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پذیرش آگهی در هفته نامه »مـردم سیـلک« 
و پایگاه خبری» پیـک سیـلک«
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وضعیت آب، برق، گاز و 
پیشرفت های آن بعد از انقالب 

اسالمی

خوانش اجتماعی  زنان در چهل 
سالگی انقالب

کاشان و ماجرای آب و بزرگراه، 
از ادعای معاون اول تا 

حقیقت ماجرا 

افتتاح 3 اقامتگاه بوم گردی در 
بخش کویرات شهرستان 

آران و بیدگل

افزایش 100 درصدی قیمت 
زمین و ملک در کاشان
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طرح پارک حاشیه خیابان ها در صحن شورا

تصویب کردیم
  اما جزئیات آن را 

نخواندیم
 

اعضای شورا از طرح پارک حاشیه خیابان ها، اظهار 
بی اطالعی می کردند و مدعی بودند که در مقابل 
عمل انجام شده قرار گرفته اند و جزئیات آن به شورا 
کلی  تأیید  و  تصویب  از  شهردار  ولی  است  نیامده 
باألخره  اینکه  تا  گفت.  می  سخن  تیرماه  در  طرح 
علی رسول زاده تیر خالص)!( را زد و گفت: »بله دو 
تا مصوبه کلی داشته ایم و قطعاً آقایاِن ]شورا[ باید 
در امضای آن دقت می کردند. من اشتباه کردم که 
اعتماد نمودم.«...                               صفحه 2

سومین جشنواره پخت غذاهای 
بومی محلی کاشان برگزار شد

سازمان بیمه سالمت به دنبال 
الکترونیکی شدن خدمات

 بیمه ای است

2

3

قمار شهرداری بر روی بزرگترین 
پروژه ترافیکی شهر

طی چند ماه گذشته بی گمان مهمترین رویداد شهر، آغاز فعالیت عمرانی شهرداری کاشان به منظور احداث زیرگذر معمار - ولیعصر - منتظری و حواشی پیرامون 
این پروژه بود. انتقادات مطرح شده از این طرح که از همان روز های اول و با تخریب آبنمای میدان ولیعصر و جابجایی درختان مسیر،  شروع شد حاکی از آن بود 

که اختالف نظر عمیق دو طیف اقلیت و اکثریت شورا بیش تر از تصورات اولیه است....                                                                                 صفحه 2

اولین مدرسه اتیسم کاشان با 
حضور معاون وزیر آموزش و پرورش 

2استثنایی کشور افتتاح شد
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سومین جشنواره پخت غذاهای بومی محلی 
کاشان برگزار شد

محلی  بومی  بازی های  و  روستایی  های  ورزش  هیات  رییس 
کاشان از برگزاری سومین جشنواره پخت غذاهای بومی محلی 
در این شهرستان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 

شکوهمند اسالمی ایران خبر داد.
سید علی افراشی افزود: این جشنواره با حضور 12 تیم از ازوار، 
برزک، نیاسر، آران و بیدگل و بخش مرکزی به میزبانی جوشقان 

کاشان برگزار شد.
و  افزود: شفته سماق، کوفته، آش رشته، آش جو، ماست  وی 
اسفناج، گوشت نخود و رشته پلو از جمله غذاهایی بود که در 
قالب این جشنواره در حاشیه بهره برداری از طرح پارک بانوان 

جوشقان با حضور فرماندار ویژه کاشان به نمایش درآمد.
افراشی اضافه کرد: بیشتر موادی که در تهیه این غذاها استفاده 
تواند  می  آنها  رونق  که  شود  می  تولید  منطقه  در  کنند،  می 
نیز  را  نسل جدید  دیگر  از سوی  و  باشد  بخش  این  به  کمکی 

از غذاهای آماده به سوی خوراک های سالم تشویق کند./ ایرنا

سازمان بیمه سالمت به دنبال الکترونیکی 
شدن خدمات بیمه ای است

به  سازمان  این  گفت:  ایران  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
این  در  و  باشد  می  ای  بیمه  الکترونیکی شدن خدمات  دنبال 
راستا طرحی آزمایشی در 35 بیمارستان اصفهان اجرا شده که 

قرار است تا بخش دوم آن در کاشان به اجرا درآید.
طاهر موهبتی در جمع خبرنگاران کاشان افزود: اقدام های بسیار 
مثبت و ارزشمندی در زمینه رسیدگی به اسناد الکترونیکی و 
تا 2  رود که  احتمال می  و  اصفهان صورت گرفته  ها در  داده 
بیمارستان در سه ماهه نخست سال آتی زیر پوشش قرار بگیرد.

سالمت  بیمه  صندوق  شدگان  بیمه  شمار  است  ذکر  به  الزم 
هزار   35 بیدگل  و  آران  و  کاشان  های  شهرستان  در  همگانی 
ای  بیمه  های  تمام صندوق  در  بیمه شدگان  تعداد کل  و  نفر 
سرپرستی شمال استان اصفهان نزدیک به 130 هزار نفر است 
و افزون بر 40 میلیون نفر از جمعیت کشور در مجموع تحت 
پوشش سازمان بیمه سالمت ایران قرار دارند که 80 درصد آنها 

مشمول بیمه رایگان هستند./ ایرنا

افتتاح 3 اقامتگاه بوم گردی در بخش 
کویرات شهرستان آران و بیدگل

گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  اداره  رئیس 
در  گردی  بوم  اقامتگاه   3 افتتاح  از  بیدگل:  و  آران  شهرستان 
بخش کویرات شهرستان آران و بیدگل با حضور معاونت توسعه 
فرهنگی  میراث  ،مدیر کل محترم  اصفهان  استانداری  مدیریت 
از  جمعی  و  بیدگل  و  آران  شهرستان  اصفهان،فرماندار  استان 

مسئولین ادارات  همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر خبرداد.
،زیباچنار  شهریاران  شامل  اقامتگاهای  این  افزود:  نوری  مجید 
به میزان 21  با سرمایه گذاری بخش خصوصی   و میدان گاه 
ظرفیت   افزایش  و   نفر   2۹ اشتغال  موجب  که  ریال  میلیارد 

اقامت شهرستان به تعداد235 نفر می باشند.
گردشگری  و  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  اداره  رئیس 
با اشاره به رویکرد مثبت گردشگران  شهرستان آران و بیدگل 
به اقامتگاه های بوم گردی در سطح کشور، تصریح کرد: هدف 
اقامتگاه های بوم  ما ایجاد زیرساخت های الزم گردشگری نظیر 
ماندگاری و جذب  تا  بوده  بیدگل  و  آران  گردی در شهرستان 

گردشگر در این شهرستان افزایش یابد.
هائی  طرح  بومگردی،  اقامتگاههای  افزود:  پایان  در  نوری 
هستند که در آنها هر سه مقوله میراث فرهنگی، صنایع دستی 
مرمت  و  احیاء  اول  مرحله  در  زیرا  دارند،  نقش  گردشگری  و 
اقامت  و  بازدید  برای  سازی  آماده  سپس  و  تاریخی  بنای  یک 
و  کارگاه  اندازی  راه  همچنین  و  خارجی  و  داخلی  گردشگران 
نمایشگاه صنایع دستی در بخشی از این بنا از برنامه های پیش 

بینی شده جهت این اقامتگاه ها می باشد.

خبر

 ارتباط مخاطبان با هفته نامه مـردم سیـلک

تلفن :55456384 
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 علی جاویدپناه/هفتاد و هشتمین جلسه شورای اسالمی شهر 
تقریباً  که  این جلسه  گردید.  برگزار  بهمن ۹7   6 تاریخ  در  کاشان 
»پارک  و  »فرهنگ«  بخش  دو  به  انجامید  طول  به  ساعت  چهار 

حاشیه خیابان ها« تقسیم شده بود.
 خانه های فرهنگ، پاتوق انجمن های فرهنگی

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نمکی)رئیس  میثم  اول،  بخش  در 
از  مفصلی  گزارش  بود  آمده  شورا  به  خود  معاون  با  کاشان(که 
وضعیت فرهنگی شهر ارائه نمود. وی درباره ُموازیکاری دستگاه ها، 
بزرگداشت شخصیت های ملی-مذهبی و صندوق حمایت از اهل قلم 

و... مطالبی را مطرح کرد.
در ادامه، هر یک از اعضای شورا نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را 

راجع به موضوع بیان نمودند.
در این جلسه، شهردار کاشان طي سخناني به کلنگ زنی و افتتاح 
های  انجمن  پاتوق  بعنوان  آن  از  و  کرد  اشاره  فرهنگ  های  خانه 
فرهنگی یاد نمود و مدیریت آن را بر عهده تشّکلهای مردمی دانست.

در  راد،  ابریشمي  سعید 
از  خود  های  صحبت  البالی 
نام  نیز  خوشنویسان  انجمن 
برخی  مندی  گالیه  به  و  برد 
نداشتن  برای  هنری  دوستان 
فضا اشاره کرد و گفت: »وقتی 
به آنها می گوییم فرهنگسراها 
گذاریم،  می  اختیارتان  در  را 
تصور می کنند تحت سیطره 
خواهند  قرار  شهرداری 
گرفت. آنها فضاي مستقل مي 
نگاهی  چنین  اصاًل  خواهند. 

ضد فرهنگی است. هنر ابزاری برای تعامل آدم هاست. چطور ممکن 
است من مدعی یک هنري باشم ولی اصول اولیه آن را که ارتباط 

است بلد نباشم.«
صحبت های شهردار، شاید پاسخی بر گالیه احمد خوشحساب-مدیر 
انجمن خوشنویسان کاشان- بود که در روز جمعه پنجم بهمن در 
فضای مجازی منتشر گشت، مبنی بر اینکه چرا شهرداری مکانی را 

که به انجمن داده پس گرفته است.
بعد از آن، رئیس اداره ارشاد باقیمانده مباحث خود را جمع بندی 
کرد و در آخر گفت: »با دست تهي آمدنم عیبي نیست/عیب است 
که با دست تهي برگردم« و به این بهانه، کتابی را بعنوان یادگاری به 

شورای شهر اهدا نمود و رفت.
با رفتن ارشادیها)!( دقایقی به حّضار تنفس داده شد. در این بین، 
شهردار، فرصت را غنیمت شمرد و الیحه بودجه سال ۹8 را تقدیم 
میلیون   80 و  میلیارد   472 را  آن  رقم  و  کرد  شهر  شورای  رئیس 

تومان اعالم نمود.

از بی دقتی شورای شهر تا اجتهاد شهرداری!
در  را  جلسه  دوم  بخش  شورا(  زاده)رئیس  رسول  علی  بعد،  اندکی 

ساعت 10:30 آغاز نمود و تأخیر مسئولین را هم تذکر داد.
با اضافه شدن حمیدرضا بخشنده فر)معاون حمل و نقل شهرداری(، 
شرکت  میدانی)مدیر  بابک  و  راهور(  پلیس  رحیمی)رئیس  علیرضا 
آذرپارک( و همچنین افزایش جمعیت خبرنگاران، جلسه داغ تر و 

شلوغ تر شد.
طبق برنامه، قرار بود که در مورد »طرح پارک حاشیه خیابان ها« که 

تیتر یک اخبار شهر شده صحبت کنند.
سکوت  جلسه  طول  در  که  رضوی«  ناظم  مهدی  »سید  از  غیر  به 
اختیار کرده بود، دیگر مسئولین به اظهار نظر پرداختند. البته واضح 
بود که خودشان هم زیاد با این طرح آشنا نیستند و هنوز ابهاماتی 
جلسه  که  کرده  مجبورشان  عمومی  افکار  فشار  و  دارند  ذهن  در 
بگیرند. آنها از نگرانی و اعتراضات مردم و عدم اطالع رسانی و بحث 
اولویت  و  ترافیک  کنترل  و  فرهنگسازی  و  طرح  این  زایی  درآمد 
بندی خیابانها و اصالح ساعت 

تابلوها گفتگو نمودند.
اما جالبتر اینکه اعضای شورا 
بی  اظهار  نظر،  مورد  طرح  از 
مدعی  و  کردند  می  اطالعی 
عمل  مقابل  در  که  بودند 
و  اند  گرفته  قرار  شده  انجام 
نیامده  شورا  به  آن  جزئیات 
تصویب  از  شهردار  ولی  است 
تیرماه  در  طرح  کلی  تأیید  و 
اینکه  تا  گفت.  می  سخن 
تیر  زاده  رسول  علی  باألخره 
ایم و قطعاً  تا مصوبه کلی داشته  را زد و گفت: »بله دو  خالص)!( 
آقایاِن ]شورا[ باید در امضای آن دقت می کردند. من اشتباه کردم 

که اعتماد نمودم.«
خالصه بعد از این همه بحث، جمع بندی »پارک حاشیه خیابانها« 

به جلسه روز سه شنبه ۹ بهمن موکول شد.
اینکه: چرا شهرداری  در پایان ذکر چند سوال ضروری است و آن 
قباًل جزئیات این طرح را به اطالع شورا نرسانده بود؟ آیا شهرداری 
اعضای شورا،  آیا  کند؟  اجتهاد  پیش خود  از  که  دارد  چنین حقی 
طرحهای دیگر را هم همینطوری سر به هوا تصویب نموده اند؟ آیا 
امضاء می  نخوانده  را هم جلوشان می گذاشتند  قتلشان  اگر حکم 

کردند؟
بهتر  اجراي چنین طرحهایي  از  قبل  اینکه عزیزان مسئول،  نتیجه 
و  عواقب  از  تا  بگذارند  نظر  تبادل  و  بحث  به  در شورا  را  آن  است 
اشکاالت احتمالي آن پیشگیري شود. امید است از این به بعد، شاهد 

این اتفاقات عجیب و غریب در کاشان نباشیم.

طرح پارک حاشیه خیابان ها در صحن شورا
تصویب کردیم اما جزئیات آن را نخواندیم

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

، اجتماعی و اقتصادی  دعوت به عمل می آورد .   
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 علی رسول زاده-رئیس شورای شهر:
باید قبل از اجرای طرح پارک حاشیه ای اطالع رسانی می کردیم 

و پیش بینی پارکینگ را هم برای بعضی خیابان ها می نمودیم.
 علیرضا مفّرح-عضو شورای شهر:

البته  انجام نشده است،  نیاز به فرهنگ سازی دارد که  این طرح 
کلیات کار به جهت نظم و ساماندهی خیابان ها خوب است.

 مجید شمس-عضو شورای شهر:
این طرح جنبه درآمدزایی نداشته بلکه هدف، بهینه سازی موضوع 

ترافیکی است.
 حسینعلی وکیل-عضو شورای شهر:

یکی از اهداف طرح، می تواند این باشد که مشتری ها برای خرید 
در مرکز شهر در حد نیم ساعت امکان پارک داشته باشند.

 علیرضا پورعسگری-عضو شورای شهر:
مردم درباره بحث های پارک حاشیه ای نگران هستند.

 علی هاشمی طاهری-عضو شورای شهر:
من مانند دیگر اعضای شورا در جریان این خیابان ها اصاًل نبودم 
و بمباران مراجعان مردمی و تلفنی زیاد بوده و واقعا برای خودم 
سنگین تمام شد. کاری که در شورا صحبتش نبوده و یکدفعه در 

خیابان بیایند خط کشی و اقدام کنند.
 عفت پدرام فر-عضو شورای شهر:

این طرح را نه کامل رد و نه کامل تأیید می کنم. ای کاش این طرح به 
صورت تدریجی شروع می شد که واکنش مردمی و هجمه ای نداشت.

 سعید ابریشمی راد-شهردار کاشان:
اگر همین االن هم اعضای شورا تصمیم بگیرند که این کار را انجام 
ندهند کوچکترین مقاومتی نمی کنیم. البته بدانید که این موضوع 
از تیرماه مطرح شده و یکبار کلیات و چهارچوب این کار که ما از 
بخش خصوصی استفاده کنیم به شورای شهر ارائه شده و تأییدش 

را به ما داده اید.
 علیرضا رحیمی-رئیس پلیس راهور کاشان:

ساعت درج شده بر روی تابلوها باید طبق قانون اصالح شود و فواید 
این طرح هم به مردم اطالع رسانی گردد.

 حمیدرضا بخشنده فر-معاون حمل و نقل شهرداری:
علم ترافیک امروز می گوید در هسته مرکزی شهر و معابر پرتردد، 

تنها راه کنترل، توجه به مدیریت پارک ساکن است.
 بابک میدانی-مدیر شرکت آذرپارک:

هر شهروند قبل از مراجعه به خیابان، بوسیله اپلیکیشن می تواند 
ظرفیت جایگاه های خالی آن خیابان را مشاهده کند و این قابلیت 

هر سه دقیقه یکبار بروزرسانی می شود.

گزیده ای از صحبت های مطرح شده در هفتاد 
و هشتمین جلسه شورای اسالمی شهر کاشان 

درباره طرح پارک حاشیه خیابانها

مهمترین  گمان  بی  گذشته  ماه  چند  طی 
شهرداری  عمرانی  فعالیت  آغاز  شهر،  رویداد 
 - معمار  زیرگذر  احداث  منظور  به  کاشان 
این  پیرامون  حواشی  و  منتظری   - ولیعصر 
این طرح  از  انتقادات مطرح شده  بود.  پروژه 
که از همان روز های اول و با تخریب آبنمای 
مسیر،   درختان  جابجایی  و  ولیعصر  میدان 
نظر  اختالف  بود که  آن  از  شروع شد حاکی 
عمیق دو طیف اقلیت و اکثریت شورا بیش تر 

از تصورات اولیه است.
توجیه فنی و کارشناسی طرح و نقش واقعی 
آن در کاهش ترافیک، ضرورت اولویت سنجی 
فعالیت  سایر  کنار  در  طرح  این  تصویب  در 
های عمرانی مورد نیاز و یا تکمیل پروژه های 
نیمه تمام به جای آن، هزینه اجرای طرح و 
محل تامین منابع آن، مدت زمان اجرا، فرآیند 
از  مجوز  اخذ  در  تشکیک  پیمانکار،  انتخاب 
شورا، از جمله انتقادات و ابهامات پیرامون این 

طرح بود که به محل مناقشه ی موافقان و مخالفان این پروژه در رسانه 
های رسمی و فضای مجازی شده بود.  

اما در وراي همه مجادالت اخیر به نظر می رسد متاسفانه سرنوشت 
گره  به کشمکش های سیاسی  این کشور،  امور  این طرح مثل سایر 
خورده است.  پس از انتخاب پر حرف و حدیث ابریشمی راد به عنوان 
شهردار و ایجاد شکاف در ائتالف اکثریت شورا، اصولگرایان عضو شورا 
همچنان در حال بهره برداری مناسب از این موضوع هستند. در این 
میان توپخانه طیف اقلیت بیشتر جناح اصالح طلبان ائتالف را نشانه 
رفته و از بی تفاوتی و سکوت جریان منتسب میانه روها استفاده نموده 

و با تاکتیک های موثر رسانه ای در حال کوبیدن شهرداری هستند. 
انتقادی و تخریبی اصولگرایان مقایسه حجم  از مهمترین شیوه های 
فعالیت های عمرانی شهرداری در زمان ناظم رضوی و تعطیلی و رکود 

شدید حاکم بر اینگونه فعالیت ها در دوره ابریشمی راد است. 
طیف اکثریت شورا که از ابزار بزرگنمایی بدهی های شهرداری برای 
پیروزی در انتخابات و تغییر ناظم رضوی بهره برداری کافی نموده بود 
حال در برابر انتقادات اقلیت شورا در موضع دفاعی قرار گرفته است. از 
اینرو شهرداری به منظور چاره اندیشی و تغییر تاکتیک بدنبال تمسک 
به ابزاری بود تا بتواند در قیاس با عملکرد شهردار قبلی به اصطالح 
قافیه را نبازد.  از اینرو شهرداری شروع به اجرای پروژه های کوچک 

در سطح گسترده در شهر کرد تا همچنان در 
ذهن مردم شهر تبدیل به یک کارگاه عمرانی 
شده باشد و در همین راستا تبلیغات فراوانی 
نیز انجام داد. اما این اقدام کافی نبود به نظر 
این  نیز چاشنی  بزرگ  پروژه  بایست یک  می 
اقدامات می شد. از اینرو اجرای طرح زیرگذر 

در دستور کار شهرداری قرار گرفت. 
حامیانش  و  جوان  شهردار  رسد  می  نظر  به 
ریسک  به  دست  پروژه  این  انجام  با  شورا  در 
اعتبار  و  حیثیت  نوعی  به  که  اند  زده  بزرگی 
سیاسی  سرنوشت  و  راد  ابریشمی  شغلی 
حامیان و مشاورانش در شورا و شهرداری در 
گروی اجرای به موقع این پروژه است. در واقع 
میتوان گفت اعضای منتسب به طیف اصالح 
قمار  به  دست  اقدامی  چنین  با  کاشان  طلب 

سیاسی زده اند. 
بدین شکل که یا در پایان این رقابت و با اتمام 
این پروژه قبل از موعد انتخابات بعدی شوراها 
و تأثیر زیاد آن بر میزان رضایت افکار عمومی، امیدوار خواهند بود تا 
در آن انتخابات نیز اکثریت را بدست آورند و یا در صورت شکست این 
طرح به دست خود بهانه بزرگی بر دیگر بهانه های مخالفان برای انتقاد 
از خود به جان خریده و شکست سختی را در کارزار انتخابات تجربه 

خواهند کرد.
نیز مثل سایر موضوعات  این طرح  آیا  باید منتظر نشست و دید که 
اینکه  یا  و  شد  خواهد  سیاسی  اختالفات  قربانی  شهر  این  در  مشابه 
فارغ از هرگونه بهره برداری سیاسی با اجرای موفقیت آمیز گره ای از 

مشکالت شهر باز خواهد شد.

قمار شهرداری بر روی بزرگترین پروژه ترافیکی شهر

در  کاشان  شهرستان  پرورش  و  آموزش  ریاست  واثقی/  فرخنده 
با  استثنایی  آموزش  مرکز  کاشان  5  در  گفت:  اختصاصی  گفتگوی 
در  فهمیده  دبستان شهید  و  است  کار  به  آموز مشغول  دانش   372
زیر مجموعه مرکز آموزش استثنایی بوستان عاطفه ها فعالیت خود 
را شروع میکند. وی در مورد امکانات آموزشی اولین مرکز آموزشی 
یک  و  6 کالس  دارای  فهمیده  شهید  دبستان  افزود:  کاشان  اتیسم 
به  مبتال  پذیر  آموزش  آموزش  دانش   13 که   است  ورزشی  سالن 

اتیسم در این مرکز تحت آموزش قرار می گیرند.
البته تعداد کودکان مبتال به اتیسم در کاشان بیش از این تعداد است 
دبستان  اینرور  از  بیشتری هستیم  آموزشی  مراکز  نیازمند  که طبعا 
شهید فهمیده به صورت موقت بوده و امیدواریم که هرچه سریعتر 
به  آموزشی  تجهیزات  با  و  وسیعتر  ابعاد  در  دیگری  آموزشی  مرکز 
بهره  به  و  تهیه  استان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  و  کمک خیرین 

بردار رسد. در گفتگویی دیگر مریم خیامی پور ریس انجمن اتیسم 
کاشان از فعالیت های این مرکز سخن گفته و اظهار داشت: از بدو 
با سازمان های  اتیسم جهت آموزش کودکان مبتال  انجمن  تاسیس 

ذی ربط چون آموزش و پرورش مکاتباتی داشته ایم.
100 پرونده کودک مبتال به این اختالل  در انجمن موجود است اما 
تنها 10 درصد از آنها در سیستم آموزش و پرورش پذیرفته شده و 
به اصطالح آموزش پذیر تلقی می شوند و بیش از 80 درصد دانش 
آموزان طی تست های گزینش آموزش و پرورش  نیازمند ارجاع به 
توان بخشی تخصصی هستند. وی در ادامه به اقدامات انجمن اتیسم 
اشاره کرده  توان بخشی تخصصی در کاشان  اندازی  راه  راستای  در 
افراد دارای شرایط جسمانی  و افزود: در کاشان چنین امکانی برای 
خاصی هم چون مبتالیان به اتیسم فراهم نبود که به همت انجمن و 

تحت نظر بهزیستی در حال شکل گیری است.

اولین مدرسه اتیسم کاشان با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش استثنایی کشور افتتاح شد
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ادامه یادداشت چاپ قبل : قسمت نهم
جواد جهان آرایی/ تمام فیل ها شماره داشتند و روی آنها با پارچه ای زیبا تزئین شده بود 
و بر روی پارچه، تخته ای قرار داشت با حفاظ آهنی حدود 20 سانت که بر روی هر فیل دو 
نفر سوار می شدند کرایه سوار شدن برای فیل برای هر نفر 600 روپیه بود و اگر کسی مایل 
بود به تنهایی سوار فیل شود باید حتماً کرایه دو نفر را بپردازد. برای سوار شدن باید به جایگاه 

مخصوصی که برای این کار در نظر گرفته شده است برویم. 
حدود 15 پله باال رفتیم تا به جایگاه مخصوص برسیم. همراه با عیال و با کمی اضطراب سوار 
یکی از فیل ها شدیم و تمام همسفران هم دو تا دو تا این کار را انجام دادند. من موبایلم را به 
لیدر تور دادم تا از ما فیلم بگیرد و حرکت کردم. اتفاق زیبایی بود و همسفران خوش مشرب 

هم کم نگداشتند. صدای قهقهه همه بلند بود و بازار عکاسی و فیلمبرداری داغ!!!
گذراندند. حس خوبی  زیبا  بسیار  های  باغ  کوچه  از  ها  فیل  این  با  را  ما  ساعت  یک  حدود 
داشتیم، بر گرده فیل ها یک فیل بان بود که آنها را هدایت می کرد و این فیل بانان که از 
ظاهرشان معلوم بود از قشر پایین جامعه هستند عاشق سیگار ایرانی بودند وقتی به یکی سیگار 
می دادی، دومی هم تقاضا می کرد و من هم تقدیم می کردم. این اتفاق در گوشه گوشه هند 
برایم افتاد که هر وقت سیگاری روشن می کردم چند نفر تقاضای سیگار می کردند و من هم 

تحویلشان می دادم. 
در شهر جیپور یک نفر دیگر به جمع لیدرها اضافه شد به نام شمشیر خان!!! خانم طاهری می 

گفت او کمی فارسی بلد است و آمده راهنمایی کند و البته فارسی را هم یاد بگیرد!!!
بعد از فیل سواری ما را به موزه بردند. 

موزه البرت هال، در مرکز شهر جیپور بود. این موزه که قباًل قصر یکی از مهاراجاها بوده است و 
به زیبایی نورپردازی شده، و در شب بسیار چشم نواز است. این موزه زیر نظر سرهنگ ؟؟؟کوت 
سیلونتون افسر ارتش انگلستان در سال 1876 میالدی ساخته شده و شامل آثار کم نظیری از 
نقاشی مینیاتور است. در این موزه از ابزار و ادوات جنگی گرفته تا آالت موسیقی، انواع ظروف 
و زیور آالت، نقاشی ها، فرش ها، مجسمه هایی از عاج و سنگ و فلز، قطعات کریستالی زیبا، 
مجسمه خدایان و مومیایی، و بر روی برخی از ظروف خیلی شعر و خط فارسی خودنمایی می 

کند که از برترین دیدنی های هندوستان و جاذبه های گردشگری جیپور است. 
پس از بازدید از موزه که حدود ساعت 10 شب بود به سمت هتل رفتیم. اینجا هم همسفران ما 
را در 3 هتل سکونت اسکان دادند. هتل ما به نام ماسنبک و اتاق 118 در 15 کیلومتری شهر 
قرار داشت.  وقتی در هتل مستقر می شویم، من به تنهایی از هتل بیرون می آیم و در خیابان 

و پیرامون آن گشتی می زنم که چندان تمیز نیست و بعد به هتل باز می گردم.  
پنج شنبه ۹6/۹/23   

امروز ساعت ۹ از خواب بیدار می شویم تا پس از صرف صبحانه به قلعه مهاراجا که باالی کوه 

است برویم. در مسیر راه در شهر چیزهای جالبی می بینی مثاًل دختری حدود 10-12 ساله که 
در کنار پیاده رو با برادر بزرگترش و بر روی خاک در حال حرکات نمایشی مثل آکروبات است، 
برادر با تنبکی می نوازد و او برنامه های نمایشی انجام می دهد. تمام لباس هایش خاکی بود. از 
پشت شیشه اتوبوس این منظره را می بینیم و با همسفران مقداری روپیه به او هدیه می دهیم. 
قلعه مهاراجا: قلعه مهاراجا یا قلعه آمیر واقع در شهرک آمیر در 11 کیلومتری جیپور یکی از 
تحسین برانگیزترین استحکامات راجستان بوده و ساالنه توسط گردشگران بیشماری بازدید 
می شود. این بنا به سبک معماری هندی- اسالمی ساخته شده است و در سال 1600 میالدی 

شروع و در سال 1727 تکمیل می شود. 127 سال!!!
برای بازدید از این قلعه ما را به منطقه ای می برند که تعدادی خودرو جیپ آماده است تا ما 
را به سمت قلعه که باالی کوه است ببرند. برای ما 7 دستگاه جیپ در نظر گرفته بودند که در 
هر خودرو 5 نفر می نشیند. جاده آسفالت است و باریک و سرباالیی پرپیچ و خم. در مسیر راه 
که تقریباً حالت جنگل دارد، انواع پرنده ها را اعم از طاووس، طوطی می بینی که آزادانه در 
حال پرواز است و کسی کار به آنها ندارد و احتماالً منطقه حفاظت شده است. باالخره پس از 
حدود 45 دقیقه به باالی کوه می رسیم در این قلعه که روزی برای خود بروبیایی داشته هم 
اکنون جز تعدادی میمون که در حال بازی هستند چیز دیگری دیده نمی شود. در اینجا به 

یاد شعر خاقانی می افتم که پس از دیدن ایوان مدائن در عراق سرود:

هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان/ ایوان مدائن را آیینه عبرت دان
یک ره ز ره دجله منزل به مدائن کن/ وز دیده دّوم دجله بر خاک مدائن ران

در باالی قلعه به تماشای آن می پردازیم. در قله کوه این قلعه را یکی از مهاراجا ساخته است 
قلعه ساخته شده است.  این  ارتفاع چگونه  این  و عجیب است که در 400 سال پیش و در 
راستی وصف ناشدنی است در اینجا بزرگترین توپ دنیا به نمایش گذاشته شده است. یعنی 
در قسمتی از آن به صورت موزه درآمده . در این قلعه برای ذخیره آب، آب انباری تعبیه شده 
است که ظرفیت ذخیره 3 سال آب این قلعه را در شرایط محاصره دارد. آب این آب انبار با 

آب باران ذخیره می شود.
دکتر ساجد حدود نیم ساعت درباره این قلعه صحبت می کند و من همه را ضبط می کنم. 
در این جا اولین کولر آبی را که حدود 200 سال پیش ساخته شده بود مشاهده می کنیم. 
درست مثل همین کولرهای آبی خودمان ولی بسیار بزرگتر و گردش آن با دست بوده است. 

در قسمتی این قلعه چند نوازنده هندی نشسته بودند و برای توریست ها می نواختند که بسیار 
دلنواز بود. حدود دو ساعت در این قلعه گردش می کنیم. پس از بازدید از قلعه توسط همان 

جیپ ها باز می گردیم و به رستوران می رویم. امروز مهمان تور هستیم. 

پس از قلعه مهاراجا آمدیم در منطقه میان ُجل محل، جایی که انواع و اقسام جواهرات نقره 
ای را می فروختند. قیمت ها باال برود کمتر کسی دیدم که خریدی بکند. جواهراش آب طال 

و باالی یک میلیون تومان...
هوا کم کم داشت تاریک می شد که ما را بردند بازار جیپور. در پارکینگی اتوبوس پارک کرد 
و لیدر گفت آزادید تا هر چه می خواهید بگردید و خرید کنید و برگشت هتل هم با خودتان 
خواهد برود. دکتر توضیح داد بعد از خرید خودتان باید با موتور سه چرخه)رایشکا( به هتل 
بازگردید. او گفت کارت هتل را به راننده بدهید، او شما را به هتل باز می گرداند. شهر جیپور 

بسیار شلوغ بود و برای عبور از خیابان بسیار باید مراقب باشید تا حادثه ای پیش نیاید. 
حدود دو ساعت در بازار جیپور گشتیم و چند لباس هندی برای نوه ها خریدم که زیبا بود. در 
اینجا هم لجام اختیار در دست خانم هاست و مردها دست به سینه!!! گوش به فرمان، انصافاً در 
جیپور اجناس ارزان قیمت بود ولی از بس خسته بودیم نتوانستیم خیلی در بازار بگردیم. در 
هر صورت پس از گشت و خرید آمدیم در پارکینگ موتور سه چرخه ها و با یکی از آنها برای 

رفتن به هتل 10 روپیه دادیم؛ من دو بار از او پرسیدم هتل را بلدی گفت)بله(!!!
سوار این موتور سه چرخه ها هم برای خودش حالی دارد، اما ما گرفتار راننده ای شدیم که 
متأسفانه آدرس را بلد نبود حدود 1 ساعت در شهر چرخید و هتل را پیدا نکرد. هر چند قدم 
راه می ایستاد و آدرس می پرسید آخر امر ناچار شدم تلفن لیدر را بگیرم و به او بدهم تا او 
را راهنمایی کند. پس از حدود 1 ساعت چرخیدن در جیپور باالخره به هتل رسیدیم. ساعت 
حدود 11 شب بود و البته بیچاره راننده از ما ترسیده بود. و احساس می کرد برای او شکایت 

خواهیم کرد، چهره اش تماشایی بود!!!
ولی من به جای 10 روپیه به او 15 روپیه دادم.

ادامه دارد...

یادداشت های سفر به هند سرزمین عجایب

افزایش 100 درصدی قیمت زمین و ملک در کاشان
نتایج بررسی های میدانی از خرید و فروش ملک در مناطق مختلف کاشان حاکی از رشد قیمت زمین و ملک بین 30 
تا 100 درصد نسبت به تابستان سال گذشته است. البته این رشد قیمت بسته به محله و موقعیت ملک متفاوت است. 
بیشترین رشد قیمت مربوط به ملک ارزان قیمت مانند مسکن مهر و فاز 2 می باشد. امالک لوکس و گران قیمت رشد 
متوسطی را تجربه کرده اند. کمترین رشد قیمت مربوط به امالک و زمین های تجاری است که بطور متوسط کمتر از 
10 درصد رشد داشته اند. افزایش قیمت ملک در کاشان حاصل از مولفه های متعددی از جمله، کاهش ارزش ریال 

و تورم عمومی کشور، افزایش هزینه های ساخت و مهاجر پذیر بودن شهر کاشان است.

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.

حمایت از پولي شدن پارک حاشیه اي
شاید خیلي ها از پولي شدن پارک حاشیه خیابان گالیه 
مند باشند اما من مي گویم حق به حق دار رسیده است. 
سه خانم با سه ماشین در حاشیه خیابان پارک مي کردند 
یا  نخرند!  یا  بخرند  چیزي  آیا  رفتند.  مي  پاساژها  به  و 
را  اول وقت ماشین  ادارات و مغازه داران صبح  کارمندان 
ساعت  نیم  به  نیاز  که  کسي  عوض  در  کردند.  مي  پارک 
توقف یا کمتر از آن را داشت، جایي براي پارک نمي یافت. 
اآلن با برنامه آذرپارک یا سي پي این مشکل  برطرف شده 
و در همه خیابانها جاي پارک پیدا مي شود. عالوه بر آن 
خیلي ها از آوردن ماشین در مواقع غیرضروري پرهیز مي 

کنند و با این برنامه کل ترافیک کمتر شده است.

پارک ماشین در کوچه ها بیداد مي کند
آقا به فریاد کوچه پس کوچه ها برسید. لطفا بیایید کوچه 
نصب  پي  یا سي  آذرپارک  تابلوي  و  را هم خط کشي  ما 
هدف  را  ها  کوچه  ها  ماشین  همه  وضعیت  این  با  کنید. 

گرفته و آنجا تبدیل به پارکینگ شده است.

کشتن سگهاي ولگرد توسط اشخاص رسمي
 صورت گیرد

الزم است شهرداري اگر به حذف سگهاي ولگرد در سطح 
شهر تصمیم گرفته و یا در حال اجراي آن است، حتما این 
کار را با لباس فرم و اشخاص رسمي انجام دهد. چون در 
فضاي مجازي توسط دشمن جنگ تبلیغاتي بدي را شروع 
کرده اند. کلیپ هایي دست به دست مي شود که در آن 
فیلم سالخي االغ و کشتن سگ و استفاده از گوشت آن 
دیده مي شود. این فیلم ها و متن هاي مندرج در کانال 
اذهان عمومي و جریحه دار  باعث تشویش  تلگرامي  هاي 

شدن عواطف و برهم خوردن ذائقه مردم مي گردد.
فضاي  شدن  پاک  براي  ولگرد  سگهاي  کشتن  بسا  چه 
شهري از خطرات و بیماري ها باشد و سالخي االغ جهت 
تأمین گوشت باغ وحش و پارکهاي طبیعي صورت گیرد. 
اما این فیلم ها و اخبارشان شایعات دیگري را مي خواهند 

رواج بدهند.

صدای مردم سیلک

بنیاد فرهنگ کاشان- سیف اهلل امینیان*
1-در خرداد 73 مرحوم آیت اهلل یثربی قبل از سفر تاریخی زنده 
کاشان"   به  وقت  جمهور  "رییس  رفسنجانی  هاشمی  اهلل  آیت  یاد 
وقت"  فلزات  و  معادن  وزیر  محلوجی"  آقای  با  تلفنی  تماس  طی 
از مردم شریف کاشان چه  نیابت  به  رییس جمهور  از  پرسند  می 
درخواستی داشته باشیم؟ آقای محلوجی در پاسخ گفت: به نظر من 
بفرمایید مردم کاشان آب می خواهند و بس، زیرا کمبود آب در 
آینده ی نه چندان دور باعث مهاجرت مردم از این منطقه خواهد 
شد و اساسأ عدم تأمین آب در شهرهای حاشیه کویر یک بار دیگر 
این حوزه های فرهنگی را در معرض  مانند گذشته تمدن دیرین 

خطر قرار خواهد داد.

2-در سفر آیت اهلل هاشمی" رییس جمهور " به اصفهان و پس از 
افتتاح طرح قائم در کارخانه ذوب آهن اصفهان که روش جدیدی 
این سفر  به اصفهان بود و  از فراورده های فوالد  در تولید بخشی 
یک روز قبل از مسافرت ایشان به کاشان صورت گرفت، بر سر میز 
ناهار و در حالی که آقای جهانگیری" استاندار وقت " در سمت چپ 

و آقای محلوجی در سمت راست ایشان بودند، آقای هاشمی رو به آقای 
محلوجی اظهار داشت: مردم کاشان از من چه می خواهند؟ وزیر معادن و 
فلزات وقت پاسخ داد: آب، و اضافه کرد " قبل از پیروزی انقالب مطالعات 
قم،  مانند سمنان،  ایران  تأمین آب شهرهای حاشیه کویر  برای  وسیعی 
کاشان، یزد و .. صورت گرفته و نهایتأ طرح عبور آب از سلسله کوههای 
البرز و زاگرس پاسخ آن بوده است و هم اکنون هم راهی جز این وجود 
گرفته  صورت  وقت  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط  مطالعات  این  ندارد. 
بود که اسناد آن نیز هم اکنون وجود دارد و صد البته اقدامات فرهنگی 
و  صنعتی  و  کشاورزی  آب  درست  مصرف  درباره  تخصصی  و  واموزشی 

مصرف خانگی هم باید صورت گیرد."
رییس جمهور پاسخ داد: "برای کاشان از کجا باید آب تأمین گردد؟" و 

محلوجی پاسخ می دهد: از سرشاخه های کارون و یا کوهرنگ. مرحوم 
آقای هاشمی اظهار می دارد:" این مورد در بودجه پیش بینی که نشده 
است." مهندس محلوجی می گوید: وزارت معادن و فلزات دو کارخانه در 
اصفهان دارد که ذوب آهن و فوالد مبارکه جمعأ پنج میلیون تن فوالد 

تولید می کنند. 
بفرمایید و موافقت  اقتصاد اجاره  اگر به عنوان رییس شورای عالی  شما 
کنید، به هر کیلو از تولیدات ورق یا تولیدات میل گرد و تیرآهن ذوب آهن 
و فوالد مبارکه "دو تومان " اضافه کنیم سالی 10 میلیارد تومان بودجه 
برای این کار تأمین می شود و به راحتی این طرح قابل اجراست و مشکل 
جدی هم برای خریداران فوالد ایجاد نمی شود چون در نهایت و روی هم 
رفته قیمت فوالد یک درصد افزایش پیدا می کند. آقای هاشمی نیز با این 

پیشنهاد با طی مراحل قانونی آن موافقت کردند.

3-در مراسمی که هنگام حضور مرحوم آیت اهلل هاشمی در جمع 
ده ها هزارنفری کاشان صورت گرفت، مرحوم آیت اهلل یثربی در 
البالی سخنان شان درخواست نمودند که" ما آب می خواهیم، 
فقط آب" حجمی از مردم شهر نیز که در مراسم حضور داشتند 
شعار دادند: العطش العطش! در نهایت آیت اهلل هاشمی هم این 

خبر خوش را اعالم نمودند. 
اگر امروز مردم کاشان تا حدودی مشکل آب خوردن را نسبت به 
سایر شهرها کمتر دارند و حس می کنند ناشی از آن درخواست 

و این موافقت است.

4-از آنجا که جناب جهانگیری "معاون اول اکنوِن رییس جمهور" 
در طی دو سفری که به مناسبتهای مختلف به کاشان داشته اند، 
به ویژه سفر مدتی پیش، هر بار این موضوع را به گونه دیگری و 
با نیت خاص مطرح نموده در طول 20 سال گذشته بارها و بارها 
از زبان مرحوم آیت اهلل یثربی و آقای محلوجی برای مردم کاشان 

در مناسبتهای مختلف بیان شده. 
به قول همشهریان کاشانی"ریگ های بیابان هم به چگونگی انتقال 
آب از کوهرنگ به کاشان و تمام مسائل حاشیه ای آن واقف هستند" و یا 
در مورد اتوبان قم به کاشان و کاشان به اصفهان و سایر اقدامات عمرانی 
شده  بیان  کاشان  مردم  برای  الزم  توضیحات  مختلف  های  مصاحبه  در 

است. 
این توضیحات از آن جهت مهم شمرده شد که سکوت بیش از حد امثال 
آقای محلوجی ممکن بود این شائبه را در ذهن مردم به ویژه نسل جوان 
ایجاد کند که پس البد سخنان گذشته ی آقای محلوجی و حرفهایی که 
در گذشته درباره برخی پروژه های مهم کاشان در دهه 70 بیان شده، 

خالف بوده و واقعیت چیز دیگری است! 

*مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در دهه 70

کاشان و ماجرای آب و بزرگراه، از ادعای معاون اول تا حقیقت ماجرا 

باْسِکْرویل  کانْْکلین  ُهوارد 
 1885 آوریل   10 )زاده 
آمریکا؛  متحده  ایاالت  در  
درگذشته 1۹ آوریل 1۹0۹ 
معلم  ایران(  تبریز،  در 
مموریال  مدرسه  آمریکایِی 
در تبریز بود که در جریان 
تالش  و  مشروطه  جنبش 
برای شکستن محاصره تبریز در این شهر کشته شد. از 
او اغلب به عنوان »الفایِت آمریکایِی ایران« و »شهیِد 

آمریکایِی جنبِش مشروطه ایران« یاد می شود.
هوارد باسکرویل، در پاییز 1۹07 جهت تدریس تاریخ 
بود  دوره ای  با  مقارن  ایران  به  او  ورود  آمد.  تبریز  به 
به توپ بسته  را  تهران مجلس  که محمدعلی شاه در 
و اساس مشروطه را برچیده و دوره استبداد صغیر را 
ایران حاکم کرد. در همان دوران، مردم تبریز به  در 
رهبری ستارخان و باقرخان برای اعاده مشروطیت به 
پا خاسته و به دنبال آن، نیروهای طرفدار شاه، اقدام به 
محاصره تبریز کردند. پس از 11 ماه محاصره و بر اثر 
کمبود دارو و غذا، دسته ای در تبریز به نام فوج نجات 
به رهبری باسکرویل، برای شکستن محاصره تشکیل 
شد. باسکرویل، که دوره سربازی را در آمریکا دیده بود، 
تاریِخ ُمردگان، تصمیم  نقالِی  به قول خودش به جای 
گرفت مشق نظامی به جوانان بیاموزد. در همین ایام، 

نزدیک  یار  و  دوست  شریف زاده،  سیدحسن  مرگ 
باسکرویل، چنان او را منقلب کرد که در جواب همسر 
کنسول آمریکا در تبریز، که از او خواسته بود از صف 
مشروطه خواهان جدا شود، ضمن پس دادن پاسپورتش 
گفت:تنها فرق من با این مردم، زادگاهم است، و این 

فرق بزرگی نیست.
گروه  بین  تبریز  غازاِن  در شام  نبردی که  در جریان 
فوج نجات به رهبری باسکرویل و محاصره کنندگان به 
وقوع پیوست، باسکرویل بر اثر گلوله ای که به سینه اش 
مراسم  وی،  مرگ  از  پس  شد.  کشته  کرد،  اصابت 
تشییع جنازه ای با حضور گسترده مردم در گورستان 
آمریکایی تبریز برگزار شد.چندی بعد، ستارخان، تفنگ 
باسکرویل را که در هنگام کشته شدن در دست داشت، 
با حک کردن نام و تاریخ کشته شدنش در پرچم ایران 

پیچیده و برای خانواده اش در آمریکا فرستاد.
خانه  در  او  از  نیم تنه ای  مجسمه  حاضر،  حال  در 
آمریکا  در  عده ای  شده است.  نصب  تبریز  مشروطه 
کشته شدن  سالروز  آوریل،   1۹ کرده اند،  پیشنهاد 
ایرانیان  دوستی  »روز  به عنوان  را  باسکرویل  هوارد 
از  برخی  حاضر،  حال  در  بنامند.  آمریکایی ها«  و 
عالقه مندان ناشناس به طور متناوب سنگ مزار وی را 
در »گورستان آشوری های تبریز« با گل های زرد و تازه 

تزیین می کنند.
به انتخاب احمد قرائتی

به یاد هوارد باسکرویل
شهید آمریکایی جنبش مشروطه ایران

 دعوت به همکاری هفته نامه » مردم سیلک «
به منظور پوشش اخبار کلیه محالت شهر و همچنین 
منطقه  شهرهاي  و  روستاها  ها،  بخش  رخدادهای 
فرهنگي کاشان از همه عالقمندان به خبرنگاری  دعوت 
مي نماید تا ضمن معرفي کلیه وجوه فرهنگي، اجتماعي 
و اقتصادي محل زندگي خود؛ رویدادها ، مشکالت و یا 
نقاط ضعف و قوت خدمات رساني دستگاه هاي اجرایي 
در محل زندگي خود را در قالب خبر، گزارش ، مصاحبه 
، مقاله و یا عکس به هفته نامه مردم سیلک ارسال نموده 
تا خبر و اثر ارسالي آنان در بخش خبرنگار افتخاری و با 

نام و مشخصات نگارنده در نشریه به چاپ برسد.

تلفن: 55456384 
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