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به بهانۀ مخالفت ها با طرح توسعۀ فوالدکویر؛

سند آمایش استان یا خیانت به محیط زیست منطقه؟!

 مرگ تدریجی 
یـک رؤیـا..!

 صفحه2

حکایت معلم، حکایت عشق است و سوختن و افروختن.
حکایت هجی کردن فرزانگی و آگاهی و تزریق علم و 

ادب و انسانیت در روح و روان دانش آموز.
طفل  محبتش  زمزمه  با  که  است  چنان  او،  حکایت 

گریزپایی را حتی در آدینه به مکتب آورد.
آموزگار شعله می کشد و ذره ذره از لهیب آموخته هایش 
گرما می بخشد و چنین است که در همه اقصای عالم، 
معلم را از جایگاهی واال به ستایش  و بزرگی یاد می کنند 
و عزیز می شمارند و در کاشان، شهر ادب و فرهنگ و 
معرفت نیز جای تعجب نیست اگر محفلی باشکوه به 

نام و یاد »معلم« در محدوده روز او برپا شود.
آخرین  به  مانده  کمی  کاشان  دانشگاه  آزادی  تاالر 
آیین  باشکوه  میزبانی  حالی  در  اردیبهشت،  روزهای 
روان شادان  نکوداشت  مناسبت  به  اندیشه ها«  »پرواز 
آموزگاران  از  تن  )دو  گالبچیان  مهرزاد  و  شهرزاد 
آموزش  و  فرهنگ  عرصه  وجاویدناِم  صدیق  تالشگر، 
معارفی  غالمرضا  مرحومین  همچنین  و  کاشان( 
احمد  و  کاشان(  نوین  پرورش  و  آموزش  )بنیادگذار 
گالبچیان را بر عهده داشت که در فضای سرتاسر این 
مراسم، ستایشگری از نام و یاد و جایگاه آموزگاران بر 

دل و جان حاضران مستولی شده بود.
در این آیین که با حضور شماری از مسئولین ادارات 
آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد کاشان، جمع زیادی 
از معلمان و آموزگاران کاشانی و همچنین از بیت معزز 
یثربی برگزار شد، فریبا گالبچیان )مؤسس مجموعۀ 
را  نکوداشت  این  کوتاه  سخنانی  در  معارف(  آموزشی 
نه فقط برای پاسداشت دو آموزگاِر زنده یاد، بلکه همه 
و  دانست  شهرستان  جاویدناِم  آموزگاران  و  معلمان 
البته یکی از آن ها را به  افزود: خواهران آموزگارم که 
واسطه بیماری کرونا تیرماه سال قبل از دست دادیم، 
بودند  آموزگارانی  و  از جمع پرشمار معلمان  نمونه ای 
پرورش  وقف  را  خود  عواطف،  و  احساس  همه  با  که 

دانش آموزان کردند.
وی یادآور شد: شایسته است که همچنین یاد و خاطره 
خواهران روان شاد »مصداقی نیا« که آنان نیز از سلک 
رحمت  به  و  بودند  کاشان  مدارس  مدیران  و  معلمان 

ایزدی پیوسته اند را نیز گرامی بداریم.
عبدالرضا  دکتر  آیین،  این  از  دیگری  بخش  در 
مدرس زاده )ادیب و استاد دانشگاه( نیز در سخنانی 
ضمن پاسداشت یاد و نام دو خواهر آموزگار »مهرزاد 

و شهرزاد گالبچیان«، اساس معلمی را بر تربیت نسل 
اگر  افزود:  و  دانست  استوار  مسیر  راهگشایی  و  جوان 
هدایت گری  برای  انسان هایی  آموزگاران  که  بپذیریم 
هستند، پیامبران نیز برای همین هدف مبعوث شدند، 
چنانچه پیامبر اسالم نیز در حدیثی بر این امر اشاره 

کرده است.
وی در ادامه یادآور شد: مشکالت معیشتی به رغم آن 
که متأسفانه با عنوان معلمی عجین شده ولی هیچ گاه 
از مناعت طبع، آزادگی معلمان و شاگردپروری عاشقانۀ 

آنان کم نمی کند.
پدر  فرزند  حضور  به  اشاره  با  همچنین  مدرس زاده 
صنعت نساجی ایران در این مراسم تصریح کرد: مرحوم 
ارباب تفضلی گرچه استخدام آموزش و پرورش نبود 
اثرگذاری  و  مردمش  و  شهر  به  عشق  مردم داری،  اما 

نجیبانه در صنعت را به همگان آموزش داد.
بخش  در  نیز  قرآنی(  علوم  )استاد  سیدرضا واجدی 
دیگری از این آیین، با اشاره به آیۀ »ن و القلم« گفت: 
خداوند به قلم قسم خورده است اما کدام قلم؟ قلمی 
قلمی  می نویسد.  تأثیرگذار  و  ارزشمند  و  شایسته  که 
که نوشته اش تاریخ انقضا ندارد و کهنه نمی شود مانند 
و  خوانش  قابل  سال ها  برای  مطهری  استاد  مکتوبات 

ارزشمند است.
واجد  قلم  مانند  هم  ارزشمند  عمر  و  افزود: جان  وی 
قسم خوردن است، چنانچه خداوند جان پیامبر را نیز 
پیامبر  دراِز  سالیان  تالش  و  زیرا حرکت  قسم خورد؛ 
برای روشنگری و هدایت ارزشمند بود، لذا ما باید از 
انتشار هر نوشته و  از  این موارد درس بگیریم و قبل 
بر  این ها  آیا  که  بیاندیشیم  این  به  قدم  هر  و  سخن 
نزدیکی  باعث  و  دارند  سازنده  و  مثبت  تأثیر  دیگران 

دل ها و رفع کدورت ها می شوند یا خیر.
معلمان  عبارت  به  اشاره  با  ادامه  در  واجدی  سیدرضا 
جنبه  دو  از  کالس  در  آموزگار  کرد:  تصریح  آسمانی 
دارای وظیفه است، یکی آموزش تئوری درس و بحث و 
دیگری آموزش اخالق و معرفت با بیان و عمل، چنانچه 
این باید برای ما درس بشود تا همانند خواهران گالبچیان 
که عالوه بر تدریس در چندین عرصه فرهنگی-هنری 

تأثیرگذار و دارای مرتبه بودند، بتوانیم نمونه باشیم.
محمدمهدی صفاری نژاد )از خیرین و فعاالن پیشین 
و پرورش شهرستان( هم در  و آموزش  حوزه فرهنگ 
سخنانی، با تمجید از سال ها فعالیت آموزشی روان شاد 

شهرزاد گالبچیان، آن مرحومه را در طرح آموزشی کاد 
که سال ها پیش در سراسر کشور و البته کاشان اجرا 
می شد، عنصری فعال و کارآمد دانست و افزود: در آن 
این  اجرای  برای  که  مشکالتی  برخی  علی رغم  دوران 
طرح در کاشان بروز کرد؛ اما دو نوبت در سطح کشور، 
با  بعدها  شد  باعث  ممتاز  رتبه  همین  و  شدیم  نمونه 

تغییراتی این طرح در کاشان پیگیری شود.
وی با اشاره به تأثیر حرکات و رفتار یک مدیر یادآور 
در تمام لحظات  شد: خانم شهرزاد گالبچیان حقیقتاً 
دوران خدمت خود در آموزش و پرورش عنصری نمونه 

و الگو هم برای همکاران و هم برای دانش آموزان بود.
در بخش دیگری از این آیین سید علی اصغر صائم 
و  تمجید  با  کوتاهی  سخنان  در  پیشکسوت(  )شاعر 
ارج داشت مقام معلم و طلب مغفرت و علو درجات برای 
شعری  قطعه  خوانش  به  گالبچیان،  مرحوم  خواهران 
پرداخت که به گفته خود در همین مراسم به یاد آنان 

سروده است:
رفته دو گل ز باغ دنیا

هر یک گل باغ مهربانی
در گلشن نور و عشق و احساس

بودند در اوج گلفشانی
این یک به فراز آفرینش

وان یک به بهشت جاودانی
شهرزاد، فرشته ای فریبا

مهرزاد، فروغ آسمانی
اجرای نمایش واره ای به یاد روان شاد شهرزاد گالبچیان 
وکارگردانی  استادی  زهره  و  صابر  احمد  هنرمندی  با 
با خوانندگی وحید  محسن خسروی، اجرای موسیقی 
کوتاه  سخنرانی  آقایی،  برادران  نوازندگی  و  خسروی 
خانم ارباب سلیمانی از شاگردان پیشین خانم شهرزاد 
آن  آموزگاری  دوران  از  خاطراتی  بیان  و  گالبچیان 
مرحومه و اکران ویدئویی از بیان خاطرات دکتر غزنوی 
بخش  وی،  از  گالبچیان  شهرزاد  مرحومه  همکاران  و 

دیگری از این مراسم بود.
همچنین در انتهای این آیین، با حضور شماری از اهالی 
فرهنگ و هنر شهرستان و خانواده خواهران گالبچیان، 
از جلد نخست کتاب »خاندان گالبچیان به روایت اسناد 
آموزش و پرورش« که به کوشش محمدعلی حیدری 
و حمایت آموزش و پرورش کاشان منتشر شده است، 

رونمایی شد.

به پاسداشت همۀ آموزندگان علم  و دانایی..  
در آیین باشکوه )پرواز اندیشه ها( برگزار شد؛

نکوداشتی در تکریم دو آموزگار همیشه در یاد

نشست دوم با فرماندار و 
ادامه واکنش ها به توسعه 

فوالد کویر؛

ادامۀ هشدار 
و اعتراض
 علیه ذوب

حال و روز ورزش کاشان در گفت وگو 
با جعفر سایه آفتابی؛

رقابت تیم 150 میلیونی با حریف 
صفحه 33 میلیاردی بغض آور است

در پِی سکوت هاِی بی نمِک رئیس اداره ارشاد؛

   گزینِش رسانه ها همچنان ادامه دارد!

علی جاویدپناه

از  برخی  مدت هاست  که  دارید  اطالع  حتما 
کاشان  عمومی  نهادهای  و  دولتی  اداره های 
به  را  رسانه ها  خود،  خبرِی  نشست هاِی  در 
می کنند.  دعوت  سلیقه ای  و  گزینشی  صورت 
و  یافته  شدت  اخیر  ماه های  در  موضوع،  این 
چند  که  بود  جلسه ای  هم  آن  مورِد  تازه ترین 

روز قبل در اداره جهاد کشاورزی برگزار شد.
رسِم  این  برابِر  در  خبرنگاران  بارها  اگرچه 
نامیمون و بدعِت ناصواب، اعتراض کرده اند؛ اما 
در  که  است  این  داستان  تامل برانگیِز  نکته ی 
3-۴ سال گذشته هیچ حرکتی از سوِی رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان در مذّمِت 
حتی  نشد.  دیده  گزینشی  رفتارهای  این گونه 
دریغ از یک مکاتبه به اندازه ی یک پاراگراف..!

لطفا  دارد،  وجود  موردی  چنین  احیانا  )اگر 
آدرس بدهند تا مراجعه کنیم(.

البته مسلّم است که هر صنفی در درجه ی اول، 
خودش باید از حقوقش دفاع کند و خبرنگاران 
خود  حِق  از  امکان  حد  تا  کرده اند  سعی  نیز 
پاسداری کنند؛ اما شایسته است رئیس محترم 
بر  جمله ای  یک  اوقات،  گاهی  هم  ارشاد  اداره 

زبان جاری بفرمایند!
دولتی  اداره ی  نزدیک ترین  می رسد  نظر  به 
فرهنگ  اداره  همین  رسانه ها،  و  مطبوعات  به 
که  انتظاری  بنابراین  است؛  اسالمی  ارشاد  و 
اداره  آن  رئیس  به عنوان  نمکی  میثم  دکتر  از 
زبانی  صورِت  به  حداقل  که  است  این  می رود 
درباره ی  و  بگویند  سخنی  دل خوش ُکَنک!(  )و 
روا  شهر  رسانه های  بر  که  تبعیض هایی 
ادارات  رؤسای  به  را  مطالبی  می شود،  داشته 
و  سکوت ها  این  که  امیدواریم  کنند.  گوشزد 
رضایت  نشانه ی  پی درپی،  لب فروبستن هاِی 

نباشد.

طرح مجدد مطالبۀ »استان کاشان« 
همزمان با سفر رئیس جمهور؛

چندی است موضوع طرح توسعۀ شرکت فوالد کویر، موسوم به طرح ذوب و 
ریخته گری محل بحث و مخالفت طرفداران محیط زیست در فضای رسانه ای 
زیان های  تحلیل هایی در خصوص  و  میان، مطالب  این  در  است.  شهر شده 
وارده وجود این کارخانه در دل کویر بر محیط زیست و از بین رفتن منابع 

آب زیرزمینی منطفه مطرح شده است. 
در مقابل مالکان و موافقان این شرکت ضمن تاکید بر اثرات مثبت اقتصادی 

رعایت  در  گرفته  صورت  اقدامات  روی  بر  منطقه  توسعه  در  شرکت  این 
مالحظات زیست محیطی مانور داده و ایجاد تصفیه و بازچرخانی آب مصرفی 
را  انتقال پساب فاضالب شهری کاشان و تصفیه آن  و  نیز خرید  و  به مدار 
راستا  همین  در  زیرزمینی  منابع  برداشت  از  استقالل  برای  شرکت  برنامه 

عنوان می کنند.
این یادادشت بر آن است تا از چند زاویه به این مناقشه بپردازد...  صفحه ۴

چهرۀ ماه
)از نگاه مردم سیلک(

محمد شریف زارعی؛ 
فرماندار  

خوش قول کاشان!

کاِج سبز 
شماره ششم 

با موضوع 
»خانه« منتشر 

شد 

ساداتی نژاد:
جراحی 

اقتصادی به 
نفع مردم 

2324است!



www.payk-sialk.ir         دوشنبه / 30 خرداد  1401سال هفتم/ شماره85 mardomesialk@gmail.com 2
حادثه در محور مشهد اردهال

اصغر زارع، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گفت: 
در  کاشان  به  اردهال  مشهد  محور  در  که  سواری  خودرو 
حرکت بود در پیچ سنگ بری کیلومتر 2۵ واژگون شد و 
راننده خودرو در دم جان باخت. ناتوانی در کنترل خودرو 
ناشی از سرعت غیرمجاز علت این حادثه اعالم شده است. 
حوادث  وقوع  در  که  است  خیز  حادثه  نقاط  از  پیچ  این 
رانندگی در این پیچ منجر به فوت می شود و هنوز برای 

اصالح آن اقدامی نشده است.
.........................

اجرای طرح کاشان-برزک با بیش از 20 میلیارد تومان
بهزاد شاهسوندی معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و 
اجرای طرح محور  برای  اصفهان گفت:  استان  شهرسازی 
کاشان-برزک به طول ۵/۵ کیلومتر افزون بر 2۰ میلیارد 

تومان هزینه شده است.
.........................

مهروموم یک واحد نانوایی متخلف
گفت:  تعزیرات شهرستان  اداره  رئیس  ابوذری،  رحمت اهلل 
آرد  فروش  اقدام  مکرر  اخطار های  وجود  با  نانوایی  این 
همچنان  صنف  این  فعالیت  بر  نظارت  بود.  کرده  دولتی 
ادامه دارد و در صورت ایجاد اخالل در عرضه نان به مردم، 
به  ملزم  نانوایی ها  می شود.  قانونی  برخورد  متخلفان  با 
ماسک،  از  استفاده  جمله  از  بهداشتی  دستور های  رعایت 
با  نان  هزینه  پرداخت  و  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت 

استفاده از کارت خوان و کیفیت خوب نان هستند.
.........................

پایان نخستین جشنواره منطقه ای قصه گویی
فرهنگی-ورزشی  سازمان  رئیس  واحدیان،  محمدحسین 
شهرداری گفت: در بخش قصه گویی ۵۰۰ اثر به دبیرخانه 
جشنواره رسید که ۱2 اثر به مرحله نهایی راه پیدا کرد و 
در نهایت به انتخاب داوران نفرات اول تا سوم این بخش 
فرهنگ  و  اخالق  کاشان،  هویت  با  آشنایی  موضوع  با 
شهروندی و قرآن و نهج البالغه و بخش پادکست معرفی 
شدند. زهره پری رخ نویسنده و تصویرگر کتاب های کودک 
و نوجوان به عنوان داور بخش قصه نویسی جشنواره ۱۶ 
اثر را پس از بررسی به عنوان آثار برگزیده برای چاپ در 
کتاب جشنواره معرفی و در نهایت سه اثر را به عنوان اثر 

منتخب اعالم کرد.
.........................

اعزام 335 زائر کاشانی به حج تمتع
کاشان  زیارت  و  حج  اداره  رئیس  بهروزی فر،  حمیدرضا 
گفت: 33۵ زائر کاشانی در قالب سه کاروان به حج تمتع 
و  می شود  آغاز  خرداد  اواخر  از  اعزام ها  می شوند.  اعزام 
برنامه ریزی شده تا اعزام زائران برای حج تمتع امسال در 
بازه زمانی 2۷ تا 2۸ روز به پایان برسد و این موضوع یکی 

از درخواست های زائران برای کاهش سفر بوده است. 
.........................

خدمات جهادی رایگان پزشکان به محرومان
شهرستان  پزشکان  بسیج  جامعه  مسئول  افشار،  محمد 
گفت: 2۶۰ نفر از روستا های وادقان، بخش نیاسر وتجره، 
از خدمات  کاشان  برزک  توابع بخش  از  آرنجن  و  پنداس 
رایگان پزشکان بسیجی بهره مند شدند. در این طرح ۱۰۰ 
نفر از اهالی این روستا ها به صورت رایگان ویزیت و قند و 

فشار خون ۱۵۹ نفر دیگر بررسی شد.
.........................

برق رایگان برای چاه های آب کشاورزی 
در فصل تابستان

از ۴۰  اداره برق کاشان گفت: بیش  شاپور حدادی، مدیر 
مصرف،  اوج  روز های  در  شهرستان  برق  مصرف  از  درصد 
مربوط به حوزه کشاورزی است. کشاورزانی که با این اداره 
در  شهریور   ۱۵ تا  امروز  از  و  امضا  همکاری  نامه  تفاهم 
در  کنند  خاموش  را  خود  چاه  موتور   ۱۷ تا   ۱2 ساعات 
سایر ساعات شبانه روز از برق رایگان بهره مند می شوند. 
صاحبان چاه های آب کشاورزی می توانند برای بهره مندی 
از این طرح با مراجعه حضوری به اداره برق فرم مربوطه 
را تکمیل کنند. تاکنون 2۸۷ حلقه چاه آب کشاورزی در 
این  مصرفی  برق  متوسط  و  اند  شده  دار  برق  شهرستان 

تعداد چاه ماهانه ۱۴ مگاوات است
.........................

حتی یک درخت از پارک مال فتح اهلل قطع نمی شود
درختان  وجود  گفت:  کاشان  شهردار  بخشنده،  حسن 
ادعای  بودن  نادرست  گواه  خود  پارک  این  در  کهنسال 
مالکیت این مدعیان است. شهرداری برای تثبیت مالکیت 
خود بر پارک در محاکم قضایی طرح دعوا کرده است. افراد 
مدعی مالکیت پارک سند رسمی موضوع ماده 22 قانون 
این  در  کمیته سازشی  این حال  با  ندارند.  را  اسناد  ثبت 
رابطه در شهرداری کاشان تشکیل شده و تا تعیین تکلیف 

قطعی با معارضان تعامل خواهد شد.
.........................

آزادسازی بخشی از اراضی منطقه لَتُحر
با  گفت:  شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس  آراسته،  مجتبی 
اشاره به جزئیات این آزادسازی گفت: به دستور دادستان 
و  ورزشی  طرح های  برای  اراضی  این  کاشان  شهرستان 
تفریحی رفع مزاحمت و آماده سازی صورت گرفته است. 
اعالم  آزاد سازی شده ۸2 هزار و ۱۱۷ متر  اراضی  متراژ 
ریال  میلیارد   ۱۸۰ اراضی  این  ارزش  همچنین  می باشد. 

برآورد شده است.
.........................

کشف پنج تن روغن احتکار شده
هرگونه  گفت:  کاشان  فرماندار  زارعی،  محمددشریف 
جرم  اساسی،  کاال های  قانونی  غیر  دپوی  گرانفروشی، 
مقررات  برابر  و  جدیت  با  متخلفان  با  و  شده  محسوب 
نانوایی ها،  به  الزم  هشدار های  وجود  با  می شود.  برخورد 
رعایت  را  بهداشتی  دستور های  آن ها  از  برخی  متاسفانه 
نمی کنند و در این زمینه دو نانوایی به علت گرانفروشی، 
نفروختن نان و تبدیل آرد به نان شیرمال مهروموم شدند.

.........................
نیاز 100 مدرسه کاشان به مقاوم سازی

محمد کتابچی، رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کاشان 
گفت: از مجموع این ۱۰۰ مدرسه، ۵۰ مدرسه باید تخریب 

و نوسازی شوند.

کاشان در نیم نگاه
آغاز به کار بخش نوزادان در بیمارستان ثامن الحجج

ثامن الحجج  بیمارستان  سرپرست  رضوی،  سادات  مریم 
 ۶ بخش ها  این  راه اندازی  برای  گفت:  بیدگل  و  آران 
 2۰۰ و  کاشان  پزشکی  علوم  دانشگاه  تومان  میلیارد 

میلیون تومان خّیران آران وبیدگلی هزینه کرده اند. 
قبل از راه اندازی بخش های نوزادان و مراقبت های ویژه 
بیمار به سایر مراکز  اعزام  به  نوزادان )NICU( مجبور 
و  متخصصان  و حضور  امکانات  فراهم شدن  با  و  بودیم 
و  آران  شهرستان  در  نقص  این  مجرب  درمانی  پرسنل 

بیدگل برطرف شد.
.........................

دستگیری سارق درهای آهنی منازل نیمه ساز
حجت اهلل بهامین، جانشین فرمانده انتظامی کاشان گفت: 
درب های  سرقت  بر  مبنی  گزارش هایی  دریافت  پی  در 
به  سارق  یک  انتظامی،  ماموران  نیمه ساز،  منازل  آهنی 
همراه خریدار اموال مسروقه شناسایی و دو متهم را در 

مخفیگاهشان دستگیر کردند. 
فقره   ۷ سرقت  به  پلیس  تخصصی  بازجویی  در  سارق 
درب های آهنی منازل در حال ساخت و چند فقره سرقت 

دیگر وسایل اعتراف کرد.
.........................

مهار حریق حوالی بازار
گفت:  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی  فدایی،  روح اهلل 
آتش سوزی محل تجمع ضایعات در جنب میدان عالمه 
فیض )سنگ( محدوده بازار بزرگ کاشان با تالش تیم های 
آتش نشانی مهار شد. در این حادثه سه دستگاه خودرو 
آتش نشانی به محل حادثه اعزام و با تالش آتش نشانان، 

آتش مهار شد.
.........................

تولید ساالنه بیش از 20 هزار تن گالب
ساالنه  گفت:  جهادکشاورزی  اداره  مدیر  مظلومی،  رضا 
بیش از 2۰ هزار تن گالب در مناطق مختلف شهرستان 
کاشان از جمله شهر های برزک قمصر، نیاسر، جوشقان 
برداشت  عملکرد  می شود.  تولید  چوگان  و  کامو  و  قالی 
برگ گل محمدی در هر هکتار ۴ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم 
این  زیر کشت  وسعت  بیشترین  برزک،  بخش  که  است 

محصول را به خود اختصاص داده است. 
.........................

رونمایی و بهره برداری از دستگاه فالسک آسفالت
بهره برداری  برای  کاشان گفت:  بخشنده، شهردار  حسن 
از این دستگاه به همراه خودرو بیش از 22 میلیارد ریال 
رو  خود  این  آسفالت  دستگاه  مخزن  است.  شده  هزینه 
و  لکه گیری  برای  آن  از  و  دارد  ظرفیت  تن   ۹ از  بیش 

ترمیم استاندارد آسفالت استفاده می شود.
.........................

آغاز طرح غربالگری بینایی
 برای کودکان سه تا ۶ سال

بیش  گفت:  بهزیستی  اداره  رئیس  متقی نژاد،  ام البنین 
شرایط  واجد  شهرستان  این  در  کودک  هزار   23 از 
بهره مندی از این طرح هستند. امسال در شهرستان، 3۱ 
پایگاه دائمی و غیر دائمی و سیار و سه پزشک متخصص 

چشم برنامه غربالگری بینایی را اجرا می کنند. 
خانواده های دارای فرزند سه تا ۶ سال با همراه داشتن 
طرح  پایگاه های  از  یکی  به  باید  کودک  شناسنامه 

غربالگری بینایی مراجعه کنند.
.........................

افزایش تسهیالت دامدار کارت به 200 میلیون تومان
برای  گفت:  جهادکشاورزی  اداره  مدیر  مظلومی،  رضا 
پشتیبانی و کمک به دامداران در تأمین نهاده ها، امسال 
اعتبار دامدار کارت از ۵۰ به 2۰۰ میلیون تومان افزایش 

یافت. 
این تسهیالت در قالب سرمایه در گردش و با باز پرداخت 
یکساله پرداخت می شود. نرخ کارمزد این تسهیالت نیز 

از ۱۱ به ۱۰ درصد، کاهش یافته است.
.........................

صادرات بیش از 44 میلیون دالر کاال
علی مراد نوروزی، مدیر گمرک کاشان گفت: در دو ماه 
گذشته ۴۴ میلیون و ۶۰۰ دالر انواع کاال از طریق گمرک 
کاشان به خارج از کشور صادر شده است. این میزان کاال 
با وزن ۵۱ هزار و 2۰۰ تن به 32 کشور صادر شده است. 

.........................
درخشش دانشجوی دکتری دانشگاه کاشان

مقطع  دانشجوی  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
مواد  فرآوری  گرایش  معدن،  مهندسی  رشته  دکتری 
سوی  از  را   ۱۴۰۱ البرز  جایزه  کاشان  دانشگاه  معدنی، 

بنیاد فرهنگی البرز کسب کرد. 
دکترای  دانشجوی  کاظمی  فاطمه  رویداد  این  در 
مهندسی معدن دانشگاه کاشان به عنوان یکی از نخبگان 

برتر علمی کشور برگزیده شد.
.........................

ارائه مشوق مالی برای ترغیب مالکان به نوسازی
و  شهری  بازآفرینی  دفتر  مدیر  هوشمندی،  مهدی 
ساخت  ازای  به  گفت:  شهرداری  فرسوده  بافت  نوسازی 
هر واحد مسکونی 3۵۰ میلیون تومان با باز پرداخت ۱۵ 
یک  ساخت  و  پروانه  صدور  درصدی   ۵۰ تخفیف  ساله، 
از جمله  فرسوده  بافت های  مالکان  برای  تشویقی  طبقه 

مشوق های مالی است که دولت در نظر گرفته است. 
طرح احیاء و بهسازی بافت های فرسوده مدت ۱۰ سال 
است که در کاشان در حال اجرا است و ساالنه بیش از 

۱۸۰ پروانه ساخت بافت فرسوده صادر می شود.
.........................

غرق شدن جوانی در استخر
گفت:  نشانی  آتش  سازمان  سخنگوی  فدایی،  روح اهلل 
جوانی 23 ساله در استخر ذخیره آب در شهر جوشقان 
قالی در شهرستان کاشان غرق شد. با اعالم این حادثه، 
نجاتگران و غواصان در محل حادثه حاضر شدند و پیکر 
اورژانس  عوامل  به  و  کردند  را خارج  این جوان  بی جان 

تحویل دادند. 
شواهد نشان می دهد که این شخص به علت لغزندگی و 
به صورت ناخواسته به درون استخر افتاده و امکان خروج 

نداشته است.

کاشان در نیم نگاه

رویداد
طرح مجدد مطالبۀ »استان کاشان« همزمان با سفر رئیس جمهور؛

مرگ تدریجی یک رؤیا..!
مردم سیلک/ با  سفر رئیس جمهور به استان اصفهان 
این دومی  البته  احتمال حضور وی در کاشان که  و 
محقق نشد،  دوباره مطالبۀ تشکیل »استان کاشان« 
راه اندازِی  گردید.  مطرح  اشخاص  برخی  سوی  از 
کارزاری برای جمع آوری امضاء و درخواست عمومی 
و  سیاسی  فعاالن  از  یکی  توسط  رئیس جمهور  از 
رسانه ای شهر که اتفاقاً در زمره ی مخالفان سرسخت 
محسوب  شهر  سابق  نماینده  ساداتی نژاد  سیدجواد 

می گردد،  از جمله این تحرکات اجتماعی است.
اقدامی که به نظر می رسد یکی از مهم ترین وعده ها 
او  نمایندگی  و طرح های ساداتی نژاد در طول دوران 
اعالم  با وجود  است.  به چالش کشیده  را  در مجلس 
و اعالن این مطالبه، ولی متأسفانه در طول این سفر 
بازخورد و انعکاس مناسبی از سوی مسئولین دولتی 
هر صورت  به  نگرفت.  این خواسته صورت  به  نسبت 
قابل  زیر  موارد  کاشان«  »استان  مطالبه  موضوع  در 

توجه است:

مشکالت  با  اخیر  سال  دو  یکی  طی  دولت   -1
و  وقت  تالش،  تمام  که  بوده  روبه رو  بحران هایی  و 
انرژی خود را مصروف حل این مشکالت و معضالت 
و  نداشته  تمامی  نظر  به  که  مشکالتی  است.  نموده 
معروف  گزاره ی  قول  به  می کند.  جلوه  حل ناشدنی 
واقعاً در حال حاضر  »شرایط حساس کنونی« دولت 
نظر  به  لذا  دارد.  قرار  ویژه ای  و  خاص  شرایط  در 
مهم ترین  )که  دولت  مصائب  هنگامه ی  در  نمی رسد 
آن تورم افسارگسیختۀ فعلی و گرفتاری های پیرامون 
تشکیل  مناقشه برانگیز  موضوع  به  ورود  است(،  آن 
داشته  قرار  دولت  کارِی  اولویِت  در  جدید  استانی 
بر  چنین مطالبه ای  اصرار  باشد. در چنین شرایطی 
صحیح  درک  عدم  و  کج سلیقگی  از  ناشی  آن هم 

شرایط جامعه و مقتضیات دولت است.

از  جدید  استان  یک  تشکیل  اینکه  از  فارغ   -2
دیگر  مهم  نکته  خیر،  یا  است  دولت  اولویت های 
در  نیز می باشد؟  مردم  این موضوع دغدغه  آیا  اینکه 
استان  آیا  نان هستند  روزگاری که مردم گرفتار غم 
شدن یا نشدن برای آنان اهمیتی دارد؟ درست است 
از جمله  که در زمان سفرهای مقامات اجرایی ارشد 
رئیس جمهور به شهر یا استانی، معموالً سعی می شود 
گفته  سخن  شهر  همان  نارسایی های  و  مشکالت  از 
شده و مطالبات مردم و مسئوالن نیز اغلب در همین 
سطح ساخت بیمارستان و جاده و نظایر آن محدود 
می شود؛ ولی مگر نه اینکه مردم شهرها و روستاهای 
اجرایی  نظاِم  اول  از شخص  دارند  سراسر کشور حق 
گالیه مند  تورم  و  اقتصادی  مشکالت  از  کشور 
از  را  کشور  مبهم  آیندۀ  باید  اینکه  نه  مگر  باشند؟ 
او پرسش گری کنند که شش ماه بعد و یک سال بعد 

بر  است  قرار  که  مانده  زمینی  بر  نارسیده  بالیی  چه 
سر آن ها فرو ریزد؟ مردمی که هر روز  بهت زده و 
مضطرب شاهد افزایش قیمت ارزاق عمومی از قبیل 
گوشت، مرغ، روغن، شیر و فرآورده های لبنی گرفته 
تا رب گوجه و مواد شوینده و روغن موتور و... هستند 
و هر صبح که از خواب بیدار می شوند خبر باالرفتن 
قیمت خودرو، طال و دالر و مسکن و اجاره بهای آن را 
می شنوند؛ آیا رمقی برای آن ها مانده تا استان شدن 

شهر خود را مطالبه کنند؟

موافقان  توجیهات  و  دالیل  مهم ترین  صدر  در   -3
شاخص های  از  فهرستی  برشمردن  استان،  تشکیل 
توسعه ای و جایگاه کاشان در مقایسه با سایر شهرها 
و برخی مراکز استان ها قرار دارد؛ اما در این خصوص 
کسب  صرف  آیا  اینکه  نخست  دارد:  وجود  نکته  دو 
توسعه  شاخص های  برخی  به  دستیابی  در  توفیق 
برای ایجاد یک استان کفایت می کند؟ برای تشکیل 
استان جدید آیا مدیرانی قابل و کارآمد وجود دارد؟ 
آیا مجموعه مدیران شهری، ظرفیت و آمادگی ایفای 
مهم ترین وظیفه یک مدیر استانی، یعنی برنامه ریزی، 
مدیریت  هوشمند،  نظارت  منابع،  بهینه  تخصیص 
مدیرکل  یک  مأموریت های  سایر  و  تعارضات  حل 
موافقان  قطعاً  دارا هستند؟  را  استان  مرکز  در سطح 
استان های  سایر  همچون  که  ندارند،  دوست  طرح 
ادارات و  به  از مدیران غیربومی  کوچک؛ مجموعه ای 

دستگاه های اجرایی گسیل شوند. 
عنوان  به  آن  از  که  توفیقاتی  همین  مگر  اینکه  دوم 
همین  با  می شود  گرفته  کار  به  شدن  استان  توجیه 
موقعیت شهرستان بودن به دست نیامده است؟ از چه 
ظرفیت هایی برای این سطح از توسعه یافتگی استفاده 
شده است که برای حل مشکالت شهرستان نمی شود 
از آن استفاده کرد؟ مگر تمام راه های رشد و توسعه 
استان  مسیر  از  منطقه  مشکالت  همه  حل  او  پایدار 

شدن کاشان می گذرد؟

4- از دیگر توجیهات تشکیل استان کاشان، مراجعات 
متعدد شهروندان، فعاالن اقتصادی و مدیران شهری 

برای انجام امور روزمره خود به مرکز استان و فاصله 
باید  پاسخ  در  است.  اصفهان  تا  کاشان  جغرافیایی 
استان  مرکز  اختیارات  از  برخی  نبود  بنا  مگر  گفت 
به فرمانداری های ویژه منتقل شود؟ در طول تبدیل 
تالش  چقدر  ویژه،  فرمانداری  به  کاشان  فرمانداری 
کاشان  به  کل  ادارات  اختیارات  از  بخشی  تا  شده 

تفویض گردد؟

چنین  تحقق  که  پذیرفت  را  واقعیت  این  باید   -5
مؤثر  نهادهای  از  بخشی  همراهِی  مستلزم  رؤیایی، 
متأسفانه  که  است  حاکمیت  در  ذی نفوذ  اشخاص  و 
هیچ یک از این دو عامل در اختیار حامیان این طرح 
استان  دغدغه  کسی  حاکمیت  ساختار  در  و  نیست 
از  ندارد؛ در چنین شرایطی چرا هر  را  شدن کاشان 
اوالً  موضوع  این  بی نتیجه  طرح  با  باید  گاهی  چند 
زمینه یأس و سرخوردگی مردم از فرجام کار و تلقی 
و  شود  ایجاد  عمومی  اذهان  در  آن  از  بیهوده  امری 
ثانیاً حساسیت بیشتر مرکز استان و تشدید اقدامات 

تحدیدکننده علیه کاشان را موجب شود؟

کاشان،  به  رئیس جمهور  سفر  قطعیت  فرض  به   -۶
تکمیل  پیگیری  همچون  مهمی  موضوعات  طرح 
جاده های مواصالتی و حادثه آفرین مانند جاده برزک، 
طرح های  سایر  تکمیل  برای  ویژه  اعتبارات  اخذ 
نیمه تمام منطقه، دسترسی و تأمین منابع پایدار آب 
راه اندازی  دارد؟  کمی  اهمیت  خانگی،  مصارف  برای 
کارزار توقف توسعه فوالد کویر و جلوگیری از فروش 
فاضالب کاشان به شرکت مذکور کمتر از جمع آوری 
اهمیت  کاشان  استان  خواسته ی  طرح  برای  امضا 

دارد؟!

7- اساساً آیا ضرورت استان شدن کاشان، مزیت ها، 
پیش نیازهای  و  الزامات  فرصت ها،  چالش ها،  معایب، 
است؟  شده  بررسی  کارشناسی  مرجعی  توسط  آن 
آیا  است؟  ابعادی  چه  دارای  طرح  این  هزینه-فایدۀ 
در موضوع استان کاشان میان نخبگان، مدیران ارشد 
و مقامات سیاسی داخل و بیرون از شهرستان اتفاق 
نظر و إجماع حاصل شده است؟ آیا گروه ها و جریانات 
سیاسی حاضر به وحدت و همکاری متقابل در مسیر 
هستند؟  کاشان  استان  تشکیل  هدف  به  دستیابی 
تدوین  جدیدالتأسیس  استان  اداره  برای  برنامه ای 

شده است یا خیر؟
به نظر می رسد همه افرادی که با نّیت خیر و دلسوزی 
مسیر  در  تحرکاتی  و  اقدامات  منطقه  آینده  برای 
ابتدا  می بایست  می دارند  بر  کاشان  شدن  استان 
نسبت به موضوعاتی از این دست اظهارنظر نموده و 
و  افکار عمومی  برای  ابعاد مختلف موضوع  تبیین  به 

کارشناسان اقدام نمایند.

چهرۀ ماه!
)از نگاه مردم سیلک(

هم  شماره  این  ماِه  چهرۀ 
»محمدشریف  به  رسد  می 
خوش قوِل  فرمانداِر  زارعی« 

کاشان!
کسی که در روزهای ابتدایی 
مسئولیتش به جوگیرانه ترین 
از  یکی  به  ممکن  شکل 
خبرگزاری ها گفت: »با هدف 
رسیدگی به مشکالت مردم و 

خدمت رسانی بهینه در جامعه، نشست هایی به صورت ماهانه با خبرنگاران 
را  نفس  تازه  فرمانداِر  آقای  قدرت،  صندلِی  گویا  اما  شد«.  خواهد  برگزار 
مسحور کرد و نشست ماهانه اردیبهشت با خبرنگاران به دسِت فراموشی 
سپرده شد. از شما چه پنهان، نفس های خرداد هم به شماره افتاد و هیچ 

رد و اثری از نشست خبری جناب زارعی در این ماه دیده نشد!

افتتاح اقامتگاه سنتی »عمارت ماندگار« در
 محور گردشگری علوی

اقامتگاه سنتی »عمارت ماندگار« صبح دوشنبه 23 خرداد در 
گردشگری  »معاون  شالبافان  با حضور  علوی  گردشگری  محور 
وزارت میراث فرهنگی«، زارعی و دانایی نیا »فرماندار و رییس 

اداره میراث فرهنگی شهرستان« طی آیینی افتتاح شد.
این اقامتگاه سنتی با معماری پهلوی و مساحت سه هزار متر، 
۵ حیاط، ۱۷ اتاق و ظرفیت 3۸ تخت اقامتی پس از مرمت و 
بازسازی با هزینه ۴۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

تاسیسات  از  یکی  به  آن  تبدیل  و  اقامتگاه  این  تجهیز  برای 
گردشگری کاشان نیز ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

ایجاد سونا- جکوزی و سالن بدنسازی در فاز بعدی توسعه این 
اولین  اقامتگاه قرار دارد و زیرساخت موزه- رستوران نیز برای 
بار در کاشان، تا یک ماه آینده به ظرفیت این اقامتگاه افزوده 

می شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: جراحی اقتصادی هر چند 
در کوتاه مدت سختی هایی دارد اما در میان مدت و 

بلندمدت به نفع مردم است.
شورای  در  پنجشنبه  بامداد  ساداتی نژاد  سیدجواد 
دشوار  شرایط  در  افزود:  که  بیدگل  و  آران  اداری 
غذا  تامین  می کشد  زبانه  هرروز  قیمت ها  که  جهانی 
و کاالی اساسی مورد نیاز مردم ساده نیست، چرا که 
در برخی کشورها این موارد سهمیه بندی شده است.

کشاورزی  جهاد  مجموعه  تالش  همه  داد:  ادامه  وی 
رفع مشکل مردم و کمک به خانواده کشاورزی است، 
هرچند فراوانی کاال را داریم، اما گرانی نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی مصرف 
سخت  بسیار  کار  کرد:  خاطرنشان  هستیم  تولید  و 
است، چرا که از یک سو نگران باال رفتن قیمت برای 
مصرف کننده هستیم و از سوی دیگر تولید باید انجام 
از  از مصرف کننده، حمایت  این رو حمایت  از  شود، 

تولیدکننده نیز هست.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: باید مرغ، تخم مرغ 
صحبت  آن  قیمت  مورد  در  تا  باشد  قرمز  گوشت  و 

کنیم.
ارز  اگر  نکنید  فکر  اینکه  به  اشاره  با  ساداتی نژاد 
ترجیحی حذف نمی شد شرایط خوب بود، بلکه تورم 

آن  از وضعیت کنونی بسیار باالتر بود.

ارز  از  استفاده  تداوم  صورت  در  اینکه  بیان  با  وی 
نوع  این  تومان  میلیارد   2۰ باالی  امسال  ترجیحی 
ارز نیاز داشتیم، اضافه کرد: تامین این مقدار ارز کار 
به  را  زیادی  های  مشکل  و  بود  سختی  بسیاربسیار 
همراه داشت اما در دراز مدت حذف آن به نفع تولید 

کننده است.
مصرف  و  کننده  تولید  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر 

این شرایط  از  تا  کنند  یکدیگر کمک  به  باید  کننده 
احترام مردم  بدانند مورد  تولیدکنندگان  عبور کرده، 

هستند.
هزار  سویایک  کشتی  یک   امروز  افزود:  نژاد  ساداتی 
داریم  تالش  داردو  قیمت  تومان  میلیارد   3۰۰ و 
و  کرده  تامین  کننده  تولید  برای  درگردش  سرمایه 
خرید تضمینی مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز را داشته 

باشیم.
وی با بیان اینکه تولیدکننده برای دریافت تسهیالت 
بانک  مسئوالن  به  خطاب  ندارد،  استعالم  به  نیاز 
کشاورزی آران و بیدگل تاکید کرد: ظرف یک هفته 

کل تسهیالت تولیدکنندگان  پرداخت شود.
وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: برای کاشان و آران و 
بیدگل در سفر رئیس جمهور مصوبه های خوبی لحاظ 
این  در  می خواهیم  سرمایه گذاران  از  که  است  شده 

منطقه سرمایه گذاری کنند.
پرورش  نمک،  دریاچه  بحث  در  گفت:  ساداتی نژاد 
طرفی  از  شده،  آماده  خوبی  برنامه های  کویر  و  شتر 

جنگل های تاغ باید حفظ اما نباید مانع توسعه شود و 
مسووالن در این زمینه باید طرح و برنامه ریزی داشته 

باشند.
وی اضافه کرد: در خواست های مربوط به راه، دانشگاه 
فرهنگیان، تقسیمات کشوری و کارخانه شیر پیگیری 
استثنایی  شهری  بیدگل  و  آران  همچنین  می شود، 
آن  طبیعی  و  انسانی  مختلف  ظرفیت های  و  است 
منحصر به فرد است که باید در جهت توسعه منطقه 
به کار گرفته شده اتحاد و همبستگی موجود حفظ و 

از اختالف ها پرهیز شود.
در نشست شورای اداری آران و بیدگل که از ساعت 
2۱ آغاز شد و تا بامداد پنجشنبه ادامه داشت، جمعی 
از مسئوالن این شهرستان از جمله نمایندگان مردم 
شوراهای روستا، شهر، بخش و شهرستان و استان به 
تبیین برخی مطالبه های مردمی پرداختند و مساعدت 

دولت سیزدهم را در این زمینه ها خواستار شدند.
وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه سفر به آران و بیدگل 
در  وزارتخانه  این  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  نیز 
سراسرکشور و به ویژه استان اصفهان از طرح الگوهای 
زمینه های  در  بر  کم آب  گیاهان  سمت  به  کشت 

تسهیالتی و اعتباری کمک می کند.
تولید  قطب های  از  یکی  عنوان  به  اصفهان  از  وی، 
گوشت و شیر در کشور نام برد و افزود: کشاورزان و 
دامداران اصفهانی ظرفیت های بسیار خوبی را در این 
استان ایجاد کرده اند و حتی منشا تحوالتی در سایر 

استان های قطب کشاورزی بوده اند.
وی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی نگاه ویژه ای به 
حوزه کشاورزی استان اصفهان با  توجه به مشکالت 
منابع آبی در این استان دارد و تالش می کند با توسعه 
کشت کم آب، استان را و به سمت کشت گلخانه ای 

سوق دهد./ ایرنا

ساداتی نژاد:
جراحی اقتصادی به نفع مردم است!
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به مناسبت سه سالگی اهل کاشانم
معتقد به اصول حرفه ای رسانه  

مهدی سلطانی راد

اگر  امروز  عالم  در  رسانه داری  و  رسانه  کار 
فرهنگی،دست  فعالیت  سخت ترین  نگوییم 
در  فعالیت  های  زیرشاخه  دشوارترین  از  کم 
حوزه فرهنگ است،بدان معنا که حاصل تالش 
برای ادای درست وظیفه اطالع رسانی در کنار 
با کمترین تنش  جلب رضایت مخاطب همراه 
با برخی مسئوالن مسئولیت گریز و گریزان از 
پاسخگویی را باید بتوان به عنوان یک محصول 

رسانه ای عرضه کرد.
رسانه محلِی »اهل کاشانم« این روزها در حالی 
سه سالگی اش را جشن می گیرد که با تسهیل 
ارتباطی  ابزارهای  انواع  به  عمومی  دسترسی 
نوین و به موازات آن رکود زجرآور و تاسف بار 
رسانه های مکتوب به دالیل مختلف، به تدریج 
در میان عموم ساکنان منطقه کاشان و حتی 
درخور  جایی  جغرافیا  این  مرزهای  از  بیرون 
به  آرام  آرام  و  کرد  پا  و  دست  خویش  برای 

رسانه ای تقریبا مرجع در منطقه تبدیل شد.
رسیدن به چنین جایگاهی البته که آسان نبود. 
زحمتش  که  باشد  این  عقیده  را  برخی  شاید 
نوشتن دو خط خبر است و گاهی تنظیم خبر 
طرفه العینی  به  و  ادارات  از  رسیده ای  خام 
انتشارش و بالفاصله رؤیتی چند هزارنفری، اما 
چیزی که اهل کاشانم داشت و کماکان دارد و 
برخی از شبه رسانه هاِی مجازِی گاه زردنویِس 
اعتقاد  ندارند،  و  نداشتند  منطقه  و  شهرستان 
به لزوم مسلح بودن به سواد رسانه و »رعایت 
حرفه ای«  خبرنویسی  استانداردهای  و  اصول 

است.
مورد دیگر بازتاب دادن و انعکاس صدای مردم 
است که در عالم رسانه امتیازی بزرگ محسوب 
را  بیشتری  های  توده  تواند  می  و  می شود 
دلبسته و همراه یک رسانه کند و چنین است 
از  اهل کاشانم پس  در  بوده ایم  بارها شاهد  که 
مردم،  جانب  از  ای  دغدغه  و  موضوع  انتشار 
مسئوالن به تکاپوی پاسخگویی و مرتفع کردن 

مشکل پرداخته اند.
وجه دیگری که به گمانم سبب شده اهل کاشانم 
محلی  رسانه های  دیگر  با  متفاوت  شکلی  در 
مفاخر  یاد  و  نام  کند،برجسته کردن  جلوه گری 
و بزرگان این منطقه در همه رشته و رسته ها 
و هنرها و جایگاههاست که برخی از آنها یا به 
مظلومانه  ترین وجه ممکن ) گاه عامدانه ( نامی 
از آنها در تریبون های رسمی نیست یا کم کم از 
ذهن و یاد اهالی این منطقه رخت بر بسته اند.
خبری  پایگاه  فعالیت  سالروز  تبریک  ضمن 
این  در  همکار  تالش گران  به  اهل کاشانم 
می  اکتفا  خط  چند  همین  به  محترم،  رسانه 
فعالیت  روزگار  مابقی  در  آنان  برای  و  کنم 

فرهنگی شان آرزوی توفیق و سعادت دارم.

گهگاهیحرف های

سامان  به  کاشان  ورزش  روز  و  حال  سلطانی راد/  مهدی 
نیست. مصادیقش را هم می شود از موقعیت مکانی حقیرانۀ 
مثل  رشته ها  برخی  سنگین  خواب  شهرستان،  ورزش  اداره 
هم  و  شهرستان  داخلی  سطح  در  هم  دوومیدانی  و  والیبال 
اداره  بودجه ای  خجالت آوِر  اوضاع  لیگ،  مسابقات  سطح  در 
ورزش در بین شهرستان های استان، حاشیه های جابه جایی 
مسئوالن هیئت فوتبال، همچنان راکدماندن برخی تأسیسات 
نیمه کاره مثل سالن سه هزارنفری و ده ها مورد دیگر نمونه 

آورد.
هم  شهرستان  کالن  مسئوالن  گفت  قطعیت  به  می شود 
نشناختن  به رسمیت  در  فعلی،  دولت  هم  و  قبلی  دولت  در 
دولت  در  بودند!  متفق القول  کاشان  ورزش  نام  به  مسئله ای 

قبل، مدیران کالن شهرستان حتی یک 
جمله درباره وضعیت ورزش شهرستان 
نگفتند و دولتی های امروزی هم که در 
بیشتر  البته  که  جذاب شان  شعارهای 
جنبه تبلیغات دارد، هیچ رد و اثری از 
پدیده اجتماعی ورزش به عنوان عامل 
از  بسیاری  درمان  راه  و  عمومی  نشاط 

آالم جامعه نمی بینیم!
دلسوز  فعاالن  از  برخی  بین  این  در 
اعتراض  علم  گهگاه  شهرستان  ورزش 
اوضاع  درباره  پاسخگویی  درخواست  و 
بخش  در  ویژه  به  شهر  ورزش  آشفته 
بلند  حرفه ای  ورزش  پتانسیل های 

می کنند؛ اما چه سود که گوش شنوایی نیست!
این بار جعفر سایه آفتابی از فعاالن شناخته شدۀ بسکتبال 
به  هم  اکنون  هم  که  هیئت  این  پیشین  رئیس  کاشان،  در 
عنوان عضو هیئت رئیسه آن در خدمت بسکتبال کاشان است، 
بیان  به  سیلک،  مردم  با  انتقادی  و  فشرده  گفت و گویی  در 
پاره ای از مطالبات اهالی ورزش شهرستان از مسئوالن محلی 
به ویژه در بخش ورزش حرفه ای پرداخت که گزیده اظهارات 

وی را در پاسخ به پرسش های ما در ادامه می خوانید.

ورزش نزد مسئوالن این شهر جایگاه ندارد 
این روزها مایل بودم درباره حال و روز ورزش کاشان صحبت 
و  بیان  صحبت ها  این  می تواند  کجا  گفتم  خودم  با  کنم، 
مردم  خب  بگویم؟  کسی  چه  به  اصاًل  شود؟  زده  تلنگری 
کاشان که یقیناً ورزش را دوست دارند. دوست هم می دارند 
که ورزش شهرشان در لیگ های مختلف کشور شرکت کند و 
نتایج خوبی هم بگیرد. دوست دارند به سالن ها بیایند و مثل 
گذشته تیم های شهرشان را تشویق کنند؛ اما چنین امکانی 
گویا وجود ندارد. چرا؟ چون به نظر می رسد ورزش در این 

شهر و نزد مسئوالنش جایگاهی ندارد.
با سایپای  جایی که کارخانه فوالد و سایپا دارد. سایپای ما 
و  رده ها  تمام  و  لیگ ها  اکثر  در  که  دارد  تفاوتی  چه  کرج 
مبارکه  فوالد  یا  و سرمایه گذاری می کند؟  تیم داری  رشته ها 
در  آقایان  و  خانم ها  با  والیبال  و  فوتبال  و  هندبال  در  که 
لیگ ها حضور دارد. فوالد کاشان چه تفاوتی با فوالد اصفهان 

نیستند؟  استان  ساکنان  از  جزیی  کاشان  مردم  مگر  دارد؟ 
مگر کاشانی ها جزیی از ایرانیان نیستند؟ چرا ما نباید اینجا 
از حضور صنایع و شرکت های عظیم صنعتی بهره ورزشی و 

اجتماعی ببریم؟
من از حوزه مسئولیت و ساختار مدیریتی این صنایع اطالعی 
و  امکانات  کمترین  با  که  است  سال  چندین  ما  ولی  ندارم؛ 
نازل ترین هزینه ها و در اصل با کمک مردم در بسکتبال ایران 
مشغول فعالیتیم اما چرا کمک صنایع و دولت با هزار التماس 
و تضرع به ورزش این شهر، ناچیز و قطره چکانی است؟ بعضاً 
سالیانی است که شرکت فوالد کمک هایی به بسکتبال کاشان 
و  اقتصادی  جایگاه  با  شهری  برای  موارد  این  اما  کند؛  می 

صنعتی کاشان، بسیار ناچیز است و کافی نیست. 
هیچ کجای ایران مانند کاشان این تعداد 
سالن ورزشی که خیرین ساخته باشند 
و  کارخانجات  خب  ولی  ندارد؛  وجود 
صنایع کاشان آن قدمی که باید، برای 

ورزش این شهر برنمی دارند. 
هم  سایپا  و  فوالد  مثل  کدام شان  هر 
عدم  این  برای  خاصی  دالیل  البته 
گله مندیم  هم  ما  ولی  دارند  همراهی 
ولی نمی دانیم با چه کسی مطرح کنیم. 
به چه کسی، به کدام مسئول مراجعه 
کنیم؟ مردم که البته با نظر و مطالبات 

ما موافق اند. 
مردم در رشته های مختلف که کاشان 
پتانسیل دارد، تیم سوپرلیگی و دسته یکی می خواهند. مردم 
که خب طرف قضیه نیستند؛ اما در این شهر به کدام مسئول 
بگوییم که کاشان در والیبال و بسکتبال و دوومیدانی استعداد 

و پتانسیل دارد؟ 

بگویید نمی توانیم تا کارشناس ها و کاربلدها بیایند 
اکثر  در  باید  و...  اصفهان  گرگان  آبادان،  آمل،  اراک،  چرا 
آنجا شهرداری  ببینید.  را  گرگان  شما  باشند.  حاضر  لیگ ها 
سال هاست برای بسکتبال هزینه می کند و مردم هم با آن ها 

همراه اند و امسال هم قهرمان لیگ برتر شدند.
اجرا  و جدول  آسفالت  و  بسازد  بوستان  بیاید  اگر  شهرداری 
شادابی  ایجاد  در  مشارکت  پس  نکرده.  خاصی  کار  که  کند 
و نشاط اجتماعی کجاست؟ آیا مردم کاشان دو سال پس از 
کرونا که کلی داغدار شدند و آسیب دیدند و روحیه های شان 
صدمه دید نیازمند شادابی و تحول روحیه نیستند؟ مسئول 
مسئول  کدام  کیست؟  شهر  این  در  شادابی  و  نشاط  ایجاد 

می خواهد این حیطه را پاسخ گو باشد؟
ساخته  ما  عهده  از  بگویید  بیایید  نمی توانیم.  بگویید  بیایید 
نیست تا افراد کارشناِس کنار نشسته و دارای برنامه بیایند و 
ورزش مضمحل شده و  این شهر را درمان و به تقویت روحیه 

شادابی و نشاط اجتماعی اقدام کنند. 
سال ها پیش مرحوم حجازی برای والیبال و آقای پویان برای 
اما احساس  رفتند؛  و  بسکتبال کاشان سرمایه گذاری کردند 
این  خب  نشدند.  حمایت  مسئولین  طرف  از  است  این  من 

ایفای مسئولیت چه سود و فایده ای برای شهر دارد ؟برویم به 
اینها بگوییم فکری به حال ورزش شهر کنند؟ برویم به اینها 
بگوییم شهر غیر از آسفالت و جدول چیزهای دیگری هم نیاز 
دارد؟ خب اآلن سئوال این است که شماها -مسئوالن-  این 

همه سال برای نشاط جوانان در شهر چه کردید؟ 

شورای شهری که از زیر بار مسئولیت فرار کرد
اداره  مردم  توسط  اغلب  اگر  هم  ورزشی  هیئت های  همین 
نشوند که ورزش کاشان کاًل تعطیل است. شهرداری کاشان 
و  کمک  فوتبال  و  بسکتبال  و  هندبال  به  دوره ای  در  البته 
در لیگ های کشوری از این رشته ها حمایت کرد؛ اما پیگیر 

ادامه اش نشد ولی شورای شهر اصاًل و ابداً. 
شاید برای دیگر حیطه های شهر قدمی برداشت؛ اما از ورزش 
شهر هیچ حمایتی نکرد و از زیر بار مسئولیت فرار کرد. من 
گفت وگو  و  مراوده  شهر  شورای  عضو  چند  با  که  قبل ترها 
داشتم، احساسم این است که گویا این ها دوست ندارند کسی 
خارج از زمان و وقت کاری مزاحم شان شود!! و این که از زیر 

چالش فرار می کنند خیلی بد است. 
شادابی  نباشد  دردسر  و  چالش  تا  بدانند  دوستان  را  این 

عمومی و نشاط اجتماعی به دست نمی آید.
خب شما آقا و خانم مسئول، اگر توان جذب پول و بودجه 
عادی  شهرونِد  مِن  با  توفیری  چه  ندارید  شهر  ورزش  برای 
اما  نمی کنند؛  اعتراضی  البته  االن  مردم  داری؟  معمولی  و 
مسئوالن کاشان بروند ببینند گرگان و قم و اصفهان چگونه 

در ورزش عزم و همت برای تیم داری دارند.
دلخوشی  و  است  مدعی  بسکتبال  در  همیشه  که  گرگان 
مردمش به همین تیم شهرشان است و مسئوالن قم هم که 
رفتند تیم بسکتبال شیمیدر را از تهران به این شهر آوردند تا 
برای مردم شان اندکی مشغله فکری و روحیه بخش و جذاب 

ایجاد کنند.
در اصفهان که فوالد مبارکه و ذوب آهن همیشه قطب ورزش 
دیگِر  صنعتی  خصوصِی  شرکت های  شهر  این  در  و  بوده اند 

فعال در ورزش هم هستند.

این فاصله ها بغض ایجاد می کند
به  فرماندار؟  شهردار؟  به  بگوییم؟  کسی  چه  به  را  این ها  ما 
کدام شان بگوییم به داد ورزش شهر برسید؟ به کدام مسئول 
بگوییم شما در قبال شادابی جامعه و ورزش جوانان شهر هم 

مسئولیت دارید و باید حمایت کنید؟ 
در  سال  هر  قبل  سال   ۵ حدود  از  کاشان  بسکتبال  هیئت 
مسابقات کشوری حاضر است و چراغ حضورش را اغلب در 
لیگ یک با هر زحمتی هست روشن نگه می دارد. مثل امسال 
که با زحمت و مشقت در لیگ یک حاضر شدیم آن هم با 
۱۵۰ میلیون بودجه. مسئوالن کاشان اگر چند هفته پیش در 
کنار ۵۰۰ تماشاگر مشتاق کاشانی به سالن تختی می آمدند 
رقیب ما یعنی پیکان را با 3 و نیم میلیارد بودجه و بازیکن 
آمریکایی اش مشاهده می کردند! انسان با دیدن این فاصله ها 

بغض می کند.
چه کسی در این شهر جواب گوی این داستان است؟

عادت ها
بهروز افشاری

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

عادت، یک برنامه و جریان عادی رفتاری است 
که به طور منظم تکرار شده و گاهی به صورت 
شما  از  بسیاری  شاید  می دهد.  رخ  ناخودآگاه 
انجام  روزانه  که  کار هایی  اکثر  که  کنید  فکر 
انتخاب های  و  تصمیم گیری  حاصل  می دهید، 

آگاهانه شماست، درحالی که این گونه نیست.
عادتی  هر  و  عادت هاست  از  سرشار  ما  زندگی 
اثر  طوالنی  نسبتا  زمانی  در طی  کوچک  حتی 
مانند  عادت ها  دارد.  ما  کارکرد های  بر  زیادی 

درختان و ریشه های آن ها هستند.
آن ها هرچه قدیمی تر باشند، بزرگ تر می شوند، 
سخت تر  و  می شود  عمیق تر  ریشه هایشان 
می توان آن ها را از ریشه درآورد. بعضی از آن ها 
به قدری بزرگ می شوند و ریشه می دوانند که 
شک می کنی تالشت برای ریشه کن کردن آن ها 
ثمری داشته باشد. با وجودی که پذیرفتن این 
مسئله سخت نیست، اما تغییر عادت ها سخت و 

دشوار است.
قدری  به  که  است  این  عادت ها  عمده  مشکل 
نه  که  هستند  چشم پوشی  قابل  و  کوچک 
آن ها  انجام  بابت  را  ما  کسی  نه  و  خودمان 
را  زندگی مان  آرامی  به  ولی  نمی کند  سرزنش 

شکل می دهند.
می شویم  متوجه  انتخاب،  تئوری  به  نگاهی  با 
و  کرده  انتخاب  را  خود  رفتارهای  اکثر  ما  که 
انتخاب ها را به عادت هایمان تبدیل  سپس این 
کرده ایم. پس همانطور که یک روز یک رفتار را 
انتخاب کردیم که انجام دهیم، قدرت و اختیار 
واقع  انجام ندهیم و در  را  را داریم که آن  این 

عادت های خود را تغییر دهیم.
شدن،  بیدار  زود  صبح  مثل  خوب  عادت های 
کردن،  ورزش  خواندن،  کتاب  شکرگزاری، 
داشتن برنامه کاری و یا تحصیلی منظم، لبخند 
خیلی  و  بودن  مثبت نگر  نکردن،  قضاوت  زدن، 
زندگی  تا  می کنند  ما کمک  به  دیگر  چیزهای 

بهتری بسازیم.
حتی مشکالت روانشناختی نیز می توانند ناشی 
از عادت های رفتاری باشد که خودمان از روی 
یا غمگین  انتخاب کرده ایم. حتی شاد  ناآگاهی 
بودن، برعکس آنچه ما فکر می کنیم که وابسته 
دنیای  از  چیز  هر  از  بیشتر  است،  محیط  به 
درون خودمان و عادت های فکری ما سرچشمه 
می گیرند. در واقع نقش عادت ها را هم در دنیای 

بیرون و هم درون خود می توانیم ببینیم.
نقش عادت ها در زندگی برای ما مشخص است. 
و  شدن  راحت تر  برای  ما  مغز  که  می دانیم  ما 
مصرف انرژی کمتر به دنبال این است که انجام 
انسان  زندگی  کند.  تبدیل  عادت  به  را  کارها 

وابسته به عادت هاست.
اگر عادت ها نبودند ما هر روز صبح برای مسواک 
آوردن خودرو  بیرون  یا  بند کفش  بستن  زدن، 
انرژی  و  وقت  باید  کردن  تایپ  یا  پارکینگ  از 
زیادی صرف می کردیم، درست مثل اولین باری 
که گره زدن بند کفش یا مسواک زدن یا تایپ 
کردن را آموختیم. از دیدگاهی مثبت نسبت به 
اشاره کنم  نیز  نکته  این  به  بهتر است  عادت ها 
و  دارند  مشترک  ویژگی  یک  موفق  افراد  که 
این  به  این  است.  خوب  عادت های  داشتن  آن 
معنا نیست که عادت های بد ندارند، بلکه تعداد 

عادت های خوب آن ها بیشتر است.
نیستند.  نابغه  یا  باهوش تر  لزوما  موفق  افراد 
آن ها عادت های بهتری دارند. به قول ارسطو، ما 
انجام می دهیم.  همان چیزی هستیم که مکرر 
عمل  یک  بودن  موفق  یا  بودن  خوب  بنابراین، 

نیست بلکه یک عادت است.
است  اهمیت  حائز  نیز  نکته  این  ذکر  پایان  در 
که آسیب شناسی، مقدمه درمان است. بنابراین، 
شناخت عادت ها، مقدمه ای برای ترک عادت های 
بد و جایگزینی آن ها با عادت های خوب و جدید 
خواهد بود. کتابی که در انتها معرفی شده است، 
به شما کمک خواهد کرد تا عادت های خود را 
شناخته و قدمی بلند به سوی موفقیت بیشتر در 

زندگی تان بردارید.

معرفی کتاب
اثر جیمز کلییر، مترجم:  کتاب خرده عادت ها، 

زهرا صادقی، انتشارات میلکان
این کتاب به شما کمک خواهد تا هر روز یک 
 درصد بهتر شوید، از خطاهایی که بیشتر مردم 
پرهیز  می شوند  مرتکب  عادت ها  تغییر  هنگام 
را  خودتان  و  کنید  پیدا  قوی تر  هویتی  کنید، 
پرمشغله  وقتی  باشید، حتی  داشته   باور  بیشتر 
پیدا  وقت  خوب  عادات  ایجاد  برای  هستید 
کنید، اگر از برنامه تان جامانده اید، دوباره آن را 
این که چگونه  از همه  و مهم تر  پیگیری کنید 

این ایده ها را در زندگی واقعی عملی کنید.
 

حال و روز ورزش کاشان در گفت وگو با جعفر سایه آفتابی؛یادداشت

رقابت تیم 150 میلیونی با حریف 3 میلیاردی بغض آور است

نوروزعلی واثقی / السالم علی یا اهل ال اله 
از روی  این را  اله اال اهلل.  اال اهلل، من اهل ال 
تابلویی که ابتدای مزار نصب شده می خوانم تا 

آخر و بعد راهم را می کشم طرف قبرها. مزار خاموش و هوا 
ابری است. قبرها رنگ سفید خود را باخته اند. 

در میان قبرها قدم برمی دارم. باد سردی از سمت دشت های 
پایین دست روستا می وزد و صدای اهالی آبادی که در دشت ها 
می آورد.  خود  با  جسته وگریخته  را  هستند  کار  به  مشغول 
گام هایم را آهسته تر می کنم. قبرهای تازه، قدیمی، فرسوده، 
بدون سنگ و گورهای خالی. هرچند وقت که می آیم حداقل 

چند سنگ قبر تازه و شکیل می بینم. 
بازماندگان این قبرها هر هفته پنجشنبه عصر با گل و گالب 
را  سنگ  سنگ قبرها،  پای  می نشینند  می آیند  شیرینی  و 
غروب  تا  و  می خوانند  سوره ای  و  حمد  می دهند،  شستشو 
منتظر فاتحه خوانی بقیه می مانند. از ابتدای مزار که حرکت 
از روی همه چشم  را دیدم.  تازه ای  کردم، خیلی سنگ های 

می گردانم و می نشینم کنار یک قبر. 
برگ های مرده ای را از روی قبر کنار می زنم. سنگ قبر مدت ها 
بود که شسته نشده بود ِگل والی شیارهای سنگ قبر را پرکرده 
بود و مشخصات متوفی به زحمت قابل رؤیت بود: آرامگاه میرزا 
تاریخ   ،۱3۰۰ تولد  ...تاریخ  میرزا  حاج  جالل...فرزند  محمد 
بود. سیمان های  وفات ۱3۵۱. قبرش خراب و فرسوده شده 

و  برداشته  ترک  زمان  مرور  طی  قبر  کنار 
ترک ها به داخل قبر رخنه کرده بود. 

به اطراف قبر نگاه کردم و به صف طویلی که 
خود  النه های  سمت  به  سنگ  جای جای  از  ریزه ها  مورچه 
درست کرده بودند. چه چیزی را از داخل این سنگ ها با خود 

در النه انباشته می کردند نمی دانستم. 
در این حین مورچه سوار درشتی را دیدم که با شتاب داخل 
با سوسک  این رخنه های قبر شد. طولی نکشید که  از  یکی 

نیمه جانی از همان رخنه بیرون آمد. 
یادم  فاتحه خوانی  ادامه  اصاًل  او.  جز  نکردم  فکر  هیچ چیز  به 
رفت. سوسک قهوه ای براق و بزرگ بود. مورچه سوار او را به 

دنبال خود می کشید. 
هر دم یک جای آن را می چسبید و جای دیگر را رها می کرد. 

سوسک هنوز جان داشت. دست وپاهایش تکان می خورد. 
مورچه  می گرفت.  گاز  می توانست  که  را  او  هرجایی  مورچه 
حریص بود. یک مورچه سوار دیگر از راه رسید و به مورچه 

دیگر پرید. 
سوسک را رها کرده و با او مشغول جنگ شد. باالخره بعد از 
مدتی مورچه تازه وارد، مورچه دیگری را مغلوب کرد. مورچه 
مغلوب شده ته خود را گاز گرفته و به خود می لولید. مورچه 

پیروز سوسک را به دندان گرفت و برد.
۱ مرداد ۱3۸۴

خزان زده

حیف از تو و من که این چنین زردیم 
 از آمدِن بهار دلسردیم

افسوس! گذشت آنکه مي گفتیم: 
از باوِر خویش بر نمي گردیم

گفتیم که نوبهار مي مانیم 
پژمرد غرورمان؛ کم آوردیم

پابند خزان شدیم و لب بستیم 
 در باغ، گِل سکوت پروردیم!

در شاخه ي ما امیِد رویش بود
 با خویش اگر چنین نمي کردیم

امروز »کناِر هم« نمي روییم
 امروز من و تو حاصِل »فردیم«
خورشید به باِغمان نمي تابد
 ناچار تماِم روز، شبگردیم!

گه گاه به جرم ناهماهنگي 
 سیلي خوِر دست هاي نامردیم

از جوِر خزان اگرچه باید گفت 
 آزرده ز باغباِن بي دردیم

انگار به چشم او نمي آییم! 
بر چهره ي باغ، توده ي َگردیم

»مهشید«! تماِم باغ خواهد سوخت 
شاید تو و من به قبل برگردیم...

تجّلیان  مهشید 

شعر

پذیرش آگهی
در هفته نامه »مـردم 

سیـلک«
031- 55466832

مزار

کاِج سبز شماره ششم با 
موضوع »خانه« منتشر شد 

بهار  ویژه  کاج سبز  ادبِی  هنری  فرهنگی  دوفصل نامه 
»خانه«  موضوع  با  ششم(  )شماره   ۱۴۰۱ تابستان  و 

منتشر شد.
تهیه  صفحه   3۷۰ در  که  سبز  کاج  شماره،  این  در 
شده است، در چهار بخِش ویژه، داستان، بوم و شعر 
تاریخ،  منظر  از  و  جامع  صورت  به  خانه  حکایت  به 
روایت،  مانند  قالب هایی  در   .. و  سینما  معماری، 
پرداخته شده   .. و  یادداشت، داستان، شعر  گفت وگو، 

است. 
بومی  و  ایرانی  فرهنگ  در  خانه  به  دیگرگونه  نگاهی 
کاشان، آسیب شناسی آنچه در پس توسعه شهری بر 
سر بافت های تاریخی ای آمد که »خانه« را در دل خود 
جا داده بودند، روایت روند احیا و بازآفرینی چندی از 
اوایل دهه ۷۰ و  بناها و خانه های تاریخی کاشان در 
و  بافت  با هدف رونق  برخی خانه ها  احیای  همچنین 
تبدیل آن ها به مراکز فرهنگی و بوم گردی و اقامتی از 
سوی عوامل آن، تحلیل و بررسی آنچه تاکنون بر بافت 
از  انبوهی  و  رفته  و خانه های کهنش  کاشان  تاریخی 
مطالب دیگر موضوع دوفصل نامه فرهنگی هنری ادبِی 
»عطیه  مدیرمسئولی  به  ششم  شماره  در  سبز  کاج 

جوادی راد« و سردبیری »محمود ساطع« است.
و  ادبیات  و  شعر  حوزه  فعاالن  از  زیادی  شمار 
و  معماری  و  تاریخ  حوزه  پژوهشگران  و  رسانه 
حوزه ی  پیشین  مدیران  و  سیاست گذاران  همچنین 
حضور  با  سبز،  کاج  از  شماره  این  در  میراث فرهنگی 
خود به غنای این شماره از کاج سبز اهتمام ورزیده اند.
این  قبلی،  پرونده محوِر  کاج سبز همچون شماره های 
بار نیز با موضوعی دیگر در دسترس مطبوعه خوان های 
این  است.  گرفته  قرار  ویژه  موضوعات  به  عالقه مند 
شماره کاج سبز را می توانید از طریق مراکز فرهنگی، 
)موزه  کاج  تاریخی  خانه  همچنین  و  کتابفروشی ها 

منوچهر شیبانی کاشان( تهیه کنید.

علی خالوئی/ کنشگر حوزه محیط زیست
حدود ۷/۷ درصد از کل مساحت ایران را مناطق چهارگانه محیط 
میلیون  داده است، چیزی حدود ۱2  اختصاص  به خود  زیست 
هکتار؛ اگر ایرانیان به دنبال حفظ حیات و زندگی در ایران هستند 
و تأمین آب، )دایر شدن چشمه ها و قنوات( گریزناپذیرست که این 
مناطق را ابتدا حفظ کنند، زان پس توسعه دهند. مناطق چهارگانه 
محیط زیست عبارتنداز : »مناطق حفاظت شده«، »ذخیره گاه های 

حیات وحش«، » آثار طبیعی« و نهایتاً »پارک های ملی«
کارکرد مناطق چهارگانه محیط زیست، »حفاظت از زی گونگی« یا 
همان »تنوع زیستی«ست، کارکرد قابل توجهی که هم می تواند 
هم  باشد،  محلی  جوامع  برای  ثروت  تولید  و  اکوتوریسم  منشأ 
ضامن»بقا و سالمتی جامعه«، »طبیعت« و »تولید آب«؛ پائین ترین 

یا اولین سطح این مناطق »مناطق حفاظت شده«ست.
ریاست محترم جمهور؛

از سال ۱3۸۹ که منطقه حفاظت شده برزک-قمصر در زمره ی 
سال  دوازده  گرفت،  قرار  چهارگانه  مناطق  رده بندی  پائین ترین 
می گذرد. متأسفانه بدون هیچ گونه ارتقای سطح کیفیت حفاظتی 
و رده بندی. با عنایت به پتانسیل های قابل توجه در بخش های 
جانوری، پرنده نگری و گیاهی و رکورد »گربه سانان بزرگ جثه ی« 
همچون »پلنگ ایرانی« انتظار می رود، ارتقای منطقه ی مذکور 
بیش از پیش به مداقه گذاشته شود. حاال که جنابتان به اتفاق 

تیم هیأت دولت در استان اصفهان حضور بهم می رسانید، جامعه ی 
زیست محیطی و آحاد مردمان تمدن سیلک در شهرهای قمصر، 
برزک، جوشقان قالی-کامو و کاشان یکی از انتظارشان ارتقای سطح 

کیفیت این منطقه ست.
چهار سال قبل طی یادداشتی پتانسیل های این عرصه را بازگو 

کردیم، ولی متأسفانه هیچگاه دیده نشد!؟
هزار  حدود ۶۰  مساحتی  با  برزک-قمصر،  حفاظت شده  منطقه 
هکتار، بخشی از ارتفاعات حوزه ی آبخیز دشت کاشان، در سه شهر 
برزک، قمصر، کامو و جوشقان قالی؛ و حوزه ی آبریز کاشان، آران 
و بیدگل، ابوزیدآباد و نوش آباد را متاتر می شود. این منطقه دارای، 

۱۰3 گونه پرنده و 22 گونه پستاندار و ده گونه خزنده است.
میزبان  منطقه؛  این  آمارها می گویند  ریاست محترم جمهوری؛ 
یک پنجم پرندگان، ده درصد پستانداران و پنج درصد خزندگان کل 
ایران ست. و در بخش گیاهی تنها دو گونه ی گیاهی منحصر به فرد 
که  گیاه«  »زرین  و  کرمانی«  »آویشن  هم چون  ملی،  سطح  در 
رویشگاه های در وسعت »اجتماعات گیاهی« را تشکیل داده اند، 

نشان از غنی بود مراتع این منطقه ست.
ریاست محترم  جمهوری؛ توانمندی های زیستی و تنوع گونه ی این 
منطقه بر مدیران و کارشناسان استانی نیز پوشیده نیست، لذا با 
استناد نظرات ایشان، که از قضا از منظر زیستی کم از مناطق 
چهارگانه ی هم چون »پارک کاله قاضی« در فاصله ی 3۰ کیلومتر 
ندارد، شایسته است و انتظار می رود به »پارک ملی« ارتقاء یابد، و 
به عنوان یکی از مصوبات حضور دولت سیزدهم در کاشان عنوان 

گردد.

تسریع در ارتقای منطقه ی حفاظت شده 
برزک قمصر به پارک ملی
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توسعه  اخبار  که  می شود  سالی  یک  حدودا  سلطانی راد/  مهدی 
باعث  ذوب(  بخش  )ایجاد  بیدگل  و  آران  کویر  فوالد  کارخانه 

واکنش هایی چند در بین توده های مردم این شهرستان شده است.
که  شهرستان  این  اجتماعی  و  زیست محیطی  فعاالن  از  شماری 
کنش های اعتراضی آنان به مخاطره آمیز بودن ایجاد بخش ذوب این 
ایجاد  ضمن  تاکنون  می کند،  پیدا  بیشتری  ابعاد  روزبه روز  شرکت 
رئیس شورا،  با  نیز  و گفت وگوهایی  دیدار  مجازی،  اعتراضی  کارزار 
استان  فعلی  استاندار  حتی  و  بیدگل  و  آران  امام جمعه  و  فرماندار 
استقرار  پیرامون  موارد  پاره ای  بیان  ضمن  و  داشته اند  نیز  اصفهان 
نابجای این صنعت در کویِر کم آب و مجوزهای غیرقانونی آن، مراتب 
هشدار و اعتراض خود را نسبت به صدمات و آسیب های این توسعه 

علیه آب منطقه، محیط زیست و سالمتی مردم گوشزد کرده اند.
در تازه ترین کنشگری فعاالن زیست محیطی و اجتماعی شهرستان 
آران و بیدگل، این عده هفته گذشته به همراه شماری از کشاورزان، 
دومین  در  شهرستان  این  مذهبی  هیئت های  مسئولین  و  دامداران 
دیدار خود با رضایی »فرماندار شهرستان آران و بیدگل«، به تشریح 

و  هشدارگونه  موارد  گسترده تر 
عواقب  زمینه  در  خود  اعتراضی 
ایجاد واحد ذوب در کارخانه فوالد 

کویر پرداختند.
و  آران  شهرستان  فرماندار 
دیدار  این  در  البته  نیز  بیدگل 
فعاالن  مطالبات  طرح  پی  در  و 
پیرامون  منطقه  زیست محیطی 
کرد:  تاکید  فوالد  ذوب  مخاطرات 
کماکان اصرار دارم و اصل توسعه 
رونق  تولید،  می گوید  هم  پایدار 
اشتغال و ارزآوری از طریق صنعت 
نباید با سالمت جامعه در تعارض 

باشد و استاندار اصفهان هم بر همین اصل معتقد است.
اخیر  سفر  در  اصفهان  استاندار  افزود:  ادامه  در  رضایی  علی اکبر 
فعاالن  به دقت شنونده مطالبات  بیدگل  و  آران  به شهرستان  خود 
این  در  استان  اجرایی  عالی  مقام  و  بود  شهرستان  زیست محیطی 
گفت وگو بر روی رعایت برخی اصول زیست محیطی در توسعه صنایع 
و به ویژه دقت و توجه بر ابهامات حریم شهرستان در موضوع ذوب 

فوالد تاکید داشت.
وی با اشاره به این که توسعه پایدار حتما و بالشک با سالمت جامعه 
و شهروندان در ارتباط است، تصریح کرد: کارشناسان و متخصصان 
ذوب  طرح  ریزبینی  و  دقت  با  باید  ذی ربط  مسئولین  و  مستقل 
فوالدکویر را در جهت رفع دغدغه های مردم مورد بررسی و کنکاش 
نصب  می کند  تعهد  مجموعه ای  مثال  عنوان  به  اگر  و  دهند  قرار 
کارکرد  به  نسبت  است،  فوالد قطعی  فیلتراسیون در سیستم ذوب 

و فعالیت آن اطمینان حاصل شود.
به گفتۀ فرماندار آران و بیدگل، یکی از پیشنهادهای مطرح شده و به 
اجماع رسیدۀ اخیر در سطح مدیریتی شهرستان تشکیل کارگروهی 
متشکل از متخصصان و کارشناسان دانشگاهی و حوزه محیط زیست 
مخاطرات  مورد  در  شده  مطرح  معضالت  و  ابهامات  بررسی  برای 
می رود  امید  که  است  ذوب  بخش  در  ویژه  به  کویر  فوالد  توسعه 

گره گشای بسیاری از دغدغه های شهروندان و فعاالن زیست محیطی 
پیرامون توسعه فوالد کویر باشد.

رضایی همچنین با اشاره به طرح برخی نقدها درباره حوزه فعالیت 
اجتماعی فوالد کویر خاطرنشان کرد: این که این شرکت نمی تواند 
در بخش مسئولیت اجتماعی به دلخواه خود و هر کجای شهرستان 
مایل بود هزینه کند، نقد ما هم هست و به آن ها تذکر داده ایم، این 
که وقتی از سمت منطقه ای انتقاد می شنوید مقداری در آنجا هزینه 
و  اجتماعی  توسعه  هزینه  زیرا  نیست؛  پذیرفته  می کنید  اجتماعی 
فرهنگی از سوی این شرکت باید بر اساس نیاز شهرستان و موارد 

پیشنهادی مسئوالن باشد.
شورای  پیشین  »عضو  صالحی  محمد  همچنین  نشست،  این  در 
اسالمی شهر آران و بیدگل و از فعاالن اجتماعی این شهرستان« در 
با تاکید بر مخاطره آمیز بودن فعالیت کارخانه فوالد کویر  سخنانی 
برای منطقه افزود: بر اساس قوانین مصوب دولتی، صنایع رده ۱، 2 
و 3 برای فعالیت در حریم شهرها مشکلی ندارند؛ اما رده های ۴، ۵ و 
۶ و ۷ که فوالد کویر نیز به واسطه تولید 3۵۰ هزار تن فوالد در سال 
باید  ۸۶، رده ۷ محسوب می شود 
بسیار دورتر از شهر فعالیت کنند؛ 
ولی این الزام به صورت غیرقانونی 
نشده  رعایت  کویر  فوالد  درباره 

است.
وی با اشاره به رعایت نشدن ضابطه 
و الزام فاصله حداکثری فوالد کویر 
از حریم شهرستان آران و بیدگل 
سالیان  طی  متاسفانه  شد:  یادآور 
در  مماشات ها  برخی  با  گذشته 
حریم  داستان  منطقه،  داخل 
با جابه جایی غیرقانونی  شهرستان 
که  این  جای  به  و  گردید  روبه رو 
شود،  خارج  حریم  از  کویر  فوالد 

حریم شهرستان کوچک تر شد!
صالحی همچنین تهدید منابع آبی منطقه، چشم گیر نبودن فرصت 
آلودگی خطرناک  تهدیدات  و  منطقه  برای  کویر  فوالد  اشتغال زایی 
ایجاد واحد ذوب فوالد نه فقط برای آران و  از  زیست محیطی پس 
بیدگل بلکه برای کاشان و مناطق اطراف را مورد اشاره قرار داد و 
برخورد مسئوالن مخل توسعه  این مجموعه در صورت عدم  افزود: 
پایدار منطقه است و در همین راستا دوستان و مسئوالن شهرستان 
بهتر است برای رؤیت آینده منطقه در صورت ادامه فعالیت فوالدکویر 
سری به وضعیت امروز زرین شهر و برخی شهرهای اطراف اصفهان 
بزنند تا دریابند نتیجه توسعه مخرب صنایع فوالدی برای دشت های 

کویری یعنی چه.
منطقه  زیست محیطی  فعاالن  مطالبات  طرح  نشست  از  بخشی  در 
پیرامون مخاطرات ذوب فوالد، دکتر مقابلی »کارشناس حوزه ذوب 
فنی  روند  تشریح  با  سخنانی  در  نیز  صنعت«  حوزه  فعال  و  فلزات 
فلزات  در  به کاررفته  آلیاژهای  و  مواد  از حیث  فعالیت صنایع ذوب 
همچنین  و  این صنعت  محیط زیستی  بودن  مخاطره آمیز  تبیین  به 
در  آن  تبخیر  میزان  و  ذوب  و  نورد  بخش  در  آب  مصرف  مباحث 

مقیاس های وزنی تولید و ذوب فوالد پرداخت.

کویر،  فوالد  توسعۀ شرکت  موضوع طرح  است  مردم سیلک/ چندی 
طرفداران  مخالفت  و  بحث  محل  ریخته گری  و  ذوب  طرح  به  موسوم 
محیط زیست در فضای رسانه ای شهر شده است. در این میان، مطالب 
دل  در  کارخانه  این  وجود  وارده  زیان های  در خصوص  تحلیل هایی  و 
کویر بر محیط زیست و از بین رفتن منابع آب زیرزمینی منطفه مطرح 

شده است. 
مثبت  اثرات  بر  تاکید  ضمن  شرکت  این  موافقان  و  مالکان  مقابل  در 
اقتصادی این شرکت در توسعه منطقه بر روی اقدامات صورت گرفته در 
رعایت مالحظات زیست محیطی مانور داده و ایجاد تصفیه و بازچرخانی 
آب مصرفی به مدار و نیز خرید و انتقال پساب فاضالب شهری کاشان 
و تصفیه آن را برنامه شرکت برای استقالل از برداشت منابع زیرزمینی 

در همین راستا عنوان می کنند.
این یادادشت بر آن است تا از چند زاویه به این مناقشه بپردازد:

به  توجه  با  است  مشخص  شرکت  فعالیت  تاریخچه  از  آن چنان که   -1
سابقه ی شغلی مالکان آن )خانواده خوروش( این شرکت در ابتدا به امر 
اینکه در سال  تا  خرید و فروش و بازرگانی آهن فعالیت داشته است، 
تولید  کارخانه  راه اندازی  و  تولید  عرصه  در  حضور  به  تصمیم   ۱3۸۰
میلگرد گرفته می شود. بر همین اساس در سال ۱3۸۱ اقدامات آن ها 
شروع و در نهایت در سال ۱3۸۶ کارخانه به بهره برداری می رسد. در 

خصوص تأسیس شرکت سؤاالت زیر مطرح است:
اصفهان  اهل  جملگی  شرکت  این  عمده  سهامداران  و  مالکان  الف( 
می باشند. سؤال اصلی اینجاست که چرا می بایست این افراد برای ایجاد 
کارخانه، اصفهان و شهرهای مجاور آن را که محل استقرار شرکت های 
بزرگ فوالدی است رها کرده و منظقه کاشان و آران و بیدگل را برای 
که  نشدند  متوجه  منطقه  مسئوالن  آیا  کنند؟  انتخاب  سرمایه گذاری 
برای  نیاز  مورد  آب  تأمین  مشکالتی  خاطر  به  اگر  اصفهانی  مدیران 
این کارخانه نبود، هرگز آن ها را روانه کویر آران و بیدگل نمی کردند؟ 
قطعا مدیران اصفهانی زرنگ و کاربلد خوب می دانستند با وجود فوالد 
مبارکه، ذوب آهن و نیروگاه اصفهان و صدها کارخانه فعال در صنایع 
پایین دست فوالد و نیز بحران کم آبی حوزه زاینده رود تأسیس چنین 
دل  به  خانواده  این  روانۀ  با  پس  نیست.  اصفهان  به صالح  کارخانه ای 
صنایع  ایجاد  منت  هم  و  کردند  خود  همشهریان  به  کمکی  هم  کویر 

بزرگ و اشتغال زا را بر سر آران و بیدگل گذاشتند.
ب( در اسناد منتشر شده ی شرکت صرفاً به مجوز اداره منابع طبیعی 
جنگل های  دل  در  اداره،  این  چگونه  اینکه  از  فارغ  است.  شده  اشاره 
را می دهد؛  اجازه احداث کارخانه صنعتی آن هم فوالد  دست کاشت، 
نکته مهم دیگر آن است که هیچ گونه سندی از مجوِز صادر شده توسط 

محیط زیست منتشر نگردیده است.
2- شرکت فوالد کویر در اسناد منتشر شده خود و در توجیه استدالل 
ایجاد کارخانه فوالد در منطقه کویری و کم آب، ضمن اعالم  مخالفان 
ارائه  توضیحاتی  نظریه  این  رّد  و  علمی  نظر  از  گزاره  این  بودن  غلط 
یک  در  و  نمی شود  مشاهده  ُمتقنی  آمار  هیچ گونه  آن  در  که  می کند 

فرار به جلوی آشکار به سهم زیاد مصارف خانگی و کشاورزی از منابع 
آبی کشور اشاره می کند. به فرض که در بخش خانگی متوسط مصرف 
باالتر از حد استاندارد است و یا در بخش کشاورزی بهره وری مناسبی 
اینکه  بر  دلیلی  اشکاالت  و  این چالش ها  ولی  نمی گیرد  آب صورت  از 
یک کارخانه فوالد در دل کویر و منطقه بحرانی از نظر آب قرار بگیرد، 

نمی باشد.
مواد  به  آسان تر  دسترسی  صنایع،  استقرار  جانمایی  در  معموالً   -3
در  تأثیرگذار  و  اصلی  عوامل  از  مصرف  بازار  به  نزدیکی  یا  و  اولیه 
آب  پایدار  تأمین  متغیر  فوالدی  صنایع  در  البته  است.  سرمایه گذاری 

مورد نیاز در چرخه ی تولید  نیز مبنای تصمیم گیری قرار می گیرد. 
از  معدنی  صنایع  استقرار  تمرکز  گذشته  سال های  طول  در  متأسفانه 
جمله مس و فوالد عمدتاً در نزدیکی مناطق تأمین مواد اولیه و معادن 
سنگ آهن و مس بوده است. هر چند که در این  میان، نقش عوامل 

سیاسی و اجتماعی نیز بی تأثیر نبوده است. 
ایران  مرکزی  منطقه  در  آب  بحران  تشدید  با  اخیر  سال های  طی 
به  مرکزی  استان های  در  مستقر  شرکت های  توسعه ای  طرح های 
استان های حاشیه ای خلیج فارس منتقل شده است. در خصوص شرکت 
بر اساس آنچه خود شرکت به آن استناد نموده مهم ترین  فوالد کویر 

توجیه استقرار این شرکت در آران و بیدگل که از 
آن به عنوان یکی از مزیت های رقابتی شرکت نیز 
یاد شده، نزدیکی به بازار مصرف و قرار گرفتن در 

کرویدور شمال-جنوب ایران است. 
شرکتی  احداث  سرمایه گذار،  برای  شک  بدون 
فوالدی در میانه مسیر تهران و اصفهان به عنوان 
و  آهن  راه  به  نزدیکی  و  مصرف  بزرگ  بازار  دو 
نقل  و  حمل  در  تسریع  و  تسهیل  برای  بزرگراه 
مالحظات  رعایت  از  محصوالت  و  اولیه  مواد 

زیست محیطی مهم تر است.
4- صرف نظر از اینکه شرکت فوالد کویر نباید در 
ایجاد  از  توسعه شرکت  اما  می شد؛  ایجاد  منطقه 

آن مهم تر است. ظرفیت اولیه شرکت 3۵۰ هزار تن میلگرد بوده است. 
این ظرفیت در سال ۱3۹۵ به ۹۰۰ هزار تن افزایش می یابد. اکنون نیز 
طرح احداث خط ذوب و ریخته گری برای تولید شمش با ظرفیت ۸۰۰ 
هزار تن در دست اجرا قرار گرفته است. نکته ای که می بایست از شرکت 
فوالد کویر مورد پرسش قرار گیرد میزان آب مصرف شده توسط این 

شرکت در طول ۱۵ سال گذشته است. 
به  این مدت می توان  از میزان آب مصرفی شرکت طی  اطالع  از  پس 

این نتیجه رسید که شرکتی که در طول این سال ها و با ظرفیت تولید 
پایین تر این حجم از آب را از منابع آبی منطقه کاشان برداشت نموده 
بالیی  آتی چه  و  فعلی  توسعه  با طرح های  و  آینده  دهه های  در طول 
بر سر منابع آبی خواهد آورد؛ به خصوص آنکه میزان آب مصرفی در 
بیشتر  میلگرد  فرآیند  در  نیاز  مورد  آب  میزان  از  تولید شمش  فرایند 

است. 
فاضالب  پساب  خرید  شرکت  مدیران  قطعاً  اگرچه 
برای  شرکت  برنامه  را  آن  تصفیه  و  کاشان  شهری 
بهره برداری  عدم  و  زیست محیطی  مالحظات  رعایت 
این  اوالً  اما  کرد؛  خواهند  عنوان  زیرزمینی  منابع  از 
پرسش است که حد نهایی این طرح های توسعه طلبانه 
ثانیاً چه تضمینی وجود دارد که دوباره در  کجاست؟ 
سال های بعد و آن موقع که ظرفیت تولید واحدهای 
فعلی افزایش یافت و یا واحدهای جدیدی اضافه شد، 

دوباره نیازمند آب جدید نباشند؟
5- شرکت فوالد کویر در طول مدت فعالیت خود آب مورد نیاز را از 3 
منبع شامل »دو حلقه چاه«، »انتقال 2۰ لیتر در ثانیه آب از تصفیه خانه 
شهری  فاضالب  پساب  ثانیه  بر  لیتر   ۹۰ انتقال  »طرح  نیز  و  کاشان« 
کاشان«، تأمین کرده و یا در آینده تأمین خواهد 
کرد. شرکتی که بنا به ادعای خود در »ماکزیمم 
مصرف و در فصول گرم سال حدود  ۱۸- ۱۶لیتر 
لیتر   ۱۰ به حداقل  فصول  و »در سایر  ثانیه«  بر 
بر ثانیه« آب نیاز دارد؛ چرا باید ۹۰ لیتر بر ثانیه 

پساب فاضالب شهری خریداری کند؟ 
است؟  میزان  چه  فاضالب  تبدیل  ضریب  مگر 
شرکت مدعی است سرانه آب مصرفی به ازای هر 
می باشد.  مترمکعب   ۰/۴۸ معادل  تن-مترمکعب 
معادل  شده  تولید  محصول  تن  هر  برای  یعنی 
به  توجه  با  است.  نموده  مصرف  آب  لیتر   ۴۸۰
اینکه شرکت طی سال های اخیر به طور متوسط 
۶۰۰ هزار تن در سال میلگرد تولید کرده، لذا سالیانه حدود 2۸۸ هزار 

متر مکعب آب مصرف شده است.
فاضالب  فروش  توجیه  خصوص  در  شفاف سازی  می رسد  نظر  به   -۶
کل  به  شده  فروخته  فاضالب  نسبت  شرکت،  این  به  کاشان  شهری 
فاضالب شهر، نحوه انعقاد قرارداد و انتشار اسناد مزایده و نرخ فروش 
هر لیتر پساب در اقناع افکار عمومی و کارشناسان کمک شایانی خواهد 

نمود.

7- صرف نظر از غفلت های صورت گرفته در گذشته که موجب ایجاد 
این کارخانه و طرح های توسعه قبلی آن شده است؛ اما آنچه که مهم تر 
از نحوه مواجهه با طرح توسعه فعلی شرکت است، بررسی علت ایجاد 
برای محیط زیست می باشد. در  و مخاطره آمیز  طرح های چالش برانگیز 
استانی  آمایش سرزمین شامل سندملی و سند  اسفندماه ۱3۹۹ سند 
از جمله سند استان اصفهان به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین 

می رسد. 
تحت  مناطق  و  استان  هر  توسعه  پیشران های  مهم ترین  سند،  این  در 
این  اهمیت  به  توجه  )با  است.  به تصویب رسیده  و  تعیین  پوشش آن 
سند و نقش آن در توسعه شهرستان »مردم سیلک« در شماره های بعد 
به آن خواهد پرداخت( در این سند شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل 
تقسیم بندی   )۷ )منطقه  منطقه  یک  در  نطنز  و 
فوالد  کارخانه  دو  وجود  دلیل  به  احتماالً  و  شده اند 
آمایش  سند  متن  در  موضوع  کویر  فوالد  و  نطنز 
یکی  عنوان  به  فوالد«  تولید  زنجیره  »تکمیل  استان 
از طرح ها و پروژه های پیشران توسعه دو شهر نظنز و 

آران و بیدگل در نظر گرفته شده است. 
وجود چنین رویکردی در مرکز استان است که باعث 
فوالد در شهری  تأسیس کارخانه  می شود هم مجوز 
فعاالن  آن.  توسعه  مجوز  هم  و  شود  داده  کویری 
محیط زیست می بایست هر چه فریاد و اعتراض دارند بر سر برنامه ریزان 
ملی و استانی کشور سر دهند که چرا علی رغم مسّجل بودن بحران آب 
برای شهرهای مرکزی باز هم چنین راهبردهایی را در برنامه ریزی های 

کالن مدنظر قرار می دهند؟ 
فارغ از میزان توفیق در توقف طرح توسعه این شرکت می بایست مشکل 
محیط زیست  فعاالن  و  عمومی  افکار  فشار  و  کرد  از سرچشمه حل  را 
می بایست منجربه اصالح این سند شود، در غیر این صورت چند سال 
دیگر این شرکت باز نسبت به توسعه خود اقدام خواهد نمود؛ ولی در 
توسعه  محورهای  از  محور  این  حذف  یا  و  محدودیت  اِعمال  صورت 
با  و  شد  خواهد  حل  قانونی  و  ریشه ای  صورت  به  چالش  این  منطقه، 
توجه به الزام دستگاه های اجرای به تطبیق تمام طرح و پروژه ها با این 
بازخواست  مورد  زمینه  این  در  سهل انگاری  و  مماشات  هرگونه  سند، 

دستگاه های نظارتی قرار خواهد گرفت.
نیاز  مورد  آب  تمامی  »تأمین  اگرچه  شرکت  راهبردی  برنامه  در   -8
شرکت  قوت  نقاط  از  یکی  عنوان  به  کاشان«  شهر  شهری  پساب  از 
حساسیت های  »تشدید  هم زمان  اما  گردیده؛  عنوان  بلندمدت  در 
افزایش  بر  آن  تأثیر  و  جامعه  نمایندگان  و  مسئوالن  زیست محیطی 
بیان شده  روی شرکت  پیش  تهدیدهای  از جمله  هزینه های شرکت« 

است. 
در  مردم نهاد  سازمان های  و  مردم  نقش  اهمیت  نشانگر  موضوع  این 
صنعتی  توسعه  و  رشد  مسیر  در  محیط زیست  از  مراقبت  و  پیگیری 

منطقه است.

 

نشست دوم با فرماندار و ادامه واکنش ها به توسعه فوالد در کویر؛

ادامۀ هشدار و اعتراض علیه ذوب

به بهانۀ مخالفت ها با طرح توسعۀ فوالدکویر؛

سند آمایش استان یا خیانت به محیط زیست منطقه؟!

       
استان  آمایش  سند  متن  در       
به  فوالد«  تولید  زنجیره  »تکمیل 
عنوان یکی از طرح ها و پروژه های 
پیشران توسعه دو شهر نظنز و آران 

و بیدگل در نظر گرفته شده است. 
مرکز  در  رویکردی  چنین  وجود 
هم  میشود  باعث  که  است  استان 
در  فوالد  کارخانه  تاسیس  مجوز 
شهری کویری داده شود و هم مجوز 

توسعه آن.

       
منطقه  مسئوالن  آیا         
مدیران  که  نشدند  متوجه 
خاطر  به  اگر  اصفهانی 
مورد  آب  تأمین  مشکالتی 
نبود،  کارخانه  این  برای  نیاز 
هرگز آنها را روانه کویر اران 

و بیدگل نمی کردند؟


