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گزارش اختصاصي مردم سيلك 

آخرين وضعیت آمادگي آموزش و
پرورش کاشان قبل از بازگشايی مدارس
با خاتمه فصل تابستان و بازگشایی مدارس، تأمين هزینه ثبت نام مدرسه، خرید 
لوازم التحریر، سرویس مدارس و... دغدغه اصلي خانواده هایی است  که دارای بچه 

های دانش آموز هستند .
خواهر یکی از این دانش آموزان در گفتگویی اظهار داشت: من یک خواهر ده ساله 
دارم که امسال به کالس چهارم می رود. معموال مدرسه پولی را بعنوان هزینه ثبت 
نام و مشارکت می گيرد و مدیر و مسئولين مدرسه اینطور عنوان می کنند که 
برای هزینه های جاری و خرید برخی.....                                         صفحه 3

»مؤمنیان« سّکان فرمانداری 
را به »مرتضايی« داد

در راستای پایتختی کتاب ایران برگزار شد

عصرانه خوشنویسی با 
طعم کتاب

تجليل از ناصرفدوی  
اولين کوهنورد و 

پدر کوهنوردی کاشان

سه شنبه های بدون خودرو به کاشان رسید
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13 مجرم در کاشان دستگير شدند
فرمانده انتظامی کاشان از دستگيری 13 نفر مجرم در راستای 
این  خير  جرم  نقاط  از  یکی  در  محور  محله  امنيت  طرح 
این طرح در  پورکاوه گفت:  داد. سرهنگ علی  شهرستان خبر 
جهت پاکسازی نقاط آلوده و جرم خيز با هماهنگی مقام قضائی 
در حوزه کالنتری 14 ناجی آباد کاشان اجرا و در قالب آن سه 

نفر به جرم دزدی موتورسيکلت دستگير شدند.
وی افزود: همچنين ماموران انتظامی کاشان پنج نفر را به جرم 
نگهداری مواد مخدر و پنج نفر دیگر را با اتهام جلب، شناسایی 

و دستگير کردند.
بيان کرد: 610 گرم مخدر  انتظامی شهرستان کاشان  فرمانده 
ماری جوانا و هروئين آماده توزیع از نگهدارندگان مواد کشف و 

توقيف شده است.
وی اضافه کرد: 2 دستگاه موتورسيکلت نيز توقيف شد و متهمان 
پس از تشکيل پرونده برای اقدام های قانونی در اختيار دستگاه 

قضائی قرار گرفتند.
پورکاوه در ادامه عنوان کرد: نيروی انتظامی با اخاللگران نظم و 
امنيت عمومی به شدت برخورد  کرده و اجازه جوالن و سرکشی 
به آنان نخواهد داد؛ مردم نيز می توانند هر گونه موردی در این 

زمينه را با شماره تماس 110 در ميان بگذارند.

سه شنبه های بدون خودرو به کاشان رسيد
کاشان نيوز: موسسه مردم نهاد »آوای نبض زمين« با همکاری 
چند سازمان مردم نهاد دیگر، »سه شنبه های بدون خودرو« را 

در کاشان برگزار می کند.
قرار است سه شنبه های هر هفته ساعت ۷ صبح دوچرخه سواران 
بهشتی، جنب  واقع در خيابان  اداره ورزش و جوانان  از مقابل 
خرداد،  پانزده  ميدان  مدخل ،  معلم،  ميدان  مسير  تختی  سالن 
ميدان امام خمينی، ميدان کمال الملک و نهایتا چهارراه آیت 
تعداد14  گذشته  شنبه ی  سه  می زنند.  رکاب  را  کاشانی  اله 
دوچرخه سوار مرد مسير مشخص شده را در راستای طرح »سه 
متصدی  حسينی  مرضيه  زدند.  خودرو«رکاب  بدون  شنبه های 
نيوز  کاشان  خبرنگار  به  بدنی  تربيت  اداره  در  جوانان  ورزش 
گفت: نامه ای با چهل امضا از سوی بانوان فعال محيط زیست 
و ورزش برای فرماندار ارسال کرده ایم و خواستار حضور بانوان 

دوچرخه سوار در این برنامه شده ایم.

این برنامه قرار است هر سه شنبه اجرا شود و شرکت کنندگان 
هر هفته شعارهای محيط زیستی و توصيه به تحرک و ورزش را 
در سطح شهر با پوشيدن کاورهای مخصوص به نمایش بگذارند.

طرح »سه شنبه های بدون خودرو« بيش از یک سال است که 
در شهرهای مختلف کشور اجرا شده و شهرداری ها مسيرهای 

مشخصی را در مراکز شهرها برای این امر مهيا کرده اند. 
در این طرح شهروندان تشویق شده تا در روز ميانی هفته برای 
رفت      و آمد به محل کار از دوچرخه بجای ماشين استفاده کنند.
شهرداری اصفهان در راستای این طرح بخشی از خيابان پرتردد 
تنها  مسير  این  و  کرده  مسدود  سه شنبه  روزهای  در  چهارباغ 
برای عبور دوچرخه سواران باز است. از بهار ۹۷ سازمان فرهنگی 
را  خودرو  بدون  پنجشنبه های  طرح  کاشان  شهرداری  ورزشی 
به صورت آزمایشی آغاز نموده که به صورت نمادین شهردار و 

کارمندان شهرداری مسير مشخصی را رکاب زدند. 
در پنجشنبه های بدون خودرو نيز از حضور بانوان دوچرخه سوار 
ممانعت به عمل آمده بود. این درحالی است که دوچرخه سواری 

بانوان با رعایت پوشش مناسب از لحاظ قانونی بالاشکال است.

بازدید معصومه ابتکار از دو واحد سنتی و 
صنعتی استحصال گالب در جاده و شهر برزک

اهالی روستای ورکان با استقبالی پرشور، سه شنبه شب پذیرای 
ابتکار شدند.

معاون امور زنان و خانواده ریيس جمهور پس از نشست با شماری 
از زنان فعال در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و صنعتی کاشان 
در سالن نشستهای فرمانداری، از یک واحد صنعتی استحصال 
گالب در مسير شهر برزک و یک واحد سنتی این عرصه در این 

شهر بازدید کرد.
کاشان  فرماندار  که  بازدیدها  این  در  آنالین  کاشان  گزارش  به 
داشتند،  حضور  نيز  برزک  شهر  شورای  مسؤلين  و  بخشدار  و 
مردم  زیبای  موزه  از  برزک  شهر  در  همچنين  ابتکار  معصومه 
شناسی این شهر نيز بازدید کرد. در خالل این بازدید قسمتی 
از آیين ششم امام حسين« عليه السالم« که از آیينهای کهن 
با  نمادین  شکل  به  شود  می  محسوب  برزک  شهر  مذهبی  و 
لباس  با  از دختران خردسال شهر برزک که  مشارکت شماری 

محلی در این برنامه حضور داشتند، اجرا شد.
شنبه  سه  شامگاه  جمهور  ریيس  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
همچنين با حضور در روستای ورکان که با استقبال بيادماندنی 
اهالی ميهمان نواز این روستا همراه بود از یک واحد استحصال 

گالب و عرقيجات بازدید کرد.

خبر

پذيرش آگهی در سايت و هفته نامه
 مـردم سیـلک
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مردم سيلك- آئين تودیع و معارفه معاون استاندار و فرماندار ویژه 
کاشان روز شنبه 24 شهریور در ساختمان اتاق بازرگانی و در غياب 
استاندار اصفهان و کمبود جا برگزار شد. در این مراسم فرماندار سابق 
کاشان ضمن ارائه گزارشاتی از دوره تصدی خود در فرمانداری گفت: 
آنچه که فکر می کردم بر اساس اختيارم هست مبتنی بر مشاوره انجام 

دادم و هيچ وقت دقيقه نودی تصميم نگرفتم. 
حميدرضا مومنيان اذعان داشت: سعی کردم ارتباط و تعاملم را با همه 
جناح ها برقرار کنم و خودم را متعهد به انجام قانون کردم حتی اگر 

برخالف مسایل شخصی و گروهيمان بود.
وی به سخنان اخير یکی از مسئولين اصفهانی در فرمانداری و خطاب و 
عتاب های وی در مورد کاشان اشاره کرد و گفت: این گونه صحبت کردن 
ها در شأن شهری مثل کاشان نبود. سخنان ایشان در مورد جایگاه کاشان 

در حالی است که خود اصفهان در سطح 15 کشور قرار داشت.
زیادی  بدهی  اینکه  رغم  علی  کرد:  خاطرنشان  مومنيان  حميدرضا 
داریم ولی فرمانداری کاشان در بحث ارزیابی عملکرد، مدیریت بحران 
و پدافند پرتویی در سطح استان رتبه نخست را کسب کرده است و 
اخيراً هم در جاهای مختلف مثل بحث تعاون و جشنواره شهيد رجایی 
مقام نخست را بدست آورده ایم. با همه این اوصاف من اجازه نمی دهم 
نباید مسئولين  و  کاشان صحبت شود  مورد دستگاه های  در  اینطور 

تحت ثأثير مسایل هيجانی و جّو عمل کنند.
وی به موضوع آب ُشرب هم اشاره کرد و گفت: توانسته ایم مصرف آب 
شرب را کاهش دهيم و در زمينه چاه های آب کشاورزی اقداماتی انجام 
دهيم. در ادامه، نماینده مردم کاشان و آران و بيدگل در مجلس شورای 
اسالمی سخنانی را در مورد مشکالت جاری کاشان بيان کرد و گفت: 

امروز اصلی ترین خواسته مردم حل مشکل معيشت است و اولویت ما 
االن حوزه اقتصاد، صنعت و اشتغال می باشد.

بعنوان دومين قطب  نژاد خاطرنشان کرد: کاشان  سيد جواد ساداتی 
فرش جهان یک شهر کارگری است و ما انتظارمان این است که همين 

اشتغال موجود هم حفظ شود.
وی در ادامه افزود: جلساتی برگزار شده ولی هنوز مشکل حل نشده 
است و 40 درصد شهرک های صنعتی ما تعطيل است اگر آن را درمان 

نکنيم با مشکالت عدیده ای روبرو خواهيم بود.
نماینده مردم کاشان و آران و بيدگل در مجلس شورای اسالمی اولویت 
های فرماندار جدید را مباحث اقتصادی، اشتغال، صنعت، آب، کارگران 
و...  کننده  های خسته  بروکراسی  با  مبارزه  کاشان،  رادیو  ریسندگی، 
دانست و گفت: امروز قابل قبول نيست که کسی برای گرفتن یک مجوز 
ورزشی به استان سفر کند عالوه بر این هم گفته می شود ساالنه 20 
ميليارد تومان هزینه مأموریت کارمندان شهرستان های کاشان و آران 

و بيدگل به استان است.
سيد جواد ساداتی نژاد اذعان کرد: کاشان شهر گرانی هست لذا برخی 
آن  رفع  جهت  در  باید  که  روند  می  اطراف  شهرهای  به  خرید  برای 
اقدام شود. همچنين در ادامه جلسه، معاون سياسی- امنيتی استاندار 
اصفهان ضمن تشکر از تالش های فرماندار سابق و بيان برخی ویژگی 
های فرماندار جدید کاشان اعالم کرد: استاندار سالم رسانده و گفته که 
در روزهای آینده به کاشان خواهد آمد که محور سفر ایشان بررسی 

مشکالت شهرستان خواهد بود.
حميدرضا طباطبایی در ادامه افزود: همدلی و وحدت کلمه، ایجاب می 
کند که بيش از پيش در بين مسئولين باشد تا از این برهه که بحران 

نيست بگذریم و همين امر نيازمند تالش مضاعف است.
وی تأکيد کرد: بقای آرامش در کشور بسيار ضرورت دارد و دوره فعلی 

دوره کمک است و زمان مشکل تراشی و آیين نامه بازی نيست.
فرمانداری  جدید  سرپرست  قهرودی  مرتضایی  اکبر  علی  پایان  در 
کاشان نيز در سخنانی کوتاه گفت: سعی می کنم به جای حرف زدن، 
عمل کنم و همچنين تمام تالش خود را در رفع مسایل موجود این 
شهرستان به کار خواهم بست و اميدواریم با تالش مضاعف بر مشکالت 

موجود غلبه کنيم.

»مؤمنیان« سّکان فرمانداری را به »مرتضايی« داد

دومين دوره مسابقات مچ اندازی بانوان قهرمانی باشگاه های کشور که 
شهریور ماه امسال در استان آذربایجان غربی)اروميه( برگزار شد، خانم 
محدثه سادات ادیبيان متولد 1380 از شهرستان کاشان توانست مقام 
سوم مچ اندازی کشوری را از آن خود کند. این رشته ورزشی زیر نظر 
فدراسيون بدنسازی و پرورش اندام می باشد که ورزشکاران در سه رده 

جوانان، اميد،  بزرگساالن و پيشکسوتان به رقابت می پردازند.
از  کرد:  عنوان  سيلک  مردم  با  گفتگویی  ادیبيان طی  سادات  محدثه 
سال گذشته به این ورزش روی آوردم و تا به حال توانسته ام مقام دوم 
شهرستان کاشان و مقام اول شهرستان آران و بيدگل را به دست بياورم 
و شهریور امسال هم در رده جوانان )15 تا 18 سال( و  در وزن 50 

کيلوگرم مدال برنز مسابقات مچ اندازی کشور را کسب کردم.
وی به برنامه آمادگی خود برای حضور در مسابقات اشاره کرد و گفت: 
ام هست،  مربی  و  پدرم که مشوق  و  بوده  روزانه  به صورت  تمریناتم 
به من آموزش می داد و خطاهایی که موجب کسر  را  تکنيک هایی 
امتياز می شد را یادآوری می کرد تا برای شرکت در دوره آماده شوم. 
همچنين عوامل اجرایی نيز قبل از شروع مسابقات از شرکت کنندگان، 
آزمون استحکام استخوان می گيرند تا بروز حوادث و شکستگی مچ را 
به حداقل برسانند. تنها دختر مدال آور کاشانی در مسابقات مچ اندازی 

کشوری گفت: این رشته در بين بانوان به مدت دو سال است که به 
صورت رسمی و کشوری برگزار می شود و انشاله در آینده شاهد بهتر 

شدن و پيشرفت این ورزش باشيم.
گفتنی است؛ ورزش بدنسازی و پرورش اندام، شامل بخش هایی مانند: 
قوی ترین مردان، پرس سينه، پاور ليفتينگ، مچ اندازی و... می باشد 

که هرکدام طرفدارانی را به خود اختصاص داده است.
 
 
 

در رده جوانان؛
بانوی کاشانی مقام سوم رشته مچ اندازی کشوری را کسب کرد

مومنيان  حميدرضا  جاري،  هفته  روز  اولين  در 
اکبر  علي  را  خود  جاي  کاشان  سابق  فرماندار 
مرتضایي قهرودي داد. مهرعليزاده استاندار اصفهان 
سرپرست  عنوان  به  را  مرتضایي  حکمي  طي 
خصوص  در  کرد.  منصوب  کاشان  ویژه  فرمانداري 
و  خبر  بي  اما  بيني  پيش  قابل  البته  جابجایي  این 
بدون مقدمه، تفاسير و تحليل هاي متفاوتی وجود 
دارد. این یادداشت در صدد است برخي زوایاي این 

رخداد سياسی را تبيين نماید:
جمهوري  ریاست  انتخابات  به  مانده  روز  چند   -1
دوازدهم و در در اوج رقابت هاي انتخاباتي، ساداتي 
نژاد نماینده مردم کاشان و آران و بيدگل در مجلس 
روحاني  حسن  بدرقه  وعده  ویدویي  پيام  یک  طي 
را به عنوان ریيس جمهور اعالم کرد. با انتشار این 
پيام ویدیوئي موجي از مخالفت ها با این اقدام آقاي 
نماینده براه افتاد. پس از پيروزي روحاني مومنيان 

در جشن پيروزي رئيس جمهور منتخب، پاسخ ساداتي نژاد را با این 
جمله داد که » امروز کوته اندیشاني را بدرقه مي کنيم که روز جمعه 
مي خواستند روحاني را بدرقه کنند« بدون شک این پاسخ کوتاه و 
پيروزي  کاشان  در  دولت  طرفداران  شادي  و  هيجان  اوج  در  محکم 

بزرگي براي مخالفان ساداتي نژاد به حساب مي آمد. 
دوگانه مومنيان- ساداتي نژاد از آن روز به بعد وارد فاز جدي و علني 
خود شده بود تا اینکه در شدیدترین این رویارویي، اختالفات این دو 
پيدا کرد. مومنيان  بروز  پرورش  و  آموزش  انتصاب ریيس  در جریان 
تذکر  یاد کرد ضمن  انتحاري  آن  از  ميتوان  اکنون  اقدام که  در یک 
به مدیر کل آموزش و پروش استان و یادآوري مسئوليت مدیرکل در 
خصوص بروز هرگونه کوتاهي و قصور در انجام امور مربوط به این اداره 
در آغاز سال تحصيلي، به مقني ریيس جدید و مورد حمایت ساداتي 
نژاد دستور داد صندلی ریاست این اداره را ترک و خود را به کارگزیني 

اداره کل معرفي کند.
بنا به هر دليلي، این اقدام فرماندار سابق نه تنها مورد توجه مدیرکل 
استان واقع نگردید بلکه آنگونه که مومنيان انتظار داشت مورد حمایت 
استاندار و مقامات وزارتخانه نيز قرار نگرفت و رفت و آمد چند مقام 
مومنيان  ميل  و  اجابت خواسته  در  تأثيري  نيز   وزارتخانه  این  ارشد 
مخالفين  برای  خوبی  دستاویز  فرماندار  نافرجام  تالش  این  نداشت. 
و  متهم ساختند   کفایتی  بی  به  را  تا جایيکه وی  فراهم کرد  دولت 

اقدامات او را موجد  تنش در فضای شهر ناميدند.
ساداتی  با  وی  تقابل  آیا  فرمانداری،  از  مومنيان  رفتن  با  دید  باید 
پایان  در   مقنی  با  او  بش  و  خوش  یا  رسيد  خواهد  پایان  به  نژاد 
مراسم تودیع مصلحتی بوده است. هر کدام از فرمانداران سابق شهر 
مشخص  تا  است  الزم  صباحي  چند  اند.  داشته  متفاوتی  سرنوشت 
حضور  کاشان  در  کسوت  این  در  خدمت  از  بعد  که  مومنيان  شود 

قيد  او  آیا  زند  را چگونه رقم می  داشت حيات سياسی خود  خواهد 
عالم سياست را زده و به دانشگاه برمي گردد یا همچنان به فکر  رقابت 
سياسی با ساداتی نژاد خواهد بود حتی اگر  الزم باشد در  عرصه و 

ميداني دیگر با او  رقابت کند.!

غيرمستقيم  و  ظریف  طور  به  آید  نمی  بدشان  شهر  در  ای  عده   -2
از  و  دهند  ارتباط  نژاد  نمایی ساداتی  قدرت  به  را  فرماندار  جابجایی 
همين حاال معادالت انتخابات آتی مجلس را تحت الشعاع نفوذ وی در 
منطقه ارزیابی کنند. باید دید وی که با  اعتماد به نفسی کامل خبر 
از بدرقه روحانی داده بود  و اکنون شاهد بدرقه نماینده عالی دولت 
روحانی در کاشان است، خواهد توانست بر رقبای انتخاباتی خود غلبه 

کند یا این بار درزی  نيز در کوزه افتاده و خود بدرقه خواهد شد!؟

3- عدم حضور استاندار در مراسم معارفه سرپرست جدید فرمانداری، 
به نوبه خود مهم و معنادار است. از یکسو ميتوان آن را به نارضایتی 

شدید از مومنيان تعبير کرد از سوی دیگر عدم حضور او را 
در ادامه بی توجهی های او به کاشان ارزیابی کرد. این بي 
توجهی و عدم حضور وی در کاشان وقتی بيشتر اهميت می 
بواسطه  بود که  آمده  بوجود  زیادی  اميدواری های  یابد که 
توجهی  کم  دوران  اصفهان،  در  غيربومي  استاندار  حضور 

استان به بزرگترین شهر خود بسر آمده است. 
اثرگذاری  شائبه  کاشان  در  مهرعليزاده  حضور  عدم  اما 
به  تقویت نموده و  را  به کاشان  او  نگاه  نوع  اصفهانی ها در 
آنکه  ویژه  به  اند  پيچيده  نزد وی  را  کاشان  نسخه  اصطالح 
هنوز انتقادات بی محاباي معاون استاندار از کاشان در عدم 
جذب اعتبارات تخصيص یافته بابت تسهيالت اشتغالزایي را 

یادمان نرفته است. 

ای  نکته  کاشان،   برای  فرماندار  انتخاب  دوره  دو  4- طی 
و  مجلس  در  کاشان  نمایندگان  خواست  و  توجه  مورد  که 
برای  بومی  فرماندار  انتخاب  بوده،  شهر  سياسی  نيروهای 
این شهر بود. بر همين اساس صدرایيه و مومنيان به عنوان 
مدیر  دو  این  اینکه  از  فارغ  شدند.  انتخاب  کاشانی  و  بومی  مدیران 
امر  به نظر می رسد تصميم گيران  بودند،  اندازه موفق  تا چه  بومی 
انتخاب  آن  و  اند  گرفته  بکار  فرماندار  انتخاب  در  را  جدیدی  مدل 
شخصی خارج از فضای مدیریتی کاشان اما دارای عالیق و وابستگی 
های قومی برای تصدی این پست است. از اینرو این بار سراغ کسی 
رفته اند که اگر چه در تهران و در محله سنگلج زاده شده و متولد 
کاشان نيست اما پسوند قهرودی وی را ميتوانند برای داشتن تعلق 
در  وی  مدیریتی  تجربه  و  کنند  توجيه  کاشان  به  نسبت  تعصب  و 
مفيد  کاشان  فرمانداري  اداره  برای  را  سمنان  و  قم  استانداریهاي 

بدانند.  

مخالفين  حاليکه  در  و  فرماندار  ناگهانی  تغيير  از  پس  بالفاصله   -5
دولت این تغيير را ناشی از اقدامات تنش زا و اختالف افکن مومنيان 
قلمداد نموده و این تغيير را شروع دوران آرامش در شهر می دانستند، 
یکی از فعاالن حامی روحانی در فضای مجازی در اظهارنظری قابل 
توجه این تغيير را نه ناشی از فشار بر دولت بلکه نتيجه تدبير دولت 
دانسته و به طور تلویحی تعيين مرتضایی به عنوان سرپرست را امری 
نتيجه  را   فرماندار  نهایی  از همه مهمتر گزینه  و  تلقي کرده  موقت 
انتخاب شخص رئيس جمهور اعالم کرده است.! باظهارنظر این فعال 
سياسی طرفدار دولت، اختالفات داخلی ائتالف  جریان اصالحات و 
اعتدال گرا در کاشان را بيش از پيش برجسته ساخته و این موضوع 

نشاندهنده عمق این شکاف ایجادشده در ائتالف است. 
این اظهارنظر در حالی است که اگر موقت بودن مسئوليت مرتضایی 
در کاشان صحت داشته باشد، بر اساس چه منطقی وی قبول کرده تا 
از سمنان ترک خدمت کرده و برای مدت محدودی در جایی مشغول 

شود که می داند موقتی است.؟

بدرقه نماينده ي عالي دولت در کاشان؛ تحقق ناقص يک رؤيا!
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 مخاطبان و خوانندگان هفته نامه مردم سيلك می 
توانند با استفاده از شماره تلگرام 09162850642 

ارتباطی    خط  55456384 و پست الکترونيکی    و 
mardomesialk@ و همچنين مراجعه gmail.com

www.payk- آدرس   به  سيلك  پيك  خبری  پایگاه  به 
درباره  خود  انتقادات  و  ها  دیدگاه   ، نظرات   sialk.ir
نامه و هم چنين   اوضاع و احوال  محتوای مطالب هفته 
، اقتصادی و عمرانی  ، اجتماعی ، سياسی  امور فرهنگی 

شهر و محله خود را با ما در ميان بگذارند.

اسراف کاری در مصرف برق هيئات
سپری  برق  جویی  صرفه  با  را  گرم  تابستان  یک  که  حالی  در 
کردیم و هنوز هم نياز به وسایل خنک کننده داریم اکنون بعضی 
از هيئت ها چراغ های معابر را تا صبح روشن نگاه می دارند. روز 
کارخانجات  حتی  و  ها  خانه  از  اعظمی  قسمت  گذشته  جمعه 
قطعی برق داشت. وقتی پرسيدیم گفتند برق را ذخيره ميکنند 
برای مراسم هيئات.  با توجه به اینکه بيشتر خانواده ها آپارتمان 
این  آیا  دارند  بيمار در خانه  و  نشين هستند و طفل خردسال 
کار صحيح است؟ علی الخصوص که بيش از حد نرمال چراغ در 

شعاع مجالس عزاداری روشن است. 5۹84....0313

چراغانی خيابان ها در عزاداری یعنی چه؟
هيات مذهبی تا شعاع چند صدمتری بعضی سرتاسر خيابان را 
تولد است؟   یا  زبانم الل مجلس شادی  اند مگر  چراغانی کرده 
برق  اداره  ندارد.  رنگی  چراغانی  همه  این  به  نياز  که  عزاداری 
پاسخ دهد آیا کنتوری بر سر راه این چراغانی ها است؟ که در 
بر  واویال  اگر نيست که  این صورت اسراف محسوب می شود و 

ما..2486...0۹38

چرا بعضی پزشکان کارت خوان ندارند
دیروز به مطب یکی از پزشکان متخصص رفته بودم و در انتظار 
نوبت بودم که بانوی محترمه ای آمد که آزمایش خود را نشان 
پزشک بدهد .منشی پزشک از او پول خواست و آن بانو گفت 
آمده ام آزمایش را نشان بدهم چرا باید دوباره پول بدهم .پس 
از کلی جر وبحث ناچار شد کارت بانکی خود را به منشی بدهد 
گفت  محترمه  بانوی  نداریم!!!آن  کارتخوان  گفت  منشی  که 
دارند.چرا  خوان  کارت  هم  گرد  دوره  های  خشکی  نان  امروزه 
شما نداریدو آن منشی با بی ادبی پاسخ آن بيمار داد .نامبرده 

ناچار شد از مطب برود بيرون تا از بانک پول بگيرد و بياورد
حال سئوال اینست چه کسی باید مردم را ازاین فالکت نجات 
خوان  کارت  ماليات  از  فرار  برای  پزشکان  از  بعضی  چرا  بدهد 

ندارند و باعث دردسر مردم ميشوند.
کشيده  زجر  ملت  این  حال  به  فکری  امر  متوليان  است  اميد 

بکنند542۹...0۹13

صدای مردم سیلک

تأمين  مدارس،  بازگشایی  و  تابستان  فصل  خاتمه  با 
هزینه ثبت نام مدرسه، خرید لوازم التحریر، سرویس 
مدارس و... دغدغه اصلي خانواده هایی است  که دارای 

بچه های دانش آموز هستند .
اظهار  گفتگویی  در  آموزان  دانش  این  از  یکی  خواهر 
به  امسال  که  دارم  ساله  ده  خواهر  یک  من  داشت: 
کالس چهارم می رود. معموال مدرسه پولی را بعنوان 
هزینه ثبت نام و مشارکت می گيرد و مدیر و مسئولين 
های  هزینه  برای  که  کنند  عنوان می  اینطور  مدرسه 
احتياج  سردکن  آب  مثل  اقالم  برخی  خرید  و  جاری 

داریم.
از دانش آموزان کاشانی نيز به  همچنين مادر دو تن 
مدارس سخت  از  بعضی  گفت:  سيلک  مردم  خبرنگار 
می گيرند و بعضی ها هم نه. مثال برای دو دختر دانش 
اند  نگرفته  پولی  فعاًل  نداریم،  گفتم  ام  متوسطه  آموز 

نام کمی  ثبت  پول  البته  بگيرند.  در طول سال  دارد  احتمال  ولی 
گرفتند و اینکه هزینه ورقه امتحانی و کتاب را هم جداگانه حساب 

می کنند.
رئيس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر فروشان چه می گوید؟

در پی این صحبت ها به سراغ رئيس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر 
فروشان کاشان رفتيم. او که نزدیک به دو دهه است این مسئوليت را 
دارد در مصاحبه ای عنوان کرد: ما مغازه ها و لوازم التحریرفروشان 
را کنترل می کنيم و در مورد قيمت ها نظارت داریم و فروشندگان 

بایستی بر روی اجناس خود نرخ بزنند.
و  تا سقف 10درصد  اقالم  برخی  اینکه  به  اشاره  با  یزدانخواه  علی 
بعضی دیگر 12 و 20 درصد مجاز به افزایش قيمت هستند خاطر 
نشان کرد: چند روز پيش با یکی از همکاران که مرتکب تخلف شده 

بود برخورد کردیم.
باال  آنقدر  ولی  است  گران شده  ها کمی  قيمت  افزود:  ادامه  در  وی 
 ۹50 امسال  و  بود  تومان   ۷50 برگ   40 دفتر  پارسال  مثاًل  نيست. 

شده است!
رئيس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر فروشان کاشان برخی کمبودهای 
بازار را نيز بخاطر مسایل ارزی دانست و گفت: درست است که می 
گویند از جنس ایرانی استفاده کنيد ولی متاسفانه ما 20 درصد هم 
لوازم التحریر ایرانی در کشور نداریم و بعضی هایش هم مونتاژ است.

گفت:  و  کرد  آموزان  دانش  به  ای  توصيه  همچنين  یزدانخواه  علی 
عزیزان محصل هم در خریدهایشان اسراف نکنند. بعضاً در مراجعه به 
ما هرآنچه را قشنگ تر و زیباتر است می خواهند و مراعات حال دیگر 

دوستان دانش آموز خود را نيز بکنند.
مدرسه ها پول ندارند، مردم کمك کنند

اداره آموزش و پرورش کاشان ضمن  معاون پرورشی و تربيت بدنی 
 ۷00 تحصيلی  سال  طول  در  آموز  دانش  هر  سرانه  اینکه  به  اشاره 
ولی  است  رایگان  تحصيل  قانون  طبق  اگرچه  گفت:  است  تومان 

مدرسه ها هم پول ندارند اگر می شود مردم کمک کنند.
ای  مدرسه  کنيد  فرض  کرد:  خاطرنشان  حکيميان  محمدرضا 
100دانش آموز داشته باشد. باتوجه به مبلغی که برای هر دانش آموز 
اختصاص می دهند می شود هفتاد هزار تومان!  این واقعاً پول یک 
ماه قبض گاز مدرسه در زمستان هم نيست. وی در ادامه افزود: قبض 
برق، هزینه های بهداشتی و تميز نگه داشتن مدرسه و اجرای مراسم 

هاي مختلف هم وجود دارد که همه اینها هزینه آور هستند.
 معاون پرورشی و تربيت بدنی اداره آموزش و پرورش کاشان در پاسخ 
به اینکه برخی از مدارس هنگام دادن کارنامه دانش آموز گرو کشی 
می کنند اظهار داشت: ما به آنها می گوئيم این کار را نکنند. آنها هم 

کسانی را که برایشان ثابت شود پول ندارند واقعاً نمی گيرند.
محمد رضا حکيميان عنوان کرد: 60 درصد کسانی که اعتراض می 
کنند کسانی هستند که از لحاظ مالی تمکن دارند ولی نمی خواهند 
بدهند. نمونه اش اینکه فردی بخاطر اینکه 5 هزار تومان پول کالس 
تقویتی فرزندش را ندهد هزینه آژانس داده بود تا بياید اعتراض کند. 

درحالی که او یک از نظر مالي تمکن دارد.

وی به کمک خيرین هم اشاره کرد و گفت: افرادی هم 
خود،  آموز  دانش  هزینه  پرداخت  بر  عالوه  که  هستند 
شهریه چند تا از بچه های دیگر را هم متقّبل می شوند و 
حتی حاضرند کمک های دیگری را هم به مدرسه بکنند.
پرورش  و  آموزش  اداره  بدنی  تربيت  و  پرورشی  معاون 
مدارس  گرمایشی  وسایل  و  تجهيزات  مورد  در  کاشان 
مدارس  گرمایشی  سيستم  اخير،  سال  چند  در  افزود: 
شدن  تبدیل  حال  در  گازی  بخاری  حالت  از  شهرستان 
به سيستم شوفاژ و پکيج می باشد که این امر به صورت 
تدریجی طی 5 سال انجام می گيرد که امسال سال سوم 

آن است.
پرورش  و  آموزش  اداره  بدنی  تربيت  و  پرورشی  معاون 
و  مدارس  سرویس  پيرامون  مطالبی  بيان  به  کاشان 
از  بعضی  داشت:  اذعان  و  پرداخت  آن  از  ناشی  ترافيک 
مدارس برند شده اند و معلمان درجه اول و خوب دارند 
و برخی افراد متمّول که از منطقه های مختلف هستند، دانش آموز 
خود را به این مدارس می آورند. اینها همه انگيزه ای می شود برای 

اینکه پدر و مادرها بچه هایشان را در آنجا ثبت نام کنند.
توزیع عادالنه مدارس  این مسئله و  برای رفع  محمد رضا حکيميان 
در سطح شهر گفت: ما به والدین می گویيم که شما بایستی اثبات 
کنيد که در این منطقه سکونت دارید ولی هر کدامشان به شيوه ای 

متوسل می شوند.
وی در پاسخ به اینکه چرا برخی مدرسه ها برند شده اند عنوان کرد: 
سابقه مدرسه و معلم و حق انتخاب او برای تدریس در فالن مدرسه 
باعث می شود که شاخص شوند. البته ما سخت می گيرم که توزیع 

عادالنه باشد ولی مردم هم روش هایی را پيش می گيرند.
پروژه مهر

در ادامه صدیقه خرمشاهی- دبير پروژه مهر- به توضيح این طرح و 
اجرای آن قبل از بازگشایی مدارس پرداخت و گفت: پروژه مهر که از 
اواسط تير شروع می شود به منظور آماده سازی مدارس برای نوسازی 
و بهسازی و تأمين نيروی انسانی و برنامه آموزشی جهت بازگشایی 

مدارس در اول مهر می باشد. 
وی در ادمه افزود: 4 سال متوالی است که آموزش و پرورش کاشان از 
بين 41 منطقه آموزش و پرورش استان اصفهان موفق به کسب رتبه 

عالی در بحث پروژه مهر شده است.
دبير پروژه مهر و کارشناس ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش کاشان 
خاطرنشان کرد: از جمله اقداماتی که در مرداد و شهریور صورت می 
کاری،  رنگ  و  امکانات  و  لحاظ ساختمانی  از  مدارس  بهسازی  گيرد 
ایزوگام و نوسازی ميز و نيمکت های می باشد که هزینه باالیی هم 

دارد ولی این موارد به هيچ عنوان از دانش آموز گرفته نمی شود. 
و  کرد  اعالم  مرحله  در سه  را  مهر  پروژه  ارزیابی  صدیقه خرمشاهی 
گفت: در شهریور، اول و آخر مهر توسط کارشناسان اداره کل مورد 

بازرسی قرار می گيرد.

گزارش اختصاصي مردم سيلك 
آخرين وضعیت آمادگي آموزش وپرورش کاشان قبل از بازگشايی مدارس

پذيرش آگهی  درهفته نامه

 مـردم سیـلک
55456384 -  85 

ادامه یادداشت چاپ قبل : قسمت پنجم
جواد جهان آرایی/ در مسير راه اگرا  ليدر زمين های کشاورزی 
را نشان می دهد ۷5درصد زمين کشاورزی وجود دارد و سرسبز 
و زرخيز گندم برنج، عدس، شکر، چای و... از هند صادر می شود. 
ليدر می گوید تا 25 سال پيش هندی ها فرزندان خود را به مدرسه 
بيایند  باید  ها  بچه  داریم،  زمين  گفتند  می  فرستادند چون  نمی 
روستاها  و  دهات  تمام  در  هندوستان  دولت  ولی  کنند  کشاورزی 
مدرسه باز کرد. دولت مردم را وادار کرد تا بچه هایشان را به مدرسه 

بفرستند. از طرف دولت لباس و کتاب مجانی شد. 
زبان رسمی ما هندی است و در 3 تا 4 استان هندی صحبت می 
کنند او اضافه می کند که در اینجا در هر 25 تا 50 کيلومتر زبان 
مردم عوض می شود. 132 نوع زبان زنده داشتيم که االن به 62 
زبان رسيده، لذا دولت هند دستور می دهد تمام دانش آموزان از 
کالس اول ابتدایی باید با زبان رسمی )انگليسی( درس بخوانند و 
همين اتفاق می افتد. هم اکنون تمام مردم هند از کوچک و بزرگ 
عالوه بر زبان مادری زبان انگليسی را به خوبی صحبت می کنند. 

او اضافه می کند دین هندو در هند 68درصد است. هندوان عقيده 
بر یک خدا ندارند برای هر چيزی خدایی دارند آنها عقيده دارند 
آفریدگار جهان برهما است. برهما دنيا را آفریده است و سه خدای 
اصلی دارند: 1. برهما، 2. ویشنو، 3. شيوا. هندوها معتقدند 4 عنصر 
آب، باد، آتش، خاک همه چيز را کنترل می کند. او می گوید در 
اینجا برهمن فقط با برهمن ازدواج می کند. در معبد هندوان زنگ 
آهنی می زنند و خدا را از خواب بيدار می کنند!!! روح خدا را داخل 

آن بت ها می دانند!!!
او می گوید: 

برهمن ها به معبد که می روند هم خانم ها هم آقایان خال می 
زنند، این مثل وضوی ماست و خانم های مجرد در پيشانی و خانم 
های متأهل در اول موی سر رنگ می زنند. در دین هندو و سيک 
ها عالمتی برای شوهر هست و اگر آن عالمت را نزنند بد می دانند.

ليدر می گوید در هندوستان آزادی و دموکراسی به معنی واقعی 
کلمه وجود دارد به گونه ای که معترضان روبروی نخست وزیر می 
ایستند و از حق خود دفاع می کنند و کسی با آنها برخورد نمی 
هم شرکت  ها  مسلمان  ما  ها  در جشن سيک  گوید  می  او  کند. 
می کنيم و بالعکس. کل مردم هند شاد هستند و کسی غمگين 
و ناراحت نيست، مردم دوست دارند زندگی کنند، آنها از زندگی 
خود راضی هستند اگر فقير هستند راضی هستند، حسادت نمی 
کنند که مثاًل برادرم از من بهتر است. تحصيل بين پولداران و فقرا 
یکی است. ۷8درصد مردم ما باسواد هستند و 22درصد بی سواد 

در روستاهای بسيار دورافتاده هستند. 
دکتر می گوید دوره ليسانس در هند سه سال، فوق ليسانس دو 
سال و دکترا دو تا پنج سال است. حقوق معلمان حدود ۷00 دالر 
می-گيرد،  حقوق  دالر   2000 مهندس  یک  است  دالر   1500 تا 
از  افسران 2000 تا 3500 دالر حقوق می گيرند. استاد دانشگاه 

1800 تا 6000 تا 8000 دالر حقوق می گيرند. 

در  ماليات  دهند،  می  دانشجوها  به  را  امکانات  تمام  دانشگاه  در 
ها  جاده  تمام  گوید  می  او  کند.  می  فرق  استان  به  استان  اینجا 
اتوبان است. من در سال 2010 ميالدی دکترای تاریخ هندوآسيا 
را گرفتم و در دانشگاه جواهر لعل نهرو درس می دهم. حرف های 

ليدر شيرین و جذاب است و من تا می توانم می نویسم.
من از ایران 5 جلد کتاب مجموعه شعر چشم به راه را به همراهم 
آورده بود و یک جلد آن را به آقای دکتر ساجد مبين ليدر هندی 
هدیه می دهم. و یک جلد دیگر آن را به خانم طاهری ليدر ایرانی 
تقدیم می کنم و در عوض دکتر ساجد مبين کتابی را که نوشته 
خودش و به زبان فارسی است به نام فرهنگ و رسوم هند به من 
هدیه می کند. قيمت روی جلد این کتاب 800 روپيه است ولی 
دکتر با 200 روپيه تخفيف به مسافرانی که مایلند کتاب را بخرند 

می فروشد و همسفران هم به خوبی استقبال می کنند. 
رسيم  می  اگرا  شهر  به  دهلی  از  حرکت  ساعت   5 حدود  از  پس 
ساعت حدود 4 عصر است. ليدر ما را مستقيم به یک رستوران می 
بهره چندانی  زیبایی  و  از تميزی  و  )اگرا شهر کوچکی است  برد. 
به  تمایلی  اصاًل  من  که  هندی  غذاهای  با  رستوران  یک  ندارد(. 
خوردن غذاهایش نداشتم، و از آن همه غذاهای مختلف به مقداری 
سوپ رضایت می دهم ولی دیگر همسفران کم و بيش از غذاهای 
رستوران ميل می کنند. این از عجایب هند است که جلو زیباترین 
ها  سگ  اقسام  و  انواع  و  است  آلود  خاک  فضای  شهر،  رستوران 
جوالن که نه!!! خوابيده اند تا شاید سهمی از مانده های رستوران 
نصيب آنها گردد. من شمردم 6 سگ فقط در فاصله چند متری 
رستوران ُچرت می زدند، و این اتفاق جلو یک رستوران خوشایند 
از صرف  پس  است.  طبيعی  اینجا  در  ها  این صحنه  گویا  نيست. 
ناهار)یا عصرانه( مدیر ما را به دیدن کاخانه سنگ می برد، من فکر 
می کردم به کارخانه بزرگی خواهيم رفت ولی نه، کارگاه کوچک 
بود ولی کارهای بزرگی انجام می داد. در این جا انواع سنگ های 
برای  تا  شدند  می  دستی(  وسایل  سابيده)با  کوچک  و  ریز  بسيار 
ترميم تاج محل استفاده شود. در این کارگاه یک پسر حدوداً 18 
ساله نشسته بود و سنگ بسيار ریزی را برای گل های سنگ بزرگتر 
ساب می داد. مدیر کارگاه به انگليسی در مورد کيفيت این سنگ 
ها گزارش می داد و یکی از همسفران ترجمه می کرد، بعد از آن ما 
را به نمایشگاه انواع و اقسام سنگ هایی بردند که تمام کار دست و 
بسيار زیبا و البته گردن بود. مدیر این قسمت ماکت های تاج محل 
را در سایزهای مختلف به نمایش گذاشت. از 1000 روپيه تا بزرگتر 
آن 5000 روپيه، و توضيح می دهد این ماکت ها را از بيرون نخرید 
که اصل نيست و گاهی از گچ درست می کنند و برای نمونه چند 
نوع از اصل و قالبی را آورد به ما نشان داد. من 3 ماکت تاج محل را 
خریدم هر کدام به قيمت 2000 روپيه برای خودم و بچه و بعدها 

پشيمان شدن که ای کاش بزرگتر می خریدم )ولی سنگين بود(
با سنگ های  اینجا سنگ های قيمتی که به صورت خاص و  در 
رنگی تزئين شده اند زیاد است و زیبا اما برای جابجایی هم بزرگ 
است و سنگين در هر صورت اکثر مسافران از این کارها هر کدام 

به فراخور حال خرید کردند.
بعد از آنجا ما را بردند به فروشگاهی که انواع ادویه جات، داروها، 
هل، روغن مار و ... وجود داشت. بيش از دو ساعت خانم ها مشغول 
ایران  در  که  بخریم!!!  هم  ادویه  که  بود  مانده  فقط  بودند،  خرید 
اختياری  آقایان  دیگر  خرید  هنگام  ولی  است  تر  ارزان  و  فراوان 
ندارند و فقط هر چه خانم ها دستور دادند باید اطاعت کرد!! البته 
این مغازه لباس های زنانه هندی هم بود که تعدادی از خانم ها 

خریدند. 
ساعت حدود ۹ شب بود از هنگام حرکت از دهلی تاکنون حدود 
11 ساعت در اتوبوس و خرید ما را خسته کرده بود که مدیر مژده 
داد به هتل بروید و ساک ها را بگذارید و دوش بگيرید که امشب 
به عروسی دعوت هستيد، با این که همه خسته بودیم، غریو شادی 

برخاست )عروسی هندی(
وای  گت  مثل  بودند  داده  اختصاص  هتل   3 ما  برای  هم  اگرا  در 
)GATE WAY( برای ما بود. اینجا هم باز کارمندان هتل با احترام 
خاصی که دست ها را روبروی هم قرار می دهند و به آن نمسته می 
گویند از ما استقبال کردند. تمام ساک ها را کارمندان هتل تا دم در 
اتاق آوردند، حتی کليد آسانسور را می زدند و هر وقت می آمدی و 

می رفتی به صورت خاص احترام می گذاشتند. 
این هتل به نظر من از هتل دهلی بهتر و زیباتر بود اگرچه ارتفاعی 
نداشت اتاق 2۷1 در طبقه دوم برای ما در نظر گرفته بود که وقتی 
پرده های آن را می گشودی فضای بسيار زیبایی در پایين جلوه 
گری می کرد. بالفاصله دوش گرفتم و لباس ها را عوض کردیم تا 

به عروسی برویم!!!
بعضی از خانم های همسفر لباس های هندی را که خریده بودند 
مکان  به  بود. ساعت حدود 10/30  متوع  و  زیبا  و چقدر  پوشيده 
بدو ورود کل زدند )مثل  عروسی رسيدیم. خانم های همسفر در 
خوب  دارای شخصيتی  باید  داماد  باالخص  داماد  و  عروس  ایران( 
باشد و منبع درآمد و تشکيل یک زندگی مستقل و خانواده دار باشد 

که با ضوابط اجتماعی همخوانی داشته باشد. 
در هند خواستگاری خانوادگی)سنتی( بيشتر از ازدواج عشقی دیده 
می شود و این هم به دليل سطوح طبقاتی مختلف در ميان هندوها 
این  و  بوده  اش  زندگی  در  او  مهمترین هدف  ازدواج دختر  است. 

وظيفه پدر و مادر اوست که شخص مناسب را انتخاب 
کنند. 

بر خالف فيلم های هندی که ما تماشا می کنيم در 
هند عروسی ها به شکل دیگری است. در هند عروسی 
که پای عشق و عاشقی در کار باشد تا به امروز 5درصد 
است و ۹5درصد خانواده ها خودشان برای فرزندانشان 
عروس و یا داماد انتخاب می کنند و در نهایت تصميم 

گيری نهایی به عهده خانواده است. 
اینجا اهميت خانواده داماد بيشتر است لذا اول از طرف 
خانواده داماد برای خواستگاری نمی روند بلکه یک نفر 
اجازه می  و  آید  داماد می  به خانه  از خانواده عروس 
نشان دهد.  را  بيوگرافی دخترشان  و  گيرد که عکس 
وضعيت تمام اعضای خانواده عروس کاماًل بررسی می 

شود اگر مورد قبول بود بقيه کارها انجام می شود. 
ليدر می گفت هندی ها مهمان های غریبه ای که به 
عروسی آنها می روند خيلی احترام می گذارند و می 

گویند برایشان شگون دارد. وارد مکان عروسی می شویم، زمينی به 
اندازه زمين فوتبال که قسمت بيشتر آن روباز بود برای این جشن 
عروسی در نظر گرفته شده بود. برای ما ایرانيان خيلی تازگی داشت. 
فضای حدود  در  راست  در سمت  بود،  بهاری  و  دلپذیر  بسيار  هوا 
50 متر انواع و اقسام غذاهای تازه در حال طبخ بود از پيتزا یک 
نفره، کباب کوبيده، مرغ سرخ کرده و خيلی غذاهایی که من اصاًل 
نمی شاختم. مهمان ها پس از ورود، هر نوع غذایی که ميل دارند 
بر می دارند و روی ميز می نشينند و تناول می کنند. هر چه از 
زیبایی این عروسی بگویم کم است خانم های هندی با لباس زیبا و 
کاماًل پوشيده به صورت خانوادگی در سال غذا خوردن هستند.  در 
قسمتی از این مکان جایگاهی خاص هم برای نوشيدنی برای مهمان 
ها در نظر گرفته شده بود!!! از آن نوشيدنی هایی بود که در ایران 
ممنوع است!!! و هر کس مایل بود لبی تر می کرد. موسيقی زیبایی 
صورت  به  هم  ها  ایرانی  بعضی  شد  می  نواخته  باشگاه  فضای  در 

گروهی این عروسی را گرم تر می کردند!!!
من که از اول مشغول فيلمبرداری بودم از بدو ورود از تمام غذاها و 
طبخ آنها فيلمبرداری می کردم. در سمت چپ باشگاه عروسی انواع 

و اقسام دسرها نهاده شده بود که بسيار زیبا و متنوع بود.
 اگر بخواهم نام ببرم باید فيلم هایی که گرفتم را باز بينی کنم از 

بس زیاد بود!!!
همسفران به سمت جایگاه عروس و داماد رفتند که کارگردانی از 
آنها فيلم و عکس می گرفت. چند تا چند تا رفتيم روی سن عروس 
و داماد و تعدادی عکس گرفتيم. بسيار برایمان تازگی داشت. فاميل 
های عروس و داماد هم به نوبت می آمدند و هدیه می دادند و عکس 

می گرفتند. 
لباس عروس لباس خاصی نبود و تقریباً مشکی رنگ بود و لباس 
داماد هم لباس هندی با یک شاخه گل به گردن، با این که به خاطر 
طول سفر خسته شده بودیم خيلی خوش گذشت، و جالب در پایان 
عروسی باران هم باریدن گرفت که لطافت خاصی به عروسی داد. 
ساعت به 12 نزدیک می شد و کم کم عروسی رو به پایان بود و ما 

با خاطره ای بسيار زیبا و شيرین به سوی هتل بازگشتيم. 
ادامه دارد....

يادداشت های سفر به هند سرزمین عجايب
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