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پذیرش آگهی در هفته نامه »مـردم سیـلک« 
و پایگاه خبری» پیـک سیـلک«

55456384 -  85 

از سیر تا پیاز پروژه گذرگاه غیر همسطح
 معمار - مدخل - اکسپرت

نخستین جشنواره بین المللی 
کتاب کودک و نوجوان در کاشان 

برگزار شد

وجود 205 هزار موتور سیکلت در 
کاشان

لغو کنگره بزرگداشت »کلیم 
کاشانی« بدلیل مشکل مالی

شاداب سازی محیط زندگی با 
گل و گیاه

6 تن مواد غذایی فاسد و تاریخ 
گذشته در کاشان معدوم شد

تبدیل پساب به آب آشامیدنی
 نوشیدن پساب تصفیه شده توسط 

رییس دانشگاه کاشان

هفته ی پژوهش و دستاوردهای 
دانشگاه علوم پزشکی

16 حلقه چاه آب غیرمجاز در 
کاشان مسدود شد

گره ترافیکی در 
»گلوگاه فیض« و 

»پنج راهی جاده سالمت«

گزارش میدانی خبرنگار مردم سیلک:

هزینه های دورهمی شب 
یلدا؟!

از دیرباز شب یلدا بعنوان بلندترین شب سال، بهانه ای برای 
معموالً  که  است  ایرانی  های  خانواده  شدن  جمع  دورهم 
گیرند. شبی خاطره  برعهده می  را  آن  میزبانی  ها  بزرگتر 
محفلی صمیمی  شیرازی  حافظ  های  غزل  با  همراه  انگیز 
انار،  است.  منحصربفرد  خود  نوع  در  که  کند  می  ایجاد 
هندوانه، آجیل، میوه و شیرینی از وسایل پذیرایی این شب 

بشمار می رود...

خانه کسب و کار برگزار کرد
اولین همایش تخصصی ایساک 
با محوریت گردشگری و بافت 

تاریخی
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راه اندازی ایستگاه سیار کارت ملی در کاشان

اواخر آذر ماه علی مستوری-رئیس ثبت احوال کاشان- طی یک پیام کوتاه تلفنی به 
خبرنگارمردم سیلک از راه اندازی ایستگاه سیار کارت ملی خبر داد. وی ارائه اخبار 

تکمیلی را به دی ماه موکول کرد.
پایین  مشارکت  از  اصفهان  استان  احوال  ثبت  مدیر  پیش  ماه  دو  است؛  گفتنی 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در ثبت نام کارت ملی هوشمند گالیه کرده 

بود.
الزم بذکر است، شهروندان تنها تا پایان سال جاری مهلت دارند تا نسبت به ثبت نام 

این کارت اقدام نمایند.
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وجود 205 هزار موتور سیکلت در کاشان

 

رئیس پلیس راهور کاشان در بخش دوم شصت و نهمین جلسه 
و  موارد  بررسی  با موضوع  کاشان  اسالمی شهر  رسمی شورای 
هزار   205 وجود  گفت:  کاشان  شهر  ترافیکی  جاری  مشکالت 
موتورسیکلت سوار در کاشان با معضالت ترافیکی آنها در شهر 

واقعا تامل برانگیز است.
مردم  قاطبه  اینکه  بر  تاکید  با  رحیمی  علیرضا  سید  سرهنگ 
بویژه  ترافیکی شهر  گفت: مشکالت  موتورسوار هستند  کاشان 
چهار  یا  سه  با  آنها  از  بعضی  حتی  که  موتورسواران  تصادفات 
سرنشین تردد دارند و 20 هزار اتباعی که از موتور استفاده می 

کنند تدابیر ویژه و خاصی را می طلبد.

لغو کنگره بزرگداشت »کلیم کاشانی« بدلیل 
مشکل مالی

 

کانال  در  پاییز  با  همایش همسفر  برگزاری  دبیر  علیرضا شیدا 
تلگرامی خود اعالم کرد: علی رغم تالش فراوان جهت برگزاری 
بدهکار  بدلیل  متأسفانه  پاییز،  با  چهاردهمین همایش همسفر 
از تصور هزینه ها در سال جاری،  افزایش دور  و  انجمن  بودن 
انجمن ادبی کلیم کاشانی را بر آن داشت تا برگزاری همایش را 

به زمانی مناسب موکول کند.
جهت  پاییز  فصل  در  ساله  هر  همایش  این  است؛  گفتنی 

بزرگداشت »کلیم کاشانی« شاعر نامی ایران برگزار می شد.

شاداب سازی محیط زندگی با گل و گیاه

علی رسول زاده-رئیس شورای اسالمی شهر کاشان- در آیین 
افتتاح دومین نمایشگاه گل و گیاه در پارک آیت اله مدنی گفت: 
با  تواند  می  کاشان  شهرداری  سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان 
تبیین و فرهنگ سازی استفاده از گل و گیاه متناسب با فضای 
کویری و کم آب کاشان شهروندان را تشویق کند که در خانه، 
محل کار، کوچه، خیابان و تمام فضای زندگی از پوشش زیبای 

گل و گیاه استفاده کنند.
کاری  محیط  و  زندگی  محیط  سازی  شاداب  کرد:  تصریح  وی 
شهروندان، عامل افزایش نشاط روحی و فعالیت های اجتماعی 

با برخورداری از جامعه ای شاداب و پویا و فعال است.

 
6 تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در 

کاشان معدوم شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، از کشف، جمع 
آوری و معدوم سازی شش تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته 

خبر داد.
آب  و  نوشیدنی  غذایی،  مواد  کرد:  اظهار  مروجی  علیرضا  سید 
آشامیدنی فاسد و تاریخ گذشته از یکی از انبارهای مواد غذایی 
به  متخلف  متصدی  و  شد  معدوم  و  کشف  کاشان  شهرستان 
مراجع قضایی معرفی شد. وی از همشهریان درخواست کرد: از 
فروشگاه ها و مراکز معتبر محصوالت دارای مشخصات بهداشتی 
کامل از قبیل پروانه ساخت، مواد متشکله، تاریخ تولید و انقضا 
و آدرس محل تهیه وتولید، خریداری کنند و در صورت مشاهده 
هر گونه تخلف بهداشتی موارد را سریعا به سامانه ۱۹0 بهداشت 

اعالم گزارش دهند.

خبر

برگزاری  طول  در  گفت:  فرهنگی  رویداد  این  دبیر  رضوانیان  اکبر 
نویسنده و تصویرگر کتاب  از 60  با حضور بیش  این جشنواره که 
از جمله کارگاه های آموزشی،  برنامه فرهنگی   ۱00 ، برگزار شده 
آثار  نمایش  کتاب،  صبحگاه  خوانی،  قصه  نویسندگان،  امضا  جشن 

برگزیده جشنواره فیلم کودک اصفهان، اجرای تئاتر 
می  تشنگی  از  دارد  "کاشان  کتاب  از  رونمایی  و 
شهرستان  این  های  کتابخانه  و  مدارس  در  میرد" 

اجرا شده است.
در دومین روز از جشنواره بین المللی کتاب کودک 
و  دیدار  و  امضا  جشن  مراسم  کاشان  نوجوان  و 
نویسنده  شاعر،  رحماندوست  مصطفی  با  گفت وگو 
ساربوک  در  نوجوان  و  کودک  کتاب های  مترجم  و 

کاشان برگزار شد.
دبیر جشنواره کتاب کودک کاشان به ارائه گزارشی 
از روند برگزاری جشنواره پرداخت و گفت:  بیش از 
صد نقطه شهر کاشان از مدرسه و نگارخانه و هتل 
گرفته تا کوچه و خیابان میزبان بیش از هزار نفر از 

مردم دوست دار کتاب در همه سنین بود.
وی افزود: این جشنواره قرار است هرسال در کاشان 
برگزار شود تا فردا روز فرزندان ما با دانایی و مهربانی 
برگزاری  طول  در  رضوانیان  گفته  به  باشند.  همراه 

تصویرگری  کودک،  کتاب  تخصصی  نمایشگاه  چهار  جشنواره  این 
کتاب های حسی  کودکان، ساخت  برای  شاهنامه  تصویرگری  ملل، 
کننده،   شرکت  نفر   565 حضور  با  کارگاه   ۱۹ همراه  به  لمسی  و 
افتتاحیه یک انجمن، ۹ جلسه دیدار و گفت وگو با نویسندگان، 22 

نشست  یک  و  کتاب  25 صبحگاه  قصه خوانی،   2۷ نمایش،  اجرای 
بین المللی ازجمله برنامه هایی بود که در طول جشنواره برگزار شد.

اکبر  علی  حضور  با  همزمان  آفرینش،  ادبی  انجمن  افتتاحیه 
الملک  کمال  میدان  کوشک  در  ارشاد-  و  فرهنگ  وزیر  صالحی- 
دیدار  و  نوجوان  و  کودک  کتاب  نمایشگاه  بود.  
از دیگر  با اعضاء کتابخانه های کاشان  نویسندگان 

برنامه های این جشنواره بود. 
نمایشگاهی  جشنواره  این  الملل  بین  بخش  در 
مختلف  کشورهای  هنرمندان  تصویرگری  آثار  از 
برگزار شد. در بخش اصلی جشنواره نیز که به آثار 
کتاب   200 از  بیش  داشت  اختصاص  شده  چاپ 
داستان،  علمی،  بخش های  در  ترجمه  و  تالیفی 
رمان، تصویری و ... بررسی شدند و در نهایت یک 

برگزیده و سه تقدیری انتخاب شد.
کتاب  المللی  بین  جشنواره  نخستین  اختتامیه 
دانشگاه  در  یکشنبه  شامگاه  نوجوان   و  کودک 
علوم پزشکی کاشان  برگزار شد. در این مراسم از 
و  شاه محمدلو  بهرام  فرجام،  فریده  برومند،  مرضیه 
خانم آخوندزاده تقدیر شد. در این مراسم از نشان 
رسمی جشنواره کتاب کودک کاشان رونمایی شد 

و در ادامه بچه ها به اجرای موسیقی پرداختند.

   مسعود قرائتی/  در آخرین ساعات شامگاه سه شنبه زمانی که 
برج  تخریب  برای  لودرها  می شدند  آماده  شبانه  خواب  برای  مردم 
آبنمای میدان مدخل شهر به غرش در می آمدند و خواب میدان را 
آشفته می کردند. تخریب ناگهانی و بدون اطالع قبلی خبر از استارت 
یک پروژه بزرگ می داد که ماه ها بلکه سال ها بود مورد بحث و گفت 
و گوی دو جناح شهرداری و شورای شهر قرار گرفته بود. این پروژه 
ُکریدور زیرگذر محور تقاطع بلوار قطب راوندی- معمار - مدخل شهر 

تا میدان منتظری را شامل میشود.
 تنها در طول همان شب صفحات مجازی پر شد از حمله و انتقاد به 
این تخریب و شروع غیرمنتظره بزرگ ترین پروژه شهر. سردمدار این 
انتقادات جناح اقلیت شورا به پرچمداری علی هاشمی طاهری بود که 
پشتیبانی لشکریان طرفدار رضوی ها در شهر و اصولگرایان در کشور 

را پشت سر خود دارد. 
نوک پیکان حمالت نیز، شهردار فعلی یعنی مجری طرح و اعتدالیون 
با  بلندپروازانه  پروژه  این  گویند  می  آنها  است.  گرفته  نشانه  را  شورا 
بودجه و بدهی های شهرداری در تضاد آشکار است. شهرداری اگر پول 
دارد به حقوق معوقات پرسنل خود و بدهی هایش بپردازد. مخالفین 
پروژه و به تبع آن پیروان تئوری توطئه در میان مردم، پا را از این هم 
فراتر نهاده معتقدند اصال شروع پروژه ای در میان نیست و تخریب برج 
آبنمای مدخل تالشی در جهت پاکسازی آثار دوران تصدی رضوی ها 
به عنوان شهردار می باشد. در میان توییت های مذمت آمیز این قشر 
یاد کرده و همشهریان  تمام قسم  با جرات  متنی دیده می شود که 
را گواه گرفته است که حتی یک متر از این پروژه 2 کیلومتری اجرا 
نخواهد شد و همه اینها برای تخریب و محو آثار و سازه های شهرداران 
قبلی یعنی پدر و پسر می باشد. همانگونه که فرودگاه را تعطیل کردند. 
مخالفین شهردار فعلی و جناح اقلیت شورا در نکوهش تخریب میدان 
مقدمه؟  بدون  و  شب  در  چرا  پرسند:  می  زیرگذر  پروژه  کل  نیز  و 
رسانی  اطالع  تابلوهای  هستند؟  کسانی  چه  پیمانکاران  یا  پیمانکار 
طرح  بودجه  است؟  نشده  معین  چرا  جایگزین  مسیرهای  کجاست؟ 
چقدر برآورد شده؟ و از کجا تامین خواهد شد؟ آیا آزاد سازی ها در 

مسیر صورت گرفته است؟
 این پرسش های به زعم آنان چالش برانگیز و دهها سوال دیگر زمینه 
ای را فراهم کرده تا آنان گروه های سبز و محیط زیستی را نیز به 
کمک خود فراخوانند و مشکالت زیست محیطی، منجمله نابودی هزار 
درخت کهنسال، تشویق مردم به استفاده از اتومبیل شخصی، بیشتر 
و تاخت و تاز ماشین های عبوری را به چالش های خود اضافه کنند. 
مخالفین این گذرگاه غیر همسطح، اولویت های ترافیکی دیگر نقاط 
شهر و لزوم حق تقدم کنارگذر را نیز مطرح می نمایند که در جای 

خود قابل تامل می باشد.

دفاع تمام قد شهردار از گذرگاه غیر همسطح 
معمار - مدخل- اکسپرت

شهردار کاشان که گویی انتظار چنین بازخوردی از پروژه مورد عالقه 
خود را داشته و خود را برای این ضدحمله آماده کرده بود و از قضا 
و زمان آن را نیز درست در آستانه نشست خبری فصلی خود تعیین 
نموده بود در عصر آخرین شنبه پاییز خبرنگاران را به تاالر مرکزی 
های  افکنی  شبهه  و  صادقانه  سواالت  به  تا  نمود  دعوت  شهرداری 
مخالفینش پاسخ گوید و چنین بود که شاه بیت این نشست و نقل 
مجلس شد: از سیر تا پیاز پروژه گذرگاه غیر همسطح معمار - مدخل 

- اکسپرت
سعید ابریشمی راد در ابتدا با ذکر گزینه های مختلف و تاریخچه ای 
از تدابیر ترافیکی شهر که هر یک مطرح، مطالعه و مردود گشته است، 

گفت: برای شهری مانند کاشان، مترو و 
بود  نخواهد  و  نبوده  استفاده  قابل  تراموا 
عمومی  نقلیه  وسیله  تنها  اتوبوس  بلکه 
و  مطلوب  کارشناسان  نظر  در  که  است 
وسیله  این  و  گردیده  واقع  قبول  مورد 
دارد.  روان  و  اصلی  های  شریان  به  نیاز 
مدخل،  راوندی،  قطب  بلوار  مسیر  وی 
میدان منتظری )اکسپرت( را یک شریان 
استفاده  مورد  بیشتر  که  دانست  اصلی 
شهروندان است و نه ماشین های عبوری.

با  منافاتی  هیچ  کمربندی  پروژه 
اجرای پروژه زیرگذر ندارد

نشان  گذشته  سال  های  پاالیش  آنچه 
می دهد ۸0درصد وسایل نقلیه این مسیر 
باشد.  می  شهروندان  خود  به  متعلق 
در  کنارگذر  با  نظر  مورد  پروژه  بنابراین 

تعارض نیست. کنار گذر جای خود را دارد و ما در این زمینه بیشترین 
فعالیت را نموده ایم. ابریشمی راد در باب عدم اطالع رسانی قبلی و 
طبیعتا  نگردیده،  آغاز  پروژه  اجرای  هنوز  گفت:  جایگزین  مسیرهای 
قبل از کلنگ زنی ماکت های ثابت و متحرک و حتی انیمیشن بر روی 

بیلبوردها و تابلوها نصب و اطالع رسانی خواهد شد.

لزوم اجرای پروژه
گره  سه  وجود  نماید  می  ناپذیر  اجتناب  را  پروژه  این  اجرای  آنچه   
ترافیکی در مسیر است. حال آنکه این مسیر شریان درجه یک شهر 
است و نباید دارای گره ترافیکی باشد. وی از تقاطع معمار، بلوار قطب 
راوندی، مدخل و میدان منتظری به عنوان سه گره ترافیکی این مسیر 
نام برد. ابریشمی در پاسخ به ناگهانی بودن طرح می گوید: مطالعات 
... مورد ارزیابی  از سال ۸۸ آغاز و گزینه های مختلف مانند تونل و 
واقع شد تا سال ۹0 به نتیجه اجرای تونل می رسند. اما این گزینه 
هزینه بر، تشخیص داده میشود. در دی ماه ۹2 مطالعه ای دیگر صورت 
می گیرد. از سال ۸۸ تا ۹5  سه مشاور درجه یک از شرکتی به نام 
"آریانا طرح" روی آن مطالعه می کنند تا اینکه در بهمن ۹6، طرح 

نهایی می شود.

پروژه در دو فاز به طول 1800 متر اجرا می گردد
 بدین گونه که 200 متر قبل از تقاطع قطب- معمار آغاز و به 200 
متر بعد از میدان منتظری )اکسپرت( ختم می شود . طول آن ۱۸00 
متر است و در دو فاز اجرا می گردد. فاز اول 200 متر قبل از منتظری 
تا مدخل،  فاز دوم از مدخل تا 200 متر بعد از معمار. تقاطع قطب 
احداث  روگذر  و  گذر، همسطح  زیر  در سه سطح،   معمار،  راوندی- 

خواهد شد. 

۷0 درصد هزینه اجرای پروژه به صورت غیر نقدی و 30 
درصد به صورت نقد می باشد

میلیارد   ۴0 گذشته  سال  بهمن  تا  گفت:  هزینه  مقدار  مورد  در  وی 
برآورد شده بود االن هزینه ی آن ۷5 میلیارد و 2۹0 میلیون برآورد 
شده است. او اضافه نمود مدت زمان اجرای هر دو فاز دو سال خواهد 
بود. ابریشمی در مورد چگونگی تامین بودجه گفت: ۷0 درصد آن به 
صورت غیر نقدی و ۳0 درصد به صورت نقد پرداخت می شود. از مبلغ 
کارفرما )شهرداری(  نزد  کار  انجام  به عنوان حسن  نقدی ۱0 درصد 

باقی می ماند و تنها 20 درصد از هزینه پرداخت نقدی می شود.
آزاد سازی مسیر عقیده دارد  برانگیز  پاسخ های چالش   شهردار در 
در فاز یک آزادسازی نداریم فقط دو مغازه کنار فرمانداری است. اما 
فاز دو آزادسازی داریم و عمده آن نیروی انتظامی است. با برخی از 
مالکان صحبت و توافق شده است آنها تا هفت هشت ماه فرصت دارند.

به پیمانکاران نیز فراخوان داده ایم
ابریشمی راد در پاسخ به این سوال که شایع شده قرارگاه خاتم االنبیا 
همه.  برای  ایم.  داده  فراخوان  ما  گفت:  بود  خواهد  پروژه  پیمانکار 

منجمله قرارگاه قرارگاه خاتم االنبیا
شهردار کاشان در پایان ضمن ابراز اطمینان از همه جوانب این طرح 
گفت: اگر سال قبل شروع شده بود، ارزان تر بود همانطور که شاید 
باشد. وی یاری خداوند و همکاری مردم را  از سال بعد  امسال بهتر 
باالتر از شهامت خود در این زمینه دانست و از عموم مردم درخواست 
نمود تا به پای اجرای این پروژه صبور باشند. و پیشاپیش از همکاری 

آنان تشکر کرد.

از سیر تا پیاز پروژه گذرگاه غیر همسطح معمار - مدخل - اکسپرت

معوقات حقوق شهرداری یک سوم بدهی مردم 
به شهرداری است

شهردار کاشان در پاسخ به معوقات حقوق پرسنل بخش 
های مختلف شهرداری گفت: عمده ی این معوقات سه 
این معوقات   نمی شود.   االن هم  به  و مربوط  ماه است 
رایج  امری  هم   معموال  و  خورده  استارت   ۹5 سال  از 
نیست.  قبل  از سال های  بهتر  امروز هم شرایط  است.  
بهتر می شود،  نقدینگی  که  پایان سال  در  امیدواریم  اما 
این معوقات را بپردازیم. چنانچه در اسفند ۹6 سه فقره 
پرداختی داشته ایم.  ابریشمی راد در عین حال درآمدهای 
شهرداری را از مردم و در سه بخش دسته بندی کرد.  ا 
-عوارض نوسازی 2- پیشه و کسب و ۳- عوارض خودرو. 
در  میلیارد،  نوسازی ۷0  بخش  در  گفت: شهروندان  او   
بخش پیشه و کسب 22 میلیارد و در عوارض خودرو ۱۱ 
میلیارد بدهکار اند. در حالی که کل بدهی شهرداری در 
بخش معوقات حقوقی 2۴ میلیارد یعنی یک سوم بدهی 
گویای  زبان  را  آن  که  ها  رسانه  از  شهردار  است.  مردم 
مردم خواند درخواست نمود تا مردم را به پرداخت این 
عوارض تشویق نمایند. وی ادامه داد اگر مردم شهری آباد 
می خواهند باید مشارکت اجتماعی و مسئولیت پذیری 
وجود داشته باشد و تنها از کمبود خدمات گله  نکنند. 
وی اظهار امیدواری نمود که در این زمینه همه  کمک 

خواهند کرد.

فرودگاه داری وظیفه شهرداری نیست
پرداخت ماهیانه 300 میلیون تومان از جیب مردم

تعطیل  فرودگاه  که  جمله  این  درباره  کاشان  شهردار 
را  این جمله  ندارد گفت: روزی که من  پرواز  اما  نیست 
گفتم برداشت های دیگری از آن شد. وی در توضیح این 
برقرار  را  فرودگاه  زیاد  با زحمت  جمله گفت: شهرداری 
ماهیانه  است.  هواپیما  فرود  و  پرواز  آماده  و  داشته  نگه 
می  را  آنجا  در  شاغل  پرسنل  پول  تومان  میلیون   ۳00
شهرداری  وظایف  حیطه  در  پرواز  برقراری  اما  پردازد 
بر عهده آژانس های هوایی و گردشگری است.  نبوده و 
چارتر  را  صندلی ها  می دهند،  اختصاص  را  هواپیما  آنها 
می کنند، برقراری پرواز یک بیزینس برای آژانس ها است.

با   در یک دوره قبل شهرداری چارتر هم می نمود که 
آمدن من قطع شد. ابریشمی راد ضمن اینکه گفت اصلی 
ترین سیاست ما داشتن فرودگاه در کاشان است و تالش 
اما   ، ایم  بسته  کار  به  سرمایه  این  حفظ  برای  را  خود 
او در نهایت این جمله را نیز اضافه نمود که اصلی ترین 
آن  حقیقی  صاحب  به  فرودگاه  واگذاری  برای  ما  تالش 
یعنی سازمان هواپیمایی کشوری می باشد. وی در پاسخ 
این  با  فرودگاه  حفظ  بر  اصراری  چه  که  سوال  این  به 
هزینه وجود دارد گفت: چون مردم کاشان عالقمندند که 
شهرشان فرودگاه داشته باشد. وقتی که خبرنگار دیگری 
پرسید پرداخت پول به آنها که در فرودگاه بیکار بیکارند 
ابریشمی  است...؟  از جیب شهرداری  هزینه ای  با چنین 
راد  با طعنه ای آمیخته به نارضایتی پاسخ داد "از جیب 

شهرداری نه بلکه از جیب شما"

از دوچرخه سواری تفریحی تا وسیله حمل و نقل
برای  باندی هم  آیا  این پرسش که  به  پاسخ  شهردار در 
دوچرخه سواری در شهر قرار خواهید داد گفت: دوچرخه 
سواری دو نوع است تفریحی یا وسیله ای برای حمل و 
نقل. در دوچرخه سواری تفریحی که در محل های خاص 
اما در  تعریف می کنند  برایش  را  باندی  صورت می گیرد 
دوچرخه سواری به عنوان وسیله حمل و نقل شهری باندی 
را برایش قرار نمی دهند. در خصوص فرهنگ استفاده از 
دوچرخه، ما باید به ۳0 یا ۴0 سال قبل برگردیم. ما می 
خواهیم دوچرخه تنها یک وسیله تفریحی نباشد و از آن 
به عنوان وسیله رفت و آمد استفاده کنند و این الینی را 

نمی خواهد.

اخبار دیگر شهر

نخستین جشنواره بین المللی کتاب کودک و نوجوان در کاشان برگزار شد
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نامه  هفته  خوانندگان  و  مخاطبان   
استفاده  با  توانند  می  سیلک  مردم 

شماره  09162850642 از  تلگرام 
ارتباطی    خط  پست و  و   55456384

mardomesialk@gmail. الکترونیکی    
خبری  پایگاه  به  مراجعه  همچنین  و   com
www.payk-sialk.  پیک سیلک به آدرس
ir نظرات ، دیدگاه ها 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.

حذف عابر بانک از ایستگاه راه آهن :
در  ملی  بانک  به  متعلق  بانک  عابر  دستگاه  یک   
ایستگاه راه آهن بود که مدتهاست آن را  برچیده 
اند .  می گویند قرار بوده است بانک صادرات یک 
اقدامی  ساعت  این  تا  که  کند  جایگزین  دستگاه 
نیاز  مورد  که  مکانی  . چنین  است  نگرفته  صورت 
مسافران است با وقت کم مراجعین ،  بیش از هر 
جای دیگر نیاز به عابر بانک دارد .  چرا اقدامی نمی 

شود ؟
یک مسافر همیشگی راه آهن

احداث زیرگذر غیر هم سطح مدخل شهر 
از اخبار و جلسات شورا برمی آید   به گونه ای که 
سرانجام شهرداری تصمیم به احداث زیرگذر مدخل 
درخت  صدها  مسلماً  پروژه  این  در  است  نموده 

معدوم خواهد شد. 
 از همه اینها که بگذریم بیم آن می رود که تریلی 
ها و ماشین های سنگین عبوری که در همه شهرها 
یافته که  از کنار گذر عبور می کنند حاال فرصت 
صدای  بشود  شهر  مدخل  و  بتازند  شهر  وسط  از 

همیشگی و مهیب  خودروها. 
آیا بهتر نبود به جای این پروژه، به احداث کنارگذر 
این  همه  از  بعد  که  بپردازند  گزینه(  دو  از  )یکی 
کارشناسان  قول  بود؟به  خواهد  ناپذیر  اجتناب  ها 
نابودی  یعنی  گذرگاه های  چنین  احداث  امروزی 
از  بیشتر  استفاده  به  مردم  تشویق  و  سبز  محیط 

اتومبیل شخصی.
0۹۳6...5۹6۳

عایدات پایتختی کتاب در آینده کتاب شهر 
کاشان چه  کتاب  پایتخت  پرسم  می  به صراحت   
تغییر و تحولی را در شهر ایجاد کرده است  ؟ آیا 
اگر یک کتاب بخواهیم و به  بهترین کتاب فروشی 
خواهد  موجود  کنیم  مراجعه  ساربوک  یعنی  شهر 
بود یا با  یک نه همیشگی مواجه خواهیم شد ؟ ما 
هرگز موفق نشدیم به این موسسه یا دیگر موسسات 
مرتبط با حوزه کتاب سفارش کتاب بدهیم . حتی 

حاضر بودیم پول و هزینه پستی را قبال بپردازیم
0۹۱۳...۸0۴

از نشر نی دعوت کنید 
که  دانند  می  حتما  شهر  کتاب  اندرکاران  دست 
بزرگترین انتشاراتی کشور یعنی نشر نی متعلق به 
یک همشهری  کاشانی میباشد. جا داشت یا دارد  
که در سال پایتخت کتاب در کاشان ، از ایشان نیز 
به  و  مراسم شرکت  از  یکی  در  تا  دعوت می شد 

واکاوی وضعیت نشر و پخش کتاب بپردازد . 
 ضمناً جا دارد یکی از نشریات کاغذی یا مجازی 
شهر مصاحبه ای با ایشان داشته باشد .  اگر چه 
شهرداری  سیلک  ماهنامه  گویا  ها  مدت  از  بعد 

مصاحبه ی کوتاهی را با او داشته است .
0۹۱۷...۴۷5۷

دفن اموات در امامزادگان داخل شهر و 
پولهای هنگفت آن

لطفا گزارشی از اماکن تاریخی و امامزادگان کاشان 
که هنوز اموات را در آن دفن می کنند تهیه کنید 
. این مکان ها اکنون محل زندگی مردم است و از 
نظر روانی و بهداشتی قابل قبول نیست که در آن 

مرده دفن کنند. 
دفن  بابت  از  که  هنگفتی  های  پول  اینکه  دوم 
مردگان در این محل ها از بازماندگان می گیرند ، 
کی ،کجا و چگونه هزینه می شود؟ یا خدای ناکرده 
شود؟  می  سرازیر  کسانی  یا  کس  چه  جیب  به 
نه  )و  حقیقی  اشخاص  به  مستقیما  پول  این  زیرا 
نقشی  اوقاف چه  اداره  میگردد.  پرداخت  حقوقی( 

در این میان دارد ؟
0۹۳۷...۴5۸6

کشت بادام کوهی و چرای بی رویه دام
 کاشت  بذر  بادام کوهی اقدامی بسیار پسندیده 
است  . اما آیا تدبیری برای جلوگیری از  چرای دام 
در این عرصه ها اندیشیده اید ؟  یا با آمدن فصل 
بزها  ، زحمات شما را   بهار گوسفندان و خصوصاً 
از بین خواهند برد ؟ چند سالیست که کوهنوردان 
به این اقدام ریست محیطی همت گمارده اند . اما 

اثری از آن دیده نمیشود . 
پاسخ مردم سیلک : یقینا کویر سبز پیش بینی این 
نهاد  این  چنانچه  حال  این  با  است  کرده  را  امور 
مردم  نشریه  دارد  پرسش  این  به  پاسخی  مردمی 

سیلک آماده انعکاس آن می باشد.
0۹۱۴...۸۷۹۳

صدای مردم سیلک

ادامه یادداشت چاپ قبل : قسمت هفتم
به  را  ما  ناهار  صرف  از  بعد  آرایی/  جهان  جواد 
کارگاه سرمه دوزی بردند، آثار تولیدی و دستی این 
کارگاه تماشایی است. تابلوهایی که تمام با ابریشم 
و با دست بافته شده بودند، چشم ها را تسخیر می 
کرد و در اندازه های ۷0×50 سانتیمتر یا ۳×2 متر و 
البته نسبتاً گرانقیمت. بسیار مایل بودم یکی از آنها 
را بخرم ولی مردد بودم. کوچکترین سایز آن ۳00 
دالر بود ولی به نظر من ارزش داشت و به لطف خدا 
ارز هم به اندازه کافی به همراه داشتم ولی نمی دانم 
چرا غفلت کردم و نخریدم و این افسوس همراهم 
بود تا به ایران آمدیم. وقتی عکس های هند را مرور 
با  افتاد  تابلوها  از  می کردیم نگاهم به عکس یکی 
خودم گفتم ای کاش می خریدیم. بعد از یک ماه 
با لیدر تور خانم طاهری تلفنی صحبت کردم که ما 
یکی از این تابلوها را می خواهیم عکس تابلو را با 
واتس آپ برای او فرستادیم و ایشان گفتند چند روز 
دیگر یکی از همکارانم به هند می آیند شماره او را 
به ما داد و ما مبلغ 500 دالر را به ریال تبدیل کرده 
برای او کارت به کارت کردیم و الزم به تذکر است 
که عیال هم یک گردنبند نقره در جیپور پسندیده 
بود و به خانم طاهری گفت که گردنبند را هم می 
خواهم. پول را حواله کردیم و امروز که این سفرنامه 
را پاک نویس می کنم تابلو به دست ما رسیده ولی 
دکتر ساجد فراموش کرده بود گردنبند نقره ای را 

بفرستد که گفت بعداً می فرستم. 
پس از بازدید از کارگاه سرمه دوزی به قلعه سرخ 
هند  های  ساختمان  عجایب  از  هم  این  که  رفتیم 
میالدی   ۱6۳6 سال  در  اکبرشاه  دست  به  است 
یا  قلعه  الل  ساختمان  این  به  است.  شده  ساخته 
قلعه حصار هم می گویند. ورودیه به این مکان 550 
روپیه بود. این قلعه یک دژ محکم است که اطراف 
آن خندق بزرگی کنده شده است که قباًل پر از آب 
بود و فقط یک در ورودی داشت که با یک پل چوبی 

متحرک می توان برای ورود به آن و بازدید رفت. 
با  سرخ  ماسه  و  سنگ  از  که  مستحکم  قلعه  این 
سلطنتی  شهر  کیلومتر،  طول5/2  به  دیوارهایش 
قلعه  این  است.  داده  جای  خود  در  را  گورکانیان 
کاخ  جمله  از  ای  افسانه  کاخ  زیادی  تعداد  شامل 
جهانگیر و خاص محل که توسط شاه جهان ساخته 
شده است. شامل سرسرای تماشاگران، مانند دیوان 
این  از  قسمتی  در  است.  زیبا  مسجد  دو  و  خاص 
ساختمان با فاصله ای حدود 5 کیلومتر تاج محل به 

خوبی قابل رؤیت است. 
هوا داشت کم کم تاریک می شد که از قلعه سرخ 

خارج شدیم و من در این اندیشه بودم که حدود ۴0 
سال پیش و با آن امکانات کم، چگونه دست بشر و 
نبوغ آن چنین کارهایی را انجام می دهد که پس 
از سال های سال هم جزء آثار جهانی قرار می گیرد 
این مکان ها  با جذب توریست در  و هم دولت ها 

درآمد زایی می کنند. 
و عجیب این که چرا آن انسان ها و افکار و هنرمندان 
در این دوران مدرن، نیستند یا کم هستند به یاد 
مورد  در  که  افتادم  بزرگواری  دوست  از  کالمی 
با  آثار جاودانه اصفهان که به دستور شاه عباس و 
مدیریت شیخ بهایی ساخته شده است می گفت در 
ایران شیخ بهایی زیاد است ولی شاه عباسی نیست 
که هنرمندان را از اقصی نقاط کشور دعوت کند تا 
راه  انجام دهند. خیلی  بزرگ  کارهای هنرمندانه و 
دور نرویم و ببینیم در طول سال های پس از صفویه 
و زندیه و کمی هم قاجار، چه آثاری در این کشور 
پدید آمده اند که ارزش جذب توریست داشته باشد. 
هر چه به اطراف نگاه کنیم بنایی مهم دستگیرمان 

نمی شود. چرا؟ باید علت بررسی شود!!
که  ساخت  بنایی  شود  نمی  کنونی  شرایط  در  آیا 
هم برای مردم و هم برای آیندگان یادبود خوبی به 

جای بگذارد؟
جواب مثبت است ولی اگر بخواهیم در این صد سال 
بیاندیشیم چیزی در حد پل ورسک یا میدان آزادی 
یا برج میالد تهران به ذهن متبادر نمی شود. علت 
مدیرانی  ناکارآمد!!  مدیران  است،  مشخص  کاماًل 
و  هنر  با  سنخیتی  هیچ  و  نیستند  نگر  آینده  که 
هنرمندان ندارند، در این مورد مطلب زیاد است که 

باید گفته شود و جای آن در این مقال نیست!!!
پس از بازدید از قلعه سرخ برای رفتن به تئاتر آماده 
تماشای  به  را  ما  ۸ شب  ساعت حدود  شویم،  می 
تئاترشو می برند این برنامه که تلفیقی بود از تئاتر 
و  سینمایی  فیلم  و  رقص  با  همراه  موسیقی  زنده، 
 2500 تئاتر  این  به  ورودیه  بود.  تماشایی  عجیب 
اینگونه  به  تاکنون  من  که  ای  برنامه  بود.  روپیه 
ندیده بودم. یک سالن بسیار مدرن با 52۸ صندلی 
دنیا.  زنده  زبان  ده  با  همزمان  ترجمه  به  مجهز  و 
سالن پر شده بود از جمعیت و انچه من دیدم تمام 
از  بعضی  حتی  و  بودند  توریست  کنندگان  شرکت 
سفرا یا عوامل سفارتخانه ها که به صورت ویژه آمد 

و شد می کردند. 
در کنار صندلی یک گوشی بود با یک کلید. تمام 
این مراسم را زنده به فارسی ترجمه می کرد. کل 
برنامه یک ساعت و ده دقیقه طول کشید و داستان 
 )the mahabbat at taj( تاج  اصلی آن محبت 

نام داشت و مربوط به داستان عشق اکبرشاه و ممتاز 
عکس  و  فیلمبرداری  اجازه  که  افسوس  بود.  محل 
گرفتن نمی دادند. در قسمتی از این برنامه حدود 
۴0 بانوی هندی با لباس متحد الشکل و با پوشش 
کامل برای جشن عروسی ممتاز محل و اکبرشاه با 
اجرا کردند  زیبا  برنامه ای بسیار  رقص و موسیقی 
و انصافاً یک اثر هنری بسیار زیبا بود. پس از پایان 
مراسم حدود دوازده شب به هتل میرسیم تا آماده 

شویم فردا به جیپور برویم. 

سه شنبه ۹6/۹/2۱   
یک  در  را  همه  و  پایین  آوردیم  را  ها  ساک  امروز 
ردیف گذاشتم و به مستخدم هتل گفتم مراقب باش 
این ساک ها با ساک های گروه دیگر قاطی نشود. 
الزم به توضیح است همانطور که قباًل نوشتم ما دو 
گروه ایرانی با دو اتوبوس بودیم و با دو لیدر مجزا 
ولی اکثر برنامه هایمان یکی بود. با همه توصیه ها 
و  برد  می  اشتباه  به  را  ما  های  ساک  هتل  خدمه 
اتوبوس دیگر می گذارد ولی خوشبختانه عیال  در 
متوجه می شود و ساک های ما را برمی گرداند. من 
از هتل بیرون رفته بودم و در پیرامون هتل گشت 
می زدم.  ساعت ده صبح به سوی جیپور حرکت می 
کنیم فاصله اگرا تا جیپور ۳00 کیلومتر راه است و 
این فاصله را باید در طول 5 تا 6 ساعت طی کنیم. 
در بین راه هم یک استراحت ۴5 دقیقه ای داریم. 
در طول مسیر دکتر ساجد مبین باز راجع به تاریخ 
هند و آداب آن برای ما می گوید و من تا می توانم 

یادداشت می کنم.

ساعت حدود ۳/5 بعد از ظهر به جیپور می رسیم. 

خالصه ای در رابطه با شهر جیپور
جیپور معروف به شهر صورتی، از شهرهای تاریخی 
ایالت راجستان است. این شهر  هندوستان و مرکز 
در شمال غربی هند قرار دارد و۳/۱ میلیون جمعیت 
دارد. شهر جیپور نخستین شهر دارای طرح شهری 
در هندوستان بود. جیپور شهری است که به رنگ 
همه  از  بیشتر  و  باریک  های  خیابان  زنده،  های 
می  شناخته  کننده  مسحور  تاریخی  های  یادمان 
شود. این شهر که به خاطر سازه هایی که از ماسه 
سنگ صورتی ساخته شده است، بازدید کنندگان، 
محققین و عاشقان تاریخ را از گوشه جهان به سمت 

خود می کشد. 
وقتی به جیپور رسیدیم ابتدا ما را به یک رستوران 
بردند که انواع و اقسام غذاهای هندی وجود داشت 
تا  کنم  انتخاب  غذایی  چه  که  بودم  مانده  من  که 
که  بود  هم  برنج  نوعی  خوشبختانه  بخورم.  بتوانم 
ناچار شدم با یک سوپ خود را سیر کنم و اینجاست 
که تازه متوجه می شوی که چهل سال دستپخت 
خانم های منزل چه مزه ای داشته و دارد که ما قدر 

آن را نمی دانیم. 
به  را  ما  است  فیل سواری  نوبت  غذا  از صرف  بعد 
برای  فیل  رأس   20 حدود  که  بردند  ای  منطقه 
همین کار در نظر گرفته شده بود. من بخاطر ندارم 
که تاکنون این حیوان را از نزدیک دیده باشم و این 

حیوان هم یکی از عجایب خلقت خداست. 
ادامه دارد...

یادداشت های سفر به هند سرزمین عجایب

 علی جاویدپناه/در مسیر خیابان اسالمی تبار به طرف حسن 
آباد گذرگاهی روبروی درب اصلی آرامگاه فیض)ره( وجود دارد 
آنجا  در  سنگینی  ترافیک  روزها  اغلب  کم،  عرض  بدلیل  که 
همزمان  طور  به  را  ماشین  دو  ترّدد  امکان  و  شود  می  حاکم 

سلب می کند.
 این مسئله در موقع ظهر و شب نمود بیشتری دارد. به همین 
خاطر، وسایل نقلیه ناچارند قبل از رسیدن به این نقطه، یک 
طرف توقف کنند تا وقتی ماشین های روبرویی عبور کردند، 

مجدداً به مسیر خود ادامه دهند.
شاهدان عینی می گویند: »گاهی پیش آمده که رانندگان در 
از این  تا  اند  زمان های شلوغ، تا ۱5 دقیقه هم منتظر مانده 
گذرگاه یا بهتر بگوئیم گلوگاه رد شوند. صدای بوق و اعتراضات 

رانندگان هم که معموالً نُقل محل های ترافیکی است.«

همچنین در همسایگی حسن آباد جاده ای موسوم به »سالمت« 
وجود دارد که اواسط آن به یک پنج راهی می رسد. در آنجا 
و کتابخانه علی بن  بزرگ  تابلو که مسیر فین  غیر چند عدد 
امام محمد باقر)ع( را نشان می دهد، دیگر هیچ عالمت و چراغ 
به  تا  امر  رانندگی مؤثری دیده نمی شود. همین  راهنمایی و 
حال موجب تصادفات مختلفی به ویژه در موقع شب شده است.

اگرچه عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد. 
ولی مرسوم شده تا یک نفر در جاده ای خسارت مالی و جانی 
نبیند کسی قدم از قدم بر نمی دارد. نمونه اش جاده برزک، 
که خیلی ها در آن کشته شدند. امیدوارم اعضای شورای شهر 

با کمک راهنمایی و رانندگی و معاونت حمل و نقل شهرداری 
و دیگر عزیزانی که کاری از دستشان بر می آید، این دو مورد 
»گذرگاه فیض« و »پنج راهی جاده سالمت« را گوشۀ دفترشان 

بنویسند تا بلکه رفع شود.

ِگره ترافیکی در »گلوگاه فیض« و 
»پنج راهی جاده سالمت«

وحید حاج سعیدی

حقوق از  از  حمایت  سازمان 
کننده  تولید  و  کننده  مصرف 
دنیا  جای  همه  در  پنهان،  چه  شما  از  نیست  پنهان 
از  حمایت  حقوق  سازمان  یا  صنفی  های  انجمن 
مصرف کننده یک نهاد مستقل هستند که به حقوق 
تولید کننده کاری ندارد و فقط در راستای حمایت از 
مصرف کنندگان با شلوار مناسب، گام های اساسی بر 
می دارند و هر شرکتی را که بخواهد ملت را سرکیسه 
عرضه  از  کند،  فروشی  گران  کند،  فروشی  کم  کند، 
آب  ببرد،  باال  ساعتی  ها  قیمت  کند،  خودداری  کاال 
به  را  فرغون  و  ارابه  کند،  محصوالتش  قاطی  هوا  و 
خودرو  هزار  چند  کند،  قالب  مردم  به  خودرو  جای 

علی  قس  و  کند  احتکار  قطعه  کمبود  بهانه  به  را 
آورند  می  سرش  بالیی  و  کنند  می  داغ  نقره  هذا... 
را جمع  و دستگاهش  دم  می شود  مجبور  که طرف 
کند و شاگرد مغازه صافکاری شود یا در مترو رژ لب 

و سوزن نخ کن چینی بفروشد!
اما در بالد ما مافیای اقتصادی در همه سوراخ سمبه 
های اقتصاد رخنه کرده اند تا جایی سازمان حمایت 
از حقوق مصرف کننده در وهله اول از حقوق تولید 
کننده حمایت می کند بعد اگر جا داشت یک قمپزی 

هم در راستای حقوق مصرف کننده در می کند!
اینکه »  با وجود  این روزها هم که درجریان هستید 
مانند برف سفیده« سرانه   .  .  . تا بخوای مفیده  شیر 
مصرف شیر حسابی پائین آمده است و اوضاع لبنیات 

کاماًل شیر تو شیر شده است. 

روند  میلیاردی  های  جریمه  وجود  با  سوگمندانه 
افزایش قیمت ها کماکان ادامه دارند و اگر یک روز 

قیمت ها افزایش پیدا نکند جای تعجب است.
نظارتی  عزیزان  سایر  و  تعزیرات  دوستان  چند  هر 
همیشه جواب های پیش فروش شده در بساط شان 
دارند و افزایش نرخ ارز، جنون گاوی، افزایش قیمت 
بندی،  بسته  صنایع  و  شیشه  و  پالستیک  و  کاغذ 
های  کشتارگاه  تعطیلی  گوسفند،  و  گاو  صادرات 
و جوش  گاوی، حرص  زنگوله  قیمت  افزایش  سنتی، 
ها،  روی چمن  و  ها  مرتع  در  آفرود  ها،  گاو  خوردن 
گردن کلفتی سلطان گاو و علوفه، گردن کشی و زبان 
و  از جمله دالیل کاهش شیر  را   ... و  ها  گاو  نفهمی 

گران شدن لبنیات اعالم می کنند. 
یک  و  دارند  هم  عملی  اقدامات  البال  این  در  البته 
شرکت متخلف را ۷ میلیارد جریمه می کنند و پولش 
هم یواشکی به خرانه می رود! دست آخر آقای نوبخت 
به یک سوم کاهش  اعالم می کند درآمد کشور  هم 

می  دولت  شرمنده  فقط  هم  ما  و  است  کرده  پیدا 
شویم که چرا این قدر کم تحمل شده ایم!

علی ای حال از آنجایی که دوستان سلبریتی در همه 
نسخه  واقعاً  اهلل  خلق  برای  و  کنند  می  افاضات  امور 
می پیچند و اخیراً آمپول نالوکسان تجویز می کنند، 
ما هم این بار قصد داریم جا پای سلبریتی ها بگذاریم 

و کمپین یک ماهه » نه به دوغ« راه اندازی کنیم! 
هر چند زور ما به مافیای گاو و علوفه و لبنیات نمی 
سر  را  دوغ  سلطان  کم  دست  توانیم  می  ولی  رسد 
بقیه سالطین شیر فهم شوند و  تا  و  بنشانیم  جایش 

ماست ها را کیسه کنند!  
از  ندارد چون  فایده  هم  ماه  یک  از  بیشتر  در ضمن 
قدیم گفته اند» مست گاهی از می و گاهی ز دوغ. . . 
ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزکار!« ما شخصاً 
همان  برای  باشد  »می«  و  دهیم  می  ترجیح  را  دوغ 

جناب مولوی و اذناب مشارالیه...

گرانی لبنیات و زنگوله گاوی!

 ۹۷ آذر   2۸ چهارشنبه  روز  سیلک/  مردم 
خانه کسب و کار کاشان همایشی را در تاالر 
این  در  نمود.  برگزار  کاشان  دانشگاه  آزادی 
میراث  اداره  رئیس  کاشان،  فرماندار  برنامه 
دانشگاه  رئیس  کار،  وزیر  معاون  فرهنگی، 
و  استان  مسئولین  از  تن  چند  تنی  و  کاشان 

شهرستان حضور داشتند.
در  همایش  اجرایی  دبیر  حیدریان  میالد 
خانه  گفت:  سیلک  مردم  خبرنگار  با  گفتگو 
کسب و کار اولین مرکز مشاوره و کار آفرینی 
اجرای  به  فصل  هر  که  است  کار  خدمات  و 
همایش های با  موضوعات متفاوت می پردازد.
را  خود  های  ایده  افراد  گفت:  ادامه  در  ولی 
که  رسانید  ثبت  به  اینترنتی  از طریق سامانه 
مجموعا ۷۳ ایده به ثبت رسید و در نهایت با 
بررسی های طوالنی و طی مراحل متفاوت 5 

ایده به عنوان ایده برتر انتخاب شد.
در پنل پایانی این مراسم ایده پرداز ایده خود 
داوران متخصص  و در حضور  پرزنت کرده  را 
چالش  به  و  شده  بررسی  مرتبط  حوزه  در 
ما  مدت  بلند  هدف  البته  میشود.  کشیده 

عملی کردن ایده ها است.
وی به شاخص های در نظر گرفته برای ارزیابی 
با  آوری،تناسب  نو  شامل  و  کرده  اشاره  ایده 

و  برند سازی،  قابلیت  اقلیم،  با  محیط،تناسب 
توجیه مالی دانست.

در قسمتی دیگر، مدیرعامل خانه کسب و کار 
گفت: شرایطی مهیا شده است تا افراد جویای 
کار عالوه بر آشنایی با شخصیت خود در راه 
اندازی کسب و کار باتوجه به عالیق، تخصص 

و سرمایه انتخاب شغل داشته باشند.
به گفته وی متقاضیان می توانند با پنج تا ده 
کسب و کار جدید آشنا شوند و در یک رشته 

انتخابی شغل ایجاد کنند.
سال  یک  حاصل  طرح  این  افزود:  تکبیرگو 

فعالیت کارشناسان مجرب این دفتر است.
وی با اشاره به اهمیت زمان در اجرای طرح ها 
گفت: متقاضی کسب و کار به جای مراجعه به 
واگذاری  مجوز،  اخذ  برای  مختلف  های  اداره 
به یک  فقط  زا  اشتغال  تسهیالت  و همچنین 
مکان مراجعه خواهند کرد و تمامی کارها در 

یک زمان انجام می شود.
شرکت،  ثبت  اجرای  و  مشاوره  همچنین  وی 
ایده جدید  ارائه  بنیان،  دانش  اختراع شرکت 
خانه  های  برنامه  دیگر  از  را  کار  و  کسب  در 

کسب و کار دانست.
سرمایه  )ایده،  مخفف  ایساک  است؛  گفتنی 

گذاری، اجرا و کارآفرینی( می باشد.

خانه کسب و کار برگزار کرد
اولین همایش تخصصی ایساک با محوریت 

گردشگری و بافت تاریخی
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