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اََبر بحران سوء مدیریت شهری

در کاشان؛
از ابهام در صالحیت
تا عدم تعارض منافع

نعمات  از  سرشار  و  مملو  جایی  است؛  ایران  از  گویا  تبلوری  کاشان، 
خدادی و انسانی و استعداد و قریحه و سرریز شدن. تنها در یکی از 
روزهای اردیبهشت ماه 1401 هجری خورشیدی )روز عید سعید فطر(، 

بیش از 40 هزار نفر از...

 صفحه4

در گفت وگو با دکتر حسین زادۀ ساداتی؛

گام های باقیمانده
تا ثبت جهانی سیلک

سهم کاشان در کسب سکوی چهارم
والیبال زنان باشگاه های آسیا :

هیــچ!

بیست  و دومین دورۀ مسابقات والیبال باشگاه های زنان آسیا به میزبانی 
قزاقستان در حالی با عنوان چهارمی باریج اسانس کاشان پایان یافت 
که این تیم ضمن حفظ اسکلت نامدار تیمی اش در لیگ برتر 1400، با 
جذب کمکی شبنم علیخانی )پاسور ملی پوش سایپا( به نوعی با شکل 

و شمایل تیم ملی در این رقابت ها حاضر شد.
با این حال باریج با دو پیروزی و چهار شکست، مانند سایپا در دور قبل 
نتیجه گرفت و به عنوان چهارم دست یافت؛ اما پرسش این جاست اگر 
قدرت های نامداِر والیبال زنان آسیا و غایب در این رقابت ها همچون 
ژاپن، ویتنام، چین و کره جنوبی راهی قزاقستان می شدند، داروسازاِن 

تمام غیربومی با کدام کارنامۀ قابل دفاع به وطن باز می گشتند؟!

و  پیگیری  البته  و  هویت  از  حفاظت  داستان 
باستانی سیلک،  محوطه  جهانی شدن  مطالبۀ 
میان  در  که  می شود  دهه ای  یک  حدود  شاید 
صورت  به  کاشان  گرشگری  و  فرهنگی  فعالین 
جدی در حال پیگیری است؛ اما مجموع اقدامات 
تاکنون  موضوع  این  عملی شدن  برای  کنش ها  و 
بشری  کهن  میراث  این  حق  تا  نبوده  آن چنان 
در  سیلک  باستانی  محوطه  طرفی  از  شود.  ادا 
جهان  و  ایران  در  خوبش  شهرت  به رغم  کاشان 
بازدید شهر،  قابل  با دیگر جاذبه های  در مقایسه 

مخاطب کمتری دارد که...
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رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفای کاشان گفت: بیش 
از 61 درصد از مشترکین خانگی کم مصرف ما نسبت به سال گذشته، 
امسال حتی با یک ریال افزایش پرداختی قیمت آب نیز مواجه نخواهند 

شد.
به گزارش کاشان آنالین، محمدرضا اسدی در تازه ترین نشست خبری 
خود با رسانه ها، در همین رابطه افزود: بر اساس تعرفه هایی که به ما 
ابالغ شده 61 درصد مشترکان آبفا هیچ گونه افزایش قیمتی را شاهد 
نخواهند بود، چرا که این افراد الگوی مصرف در منطقه کاشان را که 
14 متر مکعب است، رعایت می کنند؛ اما بر اساس تعرفه جدید یارانه 

آب مشترکان پرمصرف به صورت پلکانی افزایش می یابد.
به گفته وی، 2۹ هزار مشترک تا یک و نیم برابر الگو، مصرف می کنند. 
کسانی که دو برابر الگوی مصرف استفاده می کنند 11 درصد مشترکین 
یعنی 1۵ هزار خانوار هستند. آن هایی که سه برابر مصرف می کنند 6 

هزار خانوار هستند.
اسدی در واکنش به انتشار برخی خبرها مبنی بر احساس شوری آب 
مخزن  در  فنی  اختالل  پی  در  موقت  مشکل  این  افزود:  فین  منطقه 
ورودی آب زاینده رود هنگام ترکیب با آِب شور کاشان رخ داده است، 
بدین معنی که به واسطه ایجاد هوا در کانال و مسیر ورود آب زاینده رود، 
به جای  100 لیتر ورودی این آب، ۵0 لیتر از آن با 100 لیتر از آب 

کاشان ترکیب و این نارسایی موقت را ایجاد کرده است.
به  رعب آور  دادن هشدارهای  به  مایل  اینکه  بر  تأکید  با  ادامه  در  وی 
در  کاشان  حاضر  حال  در  گفت:  نیستیم،  آب  کمبود  مورد  در  مردم 
با  بنابراین  دارد.  قرار  بارندگی  میزان  جهت  از  خود  دوران  بدترین 
توجه به خشکسالی های مستمر و کاهش بارندگی ها در دشت کاشان 
ضروری  مشترکین  توسط  ُشرب  آب  مصرف  مدیریت  و  صرفه جویی 

است.
ضرورت  به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  کاشان  آبفای  شرکت  مدیرعامل 

کنترل مصرف منابع آب و همچنین کاهش 40 درصدی بارندگی های 
اخیر نسبت به سال قبل، دیگر از دوران شستن حیاط منازل و یا کوچه 
و جلو مغازه ها عبور کرده ایم؛ لذا ابراز این هشدار جدی برای تابستان 

کاشان ضروری است.
 ۷1 کاشان  اخیر  آبی  سال  در  بارندگی  میزان  اینکه  اعالم  با  اسدی 
میلیمتر بوده است، گفت: این میزان در مقایسه با متوسط بلندمدت که 

حدود 132 میلیمتر بوده با کاهش 40 درصدی همراه است.
وی با بیان اینکه این شرکت تأمین آب شرب 12 شهر و 66 روستای 
افزود:  دارد،  عهده  بر  را  کاشان  منطقه 
صرفه جویی  شاهد  اگر  امسال  تابستان 
پرمصرف ها  آب  قطعی  نباشیم،  مشترکین 

ناگزیر خواهد بود.
در  همچنین  کاشان  آبفای  مدیرعامل 
تنها  کاستن  گفت:  شهروندان  به  توصیه ای 
صرفه جویی  استحمام،  زمان  از  دقیقه  یک 

13 لیتری آب شرب را به همراه دارد.
روزهای  این  در  که  این  به  اشاره  با  اسدی 
درجه   3۵ باالی  دمای  کاشان  بهارِی 
سانتیگراد را شاهدیم، یادآور شد: با افزایش 
میزان  به  درصد   ۵ هوا،  دمای  درجه  یک 
این  می شود؛  افزوده  خانواده  یک  مصرف 
در حالی است که ما در فروردین ماه شرایط 

بی سابقه  اخیر  نحوی که طی ۵0 سال  به  تجربه می کنیم،  را  ویژه ای 
بوده است. با این حال اگر هر کاشانی ده لیتر آب در روز صرفه جویی 
کند از بحران خشکسالی امسال بدون مواجهه با بی آبی عبور می کنیم.

در  آب  مصرف  درصد   10 حداکثر  شرایط  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
سال جاری نسبت به سال گذشته با افزایش روبروست گفت: متوسط 
مصرف آب در کاشان حدود 200 لیتر است و قطعا در تابستان تا 400 
لیتر می رسد و لذا صرفه جویی در مصرف آب از اهمیت بسیار زیادی 

برخوردار است.
اسدی همچنین با بیان این که در سال 
میلیون   12 شهری  قسمت  در  گذشته 
و  میلیون  دو  روستایی  بخش  در  و  لیتر 
اضافه  آب  ذخیره  مخازن  به  لیتر   2۵0
شده، افزود: مخازن ذخیره آب در زمان 
دارند،  ویژه  جایگاه  و  نقش  آبی  تنش 
چرا که در صورت فقدان مخازن ذخیره 
آب  تأمین  در  گذشته  سال  قطعا  آب 

شهرستان با مشکل مواجه می شدیم.
اضافه  کاشان  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
کرد: در حال حاضر حجم ذخیره مخازن 
آب در 12 شهر و 66 روستای این منطقه 
به ترتیب 142 میلیون  و 20 میلیون و 

46۵ هزار لیتر است.

در  به ویژه  آب رسانی  شبکه  کیلومتر   40 اصالح  حال،  عین  در  وی 
روستاها، 4۹ کیلومتر توسعه شبکه آب رسانی و اصالح پنج هزار و ۸00 

انشعاب فرسوده را از دیگر اقدامات سال گذشته این شرکت دانست.
به گفته وی در آران و بیدگل طی 2 ماه آتی نزدیک پنج میلیون لیتر 
به حجم مخزن های ذخیره آب این شهرستان افزوده خواهد شد که این 
امر می تواند برای کمبود آب قبل از رسیدن به روزهای گرم تابستان 

کمک شایانی باشد.
اسدی همچنین با مثبت ارزیابی کردن تجربه استفاده از پوشش رنگ 
نانو بر روی جداره های کولر آبی در شهرک 22 بهمن با هدف کاهش 
مصرف آب کولرها گفت: در این فناوری که بر اساس تفاهم نامه ای میان 
آبفای کاشان و معاونت فناوری رئیس جمهور عملیاتی شد، به صورت 
بر روی هر  آبفای کاشان  با هزینه ۸00 هزار تومانی توسط  پایلوت و 
نوبه خود در صورت  به  اجرا شد که  برنامه  این  این شهرک،  کولر در 
برنامه ریزی جهت اجرا در بُعد وسیع تر، نقش شایانی در کاهش مصرف 
آب کاشانی ها به ویژه در تابستان خواهد داشت. رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل آبفای کاشان با اشاره به جریان خبری سال گذشته درباره 
اقامتگاه های غیردائم نیز گفت: متأسفانه سال  افزایش هزینه آب بهای 
گذشته موضوع آن گونه که شایسته بود در رسانه ها مطرح نشد که تنها 
غیردائم  اقامتگاه  اشتراک  دارای  ما  مشترکان  از  درصد  نیم  و  هشت 

هستند.
از  منظور جلوگیری  به  اقامتگاه ها  این  آب بهای  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
در  برخی ها  افزود:  یافت،  افزایش  مشترکان  از  برخی  بی رویه  مصرف 
آب  شرب  آب  می کنند،  آبیاری  درخت  مردم  شرب  آب  با  اقامتگاه ها 
اما  به درخت آب تصفیه شده داده شود؛  نیاز نیست که  گرانی است. 
از نظر خبری آنچنان با این موضوع برخورد شد که گویا آب بهای همه 

مشترکان افزایش یافته است.

اسدی: علت شوری موقت آب منطقه فین، اختالل در ترکیب دو نوع آب بود؛
عدم افزایش آب بهای مشترکین خوش مصرِف کاشانی در سال جدید

عبور از بحران خشکسالی با همکاری مردم آسان است

وعده راه اندازی پرواز 
کیش-کاشان
از شهریور

برای میادین و گذرگاه های 
شهر کدام یک  اوالتر است؛

تزیین با نور، 
یا

نیمکت و 
فضای سبز؟

حرف های گهگاهی؛

داستان زیرگذر، 
حکم رانی 

یکدست
و

مسئوالن 
کارآمد!

محمد معتمدی:
کنسرت هایم را پس از چهار 
سال از کاشان آغاز می کنم

امام جمعه کاشان:
فکر نکنید حزب اهلل توان ندارد،

اقتدار دست خودمان است

به مناسبت 11 اردیبهشت؛
روز جهانی کارگر چگونه و 

از کجا آمد؟
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آب و برق مجانی شد

امیرحسین شیخ استرکی، رئیس کمیته امداد امام خمینی 
اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  اساس  بر  گفت:  کاشان 
پرداخت قبوض آب، گاز و برق مشترکان کم مصرف تحت 
شد.  اعالم  رایگان  بهزیستی  و  امام  امداد  کمیته  پوشش 
کمیته  پوشش  تحت  مددجویان  خانواده های  مشخصات 
امداد و بهزیستی این شهرستان برای بهره مندی از قانون 
دستگاه های  به  گاز  و  برق  آب،  قبوض  پرداخت  معافیت 

متولی ارسال شده است.
.........................

حادثه رانندگی در محور ابوزیدآباد-کاشان 
اصغر زارع، رئیس پلیس راهور استان گفت: برخورد سواری 
پراید و پژو در این محور منجربه مرگ یک نفر و مصدومیت 
دو سرنشین از این خودرو ها شد. علت این حادثه در دست 

بررسی کارشناسان پلیس راه است.
.........................

تکمیل خانه معلم نیازمند ۵00 میلیارد ریال اعتبار
برای  گفت:  کاشان  آموزش وپرورش  مدیر  مقنی،  حسین 
میلیارد   ۵00 معلم«  »خانه  نیمه کاره  ساختمان  تکمیل 
ریال اعتبار نیاز است. با گذشت 20 سال از شروع عملیات 
ساخت، این طرح با 1۵ درصد پیشرفت فیزیکی، به علت 
کمبود اعتبار نیمه کاره رها شده است. ساخت این طرح از 
سال 13۸0 با زیربنای ۵ هزار مترمربع و اعتبار دو میلیارد 

آغاز شده است.
.........................

آزادی 124 زندانی غیرعمد
جشن های  در  گفت:  کاشان  دادستان  دهقانی،  اهلل  روح 
جرایم  زندانی   124 شهرستان،  در  گذشته  سال  گلریزان 
غیرعمد با 2۵۵ میلیارد ریال بدهی آزاد شدند. ستاد دیه 
زندانیان  از  نفر   4۹ به  ریال  میلیارد   16 از  بیش  کشور 
کاشانی کمک بالعوض کرد. ستاد دیه کاشان نیز با کمک 
از  را  مالی  غیرعمد  جرایم  زندانی   ۸۷ ریالی  میلیارد   1۸
زندان آزاد کرد. بیش از 42 میلیارد ریال وام نیز در سال 
گذشته به زندانیان کاشانی پرداخت شده که این وام ها در 
 34 به  عامل  بانک  وام  و  قرض الحسنه  مختلف  قالب های 
زندانی می باشد. همچنین در سال گذشته، ۵6 شاکی نیز 

از 121 میلیارد ریال بدهی خود گذشت کردند.
.........................

اهدای 10 هزار مترمربع باغ ُگل در قالب زکات
گفت:  کاشان  زکات  ستاد  رئیس  زاده،  سهراب  مجید 
شهرداری قمصر 10 هزار متر مربع باغ های گل محمدی 
شورای  به  مستحبی  زکات  قالب  در  را  گل(  طیبه  )ثمره 
ارزش  به  باغ، گل محمدی  این مقدار  از  اهدا کرد.  زکات 
200 میلیون تومان برداشت و برای نیازمندان شهر قمصر 

هزینه می شود.
.........................

برداشت گوجه سبز از 780 هکتار باغ  در کاشان
برداشت  اداره جهاد کشاورزی گفت:  مدیر  مظلومی،  رضا 
گوجه سبز نوبرانه از ۷۸0 هکتار از باغ های شهرستان کاشان 
آغاز شد. میانگین برداشت از هر هکتار باغ های شهرستان 
باتوجه خسارت هایی همچون سرمازدگی و طوفان ۷ هزار 
کیلوگرم است. درآمد ناخالص باغداران کاشانی از محصول 
تومان  میلیارد   1۸۸ بر  افزون  امسال  نوبرانه  سبز  گوجه 
می باشد. بیشتر باغ ها نیز در دشت های مناطق راوند، فین، 

مشکات و سن سن از توابع این شهرستان واقع شده اند.
.........................

توزیع پنج هزار بسته معیشتی بین نیازمندان
در  کاشان  فرمانداری  سرپرست  زارعی،  محمدشریف 
مؤمنانه  کمک های  و  همدلی  مواسات  رزمایش  نشست 
هزار  پنج  ایتام  اکرام  و  نیازمندان  اطعام  هفته  در  گفت: 
بسته معیشتی )به ارزش هر بسته 40 میلیون ریال و در 
توزیع  کاشان  نیازمندان  بین  ریال(  میلیارد   20 مجموع 

می شود.
.........................
ساخت آبشخور

در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک
گفت:  محیط زیست  اداره  رئیس  دولتخواه،  الهیار 
موجب  جّوی  نزوالت  کاهش  و  اخیر  خشکسالی های 
مورد  آبشخور های  و  چشمه ها  از  تعدادی  شدن  خشک 
از  جلوگیری  برای  است.  شده  منطقه  وحوش  استفاده 
با  تلف شدن وحوش منطقه، یگان حفاظت محیط زیست 
همکاری تعدادی از اعضای جمعیت کویر سبز و همیاران 
محیط زیست با 1۵ میلیون تومان هزینه یک آبشخور در 
منطقه حفاظت شده قمصر و برزک ساختند. تاکنون بیش 
از 13 آبشخور در مناطق مختلف منطقه به همت یگان و 

فعاالن زیست محیطی ساخته شده است.
.........................

مرمت بخش دوم بازارچه سردار 
حسن بخشنده، شهردار کاشان گفت: تاکنون برای بهسازی 
و مرمت این بازارچه بیش از 1۵ میلیارد ریال هزینه شده 
است. اجرای این طرح شامل: ۵00 مترمربع بلوک فرش، 
200 متر طول اجرای لوله گذاری هدایت هرز آب، اجرای 
200 متر سنگ طرح دار در حاشیه بازارچه، اصالح شبکه 
مترمربع   ۵00 تخریب  متر،   100 طول  به  آب  و  برق 

آسفالت، خاک برداری و بتن ریزی بوده است.
.........................

افزایش ۶0 درصدی صادرات کاال
استان  گمرک  ارزیابی  واحد  مسئول  نوروزی،  مراد  علی 
هزار  از ۵60  بیش  کاشان گفت: سال گذشته  در  مستقر 
تن کاال به ارزش 44۹ میلیون دالر از کاشان به بیش از 
۵0 کشور صادر شده است. این کاال ها به وزن ۵60 هزار 
تن در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ از نظر وزنی بیش از 
1۵ درصد و از لحاظ ارزشی 60 درصد افزایش داشته است.

.........................
حریق منزل مسکونی ناشی از اتصال برق

روح اهلل فدایی، سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: اتصال 
مسکونی  منزلی  آتش سوزی  موجب  پریز  قسمت  از  برق 
در کاشان شد. در پی این حادثه، بخش های قابل توجهی 
از عملیات اطفاء  از وسایل منزل در آتش سوخت و پس 
برق«  »اتصالی  حریق  علت  اولیه،  بررسی های  در  حریق 

تشخیص داده شد.

کاشان در نیم نگاه
اعتراف باند سارقان به 27 مورد سرقت

کاشان  انتظامی  فرماندهی  جانشین  بهامین،  حجت اهلل 
گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از منازل نیمه ساز 
در شهر کاشان موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار 
شدند  موفق  تخصصی،  اقدامات  از  پس  مأموران  گرفت. 
و در مخفیگاهش  را شناسایی  سارق جوان 2۹ ساله ای 
دستگیر کنند. متهم در بازجویی به 23 فقره سرقت از 
نیمه ساز، دو مورد سرقت موتورسیکلت و فروش  منازل 

اموال مسروقه به دو نفر مالخر اعتراف کرد.
.........................

نجات جان ۹4 نفر با تالش آتش نشانان 
آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل  پیراسته،  محمدعلی 
کاشان گفت: آتش نشانان کاشانی در فروردین ماه امسال 
نفر را نجات دادند و  امدادرسانی به موقع، جان ۹4  در 
نیز ۸6 مورد آتش سوزی و 16۹ مورد حادثه دیگر هم در 
این شهر به وقوع پیوست. همچنین 2۷۸ تیم امدادی در 
به  مردمی  تماس  و 34۹  هزار   ۷ امدادخواهی  به  پاسخ 
محل های حادثه اعزام شدند که در حوادث رخ داده فقط 
2۸ نفر مصدوم شدند و هیچ فوتی هم در برنداشته است.

.........................
اجرای حکم قضایی برای رفع تصرف اراضی

با  گفت:  شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس  آراسته،  مجتبی 
کاشان  ملی  اراضی  مترمربع   246 قضایی  حکم  اجرای 
اراضی  این  ریالی  ارزش  شد.  خارج  متصرفان  دست  از 
رفع تصرف شده ۹۸4 میلیون تومان است که به موجب 
و  تصرف  رفع  ید،  خلع  به  اقدام  قضایی،  حکم  اجرای 

قلع وقمع ساختمان و به دولت بازگردانده شد.
.........................

شناسایی دو مورد قطعی ابتال به بیماری سرخک
گفت:  کاشان  بهداشت  مرکز  رئیس  دهقانی،  مسعود 
روزانه تا ۵ مشکوک به عالئم سرخک بررسی می شوند. 
در  به طرز چشمگیری  آمار شیوع سرخک  است  مدتی 
پیش  سال  چند  تا  است.  یافته  افزایش  شهرستان  این 
حرکت  سرخک  بیماری  ریشه کنی  سمت  به  کشور  در 
باالی  شیوع  دلیل  به  حاضر  حال  در  اما  می کردیم؛ 
در  صدا  به  بیماری  این  به  ابتالء  خطر  زنگ  سرخک، 
است  کودکی  دوران  عفونت  یک  سرخک  است.  آمده 
که از طریق تنفس و قطره های تنفسی منتقل می شود. 
بی قراری، بی اشتهایی، عطسه، سرفه، عالمت های مختصر 
آب ریزش بینی و التهاب و قرمزی سطح داخلی حلق و 

دهان از جمله عالئم ابتال به سرخک است.
.........................

تکمیل آبخیزداری رودخانه حیدر نیازمند 1۵ 
میلیارد تومان اعتبار

محمدعلی کاظمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
از  یکی  گفت:  کاشان  فرماندار  با  دیدار  در  استان 
رودخانه هایی که به دلیل شیب زیاد، خسارت باالیی به 
بخش ناجی آباد و بلوار امام رضا )ع( وارد کرده، رودخانه 
رودخانه،  این  آبخیزداری  تکمیل  برای  است.  حیدر 

رودخانه حیدر به 1۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
.........................

دستگیری کالهبردار اینترنتی
حسین بساطی، فرمانده انتظامی شهرستان گفت: فردی 
که به بهانه خرید یا فروش کاال از طریق سایت دیوار 10 
میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود، در کاشان دستگیر 
و  خرید  بهانه  به  دیوار  سایت  در  کالهبردار  این  شد. 
لپ تاپ،  کامپیوتر،  دستبافت،  فرش  نظیر:  کاال  فروش 
دستگاه های بازی پلی استیشن، خرید و فروش احشام از 
قبیل گاو، گوسفند و االغ و خرید و فروش تور کربال از 
انجام  با  پلیس  مأموران  می کرد.  کالهبرداری  مشتریان 
مخفیگاه  مجازی،  فضای  در  تخصصی  و  فنی  اقدامات 
متهم را در شهر تهران شناسایی و با اخذ نیابت قضایی 
انجام  تخصصی  بررسی های  در  کردند.  دستگیر  را  وی 
از  ریال  میلیارد   10 تاکنون  متهم  شد  مشخص  شده 
شهروندان کاشانی کالهبرداری کرده است. متهم در اکثر 
با  و  نداشته  فیزیکی  کاال حضور  فروش  و  مراحل خرید 
استفاده از 4 خط تلفن همراه پس از تطمیع شهروندان، 

معامله می کرده است.
.........................

افزایش بودجه تخصیصی دانشگاه کاشان
و  برنامه  راهبردی،  مدیرمطالعات  محمدزاده،  مهدی 
بودجه دانشگاه کاشان از افزایش 104 درصدی تخصیص 
گفت:  و  داد  خبر   1400 سال  در  دانشگاه  این  بودجه 
میزان بودجه سال 1400 دانشگاه کاشان 1۷4 میلیارد 
تومان بود. در همین زمینه بابت طرح های ۵0 درصدی 
نیز مبلغ هشت میلیارد ریال برای مدیریت سبز و تکمیل 
آزمایشگاه های بیوتکنولوژی به صورت اوراق قرضه جذب 

شده است.
.........................

رفع دغدغه مسکن جوانان
اولویت دولت سیزدهم باشد

سید سعید حسینی، امام جمعه کاشان گفت: رفع دغدغه 
مسکن جوانان اولویت کاری مسئوالن در دولت سیزدهم 
باشد. از مسئوالن انتظار داریم برای تأمین مسکن جوانان 

برنامه ای عملیاتی اجرایی کنند.
.........................

تشدید بازرسی و نظارت بر اصناف
حسین عابدی، رئیس بازرسی و نظارت بر اصناف کاشان 
صنفی  واحد   ۵20 و  هزار   1۷ کاشان  در  اینکه  بیان  با 
 ۵2۵ و  هزار   16 فقط  تعداد  این  از  گفت:  دارد،  وجود 
واحد صنفی مجوز دارند و حدود ۵.6 درصد از واحد های 
صنفی کاشان مجوز فعالیت ندارند. در طول سال گذشته 
بازرسی  شهرستان  صنفی  واحد   100 و  هزار   14 نیز، 
شده اند. پارسال هزار و ۵۵۵ شکایت مردمی در بازرسی 
ارزش  همچنین  شد.  رسیدگی  و  ثبت  کاشان  اصناف 
ریالی پرونده های متشکله بیش از 23 میلیارد ریال است 
مهر  گذشته  سال  در  هم  متخلف  صنفی  واحد   1۸3 و 

وموم شدند.
.........................

مدیر جدید اداره برق معرفی شد
جدید  مدیر  عنوان  به  حدادی پور«  »شاپور  آیینی  در 
امور برق شهرستان کاشان معرفی و از تالش های »امیر 

رمضانی« مدیر سابق این اداره قدردانی شد.

کاشان در نیم نگاه

رویداد
در گفت وگو با دکتر حسین زاده ساداتی؛

گام های باقیمانده تا ثبت جهانیسیلک
از  حفاظت  داستان  سلطانی راد/  مهدی 
شدن  جهانی  مطالبۀ  و  پیگیری  البته  و  هویت 
یک  حدود  شاید  سیلک،  باستانی  محوطه 
فرهنگی  فعالین  میان  در  که  می شود  دهه ای 

و گرشگری کاشان به صورت جدی در حال پیگیری 
است؛ اما مجموع اقدامات و کنش ها برای عملی شدن 
این موضوع تاکنون آن چنان نبوده تا حق این میراث 
کهن بشری ادا شود. از طرفی محوطه باستانی سیلک 
در کاشان به رغم شهرت خوبش در ایران و جهان در 
مقایسه با دیگر جاذبه های قابل بازدید شهر، مخاطب 
کمتری دارد که آن ها هم البته از قشر خاص و اغلب 
میزان  این  هستند.  باستان شناسی  مباحث  دوستدار 
البته از سویی به سود این جاذبه ارزشمند است؛ زیرا 
با این مدل و میزان از استقبال، قطعاً یورش آسیب ها 

و مخاطرات به این اثر کاهش می یابد.
در نخستین شماره سال جدید، با جواد حسین زاده 
تهران  دانشگاه  از  باستان شناسی  )دکترای  ساداتی 
دو  پیرامون  سیلک(  میراث فرهنگی  پایگاه  مدیر  و 
مبحث مورد اشاره در مقدمه و بیشتر البته در حوالی 
گفت وگو  به  سیلک  جهانی  ثبت  مشکالت  و  موانع 
نشستیم که ماحصل پاسخ های وی به پرسش های ما 

را در ادامه می خوانید؛

نیازمند گردشگر طالب دانایی هستیم
ما باید حاصل مطالعات علمی و پژوهش هایی که در 
ابزارهای سنتی و  با  انجام می شود را چه  طول سال 
صرفاً  او  تا  کنیم  منتقل  بازدیدکننده  به  مدرن  چه 
و  دانشجو  یک  مانند  به  بلکه  نباشد،  بازدیدکننده 
آموزنده بیاید و از محوطه و از میراث عالوه بر حظ 
نوروز  بری  ما  ببرد.  هم  ذهنی  و  فکری  بصری، حظ 
امسال از یک نقال کاشانی )مسعود نوری( در سیلک 
استفاده کردیم که با بیان نقل و سنت میراثی مفهوم 
علمی و مفهوم پژوهشی سیلک را به گردشگر منتقل 
کند. ما تالش می کنیم با برگزاری نمایشگاه هایی که 
را  سیلک  میراث،  شدن  شناخته  به  می کنند  کمک 

بیش از پیش معرفی کنیم.
تهدیدی  شاید  می کنم  تصور  که  اساسی ای  نکته 
بیاندازد،  خطر  به  را  آن  که  ما،  میراث  علیه  باشد 
در  مسئوالن  از  برخی  که  است  مسابقه ای  متاسفانه 
میلیون!  فالن  یا  هزار  فالن  تا  دارند  گردشگر  جذب 
در  بناها  و  محوطه ها  به  بکشانند  را  بازدیدکننده 
کسی  واقعی  بازدیدکننده  و  گردشگر  که  صورتی 
است که بیاید و از تاریخ و محوطه و اثر تاریخی حظ 
بصر ببرد. با احترام به همه هموطنان، آن گردشگری 
برای ما محترم تر است که میراث برایش اهمیت دارد.

می نشیند.  او  دل  و  چشم  در  میراث  که  گردشگری 
گردشگرِی ارزشمند آن است که همراه با آموزه های 
علمی-فرهنگی باشد. به عبارتی، گردشگری که وارد 
دانش  به  اگر  می شود  تاریخی  یا  باستانی  اثر  یک 
تاریخی و میراثی او اضافه نشود با پاساژگردی خیلی 

فرقی ندارد.
همه اموری که حداقل ما به صورت فعال در سیلک 
انجام می دهیم این است که مفهوم تاریخی بودن و 
مفهوم تمدن ایرانی را که در محوطه سیلک انباشته 
شده، به گردشگر تا آنجا که طالب آن هست منتقل 
میراث  مدیریت  حوزه  در  باید  که  نکته ای  کنیم. 
»گردشگری  بیفتد  اتفاق  ما  پایگاه های  در  به ویژه 
صرفا  نه  و  است  دانایی«  طالب  و  آگاهی محور 
را  بناها  از  زیبایی محور و عظمت محور. شما بسیاری 
می بینید که در معماری عظیم است، ولی اگر میراث 
میراث  اگر  هست،  هنر  میراث  اگر  هست،  معماری 
آن  خلق  در  نهفته  دانش  آن  هست  باستان شناسی 
باید در کانون توجه و  به نظر من  اثر مهم است که 

باشد. برنامه ریزی ها 

سیلک و داشتن هر 6 معیار جهانی شدن 
)تپه( محوطه  فعال  در سیلک  بازدید  برای  ما  اکنون 
این  نکته  است.  ۵ هکتار  تقریبا  که  داریم  را  جنوبی 
که ما در سه چهار سال اخیر- به خصوص سال اول 
از  و حفاظت  ساماندهی  و  بازسازی  مشغول  دوم-  و 
تا  گذاشتیم  وقت  را  کرونا  ساِل  دو  بودیم.  محوطه 
مثل  اینجا  بنیادی تِر  و  اساسی  مسائل  سراغ  برویم 

خرید زمین، مثل جلوگیری از ساخت وسازها.
کاوش  که  است  این  ما  برنامه  آینده  سال  و  امسال 
سیلک  کاوش  چون  کنیم  آغاز  را  سیلک  بلندمدت 
که  محوطه هایی  در  معموال  که  کاوش هایی  برخالف 
به عنوان یک طرح پژوهشی انجام می دهیم متفاوت 

است. 
در سیلک ما به پیشبرد سه مقوله پژوهش، آموزش 

و نمایش اعتقاد داریم. یعنی برای هر سه مورد باید 
و  قامت  و  قد  در  سیلک  چون  باشیم؛  داشته  برنامه 
پالن جهانی است، یعنی شما نمی توانید یک کاوش 
همین  به  باشید،  داشته  محلی  کوچک  مقیاس  در 
خاطر در دو سال آینده، شروع پژوهش های بلندمدت 

سیلک هست و نکته دیگر »ثبت جهانی« آن.
به  حد  از  بیش  سیلک  جهانی  ثبت  هم  همین جا  تا 
تعویق افتاده. ما امیدواریم که امسال و نهایت، سال 
تمام  و  کامل  را  سیلک  جهانی  ثبت  پرونده  آینده 
نواقص آن را رفع کنیم و گزینه دو ساِل آیندۀ ما در 

یونسکو پرونده سیلک باشد.
همه  کمک  نیازمند  جهانی،  ثبت  و  مهم  رخداد  این 
محوطه ها  بین  زیادی  رقابت  چون  است؛  مسئولین 
ساالنه  کشور  هر  هست.  جهانی  ثبت  برای  ایران  در 
جهانی  ثبت  برای  احتمالش  که  اثر  یک  می تواند 
باالست را نامزد کند. سیلک احتمال جهانی شدنش 
کسانی  از  بسیاری  راستا  همین  در  و  است  فراوان 
)سیلک(  اینجا  به  وقتی  دارند  یونسکو  کرسی  که 
آیند، نخست می پرسند چرا سیلک ثبت جهانی  می 

نیست؟
معیار   6 هر  سیلک،  پرونده  که  اینجاست  جالب 
که  داراست  را  اثر  یک  جهانی  ثبت  برای  یونسکو 
 6 این  کافی ست.  ثبت  برای  معیار  یک  وجود  تنها 
یک  نشان دهنده  »نخست:  از  است  عبارت  معیار 
انسانی باشد. توضیح این  از نبوغ و خالقیت  شاهکار 
تمدنی  خالقیت های  از  بسیاری  پیشگام  سیلک  که 
تولید  معماری،  روستانشینی،  فلزگری،  همچون 
نشان دهنده  است.دوم:  بوده  نوشته  و  خط  و  سفال 
منطقه  در یک  زمانی  بازه  در یک  بشری  ارزش های 

از  استثنایی  و  بی همتا  گواهی  سوم:  باشد.  فرهنگی 
از  برجسته ای  نمونه  چهارم:  باشد.  زنده  تمدن  یک 
نمونه  پنجم:  باشد.  تاریخ  از  تکنولوژیک  معماری 
برجسته از ارتباط بین انسان و محیط زیست باشد و 
با رویدارها  یا ملموس مرتبط  به طور مستقیم  ششم: 
ارزش  دارای  هنری-ادبی  آثار  و  عقاید  و  افکار  و 

باشد.« جهانی 

دو مانع پیش روی ثبت جهانی سیلک
است.  چیز  دو  سیلک  جهانی  ثبت  در  اصلی  موانع 
دوم ساخت وسازهای  و  نشده  تکمیل  پرونده  نخست 
تاکنون  یا شخصی  پرونده، فردی  غیرمجاز. در مورد 
است  دشواری  کار  چون  نبوده،  آن  تکمیل  پیگیر 
می خواهند.  شما  از  مطلب  صفحه  هزار  تا   ۵00 و 
محتوای پرونده ای هم که یونسکو از شما می خواهد 
تا  قوانین  از  و  شناسی  آسیب  تا  نقشه برداری  از 
است  مواردی  اینها  می شود.  شامل  را  تعیین حریم 

که تاکنون برای سیلک انجام نشده.
چرا  که  است  میراث  اداره  به  هم  نقدی  البته  این 
تاکنون درباره این پرونده هیچ اقدام جدی ای نشده.

در مورد ساخت وسازهای غیرمجاز، یونسکو می گوید 
دولت باید ضوابط عرصه و حریم را تعیین و محوطه 
ما  وقتی  کند.  کنترل  ضوابط  همان  اساس  بر  را 
بازه  یک  در  اما  کردیم  تعیین  کاغذ  روی  را  ضوابط 
زمانی ۵0 مورد ساخت وساز در حریم سیلک داریم، 
خب این ثبت جهانی و مجوز خودبه خود در معرض 

خطر است و عملی نمی شود.
کنیم  عمل  ضوابط  این  به  کرده ایم  تالش  اما  حاال 
جهانی  فهرست  در  سیلک  نامزدشدن  برای  وقتی  تا 
االن  تا  باشیم.  داشته  ارائه  برای  مدارکی  می رویم، 
چه  ساخت وساز  تخلف  رفع  حکم  اجرای  مورد   20
به صورت قانونی و چه جبری و چه اختیاری توسط 

مردم در حریم درجه یک سیلک داشته ایم.

انصاف و عدالت در تملک اراضی
موجود  زمین های  تملک  اقدامات  در خصوص 
هیئت امنای  که   ۹۸ سال  از  سیلک  عرصه  در 
با کمک دولت  آزادسازی سیلک تشکیل شد، 
و  عرصه  زمین های  از  هکتار  دو  به  نزیک  تاکنون 
که  را  سیلک  یک  درجه  حریم  زمین های  از  برخی 
به  نزیک  کردیم.  خریداری  بود،  صندوق  اولویت  در 
آن،  و  است  توافق  دست  در  نیز  دیگر  هکتار  یک 
از  که  نیز  فتح المبین  شهرک  زمین های  جابه جایی 
سهم شهرداری برای آزادسازی سیلک در نظر گرفته 
شده بود تقریباً در این مرحله به پایان رسیده است.

زمین های  گرفتن  جهت  فراوانی  اقدامات  تاکنون 
باقیمانده  هکتار   ۸ به  نزدیک  آزادسازی  برای  جدید 
از عرصه انجام شده که متأسفانه با کارشکنی برخی 
آن  تأمین  عهده دار  قانوناً  که  مسئول  نهادهای  از 
می کنیم  تالش  اما  شده ایم؛  مواجه  هستند،  زمین ها 
بیرون  از  که  سلیقه هایی  اعمال  و  تخلفات  این 
شهرستان بر این روند اِعمال می شود و در این فرایند 

خلل ایجاد کرده را برطرف کنیم.
ما  شاید  که  هستند  این  نگران  دوستان  برخی 
از  پایین تر  قیمتی  به  را  سیلک  محدوه  زمین های 
مسئله  این  هیچ وجه  به  خریده ایم.  واقعی  قیمت 
خریداری  ما  که  زمین هایی  تمام  و  ندارد  صحت 
می کنیم توسط هیئت 3 نفره کارشناسی متشکل از 
»نماینده صندوق، نماینده مالکین و داور« یعنی سه 

کارشناس، روند معامله عادالنه آن ها طی می شود.
و  می کند  کارشناسی  را  زمین ها  هیئت،  این 
موظف  قانون  طبق  سیلک  آزادسازی  هیئت امنای 
هیئت  توسط  شده  تایید  و  کارشناسی  قیمت  است 
سه نفره را به مالکان پرداخت کند و به هیچ وجه، نه 
ما و نه هیچ ارگان دیگری درخواست یا تمایل ندارد 
را  زمینی  بخواهند  یا  شود  ضایع  کسی  از  حقی  که 

ارزان تر از قیمت واقعی اش تملک کنند.
حدود  سیلک،  یک  درجه  حریم  و  عرصه  زمین های 
60 هکتار است که این حریم از سال 1310 به این 
هیچ  و  شده  ثبت  تاریخی  اثر  حریم  عنوان  به  سو 
دوره ای، هیچ ارگانی حق اجازه ساخت وساز و صدور 

مجوزها برای این محدوده را نداشته است.

فعالیت بالمانع کشاورزی در محدوده سیلک
که  کسانی  تمام  سو  این  به   )1310( تاریخ  آن  از 
یا  شده اند  مالک  را  زمین هایی  ارث  صورت  به  چه 
آثار  حریم  در  زمین  این  که  می دانستند  خریده اند، 
تاریخی است و محدودیت ساخت وساز دارد. در این 
بین، گاه برخی شهروندان ادعا می کنند که اگر این 
آن ها  و  بیاید  دولت  خب  است  محدوده  در  زمین ها 
این  اول  از  دولت  که  صورتی  در  کند،  خریداری  را 
باغی«  اراضی  و  کشاورزی  »کاربری  با  را  زمین ها 

حفاظت کرده.
ارزش  و  قیمت  به  که  کسی  سیلک  حریم  برای 
ارث  به  را  زمین  این  باغی  و  کشاورزی  زمین های 
آینده  در  که  نداده  قول  ارگانی  هیچ  یا خریده  برده 
فقط  )تغییرکاربری( شود،  احسن  به  تبدیل  می تواند 
حریم  این  در  هکتاری  پنج  محدوده  یک  فقط  و 
درجه یک داریم که متعلق به تعاونی کارکنان اداره 
پروانه  آن ها  به  شهرداری  و  دولت  که  است  دارایی 
برای آن ها طی 20 سال گذشته احقاق حق  داده و 
فرایند  در  که  می کنیم  تالش  اما  شده؛  ایجاد  انتفاع 
آزاد  هم  را  حریم  از  بخش  این  عرصه،  آزادسازی 
شکل  همین  به  باید  حریم  زمین های  سایر  کنیم. 
همین  ابتدا  از  اینکه  کما  بمانند،  باغی  و  کشاورزی 

کاربری برای آن ها تعریف شده بود.
ما  مورد  این  در  نمی کنم  تصور  من  دلیل  همین  به 
ابهامی داشته باشیم، چرا که اگر کسی این زمین ها 
در  فقط  و  فقط  باید  خریده  کشاورزی  قیمت  به  را 
باشد.  داشته  باغی  کاربری  و  کند  کشاورزی  آن 
امیدواریم با درایت اداره میراث وکمک های دوستان 
جهانی  ثبت  پرونده  جاری  سال  در  متخصصین،  و 
یونسکو  به  فرایند آن،  برای طی  و  را تکمیل  سیلک 

بفرستیم.
میراث  وزارت  مجموعه  که  می آید  این گونه  نظر،  به 
عزم  در سیلک،  اخیر  فعالیت های  به جمیع  توجه  با 
جدی تر  سیلک  جهانی  ثبت  که  کرده  جزم  را  خود 
که  می شود  صدچندان  وقتی  ما  امیدواری  شود. 
فرد  شهرستان  فرهنگی  میراث  اداره  جدید  مدیر 
پررنگ تر  همکاری  با  که  امید  و  است  متخصصی 
سیلک  میراث فرهنگی  پایگاه  و  میراث  اداره  میان 
حل شدن  به  را  اساسی  مشکالت  دست کم  بتوانیم 

کنیم. نزدیک 

نماینده ولی فقیه در کاشان با اشاره به مشکالت 
ایجاد شده برای گردشگران تعطیالت عید فطر 
در این شهرستان گفت: مدیران باید با فراهم 
برنامه ریزی  گردشگری،  زیرساخت های  کردن 
بهتری برای حضور گردشگران در آینده داشته 

باشند.
اذعان  مسئوالن  افزود:  حسینی  سیدسعید 
دارند که خدمات ارایه شده در شأن میهمانان 

نبوده است.
شهرستان  مسئوالن  داشت:  اظهار  وی 
مانند  مسافران  شمار  بودند  کرده  پیش بینی 
پلیس  اعالم  پایه  بر  اما  باشد؛  نوروز  تعطیالت 
شهرستان  این  وارد  خودرو  هزار   200 راهوار، 
سرنشینان  میانگین شمار  احتساب  با  که  شد 
هر خودرو چهار نفر، ۸00 هزار نفر وارد کاشان 

شده اند.
که  شهرستانی  گفت:  کاشان  جمعه  خطیب 
برابر   2 وقتی  دارد،  جمعیت  نفر  هزار   400
است  طبیعی  شود،  افزوده  آن  به  جمعیتش 
که با کمبودهایی از جمله نان و اسکان مواجه 

شود.
حسینی با اشاره به پدیدۀ بدحجابی چند روز 
باید  بسیج  نیروهای  گفت:  کاشان  در  گذشته 
به میدان بیاید و از ارزش های انقالب اسالمی 

دفاع کنند.
وی با قدردانی از دست اندرکاران و افرادی که 
باغ تاریخی فین  سرود »سالم فرمانده« را در 
اجرا کردند، افزود: حتی خانم های بدحجاب با 
قرار  تأثیر  این سرود تحت  مشاهده و شنیدن 
ما  که  است  آن  بیانگر  مهم  این  که  گرفتند 

می توانیم و هیچ فردی نباید ناامید شود.
نکنید  فکر  کرد:  تأکید  کاشان  جمعه  امام 
یا  و  بی حجابی  بدحجابی،  مقابل  در  حزب اهلل 
و  نیست  این گونه  ندارد،  توان  حجاب  کشف 

اقتدار دست خودمان است.
دست   1342 سال  راحل  امام  داد:  ادامه  وی 
و  کرد  قیام  اراده  و  خدا  به  توکل  با  و  خالی 
فرهنگی  اقدام صحیح  و  اتحاد  نیز یک  اکنون 
آرامش،  برای  خدا  به  توکل  با  تا  است  الزم 

کاشان را خانه مؤمنین کنیم./ ایرنا

تولید  از  ایران  سنتی  موسیقی  بین المللی  و  کاشانی  خواننده 
قطعات جدید و برگزاری کنسرت در زادگاهش خبر داد.

آماده سازی  حال  در  روز ها  این  او  محمد  معتمدی،  گفته  به 
قطعه های جدید است که به زودی روانه بازار خواهد شد.

اواخر اردیبهشت ماه کنسرت هایش را  از  به گفته این هنرمند، 
بعد از چهار سال در شهر خود و زادگاهش کاشان آغاز می کند./ 

باشگاه خبرنگاران جوان

سرپرست اداره میراث فرهنگی کاشان گفت: مردم سفرهای خود 
خدمات  تا  کنند  موکول  فطر  عید  تعطیالت  ایام  از  بعد  به  را 

گردشگری با کیفیت و مطلوب تری انجام شود.
احمد دانایی نیا افزود: در اولین روز تعطیالت عید فطر بیش از 
43 هزار گردشگر از باغ جهانی فین بازدید کردند که این آمار 
در مقایسه با روز قبل از آن حدود دو برابر افزایش داشته است.
تاسیسات  کلیه  ظرفیت  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
اقامتی رسمی شهرستان کاشان با حدود 2۹00 تخت تا پایان 

تعطیالت عید فطر تکمیل است./ کاشان آنالین

امام جمعه کاشان:
فکر نکنید حزب اهلل توان ندارد،

اقتدار دست خودمان است

محمد معتمدی:
کنسرت هایم را پس از چهار سال از 

کاشان آغاز می کنم

ظرفیت تکمیل شد؛
مسافرت به کاشان ترجیحا پس از عید فطر
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یک دست  حکم رانی  زیرگذر،  داستان 
و مسئوالن کارآمد!

مهدی سلطانی راد

داستان تکمیل و افتتاح پروژه زیرگذر چند وقتی 
محلی  رسانه های  تیزبین  دید  از  که  می شود 
خارج شده و البته مسئوالن مربوطه -شهرداری 
و شورای شهر- هم حدود شش ماهی است که 
این  از  بهره برداری  زمان  و  پروژه  روند  درباره 

ابرطرِح 1۸00 متری! کالمی سخن نگفته اند.
مسئوالنه  سکوت  این  از  زیادی  بخش  شاید 
بخشنده  وعده ی  محقق نشدن  و  قبل  ماه ها  به 
امنیه )شهردار کاشان( در برنامه زنده تهران 20 
در  وی  مهر 1400  که 11  جایی  می گردد.  بر 
گفت وگو با رسانه  دیداری استان تهران! با اشاره 
به برخی مشکالت حقوقی در پرداخت دستمزد 
از  شفاف  به طور  خاتم  قرارگاه  یعنی  کارفرما 
افتتاح آن در 22 بهمن 1400 خبر داد؛ اما از 
شما چه پنهان این روز از راه رسید و سال جدید 
ابرپروژه  افتتاح  از  هم حتی رخ نمایی کرد ولی 

زیرگذر خبری نشد!
در خالل  البته  هم  کاشان  شورای شهر  رئیس 
از  خود،  قبل  سال  شهریور   31 خبری  نشست 
همان 22 بهمن به عنوان زمان افتتاح زیرگذر 
از  پس  هم  طاهری  هاشمی  علی  اما  داد؛  خبر 
عملی نشدن آنچه گفته بود، اکنون مدت هاست 
درباره این پروژه روزۀ سکوت اختیار کرده و غیر 
از بازدید روز ۸ اسفند 1400 شورایی ها از روند 
پروژه، تاکنون هیچ خبر و محتوایی که ارتباط 
را  زیرگذر  داستان  با  وی  نظارتی  و  مسئولیتی 

نشان دهد منتشر نشده است!
یک  درباره  شورا  رئیس  و  شهردار  وعده  ُخلف 
طنز  برنامه  یک  دستمایه  بعدها  البته  پروژه 
این  بازتاب های  شاید  و  شد  محلی  مجازِی 
اطالع  تا  باعث شد  که  بود  طنازانه  پرسشگری 
تاریخ  درباره  این شهر  در  ثانوی هیچ مسئولی 

افتتاح پروژه کمترین ابراز عقیده ای نکند!
1۸ فروردین سال جاری در آخرین محتوایی که 
زیرگذر  درباره  کاشان  شهرداری  مجازی  کانال 
حال  در  که  می بینیم  را  شهردار  کرده،  منتشر 
عوامل  از  چندی  با  گفت وگو  و  اوضاع  بررسی 
این پروژه است؛ اما عجیب که در کاشاِن مدعِی 
استان شدن و برای یک طرح 1۸00 متری که 
نمونه های بزرگتر از آن در مراکز استان ها ساالنه 
و به تعداد ایجاد می شوند، تا امروز هیچ خبری 
آن  یک  فاز  در  افتتاحش حتی  تاریخ  اعالن  از 

هم نیست!
پایان یک  از  و بی خبری شهروندان  سردرگمی 
پروژه فرسایشی در حالی است که رئیس شورای 
به  کاری اش  ارتباط  که  -مسئولی  کاشان  شهر 
از  کم  پروژه  داستان  با  نظارتی  بخش  در  ویژه 
شهردار نیست- مدتی پیش گفته بود خواستۀ 
مردم این است که مسئوالن ناکارآمد محلی هر 
اینجاست  پرسش  اما  شوند!  برکنار  زودتر  چه 
زیر  از  ادراک  و  روشن بینی  فاقد  مسئوالن  که 
و بم یک طرح که وعده ای نافرجام درباره  پایان 
اجرایش می دهند آیا در دستۀ همان مسئوالن و 

کارگزاران ناکارآمد دسته بندی نمی شوند؟
شاید اگر زمان به حدود 30 سال قبل و دوران 
کندی محاسبه و برآورد اطالعات یک پروژه بر 
می گشتیم، بهانۀ نبود زمان بندی دقیق از موسم 
آن هم حدود سه سال پس  پروژه  یک  افتتاح 
اما اینک و در عصر  از آغاز کار پذیرفتنی بود؛ 
دانش  و  عمرانی  علوم  توسعه  و  علم  پیشرفت 
چیزی  به  بی محتوا  وعده های  دادن  مهندسی، 
جز بی اعتمادی شهروند به مسئول نمی انجامد.

در  امروز  کاشاِن  بگوییم  اگر  نیست  پربیراه 
یک دست ترین دورۀ مدیریتی تاریخ خود به سر 
می برد، به نحوی که حتی با چشم غیرمسلح نیز 
تا منصب  فرمانداری  از  و  تا شهرداری  از شورا 
امامت جمعه حتی، می توان تک صدایی و وحدت 
اما چگونه  جریانی و گفتمانی را مشاهده کرد؛ 
است که اتحاد نیروها نزدیک به یک سال پس 
از تغییر دولت و ترکیب شوراها و شهرداری ها، 
زمان دقیقی برای پایان یک پروژه 1۸00 متری 

در کاشان نمی توان متصور بود؟!

گهگاهیحرف های مسعود قرائتی/ اگر بخواهیم تنها نگاهی 
گذرا به نقش میادین در زندگی اجتماعی 
باشیم،  داشته  حال  و  گذشته  در  مردم 
می توانیم از اعالم و رد و بدل کردن اخبار، 
اجتماعی،  کنش های  بروز  پهلوانی ها، 
گذران  دیدارها،  و  قرارها  هنرنمایی ها، 

اوقات فراغت، جشن های ملی و مذهبی و بعدها تظاهرات و 
ده ها نمونۀ دیگر یاد کنیم.

به  خود  تکثیر  با  میادین  شهری،  زندگی  گسترش  با 
قسمت های کوچک تر نقش خود را کم کم به کاربری های 
دیگر از جمله: تسهیل ترافیک و بعضاً فضای سبز برای تفّرج 
نیاز  مانده،  به جای  کاربری های  این معدود  اما در  دادند؛ 
برای نشستن همواره احساس  به درخت، چمن و فضایی 
موارد،  این  فقدان  با  که  می شود  مشاهده  اخیراً  می گردد. 
بیشتر  در  که  چرا  گشته،  تنگ  میدان  کاربران  بر  عرصه 
میادین یا بهتر است بگوییم فلکه ها با افراشتن سازه هایی 
و  نشستن  برای  جایی  دیگر  زیبا،  و  ماندگار  چندان  نه 
این ساخت وسازها، درخت  موازات  به  نیست.  وقت گذرانی 
این  به جای  و  بربست. در عوض  نیز رخت  و فضای سبز 
چراغ های  با  نوری  اِلمان های  ایجاد  به  شهرداری  فقدان، 
ال ای دی و انواع نورافشان های امروزی روی آورده است. آن 
سان که عروسی نازیبا با انواع لوازم آرایشی غیرماندگار و 

مصنوعی بزک شده باشد!
عمران  تغییر  این  نمی دانیم  که  حالی ست  در  این ها  همۀ 
و مبلمان شهری را اقدامی سراسری در کشور به حساب 
آوریم یا آن را مختص شهر خودمان بدانیم؛ اما این تغییر 
آسان تر،  عملی  شهرداری ها  برای  شاید  اگرچه  تزیین  و 
ارزان تر و دم دست تر باشد و با خرید و نصب چند ریسه 
چراغ های ریز و درشت اقدامات خود را به رخ بکشند ولی 
هرگز نخواهد توانست جایگزین سایه سار درختانی شود که 
در گرمای طاقت فرسای یک روز طوالنی رهگذر خسته در 

جستجوی آن است.
نیمکتی  جای  توانست  نخواهد  شب  زیبای  نورافشانی 
بر  لَختی  سالمند  و خصوصاً  رهگذر  که شهروند  بگیرد  را 
روی آن بیاساید و بوی چمن های تازه اصالح شده و رطوبت 
آبیاری را استشمام نماید. این آدم ها در آن ساعت از روز 
هرگز نمی توانند دلخوش به یک لحظۀ چند ثانیه ای باشند 
که داخل خودرو نشسته و هنگام دور زدن میدان چراغ های 
می کند.  به خود جلب  را  و چشمک زن حواسشان  رنگین 
همه اینها در حالی ست که دولت ها از کمبود انرژی فغان 
نموده و همواره شهروندان را به صرفه جویی در مصرف برق 
تشویق و حتی تهدید می کنند. در همین تابستان گذشته 
بود که کولرهای گازی ادارات را برای ساعاتی خاموش و در 
بعضی از موارد ساعات کار را تغییر دادند. در اندک مواردی 
هم که نماهایی در میادین احداث گشته یا بناهای باستانی 

مرمت شده باز هم از نور چراغ ها کمک گرفته شده است.
یک نمونه بارز آن را می توان، دیوارهای باغ فین و خانه های 

وسط  در  که  زیبا  نمایی  و  تاریخی 
قم-کاشان  پلیس راه  نزدیک  میدان 
مواردی  در  برد.  نام  گردیده،  احداث 
چنین  در  پرسید  باید  این چنینی 
هزینه  و  زحمت  یقیناً  که  نماهایی 
با  آیا  گردیده،  آن  مصروف  زیادی 
خاموشی  زمان  در  و  چراغ ها  فقدان 
باز همان زیبایی توأم با نورهای رنگی را خواهند داشت؟ 
راه دوری برای تجسم در زمان خاموشی نرویم و سؤال را 

این گونه مطرح کنیم:
زیبایی شب  به  نمادها  و  نماها  این  اواسط روز هم  آیا در 
این پرسش چه  به  چشم ها را خیره خواهند نمود؟ پاسخ 
منفی باشد و چه مثبت دلیلی بر صحت ادعای ماست. اگر 
پس  زیباست،  سازه ها  این  بازهم  رنگی  نورهای  فقدان  با 
و  دارد؟  وجود  انرژی  هزینه  کردن  اضافه  به  اصراری  چه 
اگر با خاموشی چراغ ها و یا به عبارتی در روز روشن این 
سازه ها از زیبایی چندانی برخوردار نیست، پس اشکال از 
رنگی  نورهای  انواع  با  آن  کردن  بزک  و  است  دیگر  جای 
کار چندان عاقالنه ای به نظر نمی رسد. تالشی بر قبوالندن 
آنچه قلمی شده نیست؛ بلکه تنها تذکری از این باب بود 
که اکنون قدیمی ترین و مرکزی ترین میدان شهر )پانزده 

خرداد( در دست مرمت است.
با نگاهی به میدان امام حسین، کمال الملک، امام خمینی 
ابراز شد، می توان مرمت و  و امام حسن و آنچه در اینجا 
رساند.  انجام  به  متفاوت  گونه ای  به  را  میدان  این  تزیین 
طوری که ضمن تأمین نظر مهندسین شهرسازی و اهل فن 
که البته اوالتر است، مردم نیز بتوانند از آن استفادۀ بهتری 
نمایند. ذکر این نکته نیز از باب یادآوری قابل تأمل است 
که استفادۀ شهروندان از مکان های عمومی در روز، اوالتر از 
شب می باشد؛ به خصوص که قوانیِن حاکمیتی، میانۀ خوبی 

با حیات شبانۀ شهر ندارند.

کتاب آسوده گرایی
)چگونه بی دردسر به بهترین نتیجه ممکن 

برسیم؟(
نویسنده: گرگ مک کیون
مترجم: علی ابوالحسنی

نشر: مون

قبل  از  کمتر  بسیار  می رسد  به نظر  گاهی  آیا 
می خوابید؟ به طور کلی همه این حالت را تجربه 
ما  امروزه  می دهند  نشان  پژوهش ها  کرده ایم. 
)نزدیک  می خوابیم  قبل  سال  پنجاه  از  کمتر 
کم اهمیت  مسئله  این  کمتر(.  ساعت  دو  به 
نیست. افرادی که هر شب کمتر از هفت ساعت 
قلبی-عروقی،  بیماری  دچار  بیشتر  می خوابند 
افسردگی  آرتروز،  آسم،  سکته،  قلبی،  حمله 
درگیر  بیشتر  برابر  هشت  و  می شوند  دیابت  و 
اضافه وزن می شوند. دوست داریم فکر کنیم بعد 
از چند شب متوالی خواب ناکافی، می توانیم به 
سادگی همه چیز را به حالت اول برگردانیم. به 
خود می گوییم فقط به یک شب خواب خوب نیاز 
داریم تا »روی روال« برگردیم؛ اما همین طور که 
این پژوهش نشان داده است، هر شبی که هفت 
یا هشت ساعت ایده آل را نمی خوابیم، در واقع 
می کنیم.  اضافه  خود  خواب«  »بدهی  به  داریم 
که  باشد  هدیه ای  بهترین  کافی  احتماال خواب 
عملکرد  به  حتی  و  ذهن  بدن،  به  می توانیم 
متفاوت  بدهیم. »آسوده گرایی« دیدگاهی  خود 
از  انجام کارهاست. هدف عقب نشینی  به شیوه 
ایده آل ها و انجام کار کمتر نیست، انجام دادن 
شکل  بی دردسرترین  به  ضروری  کارهای  تمام 
ممکن است. با مطالعه این کتاب یاد می گیرید 
چگونه آسوده ترین مسیر ممکن را برای رسیدن 

به اهداف خود انتخاب کنید.

کتاب اردیبهشت کاشان
زیارتی  و  شاهد  خیابان  حدفاصل  آدرس: 

)خ یاسر(. تلفن: 031۵۵۵4023۵
پیشنهاد کتاب: دکتر زهرا هاشم زاده

برای میادین و گذرگاه های شهر کدام یک  اوالتر است؛تیکه کتاب
تزیین با نور یا نیمکت و فضای سبز؟

از  یکی  قاجار  فتحعلی شاه  روزگار  به  گویند  بنی کاظمی/  علی 
نوکران دربار پسر نوجوان خود را به حضور شاه برد تا برایش شغلی 

فراهم سازد.
شاه با ریش انبوهش به چهرۀ پسر نگاهی انداخت و رو به پدرش 
کرد و گفت: پسرت جوان و بی تجربه است و هنوز ریشش کامل 

نشده. چگونه شغلی به او واگذار کنم و آن ها را مرخص کرد.
روزگاری گذشت. فتحعلی شاه فوت کرد و سپس نواده اش محمد 

شاه نیز... .
سابقه  به  گفت:  را  پیر  پدر  پسر،  رسید.  ناصرالدین شاه  به  نوبت 
شغلی  و  برویم  جوان  شاه  این  حضور  به  دربار  در  نوکری ات 

درخواست کنیم.
روزی پدر با پسر که حاال به میان سالی رسیده و ریش رو محاسنش 

کامل شده بود به حضور شاه رسیدند.
را  خود  صورت  و  نداشت  خوبی  میانۀ  ریش  با  که  ناصرالدین شاه 
اصالح می کرد و سبیلش تا بنا گوش می رسید، نگاهی به پسر کرد 
و به پدرش گفت: پسرت میانسال است و ریشش به نزدیک شالش 
رسیده ما نوکر جوان می خواهیم. او به درد نوکری ما نمی خورد و 

آن ها را مرخص کرد.
پسر در راه بازگشت گفت: پدرجان! باباشاه آدم ریش دار می پسندید. 
آن زمان من ریش نداشتم و حاال نوه اش جوان بی ریش می پسندد. 

مرا به نوکری دربار امیدی نیست!
نبرد همچنان ادامه داشت تا روی کار آمدن هیتلر در آلمان. هیتلر 
در ایران طرفدارانی داشت. آن ها که به او دل بسته بودند به پیروی 
بدین وسیله  تا  گذاشتند  سبیل  بینی  زیر  انگشت  بند  دو  پیشوا 

طرفداری از آلمان بودن خود را نشان دهند.
به  عده ای  شد.  پیروز  استالین  و  خورد  شکست  جنگ  در  هیتلر 
و  کلفت  سبیل  هرچه  و  گذاشتند  استالینی  سبیل  او   طرفداری 
کسی  اگر  می نمود.  انقالبی تر  و  مردتر  بود،  خنجری تر  و  پرپشت 
ریش پهن می گذاشت جزو بازاریان متعبدین و مرتجعین شناخته 

می شد.
با سقوط اتحاد جماهیر شوروی اصالحی در صورت و ظاهر پدیدار 
شد. سبیل پرپشت خنجری با ریش و محاسن انبوه به همبستگی 
رسیدند و بار دیگر ریش فیدل کاسترو و چگوارا از طرف چپ و 

راست، نمایان شد که مورد پسند بود.
که  صورتی  به  گرفت.  باال  انبوه سازی  این  کار  زمان  گذشت  با 
جماعتی سودجو، رانت خوار و اختالسی گر با گذاشتن ریش انبوه به 

سوء استفاده کالن پرداختند.
عده ای از آن گروه، برائت جسته به ریش تراش و موزر پناه آوردند 
و با کوتاه کردن محاسن و سبیل و یا با گذاشتن ریش پروفسوری 
خود را از آن جماعت پرمو جدا کردند و خالف شرعی هم مرتکب 

نشدند.
با آمدن طالبان در کشور همسایه، سبیل سرداری در زیر تازیانه 

فرو ریخت و ریش انبوه جایگاهی به دست آورد.
ریش سفیدان  و  درویشان  سبیل  میان  ستیز  که  نماند  ناگفته 

همچنان ادامه دارد و پایانی بر نبرد ریش و سبیل متصور نیست!

شدم.  پیاده  رسیدم  که  خودپرداز  اولین  به  جیرجیرک/ 
به نظر  خلوت تر  نسبتاً  و  نبود  بانک  مجاورت  در  دستگاه 

می رسید.
به محض این که کارت را وارد کردم، صدایی برعکس 
و  نتراشیده  بسیار  یعنی  همیشگی  ظریِف  صدای  آن 
نخراشیده تر از داخل خودپرداز گفت: »صبر کن!!« به 
سرعت و کمی ترس کارت را بیرون کشیدم و نگاهی 

به اطراف و اکناف انداختم.
شخصی که قبل از من پای دستگاه بود، هنوز داشت 
پول های گرفته شده را می شمرد. فکر کردم بی معنی 
به  مربوط  صدا  شاید  بپرسم.  چیزی  اگر  بود  خواهد 

رهگذری بوده است!
پس دوباره و این بار با دقت بیشتر و کمی با حرکات 
آرام، کارت را به لبه دستگاه بردم. این بار همان صدا با 
لحن عصبانی تر که بویی از کم حوصلگی می داد، گفت: 
»به تو میگم صبر کن!« محکم تر و سریع تر خود را به 

عقب کشیدم.
بار  چندمین  برای  داشت  که  وسواسی  آدم  همان  از 

با  پول ها را شمارش می کرد، پرسیدم: »آقا شما که پول گرفتید چیزی متوجه نشدید؟« 
نگاهی عاقل اندرسفیه سرتاپایم را برانداز کرد و گفت: »مثال چه چیزی؟« گفتم: »هیچی!«

پیش خودم داشتم از خیر تراکنش می گذشتم که خانمی جوان و شیک پوش نزدیک شد. 
پرسید: »دستگاه سالمه؟ پول میده؟« آقای وسواسی پیش دستی کرد: »بله!« و من اضافه 

کردم: »اما مثل اینکه کسی داخلش هست!« خانم چپ چپ 
نگاهم کرد و کارتش را داخل کرد. این بار صدای مشکوک 
تو  به  کری؟!  »مگه  زد:  فریاد  نمی دید  را  بیرون  گویا  که 

میگم صبر کن! بازم کارت توش می کنی؟!«
آن خانم که هم عصبانی شده و هم ترسیده بود وااااه 

نسبتاً بلندی گفت و عقب جست.
بعد نگاه غضب آلودش را به سوی من چرخاند و گفت: 
»از شما با آن موی سفیدتون بعیده آقا! اصال هم شوخی 

جالبی نیست. اونم با یه خانوم!«
»چیه؟  داد:  ادامه  مانده ام،  مبهوت  و  مات  دید  وقتی 
انتخاب  دیگه ای  سوژۀ  می تونستید  دوربین مخفیه؟! 

کنید«.
عصبانیت  با  بدهد  جواب  فرصت  اینکه  بدون  هم  بعد 
مرد  بود،  بریده  را  امانم  خنده  که  حالی  در  شد.  دور 
با  بود  شده  پول شمردن  بی خیال  دیگه  که  وسواسی 

نگاهش البه الی درخت ها را می کاوید.
دوربین  حاال  شیطان ها..!  »ای  گفت:  و  کرد  من  روبه 
رو کجا نصب کردید؟!« با خودم فکر کردم تا شر به پا 

نشده، عابربانک دیگری انتخاب کنم.
امروز گویا روز شغال است یا از دست رهگذر بعدی کتک خواهم خورد یا آن صدای عصبانی 
و غضب آلود، خرابی و درست نشدن دستگاه را سر من خالی خواهد کرد. چون خر ما از 

کّره گی ُدم نداشته است!

جواد یحیی زاده/ کاشان، تبلوری گویا از ایران است؛ 
انسانی  و  خدادی  نعمات  از  سرشار  و  مملو  جایی 
از  یکی  در  تنها  شدن.  سرریز  و  قریحه  و  استعداد  و 
روزهای اردیبهشت ماه 1401 هجری خورشیدی )روز 
باغ جهانی  از  نفر  از 40 هزار  بیش  فطر(،  عید سعید 
فهم  برای  نفر،  هزار  ده ها  و  کرده  بازدید  کاشان  فین 
به  تعطیالت  خوِش  گذران  و  ساله  چندهزار  تمدن 

مرکزی  شاهراه  این 
کرده اند.  عزیمت  ایران 
شگفت انگیز  جغرافیای 
متنوع،  آب وهوای  و 
فصل گل و گالب گیری، 
بسی  و  تاریخی  ابناء 
و  طبیعی  جاذبه های 
دیگر،  بی شماِر  انسانی 
انتخاب  در  کافی  دالیلی 
برای  کویری  الماس  این 
و  داخلی  گردشگران 

خارجی در این فصل است.
و  گردشگران  نارضایتی  اما  تکراری  غصۀ  پر  قصۀ 
و  بهم ریختگی  از  شهروندان  استیصال  و  ناامیدی 
بی نظمی مدیریت شهری در کاشان است. صحنه هایی 
که حکایت از ترافیک فوق سنگین در ورودی کاشان 
نیز  و  حوالی  آن  در  راهور  مأمور  یک  حتی  فقدان  و 
گالیۀ به حِق مسافران از وضعیت اََسف بار بهداشتی در 
اماکن عمومی و نظارت گریزِی اقتصادی در سطح شهر 
در اوایل اردیبهشت ماه 1401 دارد، شرم آور و به غایت 

نگران کننده است.
هیاهو،  همه  این  میان  در  که  است  آن  اما  پرسش 
حقوقی  مکانیسم های  و  ساختاری  و  نهادی  عقالنیت 
چه نقشی در حل مشکالت و بلکه معضالت مدیریِت 
در  نهاد  یا  فرد  کدام  اساساً  است؟  نموده  ایفا  شهری 
چنین شرایطی، دارای صالحیت و ملزم به شفاف سازی 
از  پاسخگویی است؟ نظام های حقوقِی پیشتاز،  و مآالً 
و  تعیین  با  تا  کرده اند  نهادی تالش  عقالنیت  رهگذار 
نهادسازی  و  صالحیت ها  موشکافانۀ  و  دقیق  تبیین 
هوشمندانه، از تضییع حقوق شهروندی، به مثابۀ غایت 

دولت حقوقی، پیش گیری نمایند.
نارضایتی ها  این  مقابل  در  اما  کاشان  شهرداری  نهاد 
زبان در کام کشیده و حتی از یک عذرخواهی ساده، 
حقوق  تضییع  نرم  و  حدأقلی  اجرای  ضمانت  به مثابۀ 

شهروندی، امتناع می ورزد.
به راستی، کارکرد نظام »عدم تراکم« و تعبیۀ شوراهای 
در  پاسخگوکردن شهرداری ها  و  نظارت  با هدف  شهر 

نیز  کاشان  در  آیا  است؟  کدام  شهری  اختالالت  رفع 
و  فعالیت  بر  مینی پارلمان،  یک  شورای شهر همچون 
مجریۀ  قوۀ  به مثابۀ  آن،  مدیران  و  شهرداری  عملکرد 
فرض  بر  می کند؟  حسابرسی  بلکه  و  نظارت  شهری، 
آن  دیگر  پرسش  پرسش،  این  به  پاسخ  بودن  مثبت 
است که آیا آگاهی مردم از کم و کیف نظارت و البته 
و  آگاهی«  بر  به مثابۀ »حِق  آن،  آورده)های(  و  نتیجه 
ضمیر  و  ذهن  در  شفافیت، 
محلی  منتخِب  نمایندگان 
آیا  دارد؟  جایگاهی  و  جای 
که  شهر  شورای  اعضای 
خبرنگار  عذر  سهولت،  به  
جلسۀ  در  حضور  از  کاشانی 
علنی این شورا را می خواهند 
و حکم به اخراج او از جلسه 
می دهند،  محلی  پارلمان 
شهامت نظارت بر بی کفایتی 
و  تنظیم  در  شهری  مدیران 
آیا  دارند؟  را  اقتصادی  و  بهداشتی  خدمات  تمشیت 
اساساً می توان میان نزدیکی و بلکه یکپارچگی شورای 
شهر و شهرداری از حیث حزبی و سیاسی و نارسایی 
از  ما  که  کارکردهایی  عقیم سازی  و  تراکم  عدم  نظام 
این نوع نظام اداری انتظار داشتیم، رابطه ای مستقیم 
و  مرکزی  دولت  نقش  به راستی،  کرد؟  برقرار  مؤثر  یا 
فرمانداری و دادستانی و سایر نهادهای عریض و طویل 
نظام  در  عمومی  مقامات  آیا  چیست؟  میان  این  در 
فکری و اندیشگی خود، این حق را برای شهروندان و 
نیز گردشگران به رسمیت شناخته اند تا مسئول و مقصر 
بهم ریختگی های شهری و بی اهتمامی به کرامت انسانی 

در تأمین نیازهای رفاهی شناخته و شناسانده شود؟
مدیریت  در  شهری  مجموعۀ  استیصال  و  اضطرار  آیا 
هشداری  کاشان،  به  تفریحی-گردشگری  سفرهای 
هنگامۀ  در  امور  مدیریت  احتمالِی  ناتوانایی  در  جدی 
حوادث و بحران ها و بلکه اَبَر بحران های طبیعی و غیر 

طبیعِی آینده نیست؟
نیز  و  صالحیت ها  تبیین  عدم  می رسد  به نظر  باری، 
نظام حقوقِی شهرِی داخلی،  منافع در  تعارِض  امتناع 
در  تراکم  عدم  نظام  اهداف  تحقق  در  جدی  موانعی 
وقوع  از  جلوگیری  مآالً  و  مختلف  شهرهای  و  کاشان 
نامالیمتی و نارضایتی های شهروندی است. تا زمانی که 
بچرخد،  تعارض  عدم  پاشنۀ  بر  تراکم  عدم  نظام  دِر 
و  بدیهی  مسایل  قبیل  این  تکراری  و  مجدد  مالحظۀ 
اجتناب ناپذیر خواهد بود./ پژوهشگر دکتری حقوق 

عمومی و مدرس دانشگاه

نبرد ریش و سبیل در تاریخ!

خاطرات شهر شلوغ؛
صدای نخراشیدۀ یک عابربانک!

اََبر بحران سوء مدیریت شهری در کاشان؛
از ابهام در صالحیت تا عدم تعارض منافع

درباره بچه خرس و پلنگ در شهر
می خواهم به مردم آن شهر پلنگ زده!! بگویم آیا 
آن  جلوی  که  پاک کرده  مرغ  عدد  دو  نداشتید 
برای  یا  بیندازید  وحشت زده  و  گرسنه  حیوان 
همان بچه خرس در اردبیل بگویم: عسل های شما 
با ذائقه آن خرس سازگار نبوده و نیست، چرا که 
مام طبیعت یا خداوند بزرگ حسی به او داده که 
آب شکر را از عسل تمیز می دهد! اگر نمی توانستید 
خود  راه  دهید  انجام  مهمان  دو  آن  برای  کاری 
آن  مطمئناً  می رفتید.  سرکار  یا  خانه  به  گرفته 
پلنگ یا خرس نمی آمد درب خانه شما را بشکند 

و به زور وارد شود و شما را بخورد!! واقعاً متأسفم!
0۹36***۸4۵0

.........................
 در باب مخابرات و اطالعات 118

با آمدن علم دیجیتال و کامپیوتر همه کارها سرعت 
می گیرد؛ اما برای پرسش یک شماره تلفن ثابت 
در سطح شهر از 11۸ باید گوشی در دستان مان 
برای دقایقی سین جیم مان  تا رباط  خشک شود 
کند یا مثنوی ده َمن کاغذ بگوید. شاید همه این ها 
برای این باشد که از خیر پرسش شماره بگذریم، 
به خودمان طفره بزنیم و آن را به زمان و طریقی 

دیگر موکول کنیم!/  12۷4***0۹13
.........................

آسفالت برای ناجی آباد
فاز دوم ناجی آباد در زمان شهرداری ناظم رضوی 
از  بعضی  آسفالت  سن  و  شده  ساخته  )پدر( 
خیابان هایش به همان زمان برمی گردد. لطفا برای 

آسفالت جدید اقدام نمایید./  ۷036***0۹3۵
.........................

آزادسازی  در خیابان چهارده معصوم
انتهای خیابان چهارده معصوم محل اتصال خیابان 
به میدانی با همین نام، با تملک و آزادسازی چند 
خانه، قابلیت تردد بهتری می یابد. از آن جمله است: 
خیابان صنیع الملک کوچه باغ کبریتی. با توجه به 
اینکه عمر زیادی از این خیابان ها می گذرد، اقدام 
برای تکمیل آن ضروری است./  2۹11***0۹3۵

.........................
انتشار گاز کربنیک زغال 

در حاشیه شهر، درست در سه کیلومتری، جایی 
که ریه های شهر است )یعنی جاده قمصر، کوچه 
اجاره ای  سولۀ  یک  با  شخصی  مسعود(،  فرش 
مبادرت به تولید زغال می نماید. آن هم به طریق 
غیرعلمی، کثیف و سنتی. وقتی همسایگان و در 
نهایت، سازمان محیط زیست کورۀ او را خاموش 
می کنند، او در شب این کار آلوده کنندۀ هوا را ادامه 
رسیدگی  محیط زیست  خواهشمندیم  می دهد. 

جدی نماید./ از طرف ساکنین محل

صدای مردم سیلک

شطرنج/ جواد جهان آرایی

ازُسم اسبم در این شطرنج َگردی بر نخاست
سوی برج آرزوها رهنوردی بر نخاست

مثل قندیلی میان برف ها یخ بسته ام
از دل آتش فشان جز آه سردی بر نخاست

ای عروس آسمان، ای ماه سیمین پیکرم
چون تو در این شام ظلمت شب نوردی بر نخاست

سوختم در آتش هجران در این غربت دریغ
از گلویم لحظه ای فریاد دردی بر نخاست

با تبر بر پیکر جنگل هجوم آورده اند
آن چنان کز روی جنگل نقش َگردی بر نخاست

یورش پاییز آن سان بود کز نای درخت
جز صدای ضجه ای از برگ زردی بر نخاست

کاوه ای دیگر بباید با َعلَم بر دوش خویش
حیف کز این سرزمیِن ُمرده، مردی برنخاست

شعر
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روز  تاریخچه  قرائتی/  مسعود 
شیکاگوی  شهر  به  کارگر  جهانی 
 1۸۸6 مه  ماه  اول  و  آمریکا 
که  زمانی  می گردد.  باز  میالدی 

کارگران این شهر برای  بهبود وضعیت خود از جمله روزی ۸ ساعت 
کار به جای 12 ساعت و اصالحاتی دیگر دست به اعتصاب و تظاهرات 
کارگران  نیز  کارگاه  و  کارخانه  در 1200  اقدام،  این  دنبال  به  زدند. 

دست به اعتصاب زدند. این تجمعات تا چند 
روز ادامه یافت تا اینکه روز چهارم همان ماه 
جمعیت  میان  در  انفجاری  ناگهان  سال  و 
معترض رخ داد. یک پلیس و چندین کارگر 
زخمی  دیگر  پلیس  و  کارگر  چند  و  کشته 
شدند. این حادثه باعث شد تا پلیس به سوی 

جمعیت حاضر یورش برده و تیراندازی کند.
در اثر این تیراندازی چندین نفر کشته شدند 
محاکمه  و  دستگیری ها  سیل  آن  از  پس  و 
آغاز شد. تعداد زیادی زندانی و حتی چندین 
از آن  اعدام شدند.  نفر(   روایتی 12  )به  نفر 

پس، هر ساله در سالگرد این واقعه در کشورهای گوناگون اعتصاب و 
تظاهرات برای بهبود معیشت طبقه کارگر ادامه یافت، تا آنجا که این 
روز به نام »روز بین المللی کارگر« در تاریخ و تقویم ثبت گردید )اول 

ماه میالدی می، مطابق با 11 اردیبهشت(.
احزاب  حمایت  با  کارگری  سندیکاهای  و  اتحادیه ها  سال  چند  طی 
کسب  را  توفیقاتی  سرمایه داری  کشورهای  دیگر  و  اروپا  در  چپ 
تأمین  و  روزانه  کار  ساعت   ۸ جمله  از  دستاوردها  این  همۀ  نمودند. 
فعالیت های  تداوم  اثر  در  و  مسکن  درمان،  بازنشستگی،  اجتماعی، 
اتحادیه ها حاصل گردید. مطلب قابل تأمل در این توفیقات این است 
که اگرچه بیشترین حمایت از سوی چپ گرایان و سوسیالیست ها در  
کشورهای سرمایه داری حاصل گشت؛ اما احزاب به اصطالح »برادر« 
طبقه  را  خود  که  آنان  شوروی،  جماهیر  اتحاد  بلوک  کشورهای  در 
کشور  کارگران  به  امتیازی  هیچ گونه  می نامیدند،  ظفرمند«  »کارگر 
خود ندادند. نه تنها این نشد؛ بلکه هرگونه خواسته، اعتراض و تشکلی 
را با مشت آهنین پاسخ دادند. نتیجه این عدم آزادی، چنین شد که 
در کشور و کشورهایی که دولت هایش خود را برآمده از طبقه کارگر 
یعنی سوسیالیسم می دانستند مبدع و مبتکر هیچ گونه قانون و سنت 

حسنه ای به نفع طبقه کارگر نشدند.
از آنجا که در این کشورها همه چیز )سرمایه و ابزار تولید( در تیول 
دولت هایش بود، رقابت و میل به پیشرفت و کیفیت تولید و انباشت 
سرمایه از میان رفت و از سوی دیگر رغبت کارگران به فعالیت و تولید 

بیشتر رخت بربست.
یا  و  سرنگون شدند  مخملی  انقالب  با  یا  رژیم ها  این  زمان،  مرور  به 
دست خوش اصالحات عمیق  گشتند. ساده تر اینکه به بلوک کشورهای 

لیبرال سرمایه داری پیوستند.
به عبارت ساده تر، خواسته ها از طرف چپ گرایان بود و بیشتر امتیازات 
عدالت  و  اقتصاد  بر  آزادی  تقدم  نتیجۀ  این  و  دادند  سرمایه داران  را 

اجتماعی است.

 روز کارگر در ایران
قوانین  نبود.  ایران  در  کارگر  روز  از  اسالمی حرفی  انقالب  از  قبل  تا 
چندان مترقی به نفع طبقه کارگر وجود نداشت؛ اما با وجود دالرهای 
نفتی و کاًل ملی شدن این ماده و رشد صنعت و ایجاد طبقۀ نوپای 

کارگر نیاز چندانی به قوانین و خواسته هایش احساس نمی شد.
با وقوع انقالب اسالمی و تغییرات در کارخانه ها و صاحبان آن، رشد 
که  گردید  تدوین  جامعی  کار  قانون  کارگر،  طبقه  رشد  و  جمعیت 
می توان آن را قابل قبول و همگام با کشورهای مترقی جهان دانست. 
آنچه  اجرا شود.  به خوبی  قانون  این  به شرطی است که  این ها  همه 

امروز به عنوان کمبود برای طبقه 
چیزی  می گردد  احساس  کارگر 
است که تقریباً گریبان گیر عموم 
متوسط  طبقات  دیگر  و  مردم 
ناپایداری  گرانی،  تورم،  می باشد. 
قیمت ها، کم ارزش شدن پول ملی، عدم تضمین شغلی، تعطیلی بعضی 
کارخانجات و در نتیجه بیکاری گهگاهی کارگران. همه و همه ریشه 
جمله  از  کشور  کلی تر  و  سیاسی  مسائل  در 
تحریم ها دارد و نمی توان آن را به گردن نقص 
یا نبود قانون گذاشت. در این میان، واگذاری 
خصوصی  بخش  به  صنایع  و  کارخانجات 
است.  افزوده«  صفرا   که  شده  »سرکنگبینی 
این کار اگرچه با هدف کم کردن تصدی گری 
در  و  رقابت  چرخه  به  صنعت  ورود  و  دولت 
به دلیل  اما  تولید صورت گرفته؛  نتیجه رونق 
دست  به  کارخانجات  جامعه،  خاص  وضعیت 
کسانی افتاده که نه تنها از طایفه تولید نیست؛ 
بلکه همواره نگاهی دالل گونه به خرید کارخانه 
و  تولیدی  واحد  آن  تعطیلی  سبب  امر  همین  و  داشته اند  شرکت  و 
بیکاری و بازخرید یا بازنشسته کردن زودهنگام کارگران گردیده است.

نمونۀ ملموس چنین واگذاری در شهر ما نیز مشهود است. خریدار این 
واحدها نتوانستند یا نخواستند بر صندلی ارباب تفضلی ها، فقیهی ها و 
الجوردی ها بنشینند. آنان به جای نگاه تولیدمحور، نگاهی کاسب کارانه 
و حتی زمین خوارانه داشته اند و همین امر باعث مشکالتی از جنس 

کارگری شده است.

روز کارگر در کاشان
و  »حریر  و  »ریسندگی«  بزرگ  کارخانه  دو  که  زمانی  تا  کاشان  در 
مخمل« تنها مأوای طبقه کارگری این شهر بودند، سندیکا و اتحادیه 
هم در تیول و زیر مجموعه این دو بود. در آن زمان در کارنامۀ این 
سندیکاها چیزی به جز باشگاه های ورزشی و جشن هایی برای سلطنت 
به چشم  دیگری  فعالیت  کارخانه  دو  این  مدیران  دستور  به  هم  آن 

نمی خورد.

اما امروز و کارگر کاشان
باقی  ویرانی هایی  و  زمین  جز  بزرگ  کارخانۀ  دو  آن  از  دیگر  اکنون 
نیست. در عوض، صدها کارخانه و شرکت کوچک و بزرگ در دل ۵ یا 
6 شهرک صنعتی هزاران کارگر را شاغل نموده است. این پراکندگی 
است  ساده لوحانه  دارد.  با خود  را  مضراتی  و  مزایا  لبه  دو  تیغ  مانند 
اگر بگوییم همه چیز گل و گالب است و جای هیچ گونه خواسته و 
این کارگاه های  امور کارگری در  ابتدایی ترین  گالیه ای نیست. گاهی 

پراکنده از نظر مجریان قانون دور می ماند.
گهگاه دیده شده که بیمه پرداخت نمی شود یا کامل نیست؛ بهداشت 
محیط کار از چشم بازرسان مخفی می ماند؛ مزایا و ریزه کاری هایی 
از  شکایت  طرح  با  اگرچه  که   می باشد  نقص  دارای  کارخانه ها  در 
طرف کارگر این حقوق احیا می گردد؛ اما نیاز به اتحادیه و تشکیالت 

انکارناشدنی به نظر می رسد.
تشکیالت خانۀ کارگر کاشان باید فعال تر و پویاتر از اینکه هست عمل 
نماید. رخوت و سستی خانۀ کارگر در شهر ما به گونه ای بوده و هست 
فرمانداری  بر  زمان صدارت حاجی دلیگانی  در  قبل  که چندین سال 
ویژه، ایشان )حاجی( از خانه کارگر گالیه داشت که چرا در روز کارگر 
از برگزاری مراسمی در شأن این طبقه کوتاهی نموده است. این انتقاد 
از سوی باالترین مدیر شهری نه تنها پاسخ داده نشد؛ بلکه هر ساله 
همچنان  کارگر،  روز  گرامیداشت  مراسم  فقدان  اردیبهشت   11 در 
بدون  فرمایشِی  و  کوچک  مراسمی  حتی  می خورد.  چشم  به  آشکارا 

هیچ خواسته ای..!

امام علی)ع(:

إذا َملََک األراِذُل َهلََک األفاِضُل؛
هرگاه فرومایگان، پادشاه )فرمانروا( شوند، گران مایگان هالك 

می شوند.
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افرادی  ما  شهر  کنار  و  گوشه  در 
تقدیر،  دست  که  می کنند  زندگی 
است.  کشانده  دیار  این  به  را  آن ها 

بعضی از آن ها به مثابه گوهر و مرواریدی ناپیدا در دل جمعیت 
و  پیر می شوند  و  را طی کرده  کاشانی کار می کنند، جوانی شان 

در گمنامی غریبانه ای چهره در نقاب خاک این شهر می کشند.
در میان این خیل عظیم مهاجر، افرادی دیندار، فرزانه، دست و 
دل پاک، امین، مهربان و در یک کالم »انسان« به معنای واقعی 
وجود دارد که بدون کوچک ترین ادعایی زیست می کنند و شاید 

هم هرگز توجهی را به خود جلب ننمایند.
از دسترنج خود می خورند و سایه ی همسایگی شان بر سر  اینان 

ماست، بدون اینکه صاحب این سایه را بشناسیم.
آن ها  از  قدردانی  و  شناخت  طالب  خیلی  اگر 
باشیم، وقتی که دست اجل آن ها را از ما گرفت، 
دست دریغی بر هم می زنیم وگرنه مرگ آنان نیز 

در گمنامی به فراموشی سپرده می شود.
زنده یاد »حاج علی  مهاجر،  مرغان  این  از  یکی 
آغازین  روزهای  نخستین  در  که  بود  یزدانی« 
سال نو خبر فقدان او جایگزین عید مبارکی بین 

ما و خانواده اش گردید.
در اوج جوانی )32 سالگی( از همدان به کاشان 
کارگاه  در  کارگری  به  را  عمرش  بیشتر  آمد. 

موزاییک سازی گذراند.
او سابقه حضور در  بود که  این ها در حالی  همه 
جبهه و دفاع مقدس داشت؛ اما هرگز آن را به رخ 

نمی کشید تا سودی از آن عایدش شود. با اندک حقوق کارگری 
قناعت کرد، بدون اینکه بیمه ای در خور شأن یک کارگر برایش 

پرداخت شود.
به  آنان که  نیز،  بازنشستگی  باید گفت حتی در دوران  متاسفانه 
به همکاری می نمودند  او دعوت  از  آگاهی داشتند  بودنش  امین 

بدون اینکه وی را از این سرمایه خدادادی اش بهره مند سازند.
این  از  صبورانه  و  لب  بر  لبخندی  با  همواره  او  همه،  این  با 
و  قناعت  همین  با  مهم تر  همه  از  و  نمی ورزید  دریغ  همکاری 
به  فرزندانی خوب و کارآمد  تا  را سامان داد  معرفت، خانواده ای 

ثمر رسیدند و عصای دست شدند.
اهل مطالعه بود و هر وقت او را پشت پیشخوان فارغ می یافتی، 
در حال خواندن قرآن یا دعا یا کتاب و حتی روزنامه بود. گاهی 
را  نحیفش  تن  رمضان  ماه  به  مانده  ماه  چند  حتی  و  روز  چند 
وقتی  و  می سپرد  موزاییک زنی  دستگاه  پای  به  جوانی  مانند  به 

رنج آور  کار  این  از  را  او 
منع می کردی می گفت: 
باید توشه ای فراهم کنم 
تا ماه رمضان فارغ از کار به روزه داری بپردازم و پُر واضح بود که 

روزه داری او از چه جنسی بود!
این اواخر در محله ای کسب و کار داشت که کمتر کسی حاضر 
اخالقش  و  بلند  روح  به سبب  حال،  این  با  بود.  آنجا  در  کار  به 

هیچ کس یارای رویارویی و آزار و اذیت او را نداشت.
او اسوه و نمونه حدیث معروف: »المؤمن حزنه فی قلبه و  آری! 
سروره فی وجهه« بود و با همین سیره بود که بیماری اش را نیز 
پنهان داشت تا با همان سرور و لبخند همیشگی اش بر چهره با 

ما وداع کرد. روحش شاد و یادش گرامی باد

فراتر از تسلیت
و  تسلیت  یک  از  فراتر  نوشتار  این  در  آنچه 
یادبود به چشم می خورد با این هدف نگارش 

شده که:
اگر کاشان شهری است که به دالیل عدیده، 
افرادی را از دیگر شهرها و استان ها به سوی 
خود کشانده، اوال این شاخصه باعث افتخار و 

بالیدن است.
ثانیا باید توجه داشت که در این میان، این 
شاخص  و  باعث  که  غیربومی  عظیم  خیل 
و  بزرگ  افرادی  است،  اقتصادی  اعتالی 
وزنه ی  نماد  که  هستند  و  بوده  نیز  بی بدیل 

فرهنگی این شهر بوده و خواهند بود.
افکار  با  را  میزبانی  و  این مهاجرت  ناکرده  مباد که خدای  روز  آن 
ناسیونالیستی ضایع و باطل کنیم. بلکه برعکس، از حضور و انتخاب 
آنان، به میزبانی خود باید ببالیم و اعتقاد راسخ داشته باشیم که این 

حضور پیشرفت های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
فرهنگ های خوب تازه واردین باعث رنگین شدن بافت فرهنگی شهر 
و کنار رفتن سنت های ناپسند از طریق ممزوج شدن با منش و رفتار 

دیگر هم وطنان و ده ها مزیت دیگر خواهد بود.
پس بکوشیم تا در این زمینه، نخبگان و انسان های راستین را در 

میان آنان بشناسیم و زمینۀ ابراز وجود را برای شان فراهم کنیم.
آن سان که وجود دیگر کاشانی ها نیز در دیگر بالد این چنین خواهد 
بود، چرا که »همه جای ایران سرای من است« و مباد آن روز که: 
تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم / روزی سراغ وقت من آیی که 

نیستم... .

به یاِد میهمانی نجیب که از میان ما رفت

به مناسبت ۱۱ اردیبهشت؛
روز جهانی کارگر چگونه و از کجا آمد؟

سلطانی راد/  مهدی 
دورۀ  دومین  بیست  و 
والیبال  مسابقات 
به  آسیا  زنان  باشگاه های 

کاشان  باریج اسانس  چهارمی  عنوان  با  حالی  در  قزاقستان  میزبانی 
پایان یافت که این تیم ضمن حفظ اسکلت نامدار تیمی اش در لیگ 
برتر 1400، با جذب کمکی شبنم علیخانی )پاسور ملی پوش سایپا( 

به نوعی با شکل و شمایل تیم ملی در این رقابت ها حاضر شد.
در  سایپا  مانند  شکست،  چهار  و  پیروزی  دو  با  باریج  حال  این  با 
پرسش  اما  یافت؛  عنوان چهارم دست  به  و  نتیجه گرفت  قبل  دور 
این  نامداِر والیبال زنان آسیا و غایب در  اگر قدرت های  این جاست 
قزاقستان  راهی  کره جنوبی  و  ویتنام، چین  ژاپن،  رقابت ها همچون 
به  دفاع  قابل  کارنامۀ  کدام  با  غیربومی  تمام  داروسازاِن  می شدند، 

وطن باز می گشتند؟!
نامداران  -غیبت  اتفاق  این 
والیبال زنان آسیا اغلب به دلیل 
به  حتی  کرونا  به  ابتال  از  ترس 
قیمت پرداخت جریمه- در دوره 
قبل هم حادث و در نتیجه جام 
خط  زیر  کیفیتی  با  باشگاه ها 
والیباِل  سود  به  اما  متوسط 
برگزار  ایران  زنان  نتیجه گرای 

شد!
در اینکه حتی تا سال های آینده 
بحث،  قابل  و  مختلف  دالیل  به 
فاصله معنادار والیبال زنان ایران 

با دیگر کشورهای آسیا به ویژه شرقی ها همچنان برقرار خواهد بود 
شکی نیست. اینکه باریج اسانس برای آمادگی جهت شرکت در این 
به گمان  اینکه حتی  است.  پذیرفتنی  نیز  نداشت  فرصتی  رقابت ها 
بسیاری، ایستادن بر سکوی سومی هم برای نمایندۀ ایران بر مبنای 

واقعیت ها دور از دسترس بود قابل پذیرش است؛
اما پرسش دوم در این مقال، آن است که چرا با وجود این سه گزاره 
که مسئوالن باریج هم از آن مطلع بودند، برای جام باشگاه ها باز هم 

به سرمایه های والیبالی بانوان کاشان بی توجهی شد؟
کاشانی  بازیکن  سه  آن  پرسید  باید  بگوییم  بخواهیم  اگر  شفاف تر 
برخالف  که  حالج(  و  عنایت  )داورپناه،   1400 فصل  برتری  لیگ 
می توانستند  باریج اسانس(  باشگاه  )مدیر  حسیبی  فاطمه  گفته های 
در این لیگ عضو تیم شهرشان باشند؛ اما تیم بستن تمام غیربومی 
برای قهرمانی مانع آن شد، چرا در مسابقات قزاقستان راهی به تیم 
و  کرونا  متوجه شدند  کاشانی ها  اغلب  که  نیافتند؟ چرا حاال  باریج 

کذب  بهانه هایی  فدراسیون  قوانین 
برای توجیه عدم جذب این بازیکِن 
توانمنِد بومی برای تیم فصل 1400 
باریج بودند، به جای این سه بازیکِن 
آزاد، کارمندانی از شرکت و باشگاه و بیگانه با روح و فلسفه والیبال 

)و به نوعی توریست( همراه تیم شدند؟!
آیا کارمندی که در باشگاه شاغل است و تصویر او در قزاقستان و در 
رختکن در حال ارائه توصیه های قبل بازی به بازیکنان سؤال برانگیز 
یا  باشد  تیم  کاشانی های  اثر  و  رد  از  مصداقی  می تواند  می شود، 
بازیکنانی که قبل تر در همین مجموعه پرورش پیدا کرده اند اما با 

کج سلیقه گی و نگاهی ِشبه لجبازانه نادیده انگاشته می شوند؟!
برای  که  مجموعه ای  هر  مالکانه  و  اقتصادی  صرفا  نگاهی  از  آری، 
پسند  مورد  نحو  هر  به  تا  است  محق  می کند  هزینه  خود  داشتۀ 
تصمیم  مجموعه اش  برای 
شهر  یک  پای  وقتی  اما  بگیرد؛ 
شده  داده  زیبای  شعارهای  و 
کشف  و  )پایه پروری  بر  مبنی 
میان  به  بومی(  استعدادهای 
انحراف  نمی توان  دیگر  می آید، 
تیم داری  درست  مسیرهای  از 
واژه  با  را  سلیقه گی  کج  و 
لعاب  و  رنگ  )سیستم مداری( 
زد و تحویل مشتری )مردم یک 

شهر( داد!
باریج اسانس  باشگاه  مدیر  چرا 
صریح و شفاف ابراز نمی کند که 

برای من تیم قوی و صرفا مستعد قهرمانی و جام بگیر مهم است؟
چرا نمی توان چشم در چشم مردم کاشان با شجاعت گفت من برای 
تیمم هزینه می کنم و الجرم با شعارهای گذشته )بازیکن پروری و 

کشف و پرورش استعدادهای بومی( خداحافظی کرده ام؟!
که  تیم مان  سابق  پرورش یافته های  به  عالقه  از  دوربین  روبه  چرا 
برای  غیرواقعی  دالیلی  و  می گوییم  اند  شده  دیگران جذب  توسط 
جور  رفتارمان  عمل  در  اما  می کنیم؛  ردیف  آن ها  از  استفاده  عدم 
دیگری است..؟! باریج اسانس کاشان در مسابقات قزاقستان با دستور 
کاری برخالف مسیر لیگ برتر 1400 حاضر شد، چرا که دوستان 
نیک می دانستند برخالف مسیر سهل و آساِن لیگ داخلی با وجود 
این رقابت ها  زنان آسیا، روی سکو رفتن در  والیبال  بزرگان  غیبت 
راهی  دیده شدن  به قصد  اگر  بهتر که  اما چه  است؛  بسیار سخت 
علیخانی ها  هزینه بِر  و  کنار جذب کمکی  در  میانه شده اند،  آسیای 

گوشه چشمی نیز به سرمایه های بومی »کاشان« داشته باشند.

سهم کاشان در کسب سکوی چهارم
هیچ!والیبال زنان باشگاه های آسیا :

در  اینکه  بیان  با  رادیو کاشان  با  فرودگاه کاشان در گفت وگو  رئیس 
قرارداد جدید با یک شرکت هواپیمایی مقرر شده تا پروازهای کیش 
نیز در نیمه شهریور راه اندازی شود، گفت: دغدغه ای که برای فرودگاه 
وجود داشت آن است که به دلیل همجواری با سایت هسته ای نطنز 
و برخی محدودیت ها بود؛ اما از آنجا که همواره ایمنی پرواز برای ما 
اهمیت داشت بیش از یک هزار پرواز صورت گرفته با ایمنی و بدون 

مشکل انجام شد. 
از  پرواز ممنوع در بخشی  به منطقه  اشاره  با   سید مسعود مسعودی 
اقدامات صورت گرفته و یک دهه  با  تأکید کرد: خوشبختانه  منطقه 

تالش، فضای پرواز ممنوع اصالح و منطقه کامال امن و آزاد شد.
اقدام  این  با  افزود:  کاشان  فرودگاه  به 24 ساعته شدن  اشاره  با  وی 
از سوی دیگر  خوشبختانه در طول شبانه روز می توان پرواز داشت و 
در  پرواز  تأخیر  دلیل  به  این مشکل  که  داشت  تأخیر  پروازها  برخی 
پیدا کرده  ادامه  کاشان  فرودگاه  تا  و  افتاده  اتفاق  دیگر  فرودگاه های 

است و دلیل دیگر، برقراری پرواز ایمن است. 

 مسعودی یادآور شد: در سفر ریاست جمهوری به استان اصفهان یکی 
برقراری  امکان  این صورت  از مصوبات مرز هوایی کاشان است و در 

پروازهای عتبات امکان پذیر است. 
وی با بیان اینکه اقداماتی برای خرید پنج فروند هواپیما ویژه فرودگاه 
کاشان انجام شده است، گفت: سرمایه گذار این اقدام، بومی نیست و 
مقرر شده یک ایرالین در کاشان ایجاد کنیم و اقدامات در این زمینه 
در حال پیگیری است؛ ایجاد ایرالین در کاشان تحولی بزرگ فراهم 

می کند و در این صورت هر روز به ۹ مقصد پرواز خواهیم داشت. 
رئیس فرودگاه کاشان با اشاره به مقاصد پروازی تصریح کرد: شیراز، 
مقاصد  جمله  از  ساری  و  تبریز  کرمانشاه،  آبادان،  اهواز،  بندرعباس، 
پروازی است و در این زمینه تمام تالش خود را به کار می گیریم تا به 

اهداف پیش بینی شده برسیم. 
مسعودی با بیان اینکه 1۸ شهر از فرودگاه کاشان استفاده می کنند، 
تأکید کرد: ما در این شهر مشکل مسافر نداریم و یکی از دالیل فراز و 

نشیب های پروازی اعالم شده در کاشان کرونا بود./ اهل کاشانم

وعده راه اندازی پرواز کیش-کاشان از شهریور


