل مراجع  نفر  کشف شد. سه 

قضایی شدند.
.......................................................

آغاز ساخت یک مدرسه خیر ساز
محمد کتابچی، مدیرعامل خیران مدرسه ساز گفت: این 
زمینی  در  اعتبار  ریال  میلیارد   ۹۵ با  کالسه   ۹ مدرسه 
به مساحت ۱۷2۰ و با زیربنای ۱۵۰۰ متر مربع ساخته 
دندان  مرکز  کتابخانه،  درس،  ۹ کالس  دارای  و  می شود 

پزشکی و سالن بازی است.
.......................................................

حتی یک نیروی مازاد در شهرداری نداریم
نشست  حاشیه  در  کاشان  شهردار  راد،  سعیدابریشمی 
جرات  به  گفت:  شهری  انضباط  نیروهای  از  قدردانی 
می توان گفت که امروز شهرداری به تمامی 2 هزار و ۶۰۰ 
نیروی خود نیاز دارد و حتی یک نیروی مازاد هم در این 

مجموعه وجود ندارد.
.......................................................

آغاز برداشت آلوچه
 8۰۰ گفت:  کشاورزی  جهاد  اداره  مدیر  مظلومی،  رضا 
هکتار از باغ های شهرستان به کشت گوجه سبز )آلوچه( 
 2۰ افزایش  با  می شود  بینی  پیش  و  دارد  اختصاص 
این  از  تُن  هزار  سه  امسال  پارسال،  به  نسبت  درصدی 

محصول برداشت شود. 
از ۱۰۰کیلوگرم  بیش  تا  بین 2۰  هر درخت گوجه سبز 
آلوچه  ارقام  از  برقانی  و  بادکوبه ای  محلی،  دارد.  باردهی 

کشت شده در شهرستان کاشان است.
.......................................................

انتشار کتاب سپیده سخن
منتخب  کتاب  گفت:  ارشاد  اداره  رئیس  نمکی،  میثم 
مقاله   2۵ بر  مشتمل  کاشانی  سپیده  همایش  مقاالت 
درباره زندگی، شخصیت و ویژگی های شعری بانوی شعر 
انقالب اسالمی )سپیده کاشانی( است که در ۵۰۰ صفحه 
تدوین و به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور و 
با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان به زیور 

چاپ آراسته شده است.
.......................................................

نجات پای یک کودک از بین پّره ها
در  گفت:  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی  فدایی،  اله  روح 
این حادثه پسر بچه ای 8 ساله که در عقب موتور نشسته 
دچار  و  می گیرد  موتور  پره های  به  راستش  پای  بود، 

جراحت می شود. 
مأموران  کمک،  درخواست  و  آتش نشانی  با  تماس  طی 
فورا به محل اعزام شدند و با تجهیزات مخصوص پره های 
های  پر ه  بین  از  را  بچه  پسر  این  پای  و  بریده  را  موتور 
اورژانس  عملیاتی  تیم  کردند.  خارج  موتورسیکلت  چرخ 

نیز مصدوم را برای ادامه مداوا به بیمارستان انتقال داد.
.......................................................
ذبح بیش از ۹8 هزار رأس دام

و  شهری  مشاغل  ساماندهی  حوزه  مدیر  پایواره،  مهدی 
فرآورده های کشاورزی شهرداری از ذبح ۹8 هزار و 43۷ 
رأس دام سبک و سنگین در کشتارگاه صنعتی دام طی 

سال گذشته خبر داد.
.......................................................

تعطیلی بنا های تاریخی و جاذبه های گردشگری
مهران سرمدیان، رئیس اداره میراث فرهنگی گفت: تمام 
بنا های تاریخی و جاذبه های گردشگری تا بهبود شرایط، 
گردشگران  و  میراث فرهنگی  دوستداران  و  است  تعطیل 
می توانند پس از عبور از موج جدید شیوع بیماری کرونا از 

این آثار بازدید کنند.
.......................................................

توقیف یک کامیون حامل 5 تُن مرغ
علی اصغر محمدی، فرمانده انتظامی آران و بیدگل گفت: 
خروجی  محور  در  کامیون  یک  از  بازرسی  در  مأموران 
شهرستان ۵ تُن و ۷۹۰ کیلوگرم مرغ زنده کشف کردند. 
فاقد  راننده  شد  مشخص  گرفته  صورت  بررسی های  در 
محموله  است.  خود  بار  برای  دامپزشکی  مجوز  و  بارنامه 
به  قانونی  هماهنگی های  با  مکشوفه  زنده  مرغ های 

کشتارگاه کاشان تحویل شد.
.......................................................

نجات کارگر آرماتوربند پس از سقوط
 از ساختمان 

کارگر  یک  گفت:  اورژانس  مرکز  رئیس  ریاحی،  حسین 
خیابان  در  ساختمان  اسکلت بندی  حین  در  ساله   32
ایمنی  اصول  نکردن  رعایت  علت  به  که  سعیدی  آیت اله 
از طبقه دوم ساختمان سقوط کرده بود، به طرز معجزه 
آسایی از مرگ نجات یافت. نیرو های اورژانس این کارگر 
را که از چند ناحیه بدن دچار آسیب دیدگی شده بود، به 

بیمارستان منتقل کردند.

کاشان در نیم نگاه

رویداد

امام جمعه کاشان عملیات انفجار در سایت هسته ای 
نظنز را محصول اتاق فکر آمریکا و اروپا و ارتجاع عرب 
که  دانست  صهیونیزم  منحوس  رژیم  همکاری  با  و 

بدون پاسخ نخواهد بود.
اله  آیت  رسا،  از  نقل  به  و  سیلک  مردم  گزارش  به 
در خطبه های  فروردین  روز 2۷  سلیمانی  عباسعلی 
دلیل  به  االعظم  اله  بقیه  مصلی  در  که  جمعه  نماز 
با  برگزار شد،  به صورت مجازی  کرونا  قرمز  وضعت 
در  شده  انجام  خرابکاری  از  ناشی  انفجار  به  اشاره 
تأسیسات هسته ای نظنز، گفت: تأسیسات هسته ای 
و  حفظ  در  و  می شود  قلمداد  کشور  ناموس  جزو 

حراست از آن باید دقت و تالش بیشتری داشت.
وی انفجار اخیر را از سوی عوامل نفوذی در تأسیسات 
از طریق  انفجار  این  دانست و گفت:  نطنز  هسته ای 
حمالت هوایی و موشکی آن هم در عمق ۵۰ متری 
سوی  از  برق  قطع  بلکه  نیست،  پذیر  امکان  زمین 
تأسیسات  به  زدن  آسیب  هدف  با  نفوذی  عوامل 

هسته ای نطنز انجام شده است.
سلیمانی با اشاره به اینکه این انفجار از سوی یک تیم 
از عوامل نفوذی انجام شده است، اظهارداشت: وقوع 
انفجار در عمق ۵۰ متری زمین که دارای استحکام 
باالیی است از سوی نفوذ عوامل خیانتکار، مزدوران 

خود فروخته و نیرو های سرسپرده بیگانه است.
عمق  در  مستحکمی  مکان  در  انفجار  وی،  گفته  به 
۵۰ متری زمین که هیچ دوربینی نصب نبوده است 
نشان دهنده این است که انفجار هوشمندانه از سوی 

سرویس جاسوسی انجام شده است.
رژیم صهیونیستی گستاخانه  هرچند  داد:  ادامه  وی 

را  نظنز  هسته ای  تأسیسات  در  انفجار  مسؤولیت 
پذیرفته است، اما ساده انگاری است اگر تصور شود 
این اقدام خرابکارانه عملیات خودسرانه صهیونیستی 

است.
نماینده ولی فقیه در کاشان عملیات انفجار در سایت 
هسته ای نظنز را محصول اتاق فکر آمریکا و اروپا و 
صهیونیزم  منحوس  رژیم  همکاری  با  عرب  ارتجاع 
هسته ای  دانشمندان  ترور  عملیات  گفت:  و  دانست 
ایران، حمالت سایبری و تجاوز پهباد ها با هدف ایجاد 

نا امنی در گذشته نیز سابقه داشته است.
سلیمانی تأکید کرد: اگر رژیم صهیونیستی مسؤولیت 
این  برای  است،  پذیرفته  را  انفجار  و  خرابکاری  این 
است که در سال های اخیر از طریق حمالت سایبری، 
پهپادی و حمالت مستقیم حزب اله، سوریه، حماس 
و مقاومت عراق که از سوی ایران حمایت می شوند 
ضربات سنگینی را متحمل شده است؛ به طوری که 

در داخل آشفته و در خارج بی آبرو شده است.
انفجار در  به گفته وی قبول مسؤولیت خرابکاری و 
سایت هسته ای نطنز از سوی رژیم صهیونیستی برای 
ابراز وجود و حفظ موقعیت در بین مردم اسرائیل و 

هم پیمانان خارجی اسرائیل است.
نماینده ولی فقیه در کاشان گفت: اظهار نظر رژیم 
صهیونیستی آن هم در برهه ای که جنگ دیپلماسی 
بین ایران و آمریکا شدت گرفته است برای جلب نظر 

بایدن و اعمال سیاست تهدید علیه ایران است.
سلیمانی ابراز داشت: این حمالت پاتک های اسرائیل 
به ایران در مقابل خسارات و صدماتی است که سال ها 

از سوی جبهه مقاومت متحمل شده است.

ایران  اسالمی  که جمهوری  همانگونه  وی،  گفته  به 
انتقام شهادت سردار سلیمانی را از آمریکا گرفت، توان 
مقابله و پاسخ به حمالت متقابل اسرائیل را با شدت 

بیشتری دارد.
نماینده ولی فقیه در کاشان با اشاره به ترمیم سریع 
خسارات وارده شده و محکوم کردن این جنایت رژیم 
صهیونیستی، گفت: این خیانت اسرائیل که در اتاق 
فکر و با مشارکت عوامل نفوذی و هم پیمانان آن ها 

صورت گرفت بدون پاسخ نخواهد بود.
سلیمانی بر جدی گرفتن جریان نفوذ در کشور تأکید 
به  اخیر  انفجار  از  و گفت: هر چند سرنخ هایی  کرد 
دست آمده است، اما باید نسبت به حفاظت و حراست 
از سایت هسته ای جدی بود و نیرو های حراستی نباید 
برخورد خوشبینانه داشته باشند، چرا که جنگ های 

اطالعاتی و امنیتی جنگ های پیچیده ای است.
وی افزود: دشمن، چون قدرت مقابله مستقیم نظامی 
با ایران را ندارد، از راه نفوذ که بسیار خطرناک است 
وارد شده و این نفود است که نظام دینی را ناکارآمد 
و وضعیت کشور را بحرانی معرفی می کند و شرکت ما 

در انتخابات را تحت تأثیر قرار می دهد.

علی جاویدپناه/ مسیر حل مسایل شهری در سال 
از  کاشان  مدیران  برخی  دهد  می  نشان  اخیر  های 
زیرا  نیستند.  برخوردار  الزم  عملی  و  فکری  استقالل 
بارها شاهد بوده ایم یک مسأله، آنقدر کش پیدا کرده 
متوسل  استانی  مسؤوالن  به  آن  رفع  برای  ناچار  که 
استمرار  و  روند  این  ادامه  که  است  واضح  اند.  شده 
را  ناصوابی  نتایج  دهند،  می  بروز  خود  از  که  ضعفی 

برای آینده این شهر رقم خواهد زد.
مدیران  از  یکی  یاد  به  مطلب،  این  نگارش  در خالل 
انجام  برای  که  بود  پیش  سال  دو  افتادم.  شهرستان 
ابتدا چندان  مراجعه کردم.  او  به  یک مصاحبۀ ساده 
میلی  بی  با  بعد،  ولی  نداشت.  کار  این  به  تمایلی 
باالی  رده  مسؤوِل  به  کار  این  از  قبل  البته  پذیرفت. 
خود در »اداره کل استان« تماس گرفت و از او اذن 

دریافت کرد!
برخی  اجرای  و  تصویب  مواقع،  گاهی  نماند  ناگفته 
اداری  مراتب  سلسله  تا  کند  می  ایجاب  ها  برنامه  از 
گرفته  کشوری  و  استانی  مجوزهای  حتی  و  رعایت 
شهر  مسایل  همه  آیا  که  این جاست  نکته  اما  شود. 
آیا نمی توان در حیطه  به استان احاله داد؟!  باید  را 

اختیارات و با هماهنگی و تصمیم گیری به موقع در 
خود شهر، از بزرگتر شدن مشکل جلوگیری کرد؟

برای نمونه، به چند مورد زیر اشاره می شود:
و  جوشقان  معادن  موضوع  که  است  سالی  چند   .۱
اعتراض  سبب  آن،  از  ناشی  زیست  محیط  مشکالت 

اهالی آنجا شده است. 
با وجود وعده های زیاد و نامه نگاری های متعدد، اما 
گرهی از آن باز نشد. تا اینکه فروردین امسال »رئیس 
کل دادگستری استان« دستوری پیگیری این پرونده 

را صادر کرد.

2. تصویب و اجرای پروژه زیرگذر مدخل در دو سال 
شورای  اعضای  بین  را  فراوانی  های  چالش  گذشته، 
با  گوناگون  جلسات  کرد.  ایجاد  شهرداری  و  شهر 

و  شهرسازی  و  راه  فرمانداری،  همچون  نهادهایی 
نیروی انتظامی نیز ثمره ای در رفع اختالفات نداشت. 
نهادهای  برخی  نهایت  در  که  رسید  جایی  به  کار  تا 
ترافیک  هماهنگی  »شورای  و  شهرستان  نظارتی 

استان« به آن موضوع، ورود کردند.

3. پروژه ساختمانی جنب خانه تاریخی بروجردی ها 
بر  اختالفات  بود.  از دیگر مسایل پیچیده شهری  نیز 
سر قانونی یا غیرقانونی بودن آن به حدی رسید که 
وارد  ماجرا  به  استاندار«  عمرانی  »معاون  شد  باعث 

شود.

توسط  درختان  هرس  طریقه  بعدی،  مورد   .4
شهرداری قبل از عید نوروز، موجب اعتراض برخی از 
فعاالن محیط زیست شد. در این میان، مدیر جمعیت 
کویر سبز کاشان، نامه ای اعتراض آمیز به استانداری 
فرماندارکاشان  به  مذکور  نامه  آن که،  جالب  نوشت. 
برای پیگیری ارجاع شد و فرماندار نیز در نامه ای از 

شهردار خواست که در این زمینه پاسخ بدهد.
حال با اوصاف یادشده، بیم آن می رود که مسئوالِن 
شهر ما برای خوردن آب هم به استان زنگ بزنند! آیا 
با این شیوه، اعتماد مردم نسبت به توانایی و عملکرد 

مسؤوالن شهری کاهش نمی یابد؟
نحوۀ  این  قبال  در  آیا  هیچ..!  حاضر  زمانۀ  مردم 
نخواهد  ایجاد  خنده  اسباب  آیندگان  برای  حکم رانی 

شد؟!
اصفهان  کی  تا  گونه،  انفعال  عملکرد  این  سایه  در 
باید مشکالت ما را حل کند؟ به نظرتان با این روش 
مدیریتی، می توان داعیۀ استان شدن داشته باشیم؟

دیدگاه امام جمعه کاشان درباره خرابکاری در تاسیسات هسته ای:
کار عوامل نفوذی بود

در شهر چه خبر؟!
فرهنگ سازی مصرف آب، 

موضوع یک تفاهم نامه
شرکت آب و فاضالب و مرکز خدمات حوزه های علمیه 

کاشان تفاهم نامه مشترک امضا کردند.
نامه  تفاهم  این  اساس  بر  سیلک،  مردم  گزارش  به 
تالش می شود تا با کمک حوزه های علمیه در کنار 
دستگاه هایی همچون آموزش و پرورش، مراکز علمی و 
دانشگاهی، پایگاه های بسیج و رسانه ها بستر مناسبی 
برای ارائه آموزش های مرتبط با فرهنگ سازی مدیریت 

مصرف بهینه آب ایجاد شود.
ضرورت ایجاد این همکاری در حالی است که کاهش 
این روند در سال جدید  ادامه  و  بارندگی های ساالنه 
دو  را  بهینه  مصرف  مدیریت  و  جویی  صرفه  ضرورت 

چندان می کند.
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  اسدی-  محمدرضا 

میان  مشترک  نامه  تفاهم  مراسم  حاشیه  در  کاشان- 
مرکز خدمات حوزه های علمیه منطقه کاشان و شرکت 
آب وفاضالب گفت: مدیریت مصرف آب به عنوان یک 
موضوع مهم واساسی شهرستان مطرح و در این راستا 
مصرف  مدیریت  و  سازی  فرهنگ  در  روحانیت  نقش 

بهینه آب موثر است.
حجت االسالم  یوسفی-مدیر مرکز خدمات حوزه های 
علمیه کاشان- نیز با اشاره به بحران خشکسالی و تنش 
آبی در منطقه گفت: موضوع آب یکی از مباحث مهم 
در سطح کشور است و کاهش نزوالت جوی، بحران کم 
آبی و  خشکسالی، نبود الگوی مناسب مصرف و رشد 
را  آب  بهینه  مصرف  ترویج  چشمگیر جمعیت شهرها 

ضروری می کند.

اقدام به خودکشی دختر جوان 
منجر به قطع نخاع وی شد

الغدیر،  میدان  حوالی  خودکشی  مورد  یک  اعالم  با 
نیروی های انتظامی و امدادی در محل حاضر شدند.

آگاه  منبع  یک  از  نقل  به  و  عینی  شاهدان  گفته  به 
به  اقدام  شخصی  مشکالت  دلیل  به  ساله   ۱۹ دختر 
خودکشی کرده که پس از انتقال به بیمارستان از مرگ 
حتمی نجات یافته ولی به دلیل سقوط از ارتفاع دچار 
همزمان  است  گفتنی  شود.  می  نخاعی  شدید  ضایعه 
اقدامات درمانی برای بهبودی دخترجوان در  انجام  با 
پرونده  بررسی  درحال  امر  کارشناسان  بیمارستان، 

خودکشی وی هستند./ سعید غالمی

خشک ترین فروردین نیم قرن اخیر 
اهل  خبری  پایگاه  با  گو  و  گفت  در  ارغوانی  عباس 
کاشانم با اشاره به اینکه در فروردین سال ۱4۰۰ میزان 
بارندگی در کاشان صفر بوده است، اظهار داشت: ماهی 
که گذشت خشک ترین فروردین کاشان طی ۵۰ سال 

اخیر بود.
پیرو شرایط خشکسالی  این شرایط  اینکه  بیان  با  وی 
سال جاری  است، ابراز داشت: با توجه به احتمال بارش 
های اردیبهشت ماه پیش بینی می کنیم که جبران کم 

بارشی های کنونی انجام نشود.
رئیس اداره هواشناسی کاشان با اشاره به اینکه میزان 
بارندگی کاشان طی شش ماهه اخیر ۶۵ میلیمتر بوده 
زمان  مدت  به  نسبت  میزان  این  کرد:  تصریح  است، 
مشابه که ۱8۵ میلیمتر بود حدود ۶۵ درصد کاهش 

را نشان می دهد.  
وی با بیان اینکه کاهش بارندگی ها در تمام استان و 
کشور وجود داشته است، خاطرنشان کرد: این موضوع 
با  استارغوانی  شده  آبی  منابع  شدید  کاهش  باعث 
بیان اینکه میزان بارندگی در سرچشمه کوهرنگ که 
مقداری از آب شرب کاشان را هم تامین می کند 3۵ 
درصد کاهش یافته است، بیان داشت: با توجه به این 
و  همشهریان  تمام  به  را  آب  مصرف  مدیریت  شرایط 

هموطنان تاکید می کنیم.

افزایش ۱۲ برابری تقاضا برای 
کپسول اکسیژن

مجید ریاحی  با اشاره به اینکه یکی از فعالیت های موسسه 
خیریه باب الحوائج کاشان در اختیار دادن کپسول های 
اکسیژن برای بیماران کرونایی نیازمند است، اظهار داشت: 
در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کپسول در اختیار داریم که به 

متقاضیان به صورت کامال رایگان امانت می دهیم.
وی با بیان اینکه حدود دو هفته است که به شدت تقاضا 
برای کپسول اکسیژن افزایش یافته است، ابراز داشت: پیش 
از سال جدید ما هفته ای دو الی سه کپسول به همشهریان 
امانت می دادیم ولی در حال حاضر روزی پنج الی شش 

کپسول به متقاضیان داده می شود.
مدیر موسسه خیریه باب الحوائج کاشان با اشاره به اینکه 
این نشان می دهد تقاضا برای در اختیار گرفتن کپسول 
اکسیژن برای بیماران کرونایی حدود ۱2 برابر شده است، 
و  کرونا  ویروس  مجدد  شیوع  با  متاسفانه  کرد:  تصریح 
برای  تقاضا  کاشان  منطقه  در  بدحال  بیماران  افزایش 
کپسول اکسیژن برای بیمارانی که بعد از ترخیص به آن 

نیاز دارند هم به شدت افزایش یافته است./ اهل کاشانم

خداحافظی بیماران شیمی درمانی 
با ریزش مو به کمک کاله سرد

مصطفی سروی زاده، رئیس بیمارستان آیت اله یثربی 
گفت: کاله سرد روشی نوین جهت جلوگیری از ریزش 
مو ناشی از شیمی درمانی است که برای بیماران مبتال 

به سرطان استفاده می شود.
وی با بیان اینکه یکی از عوارض شایع شیمی درمانی 
ریزش مو ناشی از درمان )CIA( می باشد، ادامه داد: 
به علت اثر دارو بر روی فولیکول های مو، اغلب موها 
دو هفته پس از شروع شیمی درمانی ریزش می کند.

سروی زاده افزود: کاله سرد دستگاهی است که با بکار 
کاهش  با  درمانی،  جلسات شیمی  زمان  در  آن  بردن 
شیمی  انجام  از  بعد  و  حین  قبل،  سر  پوست  دمای 
فولیکول  به  رسانی  خون  کاهش  با  تواند  می  درمانی 

موها باعث جلوگیری از ریزش مو در فرد شود.

ضعف مسؤوالن محلی در حل و فصل مسائِل
نه چندان پیچیدۀ شهر؛

تا ِکی اصفهان، حّلل 
مشکلت کاشان؟!
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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.
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کاشان و ضمانت اجرایی محدودیت های 
ضد کرونا؛ شاید وقتی دیگر ! 

شهری  خدمات  معاونت  قنبری«  محمدرضا 
شهرداری کاشان« طی روزهای گذشته در حالی 
خبر از تعطیلی تمامی پارک ها و فضاهای سبز شهر 
کاشان داد که یکشنبه شب در برخی از فضاهای 
سبز  شهر،شاهد برگزاری مراسم های! مذهبی و 
نیز حضور برخی شهروندان برای تفریح و گردش 

بودیم!
کاشان،  وضعیت  شدن  قرمز  با  حال  همین  در 
دیواری کوتاه تر از کسبه و اصناف پیدا نشد و از 
هفته گذشته بالفاصله محدودیت ها برای مشاغل 

اعمال شد.
 این در حالی است که پیشتر و به ویژه از سوی 
رسانه های محلی بارها و بارها هشدار داده شده 
بود که اعالم برخی تصمیمات و محدودیت های 
ضدکرونای فاقد ضمانت اجرایی در کاشان، جز به 
افزایش تردیدها در نزد مردم و بی تفاوتی بیش از 

پیش برای مردم نمی انجامد.
با  کاشان  شهرستان  کنونی  شرایط  متاسفانه 
انبوهی از افراد مبتال و بیماران بستری کرونایی در 
بیمارستان ها به شدت بحرانی و در صورتی که روند 
کنونی ادامه داشته باشد طی روزهای و هفته های 
آینده ممکن است شاهد یک تراژدی به تمام معنا 

در کاشان باشیم /اهل کاشانم

سهراب دوستی در کاشان؛ 
از حرف تا عمل !
مهدی سلطانی راد

خاموشی  یادآور  سال  هر  اردیبهشت  یکم 
ادبیات  و  شعر  داران  نام  و  مفاخر  از  یکی 

معاصر ایران است.
علت  به  که  بود  ساله   ۵2 سپهری  سهراب 
تهران  پارس  بیمارستان  در  خون  سرطان 
درگذشت. نبض و قلب او اگر همچنان می 
سالگی   ۹3 در  را  مردی  بزرگ  امروز  زد، 
هوشنگ  کنار  در  که  کردیم  می  نظاره 
تارک  بر  او-  پرارج  های  هم دوره  ابتهاج-از 

شعر ایران می درخشید.
شعر  به  و  کرد  آغاز  نقاشی  از  سهراب 
نام  سهراب،  بسیاری  گمان  به  رسید.  نو 
دارترین چهره ادبی - فرهنگی تاریخ کاشان 
چنان  هیاهو  از  دوری  و  سکوت  که  است 
بود  کرده  رخنه  او  شخصیت  پود  و  تار  در 
که برغم شهرت فرهنگی اش در دهه ۵۰، 
چنانچه  شد،  همراه  سکوت  با  نیز  فراقش 
اردیبهشت  نخست  روزهای  در  ها  روزنامه 
پرخبِر  های  کشکمش  بحبوبحه  در  و   ۵۹
در  تنها  انقالب،  نخست  های  سال  سیاسی 
خاموشی  تلخ  خبر  درج  به  پاراگراف  چند 

اش پرداختند.
میان  در البالی جستجوهایم  پیش  چندی 
نشریات فرهنگی پیش از انقالب به یکی از 
شماره های مجله مشهور فردوسی در سال 
۵۱ برخوردم که از دوری سهراب سپهری از 
مصاحبه و این که هر بار برای گفت و گو با 
او تماس می گیرند و در خانه نیست، گالیه 

کرده بود.
خلق  و  خالقیت  با  را  حرفش  سپهری 
استاندارد  زیست  از  هنرمندانه  مفاهیمی 
های  گفتن  سخن  با  نه  زد،  می  بشری 
و  نشریات  در  سربر  حوصله  و  عادتمندانه 
گعده های روشنفکری دهه های 4۰ و ۵۰.

عملکرد  داشت،  اعتقاد  روشنی  به  شاید  او 
است،  جامعه  در  انسان  معرف  بهترین 
مزار  یک  تنها  ماندن  برجای  برغم  چنانچه 
مشهورش  کتاب(  )هشت  سهراب،  از  ساده 
پرشمار  و  چشم گیر  دفعات  در  تاکنون 
از  اش  نقاشی  ساده  تابلوهای  و  منتشر 
خلق  او  فکر  و  ذهن  منظر  از  که  طبیعتی 
معامله  آور  هایی حیرت  قیمت  با  می شد، 

می شود.
او  یکمین سالروز درگذشت  و  اما در چهل 
امروز  کاشاِن  سهم  که  جاست  این  پرسش 
در بزرگداشت سهراب سپهری چقدر است؟
نوپردازی  البالی  در  سهراب  که  شهری 
تا  کرده،  یاد  آن  از  بارها  اش  های شاعرانه 
کجا معرفت به خرج داده و پاسخی درخور 
داده  زادبومش  حق  در  سپهری  محبت  به 

است؟ 
در  سپهری  سهراب  از   ،۱4۰۰ کاشان  در 
برگزاری  که  مزاری  جز  اردهال  روستای 
مراسم بر سر آن در تولد و وفاتش همیشه 
و همیشه با سختی های تنگ نظرانه همراه 
در  حقیر  و  کوچک  میدان  یک  و  است، 
نه  شود!  نمی  یافت  چیزی  راوند،  حوالی 
ای  خانه  نه  و  او  شخصی  آثار  از  ای  موزه 
فرهنگی  ای  مجموعه  به  تبدیل  که  پدری 

-گردشگری شده باشد.
چقدر تلخ و گزنده است، از شاعری که همه 
شهرش  در  شناسندش  می  کاشان  با  دنیا 
اما  نباشد  اثر شاخصی  و  یادمان و رد  هیچ 
مسئوالنش از ریز و درشت در لفظ و گفتار 
او بگویند و  از  و چه بسا ریاکارانه، پیوسته 
برند، در حالی که سهراب سپهری  باالیش 
نیازی حتی به اپسیلونی مرحمتی از صاحب 
شهِر  این  بلکه  ندارد،  شهر  این  منصبان 
و  اصالت  و  تمدن  و  پروری  فرهنگ  مدعی 
اثبات  برای  که  هستند  مسئوالنش  عموم 
خوش  چه  که  کنند  کاری  باید  مدعایشان 
گفته اند )به عمل کار برآید به سخن دانی 

نیست .. (

گهگاهیحرف های

کمی از سابقه فوتبالی تان-بازی و مربی گری- بگویید؛
فقط در همین حد که افتخارم این است در دوران بازی نزد 
برادران  جلوداریان،  بحق،  احمد  آقایان  چون  بزرگی  مربیان 
سیاح )دکتر امیر و علی اقا( حاج حبیب خادم الحسینی، حاج 
محمد مشرقی، ابوالفضل خان دیگبری و آقای جهانی شاگردی 
کرده ام و افتخارم دیگرم این است که در دوران مربی گری 
همواره عالوه بر شاگردی در تمام تیم ها یا مقام کسب کرده 

ام یا باعث تغییر شده ام.
به  هفتاد  )دهه  شاگردانم  تمام  که  است  این  دیگرم  افتخارم 
ها  بهترین  ورزشی خود جزو  و  زندگی  مراحل  تمام  در  بعد( 
شاگردی  و  کشور  های  لیگ  در  نیز حضور  سال  ده  هستند. 
آقایان مومنی، سیانکی، میرزائیان، رازقیان و صالح و همچنین 
رقابتهای کشور تجربه های گران بهایی  به  تیم جوانان  صعود 
است که می توانم به فوتبال و جوانان این شهرستان تقدیم 

کنم.

به نظر می رسد زمین چهل جریب در مقایسه با آخرین 
طور  این  نکرده!  زیادی  تغییر  زمین  این  در  شما  بازی 

نیست؟ 
شما به این استادیوم توجه نکنید. تقصیر از متولیانش نیست. 
ما مطالبه گر نیستیم. بروید ورزشگاه رفاه کارگران را ببینید. 
مخروبه ای بیش نیست. آیا لیاقت شهری با این صنعت و این 
قشر کارگر این است؟ بروید زمین چمن دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان را ببینید. حیف زحماتی که دکتر سیاح کشید و هزینه 
ای که از پول بیت المال آن جا هزینه شد. در جایی که مهد 
مورد  و  ترمیم  خودشان  نه  است.  نوآوری  و  وتکنولوژی  علم 
استفاده قرار می دهند و نه دلشان می آید بدهند به بخش 
خصوصی!  بروید ورزشگاه امیرکبیر را ببینید. خدا رحمت کند 
نبود همین چمن  ایشان  اگر  را که  اموات حاج حمید رنجبر 

هم وجود نداشت. 
به خدا در حق مردم و ورزشکاران این شهر ظلم می شود. اگر 
این مجموعه ها در اصفهان یا تهران بود از متر متر آن مردم و 

ورزشکاران استفاده می کردند.

کاشان  فوتبال  پرسابقه  تیم های  فعالیت  از  دیگر  چرا 
خبری نیست؟

تربیت  اداره  طریق  از  بدانید  است  خوب  است.  جالبی  سوال 
بدنی آران و بیدگل و استان، بیشتر تیم های آران و بیدگل به 
صورت هکتاری زمین با ثبت سند در اختیار دارند اما ما چی؟! 
االن باید پرسید آیا اصأل دیگر تیمی در کاشان مانده که برای 

شان دغدغه زمین داشته باشیم؟!

چه مدت از حضور فتی تان در جوانان استقالل سیلک 
سیلک  استقالل  فنی  هدایت  برای  شما  گذرد؟  می 

حقوقی هم دریافت می کنید؟ بازیکن ها چطور؟ 
از  ایثارگر.  یعنی  کاشانم.  فوتبال  گذشته ی  خود  از  من 
سراغ  برود  و  بگذرد  مادیات  از  که  کسی  یعنی  خودگذشته 
تا دیگران به آسایش برسند. من  از خودش بگذرد  معنویات. 
برای  این  و  ام  برده  را  ثوابش  ولی  نخوردم  فوتبال  کباب  از 
تمام  به جز زن و فرزند  من کافی است. حاضرم همین االن 
زندگی خودم را با زندگی ضعیف ترین مربی کاشان که شما 

می شناسید عوض کنم. 
و  کاشان  فوتبال  دادن  نشان  با هدف  که  است  سال  چندین 
جوانان شایسته آن و نزدیک شدن به چرخه فوتبال کشور و 
آموزش جوانان و نوجوانان شهرستان با بازی در سطح کشور به 
صورت مستقیم و نه با حضور در لیگ استان به این مسابقات 
قدم گذاشته ایم و به لطف خدا و کمک مردم و خیرین و همت 
و استعداد بچه ها و مربیان کاشان همواره جزء مدعیان بوده 
ایم. به جز امسال که شرایط کرونا اذیتمان کرد این تیم هم 
اکنون به همراه تیم نونهاالن که در لیگ برتر و به همت آقایان 
اشرف، حجازی و مربی فهیم آن جناب آقای دهقان اداره می 

شود، برند فوتبال کاشان هستند.

نوعی  به  سیلک،  استقالل  جوانان  که  این  به  توجه  با 
و  ورزش  اداره  حمایت  است،  کاشان  فوتبال  آینده 
فرمانداری و نماینده و .. از این تیم در چه حالتی است؟ 

آیا اصال وجود دارد؟
ببینید؛ به طور دقیق حلقه گمشده مدیریت ورزش و فوتبال ما 
همین جاست. جایی که برخی مسئولین به علت عدم کفایت 
هستند.  مسئله  صورت  کردن  پاک  دنبال  تنبلی  و  درایت  و 
جای  به  سال  این چند  در  رؤسا  و  مسئولین  این  از  بسیاری 
کمک به ما، اندرزشان این بود که: مگه بیکاری؟! ول کن برو!!

نگاه مرکز استان به فوتبال کاشان چگونه است؟
فوتبال کاشان یا باید از اصفهان جدا شود یا اصفهان با امتیازات 
ویژه، حساب جداگانه ای برای کاشان بازگشایی کند. شما در 

این سی چهل سال یک منفعت و پوئن که اصفهان به فوتبال 
کاشان رسانده برای بنده عنوان کنید. 

شما سپاهان و ذوب آهن را از اصفهان جدا کنید ببینید چه 
می شود. تمام تیم های ما در تمام رده های سنی از آنها قوی 
ترند. االن یک تیم لیگ برتر نونهاالِن کشور داریم و یک تیم 
لیِگ یِک جوانان. سال های قبل هم لیگ دو بزرگساالن و لیگ 

سه بزرگساالن.
نکته دیگر این که به طور مثال تاکنون حدود پنجاه میلیون 
جریمه به فدراسیون فوتبال داده ایم به علت نداشتن کرسی 
در فدراسیون و هیئت فوتبال استان! دریغ از یک سوال چه 
برسد به حمایت. یک سال در تیم گیتی پسند و در مسابقات 
کشوری روی یک بازیکن این تیم اعتراض زدیم، خود خانواده 
بازیکن قبول کردند! و از ما خواستند دست از اعتراض برداریم 

ولی هیئت فوتبال استان به نفع ما رأی صادر نکرد!

بر فرض قهرمانی استقالل سیلک در لیگ برتر جوانان 
کشور، در نبود تیم امید و بزرگسال باشگاهی در کاشان 
شهرشان  تیم  در  بازی  جهت  از  جوان ها  این  آینده 
لیگ  در  کاشان  اگر  که  این  منظور  نیست؟  نامعلوم 
آزادگان کشور دارای تیم باشد، آینده این جوانها دارای 

خروجی نمی شود؟
بله، باید در چرخه فوتبال کشور و به طور مداوم و پیوسته در 
باشیم وگرنه هیچ گاه کامل  تمام رده های سنی تیم داشته 
و  نونهاالن  موجود  تیم  دو  حفظ  با  باید  اکنون  شویم.  نمی 
جوانان کشوری، تیم نوجوانان و امید و بزرگساالن نیز داشته 
نمایش  برای  ویترینی  یعنی  کشور  لیگ  در  حضور  باشیم. 
استعدادهای شهر. یعنی شناساندن تمدن کاشان و سیلک به 
ایران. یعنی فرار از بزهکاری نوجوانان وجوانان که در نهایت 
به سالمت شهر می انجامد. یعنی ایجاد اشتغال. یعنی تبادل 

فرهنگ. یعنی شکوفایی اقتصاد.

چرا در کاشان، با آن همه صنایع و اقتصاد نیمه پویا، یک 
باشگاِه دارای ثبات و تشکیالت شکل نمی گیرد؟ مشکل 
بر  ضعیف  مدیریت  و  شهر  منفعل  مسئوالن  کجاست؟ 
فوتبال کاشان یا نبود برنامه و هدف؟ چرا در این شهر 

تیم داری ها، مقطعی است؟
وظیفه هیچ شخص سرمایه دار یا کارخانه دار یا ارگانی نیست 
باید زمینه های برد-  یا خرج ورزش کند.  که بخواهد کمک 
فرمانداری، شهرداری  ارگان ها،  نهادها،  ادارات،  از طریق  برد 
شود.  فراهم  گذار  سرمایه  یا  اسپانسر  برای  شهر  شورای  و 
متاسفانه در این چند سال هر تیمی تشکیل شده بعد از یک 
سال فعالیت در سطح کشور کال منحل شده و تنها این تیم 
جوانان استقالل سیلک بوده که با درایت جناب باغبان تاکنون 

دوام آورده است. 
با تداوم این تیم و همچنین روشن فکری و به روز بودن مهندس 
تیم  امتیاز  رضوی در زمان تصدی شهرداری کاشان و خرید 
لیگ دسته دو کشوری، می رفت تا درهای فوتبال کاشان به 
روی تیم ها و مربیان و ایجنت های فوتبال باز شود که عده ای 
منفعت طلِب جاهل و مدیِر ناالیق این فرصت را نابود کردند 
که البته به زودی و قبل از شروع انتخابات، در شورای شهر به 

آن خواهیم پرداخت.

علت رکود فوتبال کاشان از دیدگاه شما چیست؟
فوتبال کاشان نیاز به یک انقالب فکری دارد. باید دیدگاه ها 
تغیر کند. 4۰ سال و ۵ رئیس؟! شاید بر عکس تمام ایران و 
دنیا این ثبات مدیریت باعث این خواب خرگوشی شده. شاید 
اگر مدیریت سال به سال تغیر می کرد و هر کس الاقل برای 
این  از  جلوتر  االن خیلی  داشت  می  بر  قدم  یک  اثبات خود 
متاسفانه  اما  عالی  سوار  پورشه  یک  خیمه کبود  آقای  بودیم. 
این  به  توجه  با  وی  یعنی  است،  پیکان  با  رانندگی  حال  در 
روز  و مدیریت  روز  فوتبال  از  فدراسیون است  ارشد  ناظر  که 
توجه  با  یا  گذارند  نمی  یا  خواهد  نمی  یا  اما  آگاهند  فوتبال 
به مشغله زیاد و مدیریت پروازی اش، آن طور که باید روی 

فوتبال کاشان متمرکز نیست.
فوتبال کاشان نیاز به یک پدر دارد که هزینه کند )اسپانسر 
یا سرمایه گذار فوتبالی( و مادری که با پرورش بازیکن نیروی 
انسانی را بسازد و تحویل دهد )تیم ها و باشگاه ها( پدر )حاج 
حمیدرنجبر، دکترعارضی و همچنین شرکت هایی مانند لنت 
و  ها  تیم  )کلیه  مادر  کاشان(  صنایع  دیگر  و  سایپا  و  پارس 

باشگاه ها و مدارس فوتبال(. 
با پولی که االن شرکت لنت پارس به فدراسیون بابت تبلیغات 
پرداخت می کند با مدیریت و چند جلسه مشترِک کارشناسی، 
کاشان می تواند صاحب یک باشگاه صد درصد حرفه ای و تیم 

دسته اول بزرگساالن در کشور باشد. 
نکته دیگر این که االن جایگاه دکتر سیاح، استاد طبیب زاده و 

دکتر حالج باشی در ورزش و فوتبال شهر ما کجاست؟

گفته می شود از قدیم در کاشان، والیبال و دوومیدانی 
بوده.آیا  ملی  های  چهره  معرفی  با  مطرح  ورزش  دو 
دسته  لیگ  سطح  از  که  هم  کاشان  فوتبال  معتقدید 
چنین  نرفت،  فراتر  فعلی-  یک  -لیگ   76 آزادگان  دو 

جایگاهی در کاشان دارد؟
کشور  سطح  در  ما  شهر  های  فوتبالیست  پرچم  اکنون  هم 
باالست، نه فقط در خود فوتبال کاشان و این می تواند آینده 
روشنی را برای فوتبال و فوتبالیست های کاشان ترسیم کند. 
کاظمیان، حاج صفی و االن فالحیان، نسایی، کاظمی، اشرفی، 

طهماسبی، اسماعیلی و فرزانه در سطح کشور.

آیا اصوال کاشان یک شهر ورزشی هست یا نه؟ 
بهترین مردم دنیا به وقتش در کاشان هستند. دیندار و متدین 
موقع  به  و  و همیشه  بافرهنگ  و  متمدن  و  اصالت  با  و خّیر. 
به  تفاوت  ترین هستند! بی  تفاوت  از طرفی هم بی  و  حامی 
ورزش، بی تفاوت به امور بهداشتی و پزشکی شهر، بی تفاوت 

به امر شهرداری و زیباسازی شهری. 
شما اگر یک عکس در سطح شهر و مغازه ها و اماکن و سالن 
ها و هیئت های ورزشی از قهرمانان ملی یا اسطوره های ورزش 
کاشان دیدید من را خبرکنید تا به شما جایزه بدهم. در مقابل 
سری به شهرهای دیگر کشور بزنید. همین اصفهان در بیشتر 

مغازه ها عکس سپاهان و ذوب آهن به وفور رویت می شود.
کاظمیان، حاج  از  کاشان عکسی  فوتبال  هیئت  دفتر  در  اگر 
در  افتخارآفرین حاضر  های  تیم  و  ها  اسطوره  دیگر  یا  صفی 
کشور پیدا کردید جایزه بگیرید. یکی آنجا هست که با قدرت 

مچ گیری ای که دارد همه را پاره می کند!

فراتر  فعلی  وضعیت  از  کاشان  فوتبال  سطح  اینکه  آیا 
فوتبال  شما  نظر  به  یعنی  است؟  باالیی  انتظار  رود، 
دو  دسته  لیگ  در  تواند  می  حالت  بهترین  در  کاشان 

کشور حضور داشته باشد؟
معتقدم کاشان لیاقت حضور در لیگ دسته اول فوتبال بزرگساالن 

کشور را با توجه به این سرمایه و فوتبالیست های مستعد دارد.

کاشان چه  در  فوتبالی  استعداد  این همه  پرورش  برای 
باید کرد؟

معتقدم همان طور که خانه ای برای سالمندان ساخته و هزینه 
شده، خانه ای هم برای پرورش و ساختن بچه های با استعداد 
این شهر بسازند. یک آکادمی که با توجه به استعدادهای این 
شهر، ضمن سالم سازی جسم و روح نوجوانان روی توان فنی 

آنان هم سرمایه گذاری شود. 
البته باید برای خانواده ها هم جا بیفتد که به ورزش و فعالیت 
فرزندانشان به چشم سرمایه گذاری نگاه کنند، شبیه رفتن به 

دانشگاه یا کالس موسیقی یا کالس زبان یا یک شغل فنی.

خارج از متن:
لیگ دو انفجار فوتبال کاشان بود که حیف شد. تیم لیگ دویی 
کاشان برای ندادن فقط ده میلیون پاداش به لیگ یک نرفت 
چون ده میلیون به یک میلیارد ترجیح داده شد! بازیکنان برای 
3۵ میلیون آمده بودند اما با 8۰ میلیون رفتند! تنها کسانی که 
حق و حقوق کامل نگرفتند و جریمه هم شدند بنده و دکتر 
توسط  تهران  در  به شخصی  تیم  )بامدرک(.  بودیم  صمدزاده 
آقای شاه باالیی معامله شده بود که بنده به اتفاق آقای باغبان 
اشرف و نادری با حضور در دفتر جناب حیدریان از این اقدام 

جلوگیری کردیم. 
پنجره نقل و انتقاالت به علت عدم اطالعات کافی از فوتبال 
توسط مدیرعامل وقت- آقای شاه باالیی- تا روز آخر بسته بود. 
اگر آن تیم را نگه نداشته بودیم األن هیچ بازیکنی از کاشان 

در سطح کشور فعالیت نمی کرد. 
کرسی  فوتبال  فدراسیون  در  و  نشویم  مستقل  که  زمانی  تا 
کنیم.  دفاع  خود  و حقوق  از حق  توانیم  نمی  باشیم  نداشته 
اسناد حقوق و مزایای دریافتی بنده از شهرداری در لیگ دو و 
استقالل موجود است که به علت خجالت آوربودن مبالغ، قابل 
برای  نداشت  باور  و  نیست ولی هر کس عالقه داشت  انتشار 
وی قابل ارائه است. معتقد به حضور مربی و بازیکن باکیفیت 
در تیم های کشوری کاشان هستم. الزمه مربی گری، داشتن 

مدیریت و دانش روز و قدرت انتقال آن است.

ورزش و فوتبال کاشان در گفت و گویی صریح با مجید رهبرنژاد؛
ازکباب فوتبال نخوردم، ولی ثوابش را برده ام ...

جای خالی سلوچ
اثر: محمود دولت آبادی

انتشارات: چشمه

*برش هایی از کتاب:
« کوچه ها هنوز خلوت بود. گویی مردم خیال 
سرد  باد  بگذارند.  بیرون  پا  خانه ها  از  نداشتند 
سوراخ سوراخ  دامن  کهنه  در  و  می زد  زبانه 
پیراهن مرگان می پیچید. انگشت های خشکیده 
و  بودند  چسبیده  را  پیمانه  دست گیره  مرگان 
آن را برشانه می فشردند تا باد از جا برنکندش. 
سرمای پیچیده در باد، چشم های مرگان را آب 
نبود  خود  حال  به  هنوز  زن،  اما  بود.  انداخته 
آن سوی  و  این سوی  را  نگاهش  بی اختیار  و 

می چرخاند تا مگر سلوچ، یا نشانی از او بیابد.

« گاه آدم، خود آدم، عشق است. بودنش عشق 
است. دست  کردنش عشق  نگاه  و  رفتن  است. 
می جوشد،  عشق  تو  در  است.  عشق  قلبش  و 
بی آنکه ردش را بشناسی. بی آنکه بدانی از کجا 
هم.  نخواهی  شاید  روییده.  شده،  پیدا  تو  در 
بدانی.  که  نتوانی  ندانی.  و  بخواهی  هم  شاید 
است  سلوچ  کمرنگ  یاد  همان  گاهی  عشق، 
را  دیواری  که  تو  آلوده ی  گل  به  دست های  و 
سفید می کنند. عشق، خود مرگان است؛ پیدا و 
ناپیداست، عشق. گاه تو را به شوق می جنباند. و 

گاه به درد در چاهیت فرو می کشد.

می توانی  نه  تو  بنشیند،  قلب  بر  اگر  زخمی   »
زخم را از قلبت وا بکنی و نه می توانی قلبت را 
دور بیندازی. زخم تکه ای از قلب توست. زخم 
نباشد، قلبت هم نیست. زخم اگر نخواهی  اگر 
قلبت  بیندازی.  دور  بتوانی  باید  را  قلبت  باشد، 
یکی  قلبت  و  زخم  می اندازی؟  دور  چگونه  را 

هستند.
محمود دولت آبادی، نویسنده، نمایش نامه نویس 
در   ۱3۱۹ متولد  ایرانی،  فیلم نامه نویس  و 
معروف ترین  است.  سبزوار  دولت آباد  روستای 
بلنِد ده جلدِی »کلیدر« است که  اثر وی رمان 
بیش از ده سال وقت خود را صرف نوشتن آن 
کرد و تاکنون به چندین زبان مختلف در دنیا 
ترجمه شده و همین باعث  شهرت جهانی وی 
شده است. اما شاید خوانده شده ترین کتاب او 
همین رمان جای خالی سلوچ باشد. رمانی که 

به نظر خیلی ها بهترین رمان او نیز می باشد.
کند  می  روایت  را  ای  خانواده  داستان  کتاب، 
که در یکی از روستاهای دورافتادۀ ایران زندگی 
ناگهانی  طور  به  خانواده،  پدر  سلوچ،  می کنند. 
تمام  خانواده،  مادر  مرگان،  و  می شود  ناپدید 
تالشش را می کند تا با مشکالت بجنگد و کانون 

خانواده را حفظ کند.

کتاب اردیبهشت کاشان
زیارتی  و  شاهد  خیابان  حدفاصل  آدرس: 

)خ یاسر(  تلفن: 03155540235

کارشناس بخش فروش کتاب: هدیه گودالي

تیکه کتاب

بازی  تهران در یک  استقالل  برابر  و  که در چهل جریب  تا سال 7۹    60 اواخر دهه  از  راد/  مهدی سلطانی 
دوستانه کفش ها را آویخت، سالیان متمادی ای را در فوتبال کاشان توپ زد.از فوتبالیست های شناخته شده 
دهه 70 فوتبال کاشان، چند سالی می شود که به جرگه مربیان پیوسته و آخرین تجربه اش نشستن روی 

نبمکت جوانان استقالل سیلک کاشان در لیگ یک کشور است.
مجید رهبرنژاد در مرز میان یک مربی جوان و با تجربه در گفت وگویی صریح پیرامون وضعیت فوتبال کاشان 

و سایر مسائل جاری آن به پرسش های »مردم سیلک« پاسخ داد.

علی بنی کاظمی 
کاشی= اهل کاشان، کاشانی، منسوب به کاشان

کاشی= آجر لعابدار: چون این محصول به زیبایی و فراوانی در 
کاشان به عمل می آمده و به دیگر شهرها صادر می شده، آن 

را کاشی گفته اند.
کاشی ساخته و پرداخته کاشان: خشت تُُنک و پخته ای که 
روی آن را لعاب شیشه ای داده باشند؛ خشت پیروزه ای )سفال 
زرین فام( آوندی شبیه به ظروف چینی که آن را در کاشان 
نیکو می ساختند... ساختن این نوع ترقی بسیار کرده و از شهر 
کاشان به شهرهای دیگر ایران و نواحی شرقی فرستاده می 
شده. این صنعت همچنان تا قرن هشتم قمری )۱4 میالدی( 
رونق داشت و در همه این مدت، شهر کاشان بزرگترین مرکز 

آن بوده است. )فرهنگ معین، ج3، صص284۰-2838(

کاشان از قرن پنجم تا قرن یازدهم هجری، مرکز سفال ایران و 
پایتخت این هنر شناخته می شده. در اغلب بالد ایران صنایع 
بافندگی و ظروف سفالی رواج داشته است. ولی در کاشان سطح 
هنر و ذوق و سلیقه و ابتکار بیشتر از سایر نقاط بوده. به طوری 
که هنر را به اوج کمال و ترقی رسانیده اند. )شاهکارهای هنر 

ایران(
حسب همانندی، ظروف آورده شده از کشور چین را هم ظروف 
چینی نامیده اند. صندلی های چوبی وارد شده از کشور لهستان 
را نیز لهستانی می گفتند. ورشو، این ورق فلزی را اول بار از 
ورشو پایتخت کشور لهستان آورده اند که در ساخت ظروف 
فلزی مصرف داشته. این فلز آلیاژی از عنصر »نیکل« و »روی« 
است که در ایران به نام ورشو شناخته می شود. مواردی این 
چنین را باز می توان مثال آورد.نتیجه اینکه: هویت یک شیء 
می تواند برگرفته از مکانی که در آن بالیده است، شهرت گرفته 

باشد. شاعر گوید: 
بد لعابی اگر به ما نکنند / بهتر از چینی اند کاشی ها

در محدوده صنعتی فاخر برگرفته از دیار سیلک

کاشان و کاشی..
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* سوله اجاره ای *
یک باب سوله با مساحت تقریبی۱000 متر مربع 
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آدرس: جاده قمصر، کیلومتر 3، کوچه میالد
تلفن تماس: 0۹133616804

از  غفاری  سیامک  مهندس  قرائتی/  مسعود 
کمال  به  ملقب  غفاری  محمد  نزدیک  بستگان 
الملک است. او اکنون سنین باالی نود سالگی را 
سپری می نماید، اما همچنان پرشور و قبراق در 
محافل فرهنگی و ادبی شهر حضوری فعال دارد 
را همچون  خاطرات فرهنگی خویش  و همزمان 
دایره المعارفی ارزشمند مرور می نماید. از وی 
خواستیم ما را به گوشه ای از این خوان بیکران 
یک  زبان  از  مستقیم  صورت  به  تا  کند  دعوت 

شاهد زنده ره توشه ای از آن برگیریم.

و او این چنین آغاز می کند:
ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه بیست و نه تیرماه ۱3۱۰ 
در خانه ای واقع در کوچه گنجه ای خیابان امیریه تهران 
ماموریت  پدرم  موقع  همان  در  گذاشتم.  هستی  به  پا 
کرمانشاه گرفت. دو تا چهار سالگی به خرم آباد رفتیم و 
چهارسالگی تا اوایل پنج سالگی به تبریز و هفت سالگی 
به تهران که ماموریت های پدرم پایان یافت. سال اول و 
دوم در دبستان شرف نام نویسی کردم که یکی از شیرین 

ترین و پرافتخارترین وقایع زندگانی ام در آنجا رخ داد.
خواهم  آن  به  بعدی  مطالب  در  داد  فرصت  عمر  اگر 
تا  -ثمره-  دخترم  من  از  بعد  امیدوارم  وگرنه  پرداخت. 

آنجا که مقدور است بازگوی آن شود. 
خیام  های شرف،  دبستان  در  ابتدایی  تحصیالت  دوران 
و منوچهری و تحصیالت دبیرستانی ام در البرز بود. این 
در  ممتاز  دانشجویان  اولین  کننده  تامین  ها  دبیرستان 
آن دوران بودند. فقط از این دوران دبیرستان، یک سال 
آن را در کاشان و در دبیرستان پهلوی )امام( گذراندم. 
آمریکایی  این همان  و  آمریکا شدم  از دیپلم، عازم  پس 
شد که، خداوند با دریایی از هنر به نام موسیقی در آن 
سوی دنیا در وجودم ابدی کرد. داستان هم این بود که 
داد.  به من  و  آورد  به در خانه  ای  بسته  روزی پستچی 
وقتی در آن بسته را باز کردم، دیدم پنج جعبه نوار ضبط 
صوت است که مارک رادیوی تهران روی آن ها خورده 

از  نامه  این  بود.  نوارها  نامه ای در جوف )همراه(  است. 
بزرگمرد موسیقی ایران و زنده کننده موسیقی اصیل ما 
بنام )گلها( یعنی مرحوم شادروان »داوود پیرنیا« بود. او 
در نامه نوشته بود: سیا جان! هرچه فکر کردم دیدم هیچ 
هدیه ای برای تو عزیزم بهتر از موسیقی اصیل میهنت 
در غربت نیست، که هر وقت آن ها را شنیدی یادی از 
میهن خودت بنمایی و آن را فراموش نکنی. همین پنج 
حلقه نوار بود که مرا از خود بی خود کرده و مدت کمی 
بعد بهترین زندگانی ممکن را در بهشت آن سوی زمین 
رها کرده و سراسیمه به میهنم بازگردم. این نوارها شامل 
مانند:  آواز  ممتاز  خوانندگان  که  ایران  اصیل  موسیقی 
نفر  چهار  این  فقط  که  و...  شهیدی  قوامی،  گلپا،  بنان، 
بودند. چون هیچ  آواز خوان آن  اوایل کار،   هنرمند در 

خواننده دیگری اجازه اجرای آواز را در آن برنامه نداشت. 
بعد از این، برنامه ای به نام گلها به وجود آورد که شامل 
گلهای جاویدان، گلهای رنگارنگ، یک شاخه گل و برگ 

سبز بود.
برنامه گلهای  برنامه ها مقررات خاصی داشتند. در  این 
جاویدان در اوایل، فقط شعرای بزرگ ایران معرفی می 
شدند. بدین صورت که در شروع برنامه، مجری شاعری 
را  او  زندگینامه  و  معرفی   ... یا  یا سعدی  را مثل حافظ 
می خواند که با سازی همراه می شد. مثال اگر حافظ را 
معرفی می کردند او را با تار یا سنتور همراهی می نمودند 
و یا اگر زندگی مولوی را می گفتند با نی همراهی می 

شد یا زندگینامه سعدی با سه تار.
در برنامه گلهای جاویدان هیچ ترانه ای خوانده نمی شد 

و فقط آوازخوان، اشعار شاعر را با سازی مناسب مثل سه 
تار یا کمانچه می خواند.

در برنامه گلها، شروع برنامه با ترانه بود که یک خواننده 
زن ترانه ای می خواند. سپس یک خواننده مرد آوازی و 
بعد از آن همان ترانه تکرار و گوینده پس از اعالم خاتمه 

برنامه خداحافظی می کرد.
فقط  شد.  نمی  خوانده  آواز  گل،  شاخه  یک  برنامۀ  در 
اعالم  گوینده  که  صورت  بدین  شد.  می  اجرا  ای  ترانه 
برنامه می کرد و بعد ترانه ای اجرا می شد که در اوایل، 
فقط یک ترانه خوان بود که ترانه می خواند. ولی بعدها 
چهار خواننده ترانه، دوتا شدند. برگ سبز، برنامه ای بود 
عرفانی. در ابتدا خواننده ترانه ای می خواند که این ترانه 
خوان، مرد بود و زندگی نامه شاعری را می گفتند و بعد 
دوباره همان خواننده ترانه دیگری می خواند. در نتیجه 
این بود ماحصِل برنامه گلهای رادیو که مرحوم پیرنیا آن 
را ابداع و یکی از بزرگترین خدمات خود را به جامعه آن 

روز ارائه داد.
و  کشاند  خداوندی  عشق  وادی  به  مرا  که  بود  او  هم 
وجودم را با موسیقی و راه خداشناسی آغشته کرد. این را 
هم بگویم که در آمریکا شغل من همکاری با کانال »ام 
بی سی« هالیوود بود که آن را در سال ۱33۵ رها و به 

عشق میهن و موسیقی اش به تهران آمدم.
ارتباط  که  استخدام شدم  هنر  و  فرهنگ  اداره  در  ابتدا 

متسقیمی با رادیو داشت. 
بعدها  کردم.  می  کمک  و  رفتم  می  پیرنیا  نزد  عصرها 
صحبت نصب و راه اندازی تلویزیون شد با یک ایستگاه 
در آبادان و یکی هم در تهران.  معینیان -وزیر اطالعات 
و جهانگردی- اصرار داشت که بنا به حرفه تحصیلی ام به 
آن وزارتخانه نقل مکان کنم، اما من به پاس قدرشناسی 
از »پهلبد« از فرهنگ و هنر کناره نمی گرفتم تا اینکه 
به  پهلبد  از  اجازه  با کسب  و  یکدیگر مالقات  با  دو  این 
وزارت اطالعات و جهانگردی آمدم تا در کار نصب و راه 
اندازی تلویزیون مشغول شوم و این خود سرآغاز  فعالیت 

هایی شد که در مطالب بعدی بدان خواهم پرداخت.

از هالیوود آمریکا تا رادیو تلویزیون ملی ایران؛

رؤیت هالل ماه رمضان شاهدی زنده بر موسیقی گلها و شاهکار پیرنیا
و  عبادت  ماه  الهی،  ضیافت  ماه  رمضان،  مبارک  ماه 
بندگی، ماه تهذیب و تزکیه نفس، ماه از خود گسستن 
و به خدا پیوستن است. در ماه رمضان در کنار شور و 
شوق اجرای دستورات الهی در هر منطقه ای فرهنگ و 

آداب و رسوم خاصی نیز وجود دارد. 
در منطقه فرهنگی کاشان بویژه در گذشته که وسایل 
و  خبرگزاری  و  تلویزیون  و  رادیو  مانند  جمعی  ارتباط 
از  شدن  آگاه  و  نداشت  وجود  مجازی  فضای  اینترنت 
به  شخصاً  مردم  بود  سخت  رمضان  مبارک  ماه  حلول 
تپه  و  مرتفع  مناطق  یا  مساجد  و  ها  خانه  بام  پشت 
به  آسمان  در  دقت  به  و  رفتند  می  شهر  اطراف  های 
جستجوی هالل ماه می گشتند. در این رؤیت عالمان 

دینی نیز در کنار مردم بودند. 
مردم قمصر با خود یک کالم اله مجید، یک آینه و یک 
سینی که داخل آن ظرف آب با کمی سبزی و گالب 
پاش پر از گالب در آن بود، می بردند و رو به قبله می 

نشستند و سعی می کردند ماه را در آینه ببینند. 
رسا  صدای  با  سوادی  با  شخص  ماه  دیدن  محض  به 
او  با  و دیگران آهسته  قرائت می کرد  را  یاسین  سوره 
سوره یاسین را می خواندند. بعد یک حمد و قل هو اهلل 
قرائت می کردند و چند صلوات می فرستادند و بر روی 
خود و خانواده گالب می پاشیدند و سرانجام جرعه ای 
از آب و سبزی را می نوشیدند و عقیده داشتند خوردن 
آن آب و سبزی به آنها نیروی قناعت می دهد و موفق 
می شوند بدون ناراحتی ماه رمضان را روزه بگیرند. پس 
از این اعمال یک نفر طبل می زد تا اگر کسانی موفق به 

دیدن ماه نشده بودند مطلع شوند. 
ناگفته نماند پس از رؤیت هالل چشمشان را می بندند 
و سپس بر قرآن مجید، انگشتر عقیق، آب، سبزه یا روی 
سادات می گشایند و صلوات می فرستند تا آن ماه را به 
میمنت آغاز کنند و تا پایان ماه از عهده اجرای فرامین 

حق برآیند.
در شب اول ماه مبارک رمضان یکدیگر را می دیدند و 
از هم حاللیت می خواستند. اگر کسی موجب ناراحتی 
و اندوه آشنا و دوست شده بود این موقعیت را غنیمت 
می شمرد کینه و نفرت را به حرمت این ماه به دور و 

صفا و صمیمیت را جایگزین می کردند. 
از شب اول ماه مبارک رمضان جلسات قرائت قرآن در 
کوچک  و  بزرگ  و  برگزار  منازل  و  ها  تکیه  و  مساجد 
در پشت رحل های قرآن تالوت می کنند و بعد ختم 
جزی از قرآن بانی آن شب از قاریان پذیرایی می کند. 
از ویژگی های این شب ها بعد از قرائت قرآن بازی های 
بومی و محلی است که جوانان و نوجوانان تا سحرگاه 

انجام می دهند و این شب ها را خاطر انگیز می کند.
شب های رمضانی

شب ها و روزهای ماه مبارک رمضان با دیگر ماه های 
پر  ماه  این  های  دارد. شب  بسیاری  های  تفاوت  سال 
یادماندنی  به  و  انگیز  تمامی سنین خاطره  برای  فیض 
است. در این نوشتار کوتاه و مختصر به فرهنگ مردم 
قرن  نیم  در  رمضان  مبارک  ماه  های  شب  در  کاشان 

گذشته نظری می افکنیم.
از  مملو  مغرب  جماعت  نماز  اقامه ی  جهت  مساجد 
جمعیت و امام جماعت نمازها را سریع خوانده و جلو 
در مساجد کسانی طبق های خرما، نقل، نان و شربت و 
نمازگزاران سریع از مسجد خارج مي شدند تا کنار سفره 

افطار در منزل باشند و این چه شور و حالی داشت.
در نیمه اول این ماه هنوز افطار نشده بچه های نوجوان 
و جوان آماده آیین هوم بابایی می شدند. )شرح آن و 
بیان  بعد  را در قسمت  اتفاقات آن  و  شیرین کاری ها 
خواهیم کرد( جمعی دیگر به مساجد و تکایا می رفتند 
مراسم سنتی  در  کنند.  آماده  را  قرآن  قرائت  مراکز  تا 

قرائت قرآن نیز در این شبها خاطر انگیز بود.
در شب های این ماه جوانان بعد از جلسات قرآنی در 
گذرها و فتاحه ها به بازی های بومی و محلی و گروهی 
نیز در خیابان ها به بازی فوتبال گل کوچک تا سحرگاه 
می پرداختند. بزرگساالن نیز در تختگاه مساجد و تکایا 
برای  بیان خاطرات و حکایت ها  و  و... مشغول گفتگو 

یکدیگرند.
سحرخوانی  آئینی  نواهای  صبح  اذان  از  قبل  ساعاتی 
توسط مؤذنین از گل دسته های مساجد و زیارتگاه ها و 
صدای اذان صبح عالوه بر مساجد از بیشتر خانه ها به 
گوش جان شنیده می شد. )بدون بلندگو( و همسایگان 
ها  خانه  کردن  الباب  دق  با  خوردن  سحری  برای  نیز 
خفتگان را بیدار می کردند. خانه هایی که رادیو داشتند 
صدای آن را بلند می کردند تا دیگر همسایگان نیز از 
دعای سحر که مرحوم ذبیحی می خواند بشنوند. نماز 
جماعت صبح ماه رمضان صفا و حال خاصی داشت. به 
ویژه نماز جماعت علمای نامداری چون حاج شیخ علی 

آقا نجفی، یثربی، مصطفوی، صبوری، امامت و... 
و  داشت  عمومی  حمام  دو  یکی  ای  محله  هر  در 

سحرگاهان این ماه شلوغ ترین ساعات کاری آن بود.
شب  قدر،  های  شب  خود،  خاص  آیین  با  نیمه  شب 
بیست و هفتم و شب عید فطر در کاشان از شب های 

بیادماندنی ماه رمضان است.
متأسفانه در سال های اخیر به دالیل مختلف و اکنون 
کرونا ما را از بسیاری از لذت ها و خوشی های خاطره 

انگیز و شور آفرین این شب ها محروم کرده است.

* منبع: کانال کاشان شناس

فرهنگ رمضان در کا شان

عنوان  به  گالبگیری  و  محمدی  گل  تولید  برزکی/  وطنخواه  مهدی 
دومین صنعت بزرگ کاشان بعد از فرش ماشینی نه تنها  توانسته است 
آورد  وجود  به  را  گردشگری  همچون  دیگری  های  اقتصاد  خود  حول 
بلکه با ایجاد اشتغال و بهره وری باال باعث توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
کالبدی شهرستان کاشان به ویژه شهرهای قمصر نیاسر و برزک نیز شود. 
به گفته مجید کافی زاده رئیس اسبق جهاد کشاورزی کاشان، در سال 
۱388 بیش از 8۰ درصد از سهم ۱۰۰ میلیون دالری صادرات غیر نفتی 
کاشان به گالب، عرقیات و صنایع وابسته گل محمدی اختصاص داشته 

است. 
گرچه پرداختن به تمامی  زوایای اقتصادی، اجتماعی حوزه گل و گالب و 
حتی آسیب شناسی آن در این نوشتار نمی گنجد، ولی پرداختن به یک 
موضوع می تواند حائز اهمیت باشد و آن سهم ناچیز و اندک گل کاران از 

این صنعت پر سود می باشد.
دستوری  و  تحمیلی  های  نرخ  دلیل  به  کشاورزان  هرساله  چنانچه 
مسئولین و گالبگیران متحمل ضرر و زیان فراوانی شده و نتوانسته اند 

درآمد مناسبی در حوزه تولید گل محمدی داشته باشند. 
گالبگیران، گل را با کمترین قیمت از گل کاران خریداری و بهای آن را 
هر وقت بخواهند پرداخت می کنند که این تاخیر در پرداخت حتی تا 

یک سال به طول می انجامد.
در زمینه  نرخ گذاری گل محمدی، طی روز های گذشته رئیس اتحادیه 
گالب کاشان در گفتگو با یکی از رسانه های خبری کاشان خبر از افزایش 

3۵ درصدی قیمت گل محمدی نسبت به سال قبل می دهد. 
بر اساس این نرخ گذاری قیمت هر کیلو گل محمدی نسبت به سال قبل 
با 4 هزار تومان افزایش از ۱2 هزار تومان به ۱۶ هزار تومان رسیده است. 
وی، معیار این قیمت گذاری را افزایش هزینه های کارگری و داده های 

کشاورزی و همچنین افزایش قیمت ها می داند.
بر اساس داده های اقتصادی این میزان از افزایش قیمت گل محمدی در 
سال جاری با توجه به معیار های ذکر شده توسط این مقام صنفی،  با 

واقعیت های اقتصادی فاصله معناداری دارد. 
ابتدا آنکه، دستمزد کارگران فصلی شاغل در زمینه کشاورزی طی یک 
سال گذشته با ۱۰۰ درصد افزایش از ۱۰۰ هزار تومان در اوایل سال ۹۹ 

به بیش از 2۰۰ هزار تومان در سال ۱4۰۰رسیده است. 
لذا لحاظ کردن افزایش 3۹ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱4۰۰در 

فرمول قیمت گذاری گل محمدی معیاری نادرست می باشد.

 دیگر آنکه، کودهای شیمیای و دامی مورد نیاز در بخش کشاورزی نیز 
طی یک سال گذشته ۷ برابر افزایش قیمت داشته اند. 

از استان های  از آن است که گل محمدی در برخی  شنیده ها حاکی 
همجوار با بیش از 23 هزار تومان خرید و فروش شده است. حال 3۵ 
درصد افزایش قیمت گل محمدی گویای یک نرخ گذاری غیرکارشناسی 

می باشد. 
ابهامی که در عملکرد مسئولین و گالبگیران وجود دارد، رفتار دوگانه آنها  
در زمینه نرخ گذاری گل و گالب می باشد. چرا که از یک طرف برای 
گل محمدی تعیین قیمت می کنند و از طرفی عرضه و تقاضا و بازار را 
معیار قیمت گذاری گالب قرار می دهند. رفتاری که گالبگیران را فربه و 

گل کاران را متضرر می کند.
به طور مثال، با احتساب نرخ ۱2هزار تومان برای هر کیلو گل محمدی 
در سال ۹۹ قیمت نهایی هر لیتر گالب با وزن 24 کیلو گل در هر دیگ 
سنتی بدون احتساب هزینه بسته بندی و سود، مبلغی حدود ۱2 هزار 
تومان می باشد حال آنکه هر لیتر گالب با این عیار، بیشتر از 2۵ هزار 

تومان توسط گالبگیران به فروش می رسد.
معیشت  و  درآمد  به  توجهی  بی  مسئولین،  و  گالبگیران  اطالع  محض 
گل کاران و خرید گل از شهرستان های دیگر با هدف پایین نگه داشتن 
به  کاشان  و گالب  نابودی صنعت گل  قیمت گل محمدی، چیزی جز 
همراه نخواهد داشت. چراکه قیمت به عنوان یکی از مهمترین مباحث در 

دنیای تولید و فروش به طور مستقیم درآمد ایجاد می کند. 
انصراف  باعث  باشد  داشته  را  الزم  درآمد  نتواند  کاری  و  اگر کسب  لذا 
تولیدکنندگان از تولید آن و سوق دادن آنها به سمت محصول دیگری 
خواهد شد. اقدامی که دیر یا زود با ادامه یافتن این روند می تواند در 

حوزه پرورش گل محمدی  در کاشان نیز رخ دهد.

سایه شوم نرخ دستوری بر 
معیشت گل کاران

سرقت خودروهای زانتیا در 
اصفهان، کشف در کاشان 

دستگاه   3 کشف  از  کاشان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
بود خبر  زانتیا که در شهر اصفهان سرقت شده  خودرو 

داد.
به گزارش مردم سیلک و به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
اظهار  خبر  این  اعالم  با  بساطی  حسین  کاشان،  پلیس 
در  زانتیا  خودرو  فقره سرقت  چند  وقوع  پی  در  داشت: 
سطح شهر اصفهان، مراتب به صورت ویژه در دستور کار 

ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت. 
وی در ادامه تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان 
اصفهان با انجام یک سری اقدامات فنی و پلیسی متوجه 
از سارقان حرفه ای شدند و  نفر  انجام سرقت توسط 3 
در یک عملیات ضربتی 2 نفر از اعضای باند سارقان را 

دستگیر کردند.  
پلیس  در  آمده  عمل  به  های  بازجویی  در  افزود:  وی 
انجام  از  پس  کردند  اعتراف  سارقان  اصفهان  آگاهی 
سرقت، خودروهای مسروقه را به شهر کاشان منتقل و در 

مخفی گاه هم دست خود نگهداری می کردند.


