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جزئیاتی از پرونده کشف جسدی 
در حاشیه آزاد راه کاشان

به  نزدیک  با  بیان کرد: جسد مردی  پورکاوه‹   سرهنگ ›علی 
30 سال سن توسط نیروهای پلیس راه کاشان کشف شد که با 

سالح سرد کشته و در حاشیه آزادراه رها شده بود.
وی افزود: تشخیص هویت مقتول به دلیل همراه نداشتن کارت 
شناسایی و حتی تلفن همراه با سرعت و به آسانی ممکن نبود، 

از این رو شناسایی نزدیک به 6 ساعت به درازا کشید.
و  ها  مظنون  بررسی  کرد:  اضافه  کاشان  انتظامی  فرمانده 
با  شناسایی جسد  از  پس  احتمالی  قاتالن  یا  قاتل  دستگیری 
هماهنگی دستگاه قضا به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت 
و در نهایت نیروهای پلیس آگاهی این شهرستان توانستند در 
دستگیر  و  شناسایی  را  متهم  مخفیگاه  ساعت   12 به  نزدیک 
کنند. او اضافه کرد: متهم که مرد جوانی با نزدیک به 25 سال 
سن است، ابتدا این قتل و هرگونه دخالت در حادثه را انکار می 
کرد اما با ارائه مستندات پلیس روبرو شد و در نهایت به ارتکاب 

جرم قتل اعتراف کرد.
به گفته پورکاوه، تحقیقات برای جمع آوری جزئیات بیشتر و 
دقیق تری از علت و نحوه وقوع این جرم همچنان ادامه داشته 

و قاتل به منظور سیر مراحل قانونی در زندان به سر می برد.
خبر رها شدن جسدی در حاشیه آزادراه کاشان- نطنز به همراه 
محلی  مجازی  های  شبکه  در  مقتول  و  قاتل  از  تصویرهایی 
شرکتی  کارگران  از  مقتول  یافته،  انتشار  گذشته  روزهای  در 
خودروساز و علت درگیری به ظاهر اختالف مالی عنوان شده 
اما هنوز منابع رسمی در مورد انگیزه های وقوع این جرم و سایر 

جنبه های این پرونده موضعی نگرفتند.

زلزله کاشان و آران و بیدگل را لرزاند 
با  همراه  بیدگل  و  آران  و  کاشان  شب  یکشنبه  نیوز:  کاشان 

بسیاری از شهرهای ایران برای چندثانیه ای لرزید.
به گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران، زلزله ای به بزرگی 7/3 به مقیاس ریشتر در جنوب شرق 
به  ازگله  حوالی   – استان کرمانشاه  و  واقع  سلیمانیه در عراق 

عمق 11 کیلومتر قسمت بزرگی از ایران را لرزاند.
محور  که  ایران  در  شهر  نزدیک ترین  گزارش  این  اساس  بر 
این  پس لرزه های  و  بوده  کرمانشاه  ازگل  شهر  بوده  زمین لرزه 

زلزله ادامه خواهد داشت.
الزم به ذکر است، شایعاتی مبنی بر فعال شدن گسل ها منتشر 
شده است که یک کارشناس زمین شناسی در گفتگو با تهران 
معنای  به  مختلف  استان های  در  زلزله  احساس  گفته؛  آنالین 

فعال شدن گسل ها نیست و مردم به شایعات توجه نکنند.

قطار گردشگری عقاب طاليی به 
کاشان رسید

  قطار گردشگری عقاب طالیی حامل گردشگرانی از 11 کشور 
اروپایی، آمریکایی و آسیایی روز شنبه وارد کاشان شد و مورد 

استقبال برخی مسئوالن این شهرستان قرار گرفت.
انگلستان،  کشورهای  از  نفر   78 حامل  گردشگری  قطار  این 
فیلیپین،  استرالیا،  مالزی،  روسیه،  سوئیس،  آلمان،  آمریکا، 
مرز  از  امسال  آبان  که 11  است  نروژ  و  مکزیک، هنگ کنگ 

سرخ وارد ایران شده است.

قطار گردشگری عقاب طالیی که جواهرات قلب ایران نام دارد 
برق روسی و یک سالن  شامل هشت سالن روسی، یک مولد 
درجه یک غزال وابسته به بنیاد ایرانیان )ظرفیت 40 نفر( می 
دیروز  طالیی  عقاب  گردشگران  قطار  خارجی  مسافران  باشد. 
)جمعه( به اصفهان سفر و از آثار تاریخی و فرهنگی این شهر 
دیدن کردند.  گردشگران خارجی قطار عقاب طالیی پس از 18 
روز اقامت در کشورمان و دیدن آثار تاریخی، فرهنگی و جاذبه 
اصفهان،  یزد،  کرمان،  تهران،  مشهد،  شهرهای  طبیعی  های 
اراک، شوشتر، شوش، زرسک و  شیراز، سعادت شهر، کاشان، 
پل سفید روز 29 آبان در مشهد به تور خود پایان داده و از مرز 
سرخس خارج خواهند شد. بنا بر اعالم اداره کل راه آهن استان 
بیست و دومین قطار  اصفهان، قطار گردشگری عقاب طالیی 
گردشگری خارجی است که از سال 1393 تاکنون وارد کشور 
شده است.91 هزار و 452 نفر گردشگر خارجی بر اساس اعالم 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان، در 6 
ماه نخست سال جاری از اثرها و بناهای تاریخی و گردشگری 
فرانسه،  کشورهای  از  بیشتر  که  کردند  دیدن  شهرستان  این 

آلمان و ایتالیا، هلند، سوئیس و بلژیک بودند.
ارزش در شهرستان  با  تاریخی  اثر  بر یک هزار و 700  افزون 
کاشان شناسایی و تاکنون 320 مورد در فهرست آثار ملی ثبت 

شده است.

خبر

از پنجم تا دوازدهم آبانماه جاري نمایشگاه مطبوعات در 
دو  امسال  نمایشگاه  در  شد.  برگزار  خمیني  امام  مصلي 
نشریه »مردم کویر« و »سراج« و پایگاه خبري »مشکات 
آنالین« شرکت کرده بودند. خوشبختانه مسئولین هر دو 
غرفه تدارکات خوبي براي حضور فعال در نمایشگاه دیده 

بودند.  
هفته نامه سراج در روزهاي میاني نشستي با عنوان رسانه 
در تراز دارالمومنین با حضور ساداتي نژاد و برخي مسئولین 

شهرهاي کاشان و آران و بیدگل برگزار کرد. 
نشست  دو  متوالي  روز  دو  طي  نیز  کویر  مردم  نشریه 
با  اول  نشست  کرد.  برگزار  رسانه  اصحاب  با  را  تخصصي 
حضور برخي روزنامه نگاران و مدیران رسانه ها و اعضاي 
انجمن روابط عمومي هاي کاشان با هدف راه هاي دستیابي 
به ارتباطي موثر و مفید بین رسانه و دستگاه ها برگزار شد.

 نشست دوم با با حضور برخي دیگر از روزنامه نگاران به 
همراه رییس اداره ارشاد و اسالمي کاشان ترتیب داده شد. 
هدف از برگزاري این نشست بیان مشکالت و نارسائي هاي 
یافتن  براي  رسانه ها و مطبوعات در شهر و چاره جویي 
حل این مشکالت در ارتباطي رو در رو و مستقیم با جوادي 
رییس اداره ارشاد بود. همچنین تقدیر از پیشکسوت رسانه 
ماشاء اله خاکسار و نیز تجلیل از زنده یاد استاد دهقاني 
خبرنگار فقید خطه کاشان و آران و بیدگل از جمله برنامه 
هاي این نشریه در مدت برگزاري نمایشگاه بود. با عنایت 
به فعالیت هاي صورت گرفته توسط نشریه مردم کویر و 
در ارزیابي صورت گرفته در پایان نمایشگاه این نشریه به 

گرفته  قرار  تقدیر  مورد  فعال  هاي  رسانه  از  یکي  عنوان  
است.

کاشان  مطبوعات  ویژه  به  و  ها  رسانه  کنوني،  مقطع  در 
و  تهدیدات  کنار  در  هستند.  رو  روبه  زیادي  مشکالت  با 
تحدیداتي که به عنوان عوامل و مشکالت با منشأ بیروني 
داخلي  مشکالت  و  مسائل  دارد،  وجود  مطبوعات  در 
دانش  و  آموزش  به  نیاز  است.  مطبوعات  گریبانگیر  نیز 
از  نسل جدیدي  تربیت  به  توجه  عدم  افزایي خبرنگاران، 
خبرنگاران، عدم توجه کافي به سایر ابعاد روزنامه نگاري 
از  زیادي  تعداد  سوي  از  خبرنویسي  سطح  در  ماندن  و 
خبرنگاران، عدم رسیدگي به امور رفاهي خبرنگاران، نبود 
وجود نظام مشخص دستمزدها، حمایت از روزنامه نگاران 
در انجام وظایف شغلي در مقابل برخي فشارهاي بیروني، 
بین  در  آن  ارتقاء  و  نگاري  روزنامه   جایگاه  شأن  حفظ 
افکار عمومي از مهمترین چالش هاي پیش روي مطبوعات 
در  کویر  مردم  ماهنامه  توسط  مقام  کسب  است.  کاشان 
شهر  نشریات  ظرفیت  و  توانمندي  نشاندهنده  نمایشگاه 
است . این موفقیت نشان مي دهد چنانچه مسیر فعالیت 
براي مطبوعات هموار باشد و مشکالت ساختاري و کهنه 
قابل  پیشرفت  و  رشد  شاهد  گردد،  مرتفع  مطبوعات  ي 
مالحظه اي در مطبوعات کاشان خواهیم بود به گونه اي 
که هم شاهد حضور نشریات بیشتري در چنین نمایشگاه 
هایي باشیم و هم در عرصه رسانه ها و مطبوعات کشور، 
رسانه هاي شهرستان جایگاه شایسته و درخور نام و اعتبار 

کاشان داشته باشند.

به بهانه نمايشگاه مطبوعات 
حمايت از مطبوعات و حل مشكالت آنها، مقدمه رشد و پويايي رسانه

اهداف  مهمترین  از  قامت:  محمود 
در نظر گرفته در قانون شوارها، تأکید 
بر حق تعیین سرنوشت شهروندان و 
محول نمودن اداره شهرها و روستاها 
بر  است.  آنها  منتخبین  و  مردم  به 
نیز  شوراها  اعضاي  اساس  همین 
عنوان  به  شهرداري  امور  اداره  براي 
مصوبات  مجري  و  عملیاتي  بازوي 
شهردار  عنوان  به  را  شخصي  شورا، 
بر  هم  شهردار  و  کند  مي  انتخاب 
خاص،  ضوابطي  و  اختیارات  اساس 
معاونین و همکاراني را براي اداره هر 
چه بهتر امور بر مي گزیند. حال اگر 
حال  عین  در  و  ساده  وکار  ساز  این 
ساز  سرنوشت  البته  صد  و  پیچیده 
پیشرفت  آباداني،  کند،  عمل  درست 
ارمغان  به  شهر  یک  براي  توسعه  و 
خواهد داشت در صورت عدم کارکرد 
مدیریت  در  شورایي  نظام  صحیح 
جاماندن  و  نابساماني  جزء  شهري، 
عاید  چیزي  توسعه  قافله  از  شهر 
نظیر  عواملي  لذا  شد.  نخواهد  شهر 
انتخابات  اجرایي  و  قانوني  محیط 
انتظارات،  آگاهي،  سطح  شوراها، 
انتخاب  از  یک  هر  سالیق  و  اهداف 
تعهد  و  تخصص  کنندگان)مردم(، 
عضویت  شوندگان)داوطلبان  انتخاب 
و  گیري  تصمیم  کیفیت  شورا(،  در 

عوامل اثرگذار بر اعضاي شورا به عنوان 
ویژگي  نیز  و  شهردار  کننده  انتخاب 
به  شهردار  شخصیتي  و  مدیریتي  هاي 
عنوان عامل اصلي در اداره امور شهر در 
و سهیم  آینده شهر دخیل  و  سرنوشت 

اند.
فرود  و  فراز  همه  با  شورا  قبلي  دوره 
هر  مثل  ضعف،  و  قوت  نقاط  تمام  و 
مثبت  نمرات  دیگري حاوي  کارنامه ي 
و منفي است عالوه بر این کارنامه سید 
محمد ناظم رضوي شهردار سابق نیز از 

هر  عملکرد  ارزیابي  و  تحلیل  در  اما  نیست.  مستثني  قاعده  این 
بایست لحاظ نمود. نخست  شخص یا دستگاهي چند نکته را مي 
اینکه ارزیابي مي بایست، همه جانبه و فراگیر باشد. تمرکز بر یک 
ها  فعالیت  سایر  از  غفلت  و  شونده  ارزیابي  هاي  فعالیت  از  بخش 
تحلیل درستي به ارزیابی کننده نمی دهد. لذا در قضاوت کارنامه 
نکته  گیرد.  صورت  ارزیابي  وي  نمرات  میانگین  اساس  بر  شخص 
دوم توجه به اختیارات و محدودیت هاي ارزیابي شونده در تحلیل 
عملکرد است و سوم اینکه در ارزیابي عملکرد مي بایست به وزن و 

سهم هر یک از اقدامات مثبت یا منفي توجه نمود.   
و  متغیرها  سایر  بر  عالوه  رضوي  ناظم  عملکرد   تحلیل  مورد  در 
لحاظ  را  فوق  نکته  سه  بایست  مي   ، وي  کارنامه  در  موثر  عوامل 
نمود. اول اینکه عملکرد وي را کلي بررسي کنیم و با جمیع جهات 
او را ارزیابي کنیم. در ارزیابي خود صفر یا صدي نباشیم. قطعاً و 
کیفي  عبارات  از  طیفي  بامالحظه  یا  کنیم  استفاده  نمره  از  حتماً 
وي را تحلیل کنیم. دوم اختیارات وي در شهرداري را لحاظ کنیم 
در  شهرداري  در  خود  از  گذاشته  جاي  به  عملکرد  در  وي  قطعاً 

شهرداري  در  خدمت  مدت  طول 
هاي  حمایت  و  زیاد  اختیارات  از 
بوده  برخودار  شهر  شوراي  کافي 
اثرگذاري  اینکه وزن و  است. سوم 
نقاط تاریک و ضعیف کارنامه ناظم 
وي  مثبت  و  قوت  نقاط  از  رضوي 
در  شهرداري  شاید  است.  بیشتر 
دوره قبلي کارهاي خوب و زیادي 
کیفي  نظر  از  اما  باشد  داده  انجام 
کارهاي ضعیف و اقدامات پر حرف 
و حدیث وي از جمله ، احداث پل 
مصلي، راه اندازي فرودگاه کاشان، 
انجام پروژه هاي غیرضرور، حیف و میل بیت المال در انجام پروژه 
ها، استخدام بي رویه و بي ضابطه در مجموعه شهرداري و سازمان 
هاي تابعه و طرح نیمه تمام پارکینگ امیریه و ... بر کارهاي مثبت 
افکار عمومي و  نگاه  آنقدر در  نقاط ضعف  این  وي چربش دارد و 
منتقدان داراي اهمیت است که تا حد زیادي اقدامات مثبت وي را 
تحت الشعاع قرار داده است و به نوعي پاشنه آشیل شهردار شده 

است.
بدهي  ارثیه ي شوم  سابق،  کارنامه شهردار  تاریک  نقاط  از جمله 
هاي میلیاردي بر جاي گذاشته براي شهر است. براي شهري که به 
گفته رئیس شورا بودجه سال جاري آن حدود 500 میلیارد تومان 
این  اگر  مدیریتي!.  فاجعه  یعني  بدهي  تومان  میلیارد   542 است، 
بدهي بر تعداد جمعیت شهر کاشان تقسیم شود هر شهروند کاشاني 
مبغي بیش از یک میلیون و هفتصد هزار تومان در شهرداري بدهي 
شهردار  از  نیز  و  شورا  در  خود  موکلین  از  دارند  حق  مردم  دارد. 
سابق سوال کنند این بدهي ها به چه بهایي به شهر تحمیل شده 
است. کدام گره از مشکالت شهر باز شده است که دلخوش باشند 

شهر  ترافیک  است.  شده  ایجاد  مشکل  آن  حل  بابت  بدهي  این 
بهبود یافته؟ خیابان هاي جدید احداث شده؟ فضاي سبز و حمل 
و نقل عمومي گسترش یافته؟ مردم دلشان به کدامیک از اقدامات 
شهرداري خوش باشد تا این بدهي را متحمل شوند. پرداخت این 
بدهي بر گرده مردم شهر سنگیني خواهد کرد و بهاي بلندپروازي 
وسوء مدیریت عده اي را مردم  خواهند پرداخت. کمااینکه رکود 
حاکم  اقتصادي  رکود  متأثر  چه  اگر  کاشان،  در  مسکن  سابقه  بي 
قیمت  افزایش  از  متأثر  آن  از  زیادي  بخش  ولي  است  کشور  در 
بي رویه زمین و مسکن در کاشان است که در این افزایش قیمت 
این  در  مسکن  حوزه  در  شهرداري  غلط  اقدامات  و  سیاستگذاري 
افزایش قیمت بي تأثیر نیست. به هر حال شوراي چهارم و شخص 
شهردار باید پاسخگوي عملکرد خود و به ویژه انباشت بدهي هاي 
چالش  بزرگترین  حاضر  حال  در  باشند.  گذاشته  جاي  بر  فراوان 
پیش روي شهرداري پرداخت بدهیها است. حل این مشکل قطعاً 
به راحتي میسر نخواهد بود. متأسفانه در میان جنگ و جدال چهره 
ها و گروه هاي سیاسي شهر آن گروهي که بیش از همه لطمه مي 
شایسته  که  مردمي  هستند.  کاشان  نجیب  و  شریف  مردم  بینند، 
به  آباد هستند.زیبنده شهري  و  مترقي  زیبا،  در یک شهر  زندگي 
اداره  متولي  دستگاه  مهمترین  که  نیست  کاشان  اعتبار  و  افتخار 

شهر روزگار نابساماني همچون امروز داشته باشد.    
مسئوالن  بین  در  سیاسي  هاي  درگیري  از  پرهیز  لزوم  کنار  در 
شهري، مردم نیز باید دقت کنند که رأي ارزشمند خود را در هنگام 
انتخابات قدر بدانند و در انتخاب خود براي تعیین اعضاي شوراي 
شهر دقت بیشتري به خرج دهند که ضرر و زیان هر انتخاب غلطي 
در وهله ي اول به خود مردم باز مي گردد. همچنانکه باید همواره 
را  و مسئولین شهر  منتخبین خود در شورا  اقدامات  و  تصمیمات 
نظارت کنند و شفافیت در عملکرد، ارائه گزارش و پاسخگوئي به 

مردم را از مسئولین مطالبه کنند.

542 میلیارد تومان بدهي شهرداري کاشان
سهم هر شهروند از بدهي هاي شهرداري: يک میلیون و هفتصد هزار تومان! 

مردم حق دارند از موکلین خود 
سوال  شهردارسابق  از  و  شورا  در 
کنند اين بدهي ها به چه بهايي به 
شهر تحمیل شده است. کدام گره 
از مشكالت شهر باز شده است تا 
دلخوش باشند که اين بدهي بابت 

حل آن مشكل ايجاد شده است.
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دعوت به همكاری
کادر  تکمیل  جهت  سیلک  مردم  نامه  هفته 
های  فعالیت  به  عالقمندان  از  خود  تحریریه 
اجتماعی   ، ادبی   ، فرهنگی  در حوزه  مطبوعاتی 

و اقتصادی  دعوت به عمل می آورد .

55456384-85

مردم  نامه  هفته  خوانندگان  و  مخاطبان   
تلگرام  شماره  از  استفاده  با  توانند  می  سیلک 
09162850642 و خط ارتباطی 55456384 
 mardomesialk@gmail.com    و پست الکترونیکی
و همچنین مراجعه به پایگاه خبری پیک سیلک به آدرس  
انتقادات  و  ها  دیدگاه   ، نظرات   www.payk-sialk.ir
خود درباره محتوای مطالب هفته نامه و هم چنین   اوضاع 
و احوال امور فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و 

عمرانی شهر و محله خود را با ما در میان بگذارند.

 << مطالبات مردمی>>
يک طرفه بودن خیابان میرعماد از کدام طرف

خیابان  توجیهی  چه  با  بپرسید  ترافیک  شورای  از 
میرعماد را که از بدو احداث، به سمت میدان سنگ 
یک طرفه بوده حاال چند سالی است که برعکس شده 
و از میدان سنگ به طرف خیابان رجایی یک طرفه 
گردیده است. معموال باید راهی وجود داشته باشد که 
مثل  پرترافیک  و  شلوغ  خیابان  از  بتوانند  ها  ماشین 
رجایی جدا شوند و ادامه مسیر دهند، نه اینکه به آن 

وارد شوند.

اطالعات بسیار کم از قتل مرد جوان
 شما که رسانه مکتوب و آنالین این شهر هستید تنها 
از پیدا شدن یک جسد از مرد جوان در اطراف شهر 
خبر دادید نام مقتول، نام قاتل، انگیزه قتل و غیره چه 
بوده است؟ این را چه کسی و چگونه باید به اطالع 
مردم برساند؟ آیا باید گوش به شایعاتی که تمام شهر 
را پر کرده و آبروی خانواده های داغدار را نشانه رفته 

است بدهیم؟

با شكارچیان متخلف چه می کنید؟
که  می شنویم  کشوری  و  محلی  اخبار  در  همواره 
شکارچیان متخلف با چندین قبضه سالح شکاری و 
اند.  انقراض دستگیر شده  در معرض  الشه حیوانات 
آنها حتی به مأموران محیط بان نیز رحم نمی کنند و 
در چندین مورد به آنها آسیب رسانده یا حتی آنان را 
کشته اند . معموال خبر به همین جا ختم می شود که: 
این شکارچیان متخلف همراه با آالت جرمشان تحویل 
مقامات قضایی گردیده اند. اما هرگز نمی دانیم چون 
نشنیدیم که چه تنبیهی در موردشان اعمال گردیده 
تا مایه عبرت دیگر شکارچیان و همدستانشان گردد 

سرگردانی مسافرين در ورودی مدخل شهر
 در همه شهرهای ایران و جهان ورودی شهر باز است 
و دسترسی به مرکز شهر خصوصا برای اتومبیل های 
که  جایی  ما  شهر  در  اما  باشد.  می  میسر  شخصی 
مسافر  که  می رسد  میدانی  به  دارد  نام  شهر  مدخل 
این میدان  بدو ورود گیج و سردرگم می کند.  را در 
است که عموم  منتظری  میدان شهید محمد  همان 
مردم هنوز آن را به نام میدان اکسپورت می شناسند. 
در این مکان مسافر با خیابانی روبروست که حق ورود 
به  و الجرم  ندارد  را  مرکز شهر  به  و رسیدن  آن  به 
کمربندی هدایت می گردد که سرگشتگی را به دنبال 
خواهد داشت. شلوغی و ترافیک میدان منتظری نیز 

بر این سرگشتگی می افزاید.
شهر  شورای  رئیس  از  که  طوری  به  سیلک:   مردم   
گویا  گردیده  اشاره  آن  به  نیز  شماره  این  در  و  شنیدیم 
همسطح  غیر  تقاطع  و  زیرگذر  احداث  برای  ای  برنامه 
برای این میدان و تدارک دیده شده که از بار ترافیکی آن 

می کاهد و بقیه ماجرا را بی اطالعیم.

زيبايی تصاوير خیابان امیرکبیر 
امیرکبیر  خیابان  تصویرهای  طراحان  با  است  خوب 
مصاحبه شود که: این طرح ها چه پیامی دارد و چه 
البته بعضی طرح ها گنگ است در  می خواهد بگوید 
بانوان هنرمندی  از زحمات آنها خصوصاً  باید  نهایت 
بر  تصویر  و  نقش  کشیدن  مشغول  دیدم  خودم  که 

دیوارهای خیابان بودند، تشکر و قدردانی شود

اقای دوربینی و آقای قرائتی
اخبار 20:30  و حتی  مکتوب  و  مجازی  های  رسانه 
به  که  داد  نشان  قرائتی  آقای  از  را  فیلمی  تلویزیون 
آن فرد مزاحم و ناآرام تذکر می دهد که بیرون برود 
همه این رسانه ها این رفتار آقای قرائتی را نقد کردند 
و به آن ایراد گرفتند چرا این رسانه ها آنجا که فضای 
قرائتی  آقای  شخص  به  اهانت  از  شده  پر  مجازی 
حساسیت نشان ندادند و تنها به قاضی رفتند و این 
ظلمی بزرگ است و کم فروشی رسانه ها را می رساند 

و خدا در قران میفرمایند ویل اللمطففین
 احمد محسنی

صدای مردم سیلک

به  باتوجه  که  نیست  پوشیده  هیچکس  بر  دیگر  قرائتی:  مسعود 
مجموع اتفاقات ریز و درشتي که از قبل از انتخابات تا زمان تشکیل 
شوراي جدید و انتخاب شهردار رخ داده این دوره از شورا را با دوره 
نشست خبري  اولین  در هر صورت  است.  کرده  متمایز  پیشین  هاي 
رییس شواري شهر پس از انتخاب شهردار نیز از این قاعده مستثني 
نبود. بخش هاي مهم نشست خبري رسول زاده رئیس شورا به شرح 

زیر است:

اولويت هاي کاري شهردار در ماه هاي نخست 
رسول زاده در خصوص معرفی شهردار منتخب شورای پنجم گفت : او 
با علم به همه زمینه ها این مسئولیت را پذیرفت و یکی از این مسائل 
مهم که ابریشمی راد در همین ابتدای کار بر آن فائق آمد موضوع عقب 
افتادگی حقوق پرسنل شهرداری تا 5 ماه بود. در حال حاضر خیلی از 
حقوق ها را تا مهرماه و بعضی را تا شهریورماه پرداخته ایم. از این پس 
سعی خواهد شد نظام یکسان سازی حقوق پرسنل اجرا شود.  از دیگر 
اقدامات این شهردار کار روی پروژه های نیمه تمام بود که در این راستا 
کمیته ویژه اي تشکیل شد تا این پروژه ها را اولویت بندی کنند. تکمیل 
برخي از آنها از ضرورت باالیی برخوردار بود ، مانند صدره و سرفره یا 
خیابان امیریه و آسفالت جاده راوند. اولویت بعدی رفع توقیف حساب 
های شهرداری بود. مشکل دیگر تهدیداتی بود که برای قطع پروازهای 
فرودگاه کاشان به وجود آمده بود که مرتفع شد. رئیس شورای پنجم 
ایجاد حوزه های اجتماعی، نصب مولدهای انرژی برق بر روی سازه های 
شهرداری، اصالح ساختار بعضی سازمان ها و انجام مطالعاتي در خصوص 
ساماندهي موضوع زباله هاي شهري را از ضروریات بعدی شهرداری نامید 

که همه به دست شهردار جدید انجام گردیده است .

ساماندهی 542 میلیارد بدهی شهرداری به اضافه 60 میلیارد 
حقوق پرسنل

بر  با تأکید  رسول زاده در مهمترین بخش هاي نشست خبري خود 
اینکه بیان مسائل و مشکالت شهرداري به صورت شفاف به مردم و به 
دور ایجاد تنش در جامعه به موضوع بدهي هاي شهرداي حیف و میل 
پول مردم با اجرای پروژه های غیر اقتصادی و غیر ضروری پرداخت و 
افزود: بدهی شهرداری تا پایان شهریور 96،  مبلغ 542 میلیارد تومان 
به اضافه 60 میلیارد تومان حقوق عقب افتاده پرسنل می باشد. این 
واقعیتی مشخص است. وی سپس در پاسخ به این سوال که عده ای 
می گویند چرا دارای هایی که در مقابل این بدهی  هست حساب نمی 
کنید؟ گفت: آنهایی که بستانکارند باید با پول حسابشان پرداخت شود 
. اگر ایراد دارند بیایند این دارایی ها را در بازار نقد کنند. آیا می توانند 
200 میلیارد این دارایی را به 100 میلیارد نقد تبدیل کنند تا ما به 

بستانکاران بدهیم؟!؟
 رسول زاده با یادآوری رکود حاکم بر بازار و کمبود تقاضا برای پروانه 
که یکی از منابع درآمدی شهرداری ها است، در مقام مقایسه بودجه 
ساالنه با بدهی می گوید: بودجه سال 96 ما حدود 500 میلیارد تومان 

است و ما بیشتر از یک سال بودجه شهرداری بدهی داریم.
قصه پر سوز و گداز پروژه امیريه 

شاید بتوان شاه بیت نشست خبری رئیس شورای پنجم را قصه پر سوز 
و گداز پروژه خیابان امیریه دانست . خیابان جدیداالحداثی که به دلیل 
واقع شدن در بافت قدیمی شهر و عدم زیرسازي مناسب هر از چند 
گاهي با فرو نشست رو به رو مي شد. عضو شورای قبلی و رئیس شورای 

کنونی در این باره می گوید: در دی ماه سال 95 خیابان امیریه در دو 
نقطه فروکش کرد پس از آن خیابان بسته شد و خاکبرداری آغاز گردید. 
ابتدا قرار بود فرونشستي که حادث شده بود اصالح شود. خاکبرداری تا 
عمق چهار متری جلو می رود سپس به عمق 5 متر و وسعت 50 متر 
می رسد . در تاریخ 6/ /1395/11 جلسه اي برای بررسی امکان احداث 
پارکینگ در زیر این خیابان در شهرداری تشکیل می شود در این جلسه 
پس از امکان سنجی طرح،  نهایتاً الیحه به شورا می رسد و شورا در 27/ 

11/ 95  با کلیات طرح موافقت می کند. 
پس از آن فرمانداري اجراي طرح را منوط به تصویب کمیسیون ماده 
)5( استان کرده و تا اخذ مجوز از مراجع ذیصالح، شهرداری را از انجام 
پروژه منع می کند. قبل از طي مراحل اخذ مجوزهاي مربوطه شهرداري 
مقدمات برگزاري مناقصه را فراهم و عملیات اجرایي را شروع مي کند. 
در همین راستا شهرداري بابت این طرح مبلغ 30 میلیارد تومان وام از 

بانک شهر درخواست مي کند.
 شهرداري در هشتم تیرماه با ارسال نامه اي و باذکر دالیلي همچون عدم 
اخذ مجوزهاي الزم، عدم حضور پیمانکار و عدم توجیه فني و اقتصادي؛ 
تصمیم گیري در خصوص پارکینگ را به شورا محول مي کند. درنهایت 
شورا در دهم تیرماه جلسه اي با حضور شهردار وقت تشکیل و مصوبه  
احداث پارکینگ لغو مي شود. رسول زاده با رد شایعاتي مبني بر هزینه 
پنج میلیارد توماني طرح بي سرانجام پارکینگ امیریه؛ کل هزینه اجراي 
این طرح از زمان  عملیات گودبرداري و تا پرکردن مجدد آن را یک 

میلیارد و صدمیلیون تومان عنوان کرد.

پروژه بناي تلگرافخانه هم بايد تعطیل شود
 رئیس شورای پنجم در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره ی 
خاکبرداری 15 خرداد و ساخت مجدد بنای تلگرافخانه گفت: این هم 
از این مورد هم از آن هایی است که باید پر شود. علی رسول زاده با 
شهامت تمام گفت : شما با مردم صحبت کنید اگر گفتند پروژه میدان 

کمال الملک و ساخت بنای تلگراف خانه کار خوب و درستی است از 
من جایزه بگیرید. 

براي فرودگاه دنبال سرمايه گذاري بخش خصوصي هستیم
ما نیز داشتن فرودگاه را برای شهرمان یک برند می دانیم. از این رو 
در اولین اقدامات پس از انتخاب شهردار جدید نیز ابتدا مشکالت این 
فرودگاه را مرتفع نمودیم اما فرودگاه کاشان ماهانه 300 میلیون تومان 
هزینه دارد درحالیکه 45 میلیون تومان درآمد کسب می کند.وی راه 
از  بیشتر و سرمایه گذاری  پروازهای  انجام  را  بر مشکل فرودگاه  غلبه 

سوی بخش خصوصی دانست. 

پروژه هاي غار مصنوعي و میدان کمال الملک
رسول زاده با تذکر در این مورد که نباید بدون انجام مطالعه نسبت به 
اجرای یک پروژه اقدام کنیم پرسید: انجام پروژه غار مصنوعی ابتدای 
بلوار امام رضا )ع( با هزینه 4 میلیارد و 500 میلیون تومان و پروژه 
کمال الملک و قصد ساختن تلگرافخانه )که البته در ابتدای کار متوقف 
شده( بر اساس چه نگاهی بوده است؟ در حالی که ده ها اتوبوس داریم 
که عمر مفیدشان پایان یافته و نیاز به تعویض دارند. مشکل ترافیک را 
باید با اجرای طرح میدان ولیعصر- مدخل شهر و تقاطع غیرهمسطح 
بلوار مادر به جاده نوش آباد که در دستور کار شورا قرار دارد حل نمود 
. ما تالش داریم عملیات اجرای آن را تا پایان سال جاری کلید بزنیم. 

مطالبه گري مردم و رسانه ها
رسول زاده با تاکید بر نقش رسانه ها و تاثیر آنها در حل مشکالت شهری 
گفت: شورای شهر وظیفه قانونی و شرعی خود می داند که تمام امور را 
به مردم به طور شفاف و روشن اطالع رسانی کند و شما خبرنگاران و 
رسانه ها نیز باید مطالبه گر باشید و خواهان چگونگی پیشرفت اموری 
باشید که مسئولین وعده آن را به مردم داده اند. ببینید آیا عملی شده 

است یا نه ؟چقدر پروژه ها پیشرفت داشته است؟

در نشست خبری ريیس شورای شهر کاشان مطرح شد:
رمز گشايی از پرونده های شهرداری؛ از میزان بدهی ها تا ماجرای پارکینگ امیريه

هاي  رسانه  براي  مطبوعات  نمایشگاه  امسال 
کاشان واجد ویژگي خاصي بود و آن حضور دو 
بود.  بیدگل  و  آران  و  کاشان  منطقه  از  نشریه 
هفته نامه »سراج«  متعلق به سیدمحمد ساداتي 
نژاد از آران و بیدگل و ماهنامه »مردم کویر« از 

کاشان، در نمایشگاه حضور داشتند.
در پایان این نمایشگاه غرفه نشریه مردم کویر در 
گروه رسانه هاي استاني و منطقه اي به عنوان 
یکي از نشریات فعال انتخاب و مورد تقدیر قرار 
را  موفقیت  این  شیریني  که  آنچه  اما  گرفت. 
ایجاد  کرد  تلخ  اندکي  کاشان  هاي  رسانه  براي 
شائبه و ابهام در این موفقیت از سوي عده اي 
در فضاي مجازي شهر و گروه هاي تلگرامي بود. 
وزارت  مطبوعاتي  معاونت  که  رسمي  اخبار  در 
ارشاد و سایت نمایشگاه مطبوعات منتشر کرده 
به جزئیات نمرات ارزیابي صورت گرفته از غرفه 
هاي نشریات اشاره نشده است که البته موضوع 
عجیب و غریبي هم نیست و معموالً در همه ي 

ارزیابي ها چنین است. در  شیوه نامه انتخاب غرفه هاي برتر و فعال نظام امتیازدهي ایجاد شده  است 
و ساز و کار امتیازدهي و عناوین هر کدام از شاخص هاي امتیازآور درج گردیده است. ضمناً بر اساس 
قاعده همیشگي در اعالم برندگان مسابقات و برگزیدگان جشنواره ها همیشه به ترتیب رتبه و امتیاز 
اسامي نفرات و اشخاص اعالم مي شود و بر همین سیاق خبر مربوطه نیز بر اساس رتبه اشخاص 

اینکه  به  عنایت  با  شود.  مي  تنظیم 
معاونت  سوي  از  شده  تنظیم  خبر  در 
»پیام  نشریه  ارشاد  وزارت  مطبوعاتي 
عسلویه«  به عنوان رتبه برتر  اعالم شده 
بود و نام »مردم کویر« در صدر فهرست 
با  نیز  و  شده  آورده  فعال  هاي  رسانه 
لحاظ نظام ارزیابي مبتني بر امتیازدهي 
استنباط  توان  مي  براحتي  نمایشگاه، 
گروه  در  کویر  مردم  غرفه  که  که  نمود 
استاني و منطقه اي حائز رتبه دوم شده 
است. اما شخص یا اشخاصي به هر دلیل 
خواه از روي ناخشنودي از موفقیت یک 
نشریه از جامعه ي مطبوعاتِي نیمه جان 
و  عناد  روي  از  خواه  و  شهر  نحیف  و 
لجاجت با مدیرمسئول این نشریه اقدام 
این  کردن  کمرنگ  و  افکني  شبهه  به 
موفقیت کرده اند و  براي اثبات ادعاي 
خود براي زیر سوال بردن این رتبه، عدم 

انتشار نمرات و عدم اعالم رتبه برگزیدگان را بهانه قرار دادند. 
وقتي در خصوص موضوع چنین ساده و روشني، عده اي شروع به عقده گشایي کرده و این دستاورد 
مطبوعات کاشان را حقیر و خفیف مي شمارند لزوم ایجاد تشکل صنفي براي مواجهه با مخالفین مطبوعات 

مستقل و موثر و نیز حل چالش ها و مشکالت پیش روي رسانه هاي شهر ، ضرورت پیدا مي کند. 

مـوفقیـت رسـانـه هـا را کمـرنـگ نـكنیـم!

 مسعود قرائتی / عصر یک روز پاییزی )22 آبان ماه( خانه دوست 
از دوستداران کتاب، مخصوصاً خوانندگان رمان  محفل تعداد زیادی 
و داستان بود. در این مراسم که دکتر مصطفی جوادی ریاست ارشاد 
نوشته لیال  تهی تراژدی"  کاشان اولین سخنرانان بود، از دو کتاب " 
ساتر، "او کمی بهتر از یک قاتل بود" نوشته فاطیما فاطری رونمایی 
شد.سپس خانم راضیه نجار به عنوان مهمان ویژه این مراسم به نقد 
اینکه  گفتنی   . پرداخت  فاطری  فاطیما  اثر  ما"  "مای  رمان  کتاب 

راضیه نجار متولد و ساکن تهران ، یکی از فعاالن صاحب نام عرصه 
نویسندگی کشور است که تاکنون مسئولیت های ادبی هنری زیادی 
را برعهده داشته است.  از این نویسنده ده ها رمان منتشر گردیده که 
از معروف ترین آنها می توان به "کوچه اقاقیا" ، " نرگس ها "و "هفت 
بند " اشاره نمود.  خانه تاریخی دوست از مجموعه گردشگری خانه 
نقلی، پشت مدرسه آقا بزرگ واقع شده و مراسم فوق توسط انجمن 

ادبی بانوان کاشان ترتیب یافته بود.

بانوان کاشانی در رمان نويسی خوش می درخشند
رونمايی از دو کتاب و نقد يک رمان در خانه دوست
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