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بــه همــت مرکــز ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری
کاشــان ،تــور رســانه ای بــا حضــور اصحــاب رســانه و
نماینــدگان خبرگــزاری هــای اروپایــی و آســیایی بــا
محوریــت معرفــی ظرفیتهــای فرهنگــی و تاریخــی برپــا
شــد.
کاشــان  -خبرنــگار جــام جــم :در ایــن تــور کــه بــه
ابتــکار مرکــز ارتباطــات و اموربیــن الملــل شــهرداری
کاشــان برپــا شــده بــود اصحــاب خبــر از کشــورهای
آلمــان ،ژاپــن ،افغانســتان ،ترکیــه ،عــراق و آذربایجــان،
قطــر و کویــت از بافــت و خانههــای تاریخــی حمــام
ســلطان میــر احمــد بــاغ فیــن و هنــر بافندگــی فــرش
کاشــان بازدیــد کردند.تتســو شــین تومــی نماینــده
خبرگــزاری کیــودو نیــوز ژاپــن پــس از بازدیــد از دیــار
نخســتین هــا گفــت :متاســفانه مــردم ژاپــن اطــاع
چندانــی از کاشــان ندارنــد و مــن خیلــی خوشــحال
شــدم کــه از ایــن شــهر بازدیــد کــردم و ســعیم بــر ایــن
اســت کــه گــزارش بســیار خوبــی تهیــه کنــم تــا در
روابــط دو کشــور تاثیرگــذار باشــد.
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صفحه 2

جشنیکصدسالگیآموزشوپرورشکاشان

آموزش و پرورش کاشــان یکصدسالگیش
را جشــن مــی گیرد.
کاشــان  -خبرنــگار جــام جــم :آییــن
نکوداشــت یکصــد ســالگی آمــوزش و
پــرورش کاشــان در روزهــای  27و 28
آذرمــاه در تــاالر عالمــه فیــض دانشــگاه
کاشــان بــا حضــور مقامــات عالــی رتبــه
علمــی ،فرهنگــی و سیاســی کشــور
وشهرســتان برگــزار میشــود.
دبیــر آییــن نکوداشــت یکصــد ســالگی
آمــوزش وپــرورش کاشــان گفت:رویکــرد
شناســاندن تاریــخ تمــدن فرهنــگ ،هنــر
و مفاخــر کاشــان ،ارتقــای همبســتگی و
انســجام منطقــهای و معرفــی الگوهــای
خــاص و ویــژه و قدردانــی از آنهــا رویکــرد
و اهــداف کلــی برگــزاری ایــن آییــن
فرهنگــی اســت.
علیرضــا فاضــل دربندی،افزود:رونمایــی
از تمبــر یادبــود یکصد ســالگی آمــوزش و
پــرورش و کتــاب یکصــد ســالگی آمــوزش

و پــرورش کاشــان از جملــه برنامههــای
اجرایــی در حاشــیه ایــن مراســم اســت.
وی ،افتتــاح مــوزه آمــوزش و پــرورش
کاشــان را از دیگــر برنامــه هــای آییــن
نکوداشــت یکصــد ســالگی آمــوزش و
پرورش کاشــان برشــمرد و گفت:آثار این
مــوزه شــامل افتخــارات علمــی ،ورزشــی،
آثــار معاصــر ،کتــب درســی قدیمــی و
وســایل کمک آموزشــی قدیمــی و تصاویر
از مــدارس قدیــم و شبیهســازی رونــد
آمــوزش از مکتبخانههــا تاکنــون اســت.
معــاون پژوهــش وبرنامــه ریــزی مدیریت
آمــوزش وپــرورش کاشــان در ادامــه بــا
تاکیــد برایــن کــه ارزش هــر جامعــه بــه
شــخصیتها و انســانهای واالی آن
جامعــه و خدماتــی اســت کــه بــه اجتمــاع
مــی کننــد گفــت :کســانیکه مــردم را بــه
ســوی علــم و دانایــی دعــوت کردنــد و
بــا دانــش خــود بــاری را از دوش خلــق
برداشــتند یــاد و خاطرشــان همیشــه

همــراه بنــدگان خــدا ،نــه بــار خاطــر
آنهاســت.
فاضــل دربندی،تصریــح کــرد :جشــن
یکصــد ســالگی آمــوزش و پــرورش
کاشــان بهانــه ای اســت در برگــزاری
آیینــی فرهنگــی اجتماعــی تــا زحمــات و
خدمــات افــرادی کــه بــا تــاش و زحمــات
شــبانهروزی خود راهگشــای علــم و هنر و
فضیلــت بــرای آینــدگان درایــن دیــار علم
وادب و فضــل و کمــال و هنــر و تدیــن
بودنــد پاسداشــت و ارج گــذاری شــود.
وی در پایــان اظهارداشــت :گرامیداشــت
یــاد مفاخــر و نخبــگان برجســته فرهنگــی
کــه بــرای فکــر و فرهنــگ و اندیشــه و
ذهــن فرزنــدان ایــن خطــه عالــم پــرور و
هنرپرور ســرمایه گــذاری جاودانه معنوی
کردنــد گامــی درراســتای ارج گــزاری
بــه نشــر و توســعه افــکار خردمندانــه و
نهادینــه ســازی حکمــت هــای مدبرانــه در
عرصــه علــم و فرهنــگ اســت.
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 40درصد مردم نطنز ،تحت پوشش
رایگان بیمه سالمت

رئیــس اداره بیمــه ســامت شهرســتان نظنــز گفــت40 :
درصــد مــردم نطنــز تحــت پوشــش رایــگان بیمــه ســامت
هســتند.
کاشــان  -خبرنــگار جــام جــم :جــواد تدبیــری افــزود:
40درصــد مــردم شهرســتان نطنــز کــه دارای دفترچــه بیمــه
روســتایی و شــهر هــای کمتــر از  20هــزار نفــر جمعیــت
هســتند در ســازمان بیمــه ســامت بــه صــورت رایــگان
تحــت پوشــش مــی باشــند.
وی اظهــار داشــت :بیمــه شــدگان در شــهر هــای نطنــز،
بــادرود ،طــرق رود ،خالدآبــاد همچنیــن ســاکنان روســتاهای
شهرســتان نطنــز کــه در صنــدوق روســتاییان و شــهر هــای
کمتــر از  20هــزار نفــر جمعیــت در ســازمان بیمــه ســامت
تحــت پوشــش هســتند دارای دفترچــه بیمــه رایــگان بــوده و
ســرانه بیمــه آنهــا را دولــت پرداخــت مــی کنــد و ایــن بیمــه
شــدگان در بیمارســتان هــای دولتــی فقــط  3درصــد فرانشــیز
پرداخــت مــی کنند.رئیــس اداره بیمــه ســامت شهرســتان
نظنــز ،اجــرای طــرح تحــول ســامت را خدمــت بزرگــی بــه
بیمــه شــدگان بخصــوص بیمــه شــدگان روســتایی و ســاکنان
شــهرهای کمتــر از  20هــزار نفــر دانســت .
تدبیــری اذعــان داشــت :تــا قبــل از اجــرای طــرح تحــول
ســامت ایــن بیمــه شــدگان  10درصــد فرانشــیز در
بیمارســتان هــای دولتــی پرداخــت مــی کردنــد و هــدف
اصلــی ســازمان بیمــه ســامت در راســتای طــرح تحــول
نظــام ســامت ،رضایــت مــردم بخصــوص بیمــه شــدگان تحت
پوشــش اســت.وی تاکیــد کــرد :کســانی کــه تاکنــون تحــت
پوشــش هیــج نــوع بیمــه ای نمــی باشــند یــا چنانچــه تحــت
پوشــش بیمــه ســازمان هــای بیمــه گــر دیگــر بــوده و بنــا
بــه دالیلــی بیمــه آنهــا قطــع شــده و در بیمارســتان بســتری
شــوند ،مــی تواننــد قبــل از ترخیــص بــه دفاتــر پیشــخوان
طــرف قــرارداد در شــهر نطنــز و بــادرود مراجعــه کــرده و بــا
ارائــه مــدارک تحــت پوشــش بیمــه ســامت قــرار گرفتــه
وازخدمــات ایــن ســازمان بهــره منــد شــوند.
تدبیــری در پایــان تعــداد کل بیمــه شــدگان تحــت پوشــش
بیمــه ســامت در شهرســتان نطنــز را ( 21هــزار) نفــر اعــام
کــرد.
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آمریکا هنوز ماهیت مقتدر ملت ایران را نشناخته است

نماینــده ولــی فقیــه در کاشــان در
واکنــش بــه تصویــب طــرح تمدیــد 10
ســاله تحریــم هــای ایــران توســط ســنای
آمریــکا گفت:دولتمــردان و سیاســتمداران
صهیونیســتی و آمریکایــی هنــوز ماهیــت
مقتــدر امــت اســام و ملــت ایــران را
نشــناخته انــد.
آیــت اهلل عبدالنبــی نمــازی در واکنــش بــه
تمدیــد تحریــم هــای ضدایرانــی تــا ســال
 2026توســط ســنای آمریــکا اظهــار کــرد:
برخــی خــواص کــه معتقدنــد بــا آمریــکا
بایــد مذاکــره کــرد و در برابــرش زانــو زد و
تســلیم شــد بایــد آگاه باشــند کــه خباثــت از
سراســر وجــود شــیطان بــزرگ جاری اســت.
وی ،بــا اشــاره بــه اظهــارات ســخنگوی کاخ
ســفید مبنــی بــر در اختیــار داشــتن ابــزار
بــرای مقابلــه بــا جمهــوری اســامی بــه
دلیــل عــدم رعایــت حقــوق بشــر و عــدم
تبعیــت از قوانیــن و مصوبــات شــورای
امنیــت ،خطــاب بــه دولتمــردان آمریکایــی

گفــت :شــما طرفــدار حقــوق بشــر هســتید
پــس جنایــات آل ســعود بــا هدایــت و
پشــتیبانی چــه کســانی صــورت مــی گیــرد
و بازدداشــت و آزار و اذیــت زنــان و کــودکان
فلســطینی بــا حمایــت چــه دولتــی انجــام
مــی پذیرد.امــام جمعــه کاشــان بــا بیــان
ایــن کــه امــت اســام یــک هــزار و 400
ســال اســت کــه تحــت تحریــم اقتصــادی،

سیاســی و فرهنگــی مســتکبران از بنــی امیه
و بنــی العبــاس تــا بــه امــروز بــوده انــد امــا
هیچــگاه شــیعه در برابــر زورگویــان تســلیم
نشــده اســت.آیت اهلل نمــازی بــا بیــان ایــن
کــه فرهنــگ تشــیع  ،عــزت مــداری و جهــاد
بــا دشــمنان اســت تأکیــد کــرد :عاشــورا
راه را بــرای شــیعه و ملــت ایــران مشــخص
کــرده اســت کــه همانــا حفــظ و اســتمرار

مسئولیتشهروندیدررفعحوادثگازگرفتگی

مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی گفــت :اصلــی تریــن عامــل
در بــروز حــوادث ناشــی از گازگرفتگــی ،معیــوب بــودن
دودکــش هــا وغیــر اســتاندارد بــودن وســایل گرمایشــی بــوده
اســت .ایــن حــوادث در حالــی رخ مــی دهــد کــه آمــوزش
عمومــی واطــاع رســانی در خصــوص خطــرات گاز گرفتگــی
ناشــی از وســایل گرمایشــی رشــد قابــل توجهی داشــته اســت
ومــردم بیــش از گذشــته بــا اصــول ایمنــی آشــنا شــده انــد.
ســیدمهدی مجداالشــرافی افــزود :ســازمان آتــش نشــانی
وخدمــات ایمنــی شــهرداری کاشــان بــا اطــاع رســانی وارائــه
توصیــه هــای ایمنــی بــه شــهروندان تــاش دارد تــا اینگونــه
حــوادث کاهــش یابــد امــا درایــن خصــوص برخــی نــکات قابل
تامــل اســت وجــای نگرانــی دارد و بــا پیگیــری برنامــه هــای
آموزشــی واطــاع رســانی صحیــح وبموقــع ،بــا رشــدآگاهی
شــهروندان از بــروز بخشــی از حوادثــی کــه در ایــن خصــوص
روی مــی دهــد  ،جلوگیــری شــده امــا عوامــل دیگــری در بروز
اینگونــه حــوادث نقــش دارنــد کــه نبایــد از آنها غافل شــد.غیر
اســتاندارد بــودن برخــی وســایل گرمایشــی وتجهیــزات مرتبط
بــا ایــن وســایل در تکرار حــوادث تاســف آور گاز گرفتگی وجان
باختــن مــردم نقــش مســتقیمی دارد .ســازمان هــا ودســتگاه
هــای متولــی در خصــوص تعییــن اســتاندارد هــا وجلوگیــری

از تولیــد اینگونــه دســتگاه هــا وتجهیــزات غیــر اســتاندارد ،
بــه طــور مســتقیم مســئول برخــورد بــا ســودجویانی هســتند
کــه بــرای رســیدن بــه منافــع خــود ،جــان ومــال مــردم را
بــا خطرمواجــه مــی کننــد از ســوی دیگــر شــهروندان بایــد
فرهنــگ اســتفاده از کاالهــای اســتاندارد را هــر چــه بیشــتر فرا
بگیرنــد و ورود هــر کاالی غیــر اســتاندارد وخطــر آفرینــی را به
چرخــه زندگــی خــود ،اســتقبال ناآگاهانــه از حــوادث مرگبــار
بداننــد .زیــرا اســتقبال نکــردن جامعــه از کاالی غیراســتاندارد
مــی توانــد تولیــد کننــدگان اینگونــه وســایل را بــه ســوی
رعایــت اســتانداردها بــا هزینــه بیشــتری ترغیــب کنــد.
مجداالشــرافی بابیــان ایــن کــه رعایــت نکــردن مســائل ایمنی
در تاســیس ســاختمان هــا ،نقــش قابــل توجهــی در بــروز
حــوادث گاز گرفتگــی دارد ،بــه شــرایط نامناســب دودکــش ها
در ســاختمان هــا اشــاره کــرد کــه بســیاری از دودکــش هــا
حتــی در ســاختمان هــای نوســاز نیــز فاقد شــرایط اســتاندارد
هســتند ودر نتیجــه بــه جــای انتقــال گاز هــای مســموم بــه
خــارج از ســاختمان هــا ،ایــن گاز هــا در فضــای داخلــی منازل
انتشــار مــی یابنــد وجــان مــردم را بــه خطــر مــی انــدازد،
در ایــن خصــوص بایــد ســازندگان ســاختمان هــا را متوجــه
مســؤلیت خطیــر و حســاس آنــان کــرد ،مســئولیتی کــه هــر

شــعار «هیهــات مــن الذلــه» اســت.
وی در بخــش دیگــری از خطبــه هــا بــا
گرامیداشــت ایــام هفتــه بســیج بــه تعابیــر
امــام راحــل در خصــوص بســیج اشــاره
کــرد و گفــت :چنانکــه امــروز حفــظ ایــن
فرهنــگ را در کشــورهایی نظیــر عــراق و
ســوریه مشــاهده مــی کنیــم و همانطــور کــه
مشــخص اســت ارتــش ایــن کشــورها بــدون
حمایــت نیروهــای مردمــی و بســیج امــکان
پیــروزی بــر داعــش را نــدارد.
نماینــده ولــی فقیــه در کاشــان همچنیــن بــا
تبریــک روز دانشــجو بــه جامعــه دانشــگاهی
کشــور بــر لــزوم اهتمــام بــه رهنمودهــای
مقــام معظــم رهبــری در ایــن عرصــه تأکیــد
و عنــوان کــرد :رســالت بزرگــی بــر دوش
دانشــجویان و اســتادان اســت کــه همانــا
بــه کارگیــری تمــام ظرفیــت هــای مــادی
و معنــوی در راســتای پیشــرفت و توســعه
علمــی ،صنعتــی و مــادی کشــور همــراه بــا
رشــد معنــوی ،اخالقــی و سیاســی اســت.

گونــه قصــور وکوتاهــی در آن مــی توانــد جــان ومــال مــرم را
بــه نابــودی بکشــاند .از ســوی دیگــر انتشــار برخــی تبلیغــات
واطــاع رســانی هــای غلــط یــا ناقــص کــه در رســانه هــای
عمومــی مطــرح مــی شــود مــردم پذیــرای آن هســتند  ،نگران
کننــده اســت .از آن جملــه مــی تــوان بــه تبلیــغ مکــرر بــرای
بســتن تمامــی روزنــه هــا ومنافــذ ســاختمان هــا در فصــل
ســرما بــرای صرفــه جویــی در انــرژی اشــاره کــرد کــه ایــن
آمــوزش ناقــص مــی توانــد جــان مــردم را بــا خطراتــی مواجــه
ســازد.
وی تاکیدکــرد :اغلــب وســایل گرمایشــی همچــون بخــاری
وشــومینه بــا مصــرف اکســیژن وهــوا وکاهــش آن  ،گاز هــای
مســموم از جملــه منواکســید کربــن تولیــد ودرهــوای داخــل
منــازل منتشــر مــی کننــد کــه وجــود روزنــه هــای محــدود
مــی توانــد در دفــع وکاهــش اینگونــه گاز هــای خطرنــاک
موثــر باشــد امــا پوشــاندن تمامــی منافــذ موجــب مــی شــود
ایــن گازهــا راه بــه بیــرون از ســاختمان نداشــته باشــند وجــان
ســاکنان منــازل را بــه خطــر بینــدازد.
وی خاطرنشــان کرد:ســازمان هــای آتــش نشــانی مســئول
هســتند کــه مــردم را هرچــه بیشــتر از خطــرات اســتفاده
ناصحیــح از وســائل گرمایشــی در فصــل ســرما وحوادث ناشــی
از آنــان  ،آگاه ســازد امــا دیگــر ارگان هــا ونهــاد هــای مرتبــط
بــا ایمنــی شــهروندان نیــز بایــد نســبت بــه مســئولیت هــای
خــود آگاه باشــند وبــه آن عمــل کننــد.

صدرنشيني تیم فوتبال جوانان کاشان
در هفته دوم مسابقات استان

هفتــه دوم از ســری مســابقات فوتبــال جوانــان شهرســتان
هــای اســتان اصفهــان در کاشــان برگــزار شــد.
در ایــن دوره از مســابقات کــه بــا حضــور  8تيــم در  2گــروه
 4تيمــي از اول آذر مــاه آغــاز شــد ،تیــم جوانــان ســازمان
فرهنگــی ورزشــی شــهرداری کاشــان در گــروه اول بــا تيــم
هــاي ميــاد لنجــان ،معــراج گلپايــگان و آرمــان فالورجــان
همگــروه اســت.تیم جوانــان ســازمان فرهنگــی ورزشــی
شــهرداری در هفتــه دوم مســابقات فوتبــال در مقابــل
تیــم آرمــان فالورجــان در ورزشــگاه شــهید ناصــر فکــری
بــا نتیجــه پــرگل  8بــر یــک بــه برتــری رســید.زنندگان
گلهــای ايــن ديــدار مرتضــي چشــم پــاك  3گل ،علیرضــا
دارچــه ،ســيدعلي ثنايــی و مهــدی مقامــی هــر کــدام یــک
گل و رســول ماشــااللهی  2گل بودند.اســامي بازيكنــان تيــم
ســازمان فرهنگــي ورزشــي شــهرداري كاشــان ،محمدجــواد
رحيمــي ،محمــد بهرامــی ،عليرضــا حاجتمنــد ،حســين
موســوي ،امیرحســین رضایــی ،حســن كرمانشــاهي ،مهــدی
مقامــی ،عليرضــا راهــي ،محمدصــادق باقــري ،رســول
ماشــااللهی ،علــي اســماعيلی ،علــی زاهــدی ،ســيدعلي
ثنايــي ،مرتضــي چش ـمپاك ،علیرضــا دارچــه ،ســيدمجتبي
مطهــري و امیرحســین ابــن علــی بودنــد.
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کاشانی ها با «سومین صبح جمعه
کاشونی» همراه می شوند

همایــش پیــاده روی خانوادگــی« ســومین صبــح جمعــه
کاشــونی» در روز  19آذرمــاه بــه مناســبت روز جهانــی
معلــوالن در کاشــان برگــزار مــی شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگــی ورزشــی
شــهرداری کاشــان ،شــرکت کننــدگان در ایــن همایــش
پیــاده روی از امامــزاده هــادی(ع) تــا آسایشــگاه ســالمندان و
معلــوان گالبچــی طــی طریــق کــرده و از برنامــه هــای ویــژه
ایــن آییــن فرهنگــی ورزشــی بهــره منــد مــی شــوند.
ایــن همایــش کــه بــه مناســبت روز جهانــی معلــوالن برگــزار
مــی شــود بــا برنامــه هــای ویــژه ای نظیــر اجــرای زنــده
رادیویــی و مراســم تجلیــل از نخبــگان ورزشــی معلــول
همــراه اســت.همچنین ســرویس دهــی رایــگان ایــاب و
ذهــاب از ســاعت  8صبــح از میــدان  15خــرداد آمــاده ارائــه
خدمــات بــه شــهروندان کاشــانی است.شــایان ذکــر اســت
همایــش پیــاده روی خانوادگــی« ســومین صبــح جمعــه
کاشــونی» توســط حــوزه ورزش ســازمان فرهنگــی ورزشــی
شــهرداری کاشــان بــا همــکاری اداره بهزیســتی ،هیــات
ورزش هــای همگانــی ،نیــروی انتظامــی و شــهرداری منطقه
 4برگــزار مــی شــود.
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معاون فرماندار کاشان:

بیش از  2تن فرآورده دامی فاسد
معدوم شد

معــاون برنامــه ریــزی
و اداری مالــی
فرمانــداری کاشــان
گفــت :در راســتای
طــرح
اجــرای
ســاماندهی عرضــه
ســالم و بهداشــتی
مــرغ در ســطح
شهرســتان کاشــان
بیــش از دو تــن فــرآورده دامــی فاســد شناســایی و معــدوم
شــد.
کاشــان  -خبرنــگار جــام جــم :مســعود خاندایــی افــزود:
عرضــه فل ـهای قطعــات مــرغ ب ـ ه خصــوص قطعــات موســوم
بــه زعفرانــی ممنــوع اســت ،شــرایط عرضــه تحــت نظــارت
کامــل بــوده و بــه کمــک مصرفکننــدگان بــا هرگونــه تخلــف
بهشــدت برخــورد خواهیــم کــرد.
سرپرســت شــبکه دامپزشــکی شهرســتان نیــز در ایــن
خصــوص گفــت :درپــی بازدیــد کارشناســان نظــارت بــر
بهداشــت فــرآورده هــای خــام دامــی شــبکه دامپزشــکی
کاشــان از مراکــز عرضــه فــرآورده هــای خــام دامــی ،بیــش
از دو تــن کتــف و بــال مــرغ فلــه و  580کیلــو ســایر فــراورده
هــای خــام دامــی (گوشــت قرمــز وماهــی )بــه دلیــل فاســد
شــدن و نداشــتن بســته بنــدی و هویــت بهداشــتی توقیــف
و معــدوم شــدند.
عبــاس شــاه میرزایــی ادامــه داد :ایــن اقــدام در راســتای
مصوبــات کارگــروه ســامت وامنیــت مــواد غذایــی و در
راســتای همــکاری بــا فرمانــداری شهرســتان مبنــی بــر
برخــورد بــا عرضــه مــرغ فلــه وزعفرانــی در ســطح شهرســتان
اســت .وی یــادآور شــد :بازرســی هــا بــه صــورت مســتمر در
راســتای کنتــرل بهداشــتی و حفــظ ســامت و امنیــت غذایــی
شــهروندان و تحقــق شــعار ســامت غــذا از مزرعــه تــا ســفره
در طــول ســال ادامــه دارد.وی بازرســی عرضــه فــرآورده هــای
خــام دامــی را از مراکــز بســته بنــدی ،کشــتارگاه ها ،ســردخانه
هــا ،قصابــی هــا و مــرغ فروشــی هــا ذکــر کــرد و گفــت:
کارشناســان حــوزه نظــارت بــر بهداشــت فــرآورده هــای خــام
دامــی شــبکه دامپزشــکی کاشــان بــه صــورت دائــم از مراکــز
تولیــد و عرضــه فــرآورده هــای خــام دامــی بازدیــد مــی کنند.
سرپرســت شــبکه دامپزشــکی شهرســتان از مــردم خواســت
گوشــت مــورد نیــاز خــود را از مراکــز مجــاز و دارای تاییــد
دامپزشــکی تهیــه نماینــد تــا ســامت گوشــت تضمیــن شــده
و مشــکلی بــرای آنــان پیــش نیایــد.
وی یــادآور شــد :افــراد در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف
بهداشــتی بــا شــماره  1512تمــاس گرفتــه و بــه اطالع شــبکه
دامپزشــکی برســانند.

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان کاشان

بررسی 2الیحه شهرداری در شورای شهر

نشســت بررســی و رأی گیــری ایجــاد ســازمان
هــای «فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات» و
«مدیریــت حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهری»
در صحــن علنی شــورای اســامی شــهر کاشــان
برگــزار شــد.
بررســی دو الیحــه شــهرداری کاشــان شــامل
ایجــاد ســازمان هــای فنــاوری اطالعــات و
ارتباطات(فــاوا) و همچنیــن مدیریــت حمــل و
نقــل بــار و مســافر شــهری در قالــب نشســت
رســمی در دســتور کار اعضــای شــورا قــرار
گرفــت و فرآینــد رأی گیــری بــرای تصویــب یــا
رد آن انجــام پذیرفــت.
در ابتــدای نشســت محســن فخــری؛ معــاون
برنامــه ریــزی و هماهنگــی شــهردار کاشــان بــه
همــراه کارشــناس شــهرداری دیــدگاه خویش را
پیرامــون ضــرورت ایجــاد فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات ارائــه کردنــد.
ســپس نوبــت بــه ســخنان موافقــان و مخالفــان
الیحــه رســید که علــی ثابــت رئیس کمیســیون
فنــی و عمرانــی شــورا بــه عنــوان نخســتین
مخالــف ،یکــی از دالیــل عــدم موافقــت خــود را
عــدم امنیــت کافــی در ســاختار ســازمان مجــزا
ذکــر و ایجــاد واســطه دوم در ایــن زمینــه را
غیرمنطقــی قلمــداد کــرد.
در ادامــه علــی هاشــمی طاهــری رئیــس
کمیســیون حقوقــی و نظــارت شــورا بــه

عنــوان موافــق کلیــات ایجــاد ســازمان فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات ،ایجــاد ایــن ســازمان را با
در نظرگرفتــن مالحظــات امنیتــی الزم دانســت.
علــی رســول زاده مخالــف دیگــر الیحه تشــکیل
ســازمان فــاوا ،چالــش هــای جــذب نیــروی
انســانی و هزینــهای بــرای ســازمان جدیــد،
ضــرورت مشــاوره بــا متخصصــان و کارشناســان
دانشــگاهی ،عــدم زیرســاخت هــای مناســب
ارتباطــی و ..را بــه عنــوان دالیــل خــود بــرای
مخالفــت بــا ایــن الیحــه بیــان کــرد.
امیرحســین پارســا؛ نایــب رئیــس کمیســیون
فرهنگــی و اجتماعــی شــورا ،نیز در مقــام موافق
الیحــه بــا تأکیــد بــر لــزوم اعتمــاد و اطمینــان
بــه نیروهــای متعهــد شــهرداری ،متمرکــز بودن
فعالیــت هــای پراکنــده فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات در یــک ســازمان را موجــب صرفــه
جویــی در هزینــه هــا دانســت.
پــس از پاســخ هــای معــاون هماهنگــی و
برنامــه ریــزی شــهرداری و همچنیــن شــهردار
کاشــان نســبت بــه برخــی انتقــادات مخالفــان
نســبت بــه الیحــه ،فرآینــد رأی گیــری انجــام
شــد کــه نتوانســت آرای اکثریــت اعضــای شــورا
را بــه خــود اختصــاص دهــد و بنابرایــن تصویب
نشــد.
ایجــاد ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل بــار و
مســافر شــهری دومیــن الیحــه طــرح شــده در

نشســت رســمی شــورای اســامی شــهر بــود که
حســین حیدریــان و حســن الماســی در جایــگاه
موافــق و مجیــد شــمس و علــی رســول زاده در
کســوت مخالــف بــه بیــان دیــدگاه هــای خــود
پرداختنــد.
رســول زاده در خصــوص علــت مخالفــت خــود
بــا ایــن الیحــه ،ماهیــت حقوقــی مســتقل دو
ســازمان اتوبوســرانی و تاکســیرانی را یــادآور
شــد و بــا یــادآوری کمــک دولتــی و درآمدهــای
اتوبوســرانی بــه عنــوان محــل تأمیــن بودجــه
حــال حاضــر ایــن ســازمان ،تحمیــل بــار
تعهــدات بــه شــهرداری را مشــکل بــزرگ
انحــال و ادغــام دو مجموعــه حمــل و نقــل
شــهری دانســت.
الماســی نیــز جلوگیــری از سیاســتگذاری هــای
متناقــض و حتــی متضــاد در سیســتم حمــل
و نقــل شــهری و تمرکــز و هماهنگــی در
ایــن حــوزه را دلیــل موافقــت خــود بــا الیحــه
تاســیس ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل بــار و
مســافر شــهری عنــوان کــرد.
مجیــد شــمس نایــب رئیــس کمیســیون
اقتصــادی ،برنامــه و بودجــه شــورا مخالــف دیگر
تصویــب الیحــه ،عــدم ایجــاد ایــن ســازمان در
شــهری دیگر(بــه جــز شــیراز)و عــدم مشــاهده
خروجــی آن ،چالــش هــای انحــال دو مجموعه
و ادغــام در یــک ســازمان ،وجــود ردیــف بودجــه

اجرای طرح مناسب سازی معابرشهری برای معلوالن
مدیــر عامــل حمــل و نقــل و ترافیــک
شــهرداری کاشــان گفــت :طــرح مناســب
ســازی معابــر و پیــاده روهــای پرتــردد
جهــت عبــور معلــوالن و کــم توانــان و
نابینایــان در ایــن شهرســتان اجــرا مــی
شــود.
کاشــان  -خبرنــگار جــام جــم :محمــد
مســعود چایچــی بــا اشــاره بــه اهمیــت و
حساســیت موضــوع ایجــاد شــرایط مســاعد
و مطلــوب جهــت تــردد افــراد معلــول،
نابینــا و کــم تــوان در ســطح شــهر اظهــار
کــرد :پــس از مطالعــات و طراحــی هــای
صــورت گرفتــه پیمانــکار مجــری طــرح
مشــخص و عملیــات اجرایــی بــزودی آغــاز

مــی شــود.وی ایجــاد مســیرهای مشــخص
عبــور ،نصــب تابلــو عالئــم ،مناســب ســازی
ســطح ارتفاعــی پیــاده روهــا و اتصــال بــه
معابــر و نیــز ایســتگاه هــای حمــل و نقــل
عمومــی را بخشــی از اجــرای ایــن طــرح
عنــوان کرد.مدیــر عامــل حمــل و نقــل
و ترافیــک شــهرداری کاشــان ادامــه داد:
اجــرای طــرح خــط ســفید کــه ترکیبــی
از ســاماندهی کامــل تابلوهــای انتظامــی
و خطــوط و عالئــم ترافیکــی معابــر و
ایســتگاه هــای حمــل و نقــل عمومــی و
اجــرای طــرح هــای اصــاح هندســی خــرد
اســت بــرای نخســتین بــار در کاشــان
عملیاتــی شــده و تاثیــر بســزایی در ارتقــای

چهــره و منظــر شــهری از بعــد ترافیکــی و
مبلمــان شــهری خواهــد داشــت.
چایچــی اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده
بــرای اجــرای طــرح مذکــور را بالــغ بــر
 9میلیــارد ریــال بیــان کــرد و افــزود :بــا
توجــه بــه ضــرورت ایجــاد تســهیالت و زیــر
ســاخت هــای شــهری جهــت افــراد معلــول
و کــم تــوان و درخواســت هــا و پیگیــری
هــای اداره بهزیســتی و جامعــه افــراد نابینا،
مناســب ســازی یک دســتگاه اتوبوس درون
شــهری ویــژه معلولیــن بــا اعتبــار تقریبــی
بالــغ بــر یــک میلیــارد ریــال در دســتور
کار قــرار گرفــت کــه ســازمان اتوبوســرانی
طــرح مذکــور را اجــرا خواهــد کــرد.

دولتــی مســتقل اتوبوســرانی در شــرایط کنونــی،
عــدم الــزام حضــور باالتریــن مقــام اجرایــی
شهرســتان در ســاختار ســازمان جدیــد و ...را
بــه عنــوان برخــی از دالیــل مخالفــت خــود بــا
ایجــاد ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل بــار و
مســافر شــهری برشــمرد.
حســین حیدریــان؛ رئیــس شــورا نیــز بــا تأکیــد
بــر ضــرورت نــگاه ویــژه بــه حــوزه حمــل و نقــل
شــهری ،تشــکیل ســازمانی منســجم را در ایــن
مســیر بســیار موثــر دانســت و همچنیــن بــه
برخــی از ابهامــات مخالفــان در ایــن زمینــه
پاســخ داد.
علیرضــا پورعســگری و علــی هاشــمی طاهــری
دیگــر اعضــای شــورا بودنــد کــه بــا رویکردهایی
متفــاوت بــه بررســی ایــن الیحــه پیشــنهادی

شــهرداری پرداختنــد؛ فرآینــد رأی گیــری پــس
از دفاعیــات محســن فخــری معــاون شــهردار
آغــاز گردیــد کــه در پایــان بــه دلیــل برابــری
آرای مخالفــان و موافقــان تصمیــم گیــری نهایی
بــه جلســه دیگــری موکــول شــد.
در ادامــه دو مــورد ارائــه شــده از ســوی
کمیســیون حقوقــی و نظــارت شــورا شــامل
نحــوه قــرارداد بــا کیوســک هــا بــا حضــور
مدیرعامــل ســازمان زیباســازی و همچنیــن
مــاک قــرار گرفتــن قانــون نحــوه تقویــم ابنیــه،
امــاک و اراضــی مــورد نیــاز شــهرداری هــا
مصــوب ســال  70بــا شــرکت مســئول امــاک
شــهرداری کاشــان توســط اعضــای شــورا
مــورد بحــث قــرار گرفــت و بررســی بیشــتر بــه
جلســات آتــی موکــول شــد.

اعضای بدن مادر  26ساله
سیرجانی به چند بیمار زندگی بخشید

اعضــای بــدن مــادر بــاردار  26ســاله اهــل ســیرجان
بــه چنــد بیمــار نیازمنــد زندگــی دوبــاره بخشــید.
کاشــان  -خبرنــگار جــام جــم :معــاون درمــان
دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان بــا اعــام ایــن
مطلــب گفــت :مرحــوم انیســه رمضانــی کالرگــری
 26ســاله بــر اثــر ســانحه تصــادف و واژگونــی خودرو
بــه بیمارســتان بهشــتی کاشــان منتقــل و بســتری
شــد.
محمــد حــاج جعفــری بــا بیــان ایــن کــه خانــم
رمضانــی در مــاه نهــم بــارداری بــوده و نــوزادش
بــا انجــام عمــل جراحــی ســزارین متولــد شــد ولــی
پــس از  24ســاعت بــه دلیــل شــدت تصــادف فــوت
شــد ،اظهــار داشــت :بیمــار بــا وجــود انجــام اقدامات
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درمانــی توســط تیــم پزشــکی دچــار مــرگ مغــزی
شــد کــه بــا رضایــت و فــداکاری خانــواده ایشــان و
بــا تــاش و پیگیــری کارکنــان و پزشــکان بخــش
 ICU2بیمارســتان شــهید بهشــتی و اکیــپ اعزامــی
از تهــران ،قلــب ،کلیــه هــا و کبــد و ســایر نســوج
قابــل پیونــد بــه بیمــاران نیازمنــد اهــداء شــد.
وی ،ضمــن قدردانــی و آرزوی صبــر و بردبــاری بــرای
خانــواده آن مرحــوم ،بــرای وی نیــز علــو درجــات را
از درگاه ایــزد منــان مســالت کــرد.
داوطلبــان اهــداء عضــو مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه
معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان و
یــا پورتــال  www.ehda.irنســبت بــه تکمیــل
فــرم و دریافــت کارت اهــداء اقــدام کننــد.

خیال روی تو در هر طریق همره ماست

نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

برغم مدعیانی که منع عشق کنند
پنجشنبه  18آذر /1395شماره 4706

www.jamejamonline.ir

برپایی دوازدهمین جشنواره تئاتر ملی
مهر در هفته وحدت

مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری کاشــان ،از
برگــزاری دوازدهمیــن جشــنواره تئاتــر ملــی مهــر کاشــان در
هفتــه وحــدت در فرهنگســرای مهــر ایــن ســازمان خبــر داد.
کاشــان  -خبرنــگار جــام جــم :مجتبــی رضــازاده اظهــار
کــرد :ایــن جشــنواره در دو بخــش تئاتــر صحنـهای و خیابانــی
از  ۲۲تــا  ۲۹آذر در فرهنگســرای ســازمان فرهنگــی ورزشــی
شــهرداری کاشــان برگــزار مــی شــود.
وی خاطــر نشــان کــرد :ایــن نمایــش هــا بــا موضوعــات
اجتماعــی و بــا محوریــت طــاق ،خانــواده و ،...دفاعمقــدس
در قالــب محورهــای شــهدای مدافــع حــرم و شــهدای
غــواص و دفــاع مقــدس ،رضــوی و شــهروندی اجــرا مــی
شــود.مدیرعامل ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری
کاشــان تصریــح کــرد 300 :گــروه تئاتــر و بــا اعضــای
ســه تــا  20نفــره در فرهنگســرای مهــر ایــن ســازمان و
اماکنــی همچــون زنــدان و اجــرای تئاتــر بــا موضوعــات
متناســب ،دانشــگاهها ،مــدارس و غیــره بــه نقــش آفرینــی
میپردازنــد.وی متذکــر شــد :کاشــان میزبــان گروههــای
تئاتــر از شــهرهای تهــران ،یــزد ،اصفهــان ،اراک ،شــهرکرد،
شــیراز ،قــم ،تبریــز ،ارومیــه و ...اســت و اختتامیــه ایــن
جشــنواره در  29آذر برگــزار میشــود.

جمال چهره تو حجت موجه ماستحافظ

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
مدیر مسئول  :دکتر مراد عنادی
سرپرست شهرستان کاشان :رضا صفی پور

تحریریه شهرستانها:

021-44233511

دفتر سرپرستی شهرستان کاشان:
031-55440523
031-55459584
ضمیمه رایگان روزنامه درشهرستان کاشان

www.daneshpayam.ir

آغاز صدور کارت شهروندی در کاشان

مدیــر طــرح کارت شــهروندی از آغــاز صــدور
کارت شــهروندی در کاشــان خبــر داد.
کاشــان  -خبرنــگار جــام جــم :مجتبــي
رمــوزي اظهــار داشــت :در صــورت راه انــدازی
ســامانه پرداخــت الکترونیکــی بــا اســتفاده
از کارت هــای شــهروندی در شــهر کاشــان،
شــهروندان بــا ســرعت و دقــت بیشــتری
عملیــات پرداخــت کرایــه بــه راننــدگان وســایل
نقلیــه عمومــی را انجــام مــی دهنــد ،بــدون ایــن
کــه نگرانــی از بابــت پــول خــرد و بقیــه کرایــه
خــود داشــته باشــند.
وي در خصــوص رونــد اســتفاده از ایــن کارت ها
و همچنیــن مــکان و مراکــز بهــره گیــری از ایــن
کارت هــا افــزود :اســتفاده از کارت شــهروندی،
بــا تاکســی هــا شــروع مــی شــود و بــه مــرور
بــه اتوبــوس هــای شــهری مــی رســد همچنیــن
در مراکــز تفریحــی مثــل شــهربازی ،ســینما و
خریــد هــای روزانــه شــهروندان هــم ایــن کارت
قابلیــت اســتفاده دارد.

مدیــر طــرح کارت شــهروندی در کاشــان نحــوه
شــارژ کارت شــهروندی را از طریــق بازیافــت،
باجــه هــای شــارژ ،دفاتــر خدمــات الکترونیــک،
کیوســک هــای آنالیــن و برخــی از پایانــه هــای
فــروش فروشــگاه هــا بيــان کــرد .بــه گفتــه
رمــوزي همچنیــن مــردم مــی تواننــد بــرای
تهیــه و شــارژ فــراکارت خــود بــه دفاتــر خدمات
الکترونیــک شــهرداری در ســطح شــهر مراجعــه
کننــد و شــهرداری بــه منظــور آســایش هرچــه
بیشــتر شــهروندان ،در برخــی از فروشــگاه هــا
وکیوســک هــای آنالیــن و برخــی باجــه هــای
اتوبوســرانی ســطح شــهر امــکان شــارژ مجــدد
کارت هــای شــهروندی را فراهــم کــرده اســت.
وي در خصــوص مزایــای اســتفاده از کارت هــای
شــهروندی خاطر نشــان کــرد :اســتفاده از کارت
شــهروندی در سیســتم پرداخــت اتوبــوس و
تاکســی دارای مزایایــی از جملــه آمــار دقیــق
حســاب و کتــاب درآمــد هــر دســتگاه اتوبــوس
و تاکســی بــرای بهــره بــردار مربوطــه ،حــذف

نگرانــی هــای مربــوط بــه همــراه داشــتن
پــول خــرد بــرای پرداخــت کرایــه هــم بــرای
مســافران و هــم بــرای راننــدگان اســت.
مدیــر طــرح کارت شــهروندی در کاشــان
ســهولت در پرداخــت دقیــق مبلــغ کرایــه ،در
امــان مانــدن شــهروندان و راننــدگان از آلودگــی
هــای مربــوط بــه پــول هــای خــرد کهنــه و
کثیــف ،فراهــم آوردن بســتری بــرای حفــظ و
نگهــداری از حجــم متنوعــی از اطالعــات آماری،
ســهولت برنامــه ریــزی برنامــه ریــزان شــهری
و اتوبوســرانی بــرای ارائــه خدمــات بهتــر هــم
بخشــی دیگــر را از مزایــای اجــرای ایــن طــرح
برشــمرد.
رمــوزي در ادامــه بــه ایــده ایــن فعالیــت
و ضــرورت انجــام آن اشــاره کــرد و گفــت:
راه انــدازی کارت شــهروندی راهــی در زمینــه
توســعه شــهر هوشــمند بــوده و در آینــده
مــی تــوان تمامــی خدمــات شــهری از جملــه
خدمــات آموزشــی را هــم بــه ایــن سیســتم

اضافــه کرد.مدیــر طرح کارت شــهروندی کاشــان
درخصــوص چگونگــی طراحــی کارت هــای
شــهروندی بيــان کــرد :کارت های شــهروندی را
بایــد فرصتــی بــرای افزایــش بهــره وری ،کاهش
هزینــه هــا و تســریع مبــادالت تجــاری دانســت
کــه نــه تنهــا ســرمایه گــذاری هــای صــورت
گرفتــه کنونــی را توجیــه مــی کند بلکه توســعه
ظرفیــت هــا ،زیرســاخت هــا و افزایــش قابلیــت
هــای آن را بــه عنــوان یــک طــرح زیربنایــی در

راســتای تحقــق اهــداف راهبــردی توجیــه مــی
کند.رمــوزي خاطــر نشــان کــرد :در آینــده ای
نــه چنــدان دور و پــس از برگــزاری مناقصــه،
شــهرداری کاشــان قابلیــت شــبکه تخفیــف و
باشــگاه وفــاداری مشــتریان جهــت درآمدزایــی،
تخفیــف و اعطــای امتیــاز بــه شــهروندان را
خواهــد داشــت و همچنیــن قابلیــت پرداخــت
از طریــق موبایــل بــه جــای کارت و بــه صــورت
آفالیــن نیــز بــه ایــن طــرح افــزوده خواهد شــد.

با محوریت معرفی ظرفیت های فرهنگی و تاریخی کاشان صورت گرفت:

برگزاری تور بزرگ رسانه ای با حضور خبرگزاری های بین المللی

بــه همــت مرکــز ارتباطــات و امــور بیــن الملــل
شــهرداری کاشــان ،تــور رســانه ای بــا حضــور
اصحــاب رســانه و نماینــدگان خبرگــزاری
هــای اروپایــی و آســیایی بــا محوریــت معرفــی
ظرفیتهــای فرهنگــی و تاریخــی برپــا شــد.
کاشــان  -خبرنــگار جــام جــم :در ایــن تــور
کــه بــه ابتــکار مرکــز ارتباطــات و اموربیــن الملــل
شــهرداری کاشــان برپــا شــده بــود اصحــاب خبــر از
کشــورهای آلمــان ،ژاپــن ،افغانســتان ،ترکیــه ،عــراق
و آذربایجــان ،قطــر و کویــت از بافــت و خانههــای
تاریخــی حمــام ســلطان میــر احمد بــاغ فیــن و هنر
بافندگــی فــرش کاشــان بازدیــد کردند.تتســو شــین

تومــی نماینــده خبرگزاری کیــودو نیوز ژاپــن پس از
بازدیــد از دیــار نخســتین هــا گفــت :متاســفانه مردم
ژاپــن اطــاع چندانــی از کاشــان ندارنــد و من خیلی
خوشــحال شــدم کــه از ایــن شــهر بازدیــد کــردم و
ســعیم بــر ایــن اســت کــه گــزارش بســیار خوبــی
تهیــه کنــم تــا در روابــط دو کشــور تاثیرگذار باشــد.
ســید حبیــب ســادات نماینــده خبرگــزاری صــدای
افغــان بــا ابــراز خرســندی از ســفر بــه کاشــان
بیــان داشــت :بــاغ فیــن کاشــان یکــی از بهتریــن
نمونــه هــای معمــاری ایرانــی اســت کــه هیــچ نقطه
منفــی در آن دیــده نمیشــود و مــن بــه عنــوان
یــک خبرنــگار بهتریــن تصاویــر را در پایــگاه خبــری

صــدای افغــان ثبــت مــی کنــم.
عبــاس نشــاب دیگــر خبرنــگار بیــن المللــی نماینده
شــبکه تلویزیونــی الکــوت کویــت گفــت :کاشــان
دنیایــی از شــگفتی هــای هنــر و معمــاری اســت و
ایــن شــهر غنــی بــا آثــار تاریخــی و مذهبــی ظرفیت
مناســبی بــرای توســعه گردشــگری بخصــوص
گردشــگری مذهبــی دارد.
وی بــا بیــان ایــن کــه پیــش از ایــن یــک مســتند
 ۳۰دقیقــه ای بــه زبــان عربــی ویــژه مــاه رمضــان از
شــهر کاشــان ســاخته اســت ،پیشــنهاد داد :در مورد
کاشــان بایــد مســتندهای زیــادی بــا زبــان هــای
مختلــف ســاخت تامــردم دنیــا ظرفیتهــای ایــن

بههمتشرکتآبفایکاشان؛

جشنوارهنخستينواژه«آب»برگزارشد

بــه همــت شــرکت آبفــای کاشــان
ومدیریــت آمــوزش و پــرورش
جشــنواره ملــی فراگیــری نخســتين
واژه «آب» ويــژه دانش آمــوزان کالس
اول ابتدايــي شهرســتان هــاي کاشــان
و آران و بيــدگل برگزارشــد.
کاشــان  -خبرنــگار جــام جــم:
مديرعامــل شــرکت آبفــای کاشــان
در آييــن جشــنواره نخســتين واژه آب
کــه درمحــل کانــون پــرورش فکــري
کــودکان و نوجوانــان کاشــان برگــزار
شــده بــود ،گفــت :هــدف از برگــزاري
ايــن جشــنواره ترويــج فرهنــگ صرفه
جويــي درمصــرف آب اســت.
محمــد رضــا اســدي بــا بيــان اينکــه
کشــور مــا و خصوصـاً منطقــه کاشــان
در ناحيــه گــرم و خشــک و کويــري
قــرار دارد ،تصريــح کــرد :ايــن منطقــه
از پتانســيل آبــي فقيــري برخــوردار
اســت بنابرايــن بايــد همــه افــراد
شــرايط مصــرف آب را بداننــد و
کــودکان بــه عنــوان ســرمايه هــاي
اجتماعــي کــه قــرار اســت آينــده
کشــور بــه آنــان ســپرده شــود از
هميــن دوران کودکــي بــا فرهنــگ
مصــرف بهينــه آب آشــنا شــده و از
ايــن نعمــت خــدادادي بــه درســتي
صيانــت کننــد.
وي افــزود :متوســط بارندگــي در
ســال هــاي گذشــته در مقايســه بــا
متوســط بارندگــي بلنــد مــدت خيلي
کمتــر شــده بــه طــوري کــه ميــزان
بارندگــي کمتــر از  60درصد متوســط

ســاالنه رســيده اســت.
مديرعامــل شــرکت آبفــای کاشــان
بــا ابــراز نگرانــي از ميــزان بارندگــي
در منطقــه کاشــان بيــان کــرد :در
کاشــان ميــزان بارندگــي در متوســط
بلنــد مــدت  130ميلــي متربــوده کــه
ايــن ميــزان در ســال گذشــته بــه 75
ميلــي متــر رســيده اســت.
اســدي تصریــح کــرد :آب کااليــي
سرنوشــت ســاز بــراي همــه مــردم
اســت و فرهنــگ ســازي در زمينــه
مصــرف آب ضــروري اســت و اگــر در
ســال هــاي گذشــته دانــش آمــوزان
بــا مصــرف بهينــه آب و صرفــه جويي
آشــنا شــده بودنــد و فرهنــگ مديريت
مصــرف آب در جامعــه نهادينــه شــده
بــود امــروز شــرايط بهتــري داشــتيم.
*بهتريــن ســرمايه گــذاري براي
حفــظ منابــع آبــي آمــوزش
شــهروندان اســت
درايــن آييــن مديرآمــوزش و پــرورش
کاشــان نيزاظهارکــرد :تحقيقــات
و پژوهــش نشــان داده اســت کــه
بهتريــن راه بــراي مديريــت هــر
موضوعــي آمــوزش اســت و امــروز
مســاله آب بــه يکــي از دغدغــه هــاي
مهــم مســئوالن عالــي رتبــه نظــام
تبديــل شــده اســت.
محمــود خدمتــي بهتريــن ســرمايه
گــذاري بــراي حفــظ منابــع آبــي را
آمــوزش شــهروندان دانســت و افــزود:
دانــش آمــوزان دوره ابتدايــي بهتريــن
پيامبــران و معلمان مصــرف بهينه آب
هســتند و برگــزاري چنيــن جشــنواره
هايــي روش مناســبي بــراي انتقــال
آمــوزش و مهــارت در صرفــه جويــي
مصــرف آب اســت.
وي ادامــه داد :بيــش ازپنــج ســال
اســت کــه شــرکت آبفــاي کاشــان و
آمــوزش و پــرورش ســعي کــرده انــد
بــا برگــزاري جشــنواره هــا و همايــش
هايــي بــا موضــوع صرفــه جويــي در
مصــرف آب نتايــج خوبــي در شــهر
رقــم بزننــد.

مديــر آمــوزش و پــرورش کاشــان
يادآورشــد :بيــش از6هــزار دانــش
آمــوز کالس اولــي در آموزشــگاه هــاي
کاشــان بــه تحصيــل اشــتغال دارنــد
کــه يــا بــا حضــور در کانــون پــرورش
فکــري کــودکان و نوجــوان و يــا در
مــدارس راه هــاي صرفــه جويــي در
مصــرف آب را آمــوزش مــي بيننــد.
مدیــر روابــط عمومــی وآمــوزش
همگانــی شــرکت آبفــای کاشــان
نیــز گفــت :جشــنواره ملــی فراگیــری
نخســتین واژه» آب» همــه ســاله ویژه
دانــش آمــوزان کالس اول ابتدایــی در
سراســر کشــور برگــزار مــی شــود.
عباســعلی کحــال افــزود :جشــنواره
نخســتین واژه» آب»بــه همــت روابــط
عمومــی وآمــوزش همگانــی شــرکت
آبفــای کاشــان ومشــارکت مدیریــت
آمــوزش وپــرورش ،مرکزارتباطــات

واموربیــن الملــل شــهرداری وکانــون
پــرورش فکــری کــودکان ونوجــوان
در کانــون پــرورش فکــری برگزارمــی
شــود.
وی گفــت :بــا توجــه بــه اســتقبال
خــوب دانــش آمــوزان و درخواســت
مدیــران ومربیــان مــدارس ،پیــش
بینــی مــی شــود ایــن جشــنواره تــا
پایــان آذرمــاه در مــدارس کاشــان
وآران وبیــدگل و شــهرهای تابعــه نیــز
برگزارشــود.
اجــرای نمایــش طنــز ،آمــوزش چرخه
آب ،ایســتگاه گریــم ونقاشــی واهــدای
بســته هــای فرهنگــی شــامل؛(کتابچه
روش هــای صحیــح اســتفاده ازآب،
پوســتر چرخــه آب ووســایل کمــک
آموزشــی) وپذیرایــی ازدانــش آمــوزان
از دیگــر برنامــه هــای جشــنواره
نخســتین واژه «آب»در کاشــان اســت.

شــهر را بهتــر درک کننــد.
* خانــه طباطبایــی هــا هــر غیــر ایرانــی را
جــذب خــود مــی کنــد
دیگــر خبرنــگار بیــن المللــی الهــه ســاالری
نماینــده خبرگــزاری آناتولــی ترکیــه بــا ابــراز
شــگفتی از ظرافــت هــای بــکار رفتــه در خانــه
طباطبایــی هــا گفــت :اگــر بخواهــم بــه عنــوان یــک
خبرنــگار عنصــری از کاشــان را بــه مــردم ترکیــه
منعکــس کنــم ،خانــه طباطبایــی را معرفــی خواهــم
کــرد.وی بــا اشــاره بــه اهمیــت معرفــی فرهنــگ و
معمــاری اصیــل ایرانــی تصریــح کــرد :ایــن خانــه
بــا آینــه کاری هــای ظریــف و گچــکاری هــای

شــگفت انگیــز و معمــاری فــوق العــاده اش در جذب
گردشــگران بــا ســلیقه هــای مختلــف بخصــوص
گردشــگران ترکیــه میتوانــد تاثیرگــذار باشــد.
نماینــده خبرگــزاری آناتولــی ترکیــه بــا بیــان ایــن
کــه خانــه طباطبایــی هــا هــر غیــر ایرانــی را جــذب

خــود مــی کنــد ،بیــان کــرد :نوع ســاختار پــر معنای
ایــن خانــه نشــان مــی دهــد خانــواده در کاشــان و
ایــران اهمیــت و جایــگاه واالیــی داشــته چراکــه هــر
اتاقــی بــه صــورت جداگانــه و مخصــوص بــرای افراد
خانــواده ســاخته شــده اســت.

تغییر کاربری مدرسه خاوری به نام و مکان جدید

همانطــور کــه مــی دانیــم مدرســه خــاوری
در مــرداد مــاه 1395تغییــر کاربــری داد
و از ســاختمان قدیمــی و  50ســاله خــود
بــه مدرســه شــهید حســین الماســی نقــل
مــکان کــرد.
حســینعلی جمــال کاشــانی مدیــر

آموزشــگاه شــهید حســین الماســی
(خــاوری ســابق)افزود:اگرچه پرونــده ایــن
آموزشــگاه بــرای همیشــه بســته شــد
ولــی یــاد و خاطــره آن بــرای تمــام فــارغ
التحصیــان  ،دبیــران و والدیــن فرامــوش
ناشــدنی اســت .

وی ادامــه داد :امیــدوارم مــکان جدیــد
مدرســه کــه مزیــن اســت بــه نــام یکــی از
شــهدای عزیــز ایــن خطــه (شــهید حســین
الماســی)بتوانیم باعــث بــه یــادگار مانــدن
هــر چــه بیشــتر نــام ایــن شــهید عزیــز در
یــاد و خاطــر دانــش آمــوزان باشــیم.

