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تأكید دو گردشگر خارجي در رد منفی بافی علیه ايران

آنچه رسانه های غربی می گویند دروغ است،
حقیقت چیزی است که ما با چشمان خود دیدیم

صفحه  3

علی پور و خدمت بر سکوهای اول و 
دوم قویترین مردان استان ایستادند
صفحه  3

mardomesialk@gmail.com

بودجه شهرداری و نظارت شورا
شوراها،  روز  مناسبت  به  مطلبي  در  و  قبل  شماره  در 
بر  نظرات  شوراها،  مهم  وظايف  از  يكي  شد  تأكيد 
شد  اشاره  همچنين  باشد.   مي  ها  شهرداري  عملكرد 
هر چه ميزان فعاليت هاي يك شهرداري بيشتر باشد 
امكان بروز خطا و يا انحراف از برنامه ها و مصوبات و 

مجوزهاي قانوني بيشتر مي شود. 
آنچه كه در محافل خبري مورد  طي روزهاي گذشته 
توجه قرار گرفته بود، اظهارات رييس كميسيون اقتصادي 
شوراي شهر در خصوص سرانه بودجه شهرداري كاشان 
هر  سرانه  پورعسگري  عليرضا  اعالم  اساس  بر  بود. 
شهروند كاشاني مبلغي حدود يك ميليون و نهصد هزار 
تومان مي باشد. مهمتر از آن پرسشي است كه عضو 
بر  كه  باال  سرانه  اين  بين  آيا  كه  نموده  مطرح  شورا 
اساس اظهارات وي نزديك به سرانه بودجه شهروندان 
با خدماتي كه  شهروندان كاشاني  قم و تهران است، 
دريافت مي كنند تناسبي وجود دارد يا خير؟ پيرو اين 

اظهارات چند نكته قابل ذكر است :
1- طرح اين موضوع و پرسش از شهرداري از سوي 
در  سليقه  نظرو  اختالف  وجود  مؤيد  شورا  عضو  يك 
شوراست كه حاصل وجود نفراتي از دو ليست جداگانه 
انتخاباتي است. اگر خاطر خوانندگان باشد در انتخابات 
قبلي شورا اصولگرايان با دو ليست جداگانه وارد رقابت 
سليقه  اختالف  كه  ليست  دو  اين  و  شدند  انتخاباتي 
كدام  هر  داد  مي  نشان  را  اصولگرايان  بندي  طيف  و 
صاحب كرسي هايي در شورا شدند. از اين منظر وجود 
نظرات و ساليق مختلف در شورا باعث پررنگ شدن 

نقش نظارتي شورا مي شود. 

یادداشت

ادامه در همین صفحه

ادامه يادداشت
همواره  حاكم  حزب  محور،  حزب  نظام  يك  در  چه  اگر 
نگاه  يك  در  اما  دارد،  قرار  مخالف  حزب  بين  ذره  زير 
كالن حتي در درون حزب و گروه غالب نيز مي بايست 
پايش و نظارت مستمر صورت گيرد چرا كه در صورت 
ميزان  و  عمومي  اقبال  گروه،  درون  فساد  و  خطا  بروز 

محبوبيت آن گروه به خطر مي افتد.
2- پس از فروكش كردن تب و تاب گروه ها و جريانات 
سياسي براي انتخابات مجلس؛ اكنون تالش ها در جهت 
اين  ميتوان  بدبينانه  نگاه  يك  در  شوراهاست.  انتخابات 
ها  گروه  انتخاباتي  هاي  فعاليت  راستاي  در  را  اظهارات 
اين پرسش را مطرح ساخت  با قبول آن،  قلمداد كرد و 
اصل  تحقق  سواالت  اينگونه  طرح  از  هدف  اگر  كه 
در طول عمر  چرا  است پس  بر شهرداري  نظارت شورا 
اين  شورا، چنين سواالتي مطرح نشده و يا كمتر مطرح 
شده است. البته همين مقدار نظارت نيز به واسطه وجود 
ميتوان  پس  شوراست.  در  منتقد  و  مخالف  نظر  و  رأي 
ابراز نظر ساير  براي  اگر فرصت و مجالي  نتيجه گرفت 
شهر  در  سياسي  جريانات  و  ها   گروه  ديگر  و  منتقدان 
همواره  پرسشگري  و  نظارت  اين  باشد  داشته  وجود 
از ثمرات برقراري يك نظام  اين  وجود خواهد داشت و 

مردم ساالري است.
3- عليرغم طرح اين پرسش و انتقاد از سوي اين عضو 
مشاهده  شهرداري  از سوي  پاسخي  هيچ  تاكنون  شورا، 
ويژه  به  و  منتقدان  به  پاسخ  شك  بدون  است.  نشده 
از ويژگي هاي يك سازمان پيشرو است.  افكار عمومي 
سازماني كه در اصل براي مردم كار مي كند و ماهيت 
تأسيس آن ارائه خدمات زيست بهتر به شهروندان است. 
از  شهرداري  با  مردم  و  عمومي  افكار  همراهي 
بود.   خواهد  شهرداري  شفافيت  و  پاسخگويي  ثمرات 
پاسخگويي به افكار عمومي در قبال سواالت و انتقادات 
زدايي  ابهام  نيز   و  منتقدين  و  مردم  توسط  مطرح شده 
اقناع  در  مي-تواند  شهرداري  در  امور  انجام  جريان  از 
مردم و منتقدان نقش مهمي داشته باشد. شايسته است 
با سعه ي  انتقادهاي وارد شده  شهرداري به سواالت و 
از فرافكني پاسخ دهد چرا كه سكوت  صدر  و  به دور 
شهرداري در چنين مواقعي به گسترش و رواج شايعات 
را  ناسالم  و  كدر  غيرشفاف،  تصويري  و  كند  مي  كمك 

در ذهن مردم ايجاد مي كند.  
4- يكي از لوازم شفافيت دستگاه هاي دولتي، دسترسي 
خصوص  در  است.  اطالعات  به  كارشناسان  و  مردم 
بررسي  منظور  به  و  شورا  محترم  عضو  اخير  اظهارات 

شهرداري  بودجه  مطالعه  نيازمند  موضوع،  جزئيات 
شهر  شوراي  سايت  در  نه  متأسفانه  ولي  شديم  كاشان 
نبود.  ساالنه  بودجه  از  اثري  شهرداري  سايت  در  نه  و 
بودجه  به  مربوط  فايل  در سايت شهرداري  اينكه  جالب 
شهرداري  خود  بودجه  از  ولي  دارد  وجود  كشور  كل 

نيست!   خبري 
نيست  اختيار  در  بودجه شهرداري  اينكه  به  توجه  با   -5
طبيعتًا پاسخ به موضوعاتي مانند نسبت بودجه جاري به 
عمراني، هزينه هاي حقوق و دستمزد و ساير اطالعات 
اين  اگر  شايد  بود.  نخواهد  حصول  قابل  نيز  ديگر 
چرايي  خصوص  در  شد  مي  بهتر  بود  موجود  اطالعات 
گرفته  صورت  هاي  هزينه  نتايج  بودن  غيرملموس 
حال  هر  به  كرد.  اظهارنظر  مردم  براي  شهرداري  در 
هزينه  شهر،  در  گرفته  صورت  هاي  هزينه  از  بخشي 
هاي عمراني و زيربنايي است كه اثرات آن براي مردم 
گذاري  جدول  و  آسفالت  مردم  شايد  نيست.  ملموس 
خيابان و احداث پارك و بوستان را مي بينند ولي ممكن 
برخي هزينه هاي شهرداري چه در بحث اصالح ساختار 

اداري و يا انجام مخارج سرمايه اي مشهود نباشد.
كه  شهرداري  هاي  فعاليت  در  مهم  نكات  از  يكي   -6
هزينه  انجام  گيرد،  مي  قرار  نقد  و  پرسش  مورد  اغلب 
نظر  از  شايد  كه  است  هايي  پروژه  و  غيرضرور  هاي 
ريختن  دور  اصطالح  به  و  اضافي  هزينه  شهروندان 
و  ها  طرح  بندي  اولويت  لذا  شود.  قلمداد  شهر  پول 
تدوين  و  كارشناسان  و  مردم  نظر  به  توجه  و  ها  پروژه 
و تشريح مباني اولويت گذاري هاي پروژه هاي شهري 

از اقداماتي كه شهرداري مي تواند انجام دهد.
و  حين  هزينه)قبل،  انجام  مراحل  تمامي  در  نظارت   -7
بعد از خرج( از مهمترين نكاتي است كه مي بايست به 
دقت هر چه تمام توسط مجريان و ناظران در شهرداري 
و  عملكرد  ارزيابي  گيرد.  قرار  مدنظر  شهر  شوراي  و 
توجه به نتايج اين ارزيابي ها نيز در ادامه فعاليت هاي 

روزمرده شهرداري از اهميت زيادي برخوردار است. 
هاي  پروژه  و  ها  طرح  شده  تمام  قيمت  به  توجه   -8
وري  بهره  كه  است  بسيار مهمي  نكات  از  يكي  شهري 
كند.  مي  تغيير  دستخوش  را  شهرداري  مالي  منابع 
برآورد  و  هزينه  انجام  در  دلبازي  و  دست  و  ولخرجي 
عضو  قول  به  كه  شود  مي  آن  اش  نتيجه  ها  پروژه 
كنيم  پرداخت مي  كه  اي  قبال هزينه  در  شوراي شهر، 
اين  منفي  وجه  كه  بماند  آوريم.  نمي  بدست  مطلوبيتي 
ميل  و  حيف  و   مالي  هاي  استفاده  سوء  مصداق  قضيه 

اموال عمومي است.

کاشان در لیگ برتر 
فوتبال ایران ؟

توسط سايپا كاشان صورت پذيرفت؛
تست خودروی CS35 برای آغاز 

عرضه انبوه از خرداد ماه

جناب آقاي عباسعلی منصوري آراني
نماینده محترم مردم شهرستان هاي کاشان و آران و بیدگل

 در مجلس نهم شوراي اسالمي ،
 بدینوسیله مصیبت وارده را به جنابعالي و خانواده محترم تسلیت 

عرض نموده و بقاي عمر شما را از خداوند متعال خواستاریم.

هفته نامه مردم سیلك

دفاتر خدمات الکترونیك شهرداری ها
) سايه بر سازه ها (

يا  و  پرونده مسكونی  بديهی است شهروندانی كه درخواست 
و  پرونده  تشكيل  جهت  بايد  نخست  گام  در  دارند،  تجاری 
شهرداری  الكترونيك  خدمات  دفاتر  به  الزم  مجوزهای  اخذ 
و  قوانين  مراجعين  از  بعضی  نظر  به  شايد  نمايند.  مراجعه  ها 
پرداخت  همچنين  و  بر  زمان  پيچيده،  كمی  موجود  مقررات 
های  سازه  قطعا  ولی  باشد.  آور  مالل  متعدد  های  تعرفه 
قوانين  آن،  مجری  و  كند  كسب  را  الزم  استانداردهای  كه 
ناظر  مهندسين  نظارت  تحت  ابتدا  از  را  مربوطه  مقررات  و 
كم  به  راجع  نگرانی  و  دغدغه  هيچكس  ديگر  كند،  رعايت 
اينكه ساختمان  و كيف ساختمان خود نخواهد داشت. ضمن 
برای  آسايش  و  آرامش  ايجاد  بر  مقاوم و شيك عالوه  های 
ساكنينش در سطح كالن نيز باعث زيبا شدن چهره كوچه و 
خيابان های شهر می شوند و طبعًا داشتن شهری زيبا، مدرن 
غير  و  برابر حوادث طبيعی  در  مقابله  قابليت  كه  و مستحكم 
مترقبه را داشته باشد به عنوان يك موقعيت استراتژيك می 
ايفا  آن شهر  مردم  امنيت  در  را  حياتی  و  كليدی  نقش  تواند 
اين نوعی سرمايه گذاری موجه  به عقيده كارشناسان  كند و 
و طوالنی مدت است. در اين ميان دفاتر خدمات الكترونيك 
شهرداری ها می توانند عالوه بر ارتقاء سيستمها و عدم قطع 
با سعه صدر و حوصله كافی نسبت  آنها و همچنين  و وصل 
از  كه  خود،  مراجعين  امور  انجام  در  تسريع  و  راهنمايی  به 

مصاديق تكريم ارباب رجوع می باشد گام بردارند.
الكترونيك  خدمات  دفتر  كاركنان  و  مديريت  از  خاتمه  در 
شهرداری منطقه 3 به ويژه سركار خانم نيكوفر بعنوان يكی 
از دهها كارمند نمونه ای كه شامل سجايای فوق الذكر می 

باشند تقدير و تشكر می شود.

شهروند منطقه 3
سید علی مسعوديان

محمدرضا جعفری : خدای مهربان در قلب همه بندگانش روح 
مهربانی و نوع دوستی دمیده است

چوب حراج  پهلوانی
 بر

صفحه  2 مدال های  قهرمانی

شب بیادماندنی معارفی ها باتجلیل
 و تقدیر از رضا قطبی
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افتاد.  اتفاق  لحظه  چند  در  چيز  همه  شايد 
تومان  ميليون  يك  قيمت  به  را  گلدانی  ابتدا 
خريداری كرد و وقتی پس از اين خريد گفته 
شد كه عوايد فروش يك النگو و كيف چرمی 
به  نفر  دو  طرف  از  است  قرار  نيز  دوز  دست 
راوند  سرطانی  بيماران  از  حمايت  مؤسسه 
پهلوانی اش غليان كرد و و  اهدا شود غيرت 
همان جا بود كه اعالم كرد به خاطر بيماران 
بر همه مدال ها و جام  سرطانی حاضر است 
های طاليی، نقره يی و برنزی داخلی و بين 
المللی اش در مسابقات ووشو كه از سال 74 
آنها را كسب كرده چوب حراجی از سر پهلوانی 
بزند و بدين ترتيب بود كه اقدام نيك انديشانه 
ملی پوش كاشانی و اسبق ووشو ايران و مربی 
العينی  به طرفه  رشته  اين  در  ملی  تيم  سابق 

رسانه ای شد ...

پذیرش آگهی در سایت و هفته نامه 
مـردم سیـلك
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در جوار امام زاده علی بن امام محمدباقر)ع( 

پنجمین سالمرگ موسس فقید باشگاه فرهنگی 
ورزشی باريج اسانس كاشان برگزار شد

ياد و خاطره موسس شركت داروسازی باريج اسانس كاشان و پايه گذار باشگاه فرهنگی ورزشی 
اين شركت همزمان با پنجمين سالگرد درگذشت وی بر سر مزارش در جوار امام زاده سلطان 

علی ابن امام محمدباقر )ع( اردهال گرامی داشته شد.
در اين مراسم يكی از مداحان اهل بيت در رسای خاندان عصمت و طهارت به مديحه سرايی 
ايران - مرحوم مهندس سيد حسين  اسانس  پدر صنعت  ياد  فاتحه  با ذكر  پرداخت و حاضران 

حجازی - را گرامی داشتند.
گفتنی است در اين مراسم عالوه بر خانواده و فرزندان موسس باشگاه فرهنگی ورزشی باريج 
اسانس كاشان، مير سيد مصطفی شجاعی بازيكن ملی پوش و سر مربی اسبق تيم واليبال باريج 
اسانس و جمعی از بازيكنان رده نوجوانان ، جوانان، اميد و بزرگساالن اين باشگاه به همراه شماری 

از اهالی ورزش كاشان حضور داشتند.

دعوت به همکاری
هفته نامه مردم سیلک جهت تکمیل كادر تحريريه خود از عالقمندان به فعالیت های 

مطبوعاتی در حوزه فرهنگی ، ادبی ، اجتماعی و اقتصادی  دعوت به عمل می آورد .
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فیلم های در حال اكران مجتمع 
سینمايی كاشان

شیوا آقابزرگی زاده / اين روزها فيلم های « رسوايی دو«، 
»خنده های آتوسا« و »پنجاه كيلو آلبالو » در مجتمع سينمايی 

كاشان در حال اكران هستند. 
كارگردان فيلم » پنجاه كيلو آلبالو«، مانی حقيقی؛ »اژدها وارد 
می شود « مانی حقيقی و » رسوايی دو « مسعود ده نمكی 
است. در سالن يك »رسوايی دو« در سانس های 14:30، 
16:30، 18:30 و 20:30 اكران می شود. اين فيلم ادامه ی 

»رسوايی يك «  است. 
در سالن دو » اژدها وارد می شود « در سانس های  14، 16، 

18 و 20 اكران می شود. 
در سالن سه فيلم »پنجاه كيلو آلبالو « در سانس های  14:15، 

16:15، 18:15، 20:15 و22 اكران می شود.
» پنجاه كيلو آلبالو « از نوروز امسال و » اژدها وارد می شود « 
و » رسوايی دو « از ارديبهشت ماه به سينماهای سراسر كشور 

از جمله كاشان آمده اند.
حسينی مدير مجتمع سينمايی كاشان، عدم استقبال مردم 
و فروش نداشتن در گيشه را پايان زمان اكران اين فيلم ها 
عنوان می كند. وی از سانس فوق العاده در مجتمع سينمايی 
كاشان خبر داده و می افزايد ساعت 22 سانس  فوق  العاده 
ی سينمای كاشان است؛  حسينی هم چنين از اكران فيلم 
»كفشهايم كو؟« به كارگردانی كيومرث پوراحمد در هفته های 

آينده خبر داد.
باال بودن آمار فروش ساير فيلم ها سبب  تاخير در اكران  

»كفشهايم كو« و بی نصيب ماندن  آن از سالن شده است.
گفتنی است فيلم » خنده های آتوسا « به دليل فروش پايين 

در گيشه جای خود را به » اژدها وارد می شود « داد.

همزمان با هفته نجوم و با طرح سوال چرا آسمان شب 
در هجمه ی نورهای مصنوعی فراموش شده است

دانش آموزان پرسشگر؛ مسئولین 
كاشانی را به چالش كشیدند

اعضای  نجوم  جهانی  هفته  با  همزمان  استاديان:  فهيمه 
دانش آموز كانون نجوم مدرسه پيله وريان در حركتی نمادين 
با يك دستگاه مينی بوسی كه با شعارهای مرتبط با آلودگی 
نوری و نقاشی های كودكانه تزيين شده بود در سطح شهر 
به حركت درآمدند. در اين برنامه سه ايستگاه فرمانداری، 
شورای اسالمی شهر كاشان و خانه تاريخی آل ياسين )خانه 
ملل( ميزبان دانش آموزانی بود كه سخنان و خواسته های 
خود را در قالب يك بيانيه به نمايندگی از مردم شهر كاشان 
اين  به  رسيدگی  خواستار  و  نموده  شهر  مسئوالن  تقديم 

موضوع مهم شدند.
فاطمه سعيدی پور -مديريت انجمن نجوم سپهر كاشان- 
در حاشيه اين برنامه با اشاره به مصوبه فرمانداری جهت 
تشكيل كارگروه آلودگی نوری يادآور شد: موضوع آلودگی 
و حل مشكالت  رسيدگی  كه  است  علمی  مبحثی  نوری 
مربوط به آن توجه و حمايت تمام نهادهای شهر را طلب 
می كند. اين موضوع نه تنها مرتبط با نجوم و آسمان شب كه 
مرتبط با محيط زيست و حتی مرتبط با خود انسان است و 
مضرات بسياری به دنبال دارد. وی افزود با توجه به اينكه 
كاشان در نزديكی رصدخانه ملی واقع شده و آلودگی نوری 
بود  آينده خواهد  در  اين مهم  برای  اصلی  جزء معضالت 
لذا از هم اكنون بايد به فكر برنامه ريزی و كنترل و اصالح 
نورپردازی های سطح شهر بود تا انشا اهلل در آينده شاهد 
اين باشيم كه كاشان الگوی نورپردازی صحيح شهری و 

بهينه سازی مصرف انرژی برق برای كل كشور باشد.
در قسمتی از متن بيانيه اعضای دانش آموز كانون نجوم 
مدرسه پيله وريان آمده است: آسمان همچون دريای بيكران 
انسان  است.  تصوير كشيده شده  به  ما  پيش چشمان  در 
جستجوگر هرلحظه به حل معمايی و كشف رازی از اين 
بيكران رازآلود پرداخته است. آسمان پرستاره ای كه می تواند 
آرامش را به هر انسانی هديه كند و او را شاعر و يا دانشمند 
كند؛ ولی حال به فراموشی سپرده شده يا بهتر بگوييم اين 
را  راستی چه شده كه آن آسمان  او گرفته شده!  از  نعمت 

ديگر نداريم؟ 
چه شده كه زيبايی آسمان در قصه ها برايمان بازگو می شود؟ 
چه شده كه آن همه شكوه و شگفتی را در هجمه ی نورها 
گم كرده ايم؟ افسوس كه بهای گزافی است برای به دست 
آوردن نمی دانم چه! با هر المپی كه به تعداد المپ های شهر 
ما اضافه می شود بر آه وافسوس ما نيز افزوده می شود چراكه 
نه تنها آسمان از ما گرفته می شود زندگی سالم بر روی زمين 
را نيز از ما دريغ می كند. راستی با خود انديشيده ايم كه هدف 

ما از استفاده بی رويه از نور چيست؟
همچنين در بخش ديگری از اين بيانيه با طرح چندين سوال 
درباره جنبه های سؤ آلودگی نوری در شهرها آمده است: 
و بی كيفيت  بيش از حد  و  نورپردازی های غيراصولی  آری 
آرامش را از انسان سلب كرده است و سالمتی را هم از او 
و موجودات اطرافش گرفته است. پس وقت آن است كه 
به خود آييم. فرصتی برای آنچه تا به امروز ازدست داده ايم 
هست. هرچند دير شده ولی می توانيم با يك حركت گروهی 
يا  خواسته  با خودخواهی  كه  را  آنچه  ملی  اراده  يك  با  و 
ناخواسته از بين برده ايم به جان طبيعت شهرمان برگردانيم، 
شاخصه های  ساير  كنار  در  می تواند  آسمانش  كه  شهری 

ارزشمندی كه دارد زبانزد همگان شود.
 شهری كه ميزبان رصدخانه ملی ايران است. بياييد شهرمان 
را از هرگونه آلودگی كه چهره طبيعتش را ناخوشايند كرده 
بزداييم. بياييد آرامش و آسايش و زيبايی و سالمتی را به 
شهرمان، به مردمان خوب شهرمان و به فرزندان پر از اميد 
شهرمان هديه كنيم. بيايد در سالی كه پيش روداريم كه بنا 
به فرموده رهبر عزيزمان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 
نام گذاری شده، صرفه جويی در مصرف انرژی را درجه ات 

معضل آلودگی نوری انجام دهيم. 
به اميد آن روزی كه هيچ چراغی بی دليل و بدون رفع نياز 
روشن نماند. به اميد آن روزی كه زيبايی گذشته به آسمان 

شهرمان بازگردد.

خبر

رویداد2

كارآفرينی  نمايشگاه 
های   توانمندی  و 
در  كاشانی  بانوان 
نگارستان  هتل 

كاشان برگزار شد .
السادت  افسر  دكتر 
تقريری ، دبير اجرای 
طی  نمايشگاه  اين 
خبرنگار  با  مصاحبه 
مردم  نامه  هفته 
داشت،  اظهار  سيلك 
اين نمايشگاه با همت 
بازرگان  زنان  كانون 
 15 حضور  و  كاشان 

ارگانيك،  محصوالت  قالب  در  آفرين  كار  زنان  از  تن 
ويترای  سازی،  جواهر  سفال،  فرش،  دستی،  صنايع 
نگارستان  هتل  در  روز   5 مدت  به  گياهی  عرقيات  و 

اجرای  دبير   . شد  برگزار 
برگزاری  از  هدف  نمايشگاه 
بانوان  شناسايی  را  نمايشگاه 
و  ايده  صاحب  كارآفرين، 
و  تجارت   عرصه  در  فعال 
و  ارتباط  ايجاد  همچنين 
سازمانهای  با  همكاری 
دولتی و غير دولتی و آشنايی 
عنوان  بازارفروش  با  آنها 
ضمن  ادامه  در   وي  كرد. 
مسئولين  حضور  از  تشكر 

جمله  از  شهرستان 
شهردار  و  فرماندار 
امور  مشاور  كاشان، 
زنان فرمانداری، و نيز 
نماينده اصناف، ميزان 
را  شهروندان  بازديد 
كرد  ارزيابی  پرشور 
نمايشگاه  برگزاری  و 
نگارستان  هتل  در 
برای  فرصتی  را 
گردشگران  آشنايی 
داخلی  و  خارجی 
توانمندی  و  هنر  با 
دانست.  كاشانی  زنان 
كارآفرين  بانوان  اطالعاتی  بانك  تشكيل  همچنين  وی 
ارايه مشاوره  بانوان،  و پيگيری و رفع موانع كارآفرينی  
های الزم در زمينه مختلف كارآفرينی را از جمله اهداف 
آينده  اين كانون برشمرد. 
پايان  در  تقريری  دكتر 
زنان  كانون  پيگيری  از 
بازرگان براي ايجاد فضای 
فعاليت  جهت  مناسب 
برگزاري  و  كانون  هاي 
قول  و  آن  هاي  نمايشگاه 
همكاری شهرداري كاشان 
از  يكي  اختصاص  جهت 
شهر،  تاريخی  های  خانه 

بدين منظور، خبر داد.

بانوان کارآفرین توانمندی های خود را به نمایش گذاشتند

استقبال باال از خودرو های شاسی بلند و كراس آور در ايران باعث شد تا سايپا هم برای 
تكميل سبد محصوالت خود، خودروهای جديدی را وارد بازار كند.

گروه خودرو سازی سايپا در سال گذشته خودرو 35CS را به صورت CBU و تعداد محدود 
به بازار عرضه كرد، اين خودرو توسط يكی از بزرگترين و با سابقه ترين خودرو ساز های 
چينی به نام چانگان ساخته می شود كه هم اكنون خط توليد آن در سايت سايپا كاشان فعال 
است. فريبرز شهباز در مراسم معرفی و تست جاده ای خودروCS35 در جمع خبرنگاران 
خبر آغاز توليد انبوه اين خودرو از نيمه دوم خرداد ماه سال جاری را اعالم كرد و گفت: 
با دانش فنی متخصصان داخلی خودرو 35CS به مرحله توليد آزمايشی رسيده و هم 

اكنون آماده توليد انبوه اين خودرو در نيمه دوم خرداد ماه هستيم.
وی ادامه داد: در سال اول توليد 21 درصد از قطعات اين خودرو ساخت داخل بوده كه 
در سال دوم به 40 درصد خواهد رسيد و سايپا كاشان در حال رايزنی برای صادرات 
با  اين محصول به دليل پتانسيل باال است.مدير عامل سايپا كاشان خودرو CS35 را 
توجه به طراحی و امكانات يكی از خودرو های روز دنيا دانست و افزود: اين خودرو با 
همكاری فورد وچانگان طراحی و توليد شده است و در مرحله اول به صورت CBU در 
اختيار هموطنان قرار گرفت كه با توجه به طراحی داخلی و كيفيت مناسب مواد مصرف 
شده داخل كابين حس خوب رانندگی را به راننده انتقال می دهد. شهباز افزود: خودرو 
CS35با 8 رنگ متنوع توليد می شود و نمايندگی های فروش و پس از فروش آمادگی 
ارايه خدمات رسانی به مشتريان را دارند. قيمت وارداتی خودرو CS35 در مرحله اول 

88 ميليون تومان بود كه در حال حاضر با توجه به توليد داخلی اين محصول در سايپا 
كاشان به قيمت 64 ميليون تومان تقليل يافت البته فروش اين خودرو در ارديبهشت 
ماه با 2 ميليون تومان تخفيف در اختيار هموطنان قرار گرفت. اين خودرو دارای موتور 

 5 اتوماتيك،  سرعته   4 گيربكس  و  سی  سی   1600 سوپاپ،   16 خطی  سيلندر  چهار 
سرعته دستی است. نوع سوخت CS 35بنزينی بود و مصرف سوخت اين خودرو حدود 
7 ليتر در هر 100كيلومتر می باشد. از نظر وزن نيز 1270 كيلوگرم بوده و بر خالف 
خودرو  شاسی  و  كمتر  زمين  از سطح  آن  شاسی  ارتفاع  بلند  شاسی  های  خودرو  بقيه 
سواری است. آپشن های CS 35همچون فرمان برقی، چهار كيسه هوا، مجهز به سيستم 
ايزوفيكسی كامپيوتر اطالعات سفر، رينگ آلومينيومی، سيستم ترمز ديسكی خنك شونده 
جزييات  در خصوص  شهباز  مهندس  باشد.  می  روز  روشنايی  چراغ  و  سانروف  هوا،  با 
دو خودرو ساز  اين  ارشد  مديران  توسط  مذاكرات  نيزگفت:  و سيتروئن  همكاری سايپا 
انجام شده و ترجيحًا نتيجه نهايی و جزييات اين همكاری توسط خود مديريت عامل 
گروه خودروسازی سايپا تشريح و اعالم شود. مدير عامل سايپا كاشان در خصوص ورود 
با توجه به شرايط  اما  بار اين تصميم گرفته شده  اين شركت به بورس گفت: چندين 

اقتصادی كنونی فعال تصميمی برای ورود به بورس نداريم.
در پايان بعد از نشست مديران ارشد سايپا كاشان با اصحاب رسانه، خبرنگاران از خط توليد 
اين محصول بازديد و تست خودرو CS35 توسط خبرنگاران انجام و مورد ارزيابی قرار گرفت.

مردم سیلک : خبر فوق در رسانه های سراسری منتشر شده و بر اساس بررسی های 
به عمل آمده در هيچكدام از رسانه های محلی انعكاسی نداشته است.گمانه زنی حاكی 
از آن است كه اين برنامه بازديد صرفا با حضور خبرنگاران رسانه های سراسری صورت 

گرفته است و خبرنگاران كاشان در آن حضور نداشته اند.

توسط سايپا كاشان صورت پذيرفت؛
تست خودروی CS35 برای آغاز عرضه انبوه از خرداد ماه

 / خواه  طن  و  مهدی 
آزاد  دانشگاه  دانشجويان 
به  موفق  كاشان  واحد 
موتور  نمونه  يك  ساخت  
شدند.   آموزشگاهی  جت 
سرپرست  برهمن  عليرضا 
در  جت  موتور  سازنده  تيم 
هفته  خبرنگار  با  مصاحبه 
اظهار  سيلك  مردم  نامه 
موتور  اين  : ساخت  داشت 
و  ماهه   5 تالش  حاصل 
تعدادی  گذاری  سرمايه 
مكانيك  دانشجويان   از 

خودرو دانشگاه آزاد می باشد كه گامی در جهت آشنايی 
عملی و هر چه بيشتر دانشجويان با سيستم موتور جت و 
افزايش سطح كيفی آموزشی است. وی خصوصيات اين 

موتور را در طراحی ، ساخت 
وقابل مشاهده  بودن فرايند 
عمل موتور در ابعاد يك متر 
مناسب  قيمت  به   و  دانست 
مشابه  نمونه  به  نسبت 
حدود  ارزآوری  و  خارجی 
اشاره  آن  تومانی  10ميليون 
كرد. برهمن همچنين درباره 
با  موتور  اين  ساخت  مراحل 
بيان اينكه برای شروع پروژه 

ابتدا به هيچ نقشه فنی ای 
افزود:  نداشتيم  دسترسی 

تصوير  مشاهده  با 
موتورجت  نمونه  يك 
آمريكايی و سرمايه اندك 
شخصی  و همكاری يك 
در  تعميرگاهی  مجموعه 
ساخت  به  موفق  نهايت 
ادامه  در  وی  شديم.  آن 
همكاری  از  انتقاد  ضمن 
آزاد  دانشگاه  رنگ  كم 
تكميل  راه  در  كاشان 
تمجيد  و  پروژه  اين 
اساتيد  همكاری  از 
رشته  دانشجويان  و 
همكاری  خواستار  كاشان  واحد  آزاد   دانشگاه  مكانيك 
هرچه بيشتر دانشگاه ها و مراكز صنعتی و سرمايه گذاران  
با دانشجويان و مبتكران شد. گفتنی است عليرضا برهمن 
دانشجوی  اكنون  هم  كه 
دانشگاه  ناپيوسته  كارشناسی 
و  باشد  می  كاشان  آزاد 
شركت در جشنواره خوارزمی 
،شركت  دبيرستان  مقطع  در 
در ساخت خودرو پنوماتيك و 
عضويت در كانون نخبگان را 
در كارنامه علمی و تحصيلی  
برای  خود  آمادگی  دارد 
همكاری با مراكز صنعتی در 
را  خودرو  و  مكانيك  زمينه  

اعالم كرد. 

ساخت موتور جت توسط دانشجویان کاشانی

و  بيادماندنی  شبی  در  و  معلم  مقام  گراميداشت  ايام  با  همزمان 
خاطره انگيز در شامگاه بيست و سومين روز از ارديبهشت ماه كه 
با گردهم آيی و ضيافت كادر مديريتی، اساتيد و دبيران مجتمع 
غير دولتی دخترانه معارف و خانواده های آنان همراه بود ياد و 
جمله  از  كاشان  های  دبيرستان  سابق  و  ساله   87 مدير  خاطره 
دبيرستان امام خمينی ) پهلوی سابق ( و محموديه با حضور وی 

در اين مراسم و تقدير و سپاسگزاری از او گرامی داشته شد.
شعرخوانی توسط يكی از دبيران دبيرستان معارف، اجرای موسيقی 
با صدای وحيد خسروی ، تقدير از خانم زهرا صالح آبادی- معاون 
دبيرستان معارف و دبير موفق شيمی كه در آستانه بازنشستگی 
قرار دارد از بخش های اين مراسم بود. حجت االسالم خرمی- 
معاون پرورشی آموزش و پرورش كاشان- پيرامون شكرگزاری از 
نعمت های الهی به عنوان راز و رمز لذت بردن از عبادت خداوند 
و همچنين اهميت نقش و جايگاه آموزگاران و معلمان در پرورش 
اخالقی و تزكيه دانش آموزان در كنار پرورش علمی و نيز سهيم 
بودن معلمان در نخبگی و آينده درخشان دانش آموزان به ايراد 
سخنرانی پرداخت و از سوابق طوالنی مديريت دبيرستان معارف 

در امور آموزشی و پرورشی تقدير كرد.
پيش  های  دوره  مؤسس  و  قرآن  –مفسر  واجدی  رضا  سيد 
دبستانی، دبستان و دبيرستان معارف- نيز درباره اطالق خداوند 
خالق  كه  خداوندی  از  اطاعت  و  رب  عنوان  به  انسان  سوی  از 
انسان است و نمی توان كاری را بدون نام بردن و استعانت از او 

آغاز كرد به سخنرانی پرداخت. معرفی شاعرانه، جالب و جذاب و 
البته طنزگونه دبيران و اساتيد دبيرستان دخترانه معارف با برنامه 
و  معاونت  كادر  از  تقدير  سياهكاری،  مرتضی  توسط  شعرخوانی 
آموزشی دبيرستان معارف با اهدای لوح تقدير و همچنين تجليل و 
ارج گذاری از سالها خدمت و تالش رضا قطبی- مدير دبيرستان 
نيا و  با حضور وی در جايگاه و توسط محمود علوی  محموديه 
سعيد چاكری، از شاگردان و دانش آموزان تحت مديريت ايشان 
در دبيرستان محموديه از ديگر برنامه های اين شب بيادماندنی و 
خاطره انگيز با حضور شماری از معاونان اداره آموزش و پرورش 
متولی-  و  اماميان  حكمت،  فاضل،  خرمی،  كوچكی،   – كاشان 
مديريت  با   85 سال  در  كه  معارف  دبيرستان  است  گفتنی  بود. 
خانم فريبا گالبچيان و رضا واجدی تأسيس شد هر ساله در اين 
ايام برنامه هايی را در قالب گردهمايی های خاطره انگير خانواده 
بزرگ معارف برگزار می كند كه در برنامه گردهمايی و ضيافت 
آموزشی  كادر  معارف،  غيردولتی  مجتمع  خانواده  گذشته  سال 
تأثيرگذار  معلمان  برخی  حضور  با  را  بيادماندنی  شبی  دبيرستان 
دوران تحصيل خود سپری كردند و در برنامه امسال شبی خاطره 
انگيز با مديران تأثيرگذار و فراموش نشدنی دوران تحصيل دبيران 
دبيرستان غيردولتی معارف از جمله استاد رضا قطبی برگزار شد 
كه می توان به حضور جالب و كنار هم 3 نسل استاد و شاگرد 
اين  نيا و حميد سهراب زاده- در  رضا قطبی، محمود علوی   –

مراسم اشاره كرد.

شب بیادماندنی معارفی ها با تجلیل و تقدیر از رضا قطبی 

اعياد  هنگام  كاشان  شهر  زاده/  بزرگی  آقا  شیوا 
مذهبی چهره ی متفاوتی پيدا می كند. چشم اندازهای 
آن اعم از مجتمع تجاری و مسكونی، خيابان، ميدان و 
كوچه با پرچم ها و چراغ های رنگين تزئين می شود. 
شهر اين بار مذهبی بودن را با نمادهايی ديگر توليد 
تغيير  كاشان ظاهراًً  ريخت شناسی شهری  و  می كند 
می كند. معانی جديد و  متفاوتی شكل می گيرند الهام 
صدای  شده.ترافيك،  تزئين  چشم اندازهای  از  گرفته 
ضبط اتومبيل ها، پاركينگ های پر، شلوغی مراكز خريد، سالن تشريفات وتبريك 
الگوهای  و  محصوالت  توليد  با  مذهبی  عيدی  هستند.  عيد  های  نشانه  ونذری 
ندارد. كف زدن  با عرف جامعه سنخيتی  و فكری جديد. محصوالتی كه  رفتاری 
در اتومبيل ها، پخش آهنگ خوانندگان پاپ خارجی نمونه ای از اين عدم سنخيت 
است كه آسيبش تعريف دوباره ی دين است به اقتضای زمان كه  دور شدن دين از 

اصالت خود را به همراه دارد. 
از سوی ديگر صداها، بی نظمی، نمايش  و تفننهايی كه به يك باره در شهر اوج 
می گيرد می تواند آن را از قدمت تاريخی اش دور كند و الگوهای رفتاری جديدی 

را سبب شود كه می توان آن را اسراف در مصرف يا خارج شدن از حوزه ی مذهب 
تشيع ناميد. در مورد شهر تبديل شدنش به نمايشگاه يا بازار روز می تواند تمثيل 
مناسبی باشد. تبديل شدن شهر به بازار روز و نمايش و مصرف هر چيزی در آن 
تبديل  نمايشگاهی  به  شهر  می شناساند.  كننده  مصرف  عنوان  به  هم  را  كسانی 
می شود و حالتی منفعل به خود می گيرد. در اين بين ارزش شهر و تقدس دين در 
قالب الگوهای مصرفی خالصه می شود. مواضع مشخص، بعضًا مشكالت عمده ای 

را برای ايفای نقش دين برای نسل آينده به وجود می آورند.
مانند  را  چيزی  آن،   تمامی  و  گرفته  قرار  تكنولوژی  نفوذ  زير  عمومی  ی  حوزه 
نمايشگاهی برای فروش يا مصرف عرضه می كند كه نوعی زرق و برق را بر اندام 
اين حوزه مسلط می كند به طوری كه در اين ايام بايد الگوی مناسب را آموخت و 
اگر كسی غير از آن رفتار كند بر خالف روزهای عزاداری كج رفتار شناخته می شود. 
در اين روزها آنچه كه دين هم غيرشرعی می داند شرعی می شود. برای چنين 
رفتارهايی كه احتمااًل در عرف توافقی عام وجود ندارد احتماال رجوع به اصل دين می 

تواند راهگشا باشد.  دينی كه با ظهور پيامبران چراغ راه مردمان جاهل بوده است. 

رجوع مجدد به آن می تواند از شكل گيری الگوهای نامتعارف و نابهنجار جلوگيری 
كند. بعضی از اين الگوهای جديد دين را براساس هيجانات، احساسات، رويدادها 
و سبك زندگی جديد می آفرينند و ما را از آموخته های اصلی مان دور می كنند.

را  آن  برساخت  متأسفانه  امروز  و  اند  كوشيده  برايش  سالها  مردمانی  كه  اصالتی 
مصرف  و  نمايش  از  مان صحبتی  رسانه  و  مدرسه  و  خانواده  در  ديروز  می بينيم 
آن هم  نشانه ی  بود  آغازين  ديروز كالم  نسل  برای  دين  در  نيت  و خلوص  نبود 
اذان گفتن  در گوش نوزاد است. نسل ديروز ما از جايگاه اجتماعی دين در جامعه 
شناخت بيشتری داشت و به واقع دريافته بود اين سخن مقدس را : » آيا گمان 

كرده ايد كه ما شما را بيهوده آفريده ايم؟«
 بنابراين تمامی تالشش قدم در راستای الگوهای آموخته شده از دين و فرهنگ 
اصيلش بود و جامعه پذيری وی بر اين اساس او را به ورطه ی انحراف از گفتمان 
حاكم نكشانده بود هرچند كه برخی از اطرافيانش پا را از عرف فراتر می گذاشتند. 
واقعی  پيشين  الگوهای  از  كه  بينيم  می  را  نسلی  نمايندگان  وضوح  به  امروز  اما 
فاصله گرفته اند. چندان كه اعياد مذهبی كه به پايان خود نزديك می شود ظروف 
يك بار مصرف خالی را بر كف كوچه و خيابان می بينيم، تن مان می لرزد، وقتش 
رسيده اين سخن پيامبر بر ديوار مدرسه هايمان يادمان بيايد: النظافته من االيمان.

کجای مذهب ایستاده ایم؟
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