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شورای ترافیک شهرستان پاسخ دهد:

ابهامات تابلوهای پارک خودرو 
درحاشیه خیابان ها

بالغ بر 100 هزار نفر از مردم 
کاشان »کارت ملی هوشمند« 

ندارند

در همایش حمایت از کودکان اتیسم 
عنوان شد

مجهول ماندن توانایی کودکان 
اتیسم در اثر فقدان امکانات 

آموزشی

نقدی به صحبت های نسنجیدۀ وزیر 
آموزش و پرورش در کاشان
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صفحه 2
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مطلبی روان شناسانه به قلم موسسه 
آرشیدا درباره ترنس ها

با حضور معاون اول رئیس جمهور ، وزیر 
نیرو و مدیرعامل آبفای کشور؛

بهره برداری از واحد دوم 
تصفیه خانه فاضالب شهری 

ایستگاه های دوچرخه شهری:

حمل و نقل سالمت محور 
یا دکوراسیون 

 ترافیک در اصلی ترین چهارراه شهر بیداد می کند. 
در بقیه خیابان ها و حتی کوچه ها هم وضعیت به 
همین منوال است. دکه سفید و چوبین در پیاده رو 
پر از دوچرخه های قرمز رنگ نگاه عابران را به سوی 
خود می کشاند. اما حتی یک نفر هم قدم به داخل 
و  توقف  عابران،  این  نظر  در  گویی  نمی گذارد.  ان  
نگاهی هرچند اجمالی به این دوچرخه ها، حتی به 

اندازه ویترین مغازه ها نیز ارزش ندارد.... 

صد میلیارد ریال کمک غیر نقدی به بقاع 
متبرکه

بسکتبال کاشان با بردی نفس گیر، نفس 
تبریز را گرفت

برداشتن پل هوایی میدان ولی عصر 
جان دانش آموزان را تهدید 

می کند

رئیس تعزیرات حکومتی:
بازرسی و نظارت وظیفه ما نیست

گزارش بازدید اهالی رسانه از خانه ملت
چه کسی روح مرا می فهمد ؟از صندلی های سبز مجلس تا مجلس شورای ملی
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صد میلیارد ریال کمک غیر نقدی به بقاع 
متبرکه

حجت االسالم اصغر توسلی گفت: خیرین این شهرستان در سال 
برای  نقدی  از 100 میلیارد ریال کمک های غیر  جاری بیش 
بازسازی و مصارف بقاع متبرکه این شهرستان اختصاص دادند.

مشارکت  کرد:  اضافه  کاشان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  رییس 
ها شامل مصالح ساختمانی، وسایل و تجهیزات مورد نیاز بقاع 
متبرکه و خدمات تبرعی است که به کمک ها و فعالیت های 

داوطلبانه و غیر نقدی زائران و نیکوکاران گفته می شود./ ایرنا

برداشتن پل هوایی میدان ولی عصر جان 
دانش آموزان را تهدید می کند

محدوده  ترافیکی  خطرناک  وضعیت  مورد  در  فر  پدرام  عفت 
میدان ولی عصر )عج( با برداشتن پل هوایی و تهدید جان ۸00 

دانش آموز به شهردار تذکر داد.
عضو شورای اسالمی شهر کاشان در این تذکر خطاب به شهردار 
کاشان گفت: اگر چه به محض شروع برداشتن پل پیاده روبروی 
فرمانداری تلفنی تذکر داده است اما بدلیل اهمیت موضوع و با 
توجه به تماس های اعتراضی تعدادی از شهروندان بویژه اولیای 
دانش آموزان بلوار شهید خادمی تکرار و تاکید میکند که برای 

تردد دانش آموزان تدبیری جدی اندیشیده شود.

بسکتبال کاشان با بردی نفس گیر، نفس 
تبریز را گرفت

تیم »خانه بسکتبال کاشان« عصر جمعه در بازی خانگی و رفت 
پلی آف لیگ دسته یک بسکتبال ایران در دیداری نفس گیر و 

پرهیجان برابر حریف تبریزی خود به پیروزی رسید.
بسکتبال دوست  تماشاگران  با حمایت خوب  که  بازی  این  در 
سفیدپوِش  شاگردان  بود،  همراه  پایانی  های  ثانیه  تا  کاشانی 
محسن مقدم در حالی نیمه اول را به پایان بردند که بر روی 
تابلوی سالن ورزشی تختی، نتیجه 31 - 23 به سود میهمان 

حک شد.
در نیمه دوم، بازی باز هم با برتری نسبی حریف تبریزی همراه 
بود اما » خانه بسکتبال کاشان » که تا حدود دو دقیقه به پایان 
در  بود  عقب  از حریف  امتیاز  چهار  اختالف  با  را  نتیجه  بازی، 
بازیکنان، تمرکز خوب و حمله  برابر کردن تالش  با دو  نهایت 
های برق آسا که حمایت عالی تماشاگر را نیز به همراه داشت 
نتیجه  با  برتری  به  تبریز«  توفارقان   « پوشان  ای  سرمه  برابر 

62 - 60 دست یافت./ کاشان آنالین

عوامل آلودگی هوای کاشان

 

در  صنایع  تجمع  و  صنعت  کاشان،  زیست  محیط  اداره  رئیس 
اطراف کاشان و فاصله کمتراز 20 کیلومتري و چسبیده صنایع 
به بافت منطقه مسکوني و سرویس هاي از رده خارج صنایع را از 
مهمترین عوامل آلودگي هواي کاشان اعالم کرد و گفت: یکي از 
مشکالت اصلي شهر کاشان عدم داشتن محدودیت شعاع براي 

استقرار واحد هاي صنعتي است.
و  وجودمعادن  طبیعي،  منابع  تخریب  هچنین  خادمی  حسین 
برداشت هاي سطحي از منابع و تردد خودروها، حذف پوشش 
تداوم  غبار،  و  گرد  تولید  هاي  کانون  به  ان  تبدیل  و  گیاهي 
خشکسالي ها ، نابودي منابع آب زیرزمیني و کاهش ذخائر آبي 
و تخریب پوشش گیاهي و نابودي سطح خاک و چراي بي رویه، 
حذف چشمه هاي آب و انتقال آب چشمه ها به مناطق دورتر، 
همچنین  و  آن  کردن  رها  و  کشاورزي  هاي  زمین  زدن  شخم 
هواي  آلودگي  عوامل  دیگر  از  را  کاشان  شهرستان  ترافیک 

شهرستان دانست. 
خادمی تصریح کرد: اگر مواظب آب و هواي کاشان نباشیم طي 

مدت 5 سال آینده کاشاني ها شرایط سختي خواهند داشت.
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کودکان  از  »حمایت  همایش  واثقی/  فرخنده 
سوی  از  بخوان«  نگاهم  »از  عنوان  با  اتیسم« 
انجمن اتیسم کاشان در روز 5 شنبه مورخ 27 
و  شهری  مسئولین  از  تن  چند  حضور  با  دی  

خیرین در دانشگاه کاشان برگزار شد.
اتیسم  انجمن  عامل  مدیر   - پور  خیامی  مریم 
کاشان- در سخنان خود  ضمن اشاره به همیاری 
امکانات  تامین  راستای  در  خیرین  و  مسئولین 
آموزشی برای این دسته از کودکان گفت: اتیسم 
هم مانند دیگر اختالالت به نوبه خود جذاب و 
بدیع است مشروط بر آن که بشناسیم و نسبت 

به آن بی تفاوت نباشیم.
اختالل   که  است  خوشحالی  جای  افزود:  وی 
که  صورتی  در  اما  است  درمان  قابل  اتیسم 
موقع  به  و  مناسب  زمان  در  درمانی  اقدامات 

صورت گیرد.
اما متاسفانه بسیار از افراد با این اختالل آشنایی 

این  برگزاری  از  انجمن  اهداف  از  و یکی  ندارند 
جهت  در  عمومی  افکار  کردن  معطوف  مراسم 
اشنایی بیشتر اقشار متفاوت با این اختالل است.
اتیسمی  از دیگر سو کودکان  خیامی پور گفت: 
فقدان  دلیل  به  اما  هستند  مستعد  بسیار 
آنان  توانایی  امکانات آموزشی و خدمات رفاهی 
والدین  نگرانی  مایه  این  و  است  مانده  مجهول 
درمانی،  گفتار  مرکز  در حال حاضر  است.  آنان 
از  اتیسم  سالن ورزشی و مدارس ویژه کودکان 

نیازهای ضروری انجمن است.
شهرستان  پرورش  و  آموزش  ریاست  ادامه  در 
کاشان از افتتاح مدرسه اتیسم خبر داد و افزود: 
به زودی دومین مدرسه اتیسم استان در کاشان 
و  بوده  کالس   6 دارای  که  شود  می  بازگشایی 
20  دانش آموز در این واحد آموزشی ثبت نام 
می شود. وی با توجه به کثرت کودکان متبال به 
اتیسم  تاسیس دیگر مدارس  اتیسم در کاشان  

را ضروری دانست.
انجمن اتیسم کاشان همچون دیگر سازمان های 
در  که  است  دولتی  غیر  تشکل  یک  نهاد  مردم 
مبتال  کودکان  از  حمایت  راستای  در   93 سال 
به اختالل اتیسم و اموزش آنها و آگاهی بخشی 
والدین و دیگر اعضای جامعه تاسیس شده است.

رشدی  اختالل  یک  ماندگی  خود  در  یا  اتیسم 
است که بر رشد طبیعی مغز در حیطه تعامالت 
ارتباطی تأثیر می گذارد  اجتماعی و مهارت های 
غیر  و  کالمی  ارتباطات  در  مبتال  کودک  و 
کالمی، تعامالت اجتماعی و فعالیت های مربوط 

به بازی دارای مشکالت است. 
آغاز  سالگی  سه  از  پیش  تا  اختالل  این  عالئم 

میشود و علت اصلی آن ناشناخته است.
در حال حاضر تعداد مبتالیان به این بیماری رو 
به افزایش است و طبق آخرین آمار جهانی از هر 

6۸ تولد یک نوزاد دچار این اختالل می شود.

   علی جاویدپناه/ حدود دو سال است که طرحی 
بمنظور مدیریت خودروهای پارک شده در حاشیه 
خیابان های کاشان در حال اجرا است و تابلوهایی 
»آذر  جدیداً  یا  و  پِی«  »سی  عنوان  تحت  هم 

پارک« در جای جای شهر نصب شده است. 
به  رسیدگی  »قانون  پشتوانه  به  که  طرح  این 
دارای  گذاشته  عرصه  به  پا  رانندگی«  تخلفات 
استفاده  ترافیک،  کاهش  جمله  از  هایی  مزیت 
عادالنه از فضای پارک و جلوگیری از انحصارطلبی 

و سدمعبر می باشد. 
ولی سؤاالت و ابهاماتی هم در این زمینه وجود دارد 
که باید مسئولین مربوطه در شورای اسالمی شهر، 
شورای عالی ترافیک شهرستان، اداره راهنمایی و 
رانندگی و معاونت حمل و نقل شهرداری به آن 

پاسخ بدهند. 
طبق ماده 15 قانون مذکور: 

برابر  که  ترافیک  پر  شهری  معابر  شبکه  »در 
توقف  ممنوعیت  رانندگی  و  راهنمایی  مقررات 
هماهنگی  عالی  شورای  تصویب  با  ندارد  وجود 
می توانند  ها  شهرداری  کشور،  شهرهای  ترافیک 
برای مدیریت پارک های مجاز حاشیه ای ابزارها 
)پارکومتر(  سنج  ایست  قبیل  از  الزم  وسایل  و 
از نیم  یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش 
شب   9 تا  صبح   7 زمانی  محدوده  در  ساعت 
پیشنهاد  به  آن  میزان  که  مناسبی  توقف  حق 
کشور  وزیر  تصویب  و  شهرها  اسالمی  شوراهای 
أخذ  به  مربوط  مقررات  طبق  بر  می شود  تعیین 
به  مجوز  بدون  توقف  نمایند.  دریافت  عوارض 

منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.
و  حاشیه ای  پارک های  مدیریت  نحوه  تبصره1ـ 
و  نحوه جذب  و  پرترافیک، شرایط  تعیین معابر 
آموزش به کارگیری متصدیان مربوطه به موجب 

عالی  شورای  توسط  که  بود  خواهد  آئین نامه ای 
با همکاری  و  ترافیک شهرهای کشور  هماهنگی 
هیأت  تصویب  به  و  تهیه  استانها  عالی  شورای 

وزیران می رسد.
تبصره2ـ صد در صد درآمد حاصل از این ماده پس 
قرار  ذی ربط  شهرداری  اختیار  در  خزانه  به  واریز  از 
در  )پارکینگ(  توقفگاه  احداث  جهت  تا  می گیرد 

همان شهر هزینه نماید.«
و اما سواالت قابل طرحی که ممکن است به ذهن 

هر شهروندی برسد این است که:
توسط  خودرو  ساالنه  عوارض  دریافت  وجود  با 
هزینۀ  تحمیل  مبالغ،  این  گرفتن  آیا  شهرداری 
اجرای  برای  آیا  نیست؟  رانندگان  برای  مضاعف 
تابلو در خیابان ها کار  یک طرح، نصب دو مدل 
عاقالنه ای است؟ آیا امکان نداشت که خودروهای 
پارک شده، تحت یک سیستِم واحد کنترل شوند؟ 
تابلوهای  روی  بر  شده  درج  زمانی  محدوده  چرا 

»سی پِی« و »آذر پارک« خالف آن چیزی است 
که قانون گفته است؟در آمد حاصل از اجرای این 
َصرف  دقیقاً  و  بوده  چقدر  االن  تا  ابتدا  از  طرح 
پارکینگ های شهر گردیده  از  احداث کدام یک 
است؟ بر اساس قانون، درآمد حاصله باید به خزانه 
آگاه،  مسئولین  از  یکی  گفته  به  ولی  شود  واریز 
پول ها بحساب مشترکی بین شهرداری و شرکت 
توجیهی  چه  مسئله  این  شود.  می  واریز  متولی 
دارد؟برای کسانی که بدلیل نداشتن پارکینگ در 
خیابان  کنار  در  را  شان  اتومبیل  ناچارند  منزل، 
احداث  عدم  جریمه  هم  بعضاً  و  کنند  پارک 
تدبیری  چه  اند،  داده  شهرداری  به  را  پارکینگ 
هزینه  روز  هر  نباشند  مجبور  تا  گرفته  صورت 
بابت  را  مبلغی  قباًل  که  کسانی  تکلیف  بپردازند؟ 
برچسب »سی پِی« پرداخته اند ولی حاال تابلوی 
دیگری را می بینند که وارد عرصه شده چیست؟

شورای ترافیک شهرستان پاسخ دهد:
ابهامات تابلوهای پارک خودرو در حاشیه خیابان ها

در همایش حمایت از کودکان اتیسم عنوان شد

مجهول ماندن توانایی کودکان اتیسم در اثر فقدان امکانات آموزشی

علی مستوری در گفتگو با خبرنگار مردم 
آمار سال 95  اظهار داشت: طبق  سیلک 
جمعیت کاشان 364 هزار نفر بوده که از 
باید  سال  پانزده  باالی  افراد  تعداد،  این 
هوشمند  ملی  کارت  دریافت  به  نسبت 
اقدام کنند که 142هزار و 909 نفر مرد 

و  139هزار و 939 نفر زن می باشند.
رئیس اداره ثبت احوال کاشان خاطرنشان 
آغاز   94 سال  از  طرح  این  اجرای  کرد: 
از 177هزار  بیش  به حال  تا  که  گردیده 
میان،  این  از  که  اند  داده  درخواست  نفر 
شده  داده  تحویل  کارت  عدد  هزار   151

از 3400 عدد هم آماده تحویل و  است و بیش 
23 هزارتای دیگر نیز آماده چاپ است.

احتساب جمعیت  با  کرد:  تصریح  مستوری  علی 
همچنین  و  شرایط  واجد  افراد  و  شهرستان 

شود  می  مشخص  اند  گرفته  کارت  که  کسانی 
هنوز حدود 106 هزار نفر از مردم کاشان برای 

کارت ملی هوشمند ثبت نام نکرده اند.
دو  نزدیک  ای  آینده  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
توسط  هوشمند  ملی  کارت  سیار  ایستگاه 

اندازی  راه  پیشخوان  دفاتر  و  پست  اداره 
برای  بزرگ  های  اداره  گفت:  شد  خواهد 
افراد  برای  بهزیستی  اداره  یا  کارمندانش 
تحت پوشش خود یا بیمارستان بهشتی یا 
کارگرنژاد برای بیماران خود یا اهالی یک 
روستا که امکان مراجعه و ثبت نام ندارند 
ایستگاه  تا  کنند  اعالم  ما  به  توانند  می 
و  شود  مستقر  آنجا  در  مدتی  برای  سیار 

کارهای الزم را برای ایشان انجام دهد.
رئیس اداره ثبت احوال کاشان تأکید کرد: 
با  دارند  مهلت  سال  پایان  تا  شهروندان 
اداره  www.ncr.irیا  سایت  به  مراجعه 
پست یا یکی از دفاتر پیشخواِن مجاز، نسبت به 
نمایند، درغیراینصورت  اقدام  این طرح  نام  ثبت 
با محدودیت  بانکی  انجام کارهای اداری و  برای 

مواجه خواهند شد.

بالغ بر 100 هزار نفر از مردم کاشان »کارت ملی هوشمند« ندارند

نشست  در  زاده  بالنی  سعید  سیلک/  مردم 
خبری خود با اصحاب رسانه کاشان، آمارهایی 
نهاد  از  را  سال  ماهه سوم  های سه  فعالیت  از 
به  آمار  این  در  وی  نمود.  ارائه  خود  امر  تحت 
که  نمود  اشاره  قاچاق  کاالی  فقره  پنج  کشف 
نفر   5 تعداد  این  از  بوده.  متهم  هشت  دارای 
این  گرفتند.  برائت  حکم  نفر  سه  و  محکوم 
پرونده ها که ملی و مهم محسوب می شوند در 
نهایت منجر به محکومیت معادل 7 میلیارد و 
۸40 میلیون ریال جزای نقدی گردیدند. بالنی 
را  این پرونده ها  نوع کاالهای قاچاق شده  زاده 

بادام، گردو، سیگار و لوازم خانگی نام برد.
مجموع  در  را  تخلفات  دیگر  به  رسیدگی  وی 
به  که  نمود  ذکر  فقره  ماهه سوم سال 343  سه 
محکومیت 12 میلیارد و 600 میلیون ریال جزای 

در  زاده  بالنی  سعید  است.  گردیده  منجر  نقدی 
پرونده  تعداد  گفت:  بهداشتی  های  پرونده  مورد 
که  بوده  فقره  این مدت 12۸  در  بهداشتی  های 
790 میلیون ریال جزای نقدی در پی داشته است.
در  که  کاال  و  خدمات  پرونده   190 مورد  در  او   

سه ماهه سوم سال رسیدگی شد توضیح داد: 
71 مورد آنها گرانفروشی، 57 مورد عدم درج 
 35 و  تقلب  و  فروشی  کم  فقره   27 قیمت، 
فقره شکایت  شاکی خصوصی داشته که در 
شاکی  به  استرداد  و  نقدی  جزای  مورد  این 

صورت گرفته است.
مورد  در  کاشان  حکومتی  تعزیرات  رئیس   
کلیت وظایف این نهاد گفت: وظیفه تعزیرات 
بلکه  نیست  نظارت  و  بازرسی  حکومتی 

رسیدگی به تخلفات و شکایات است. 
وی اضافه نمود: با این همه به دلیل همکاری 
علوم  شهرداری،  مانند  نهادهایی  با  همراهی  و 
تا  جاری  ماه  از  ما  و...  انتظامی  نیروی  پزشکی، 
یک ماه بعد از عید نوروز دو نوبت در ماه به کار 

بازرسی می پردازیم.

رئیس تعزیرات حکومتی :
بازرسی و نظارت وظیفه ما نیست

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

و  خط ارتباطی   55456384 09162850642 
الکترونیکی     پست  mو  a r d o m e s i a l k @

gmail.com و همچنین مراجعه به پایگاه خبری 
 www.payk-sialk.ir آدرس   به  سیلک  پیک 
نظرات ، دیدگاه ها و انتقادات خود درباره محتوای 
احوال  و  اوضاع  چنین    هم  و  نامه  هفته  مطالب 
اقتصادی و   ، ، سیاسی  اجتماعی   ، امور فرهنگی 
عمرانی شهر و محله خود را با ما در میان بگذارند.

مسجد جامع را دریابید 
اسالمی  جمهوری  سیمای  و  ها  رسانه  و  اخبار  در 
خطر  در  و  کف  رفتگی  فرو  و  سقف  خوردگی  ترک 
شده  مطرح  کاشان  جامع  مسجد  گرفتن  قرار 
فرهنگی  میراث  مسئولین  گفته  به  که  بنا  این  بود. 
واقع  در  و  است  قمری  هجری   466 سال  به  متعلق 
می  شمار  به  کشور  قدیمی  دار  تاریخ  مناره  سومین 
رود آیا رواست که چنین بنای ارزشمندی در دست 
قرار گیرد که  امنایی  یا هیأت  و  یک هیئت مذهبی 
معلوم نیست چه کسانی هستند و چقدر در قبال آن 
مسئولیت دارند. اصال وقتی که خودتان می فرمایید 
برای مرمت آن پیشنهاد اعتبار ملی داده شده است 
آیا شخصی از متولیان حاضر به هزینه کردن خواهد 
بود؟ اکنون زمان آن فرا رسیده است که این مسجد از 
استفاده برای یک هیئت مذهبی و روضه خوانی خارج 
قرار  توریست  بازدید  بلیط مختص  با فروش  و  گردد 

گیرد.367۸...0914

تاسیس رشته سینما و تلویزیون در
 دانشگاه های کاشان

با سالم و درود خدمت شما؛
من در سن 24 سالگی مجبور شدم به اراک بروم تا 
در آنجا رشته کارگردانی سینما که تنها رشته مورد 
انجمن  به  بخوانم؛ در 1۸ سالگی  را  ام هست  عالقه 
در  سال  دو  حدود  و  رفتم  کاشان  جوانان  سینمای 
آنجا هنرجو بودم و در نهایت به من مدرک بلند مدت 
برای  مدرک  این  خب  ولی  گردید،  اعطا  فیلمسازی 
کسانی که به قول معروف پارتی ندارند خیلی کارآمد 
خیلی  اینکه  مطلب  لپ  نیست،  زیاده حرفی  نیست. 
ها دنبال این بودند که در دانشگاه کاشان درس ها یا 
هنرهای سینمایی فرابگیرند که مدرکش معتبر است 
اما خب نیست، چرا نیست؟ برخی می گویند چون 
کاشان شهر مذهبی است اما من قبول ندارم و اعتقاد 
دارم رئیس کل دانشگاه آزاد واقعا نمی داند چند نفر 
در کاشان و آران و بیدگل و اطراف عالقه مند هستند 

رشته های سینمایی را فرابگیرند.
به ذهنم رسید امضا جمع کنم و بعد هفته نامه شما 
را دیدم گفتم با شما مطرح کنم شاید راهکار بهتری 
ها  خیلی  و  نمیگویم  دروغ  کنید  باور  باشید؛  داشته 
و  تلویزیون هستند  و  دنبال رشته سینما  در کاشان 
تنها راه برای فهمیدن این مهم یا جمع کردن امضا 
است یا نظر سنجی... حداقل برای کسانی که در آینده 

میخواهند سینما و تلویزیون بخوانند امید باشید.
از طرف خودم و دوستانم که موقعیتش را ندارند مثل 

من به شهر دیگری بروند از توجهتان ممنونم.

حاال که زمستان است به فکر تابستان درختان 
خیابان باشید

به  نیاز  خیابان  درختان  و  است  زمستان  که  اکنون 
کشی  لوله  با  تا  است  مناسبی  فرصت  ندارد  آبیاری 
برای  ،تدبیری  فرعی  های  خیابان  به  اتیلن  پلی 
آبیاری این خیابان اندیشیده  شود.  لوله کشی پلی 
خواهد  تانکر  با  آبیاری  از  ارزانتر  مراتب  به  اتیلن  
وجود  تصادف  و خطر  آب  رفت  هدر  آن  در  که  بود 

دارد.6911...0915

خط برگشت پساب تصفیه شده چه شد؟
برگشت  کاشان خط  شهرداری  مشارکت  با  بود  قرار 
پساب تصفیه شده فاضالب اجرایی شود تا شهرداری 

کمتر از آب چاه های عمیق خود استفاده کند .
از سوی دیگر باید  آبی که از حفره های زیرزمینی 
این کار  .اگر  باز گردد  اولش  کشیده شده به جایگاه 
صورت نگیرد شبکه فاضالب نه تنها  سودمند نخواهد 
داشت.  خواهد  بر  در  نیز  منفی  عواقب  بلکه   بود 
از حوزه  تصفیه شده  پساب  عمال  که   بدین صورت 
شهری خارج خواهد شد. این درخواست هم تقاضای 
قولی  هم  و  است  فن  اهل  نظر  هم  است،  مردمی 
یکی  هم  و  داده.  مردم  به  شهرداری  خود  که  است 
از تعهدات شهرداری  در برابر این پروژه عظیم بوده 

است.625۸...0933

صدای مردم سیلک

دعوت به همکاری
تحریریه  کادر  تکمیل  جهت  سیلک  مردم  نامه  هفته 
خود از عالقمندان به فعالیت های مطبوعاتی در حوزه 
فرهنگی ، ادبی ، اجتماعی و اقتصادی  دعوت به عمل 

می آورد .   55456384-85
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اتومبیل کرایه  امتیاز یک واحد خدمات  یک سال قبل 
را از ورثه ابو الشهیدین خریدم . صاحب ملک این واحد 
صنفی با تمسک به قانون اختصاص آژانس به این محل 
و منع قانونی هرگونه جابجایی ، روز به روز بر کرایه ملک 
افزود تا این که دیگر قادر به پرداخت کرایه بیشتر نشدم 
بیرون  را  کارم  دفتر  وسایل  آمیزی  تحقیر  به طرز  او  و 
ریخت و مکان را به رویم بست.  به اجبار به سمت دیگر 

خیابان در فاصله 16 متری نقل مکان نمودم.
این  به  کرایه  اتومبیل  خدمات  صنف  اتحادیه  اکنون   
نقل مکان معترض گشته و طبیعتا از انجام امور اداری 
کار از جمله صدور جواز کسب و دیگر تشریفات اداری 
را  مشکل  این  حل  صنف  رئیس  ورزد.  می  خودداری 
منوط به بازگشت به محل قبلی یعنی در چنگال مالک 

طماع و  زیاد خواه میداند . 
این اتحادیه در صورتی این جا به جایی را بالمانع می 
دانند که قوانین بنگاه های جدید التاسیس در مورد آن 

اعمال و رعایت شود.  
پارکینگ  متر  داشتن حداقل 250  قوانین  این  از  یکی 
برای ماشین های کرایه ای می باشد. پر واضح است که 
از  ای  نقطه  زمینی در چنین  اجاره ی چنین  یا  خرید 
شهر وجود دارد و اگر هم باشد  دارندگان چنین شغلی 

قادر به خرید آن نمی باشند.
تاکسی  آژانس  واحد  که 120  در حالیست  اینها   همه 
تلفنی در شهر وجود دارد که بیشتر آنها هم تغییر مالک 
داده اند و هم در خود محل جابه جا شده اند و هرگز کسی 
آنان را ملزم به داشتن پارکینگ نکرده است گفتنیست 
این  برای خرید  اینجانب  بر هزینه های خود  که عالوه 
آژانس، نزدیک به 10 نفر از رانندگان از این شغل و محل 
ارتزاق می کنند که اکنون در کنار خیابان و با یک تلفن 
کار می کنند و به قول معروف در این وانفسای  گرانی، 

شغلشان در معرض خطر قرار گرفته است.

اتحادیه صنف اتومبیل کرایه:
همه چیز قانونی بوده است 

صنف  اتحادیه  با  ما  همشهری  این  شکواییه  پی  در 
ماجرا  چون  و  چند  از  و  گرفتیم  تماس  کرایه  اتومبیل 
گوید:  می  صنف  این  رئیس  فرشچی  آقای  پرسیدیم. 
انتظامی و پلیس راهور،   طبق قانون شهرداریها، نیروی 
متر   250 حداقل  باید  تلفنی  تاکسی  آژانسهای  کلیه 
اتومبیل های آنان  تا  پارکینگ در اختیار داشته باشند 

حاشیه خیابان ها را اشغال نکند.
پس چرا بیشترشان فاقد این پارکینگ هستند؟

روزی که این جواز های قدیمی صادر گردیده این شغل 
به آزادگان ،جانبازان و خانواده های شهید اعطا گردید. 
در آن زمان هنوز این قانون مصوب نگردیده بود. ضمن 
اینکه شهر به شلوغی امروز نبود. بعدها مقرر شد، هرکس 
متقاضی ایجاد آژانس تاکسی تلفنی باشد، پارکینگی به 
از  یکی  این  کند.  معرفی  مترمربع   250 حداقل  اندازه 

شرایط صدور جواز کسب می باشد.
آنان  جواز  انتقال  یا  قدیمی  های  آژانس  مورد  در 

چطور ؟
نظر  از  انتقالی  و  نقل  که  آنجایی  تا  قدیمی  های  جواز 
مالکیت یا تغییر موقعیت مکانی نداشته باشند و نیازی 
به تجدید یا صدور جواز ندارند، ما هم کاری با آنها نداریم.

و در این مورد خاص .....؟
نموده  فوت  بوده  بنامش  مورد کسی که  جواز  این  در 
است . ورثه قصد فروش و انتقال امتیاز آژانس را داشتند. 
را  شرایط  تمام  صراحت  با  من  آمدند.   ما  نزد  به  آنها 
فروختند  را  آژانس  امتیاز  ندادند.  گوش  آنان  اما  گفتم 
و شخصی خریده است.  همزمان محل دفتر آژانس که 
از همه بدتر  یافته است و  استیجاری بوده تغییر مکان 
پس از آن نیز مورد معامله به شخص ثالثی فروخته شده 
که در این خصوص هم اتحادیه صنف اخطار داده بود و 

توجهی نشد. 

 مردم قبل از هر خرید مورد معامله را بررسی 
کنند

رئیس صنف اتومبیل کرایه می گوید: مردم قبل از اینکه 
امتیاز این گونه مشاغل را خریداری کنند به اتحادیه سر 
بزنند قوانین را بررسی کنند همانطور که کسی خانه ای 
را قبل از خرید به شهرداری می رود.  از میزان بدهی 
های آن مطلع می گردد . از عقب نشینی آن یا در مسیر 
و  شهرداری  از  هایش  بدهی  میزان  و  بودنش  خیابان 
دیگر سازمان ها استعالم می گیرد، در مورد دیگر مشاغل 

شهری هم باید چنین حساسیتی وجود داشته باشد.

 مشاغلی که نیاز به پارکینگ دارند 
می  کرایه  اتومبیل  اتحادیه صنف  رئیس  فرشچی  آقای 
از  بعد  تا  گردیده  تصویب  امید  بدان  قانون  :این  گوید 
مدتی آژانس های تاکسی تلفنی همگی دارای حداقلی 
آموزشگاه  درباره  است  همینگونه  باشند.   پارکینگ  از 
نمایشگاه  و  معامالتی  بنگاههای  رانندگی،  تعلیم  های 
های فروش اتومبیل . بدان امید که شهر در آینده  سرو 

سامانی پیدا کند.
ازآن جهت  مردم سیلک: مطرح شدن چنین موضوعی 
خط  شاهد  روزها  این  در  اتفاقا  که  است  اهمیت  حائز 
کشی و شماره گذاری حاشیه خیابان های شهر هستیم. 
هدف یک جمله است: » حاشیه خیابان متعلق به پارک 
ماشین،  معامالت  های  بنگاه  ها،  آژانس  های  ماشین 
تعلیم رانندگی و کسبه نیست. پارک در حاشیه خیابان 
ها برای همه شهروندان است، به شرط آنکه نیم ساعت 

باشد بیشتر از آن هزینه بر است. «

هجدهم  گذشته  هفته  شنبه  سه  قرائتی/  مسعود 
دی ماه جمعی از خبرنگاران کاشان مهمان سیدجواد 
،تا  بودند  اسالمی  شورای  مجلس  در  نژاد  ساداتی 
قانونگذاری  نحوه  و  کشور  پارلمان  فضای  نزدیک  از 

نمایندگان را در خانه ملت تماشا کنند . 
زده  حدس  که  بود  همانطور  چیز  همه  ورود  بدو  در 
بودیم  به گونه ای که ترجیحاً همه محتویات جیب و 

لباس را باید تخلیه و داخل اتوبوس جا بگذاریم .
بود  آشنا  محیط  این  با  بیشتر  که  همراهان  از  یکی 
میگفت : این دیوارهای بتنی پیش ساخته هم تازه کار 
گذاشته شده و شکل و شمایل محوطه جلوی مجلس را 
تغییر داده. تا پیش از حمله داعش، اینجا محل عبور و 
مرور ماشین ها به انضمام محوطه ای بود که معترضین 
می توانستند در جلوی مجلس تحصن یا تظاهرات کنند.

مرد بلند قامتی که لباس شخصی مرتبی به تن داشت 
به استقبال ما آمد و تدارکات ورود ما را مهیا می ساخت. 
در آخرین درب ورودی به صحن مجلس یونیفرم پوشی 

مقررات ورود و حضور را گفت. 
گروه های  از  یکی  برای  ها  توصیه  این  که  گونه ای  به 
از  ای  منطقه  خیرین  و  متمولین  از  که  بازدیدکننده 
از  گران آمد. دست آخر هم یکی  بودند ظاهراً  تهران 
آنها که ثقل سامعه و بیش فعالی داشت بلندبلند لب 
به اعتراض گشود که: آقا ما اصال داخل نمی شویم و از 

همین جا برمی گردیم.

ساداتی نژاد در قامت میزبانی شاد 
خیرمقدم  و  مخصوص  جایگاه  در  ما  جلوس  از  پس 
تشریفاتی  و  ما  قعود  و  قیام  و  ریاست مجلس  توسط 
که یادمان داده بودند، خیلی زود عکس گرفتن و این 
طرف و آن طرف رفتن ها و بی نظمی ها شروع شد. 
اخطارهای رئیس دفتر نماینده و گارد مجلس هم افاقه 
به  نژاد  ساداتی  زود  اینکه خیلی  تا  کرد.  نمی  زیادی 
بسیار  خندانش  و  شاد  چهره  آمد.  مهمانانش  میان 
راضی به نظر می رسید و سعی داشت که به مهمانانش 
خوش بگذرد. تقاضای مصاحبه ها و عکس گرفتن را 
رد نمی کرد. غیر از خودش بعضی از همکارانش مانند 
نماینده نوشهر و چالوس دلیجان و...که از قضا روسای 
کمیسیون های مهمی همچون بودجه و تلفیق بودند به 
دیدار جمع آمدند و خوش و بش کردند این نان قرض 
دادن حتما باید بعدا توسط نماینده ما هم جبران شود.  

شاید هم قرض داده ایم و حاال قرض ادا میشود.

از بی نظمی نمایندگان تا بی نظمی تماشاچیان 

خیر ! شلوغی ،عکس گرفتن و سواالت بچه ها تمامی 
ندارد زیرا آنها می دیدند که آن پایین  در صحن مجلس 
همه  در رفت و آمد و در حلقه های سه چهار نفری 
مشغول خوش و بش هستند و عده ای روی صندلی ها 

چرت میزنند.
 از تنها دوستم در همین نشریه که مدام یک جا نشسته 
و همه چیز را تماشا و رصد می کرد پرسیدم چه دیدی و 
شنیدی ؟گفت: خالصه بگویم خیلی کسل کننده است! 
با این که قانون مهمی را می خواهند به تصویب برسانند 
وزیر  های  با وجود صحبت  و  نیاورد  رأی هم  البته  و 

ارشاد اما کسی گوش نمی دهد.
دادند  ترجیح  دفترش  رئیس  و  ساداتی  مدتی  از  بعد 
جمع را به سالن مجاور هدایت کنند. در آنجا طی یک 
نشست خبری کوتاه موضوع بی توجهی نمایندگان را 
ماه ها  الیحه  این  گفت:  پرسیدم  شهرمان  نماینده  از 
پیش مطرح گردیده، موافق و مخالف هم معلوم است. 
پاره کردن  گلو  این همه  به  لزومی  پرسیدم پس چه 
دارد؟ پاسخ داد: اینها  فرایند قانونگذاری است و در همه 

کشورها نیز چنین است .
حتی  وقتی خودش نوبت نطق میان دستور داشت ، 
وضعیت به همین منوال بود. با اینکه سعی کرده بود 
تمام خواسته های همشهریانش را در تمام ادوار مجلس 
تا جلوی همشهریان  بیان کند  یکجا  تمام دولت ها  و 

تفاوتی  وضعیت  نیاندازد  قلم  از  را  چیزی  مهمانش 
نداشت.  فقط شاید حضور ما باعث شده بود که رئیس 
را  تمام شدن"  "وقت  اخطار  و  کند  آبروداری  مجلس 

ندهد. 

دعوت به ناهار تنها راه نجات 
می  که  بود  راهی  تنها  خداحافظی  و  ناهار  به  دعوت 
توانست ساداتی نژاد  را از چنگال این مهمانان سمج و 
پرحرف و لبریز از سوال نجات دهد. حتی اگر ساعت 

11 و نیم باشد. 
تیزبین  از چشم   مجلس  پرسنل  اپل  گوشیهای  برق 
و  آخرین  این  و  بود.  نمانده  مخفی  ما  همراه  خانم 
مهمترین سوالی بود که پاسخش را از وکیل خود در 

خانه ملت میخواستند !!!

مردمان گرفتار و آویخته به مجلس 
مانند  را دیدم  از آخرین گیت، سالنی   هنگام خروج 
به  ازدحام جمعیت، صدا  از  که  ترمینال  انتظار  سالن 
صدا نمیرسید. این ها مردم گرفتاری بودند که دست به 
دامان نمایندگان شهر خود شده بودند، به امید فرجی 

در مشکالتشان.
 30( خود  نماینده  با  چگونه  مردم  تهران  در  نمیدانم 

نماینده برای 12 میلیون نفر( تماس میگیرند.

مسجد سپهساالر تنها میراث تهران قدیم
مسجد  همان  یا  مطهری  شهید  عالی  مدرسه   
سپهساالر در کنار مجموعه مجلس جدید و قدیم و 
در خیابانی با ساختمان های یک و دو طبقه و مغازه 
های خاص تنها مکانی است که خاطرات تهران قدیم 
را زنده می کند و تا آنجا که سن ما  قدمی دهد ذهن را 

به فضای پهلوی دوم می برد.

مجلس قدیم و موزه امروز 
مجلس شورای ملی که همان مجلس مشروطه است 
،تا سال 57 در همین مکان دائر بود. این مکان اکنون 
از  آسانتر  آن  به  ورود  که  گشته  ای  موزه  به  تبدیل 
ورود به مجلس فعلی نیست. پشت نرده هایی که نماد 
درب  و  کشیده اند  بتنی  دیواری  است  قدیم  مجلس 
چوبی ورودی اصلی فقط دکوری است که کسی از آن 
رفت و آمد نمی کند دو عدد شیر و خورشید برنجی 
بر سر در مجلس بود که آنها را پیاده و به حیات داخل 
از روی کمر شیرها  را هم  بعدا  خورشید ها  برده اند. 
برداشته به ویترین موزه انتقال داده اند.  بدین ترتیب 
که شاید آرم قدیم ایران یعنی شیر و خورشید به اذهان 
متبادر نگردد.  ولی جای شکرش باقی است که هنوز 
شیرها خلع سالح نشده و هنوز  شمشیری آخته در 

دست چپ هر شیر دلبری می کند.

مجلسی کوچک ولی شیک و  زیبا 
 بهترین و صحیح ترین کاری که کرده اند همین تبدیل 
ارزشمندی  آثار  آنجا  در  است.  موزه  به  قدیم  مجلس 
همچون پرچم پاره شده مشروطه خواهان کرمان، دست 
فرمان مشروطیت  و عالئم عدل مظفری،  آثار  و  خط 
،تکه ای از توپ شلیک شده به مجلس توسط محمدعلی 
شاه، لباس های گران قیمت و نقاشی های کمال الملک 
زیر  در  می شود.  حفظ  دیگر  ارزشمند  شیء  دهها  و 
مجلس که به گفته راهنما روزگاری یکی از حمام های 
تهران بوده، مجسمه هایی از مدرس، میرزای شیرازی، 
آیت اهلل کاشانی، مصدق، رضاشاه، تیمورتاش و چند تن 
دیگر آنقدر طبیعی ساخته شده که گویی خود این افراد 
هستند. و باالخره به صحنه اصلی مجلس می رسی و 
اما در عین حال  می بینی که چقدر ساده و کوچک 
زیبا و شیک بوده است. اصال نمی توان تصور کرد که از 
مشروطه تا سال 57 نمایندگان مردم در این مکان بر 
روی این صندلی های چوبی به چه امور مهم و مشکلی 
می پرداخته و چه تصمیمات حیاتی برای کشور می 

گرفته اند.

گزارش بازدید اهالی رسانه از خانه ملت

از صندلی های سبز مجلس تا مجلس شورای ملی
نامه های خوانندگان

ادامه یادداشت چاپ قبل : قسمت هشتم
دوزی  سرمه  کارگاه  به  را  ما  ناهار  صرف  از  بعد  آرایی/  جهان  جواد 
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 70×50 سانتیمتر یا 3×2 متر و البته نسبتاً گرانقیمت. بسیار 
مایل بودم یکی از آنها را بخرم ولی مردد بودم. کوچکترین سایز آن 300 
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 می کردیم 
نگاهم به عکس یکی از تابلوها افتاد با 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 
نقره  گردنبند  یک  عیال هم  که  است  تذکر  به  الزم  و  کردیم  کارت  به 
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. 
هم  این  که  رفتیم  سرخ  قلعه  به  دوزی  سرمه  کارگاه  از  بازدید  از  پس 
در سال 1636  اکبرشاه  به دست  است  هند  های  عجایب ساختمان  از 
میالدی ساخته شده است. به این ساختمان الل قلعه یا 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. 
این قلعه مستحکم که از سنگ و ماسه سرخ با دیوارهایش به طول5/2 
کیلومتر، شهر سلطنتی گورکانیان را در خود جای داده است. این قلعه 
شامل تعداد زیادی کاخ افسانه ای از جمله کاخ جهانگیر و خاص محل 

که توسط شاه جهان ساخته شده است. شامل سرسرای تماشاگران، مانند 
دیوان خاص و دو مسجد زیبا است. در قسمتی از این 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 40 سال پیش و با آن امکانات کم، چگونه 
دست بشر و نبوغ آن چنین کارهایی را انجام می دهد که پس از سال 
با جذب  قرار می گیرد و هم دولت ها  آثار جهانی  های سال هم جزء 

توریست در این مکان ها درآمد زایی می کنند. 
دوران  این  در  و هنرمندان  افکار  و  ها  انسان  آن  این که چرا  و عجیب 
مدرن، نیستند یا کم هستند به یاد کالمی از دوست بزرگواری افتادم که 
در مورد آثار جاودانه اصفهان که به دستور شاه عباس و با 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 
کارهای هنرمندانه و بزرگ انجام دهند. خیلی راه دور نرویم و ببینیم در 

طول سال های پس از صفویه و زندیه و کمی 
هم قاجار، چه آثاری در این کشور پدید آمده 
باشد. هر  اند که ارزش جذب توریست داشته 
چه به اطراف نگاه کنیم بنایی مهم دستگیرمان 

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

خوبی به جای بگذارد؟
این  در  بخواهیم  اگر  ولی  است  مثبت  جواب 
صد سال بیاندیشیم چیزی در حد پل ورسک 
ذهن  به  تهران  میالد  برج  یا  آزادی  میدان  یا 
است،  مشخص  کاماًل  علت  شود.  نمی  متبادر 
نگر  آینده  که  مدیرانی  ناکارآمد!!  مدیران 
هنرمندان  و  هنر  با  سنخیتی  هیچ  و  نیستند 
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 می شویم، ساعت 
حدود ۸ شب ما را به تماشای تئاترشو می برند این برنامه که تلفیقی بود 
از تئاتر زنده، موسیقی همراه با رقص و فیلم سینمایی و عجیب تماشایی 
بود. ورودیه به این تئاتر 2500 روپیه بود. برنامه ای که من تاکنون به 
اینگونه ندیده بودم. یک سالن بسیار مدرن با 52۸ صندلی و مجهز به 
ترجمه همزمان با ده زبان زنده دنیا. سالن پر شده بود از جمعیت و انچه 
من دیدم تمام شرکت کنندگان توریست بودند و حتی بعضی از 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 اصلی آن محبت تاج )The Mahabbat at taj( نام داشت و مربوط 
به داستان عشق اکبرشاه و ممتاز محل بود. افسوس که اجازه فیلمبرداری 
بانوی  برنامه حدود 40  این  از  در قسمتی  دادند.  نمی  و عکس گرفتن 
هندی با لباس متحد الشکل و با پوشش کامل برای جشن عروسی ممتاز 
محل و اکبرشاه با رقص و موسیقی برنامه¬ای بسیار زیبا اجرا کردند و 
انصافاً یک اثر هنری بسیار زیبا بود. پس از پایان مراسم حدود دوازده 

شب به هتل می¬رسیم تا آماده شویم فردا به جیپور برویم. 

یادداشت های سفر به هند سرزمین عجایب

سید  آذر   29 پنجشنبه  شامگاه  جاویدپناه/  علی 
مراسمی  در  پرورش-  و  بطحایی-وزیرآموزش  محمد 
با حضور مدیران مدارس و خیرین مدرسه ساز که در 

پزشکی  علوم  کاشان برگزار شد گفت: »اگر دانشگاه 
گیرند،  می  یارانه  که  افرادی  از  نیمی  ماه  یک 
سیستم  هزینه  صرف  را  خود  یارانه  داوطلبانه 
گرمایشی  مشکالت  کنند،  مدارس  گرمایشی 

تمام مدارس حل می شود.«
من نمی دانم این مطلب به گوش آقای وزیر خواهد 
رسید یا نه. اگر رسید که چه بهتر. در غیر اینصورت 
باشد برای همفکران و هم زبانان او در هر لباس و مقام 

و منصب و نهادی که هستند.
آقای وزیر!

شما را به مقدساتتان َقسم، این بیانات گوهربار را جای 
دیگر تکرار نکنید. نسل حاضر به اینگونه اظهارنظرها 

می خندد.

تا هر مسئولی  باب شود  فکر،  این طرز  نکنید  کاری 
که با مشکلی مواجه شد راه حلش را در حذف یارانه 
ها ببیند. یارانه ای که صرفنظر از ایرادها و اشکاالتش 
افزوده  آن  به  هم  ریال  یک  سال،  هشت  طول  در 
نشده و به مرور هم در نحوه پرداختش تأخیر بوجود 
آمده، دیگر چه ارزشی دارد که شما هنوز نگاهتان به 

چندرغاز پول است؟
این سخنان نسنجیده چیست که بر زبان می آورید؟ 
حضرتعالی با اعتماد به نفس کامل طوری صحبت می 
کنید که انگار عده ای از دانش آموزانی که در زاهدان 
بخاطر نبود سیستم گرمایشی مناسب، خود و کالس 
شان در آتش سوخت، باعث و بانی اش کسانی اند که 
یارانه می گیرند و از این مبلِغ ناچیز چشم پوشی نمی 

کنند تا آنجا سر و سامان یابد.
عالیجناب!

خوب  هم  خیلی  و  ندارد  اشکالی  نوع  هم  به  کمک 

است. من به سهم خودم حاضرم نه تنها یارانه، بلکه 
یک مبلغی هم روی آن بگذارم تا یک دردی دوا شود. 
ولی از کجا معلوم که این تشنگی شما فروکش کند؟ و 
فردا مجدداً به بهانۀ دیگر مثل سیستم سرمایشی و نو 
کردن میز و نیمکت و رسیدگی به وضعیت بهداشتی 

و غیره این حرف را نزنید؟
ملت  کیسۀ  از  دارید  دوست  چرا  شما  امثال  و  شما 
خرج کنید؟ ُخب کمی هم از خودتان مایه بگذارید. 
اگر خود و دیگر وزراء و مقامات عالیه، یک ماه نصف 
حقوقتان را نگیرید و صرف آن امور کنید، چطور می 
شود؟ باور بفرمائید اگر کمی از حقوق های آنچنانی 
بکاهید،  بیهوده  های  همایش  و  اضافی  های  خرج  و 

بسیاری از مشکالتمان رفع می شود.

حال من بی برگ نوا را چه شناسد؟
آن سرو که آگاه ز تاراج خزان نیست؟

نقدی به صحبت های نسنجیدۀ وزیر آموزش و پرورش در کاشان
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