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مدیر سازمان دارالسالم گالبچی :

دفن اموات در داخل شهر ممنوع است

اهمیت انتخاب اسم كمتر از اصل موضوع نیست

چرا به جاي »گلساران« نام استان 
جدید »گالب« نباشد!

4

فرماندار كاشان:

در مورد سازماندهی بدحجابان در 
شهرستان تردید دارم

 دعوت به همکاری هفتـه نـامه » مــردم سيــلك «
به منظور پوشش اخبار كلیه محالت شهر و همچنین رخدادهای بخش ها، روستاها و شهرهاي منطقه فرهنگي كاشان از همه 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.
mardomesialk@gmail.com  - www.mardom-sialk. -   55456385: تلفن: 55456384 -  فکس

رسول  خروج  با  دانند  مي  همگان  تقريباً  همچنانكه 
به صف  او  وپيوستن  همدلي  ليست  اردوگاه  از  زاده 
ميدان  زيرگذر  طرح  مخالفان   ي  كفه  اصولگرايان 
وليعصر در شوراي شهر سنگين تر شد و اجراي اين 
پروژه در هاله اي از ابهام قرار گرفت. در خصوص اين 
پروژه به اندازه اي كه با اعصاب و روان مردم شهر بهم 
ريخته باشد دو طيف شوراي شهر به اندازه ي كافي 

از خجالت هم درآمده اند. 
موافقان و نيز شهردار مي گويند انجام اين پروژه به 
واسطه ترافيك مسيرمنتهي به مدخل شهر و امتداد 
روان  و در  به ضرورت داشته  تا ميدان منتظري  آن 
گويند  مي  است.  موثر  محدوده  اين  ترافيك  شدن 
مشاوران معتبر و كاربلد توجيه فني و مالي پروژه را 
تأييد كرده اند. پيمانكارطرح از قويترين پيمانمكاران 
كشور است. منابع تأمين مالي طرح پيش بيني شده 
است. از همه مهمتر قبل از شروع تأئيد شوراي شهر 

رانيز اخذ كرده اند. 
محدوده  اين  ترافيك  گويند  مي  مخالفان  مقابل  در 
در مقايسه با ترافيك بخش هاي ديگر شهر آنچنان 
بيشتر نيست كه اولويت اول پروژه هاي ترافيكي شهر 

باشد واينكه شهر به پرژه هاي مهمتري نياز دارد. 
اوليه   هاي  بيني  پيش  در  كه  اين طرح  مالي  تأمين 
گراني  توجه  با  تومان  ميليارد   70 بر  بالغ  شهرداري 
تومان  ميليارد   200 تا  ساختماني  مصالح  قيمت 
نخواهد  بر  آن  عهده  از  شهرداري  و  يافته  افزايش 
آمد. واگذاري وتهاتر بخشي از زمين هاي متعلق به 
شهرداري در مقابل بخشي از هزينه هاي اجراي طرح 
به پيمانكار به صورت توافقي و بدون برگزاري مزايده 

خالف مقررات است. 
را  كارگرانش  دستمزد  پرداخت  پول  كه  شهرداري 
ندارد چرا سنگ به اين بزرگي را بلند كرده است!... 
ادامه در صفحه 3

ماجرای زیرگذر و ضرورت جوانگرایی 
در شورای شهر ماجرای زیرگذر و ضرورت جوانگرایی در شورای شهر

از تهدید به نشست فوق العاده
 تا خط و نشان برای قرارگاه خاتم !
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هجوم ملخ ها
اداره حفاظت محيط زيست كاشان  حسين خادمی، رئيس 
شدن  زياد  داليل  از  يكی  مراتع،  مطلوب  وضعيت  گفت: 
حشراتی از جمله ملخ در كاشان است اما گزارشی از هجوم 

ناگهانی ملخ ها به مراتع و عرصه های كشاورزی نداشتيم.

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

اختصاص اعتبار برای تکمیل جاده سفید 
شهر به كاشان

برای  گفت:  بيدگل  و  آران  فرماندار  بايبوردی،  اسماعيل 
تكميل دو بانده كردن جاده سفيد شهر به كاشان و روستای 

فخره به كاشان 57 ميليارد ريال اختصاص يافته است.

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

ماهانه حدود 2.5 میلیارد ریال هزینه 
جمع آوری پسماند می شود

ابوذر ميرزا بيگی، مدير منطقه پنج شهرداری كاشان با بيان 
اينكه ماهانه حدود دو و نيم ميليارد ريال صرف جمع آوری 
پسماند می شود گفت: از ابتدای سال 98 تا كنون، چهار و 
نيم ميليارد ريال صرف جمع آوری نخاله، زباله و رفت و روب 

شده است.
...................................................

خیابان علوی یک طرفه می شود
شهرداری  يك  منطقه  مدير  واحديان،  محمدحسين 
خاطرنشان كرد: اين تمهيد ترافيكی به عنوان مصوبه شورای 
دليل  به  كه  شده  تصويب   97 سال  در  شهرستان  ترافيك 
ضرورت مهيا شدن زيرساخت های انجام آن نظير ساماندهی 
پاركينگ ها و تكميل عاليم راهنمايی و رانندگی، اجرای آن 

از دوازدهم خردادماه جاری آغاز می شود.

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

  فوت 381 نفر از ابتدای سال تا نیمه خرداد

كاشان  های  آرامستان  سازمان  مديرعامل  ساران،  غالمعلی 
گفت: از ابتدای سال تا نيمه خرداد سال جاری 381 نفر در 
كاشان فوت كرده اند كه 220 نفر از اين افراد مرد و 141 
نفر زن بودند كه ميانگين سن متوفيان مرد 69 و زن 72 

سال است.
.........................................................

ممنوعیت اخذ وجه هنگام ثبت نام 
در مدارس

اخذ  گفت:  كاشان  پرورش  و  آموزش  رئيس  مقنی،  حسين 
و كتاب  بيمه  و فقط وجه  بوده  نام ممنوع  ثبت  بابت  وجه 
صرفاً از طريق سامانه انجام گرفته و مورد تاكيد است و بر 
همين اساس مدارس خريد خدمات، مجاز به دريافت هيچ 

گونه وجهی در قالب مشاركت خانواده ها نيستند.

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

  كشف 150 كیلو مواد از پدر و پسر قاچاقچی
سرهنگ علی قربانی، جانشين فرماندهی انتظامی كاشان از 
دستگيری پدر و پسر قاچاقچی مواد مخدر با 150 كيلو مواد 
آماده عرضه به مقصد خبر داد  كه از اين مقدار، 74 كيلو 
ترياک و 76 كيلو حشيش داخل  خودروی به طرز ماهرانه ای 

جاساز شده بود.

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

مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای غواص 
لتحـر افتتاح شد

 روز پنجشنبه 23 خرداد، مجموعه فرهنگی- ورزشی 
شهدای غواص لتحر با حضور سردار مرتضی طاليی )عضو 
سابق شورای شهر تهران( افتتاح شد. ساخت اين پروژه با 
مشاركت خيرين و نهادهای اجرايی تقريبا دو سال به طول 
انجاميد كه نهايتاً در مساحت 1500 متر مربع و با اعتبار 
يك ميليارد و 900 ميليون تومان به بهره برداری رسيد.

کاشان در نيم نگاه

 ارتباط مخاطبان با هفته نامه مـردم سيـلك

تلفن :55456384 

      www.payk-sialk.ir 

تلفيقی  گزارش  اين   / سلطانی راد  مهدی 
شهر  اسالمی  شورای  پربحث  نشست  دو  از 
كاشان، درباره پروژه ی زيرگذر 1800 متری 
ميدان وليعصر است كه در اولی شهردار حاضر 
بود و پاسخ هايی در توجيه پروژه به مخالفان 
پروژه داد و در دومی كه حاضر نبود، مخالفان 
تا توانستند برای او خط و نشان كشيدند. از 
تهديد به نشست فوق العاده تا خط و نشان 
برای قرارگاه خاتم ! شايد در تاريخ كاشان بی 

سابقه باشد! 
شورايی های موافق پروژه نيز البته در سخنانی 
ايراد كردند كه  اين طرح سخنانی  تأييد  در 
نظر به اهميت خبری اين دو نشست، گزيده 
ی اظهارات هر دو طيف از نظرتان می گذرد.

 
علی رسول زاده »رییس شورای اسالمی 

شهر كاشان « : 
*تاكنون با دو جريان تأثيرگذار شهر، در سه 
به سه  اما هميشه  ام  بوده  دوره شورا حاضر 
ايفای   - مردم  و  قانون- مصلحت شهر  اصل 

قضايای شهری  برخی  مورد  در  اگر  قبال  ام.  بوده  پايبند  قانونی  وظايف 
مصلحت سنجی و سكوت می كردم، از اين پس می خواهم با مردم شفاف 
بر خالف  ما  متأسفانه در شهر  اما  انقالب گذشته  از  باشم. 40 سال  تر 
رقابت  يك  در  پيروزی  ی  جنبه  و  مخالف  نظر  تحمل  ديگر،  شهرهای 
انتخاباتی وجود ندارد. ما نتوانستيم همديگر را بپذيريم و كار مشترک و 

همگرايی را در اينجا معنا كنيم. 
*بنده به صراحت می گويم كه در انتخاب شهردار فعلی تأثيرگذار بودم 
و فارغ از عضويتم در فالن جريان، از وی حمايت كردم اما از ايشان گله 
مندم كه چرا در موضوع برنامه كاشانه كه شورا مخالف ادامه توليد برنامه 
پروژه  درباره  زدند.  دور  را  ما  و  كرده  عمل  شورا  مصوبه  بر خالف  بود، 
زيرگذر هم جزييات پروژه تاكنون به اطالع بنده نرسيده. تنها نايب رييس 
شورا در جريان برخی مفاد قرارداد ايجاد زيرگذر بود. به نظر می رسد 
جناب شهردار تك محور هستند. من بر اساس حسن نيت با آغاز پروژه 
موافقت كردم اما چون نه هزينه آن مشخص است و نه ابعاد مختلف فنی 

- تخصصی و اجتماعی اش نامعلوم، با ادامه آن مخالفم.
*طبق قانون قرارداد بين شهردار و قرارگاه خاتم ايراد قانونی داشت اما 
چون خواستيم حس نيت خود را نشان دهيم، در نامه ای نوشتيم كه ما 
ضمن تاييد كليات قرارداد، اين دو بند را بايد اصالح كنيد.اگر اصالحات 
ميدادند و در شورا و صحن علنی مطرح ميشد كما اينكه به كميسيون هم 
داده بودند و در كميسيون هم امضا شده بود اما بنده تشخيص كارشناسی 

دادم و ايرادات قانونی كه داشت را مطرح كردم. 
*پروژه به صحن شورا ميآمد و در صحن مصوب می شد يا نمی شد. اگر 
مصوب می شد آقای شهردار می توانست آن را اجرا كند، اما از نظر قانونی 
آنچه ما از دستور العمل و شرح وظايف و قانون می فهميم و بررسی كرديم 
از نظر نوشتن آن نامه، تخلف را بنده كردم يعنی من اشتباه كردم نامه 
موافقت را به اين شكل دادم، بايستی مصوبه را از نظر اعضای شورا می 
گرفتم لذا بنده امروز نامه ای به آقای شهردار نوشتم و توضيحات دادم كه 
آن نامه ای كه به شما دادم موضوعش اين بوده و از نظر من آثار حقوقی و 

قانونی نداشته و هيچگونه اثری ندارد و نامه را كن لم يكن كردم.
* به فرماندار گفتم شهردار اگر پروژه قانونی است برود و انجام دهد و اگر 
نيست بنده اصل قانون و حفظ و اجرای قانون برايم از اصل پروژه مهم تر است. 

علی رضا پورعسگری »عضو شورای اسالمی شهر كاشان« :
*حق شورای شهر سوال از شهردار است و بنده هم دوره قبلی از شهردار 
سوال كردم كه به هر حال ايشان جوابهايی داد. بهتر است منصفانه گفتگو 
و به فكر منافع شهر باشيم. اين را بدين جهت عرض كردم كه يكی از 
دوستان همكاِر مخالف اين طرح، پس از عقد قرارداد انجام پروژه با قرارگاه 
خاتم، با فرمانده اين قرارگاه تماس گرفتند و به ايشان گفتند اينها - طيف 
شهرداری - اصالح طلب هستند و شما اصولگرا و بهتر است با آنها كار 
نكنيد! به اين همه اكتفا نكرده اند و چند بار با مقامات مختلف تماس 

گرفته اند تا پروژه دچار مشكل شود! آيا اينها سنگ اندازی نيست؟

علی هاشمی طاهری »عضو شورای اسالمی شهر كاشان«:
*جزييات و ريز پروژه زيرگذر در صحن علنی شورا مطرح نشد. ما نمی 
دانيم منابع مالی اين پروژه چقدر است. دوستان از اول اين شورا، طيف 
اقليت را بازی ندادند. از ما مشورت نگرفتند در حالی كه روز اول كار آقای 
ابريشمی به ايشان گفتيم با شما مخالفيم اما به احترام رأی مردم و اصل 

همكاری از شما حمايت می كنيم. 
*با صددرصد پروژه زيرگذر مخالفم چون هم هيچ مصوبه ای ندارد و هم 
شهرداری دارای سه ماه بدهی به كاركنانش است. به جای پروژه زيرگذر 
با 200 ميليارد هزينه، كنارگذر را با حدود 30 ميليارد تكميل كنند كه 
به صرفه تر است و با عبور خودروهای سنگين بخشی از ترافيك مدخل 
كاهش می يابد. برای كاهش بيشتر ترافيك هم، ترمينال اتوبوس های بين 
شهری را به ميدان صنعت منتقل كنند. داستان ميدان مدخل كه در آن 

برج رضوی ها خراب شد، هم با اصالح هندسی حل شدنی است.
*تعدادی را در فضای مجازی اجير كرده اند كه بر سر مخالفين پروژه 
زيرگذر حمالتی بسيار ناجوانمردانه می كنند. بله ما نمی گذاريم پروژه 

ی زيرگذر مدخل شهر انجام بشود، به چند جا هم شكايت كرديم چون 
از لحاظ فنی، اقتصادی و اجتماعی خالف است. ما 4 نفر عضو شورا در 
تاريخ 8 مرداد 97، نامه نوشتيم كه مخالف پروژه ايم و دليل هم آورديم 

اما شهردار وقعی به نامه ما نگذاشتند صد بار گفتيم باز هم ميگيم.
*در نشست چهارشنبه فرمانداری، اعضای شورای ترافيك استان گفتند 
اين بار اول است كه موضوع زيرگذر كاشان در اين شورا مطرح می شود. 
را  استان  ترافيك  پروژه مصوبه شورای  شهردار چرا دروغ می گويد كه 
دارد؟ شورای ترافيك استان، االن هم  پروژه را رد كرده. شورای ترافيك 
تأييد كند، و اال شورای شهر  تواند فنی بودن پروژه را  استان فقط می 
كاشان است كه بايد تصويب كند اين پروژه به صالح كاشان هست يا نه.

*من نمی دانم قرارگاه خاتم با آن همه كبكبه و دبدبه چرا بر اساس يك 
تفاهم نامه كار را شروع كرده. بنده به عنوان يك عضو شورا امضا نخواهم 
كرد كه يك ريال به قرارگاه خاتم بدهند. مگر شهر صاحب ندارد؟ با چه 
مجوزی 1400 درخت را كندند؟ شهرداری اجازه نداشت درختان پارک 

حسن زاده را نابود كند. پارک را چرا خراب كردند؟ 

عفت پدرام فر »عضو شورای اسالمی شهر كاشان«:
*سؤالم از شهردار اين است كه آيا اولويت شهر ما پروژه هزينه بِر زيرگذر 
است؟ آيا صرفه و سود پروژه برآورد شده است؟ ميگويند باالی 70 ميليارد 

اما حدود 200 ميليارد هزينه اين پروژه است. 
*هيچ كس با يك پروژه ی دارای طرح و نقشه خوب مخالف نيست اما 
در شرايط اقتصادی مطلوب و بدون بحران تورم. آيا با زيرگذری كه از 
يك طرف پايين بروی و از يك طرف بيايی باال، مشكل ترافيك شهر حل 
می شود؟ چرا با تغيير شكل هندسی  ميدان مدخل و هزينه كمتر كار را 
پيش نمی بريد؟ اين سؤاالت آيا چوب الی چرخ گذاشتن است؟ يكی از 
همكاران گفت 90 درصد مردم به اين طرح احسنت می گويند، پس آن 
90 درصدی كه پيش ما از پروژه گله می كنند از كجا آمده اند و مردم 
كجا هستند؟! بله، ما هم ميگوييم كار با تأنی پيش برود و مثل داستان 
خيابان اميريه نشود، اما در كدام جلسه رسمی شورا، ابعاد مختلف پروژه 

زيرگذر برای همه شرح داده شد؟

مجید شمس »عضو شورای اسالمی شهر كاشان«:
*عجيب است كه طی هشت ماه، هفت مرتبه روی پروژه زيرگذر در شورا 
بحث و بررسی و گفتگو شد. همه جوانب سنجيده شد، موافقت شورا هم 
تصويب گرديد اما باز هم دوستانی ساز مخالف ميزنند و گويا از اساس با 
هر پروژه ی شهری در اين دوره مخالف اند. قانون می گويد پس از تصويب 
يك طرح و اليحه در شورا تا 6 ماه نمی توان در موردش بازنگری كرد. 10 
روز پيش نامه موافقت شورا با اجرای پروژه و با امضای رييس به مقصد 

شهرداری ارسال شد اما اكنون حرفهايی ديگری می شنويم. 
*خوشبختانه همه دم از مردم و مهم بودن بيت المال و كار برای مردم 
می زنند اما سوال من اين است چرا دوستان مخالف پروژه زيرگذر سر 
ماجرای حيف و ميل بيت المال در خيابان اميريه واكنش نشان ندادند؟ 
آيا آن همه هزينه در فرودگاهی كه ربطی به شهرداری نداشت و در مصال 
و بدون مجوز و غيرمسوالنه 13 ميليارد هزينه توسط شهردار قبل، تخلف 

نبود؟ چرا دوستان مخالف پروژه زيرگذر در اين موارد ساكت بودند؟ 
حسابهای  مشكل  رفع  برای  قدمی  سال  دو  اين  در  دوستان  اين  *آيا 
مسدود شهرداری برداشتند؟ آيا برای پرداختن ديون و معوقات شهرداری 
راهكاری دادند يا مرتب سنگ اندازی كردند؟ چرا مخالفان طرح، برای 
به جرأت  نيامدند؟  به كميسيون عمران  پروژه  نظر كارشناسان  شنيدن 
ميگويم شهردار فعلی، تنها شهرداری است كه با همه اعضای شورا - 9 
نفره - كار می می كند. پروژه زيرگذر امضای موافقت همه اعضای شورای 
شهر را دارد. كجای پروژه زيرگذر 200 ميليارد هزينه دارد؟چرا دوستان 

صادقانه حرف نمی زنند؟ 

مصطفی كردمیل »عضو شورای اسالمی شهر كاشان«:
نتيجه  اين  به  كارشناسان خبره  دردوره سه شهردار،  و  *طی 10 سال 
رسيدند كه چاره گشودن گره ترافيك ميدان مدخل كريدور غيرهمسطح 
است. بارها در كميسيون عمران شورای فعلی، اين پروژه با حضور مشاورين 

فنی و با توضيحات جامع و كامل فنی به بحث گذاشته 
شد اما خبری از منتقدان طرح علی رغم دعوت از آنها 
نشد. در آخرين نشست كميسيون فنی با موضوع زيرگذر 
 10 شود  می  مگر  نبودند.  حاضر  بيشتر  شورا  عضو  سه 

صبح در شورا ناگهان رأی عوض كرد و ساز مخالف زد؟
در  عمرانی  و  فنی  سابقه  آن  با  رضوی  آقای  *چرا 
كميسيون فنی با موضوع زيرگذر حاضر نشدند؟ دوستان 
نكردند و االن كه  را طرح  در آن جلسات سؤاالت خود 
موافقت شورا با پروژه اعالم شده، درباره آن طرح سؤال 
 90 نيست؟  پروژه  چرخ  الی  چوب  اينها  آيا  اند!  كرده 
كه  اين طرح  به  ما،  با  برخوردهای شان  در  مردم  درصد 
برطرف كننده ی سالها معضل ترافيك مبدأ ورودی شهر 

است، احسنت می گويند.

شهر  اسالمی  شورای  »عضو  رضوی  ناظم  مهدی 
كاشان«:

*طرح زيرگذر مجوز محيط زيست ندارد. سؤالم اين است 
درختان جابجا شده در مسير پروژه االن كجا هستند و 
چه مقدار آنها خشك و چه مقدار دوباره جوانه زده اند. 
شهرداری و مسؤلين پروژه تاكنون آناليز و شبيه سازی 
عظيم  حجم  اند.  نداده  ما  به  آن  كلی  هزينه  از  برآوردی  و  كامپيوتری 
پروژه  اين  به جای  نبود  بهتر  آيا  منتقل می شود؟  به كجا  خاكبرداری 
هزينه بر و سنگين و دارای تأسيسات گسترده، به پروژه های نيمه تمام 

رسيدگی می شد؟
*اينهايی كه ترافيك مصنوعی درست می كنند برای اجرای يك پروژه 
ی سياسی، تاكنون برای خود يك خانه هم نساخته اند! اين پروژه هيچ 
توجيه فنی، اقتصادی ندارد. برايش مطالعات هزينه فايده نشده. چرا اين 
همه طرح و پروژه آماده اند سراغ مدخل؟  كنارگذر را چرا تكمكيل نمی 
كنند كه خودروهای سنگين از آران و بيدگل عبور كنند؟ مشاوران اين 

طرح حقوق بگير شهرداری هستند. 
زيرگذر سيمای شهری را هم خراب می كند. اما مرغ آقايان حامی پروژه 
يك پا دارد و می خواهند هر جوری هست زيرگذر بسازند. زمين های كه 
ميخواهند به جای پول نقد به پيمانكار بدهند -مجاور تپه های سيلك و 

پارک مدنی - اينها مشكل دارند و قانونأ نمی توانند واگذار كنند. 

حسینعلی وكیل »عضو شورای اسالمی شهر كاشان«:
*طرح زيرگذر سال 88 در زمان شهرداری آقای مدرس زاده در شرف 
پيگيری بود و تاكنون كه سال 98 است، طی 10 سال و در زمان سه 
كارشناسان  و  نقل  و  حمل  مشاوران  توسط  بارها  آن  روی  بر  شهردار 
ترافيك مطالعه و برنامه ريزی شده. نظر سه مشاور از جمله مشاورطرح 
های ترافيكی شهر اصفهان روی آن اين بود كه طرح زيرگذر در مدخل 
ورودی شهر كاشان اجرا شود. به نظر بنده اين طرح، از اَبرپروژهای علمِی 

ترافيكی در تاريخ شهر كاشان است. 
شورای  همچنين  و  شهرستان  و  استان  ترافيك  شورای  در  طرح  *اين 
تأمين تصويب شده است. بارها آن را در كميسيون فنی شورا ارائه و روی 
آن بحث و بررسی صورت داديم اما منتقدان همكاِر طرح در شورا، يك 
بار هم حاضر نشدند در اين نشستها حاضر شوند و حرف كارشناسان را 
نقشه ها  تا  آنجا مطرح كنند. طبيعی است  را  ايرادهای شان  و  بشنوند 
برآورد و فاز يك تمام نشود، پيمانكار نمی تواند صورت هزينه يی از كل 

پروژه ارائه كند.
و  كرده  اخذ  را  خود  قانونی  های  موافق  همه  كاشان  زيرگذر  **پروژه 
وجاهت قانونی و اجرايی دارد. شورای ترافيك شهرستان با آن موافق است. 
تا قبل از سال 93 پروژه های ترافيكی شهرستان ها بايد در مركز استان 
تصويب ميشد اما قانون تغيير كرد و قانونگذار اعالم كرد در شهرستانها، 
شورای ترافيك همان شهر در مورد پروژه تصميم بگيرد لذا پروژه زيرگذر 

كاشان هم تأييديه شورای ترافيك شهر را دارد.
به تصويب  بودجه 98 شهرداری كاشان كه  پروژه در سرفصل  *بودجه 
را  كار  است. مشاوران ذی صالح هم  منظور شده  شورای شهر رسيده، 

تأييد كرده اند. 
در اين شهر دهها و صدها پروژه عمرانی در حال انجام است، مسلماً هر 
پروژه ممكن است دهها پيمانكار در سطح جمع آوری موانع، خاک برداری 
و .. داشته باشد كه پروژه زيرگذر هم خارج از اين حيطه نيست. كدام آنها 
در صحن علنی بررسی و تصويب شده؟ طبيعتأ در مسير يك پروژه بزرگ 

و سنگين ممكن است درختانی هم قطع و جابجا شوند. 

علیرضا مفرح »عضو شورای اسالمی شهر كاشان«:
*جناب شهردار؛ در زمان بررسی بودجه 98، در صحن شورا بحث هزينه 
78 ميلياردی برای پروژه زيرگذر بود كه اكنون نزديك 100 ميليارد برای 
بايد فكری  ايد و برای بقيه هزينه هم در آينده  پروژه كادرسازی كرده 
كرد. كاًل چقدر برای مجموع پروژه پيش بينی می كنيد؟آيا اين طرح با 
اين هزينه، مقرون به صرفه هست ؟آيا ارزش و فايده آن سنجيده شده يا 
نه؟ با شركتهای تاسيساتی برق و آب و .. هم ظاهرا توافقاتی برای گرفتن 
تخفيف هزينه جمع كردن شبكه های شان داشته ايد كه جمع آنها حدود 
12 ميليارد و 400 ميليون می شود، آيا حجم اين تخفيف و كاهش هزينه 

ها و مبالغش به شورا اعالم شده؟
*گفته شده كارگاه پروژه 90 درصد پيشرفت داشته، ما دكل را ديده ايم 

ولی مردم می پرسند كجاست و چرا شروع به كار نمی كند.

نشست زورآزمایی بر سر یک پروژه؛ 

از تهدید به نشست فوق العاده تا خط و نشان برای قرارگاه خاتم !

علی جاویدپناه/  ...سه ساعت گذشت. كم كم به پايان صد و 
پنجمين جلسه شورای اسالمی شهر كاشان نزديك می شديم. 
موضوع اصلی جلسه در مورد »طرح زيرگذر مدخل« بود. پس 
از اينكه شهردار كاشان حدود يك ساعت صحبت كرد، اعضای 
شورا نيز هر كدام در جايگاه موافق و مخالف، داليلشان را برای 
ادامه يا توقف اجرای پروژه زيرگذر بيان كردند. اما چه صحبت 
و چه بيانی؟! در لحظات آخر، تازه حضرات به وجد آمده بودند 
و توپخانه هايشان روشن شده بود و همديگر را با الفاظی مثل: 
قرار  خطاب  مورد  نزن«  »تهمت  نكن«،  »غيبت  نگو«،  »دروغ 

می دادند. 

می  پخش  اينستگرام  از  نيز  زنده  صورت  به  مراسم  ظاهراً 
آنجا  به  ميهمان  عنوان  به  كه  هم  شهرستان  فرماندار  شد. 
ولی  ميداد،  را گوش  فقط گفتگوهای طرفين  بود  دعوت شده 
را  و حاضرين  را شكست  باال گرفت سكوت  هنگامی كه بحث 
به خويشتنداری دعوت نمود و در نهايت جلسه نيز بی نتيجه 

تمام شد.
اين روايت، تنها نشان دهنده گوشه ای از رفتار »خواص« است. 
از پِس اين كلمات بيرون بكشيد و  حاال شما رفتار »عوام« را 
باقی  شكرش  جای  باز  گذرد.  می  چه  جامعه  در  كه  ببينيد 
شورای  در  را  اين  از  بدتر  كه  باشيم  خوشحال  بايد  و  است 

شهرمان شاهد نيستيم. چرا كه متاسفانه مدتها قبل در شورای 
شهر اهواز، بحث ها به كتك كاری و فحاشی هم كشيده شد 
كه  كردند  پرتاب  همديگر  سمت  به  قندان)!(  شبيه  چيزی  و 
پيدا  بازديد كننده  فيلمش در فضای مجازی پيچيد و هزاران 
كرد. از اينها كه بگذريم، شنيدن مذاكرات صحن علنی مجلس 
»راديو  از  به صورت مستقيم  ها  اسالمی هم كه صبح  شورای 

فرهنگ« پخش می شود جای تأمل دارد!
عصاره  نمايندگانی  چنين  واقعاً  آيا  پرسيد:  بايد  صورت  هر  به 
هم  دور  ساعت  يك  نيستيم  بلد  ما  چرا  راستی  به  اند؟  ملت 
بنشينيم و طوری حرف بزنيم كه به بحث و جدل ختم نشود؟

عصاره یک شهر!

 خوانندگان فرهیخته
 به علت كمبود كاغذ و محدودیت ما ، ممکن 

است كه نشریه مردم سیلک از طریق دكه های  
 روزنامه فروشی به دست شما نرسد.

كوتاه 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 09133619478 از طریق پیامک 

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

55456384-031
    www.payk-sialk.ir 

mardomesialk@gmail.com  
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تمام  گفت:  برگزار شد  فرمانداری  سالن جلسات  در  كه  ماه  روز هشتم خرداد  نشست  در  كاشان  فرماندار 
در  فقط  و  دارند  برعهده  را  ها  دستگاه  بين  هماهنگی  و  نظارتی  نقش  ها صرفا  زمينه  همه  در  فرمانداران 

انتخابات است كه وظيفه كامل اجرايی را عهده دار هستيم.
علی اكبر مرتضايی در پاسخ به سوال يكی از خبرنگاران در مورد وضعيت حجاب در شهرستان هم گفت: 
اينكه بدحجابی در شهر سازماندهی شده باشد ترديد دارم. البته موارد مصداقی در شهر وجود دارد كه اگر 
متاسفانه معضلی است كه در  اما  تناسب جمعيت كاشان محدود هستند.  به  باشيم حساب كنيم  خواسته 
كشور وجود دارد و نمی توان منكر شد. به هر حال در اين خصوص قوانين و مقرراتی برای برخورد وجود 
دارد و اين مسئله در شورای امر به معروف و نهی از منكر شهرستان هم مطرح شده است ولی ابتدا تالش 

می كنيم با فرهنگسازی و تذكرات ماليم، اين موضوع رفع شود كه البته تأثيراتی هم داشته است.
وی در پاسخ به سوال ديگری در خصوص مغازه های قليان فروشی تصريح كرد: مسئله فروش لوازم دخانيات 
هرحال  به  كنند.  گيری  تصميم  بايستی  كه  باشد  می  مربوطه  اتحاديه  و  تجارت  و  معدن  اداره صنعت،  با 
قانونی برای بستن مغازه وجود ندارد ولی مصرف دخانيات ممنوع است و ما هم اقداماتی جدی در اين راستا 

انجام می دهيم.

فرماندار كاشان:
در مورد سازماندهی بدحجابان در شهرستان تردید دارم

پذیرش آگهی در سایت و هفته نامه
 مـردم سيـلك

 www.payk-sialk.ir
55456384 -  85 

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی:
پروژه »مجتمع فرهنگی كاشان«

  در انتظار سرمایه گذار خصوصی است
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئيس  مردم سیلک/ 
مناسب  فضای  نبود  به  توجه  با  داشت:  اظهار  كاشان 
مجتمع  پروژه   86 سال  در  هنر،  و  ادب  اهالی  برای 
فرهنگی كاشان با رديف بودجه ملی به تصويب رسيد، 
اما در فواصل مختلف با كمبود اعتبارات مواجه شد كه 
اداره كل  و  فرمانداری  فنی  با هماهنگی كميته  اخيراً 
ارشاد استان تصميم گرفته شد كه اين موضوع به بخش 

خصوصی واگذار شود.
اين پروژه در جاده  افزود: مكان  ادامه  ميثم نمكی در 
قمصر، روبروی شهرک 22 بهمن می باشدكه پيشرفت 

فيزيكی آن حدود 10 درصد انجام شده است.
و  كرد  عنوان  مربع  متر  هزار  ده  را  پروژه  وسعت  وی 
گفت: كل اعتباری كه برای تمام فازها برآورده شده 14 

ميليارد تومان است.
نقشه  براساس  كرد:  تصريح  كاشان  ارشاد  اداره  رئيس 
سالن  شامل  طبقه  چهار  در  مجتمع  اين  موجود، 
نگارخانه، گالری تخصصی و تماشاخانه ها  اجتماعات، 
و.. خواهد بود كه تمام ظرفيت های فرهنگی مورد نياز 
شهر يكجا در آن پيش بينی شده است كه اميدواريم 
سرمايه گذاران خصوصی در اين زمينه و رفع دغدغه 

اهالی فرهنگ اقدام نمايند.

فرهنگ

مجلس ترحیم یا همایش 
مسعود قرائتی/ يك متل  قديمی می 
گويد :عروسی يك شب ، عزا هفت شب. 
و  هياهو  تمام  با  ازدواج  جشن  يعنی 
حواشی اش يك شب يا يك شبانه روز 
بيشتر نيست حال آنكه برای مرگ يك 
عزيز چندين مجلس عزا و چهلم و حتی 
يك سال سياه پوشی را برگزار می كنند. 
آن يك شب عروسی  از  ديگر  امروزه  بگذريم كه  نيز  اين  از 
ها  گذاری  گله  ايضا  و  ناروا  تجمالت  و  گرانی  علت  به  نيز 
خبری نيست. ديد و بازديدهای ديگر نيز مانند مراسم نوروز و 
زوارگذاری با كوچكترين عذری كنسل می شود آنقدر كه به 

سمت صفر ميل نمايد. 
موارد حتی  اين  در  يادبود.  و  ترحيم  مجالس  ماند  می  حاال 
اگر در آگهی ختم نوشته نمی شد كه »شركت شما سروران 
گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان 
اين »سروران  كليه  كه  بود  آن  نتيجه  هم  باز   » بود  خواهد 
گرامی« اعم از دور و نزديك با ميل و رغبت در آن مجلس 
و شادی  بازماندگان  بر تسلی خاطر  تا عالوه  شركت جويند 
روح آن مرحوم ثوابی رايگان را نيز به جيب بزنند. ثوابی ناشی 
از به جا آوردن يك فريضه دينی و اخالقی كه از قضا سنت 

پسنديده ای نيز هست. 
به  اما كمتر  افتد  قلم نمی  از  اين ميان چيزی كه هرگز  در 
آن اشاره ميگردد كنفرانسی است كه در حاشيه اين مجالس 

برگزار می شود.
در آنجا شما كسانی را مالقات می كنيد كه چندين سال است 
همت نكرده ايد كه حتی سراغی از آنان بگيريد تا چه برسد 
به اينكه به مالقاتش برويد.در چنين آوردگاهی است كه راقم 
اين سطور به شما يادآوری می نمايد: كه باال غيرتا در نگاه 
اول به طرف مقابل نگوييد اِ اِ چرا پير شده ای!؟  خصوصاً در 
مورد خانم ها كه بايد از كلمه های پيری و چاقی پرهيز كنيد. 
مطمئن باشيد كه او نيز چنين قضاوتی را از شما در سر زبان 
دارد و اگر پيش دستی نكنيد و كمی صبر و تأمل بفرماييد، او 
نيز همين قضاوت را به شما تحويل خواهد داد. مناديان آداب 
امروز و متخصصان علم روانشناسی از اين جهت شما را از ابراز 
اين جمالت محبت آميز منع ميكنند، كه تازه از مجلسی فارغ 
گشته ايد كه تذكر و تنبه از اشعار و آواز مداح و منبری فعال 

كارساز بوده است. 

كنفرانس یا همایش
معموال پس از پايان چنين مراسمی خداحافظی ساعت ها به 
طول می انجامد. چون شركت كنندگان در گروه های دو يا 
چندنفری ساعت ها به گپ و گفتگو مشغولند تا از حال و روز 
يكديگر باخبر شوند. عجيب اينكه هيچ يك از آنها جرأت يك 
تعارف خشك و خالی را برای دعوت به منزل ندارد اين هم 

باز می گردد به مطالب اول اين وجيزه. 
پس دوباره دوری از يكديگر تا به دست امدن توفيق اجباری 

ديگر. 
البته از اين بابت زياد خود را سرزنش نكنيد چرا كه عكس 
قضيه نيز صادق است مثال اگر شما به تهران رفته باشی و با 
دوست يا قوم و خويش قديم و دوران كودكی يا جوانی تان 

مواجه شويد او نيز چنين رفتاری را با شما خواهد داشت.

گذشت ایام و آینه عبرت
 اگر چه گفتم و ميگوييم به دوستی كه بعد از مدت ها او را باز 
يافته ايد تغييرات ظاهری اش را يادآور نشويد اما به راستی 

كه دوست آينه باشدچو در او بنگری!
مردم  به درخت  را  بايد چوب خودش  آدم  معروف  قول  به   

ببينند .
شما گذشت ايام و نزديك شدن به خط پايان را در چهره و 
اندام آن يار قديم و حتی كسانی كه 10 سال قبل ديده ايد 
حس می كنيد و با خود می گوييد ناگهان چه زود دير ميشود 
و  اند  شده  برومند  جوانی  اكنون  كه  بينيد  می  را  كودكانی 
جوانانی  كه پير شده اند.  سراغ پيرانی را می گيريد كه ديگر 
نيستند و  اين احساس و افسوس برای همه شركت كنندگان 

در اين همايش هست. 

روی خوب و شاد مجالس ترحیم
مجالس  اين  در حاشيه  هم  و حتی شادی  مثبت  نكات  به   
برمی خوريم فرزند يا فرزندان شما با ريشه و زاد و رود خود 
و  پدر  زاده  دايی  و  ،دايی  زاده  ،عمو  آشنا خواهند شد. عمو 
نيز ممكن  بزرگ  مادر  دايی  و  مادر و حتی عمو، عمه خاله 
بيايند. كسانی كه شما  به چشم شما  اين مجالس  در  است 
بازديد ها نمی  متاسفانه هرگز در مجالس عروسی يا ديد و 
و  ريشه  به  اقوام  اين  آشنايی  و  ديدار  با  شما  بينيد.فرزندان 

معنای خاندان پی خواهند برد. 
با پدر و مادر و حتی خودشان  آنها  را در مقايسه  تشابهاتی 
خواهد  بيشترشان  عالقه  و  دوستی  باعث  كه  ديد  خواهند 
بزرگ  اگر دچار خود  ما  و جوانان  پايه كودكان  اين  بر  شد. 
اگر دچار  پياده خواهند شد  از اسب غرور  باشند  بينی شده 
خود  نسب  و  اصل  و  ها  ريشه  ديدن  با  باشند  خودكم بينی 
برخود خواهند باليد. شايد هم در اين رهگذر افرادی باشند 
كه نيازمند حل مشكلی باشند آن هم به »قدمی يا قلمی يا 
رحم  ما صله  دين  در  كه  است  همان چيزی  اين  »و  درمی 

ناميده می شود.

دیدگاه

با  رمضان  جام  مسابقات 
ماه  ايام  در  تيم   8 حضور 
افطار  از  بعد  رمضان  مبارک 
زير  كاشان  تختی  سالن  در 
برگزار  بسكتبال  هيئت  نظر 
 8 مسابقات  اين  در  گرديد. 
در  كه  داشتند  حضور  تيم 
هم  با  تيمی  چهار  گروه  دو 
به رقابت پرداختند. گروه اول 
دانشگاه   . يونيورسال2   -1  .
دانشگاه   .3 كاشان  دولتی 
علوم پزشكی 4. آذين فر آريا 

و در گروه دوم 1. اپتيمو تهويه 2. فروشگاه زينبيه 3. جاويدان 
مرحله  در  تيمه  گروهی  مرحله  اتمام  از  بعد  پينكی.   .4 تهران 
پلی آف با هم به رقابت پرداختند كه چهار تيم به مرحله بعدی 

راه پيدا كردند. 
چهار تيمی كه به اين مرحله را يافتند بصورت ضربدری باهم 
رقابت كردند كه تيم های دانشگاه دولتی كاشان و يونيورسال 
به  تهران  جاويدان  و  اپتيمو  های  تيم  و  بتدی  رده  مسابقه  به 

مسابقه فينال راه پيدا كردند. 

پايانی  مساقات  در 
شكست  با  يونيورسال 
تيم دانشگاه دولتی موفق 
و  سومی  مقام  كسب  به 
اپتيمو  در يك بازی نفس 
 81 بر   86 نتيجه  با  گير 
قهرمانی  كسب  به  موفق 
اين دوره از بازی ها شد. 
با  كاشان  دانشگاه  تيم 
درخشش خيره كننده در 
اين بازی ها بعنوان پديده 
اين بازی ها شناخته شد 
و همچنين تيم جاويدان تهران با يك تيم يكدست و خوب به 
مقام نايب قهرمانی رسيد. تيم خوب  فروشگاه زينبيه قهرمان 

سال قبل مسابقات در مرحله پلی آف حذف گرديد. 
كتابی  دكتر  آقای  آمدن  كار  روی  از  بعد  كه  است  ذكر  قابل 
اين هيات  فعاليت های  بعنوان رياست هيات بسكتبال كاشان 
بيشتر و منظم تر ادامه پيدا كرده. كه در ادامه به موفقيت های 
اين مدت طی گزارشی مفصل خدمت ورزش  در  آمده  بوجود 

دوستان ارائه خواهد شد.

گفت:  كاشان  هواشناسی  اداره  رئيس  سیلک/  مردم 
بينی  نيروی تخصصی، پيش  امكانات و شرايط و  بدليل 
استان  مركز  در  معموال  ها  بارندگی  و  هواشناسی  وضع 
ادوات پيش بينی  بنابراين شهرستان ها  انجام می شود 
ندارند. عباس ارغوانی تآكيد كرد: با توجه به اينكه كاشان 
دارای 5 رودخانه خطرناک است و در استان اصفهان نيز 
در بحث خسارت سيل، دارای مقام اول می باشد لذا جا 
برای  و هشدار سريع سيل  بينی  پيش  شرايط  كه  دارد 

شهرستان فراهم شود.
وی تصريح كرد: امسال 147/2 ميلی متر بارندگی داشته 
يافته  افزايش  به سال گذشته 13 درصد  ايم كه نسبت 
استان  بارشی  كم  رتبه چهارم  در  اين حال  با  كه  است 

قرار گرفته ايم.

رئیس اداره هواشناسی كاشان:
بارندگی ها نسبت به سال گذشته 13 

درصد افزایش یافته است
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درخشش تيم بسکتبال دانشگاه کاشان در مسابقات جام رمضان

پایان این بحث و كنش و واكنش نیمه جذاب به كجا می رسد؟ شاید پخش 
زنده ی بحث بر سر یک پروژه ی 1800 متری برای مردم جذاب باشد اما 
آیا اغیار نخواهند گفت اینها كه ادعای مركزیت استان دارند چرا از پس 

یک طرح نحیف و كم بنیه بر نمی آیند؟!!!

  عکس نوشت

  عکس: مهدی سلطانی راد

ادامه صفحه اول« مجوزهاي الزم 
به  و  استان  ترافيك  شوراي  از 
اخذ نشده  از شوراي شهر  ويژه 

است و قس عليهذا.
جنگ  خالصه  شد  گفته  آنچه 
و دعواي يك ماهه ي اخير دو 
و شهرداري  شهر  شوراي  طيف 
با يكديگر و صد البته طرفداران 
فضاي  در  آنها  نظام  پياده  و 
در  اما  است.  مجازي  اي  رسانه 
مهم  نكته  چند  خصوص  اين 
به  ادامه  در  كه  دارد  وجود 
مي  اشاره  بدان  خالصه  صورت 

شود:

كنند  لطف  شهر  سياسيون   -1
در مجادالت فيمابين خود پاي 
مردم را به ميان نكشند. سابقه 
چندين ساله مردم به آنها اجازه 

نمي دهد كه باور كنند اين دعواها به خاطرمنافع 
عمومي ومردم است. سخت است باور كنند آدم 
به  مانند كودكان  آنها گذشته  از  هايي كه سني 
جان هم بيافتند، همديگر را متهم به دروغگويي 
مشاهده  شورا  جلسات  در  كه  اينگونه  و  نموده 
نه غصه  را مورد لطف قرار دهند!  شده همديگر 
و  كنيد  بهانه  را  زحمتكش  كارگر  افتاده  حقوق 
ترافيك. مردم مي  آسايش مردم در روان شدن 
منافع شخصي،  دليل  به  دعواها  اين  همه  دانند 
جناحي وسياسي است و بس اگر به روي مبارک 
اينكه  نه  است  شان  نجابت  از  آورند،  نمي  شما 

نمي فهمند.

تشكيل  وجودي  فلسفه  رسد  مي  نظر  به   -2
زندگي  محيط  بهتر  اداره  شهر،  شوارهاي 
مردم  خود  توسط  روستا(  و  شهر  از  مردم)اعم 
است.  ازخودشان  نمايندگاني  انتخاب  واسطه  به 
فرض براين گذاشته شده مناسبت ترين افراد كه 
از تخصص و تعهد كافي برخوردارند با رجوع به 
خرد جمعي و با شور و مشورت با يكديگر و حتي 
ساير نخبگان شهر، نسبت به محيط زندگي خود 

از  را  آن  و  گرفته  تصميم 
مجراي شهرداري اجر مي 

كنند. 
كنيد  قضاوت  حال 
زيرگذر،  پرونده  در 
وظيفه  به  شهر  شوراي 
چگونه  خود  ذاتي 

اگر  است.  كرده  عمل 
شهرداري سرخود و بدون 

و  بسته  قرارداد  پيمانكار  با  شورا  از  مجوز  اخذ 
را كليد زده مگر شورا طي چند ماه قبل  پروژه 
خواب بوده است. اگر قباًل مجوز داده اند و االن 
اند  برگشته  از رأي خود  و  دوباره پشيمان شده 
بايد  گيري.  تصميم  جريان  اين  از  وامصيبتا  كه 
تأسف خورد به اين نظام تصميم گيري در شورا. 
پس جايگاه بررسي ها ومطالعات كارشناسي در 
هاي  پژوهش  مركز  كجاست.  مصوبات  فرايند 

شورا دقيقاً كجاي اين پرونده قرار دارد؟

ضرورت  اخير  اتفاقات   -3
جديدي  نسل  ورود  و  جوانگرايي 
را  شهري  مديريت  به  نخبگان  از 
به اثبات رساند. نگاهي به اسامي 
شهر  شوراي  اعضاي  چهره  و 
بياندازيد. از دوره های قبلی شورا 
قديمي  و  ثابت  هاي  چهره  هنوز 
يك  دارد.  وجود  دوره  اين  در 
دانش  و  تجربه  چقدر  مگر  نفر 

دوره  چند  طي  كه  دارد  مديريتي 
باشد.  اثرگذار  شهري  مديريت  بر  بتواند  متوالي 
باالخره نتيجه اثرحضور چندين دوره اي اعضاي 
هم  را  شهر  شوراي  قديمي 

اكنون مشاهده مي كنيم. 
جريانات سياسي شهر قصد 
جوان  و  اندازي  پوست 
شهر  مديريت  كادر  سازي 
را ندارند؟ تا كي اداره امور 
مجموعه  در  فقط  نه  شهر 
در  حتي  شهرداي  و  شورا 
ساير ادارات شهر را، به چهره 

هاي تكراري و پا به سن گذاشته مي سپاريم.  از 
گيري،  تصميم  در  سرعت  جوانان  هاي  ويژگي 
جسارت و پرهيز از محافظه كاري و توجه ويژه 
به مباحث كارشناسي و علمي موضوعات وازهمه 
جواني  انگيزه  و  اشتياق  و  باال  روحيه ي  مهمتر 
است. از پا به سن گذاشته هاي شورا بيش از اين 
نيز  مردم  هستيم.  شاهدش  كه  رود  نمي  انتظار 
به هوش باشند اين نتيجه انتخاب ماست كه در 
موقع انتخابات مالک انتخاب اعضاي شوراي شهر 
را نه دانش و تخصص بلكه تعلقات خويشاوندي 
قرار  بودن؛  و محله اي و سرشناس 

مي دهيم.

قبلي  هاي  شماره  در  قلم  4-اين 
استان  نيازهاي  در خصوص پيش 
يكي  كه  كرد  اشاره  كاشان  شدن 
هاي  بحث  به  مربوط  آنها  از 
مديران  آمادگي  لزوم  و  مديريتي 
عنوان  به  آفريني  نقش  در  شهر 
مديران استاني و حل چالش ها و 
مشكالت بود. داستان طرح زيرگذر و ورود معاون 
استاندار به ماجرا و حضورش در كاشان نشان داد 
كه در بحث مديريتي چقدر هنوز عقب هستيم و 
خودمان نمي توانيم مشكالت خود را حل كنيم 

و بايد بزرگتري بيايد تا اختالف را حل كنند. 
آقاياني كه مدعي استان شدن هستنيد حواستان 
كاشان  استان  تشكيل  ريشه  به  تيشه  هست 
خودتان   كه  شما  بپرسد  كسي  اگر  زنيد.  مي 
چگونه  كنيد  حل  را  خود  مشكالت  توانيد  نمي 
مشكالت و اختالف هاي شهرهاي استان جديد 

را حل خواهيد كرد.

ماجرای زیرگذر و ضرورت جوانگرایی در شورای شهر

تا   
كي اداره امور شهر 

مجموعه  در  فقط  نه 
حتي  شهرداي  و  شورا 
در سایر ادارات شهر را، 
به چهره هاي تکراري و 
پا به سن گذاشته مي 

سپاریم.  

باید   
تأسف خورد به حال این 

شورا.  در  گیري  تصمیم  نظام 
ومطالعات  ها  بررسي  جایگاه  پس 
مصوبات  فرایند  در  كارشناسي 
هاي  پژوهش  مركز  كجاست. 

شورا دقیقًا كجاي این پرونده 
قرار دارد؟
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