
دو شنبه    |    2 دی  1398 |   سال چهارم |   شمـاره  49|   4 صفحه| 1000تومان  www.mardom-sialk.irmardomesialk@gmail.com

سایه روشن های فصلی دیگر از یک 
دورهمی ملی با طعم تئاتر در کاشان؛

من؛ تئاتر مهر، پانزده 
سال دارم..

نتیجه "سورپرایز" وزیر 
ارتباطات به ملت ایران 

۷۳ نفر داوطلب نمایندگی مجلس در کاشان

 ۶ نفرخانم، ۶۷ نفر آقا

شبی با شاگردان استاد محسن 
سودایی در ورزش کیک بوکسینگ
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اصـالح رایـگان سـر 
آرایشگاه ونوس )مردانه(

خیابان مدرس، نرسیده به سه راهی، جنب مسجد زینب )س(  
تلفن 0905505180۷

به دلیل گرفتن

 مدرک

زنگ انتخابات مجلس به صدا درآمد

داوطلبین محترم به این سواالت پاسخ دهند!

معاون حقوقی رئیس جمهور در کاشان:
 از حوادث رخ داده ی اخیر 

2ناخوشحال و مکدریم...

صفحه 2
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آغاز ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 

درپنج شهر شمال و شرق استان اصفهان
و  راه  کل  اداره  مسکن  و  بازآفرینی  طاهر،معاون  ایمان 
شهرسازی اصفهان از آغاز ثبت نام متقاضیان اقدام ملی 
و  جوشقان  قمصر،  نایین،  کاشان،  شهرهای  در  مسکن 
گفت:  و  داد  خبر  استان  این  شرق  و  شمال  در  انارک 

مهلت ثبت نام در این طرح تا سه روز دیگر ادامه دارد.
گفتنی است متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و نام 
 tem.mrud.ir نویسی در طرح ملی مسکن به سایت

مراجعه کنند.

.......................................................................

برگزاری نمایشگاه ملی فرش ماشینی 
در کاشان

کشور،  سراسر  از  شرکت کنندگان  حضور  با  مراسم  این 
موقت  محل  در  کشوری  و  استانی  منطقه،  مسئوالن 

برگزاری نمایشگاه های شهرستان کاشان برگزار شد.
احسان قمری، مدیر کل توسعه خدمات بازرگانی سازمان 
توسعه تجارت ایران، ضمن تاکید بر برپایی بخش نخست 
اذعان  آینده  سال  شهریور  در  کاشان  دائمی  نمایشگاه 
در  ماشینی  تولیدکنندگان فرش  و  کرد: صادرکنندگان 
کاشان سابقه طوالنی دارند و بر همین اساس الزم است 

مسئوالن با پیگیری مستمر این موضوع محقق شود.

.......................................................................
باریج اسانس نائب قهرمان آتیه 

سازان استان اصفهان شد 
محمد  باشگاه  این  سازان  اتیه  دوم  مقام  کسب  درپی 
رضا واعظ مدیر باشگاه باریج اسانس با بیان این موضوع 
که این مسابقات با حضور ۶۴ تیم از یکماه گذشته در 
استان شروع شد اظهار کرد: ۴تیم از کاشان به نام های 
صدرا ،فرش محتشم ،هیات والیبال و تیم پر قدرت باریج 
اسانس حضور یافتند که توانستیم با درایت مدیر اکادمی 
اقای پشنگ و مربیان کارآزموده خود اقایان عمو زاده و 
باغ شیخی به مقام نائب قهرمانی این دوره از مسابقات 

دست پیدا کنیم .
.......................................................................

خیابان میرعماد از روز پنجشنبه 
مسدود شد

شهرداری  یک  منطقه  مدیر  واحدیان،  حسین  محمد 
)حدفاصل  میرعماد  خیابان  بودن  مسدود  از  کاشان 
میدان سنگ تا سه راه میدان( به دلیل اجرای عملیات 
از تاریخ ۲۸ آذرماه به مدت 10روز خبر داد و  عمرانی 
گفت: زیرسازی و اجرای کف فرش در خیابان میرعماد در 
بازه زمانی حداقل ۴5 روز انجام خواهد شد که 10 روز 
به طور کلی مسدود می شود. وی تصریح کرد: در اجرای 
بافت  با  از مصالح متناسب  پیاده روها و کف سازی معبر 
تاریخی استفاده شده است تا عبور و مرور خودروها صرفا 
به صورت دسترسی محلی باشد و این معبر به عنوان یک 

محور مواصالتی تلقی نشود.

کاشان در نیم نگاه

 ارتباط مخاطبان با هفته نامه مـردم سیـلک

تلفن :55456384 

      www.payk-sialk.ir 

خانم لعیا جنیدی عصر روز سه شنبه بیست و ششم آذر 
ماه در سالن اجتماعات فرمانداری کاشان در جلسه شورای 

اداری شهرستان حاضر و به ایراد سخنرانی پرداخت. 
از پیوند چهار رکن تاریخی شکل گرفته  ایران  او گفت: 
است. اولین آن خاک بوده است. سرزمین فالت که سیلک 
و سیلکهایی که محل زندگی اقوامی بوده پس جمعیت 

رکن دوم آن می باشد. 
بعد از آن اسالم به این دیار پا گذاشت که رکن سوم را 
تشکیل می داد و باالخره مشروطیت که مشارکت  مردم 

در سرنوشت خودشان بود. 
از آنجا بود که دولت- ملت شکل گرفت .بنابراین اگر اینجا 
را دوست داریم باید هر چهار رکن ان را دوست بداریم.

ایران را باید با این چهار رکن شناخت. نمی شود یکی را 
قبول داشت و دیگری را رد کرد. اکنون جمهوریت ادامه 
راه مشروطیت است و انتخاب یک اصل مهم از جمهوریت 
انجام شود. بهترین شکل  به  باید سعی کنیم که  است. 

رئیس  حقوقی  شورای  فعالیت  باب  در  جنیدی  خانم 

جمهوری گفت: قانون اساسی صحبت از نقش مردم در 
حاکمیت دارد و یکی از این اصول، اصل آزادی اجتماعات 
است که معاونت حقوقی سعی کرده شفافیت در آن باشد.

 خانم لعیا جنیدی درباره فعالیت هایش در شورای حقوقی 
رئیس جمهوری، گریزی هم به مسائل اخیر داشت و گفت:

 در مورد مسائل اخیر و حوادثی که پیش آمده ما ناخرسند 
و مکدر هستیم .پس باید درسی از آن بگیریم: که اعتراض 
مسالمت آمیز بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی حق مردم 
است. اما باید از اغتشاش جدا باشد. خانم لعیا جنیدی در 
انتخابات گفت:  از صحبت هایش درباره  قسمت دیگری 
انتخاب شوندگان بیشتر باشد دایره  هرچه دایره شمول 

حضور هم گسترده تر می شود.
او گفت : دولت الیحه ای داده بود که بر اساس آن مشارکت 
با  اما آن الیحه تصویب نشد و  احزاب را بیشتر می کرد 
اصالحاتی ، آن را به اجرا گذاشتیم. البته معلوم هم نبود 

آن الیحه مورد تایید شورای نگهبان قرار می گرفت.
روی  بر  کار  ما  اقدامات  از  یکی  نمود:  اضافه  جنیدی 

بوده است. شورای معاونت حقوقی پس  اقلیت ها  حقوق 
از وقایعی که برای شورای شهر در مورد انتخاب یکی از 
اقلیتهای دینی در یکی از شهرها افتاد تالش بسیاری کرد 
تا باالخره در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید 
قرار گرفت.درباره حقوق اقلیت ها در مجلس هم معاونت 

حقوقی تالش بسیاری نمود.
 ادامه صحبت های مشاور حقوقی رئیس جمهور سفارش 
بر اصول ذیل در باره انتخابات پیش رو  بود که همگان را 

به رعایت آن سفارش نمود:
رای شان  افشای  به  مایل  رای مردم.که  بودن  * مخفی 

نیستند و میخواهند مخفی بماند.
* فناوری های نوین که در حیطه متخصصان است.

* همکاری همگانی، که باید همه دستگاهها همکاری با  
وزارت کشور و ستاد انتخابات داشته باشند. 

* اجتماع انتخابات
* اصل اطالع رسانی از رسانه ها خصوصاً بی طرفی رادیو 

و تلویزیون.

* عدم دخالت نیروی انتظامی و نیروهای مسلح 
* قوه قضاییه و بطالن آرا 

بود  کسانی  روی  بر  جنیدی  خانم  سفارش  مهمترین   و 
و  حداکثری  انتخاب  که  می سنجند  را  ها  که صالحیت 
صالحیت ها حد اقلی باشد . و اصل صحت و برائت کسانی 

که صالحیت ها را بررسی می کنند.

 به مناسبت هفته پژوهش و فناوری 
نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

کاشان با اصحاب رسانه 

مردم سیلک/ صبح روز شنبه ۲3 آذر به مناسبت هفته 
پژوهش، نشست خبری دکتر سیدعلیرضا مروجی رئیس 
معاونت  بنفشه  حمیدرضا  دکتر  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 

پژوهشی وی در ستاد علوم پزشکی برگزار گردید 
برنامه های  در این نشست دکتر مروجی ضمن برشمردن 
هفته پژوهش از ۲۲۶ طرح تحقیقاتی در سال گذشته و 

1۹ طرح در سال جاری این نهاد خبر داد.
 وی تعداد مقاالت در سال ۹۷  را ۴50 و تعداد مقاالت 
سال ۹۸ را 3۹3 مقاله  برشمرد. او سپس با گفتن ارقام 
بودجه پژوهشی در دو سال گذشته و امسال، از اقدامات 

جدید سال ۹۸ خبر داد. 
در پایان دکتر مروجی به سواالت خبرنگاران پاسخ گفت. 
وی بیماری آنفوالنزا در روزهای اخیر را امری مسبوق به 
سابقه برای این ایام از سال دانست و گفت: به طور کلی در 
نیمکره شمالی جهان وضع بدین منوال است و هیچ گونه 

تغییر حاد و خاصی در این بیماری روی نداده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در کاشان:

 از حوادث رخ داده ی اخیر ناخوشحال و مکدریم...

ثبت نام  مهلت  پایان  با  همزمان  قرائتی/  مسعود 
شورای  مجلس  دوره  یازدهمین  کاندیدای  داوطلبان 
نام نویسی و  اسالمی، فرمانداری ویژه کاشان نتایج این 
فعالیت های صورت گرفته برای اجرای انتخابات را طی 

نشستی با اصحاب رسانه به اطالع آنها رساند.
 علی اکبر مرتضایی فرماندار ویژه کاشان گفت: در مجموع 
۷3 نفر به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس یازدهم برای 
حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل ثبت نام نموده اند. 
که از این تعداد ۶ نفر خانم و ۶۷ نفر از آقایان هستند. 
وی در این زمینه به رشد 5۸ درصدی داوطلبین اشاره 
نمود و گفت: از نکات مهم این مشارکت، رشد چشمگیر 
و ۶ برابری خانم ها می باشد که در دوره قبلی یک نفر 

بوده است. 
نفره گفت  لیست ۷3  این  او در مورد دیگر خصوصیات 
:۶3 نفر از آنها فوق لیسانس، یک نفر لیسانس) جانباز(،  
شش نفر دکترا و 3 نفر مدرک حوزوی دارند. همچنین 
از  نفر   ۹ و  سابق  نمایندگی  نفر  سه  ایثارگری،  نفر   15

داوطلبین اسبق در این جمع به چشم می خورند.
 مرتضایی در مورد مشاغل این جمع گفت: 1۶ فرهنگی،  
دانشگاه،  استاد   ۴ کارمند،   ۲۲، بازنشسته   ۸ پزشک،   3
1۲ نفر با شغل آزاد، ۲ روحانی،  یک وکیل و ۴ نفر سایر 

مشاغل می باشند. از لحاظ میانگین سنی،  افراد 3۶ تا 
۴0 سال در باالی جدول یعنی ۲1 نفر و بقیه به ترتیب 
30 تا 35 سال1۲ نفر،  ۴1 تا ۴5 سال 10 نفر،  ۴5 تا 
50 سال 15 نفر،  51 تا 55 سال ۷ نفر، 5۶ تا ۶0 سال 
5 نفر، ۶1 تا ۶5 سال دو نفر، ۷1 تا ۷5 سال یک نفر، 

دیده می شوند.
طبعا مطالعه این آمار سنی نشان از سر بی پروا و شجاع 
و مشتاق جوانان برای شرکت در چنین میدانهای رقابت 
دارد و همانگونه که سن باال میرود پختگی و تجربه همراه 
با کمی محافظه کاری باعث احتیاط برای پا گذاشتن در 

این میادین را تداعی می کند.
هیات اجرایی انتخابات تشکیل شد

هیئت  معتمد  نفر   30 انتخاب  از  کاشان  ویژه  فرماندار   
اجرایی انتخابات خبر داد. در میان این معتمدین افرادی 
همچون حبیب یوسفی، محمد گذر نوی، حسن شعبان 

زاده و... به چشم می خورد.

 مرتضوی از ارائه نامهای لیست ۷3 نفره داوطلبین احتراز 
کرده و گفت:  اجازه بدهید این کار بعد از احراز صالحیت 
صورت پذیرد چون عدم قبولی چند نفر از آنان دلیلی بر 
عدم صالحیت یا خدای ناکرده صفت نامناسبی بر آنان 
نیست و تنها ممکن است به دالیلی همچون ناکافی بودن 

مدارک باشد و باید کرامت افراد حفظ شود.
اطالعات،   احوال،  ثبت  از ۴ حوزه  استعالم ها  گفت:  وی 
این  و  گیرد  می  صورت  دادگستری  و  انتظامی  نیروی 
هیچ  و  پردازند  می  اطالعات  ارائه  به  فقط  نهاد  چهار 
او  انجام دهند.   توانند  نمی  تایید صالحیت  یا  رد  گونه 
آقایان  نام های  به  نفر  سه  را  نگهبان  شورای  نمایندگان 
بصیرتی، ردادی و محمود نعمتیان نام برد. تعداد صندوق 
های رای گیری در کاشان و آران و بیدگل 300 صندوق 
خواهد بود) ثابت و سیار( که کاشان بخش اصلی و آران 

و بیدگل فرعی می باشد.
 از شهرهای تحت پوشش این فرمانداری فقط شهر قمصر 

جدا از کاشان و با نطنز در کار انتخاباتی خواهد بود. از 
تعداد واجدین شرایط رای دهی و رای اولی ها عددی به 
میان نیامد چرا که آخرین سرشماری مربوط به سال ۹5 
می باشد. گفتنی اینکه انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی در تاریخ دوم اسفند ماه ۹۸ برگزار خواهد 
شد. فرمانداری و هیئت های اجرایی از اولین ساعات پایان 
نام نویسی در کار بررسی صالحیت ها و دیگر تمهیدات 

برای برگزاری هرچه باشکوهتر این انتخابات می باشند.
از  داوطلبین  از  یادآور شد هیچ یک  فرماندار  پایان   در 

ثبت نام جا نمانده است.

۷۳ نفر داوطلب نمایندگی مجلس در کاشان

 ۶ نفرخانم، ۶۷ نفر آقا

مردم سیلک/ مهلت مقرر در قانون برای 
مجلس  نمایندگی  داوطلبین  نام  ثبت 
پایان رسید. در حوزه  به  شواری اسالمی 
بر  نیز  بیدگل  و  آران  و  کاشان  انتخابیه 
نام  ثبت  مختلفی  افراد  اساس  همین 
شناخته  های  نام چهره  ثبت  با   نمودند. 
شده سیاسی شهر عماًل تنور انتخابات در 
کاشان روشن شد و از این به بعد فضای 
مجلس  انتخابات  از  متأثر  شهر  سیاسی 
نژاد  ساداتی  نظیر  اشخاصی  بود.  خواهد 

نماینده فعلی مردم در مجلس، منصوری نماینده اسبق 
و کاندیدای ردصالحیت شده دوره قبل، حسینی مکارم 
از چهره های اصالح طلب و سرپرست موقت شهرداری 
تهران، امیر وفایی از ایثارگران جبهه و جنگ، در کنار 
قرار   ... و  یزدی  حسین  حنطه،  حسین  نظیر  اشخاصی 
نگهبان در  احراز صالحیت توسط شورای  از  است پس 

انتخابات اسفندماه سال جاری به رقابت بپردازند. 
رخداد  سیاسی  تحلیل  وارد  ندارد  سعی  نوشتار  این 
انتخابات و راهبرد جریان های سیاسی در این خصوص 
سیاسی  مجادالت  و  محاسبات  همه  ورای  بلکه  شود. 
روی سخن با هر یک از داوطلبین محترم است. در زیر 
فهرستی از سواالتی که به احتمال زیاد سوال مردم نیز 
هست را مطرح می کنیم و از ایشان می خواهیم خوب 

به این سواالت فکر کنند و پاسخی برای آنها بیابند.
1-آقایان! لطفا قبل از هر حرف و شعاری به این سوال 
انتخابات شرکت کرده  پاسخ دهید که با چه هدفی در 

اید؟ قرار است برای مردم چکار کنید؟ 
های  گروه  و  مردم  دعوت  و  تکلیف  احساس  از  حرف 
سیاسی از شما برای حضور در انتخابات نزنید که نخ نما 
و تکراری شده است. در مجلس چه کاری از شما بر می 
آید؟ شما چه گره ای از گره های کور این کشور را قرار 

است باز کنید؟
هستید؟  آشنا  کشور  در  قانونگذاری  فرایند  با  ۲-آیا 
در  حکمرانی  و  گیری  تصمیم  نظام  در  مجلس  جایگاه 
تواند  می  چقدر  مجلس  کنید  می  فکر  چیست؟  کشور 

مشکالت کشور را حل کند؟ 
3- نظرتان در خصوص ادعاها و شایعات مطرح شده در 
به  شدن  انتخاب  از  بعد  که  نمایندگان  برخی  خصوص 
کارچاق کنی و داللی روی می آورند و یا برخی از آنها 

از دولت ها و برخی وزرا باجگیری می کنند چیست؟
و  ریز  مسئوالن  مالی  تخلفات  خصوص  در  ۴-نظرتان 
درشت در کشور چیست؟ چگونه با این تخلفات مقابله 

می کنید؟ 
چقدر  مسئول  یک  یا  نماینده  یک  شما  نظر  به   -5
باید حقوق و مزایا دریافت کند؟ نظر شما در خصوص 
استفاده از رانت های اطالعاتی، تسهیالت ارزان قیمت، 
مجوزهای واردات و تاسیس شرکتها از سوی نمایندگان 

و مسئوالن چیست؟
اقتصاد  ساختاری  مشکالت  حل  برای  شما  ایده   -۶
از  متأثر  کشور  اقتصادی  امروز  مشکالت  چیست؟ 
مسئوالن  تدبیری  بی  یا  است  المللی  بین  فشارهای 

در  ها  تحریم  و  المللی  بین  فشارهای  اگر  دو؟  هر  یا  و 
وضعیت فعلی مردم موثر بوده آیا حاضرید صادقانه آن 
این  مشهور  و  معروف  قول  به  یا  بگویید؟  مردم  به  را 
آن  بیان  کنونی«  »شرایط حساس  خاطر  به  سال  چند 
را به مصلحت نمی دانید؟ اگر دولت مورد حمایت شما 
و  تحریم  اثر  برابر  و دهها  آورد  بار  به  افتضاح مدیریتی 
بر  مشکلی  ناکارآمدی  و  تدبیری  بی  با  خارجی،  فشار 
فریاد  دولت  آن  سر  بر  حاضرید  افزود،  قبلی  مشکالت 
آیا شجاعت  کنید؟  می  اندیشی  آنکه مصلحت  یا  بزنید 
آن را دارید که در جریان تصویب یک قانون بر خالف 

توصیه جریان سیاسی خود به نفع مردم رای دهید؟  
۷- دغدغه اصلی مردم در این روزها را می دانید؟ فکر 
و  ارزانی  چیست؟  مردم  خواسته  مهمترین  کنید  می 
تورم پایین در جامعه، امنیت، تأمین بهداشت و سالمت، 
رفع  و  دنیای خارج  با  ارتباط  آموزشی،  نظام  در  تحول 
تحریم ها، رونق تولید و کاهش بیکاری؟ براستی از نظر 
شما کدام یک در حال حاضر مشکل اصلی مردم است. 
البته که از مردم سوال کنی دهها مشکل و مصیبت دیگر 

نیز به این سیاهه اضافه می کنند؟
در  شما  بیدار؟  یا  خوابید  شما  تر،  مهم  سوال  ۸-اصاًل 
دارید؟  خبر  مردم  درد  از  دارید؟  قرار  جامعه  کجای 
آخرین بار کی خرید کرده اید؟ از قیمت مرغ و تخم مرغ 
و میوه خبر دارید؟ می دانید گوجه فرنگی کیلویی چند 
شده؟ آخرین بار که از این داروخانه به آن داروخانه در 
به در دنبال دارو بوده اید کی بوده است؟ تا بحال پرونده 

به دست از این اداره به آن اداره پاسکاری شده اید؟ 
۹- آیا امکان دارد فهرست اموال و دارایی های خود را 
افشا کنید؟ منزل مسکونی شما چند متر است؟ دارایی 
هایی که به نام خود و فرزندانتان است را می شود اعالم 
کنید؟  حقوق و مزایای دریافتی تان را چطور؟ وام ها و 
تسهیالتی که احیاناً بنام خود و بستگان گرفته اید را نیز 
می شود اعالم نمایید؟ ضمناً فهرستی از بستگان و اقوام 
خود را که در دستگاه ها و ادارات دولتی مشغول بکار 

گمارده اید را نیز اعالم می کنید؟ 
10- نظر شما در خصوص مسائل کالن جامعه چیست؟ 
به نظر شما چه کارهایی باید انجام می دادیم و یا چه 
کارهایی باید انجام دهیم تا بتوانیم پس از ۴0 سال از 
انقالب شرایط زندگی مناسبی برای مردم فراهم کنیم؟ 
رفاه  و  تورم  پای صحبت مردمی که شرایط  تابحال  آیا 
االن خود را با دهه پنجاه مقایسه می کنند نشسته اید؟ 
در مقابل این مقایسه ی مردم چه پاسخی دارید؟ ارمغان 
نظام جمهوری اسالمی را برای این عده از مردم چگونه 

بیان می کنید؟ 
اساساً شما مردم را چگونه می بینید؟ مراد شما از مردم، 
و  که صدا  مردمی  همان  مردم هستند؟  از  دسته  کدام 
معمولی  مردم  یا  دارد  آنها  دادن  نشان  در  سعی  سیما 
که  دارند  نظراتی  و  عقاید  کدام  هر  که  بازار  و  کوچه 
برای  باشد؟  متفاوت  ما  عقاید  و  نظرات  با  است  ممکن 

شما کدام اولویت دارند؟ 
11-از حق و حقوق مردم در یک نظام سیاسی چه می 
دانید؟ شاید چیزهایی از قبل شنیده اید که مردم حق 
برخورداری از رفاه، آسایش، شغل، مسکن را دارند. ولی 
هیچ فکر کرده اید مطالبات امروز مردم چیست؟ مردم 
و  پاکدست  مسئوالن  معیشتی،  مطالبه  دهها  کنار  در 
متصف  نظام  یک  در  دارند  دوست  خواهند.  می  سالم 
وجود  خیانتکار  و  دزد  مسئول  است  اسالمی  پسوند  به 
نداشته باشد و اگر باشد نظام بی مالحظه آن را مجازات 
روز خبر  هر  که  از بس  امروز خسته شدند  مردم  کند. 
اختالس، دزدی، حیف و میل بیت المال و قس علیهذا را 
شنیده اند. به دعواهای  جناح ها  و متهم کردن یکدیگر 
به فساد، کاری ندارند چرا که از نظر مردم همه جناح ها 
یک سر و کرباسند. همه دور یک سفره نشسته و مشغول 

چپاول بیت المال!.
ولی  است؟  دردآور  و  سخت  خیلی  جمالت  این  آری 
انباشت  کرد.  فرار  توان  نمی  جامعه  امروز  واقعیات  از 
امروز  آنها  خواست  به  توجهی  بی  و  مردم  مطالبات 

مهمترین مشکل جامعه است. 
ناکارآمدی دستگاه های  افسار گسیخته،  تورم  و  گرانی 
عدالتی،  بی  و  تبعیض  احساس  عمومی،  رسان  خدمات 
بی آبی، هوای ناسالم، مشکالت بهداشتی و کمبود دارو، 
نابسمانی و عدم مدیریت صحیح بعد از حوادث طبیعی 
مثل سیل و زلزله و بسیاری از مشکالت و نارسائی های 
هر  بریده  را  وکارشناسان  مردم  امان  کشور  مدیریتی 
دولت و مجلسی که رأس کار می آید امیدی در دل این 
مردم ریشه می دواند که از این به بعد اوضاع خوب می 
شود ولی صد دریغ و افسوس که هر سال بدتر از سال 
بعد و هر دوره بدتر از دوره ی قبل. حال این »اوضاع« 
انگار خوب شدنی نیست! در حل مشکالتی عاجز مانده 
ایم سایر کشورها و مردم دنیا خیلی پیش تر از ما آنها را 
حل کرده اند و از بس که پیش پا افتاده به نظر می آیند 

باعث سرافکندگی است. 
کم  و  مشکالت  همه  این  با  مردم  اید  کرده  فکر   -1۲
لطفی هایی که در حقشان می شود چرا و به امید تحقق 

چه وعده و وعیدی باید در انتخابات شرکت کنند؟ 

انتخابات چکار  پرشور مردم در  و  برای حضور گسترده 
باید کرد؟ چه قولی به مردم باید داد؟ آیا باز هم انتظار 
را  انتخابات  تنور  خود  حضور  با  بزرگوارانه  مردم  دارید 
جهانی  استکبار  دهان  بر  محکمی  مشت  و  کنند  گرم 
بزنند و بر صندلی های سبز رنگ مجلس نشستید دوباره 

روز ازنو  و روزی از نو.
13- تا بحال به این موضوع فکر کرده اید مردم چرا باید 
به شما رای بدهند؟ مردم شما را با کدام ویژگی مثبت 
مردم  مشکالت  حل  جهت  در  اقداماتی  چه  بشناسند؟ 
بکار بسته اید؟ چه قولی به مردم می دهید تا آنها شما را 
به بهارستان بفرستند؟ آیا قول می دهید پاسدار حقوق 
مردم باشید؟ برای حل مشکالت مردم از قبیل گرانی و 
بیکاری چه کاری از دستتان بر می آید؟ بله! می دانیم 

شما یک نفر بیشتر نیستید. 
فقط نماینده مجلس هستید و نه یک مسئول اجرایی و 
همه ی مشکالتی که بیان شد در دولت و قوه ی مجریه 
باید دنبال راه حلش بود؟ ولی به سهمتان خودتان در 
تصویب قوانین مهم و حیاتی کشور نقش دارید؟ قوانینی 
به هر دلیلی که توسط  یا عدم تصویب آن  که تصویب 
شما و جریان سیاسی شما صورت می گیرد بر زندگی 
اثر  کشور  این  نقاط  ترین  افتاده  دوره  تا  و  مردم  آحاد 

می گذارد. 
از ذکر نمونه هایی از این قوانین که در حال حاضر نیز 
محل چالش بین نهادهای تصمیم گیر است و اتفاقاً در 
بود،  نخواهد  و  نبوده  تاثیر  بی  نیز  مردم  فعلی  وضعیت 

خودداری می کنیم. 
نظام جمهوری  تاریخ ۴0 ساله  گواه  به  این شهر  مردم 
و  کرده  ادا  کشور  این  به  را  خود  دین  همواره  اسالمی 

پشتیبان این نظام بوده اند. 
نجابت مردم کاشان در جریان  آن  نمونه عینی  آخرین 
بی تدبیری های صورت گرفته در ماجرای افزایش قیمت 
بنزین بود که با وجود اعتراضات و خشونت های صورت 
نجیبانه  کاشان  مردم  کشور،  شهرهای  اغلب  در  گرفته 
خشم خود را فروخوردند و علیرغم تحمل فشار مضاعف 

بر شانه های ضعیف شان دم بر نیاوردند. 
آنها  برای  و  هستند  ها  بهترین  شایسته  مردم،  این  لذا 
هر چه خدمت شود کم است. پس رفع دغدغه هایشان 
حداقل کاری است که می توان در حق آنها انجام داد لذا 
این  به  از همه ی داوطلبین محترم خواهش می کنیم 
سواالت خوب فکر کنند و با خود بیاندیشند که چگونه 

به این مردم خدمت خواهند کرد.

زنگ انتخابات مجلس به صدا درآمد

داوطلبین محترم به این سواالت پاسخ دهند

 دعوت به همکاری هفته نامه
 » مردم سیلک «

به منظور پوشش اخبار كلیه محالت شهر و همچنین رخدادهای 
همه  از  كاشان  فرهنگي  منطقه  شهرهاي  و  روستاها  ها،  بخش 
عالقمندان به خبرنگاری  دعوت مي نمايد تا ضمن معرفي كلیه 
وجوه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي محل زندگي خود؛ رويدادها 
، مشكالت و يا نقاط ضعف و قوت خدمات رساني دستگاه هاي 
اجرايي در محل زندگي خود را در قالب خبر، گزارش ، مصاحبه ، 
مقاله و يا عكس به هفته نامه مردم سیلك ارسال نموده تا خبر و 
اثر ارسالي آنان در بخش خبرنگار افتخاری و با نام و مشخصات 

نگارنده در نشريه به چاپ برسد.
تلفن: 55456384 -  فکس :55456385  

 mardomesialk@gmail.com  
www.mardom-sialk.ir   
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ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد 

امروز روز اول دی ماه است
 من راز فصلها را میدانم 

و حرف لحظه ها را می فهمم 
زمان گذشت و ساعت چهار بار نواخت

 در کوچه باد می آید
 و من به جفت گیری گلها می اندیشم 

به غنچه هایی با ساقه های الغر کم خون

آیا دوباره گیسوانم را در باد شانه خواهم زد؟
آیا دوباره باغچه ها را بنفشه خواهم کاشت؟

و شمعدانی ها را
در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟
آیا دوباره روی لیوان ها خواهم رقصید؟

آیا دوباره زنگ در مرا بسوی انتظار صدا خواهدبرد؟

سالم ای غرابت تنهایی
اتاق را به تو تسلیم می کنم
چرا که ابرهای تیره همیشه

پیغمبران آیه های تازه تطهیرند
و در شهادت یک شمع

راز منوری است که آن را
آن آخرین و آن کشیده ترین شعله خوب می داند

ایمان بیاوریم
 ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد 

ایمان بیاوریم به ویرانه های باغ های تخیل به داس 
های واژگون شده بیکار 

و دانه های زندانی
نگاه کن!!چه برفی می بارد!!

 شاید حقیقت آن دو دست جوان بود
 که زیر بارش یکریز برف مدفون شد 

و سال دیگر
 وقتی بهار 

با آسمان پشت پنجره همخوابه می شود
 در تنش فوران  می کنند

 فواره های سبز ساقه های سبکبار
 شکوفه خواهد داد ای یار، ای یگانه ترین یار ایمان 

بیاوریم به آغاز فصل سرد 

       قسمتی از شعر فروغ فرخزاد
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خوانندگان فرهیخته
 به علت کمبود و گرانی کاغذ ، ممکن است که نشریه مردم 
 سیلک از طریق دکه های  روزنامه فروشی به دست شما نرسد.
کوتاه ترین و مطمئن ترین راه تهیه نشریه، اشتراک آن می 

باشد.  با پرداخت مبلغ 15 هزار تومان برای اشتراک یکساله و 
ارسال آدرس خود به شماره 0۹133۶1۹۴۷۸ از طریق پیامک 

 یا تماس ،نشریه ما را  از طریق پست تحویل بگیرید. 
031- 55456384

mardomesialk@gmail.com  

به کدامین خدمت ورودی می گیرید 
اخیراً مبالغی تحت عنوان ورودی از خودروها جهت ورود به کویر 

اخذ می گردد. 
محل اخذ این عوارضی که در ابوزیدآباد برپا گردیده است، .مبالغ 
فوق را برای ورود به کویر سیازگه، چاه عروس و قلعه کرشاهی 
تعریف نموده است که ظاهراً در محدوده اداری آران و بیدگل 

است. 
در این قبض برای اتوبوس ۷0 هزار تومان، مینی بوس۴0، میدل 
و موتور چهار چرخ  آفرود دو دیفرانسیل ۲0، سواری  باس۶0، 
10000 تومان و موتور تریل 5000 تومان درج گردیده است. 
برای  گردشگری  زیرساخت های  برپایی  منظور  به  درآمد  ایجاد 
مناطق بکری مانند کویر و قالع آن امری نیکو و مبارک است. 
اما در تمام دنیا از جمله کشور ما اخذ هرگونه عوارض اوالً باید 
باید نهاد دریافت  به تصویب مجامع قانونی رسیده باشد و ثانیاً 
کننده در قبال آن خدماتی را به پرداخت کنندگان ارائه نماید. 
باشد.  معلوم  و  مشخص  وجود  این  واریزی  مقصد  اینکه  ضمن 
حتماً پس از آن نهادی هم بر نحوه دخل و خرج و هزینه آن 

نظارت خواهد داشت. 
این  نهادی  چه  که:  پرسید  نوظهور  مورد  این  برای  باید  حاال 
لوگویی  و  آرم  هیچگونه  چون  می کنند؟  دریافت  را  عوارض 
امضای  حتی  نیست.  قبوض  روی  بر  بیدگل  و  آران  ادارات  از 
صندوق دار نیز بدون نام و مهر می باشد.تا آنجا که صاحب این 
نیز جهت جذب  قابلیت خوبی  قلعه کرشاهی که  قلم می داند 
گردشگر دارد و نیز سند تاریخی مهمی نیز به حساب می آید، در 

حال تخریب می باشد. 
برای چاه عروس و سیازگه و راه های مواصالتی آن نیز می توان 
اقدامات خوبی انجام داد که هنوز بویی از آغاز آن به مشام نمی 
رسد. اکنون در عوض همه اینها سروکله اخذ عوارض آن هم با 
قبوضی بی نام و نشان پیدا شده است که از نظر مردم منطقه و 

خیل عظیم گردشگران جای تامل دارد.
هنوز جای پای شرکت آذرپارک و اقدامات بی سرانجامش برای 
که  است  نگردیده  پاک  های شهر  خیابان  بر  ای  پارک حاشیه 
باید برای ورود ماشین شان به کویر به قصد یک تفریح  مردم 
کوتاه پول بپردازند. تو گویی همواره نوعی دستپاچگی و تعجیل 
در کسب درآمد برای مدیریت مکان های شهر و طبیعت آن هم 
بدون ارائه کوچکترین خدماتی ، به چشم می خورد. مگر اینکه 

آینده ای نزدیک با اقدامات مقتضی خالف آن را نشان دهند. 

مکتوب خوانندگان

که  ای  تئاتری  رخداد  راد/  سلطانی  مهدی 
شهرداری کاشان مهر سال ۸۴  با عنوان » تئاتر مهر 
« آغازگرش بود امسال در آذر ۹۸،  15 ساله شد. 
جشنواره ای که فارغ از تحوالت سیاسی اجتماعی 
پس از تغییر دولت اصالحات با فکر و ایده ی جریان 
سازی تئاتر در کاشان در ۴ ژانر دینی- کمدی-دفاع 
مقدس و کودک و نوجوان آغاز شد اما در دوره بعد 
یعنی مهر ۸5 تصمیم گرفتند همه چیز را یک کاسه 

کنند و در یک ژانر متمرکز نشوند.
ظاهرأ  کاشان،  مهر  تئاتر  جشنواره  ادوار  طول  در 
امسال تنها دوره ای بود که به دلیل ایام سوگواری 
محرم، این رخداد در ماهی غیر از مهر برگزار شد 
اما همچنان فرهنگسرای مهر کاشان به عنوان کاخ 
بود.  رویداد  این  مرکزی  و  اصلی  میزبان  جشنواره 
رویدادی که هم از حیث کمیت و هم کیفیت با ادوار 

گذشته اش با توفیری فاحش روبرو شد.
فراز  همه  رغم  علی  کاشان  مهر  تئاتر  جشنواره 
ایران  در  قدر  آن  حاال  اش،  ساله   1۴ فرودهای  و 
شناخته شده هست که به رغم  اعمال محدودیتی 
سابقه  داشتن  شرط  به  آثار  پذیرش  در  امسال  که 
اجرای عمومی اعمال شد، با مجموع ۴11 اثر، شاهد 
ادوار جشنواره  تاریخ  ارسالی در طول  اثر  بیشترین 
گمان  بی  محدودیت  اعمال  این  بود.  دبیرخانه  به 
بدین سبب در نظر گرفته شد که پس از 1۴ دوره، 
اولین  برای  که  هایی  نمایش  جای  جشنواره  دیگر 
در  شد  سبب  و  نبود  شوند،  اجرا  خواهند  می  بار 
به نسبت گذشته،  پانزدهم، مردم کاشان  جشنواره 
مجوزدارهای باکیفیتی روی صحنه تئاتر مهر ببینند. 

دبیر باوقار برای جشنواره .. 
شاید همه چیز متفاوت بودن جشنواره پانزدهم به 
انتخاب یک دبیر تئاتری و شناخته شده ی کاشانی 
از  ست  سالی  چند  که  وقار  خیام  گشت.  می  بر 
کاشان به پایتخت مهاجرت و در تئاتر تهران برای 
با  هم  تلویزیون  در  و  کرده  پا  و  دست  نامی  خود 
امسال  آفرین شده،  نقش  بازی در یکی دو سریال 
با نظر شهردار کاشان به عنوان نهاد متولی برگزاری 
جشنواره، به عنوان دبیر این رخداد برگزیده شد تا 
پس از سالها متن جشنواره را یک تئاتری شناخته 
شده و مورد وثوق اهالی هنر نمایش کاشان مدیریت 

کند.
تئاتر  های  شده  شناخته  از  ای  مجموعه  برگزیدن 
ایران برای بخش های هیئت انتخاب آثار و داوری 
بخش مسابقه صحنه و خیابانی و نمایشنامه مانند 
کیومرث مرادی، ستاره اسکندری، فهیمه امن زاده، 
مجید صالحی، اتابک نادری، حمید پورآذری، مهدی 
محمد  آذرنگ،  حمیدرضا  تیموریان،  رؤیا  مشهور، 
و..  قائمیان  فرهاد  دلفانی،  فرزان  امیریاراحمدی، 
نشان از آن دارد که جشنواره با یک انتخاب خوب 
جشنواره  یک  برای  امسالش،  دبیر  نفوذ  نهایت  از 

باکیفیت بهره برد.
این در حالی است که کارگاههای تخصصی و جنبی 
تئاتر،  در  عکاسی  و  گریم  شامل  امسال  جشنواره 
در  صحنه  طراحی  نویسی،  نمایشنامه  بازیگری، 
تئاتر و ... با حضور و تدریس چهره هایی ماند مجید 
صالحی، الهام پاوه نژاد، ماریا حاجیها، ایوب آقاخانی، 
.. هم خود حکایت دیگری دارد که  مهدی آشنا و 
جشنواره  تئاتری  دبیر  پای  توان  می  البته  هم  باز 
این کارگاهها به روشنی  امسال را در ترتیب دادن 

مشاهده کرد.
آثار  بررسی  و  نقد  نشستهای  امسال،  جشنواره  در 
بخش صحنه که هر شب ساعت 10 در فرهنگسرای 
جعفری  مهدی  حضور  جشنواره-با  مهر-کاخ 
ها  نمایش  کارگردان  و  تئاتر  منتقد  و  کارشناس 
برگزار شد نیز به گونه ای نقش ادویه! را در جشنواره 
چالشی  جدی،  نقدهای  که  جهت  بدین  کرد،  ایفا 

سر  بر  جعفری  فنِی  حال  عین  در  و  تیز  و  تند  و 
طرف  دفاع  البته  و  شب  هر  های  نمایش  جزییات 
برای  نیز  را  بخش  این  آثار،  صاحبان  یعنی  مقابل 

مخاطبانش جذاب می کرد.
ثمره سخت گیری، هر شب یک نمایش خوب .. 
آثار  پذیرش  در  محدودیت  مثبت  اثرات  از  یکی 
که  این  معنی  به  امسال-  جشنواره  در  ای  صحنه 
اثر ارسالی باید قبأل روی صحنه اجرای عموم داشته 
صحنه  های  نمایش  تماشاگران  که  بود  باشد-این 
ای هر شب در فرهنگسرای مهر کاشان، دست کم 
شاهد تماشای یک نمایش فنی و قابل بحث و قابل 
تمجید بودند. نمایش های »است، روزمرگی، با من 
حرف بزن، آتروپین، 3 کیلو و ۲50 گرم و .. « انصافأ 
بودند.  بهتر  خودشان  رقیبان  از  گردن  و  سر  یک 
اصفهان  از  آتروپین  نمایش  که  نشان  آن  به  نشان 
شد  باعث  خود  بخش  لذت  درام  و  طنز  تلفیق  با 
نیاز-  امید  از  کاشان  شهردار  و  جشنواره  دبیر  تا 
کارگردانش- بخواهند تا در آینده نزدیک با اجرای 

عمومی چند روزه، باز هم میهمان کاشان باشند.
نمایش و کارگاه پولی! آری یا خیر؟

بلیت فروشی برای نمایش های صحنه ای جشنواره 
و  نمایش  برای هر  تومان  به قیمت 15هزار  امسال 
برای شرکت در کارگاههای  واریز مبلغی  همچنین 
بود  مواردی  از  هنری،  رخداد  این  تخصصی جنبی 
که موافقان و مخالفانی داشت. موافقان می گفتند 
مخاطبان  حضور  برای  تالش  و  ها  سالن  کوچکی 
نه  مبلغ  با  هم  آن  فروشی  بلیط  با  تر،  ای  حرفه 
چندان زیاد مسیر است و مخالفان می گفتند باید 
هوای خانواده ی ۴-5 نفره و بیشترکه طالب تئاتر 

خوب هستند را هم داشت. 
در مورد کارگاههای تخصصی هم شبیه این دو نظر 
معتقد  کارگاهها  پولی شدن  موافقان  داشت.  وجود 
بودند با توجه به اسم و رسم و البته سواد و دانش 
تا  کرد  توجه  کیفیت  به  باید  کارگاهها،  مدرسان 
اکثریت  از  بخش  این  در  کننده  متقاضیان شرکت 
باشند. مخالفان  تئاتر  فعاالن  و  غالب دوستداران  و 
هم می گفتند اگر شهرداری متولی جشنواره است 

و مدعی است به عموم مردم خدمت می دهد، پس 
کارگاه پولی تئاتر دیگر چه صیغه ای ست؟!

تئاتر مهر 98 از نگاه تئاتری های میهمان .. 
شاید برای دقیق شدن در فراز و فرودهای جشنواره 
پانزدهم تئاتر مهر کاشان، نگاهی به نظرات تئاتری 
کننده  کمک  ملی  دورهمی  این  در  میهمان  های 
از  روزمرگی  نمایش  -کارگردان  عاج  لیلی  باشد. 
نمایش می  این  اجرای  پالتوی محل  تهران-درباره 
سطح  کیفیت  مثال  عنوان  به  است  ممکن  گوید: 
در  ولی  نباشد  من  سلیقه  مطابق  پالتو  این  صحنه 
کل استاندارد خوب و مناسبی بر آن حاکم است و 
در زمانه مهجوریت تئاتر که فقط عاشقان تئاتر در 
میدان حضور دارند، جای دستمریزاد دارد که این 

پالتو برای جشنواره کاشان افتتاح شده است.
سینا شفیعی-کارگردان نمایش با من حرف بزن از 
کرج- نیز معتقد است: جشنواره کاشان خوشبختانه 
نظم  این،  بر  عالوه  هم  و  دارد  تئاتری  دبیر  یک 
این رخداد و همچنین  جشنواره و محیط صمیمی 
استقبال خوب تماشاگران از اکثر نمایش ها نیز نکات 
نظری  ابراز  در  و  ادامه  در  وی  است.  اهمیتی  حائز 
منتقدانه می گوید: شاید محدودیت های ناگزیر مالی 
مانع این امر شده باشد که البته پذیرفتنی است اما 
هفته  یک  طول  در  تئاتری  گروههای  عموم  حضور 
دورهمی  یک  ایجاد  باعث  توانست  می  جشنواره، 
بزرگ فرهنگی هنری در شهر فرهنگ و مصداق بارز 
انتقال تجربیات، دانسته ها و تبادل افکار بین اعضای 

گروههای تئاتری باشد.
از  آتروپین  نمایش  کارگردان  و  نویسنده  نیاز  امید 
اصفهان- هم در بیان نظرات خود پیرامون جشنواره 
تئاتر مهر کاشان می گوید: نقد شخصی ام را به جهت 
کاخ  در  که  این  هم  آن  کنم  می  مطرح  پیشنهاد 
جشنواره همه چیز سراسیمه و شلوغ به نظر می رسد 
و گویی  اجراها می رسیم  به ساعت  ناگهان همه  و 
کمی تا قسمتی نظم در اینجا غریب به نظر می سد، 
همچنین سالن جدید محل اجرای ما که خدمتی به 
تئاتر کاشان است و به تازگی افتتاح شده دچار کمی 
مشکالت است، یعنی مثأل نور آن کامل نیست اما جا 
دارد از مدیر سالن آقای غزال و برادران وقار کاشانی 
با کمک  که  کنم  تشکر  دبیری جشنواره  بخش  در 

همگی شان اتفاق خوبی در تئاتر کاشان رخ داد.
کیلو  سه  نمایش  حسینی-کارگردان  نجار  محسن 
این که قطعأ  بر  تأکید  با  از تهران-هم  و ۲50 گرم 
نیست  نقص  و  عیب  بدون  رخدادی  و  تحول  هیچ 
می گوید: ولی با این که پالتوی محل اجرای ما در 
جشنواره از عمق دو متر و از عرض 5 متر کوچک تر 
از فضای مورد نیاز ما بود اما در مجموع می توان به 
تیم تخصصی جشنواره تئاتر مهر کاشان و البته تیم 

اجرایی نمره قبولی داد.
نظرات احمد شکرانه- تهیه کننده و کارگردان نمایش 
مه لقا از نجف آباد-در بیان کم و کیف جشنواره تئاتر 
مهر کاشان نیز جالب است. او با اشاره به اینکه همت 
ستاد اجرایی و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری کاشان برای برقراری این رخداد فرهنگی 
هنری سزاوار تمجید و سپاس است، عقیده دارد: بارها 
است  بنده  آباد که شهر  نجف  فرهنگی  به مسؤلین 
گفته ام با وجود همه مشکالت و دغدغه های برقراری 
یک رخداد فرهنگی، مانند کاشان می توانیم میزبان 

یک جشنواره سراسری تئاتر باشیم.
وی همچنین در نقدی به ستاد اجرایی جشنواره می 
گوید: پراکندگی نمایش های صحنه ای در جشنواره 
تئاتر مهر کاشان به رغم این که با هدف توزیع تئاتر 
مکان  یافتن  برای  تالش  اما  شد  انجام  مردم  بین 
نمایش ها و مشکالتی که در این راه سبب می شد 
برای  دیگر  های  نمایش  برخی  تماشای  فرصت  تا 
گروههای تئاتری از دست برود، نکته ای است که 

در جای خود حائز اهمیت است.

سایه روشن های فصلی دیگر از یک دورهمی ملی با طعم تئاتر در کاشان؛
من؛ تئاتر مهر، پانزده سال دارم.. 

نیما ارزانی/ خوشبختانه ما ایرانیان در کنار مراسم 
آیینی و مذهبی بهانه های خوبی برای جمع شدن 
به  ابتال  موج  افزایش  با  داریم.امروزه  هم  کنار  در 
های  همی  دور  و  جشن  همین  اگر  مجازی  فضای 
سنتی نبود بی شک جامعه دچار رخوت و انزوا می 

گردید. 
مهر  قدیم چه  از  ایرانیان  که  نکنید  باور  ولی شاید 
قلبی  باور  اکنون مسلمان  و  زردتشت  و چه  پرست 
و ایمان به وجود خدا را فطرتا داشته اند و تک تک 
به  یا مذهبی  الهی  انان هم رنگ و بوی  آیین های 
خود می گیرد. یکی از چندین نمونه ان می توان به 

یلدای پاییزی ایرانیان اشاره کرد.
ایران  در  چله هم هست.  به شب  موسوم  که  شبی 
شکر  برای  ای  بهانه  را  شب  ترین  طوالنی  باستان 
فزونی  و  او  های  نعمت  اعطای  و  خدا  از  گذاری 
برکات زندگی خویش در سال پیش رو جشن می 

گرفتند.
در خاطرات تمام ایرانیان یلدا یک شب خاص است 
همی  دور  این  بلکه  حافظ  فال  و  انار  خاطر  به  نه 
برای  نیست  قرار  اجیلی که  و  میوه  و درکنار  ساده 
مهمان باشد و باید همان شب خورد.شبی که همه 
ناب  لحظات  و  کرده  گذشته  یاد  گو  خاطره  و  شاد 
فامیلی را رقم می زنند.این زیبایی هنوز هم در بین 
دارد  وجود  کماکان  ذوق  با  و  اصیل  های  خانواده 
از  دلیلی  هر  به  که  هایی  خانواده  از  دسته  ان  اما 
به  نباید  آیا  اند  گرفته  فاصله  خودشان  های  سنت 

فکر باشند که تا کجا قرار است تنها بروند؟؟

احساس من این است که فضای مجازی فقط آسیب  
ای  شایسته  نحو  به  که  هست  فرصتی  بلکه  نیست 
و  سازی  بستر  با  توان  می  که  شود  نمی  استفاده 
فعالیت فعالین عرصه هنر این نقیصه را جبران و به 

فرصتی عالی تبدیل کرد.
بله بارها دیده ام که فضای مجازی چه آسیب هایی 
به بنیان خانواده زده است.لذا پیشنهاد من این است 
که درکنار تمامی مطالبات مردمی، تقویت باورهای 
و  هنر  صاحبان  به  داشتن  باور  و  هنری  فرهنگی 
رقم  را  ها  رشد خیلی  زمینه  کم  کم  می شود  قلم 
زده و ضمن افزایش باور دینی یک کار اجتماعی و 
فرهنگی جدیدی هم صورت داد تا بلکه برای نسل 
های بعد خود همین جشن ها هم  نوستالژی نباشد.

ها  زیبایی  تمام  با  یلدا  که  باشیم  داشته  باور  ولی 
فضای  فراموشی  درحاشیه  حال  در  خاطراتش  و 
سینما  عزیزان  کلیه  است  الزم  پس  هست  مجازی 

و اهل هنر دست جنبانده واگر خودشان را صاحبان 
حق در کشور می دانند تا دیر نشده کاری کنند.باور 
دارم تا چند سال دیگر خیلی از بچه های کشور با 
آداب و رسوم خانواده خود آشنا نباشند .یلدا می رود 
و بر می گردد اما فرهنگ کشور اگر برود دیگه برنمی 

گردد. شب های همه ایرانیان یلدایی

ایرانیان پاییزی  یلدای 

مردم  نامه  هفته  خوانندگان  و  مخاطبان 
سیلک می توانند با استفاده از شماره تلگرام   

خط  و  و 091۶2850۶42   5545۶384 ارتباطی   
به  مراجعه  پایگاه خبری پیک سیلک به همچنین 

www.payk-sialk.ir نظرات ، دیدگاه ها  آدرس  
و انتقادات 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.

عوارض نوسازی را کم کنید که راحت پرداخت شود
معاونین  از  یکی  که  خواندم  نشریه  همین  در  قبل  چندی 
عوارض  بابت  از  مردم  بدهی های  بودند:  فرموده  شهرداری 

نوسازی فالن مقدار)زیاد(است.
را  عوارض  این  تعرفه  شما  اگر  که  عارضم  ایشان  خدمت 
بود.  خواهند  آن  پرداخت  به  قادر  مردم  نبرید  باال  آنقدر 
عادالنه بودن مقدار این عوارض از یک طرف سبب باالرفتن 
دریافتی های شهرداری خواهد بود .چنانچه این ارگان دیگر 
با کسری بودجه مواجه نخواهد گردید. و نیاز به گرفتن وام با 
بهره های باال نخواهد داشت. و از سوی دیگر مردم هر ساله 
انباشته نخواهد  بدهی خود را خواهند پرداخت و روی هم 

شد تا قادر به پرداخت آن نباشند. به امید آن روز 
حمید فالح از خیابان طالقانی

اتوبوس های شهری را گازسوز کنید
ترافیک  و  تجمع  علت  به  که  رسانم  می  به عرض  با سالم: 
ماشین در مرکز شهر سه راه میدان به خصوص با توجه به 
نزدیک شدن به فصل سرما پیشنهاد می شود که: اتوبوس های 
شهری و مینی بوس ها و کامیون ها و نیسان ها به جای 
استفاده از گازوئیل، از گاز جهت سوخت استفاده کنند. چون 
زیاد می  منطقه خیلی  این  در  هوا  آلودگی  تحقیقات  طبق 

باشد.
 فاطمه معدنچی

یارانه معیشتی خانواده ما چه شد؟

من که باور نمی کنم به این تعداد که ادعا می شود یارانه 
کار شده؟  این  ای  .طبق  چه ضابطه  باشند  داده  معیشتی 
و  و شرط  تهدید  هزاران  می کنیم  اعتراض  سایت  در  وقتی 
همه  از  وقتی  شویم.  منصرف  ما  تا  می کنند  قید  را  شروط 
اثری  ترتیب  هنوز هیچ  کردیم،  عبور  و  اینها مطمئن شدم 
داده نشده است. کارگر شاغل و بازنشسته هایی را میشناسم 
این یارانه شامل حالشان نشده .آیا بهتر نیست محلی را در 
خود شهرستان معرفی کنند که رودررو و بدون رودربایسی 
حرفمان را بزنیم و آن هم  راستی آزمایی کنند.  این گونه که 
حاال هست هیچ چیز معلوم نیست و حق کشی بسیار میشود.

 یک کارگر حداقل حقوقی

یارانه معیشتی خانواده ما چه شد؟
 من که باور نمی کنم به این تعداد که ادعا می شود یارانه 
کار شده؟  این  ای  .طبق  چه ضابطه  باشند  داده  معیشتی 
و  و شرط  تهدید  هزاران  می کنیم  اعتراض  سایت  در  وقتی 

شروط را قید می کنند تا ما منصرف شویم. 
وقتی از همه اینها مطمئن شدم و عبور کردیم، هنوز هیچ 
ترتیب اثری داده نشده است. کارگر شاغل و بازنشسته هایی 

را میشناسم این یارانه شامل حالشان نشده .
کنند  معرفی  شهرستان  خود  در  را  محلی  نیست  بهتر  آیا 
هم   آن  و  بزنیم  را  حرفمان  رودربایسی  بدون  و  رودررو  که 
چیز  هیچ  هست  حاال  که  گونه  این  کنند.   راستی آزمایی 

معلوم نیست و حق کشی بسیار میشود.

صدای مردم سیلک

مطرب خوش خوان بزن
نوبت مستان شده

شعر شفابخش شب
قافیه باران شده

دوش تفأل زدم خواجه تلطف نمود
صد غزل از اسمان بر لب یاران شده

مجلس انس و کرم حلقه ی ما کامل است
شب،شب یلدا و دل، خرم و خوش خوان شده

ظرف انار اورند جام شرابی خورند
گوهر کرسی ما سینی رمان شده

غنچه ی صد خاطره باز شکفتن گرفت
مجلس و محفل کنون، روضه ی رضوان شده

در شب یلدا دال قدر دقایق بدان
جغد غم و غصه ها مرغ سخندان شده
پرتو مهتاب را سرمه ی چشمم کنم
عطر نسیم سحر شاعر بستان شده

سر در هر میکده ساقی مستان نوشت
جان جوانان ما طالب جانان شده

شکر خدا را کنم کاز جهت لطف او
گفتن شعروغزل قسمت عطشان شد

      *شعر از نویسنده

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی
سیستم نوبت دهی عادالنه است

در  نامه  هفته  آن  در  مندرج  متن  پاسخ  در  »احتراما 
دهی  نوبت  »سیستم  موضوع  با   1398/8/11 تاریخ 
ذیل  موارد  کنید«  اصالح  را  پزشکی  علوم  دانشگاه 
جهت استحضار و انعکاس به نشریه مذکور حضورتان 

اعالم می گردد:«
چهار  با  دانشگاه  ویژه   کلینیک  دهی  نوبت  سیستم   -1
ورودی  شامل سیستم تلفنی، اینترنتی، نرم افزار موبایل و 
حضوری به مراجعین ارائه خدمت می نماید. ظرفیت نوبت 
دهی برای هر پزشک بین ورودی ها تقسیم شده و برای 
هریک از سیستمها سقف پذیرش روزانه تعریف می گردد.

۲- دلیل عمده نارضایتی بیماران کمبود دانش آموختگان 
رشته های فوق تخصصی دولتی می باشد.با توجه به تفاوت 
فاحش تعرفه های دولتی با بخش خصوصی و درخواستهای 
بسیار زیاد برای اخذ نوبت، عدم موفقیت عمده متقاضیان  

موجبات نارضایتی آنان را فراهم آورده است.
3- در خصوص پیشنهاد مطرح شده در متن نشریه مذکور 
می  استحضار   به  چندروزه   نوبت  ارائه  امکان  بر  مبنی 
رساند در طول سال گذشته فرایند نوبت دهی به صورت 
هفتگی بوده که با توجه به اعتراضات متعدد بیماران که 
پس از اتمام  نوبت باید تا هفته آینده انتظار می کشیدند 
ویزیت  به  بیماران  برخی  اورژانسی  نیاز  بخاطر  ازطرفی  و 
فوق تخصصی، ضمن بررسیهای متعدد ، سیستم  به  نوبت 

دهی روزانه تغییر داده شد.
الزم به ذکر است ضمن اعالم این موضوع که با پیگیری 
طبق  دهی  نوبت  جدید  سامانه  استقرار  و  مستمر  های 
شاخص های ابالغی وزارت بهداشت مشکالت نوبت دهی 
کلینیک های دانشگاه به مراتب کمتر از قبل شده است، 
این دانشگاه در تالش هست تا در صورت موافقت وزارت 
و  تخصصی  های  رشته  برخی  سهمیه  افزایش  با  متبوع 
به کلیه  ارائه خدمت  به  افتخار نسبت  با  فوق تخصصی،  

مراجعین  اقدام  نماییم.
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه

ادبیات
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