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با برگزیده کاشانی جایزه دوساالنه
کتاب سال اصفهان

در تعلل مسئوالن و دولت؛

بنیکاظمی :من به
جوانب کمتر شناخته شده
کاشان پرداختهام

جـاده بـرزک
همچنان

3

لوکاس اونه زورگ،
شهید آلمانی جنبش
حق طلبانه مردم ایران

قربانی

4

می گیرد

منفورترین حالل!!

چرا برخی ازدواج ها
به طالق ختم می شود؟

4

کـمـی شـوخـی ؛
کـمـیجــدی
3
یادداشت

از ارزش های انسانی
زنان تا جامعه آرمانی

2

 20اسفند ماه  96مردم برزک جاده کاشان به این شهر را بستند تا نسبت به عدم رسیدگی به وضعیت این جاده و تصادفات مرگباری که در آن اتفاق می افتد اعتراض
کنند .معلوم نیست مردم معترض به امید کدام وعده مسئولین به خانه خود بازگشتند .یک سال از آن اعتراض گذشت .دقیقا شنبه  20اسفند ماه  97مانند روزهای دیگر
سال تصادفی رخ داد که در آن  9نفرکشته و زخمی به تعداد تلفات این جاده اضافه شد.
این بار خبر از هیچ مسئولی نبود و هیچکس معذرت خواهی نکرد و باز مثل همیشه سرنشینان خودرو مقصر شناخته شدند و عرض کم جاده ،پیچ های خطرناک نادیده
گرفته شد .شاید مطالبی با مضمون حرف های امروزمان بارها در سایت ها یا فضای مجازی به چشم خورده باشد .اما اهمیت موضوع آنچنان مهم است که نمی توان به
راحتی از کنار آن عبور کرد .صبحت از جان مردم است  .صحبت از جان مردم دیاری که برای امنیت کشور  150شهید داده اند .منطقه ای که مفاخری همچون بابا
ادامه در صفحه 2
افضل مرقی در خود پرورش داده است .صحبت از یک شهر نیست  10روستا و شهرکه رنج می برند...

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

بدینوسیله به اطالع می رساند
رستوران باغ فردوس
با کلیه امکانات اجاره داده می شود
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قطار گردهم آیی دوازدهم از ایستگاه
شیراز هم گذشت ؛

بدری زاهدی ،راهنمای
گردشگری نمونه سال 97
کاشان شد
2

گشایش نمایشگاه توانمندی
های زنان روستایی کاشان

2

یادداشت

خدا تخریب های طبیعی
انسان ها را ترمیم نمی کند

4

تلفات تماشای فوتبال!

چند تماشاگر کاشانی راهی
بیمارستان شدند
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پلمب یک واحد کبابی قصابی
متخلف در کاشان
2
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خبر

گشایش نمایشگاه توانمندی های زنان
روستایی کاشان

نمایشگاه توانمندی های زنان روستایی کاشان با عنوان
‹جشنواره زن و بعثت انقالب› روز دوشنبه با حضور
فرماندار و جمعی از مسئوالن این شهرستان گشایش
یافت .مسئول امور بانوان و خانواده فرمانداری کاشان بیان
کرد :انواع غذاهای روستایی محلی ،ترشیجات ،عرقیات
گیاهی ،صنایع دستی ،انواع گل و تاج های کریستال که
جزو تولیدات زنان روستایی این شهرستان می باشد ،به
نمایش گذاشته شده است.
نرجس قربانیان افزود :غرفه هایی از این نمایشگاه نیز به
قالی بافی ،عروسک های تزیینی ،گلیم بافی ،تزیین سفره
های یلدا ،میواه آرایی و سبزی آرایی ،بافت انواع زیرانداز،
نمد دوزی ،چرم دوزی و شمع های تزیینی اختصاص
دارد.
وی همچنین ماکت های چوبی ،پخت انواع نان های
محلی ،کیک و شیرینی های خانگی ،خوراکی های روز
مانند باسلوق و پاستیل ،کشت انواع تراریوم ،ویراریوم و
گیاهان درون شیشه ای ،معرق کاری روز کاشی ،پرورش
بلدرچین و مرغ خانگی را از دیگر محصوالت عرضه شده
در این نمایشگاه عنوان کرد.
به گفته مسوول امور بانوان و خانواده فرمانداری کاشان،
نمایشگاه توانمندی های زنان روستایی این شهرستان با
 30غرفه تا  15اسفندماه در سالن اجتماعات دانشگاه
فرهنگیان کاشان برای بازدید عموم دایر است/.ایرنا

چند تماشاگر کاشانی راهی بیمارستان
شدند

چند روز گذشته بعد از برد  3بر  2ذوالفقار کاشان مقابل
تیم ویستا توربین تهران هواداران تیم ویستا به اتوبوس
هواداران کاشانی حمله کردند و شیشه اتوبوس هوادارن
مهمان که به تهران آمده بودند را شکستند ودر این بین
تعدادی از هواداران ذوالفقار کاشان زخمی شدند و چند
تن به بیمارستان راهی شدند.

پلمب یک واحد کبابی -قصابی متخلف
در کاشان

رویداد
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در تعلل مسئوالن و دولت؛ جاده برزک همچنان قربانی می گیرد
مهدی وطن خواه برزکی 20 /اسفند ماه  96مردم برزک جاده کاشان به این شهر را بستند تا نسبت به عدم رسیدگی به
وضعیت این جاده و تصادفات مرگباری که در آن اتفاق می افتد اعتراض کنند .معلوم نیست مردم معترض به امید کدام وعده
مسئولین به خانه خود بازگشتند .یک سال از آن اعتراض گذشت .دقیقا شنبه  20اسفند ماه  97مانند روزهای دیگر سال
تصادفی رخ داد که در آن  9نفرکشته و زخمی به تعداد تلفات این جاده اضافه شد.
این بار خبر از هیچ مسئولی نبود و هیچکس معذرت خواهی نکرد و باز مثل همیشه سرنشینان خودرو مقصر شناخته شدند
و عرض کم جاده ،پیچ های خطرناک نادیده گرفته شد .شاید مطالبی با مضمون حرف های امروزمان بارها در سایت ها یا
فضای مجازی به چشم خورده باشد .اما اهمیت موضوع آنچنان مهم است که نمی توان به راحتی از کنار آن عبور کرد.
صبحت از جان مردم است  .صحبت از جان مردم دیاری که برای امنیت کشور  150شهید داده اند .منطقه ای که مفاخری
همچون بابا افضل مرقی در خود پرورش داده است .صحبت از یک شهر نیست  10روستا و شهرکه رنج می برند از بی تعهدی
مسئولین .صحبت از مسیری است که اقتصاد کاشان را به گلپایگان گره می زند و دو بزرگراه اصفهان  -قم و کاشان  -قم را
به یکدیگر متصل می کند .و هرساله به عنوان یکی از قطب های گردشگری هزاران گردشگر را به خود جذب می کند .که
اگر تامین بخشی از آب شرب شهرستان را به آن اضافه کنیم باز حق مطلب را ادا نکرده ایم.
در این گزارش برآن شدیم تا به صورت دقیق ،همه جنبه های راز آلود جاده کاشان برزک را بررسی کنیم .به سراغ دکتر
ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان رفتیم که ایشان به دلیل مشغله های ناشی از بررسی بودجه سال  98وقت الزم را برای
مصاحبه نداشتند و بخشدار برزک که با کمال تعجب اطالعاتی در مورد این موضوع نداشت .در ادامه به توضیحات برخی از
مسئولین شهرستان که حاضر به مصاحبه شده اند می پردازیم :
و ...کوتاه ترین مسیر کاشان به اصفهان با جاذبه های گردشگری و یکی از
مسئولین تنها به وعده های تو خالی و گزارش
خوش آب و هوا ترین نقاط منطقه کوهستان و سرسبز کاشان به شمار
بسنده نکنند
امام جمعه شهر برزک ،معتقد است برای میرود .این جاده شاهد تردد بیش از صدها تریلی و کامیون حاوی سیمان
حل بحران جاده کاشان  -برزک باید در و غیره می باشد .که از خطر ناک ترین جاده های منطقه می باشد .در
یک اقدام برنامه ریزی شده همه مسئولین طول  40سال از انقالب مسئولین مربوطه عزم و ارداه راسخی برای تعریض
شهرستان کاشان و بخش بااقدام جدی و بهسازی این جاده نداشته اند که به جرات می توان گفت آسفالت این
دست به کارشوند و تنها به وعده های تو جاده شاید یک بار مرمت شده است .با توجه به عرض کم و فاقد شانه
خاکی ،به طور میانگین هر هفته شاهد چندین تصادف و کشته و زخمی
خالی و گزارش بسنده نکنند.
جت االسالم والمسلمین حالجی مفرد طی شدن مردم و خسارات جانی و مالی هستیم.
مصاحبه با خبر نگار هفته نامه مردم سیلک مردم چه گناهی دارند که باید قربانی و تاوان بی تدبیری و بی لیاقتی
اظهار کرد :در طول 20سال گذشته با احداث معادن سنگ ،کارخانه سیمان بعضی از مسئولین بی تعهد باشند.
و کارخانه های گالب حجم ترافیک جاده کاشان برزک افزایش یافته و این متاسفانه درهر دوره ای مسئولین قول های می دهند ولی به آن عمل
در حالیست که این مسیر براساس عبور و مرور 60سال پیش احداث شده نمی کنند .اخیرا در پی اعتراضات و مسدود کردن جاده توسط مردم این
منطقه نماینده کاشان در مجلس
و طی این زمان هیچ تغییری انجام نشده است.
شرکت
پیگیری های انجام داده است  .که
وی ضمن گالیه از شورای تامین شهرستان کاشان گفت ،شورا برای
سیمان کویر در این مسیر
با حضور وزیر راه بودجه ای را در
کوچکترین موضوع در شهرستان تشکیل جلسه می دهد ولی برای
پرتردد ترین و آسیب آورترین
ردیف طرح ملی مصوب گردیده و
تصادفات اخیر و جان باختن تعداد زیادی از جوانان و همشهریان
در حادثه رانندگی بی توجه بوده و حتی پیگیر مصوبات قبلی شورا شرکت به پتانسیل منطقه است .فاز دو بانده شدن جاده مرگ کلید
شرکتی که روزانه بالغ بر میلیون ها خورده است.
دراین زمینه نمی باشند.
وی در ادامه گفت ،راهنمایی و رانندگی با وجود غیر استاندارد بودن تومان در آمد دارد قائل به پرداخت اما مشکل اساسی اینجاست که اوال
جاده کاشان  -برزک حضوری موثر و فعال در منطقه ندارد و تنها هزینه ای برای جاده مورد استفاده دستگاهای اجرایی مربوطه مقید و
به حضور نمایشی چند روزه بعد از هر تصادف بسنده می کند که نمی باشد .روزانه اگر  1درصد از دلسوز نیستند و بودجه مصوب را
در جاهای دیگر هزینه می کنند،
البته این عدم حضور باعث قانون گریزی و تخلفات مکرر رانندگان درآمد شرکت سیمان کویر هزینه
و دوم اینکه نظارتی برعملکرد
کامیون ها و تریلی ها ( با بار غیر مجاز) شده است.
جاده مذکور شود ظرف کمتر از یک
پیمانکارن مربوطه نیست که بعد از
حالجی مفرد گفت :متاسفانه مسئولین بخش و شورا نسبت به
پیگیری این قضیه اهمال کاری می کنند و این کم کاری تنها سال جاده مرگ به بهترین جاده یک یا چند هفته مجدد کار تعریض
مربوط به حال نبوده و مدیران سابق را نیز شامل می شود .چرا های دوبانده کشور تبدیل می و بهسازی به تعطیلی می انجامد.
شود و به نام جاده سالمت نام
شرکت سیمان کویر در این مسیر
که در دولت قبل پروژه کاشان  -برزک -موته ،به عنوان پروژه
گذاری خواهد شد.
پرتردد ترین و آسیب آورترین
ملی اعالم شد ولی پس از اندکی فعالیت ،طرح به حال خود رها
شرکت به پتانسیل منطقه است.
شد که این بی توجهی نابخشودنی است و در این زمینه همه
باید پاسخگو باشند .امام جمعه شهر برزک در پایان ضمن انتقاد از عدم شرکتی که روزانه بالغ بر میلیون ها تومان در آمد دارد قائل به پرداخت
اختصاص درصدی ازدرآمد حاصل از استخراج معادن و کارخانه سیمان هزینه ای برای جاده مورد استفاده نمی باشد .روزانه اگر  1درصد از درآمد
گفت :چرا مسئولین مربوطه این حق قانونی مردم بخش برزک را نادیده شرکت سیمان کویر هزینه جاده مذکور شود ظرف کمتر از یک سال جاده
مرگ به بهترین جاده های دوبانده کشور تبدیل می شود و به نام جاده
می گیرند.
سالمت نام گذاری خواهد شد.
چرا باید در کاشان جاده ای به نام اما انتقاد و گالیه ای که به مسئولین محترم مربوطه وارد است  ،عدم
(جاده مرگ) وجود داشته باشد ؟؟ توجه الزم و رسیدگی دولت و مسئولین به جاده های مذکور ،تعدادی
سردار قائمی نژاد /فعال سیاسی -از روستائیان به شهر مهاجرت کرده و روستاهای که بعضاً تولید کننده
محصوالت زراعی و کشاورزی بوده اند اکنون به ورطه نابودی کشانده است
اجتماعی از روستای مرق  -بخش برزک
جاده کاشان  -برزک با عبور از چندین  .باورکنید اگر بخشی از هزینه ای که مسئولین شهری در قبال مهاجرت
روستا و شهر من جمله روستاهای گالب افراد به شهر می پردازند را هزینه روستاها کنند می توانند به مراتب
 ،بابا افضل ،سادیان  ،خنچه بارونق ،آزران مثمرثمر واقع گردد.

از ارزش های انسانی زنان تا جامعه آرمانی

به گزارش رحمان معمار کاشانی؛ مسئول روابط
عمومی شبکه دامپزشکی کاشان یک واحد کبابی-
قصابی متخلف بدلیل ذبح غیرمجاز دام و عرضه
گوشت فاقد نظارتبهداشتی دامپزشکی پلمب شد.
ذبح دام خارج از کشتارگاه و عرضه گوشت فاقد مهر
و لیبل میتواند باعث بروز بیماری هایی مانند تب
خونریزی دهنده کنگو  -تب مالت و ...گردد.

فروش واحد مسكوني درمشهد اردهال

در بهترين وباالترين موقعيت  -مشرف به كل
منطقه

يك باب خانه در مرحله نازك كاري
مساحت  180متر ()10*18

داراي پروانه ساختمان -قيمت توافقي

تلفن 09121992721 :

یکشنبه  12 /اسفند 1397

دکتر مینا هاللی ستوده /وقتی ما از افراد
مهم یا موفق صحبت می کنیم این افراد
قطعا کسانی هستند که در تخصص یا
مهارتی نسبت به سایرین برتری دارند .یک
پزشک حاذق  ،تاجر موفق  ،سیاستمدار پر
نفوذ  ،نویسنده مشهور ،ورزشکار مدال آور
و ...کسانی هستند که حتما رشک برنگیز و
مورد تحسین خواهند بود .کسانی که عالوه
بر استعدادهای ذاتی شان ،تمان توانشان را برای رقابت و برتری صرف
کرده اند .بی آنکه سعی در فروکاستن ارزش چنین الگویی از موفقیت
داشته باشم ،می خواهم راجع به الگوی دیگری از موفقیت بحث کنم.
الگویی که بر خالف الگوی پیشین ارزشمندی اش اغلب از نظر پنهان
مانده است.
در الگوی نخست ارزش های دنیای سرمایه دارانه نظیر رقابت جویی،
فرصت طلبی ،منفعت طلبی وفردگرایی است که بر معیارهای موفقیت

حکمرانی می کند.برخالف آن در الگوی دوم ارزش هایی نظیر دیگر
خواهی ،انسانیت ،مراقبت ،مهرورزی و همراهی است که غالب هستند.
از آنجا که این ارزش ها نقش چندانی در چرخاندن چرخ های دنیای
سرمایه دارانه ندارند ،ارجمند نیز شمرده نمی شوند.
زنان کسانی که پرورش می دهند ،مراقبت می کنند ،می زایند و به
ِ
نخست موفقیت جایگاه محدودتری دارند.
دیگری می اندیشند در الگوی
ماهیت زندگی زنانه به گونه ای است که دیگراندیشی و زایندگی بر
آن غالب است .اموری که علی رغم آنکه رگ های پرخون هستی بشر
اند نادیده یا بدیهی انگاشته می شوند و به تبع آن زن بودن نیز امری
ارزشمند تلقی نخواهد شد.
احساس فقدان و شکست برای زنانی که عهده دار نقش های زنانه اند
ناشی از چنین نگاهی است .احساسی که سرانجام برای بدست آوردن
جایگاهی ارزشمند آنها را مجبور به ترک یا سرخوردگی از نقش هایشان
خواهد کرد.
شریعتی در کتاب " فاطمه ،فاطمه است" سعی در پرده برداری از

از سوگی به سوگ دیگر در جاده برزک
مسعود قرائتی /هفته قبل باز هم خبر تصادف
مرگبار در جاده برزک کانون توجه رسانههای شهر
گردید .ایکاش این خبر تکراری توجه مسئولین شهر
و فرامنطقهای را نیز به خود جلب کند و آخرین تکرار
اخبار باشد.
یکی از آخرین قربانیان این جاده ،روحانی جلیل القدر،
آیت ا ...حاج آقا محمد مدنی فرزند آیت ا ...رضا المدنی
بود .شخصیتی که برای ما یادآور خاطرات نوستالژیک
تحصیل در دهه های  ۴۰و  ۵۰می باشد .روزگاری که
او در کسوت دبیری تعلیمات دینی بود.
آموزگاری که رفتار و سکناتش همچون لباس و
ظاهرش با بقیه دبیران متفاوت بود .نوستالژیک تر از
کالس دبیرستان ،سه شنبه شب ها در اتاقی روی سر
درب مدرسه میانچال که محل کتابخوانی ،سخنرانی،
روزنامه خوانی و روزنامهنگاری ،نمایش و تئاتر و از همه
مهمتر محل دیدار و آشنایی ها بود .آیت اهلل زاده ای که
پس از انقالب نیز از خوان گسترده انقالب ارتزاق نکرد
و همواره از مراکز قدرت دوری گزید.
اگرچه به سبب سوابق مذکور این کار برایش بس آسان
بود .اکنون نیز که او دار فانی را اگرچه به حکم تقدیر و
سرنوشت اما به سبب مرگ آفرین بودن یک جاده ،وداع
گفته است ،یقیناً حاضر نیست با برجسته سازی نامش
مسئولین را از خواب غفلت بیدار کنیم.
چراکه اولین تصادفات و مرگ گمنام ترین افراد همراه
با کارشناسی های روی آن ،باید هوش از سر متولیان
امر میپراند! براستی چند نفر دیگر باید در این جاده
جان به جان آفرین تسلیم کنند تا مسئولین منطقه و
فرامنطقه ای دست به کار رفع این نقیصه شوند؟ نفر و
نفرات بعدی که قرار است در این جاده راهی سفر بی
بازگشت شوند چه کسانی هستند؟
کدام پروژهای اولی تر از جاده ای است که هر هفته
جان چندین انسان را میگیرد؟ بودجه ها صرف کدام
پروژه ی حیاتی تر می شود که حیات انسانها این
چنین خوار و بی ارزش به حساب میآید؟
اکنون دیگر با کثرت این تلفات و نام آشنایی آخرین
آن ،حجت تمام گشته و مسئولین باید از کلنگ زنی و
افتتاحیه دست بردارند و به اجرای آن همت بگمارند.

شخصیت زنی می کند که عظمت و بزرگی اش نه به واسطه نسبتش با
مردان بزرگی چون پدر ،همسر و فرزندانش است و نه به دلیل موفقیت
های فردی اوست؛ بلکه بزرگی او در جریان ساز بودنش است .تصویری
که شریعتی از فاطمه(س ) ترسیم می کند زنی است که در نقش های
دشوار دختری ،مادری و همسری به بهترین شکل ایفای نقش می کند.
عالوه بر آن ،آگاه به جریانات سیاسی و اجتماعی عصر خویش است و
برای بهبود جامعه اش تالش می کند.
با این نگاه می توان سندی معتبر برای الگوی دوم از موفقیت ارائه کرد.
الگویی که در آن هر زنی که به خوبی همسری می کند ،مادری می
کند ،پرورش می دهد ،پرستاری می کند و آگاه به جریان جامعه اش
است در معنای واقعی بزرگ و موفق است.
زاد روز فاطمه(س) بهانه ای است ارجمند نه تنها برای گرامی داشت
مقام همسر و مادر که برای پاسداری از همه ارزش هایی که معطوف
به دیگری است .ارزش هایی که محوریت آن خیرخواهی ،مهروزی،
فداکاری ،صلح و بهبود جامعه است.
به تحقیق جامعه ای که مردم به خیر یکدیگر می اندیشند و نسبت به
جریانات عصرشان آگاهی و کنشگری هوشمندانه دارند جایی مطبوع تر

نیز مانند کارگاههای آموزشی با محورهای مختلف و متنوع با
قطار گردهم آیی دوازدهم از ایستگاه شیراز هم گذشت ؛
محوریت گردشگری تدارک دیده شد که در روز پایانی گردهم آیی
و در آخرین مرحله این برنامه ها با رویکرد آموزشی  -فرهنگی،
مجموعه راهنمایان گردشگری شرکت کننده از سراسر ایران با
حضور همکاران شیرازی خود ،در دو محور باستانی ساسانی و
پرونده دوازدهمین گردهم آیی چهار روزهی راهنمایان گردشگری ایران به میزبانی شهر شیراز ،عصر جمعه
هخامنشی از نزدیک و هر چه بیشتر در جریان مختصات معماری و تاریخی این دو محور ارزشمند و
با برگزاری گشت های فرهنگی آموزشی در دو مسیر تاریخی باستانی ساسانی و هخامنشی بسته شد.
دوازدهمین گردهم آیی راهنمایان گردشگری ایران با هدف شناساندن جاذبه های کمتر شناخته شده به جهانی قرار گرفتند.
یکی از فعال ترین بخش های اقصاد گردشگری یعنی راهنمایان ،معرفی هر چه بیشتر جایگاه و پتانسیل در یکی از برنامه ویژه این گردهم آیی که به میزبانی تاالر بزرگ شهر شیراز و با حضور استاندار ،معاون
های گردشگری مذهبی ،مطالبه گری ایجاد بستر ثبت ملی و سپس جهانی محور زندیه و همچنین تجلیل سازمان میراث فرهنگی کشور ،مدیرکل میراث فرهنگی استان ،شهردار شیراز و خیل عظیم راهنمایان
گردشگری شرکت کننده در گردهم آیی دوازدهم برگزار شد ،در بخش معرفی و تجلیل از راهنمایان
از راهنمایان برتر هر استان ،از  30بهمن تا سوم اسفند ماه در شهر شیراز برگزار شد.
در این برنامه چهار روزه که هفت نفر از راهنمایان گردشگری شهر کاشان نیز به نمایندگی از شهر نمونه سال  97کشور ،خانم بدری زاهدی از شهر کاشان به عنوان راهنمای نمونه سال  97از این شهرستان
تاریخ ،فرهنگ و تمدن نیز حضور داشتند ،عالوه بر بازدید از جاذبه هایی همچون آرامگاه مفاخری مانند معرفی شد که به نیابت از ایشان ،خانم آزاده خراسانی با حضور بر روی سن تندیس و لوح ویژه راهنمای
حافظ و سعدی ،ارگ کریمخانی ،بازار سنتی و کهن شیراز ،مسجد و حمام وکیل ،برنامه های جنبی ای گردشگری نمونه کاشان را دریافت کرد.

بدری زاهدی ،راهنمای گردشگری نمونه سال  97کاشان شد
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فروش گوشت اینترنتی و آینده ی کاهوی ساالدی و فلفل
دلمه و سیب زمینی!!

*آقا رسمأ بد زمانه ای شده ،یعنی هر جوری فکر می کنم می بینم
این قطار بی رحم زمانه بدجور دارد چهارنعل می تازد و کسی هم به
گرد پایش نمی رسد! فروش گوشت به صورت اینترنتی؟!! آقا با ما از
این شوخی ها نکنید که گناه داریم!
یعنی راستی راستی خاله  76ساله ی بنده با دو کالس سواد و
نداشتن حتی یک تجربه سالم گرفتن شماره تلفن  6رقمی در همه
عمر شریفش ،برای بارگذاشتن یک آبگوشت باید به موس و کیبورد و
گوگل التماس کند؟!!
طفلک وقتی پریروز به خاله جان گفتم خرید گوشت هم اینترنتی شد،
پرسید :یعنی وقتی به اکبرآقا سالخ سر کوچه سفارش نیم کیلو گوشت
بدیم ،نیم ساعت بعد با پیک موتوری میفرسته خونه مون؟!! الهی خیر
ببینن که به فکر پای دردکن ما هم هستن!!
یادش بخیر 30- 25 ،سال پیش که قصابها هنوز بنا به سنت دیرینه
همزمان به عرضه گوشت و سفیدآب و صابون همت می گماشتند و
مثل امروز مغازه شان شیک و جذاب نبود ،قصاب بنده خدای محله
دوران کودکی ما که پیرمردی اخمو اما خوش قلب بود ،مغازه ای 20
متری داشت که به خاطر قدیمی بودن معماری و سادگی فضا و کاشی
های معمولی آن و در نتیجه شباهتش به غسالخانه از ترس جرأت
نزدیک شدن به آن را نداشتیم!
روزگار است دیگر؛ شتاب تحوالت و ناصبوری مدرنیته به جایی رسید
که سالهاست عالوه بر این که دیگر خبری از عرضه همزمان گوشت
و سفیدآب و صابون در قصابی ها نیست ،بلکه گربه های امروزی هم
دیگر جرأت نزدیک شدن به قصابی ها را ندارد!
کن گوشت است یا اینترنتی شدن
دلیلش
گرانی دود از کله بلند ِ
ِ
فروش آن ،هر چه که هست بد زمانه ای شده! می ترسم پس فردا
خرید کاهوی ساالدی و فلفل دلمه و سیب زمینی را هم اینترنتی کنند
که در این صورت خاله جان ما در این هاگیر واگیر تورم ،باید برای
استخدام یک منشی ترجیحأ مجرد و البته مسلط به اینترنت به مردم
سیلک آگهی بدهد!

حکایت عکس بازهای شهرت طلب و اپلیکیشن های موبایلی ..

*خدا پدر مخترع این اپلیکیشن های موبایلی را بیامرزد که جدا از
تسهیل امورات زندگی مردم نظیر رونق کسب و کارهای مجازی ،بستری

کـمـی شـوخـی ؛
کـمـی جــدی
مهدی سلطانی راد

www.payk-sialk.ir

کارایی های این اپلیکیشن های موبایلی یکی هم این است که جدا از
فرستادن عکس برای دیگران ،می تواند پیام های ویدئویی آن اشخاص
را از آن نمایشگاه در کانال حوزه کاری شان منتشر کند! به کسی هم
ِ
وارنگ و پیام
مربوط نیست که کانال اداره بشود گالری عکسهای رنگ و
های ویدئویی آن سلبریتی نامشهور مجازی ! فکرش را بکنید اگر این
اپلیکیشن های موبایلی نبودند آیا تبدیل شدن به پوتین و موگرینی و
ترزا می و جهانگیری و حتی آن عضو شورای شهر کاشان مقدور بود؟!!

شوخی که نیست تخریب این سازه های تاریخی!

شدند برای معرفی خیلی از اشخاص دارای پتانسیل خوش عکس بودن
و فن سخنوری به جامعه! این ها در پرتو تلگرام مدتی است که برای خود
شده اند عکس بازهای شهرت طلب در دنیای مجازی! مثأل کافی ست
نمایشگاهی در تهران با موضوع گردشگری دایر شود و آن اشخاص هم
به عنوان نماینده یک شهر راهی آنجا شوند .خب آدم است دیگر! دلش
می خواهد وقتی به یک جای شلوغ و پر از مسؤل مافوق می رود هی
با آنها عکس بگیرد! هی با آنها عکس بگیرد! و هی با آنها عکس بگیرد!
و اگر هم نتوانست هی با آنها عکس بگیرد! خودش را یک جوری توی
عکس های هفت هشت نفره ای که قرار نیست داخل آنها باشد جا کند
تا کل و یوم خالیق بفهمند فالنی هم بعععله! حاال اگر فرد همراهی هم
ررررم گوشی
دنبالش نبود ،نبود .فقط کافی ست مثل معصومی نژا ِد
ُ
را همان جا فی المجلس بدهد دست یک بنده خدایی و تمام! از دیگر

*بعضی ها چنان به انتشار اخبار ریز و درشت و متفاوت درباره تخریب
آب نمای مدخل شهر ایراد می گیرند که گویی ما نمی دانیم داستان
از چه قرار است! کجای دنیا را سراغ دارید که اجرای پروژه بزرگی مثل
مدخل ما با تخریب یک اثر تاریخی و مانند یادگار رضویها
طرح زیرگذر
ِ
همراه باشد و سر و صدایی بلند نشود؟!
خب طبیعت کار همین است دیگر! شما فکرش را بکن مگر اجرای پروژه
ترافیکی ابرشهرهایی مثل یوکوهاما و نیویورک و توکیو و کواالالمپور به
همین راحتی ها بود؟! تاریخ شهادت می دهد که سر راه هر کدام از
همین پروژه ها ،دهها آب نما و المان تاریخی و یادگار شهرداران 20
سال قبل با چه مکافاتی حذف و برداشته شد! می گویند در توکیو برای
این که به یادگار شهردار  20سال قبل علی رغم لزوم تخریب ،توهین
نشود آن را آن قدر با پیچ گوشتی و آرام آرام تراشیدند و ساییدند تا
تمام شد!
یا نمونه دیگر در کواالالمپور ،وقتی  15سال پیش می خواستند زیرگذر
وسط شهر را بسازند ،المانی زیبایی وسط راه بود که گفته می شد یادگار
اجداد ماهاتیر محمد بوده که زمانی شهردار این شهر بوده اند! شما فکر
می کنی خراب کردن این اثر راحت بود؟!
خیر؛ تاریخ شهادت می دهد که یکی از اعضای شورای شهر که طرفدار
اجداد ماهتیر بود ،وقتی فهمید قرار است آن المان جلوی راه پروژه خراب
شود ،اول بیانیه ای اعتراضی منتشر کرد و بعد هم به نشانه اعتراض 40
شب در آنجا خوابید و باالی سرش هم مقوایی نصب کرد که رویش نوشته
بود :مگر من بمیرم که یادگار اجداد ماهاتیر را خراب کنید!!
حاال آیا طرفداران پروژه ی زیرگذر شهری کاشان حق نمی دهند به
مخالفان و حاشیه سازان که شبانه و هنگام تخریب آب نما ،کار و
زندگی شان را ول کنند و کلیپ های سوزناک در سوگ آب نمای
مدخل منتشر کنند؟!! آقا حق بدهید لطفأ !

بنیکاظمی :من به جوانب کمتر شناخته شده کاشان پرداختهام
تالشها در زمینه کاشانپژوهی پیگیرانه و عمیق نیست

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) -احمد ابوالفتحی/
نوشتن تاریخهای محلی از سنتهای رایج در
ساختار فرهنگی ایران بوده است .همانگونه که علی
بنیکاظمی نویسنده کتاب «ماتیکان کاشان» در همین
گفتوگو بیان کرده است ،سابقه نوشتن آثاری که به
تاریخ شهرهای مختلف ایران میپردازند به قرنها پیش
از این بازمیگردد .تداوم این سنت در سالهای اخیر
به شکلگیری بنیادهای پژوهشی با تمرکز بر تحقیق
در جوانب تاریخی ،جغرافیایی و اجتماعی شهرهای
مختلف ایران انجامیده است.
در کنار این بنیادها پژوهشگران مستقلی نیز عمر خود
را به پای شناخت شهرهای محل تولد و زیستشان
گذاشتهاند .کتاب «ماتیکان کاشان» که نشر مرنجاب
آن را در سال  1395منتشر کرده است و در
بیستوچهارمین دوره دوساالنه کتاب اصفهان به عنوان
اثر برگزیده در بخش تاریخ انتخاب شد از جمله این
تالشهاست .برای آشنایی با کتاب «ماتیکان کاشان»
و سابقه کاشانپژوهی با علی بنیکاظمی نویسنده این
کتاب گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید:
کمی درباره خودتان و سابقه پژوهشی خود
توضیح دهید.
بنده متولد  1334هستم و شغل اصلیام ارتباطی
با حوزه پژوهش نداشته است ولی با توجه به عالئق
شخصی به تاریخ کاشان و دیگر مسائل تاریخی همزمان
با مشاغل اداری به کارهای پژوهشی هم پرداختهام.
این عالقه از کی در شما شکل گرفت؟
خانواده ما در یکی از خانههای قدیمی و ارزشمند کاشان
که اکنون با نام خانه بنیکاظمی به ثبت ملی رسیده
است زندگی میکرد .اولین عالقه و انگیزه من برای
پرداختن به مباحث مربوط به تاریخ کاشان برآمده از
کنجکاویام برای شناختن اصل و ریشه این بنا و دیگر
بناهای تاریخی شهر کاشان بود .حاال حدود سی سال
میشود که به پژوهش و تحقیق در این زمینه مشغول
هستم و از حدود پانزده سال پیش هم مقاالتی را درباره
تاریخ کاشان در نشریات مختلف منتشر کردهام.
کتاب ماتیکان کاشان گردآوری همان مقاالت
است؟
البته نه همه مقاالت .من مقاالت دیگری هم داشتهام
که در این کتاب منتشر نشده ولی مقاالتی که در این
کتاب گردآمده پیش از این در نشریات محلی کاشان
منتشر شده و من برای این کتاب آنها را اصالح و
بازبینی کردهام.
کتاب شما عالوه بر تکیه بر تحقیقات میدانی،
مبتنی بر تحقیقات کتابخانهای هم هست .به
عنوان کسی که درباره تاریخ کاشان تحقیق
میکنید برای ما کمی از سابقه کاشان پژوهی
بگویید.
اولین سابقهها از پرداختن به تاریخ کاشان را میشود
در کتاب تاریخ قم یافت .این کتاب را حسن بن محمد
قمی در حدود سال  378هجری به زبان عربی نوشته
است و ترجمه فارسی آن در قرن نهم هجری به وسیله
حسن بن علی قمی ارائه شده است .در آن زمان قم شهر

این کتاب تصحیح و منتشر شده؟
بله .این کتاب در سال  1313به تصحیح سید جالل
تهرانی منتشر شده و بعد از آن هم در سال 1385
محمدرضا انصاری قمی تصحیح و تحشیه دیگری از
آن ارائه داده است.
غیر از کتاب «تاریخ قم» ،درباره تاریخ کاشان چه
کتابهای دیگری نوشته شده است؟
یکی دیگر از کتابهای پراهمیت در این زمینه کتابی
است به نام مرآة القاسان یا آینه کاشان است که به
قلم عبدالرحیم کالنتر ضرابی در دوران ناصرالدین شاه
نوشته شده است .این کتاب را اللهیار صالح در کتابخانه
مجلس پیدا کرد و ایرج افشار وظیفه تصحیح و انتشار
آن را برعهده گرفت و با نام تاریخ کاشان منتشر شد.
مرحوم ایرج افشار درباره روند انتشار این کتاب و نقش
اللهیار صالح در این زمینه خاطرهای دارد که من آن را
در کتاب ماتیکان کاشان ،در بخشی که به اللهیار صالح
اختصاص دارد نقل کردهام .افشار گفته است صالح برای
دیدن اوراقی که از کتاب تاریخ کاشان منتشر میشد
پیاده از خانهاش به دیدن من میآمد و با شعف انتظار
آمده شدن و انتشار کتاب را میکشید.
اللهیار صالح از شخصیتهای شناخته شده ملی
است ولی جنبه توجه او به شهر کاشان چندان
مورد توجه قرار نگرفته بود .دیگر شخصیتهایی
که در کتاب ماتیکان کاشان به آنها پرداختهاید
هم کسانی نیستند که چندان مورد توجه بوده
باشند.
بله .من تالش کردم در ماتیکان کاشان به افراد کمتر
شناخته شده و مباحث کمتر مورد توجه بپردازم.
کاشان افراد شناخته شده و کسانی که مطالب فراوانی
دربارهشان نوشته شده کم ندارد .از کمالالملک تا
سهراب سپهری و ...برنامه من در کتابم این بود که به
جوانب کمتر شناخته شده شهر کاشان بپردازم.
پیش از آنکه در کتاب خودتان متمرکز شویم
درباره آثار حسن نراقی که در زمینه کاشانپژوهی
اهمیت فراوانی دارند هم بپردازیم.
بله .حسن نراقی سه کتاب مهم در زمینه تاریخ کاشان
منتشر کرده است و آثار دیگری هم دارد .آن سه کتاب
عبارتند از :تاریخ اجتماعی کاشان ،آثار تاریخی کاشان و
نطنز و کاشان در جنبش مشروطه .آثار نراقی در مقوله
کاشانپژوهی اهمیت فراوانی دارند .آثاری که بعد از
کتابهای نراقی درباره تاریخ کاشان نوشته شدند بسیار
تحت تاثیر او بودند و شاید بشود گفت این کتابهای
تازه شاید تا حدود زیادی رونویسی از آثار او بودند.
خاندان نراقی در کاشان از خانوادههای بسیار پراهمیت
هستند و شخصیتهای شناخته شدهای از این خاندان
در زمینه فرهنگ ایران فعالیت کردهاند.

احسان نراقی جامعهشناس مشهور هم از این
خاندان است.
بله .احسان نراقی فرزند حسن نراقی بوده است.
کتاب شما چه ویژگیهای متمایزی نسبت به
دیگر آثاری که در زمینه تاریخ کاشان نوشته
شده دارد؟
من ادعایی در زمینه نوشتن تاریخ کاشان ندارم .کاری
که من کردم در واقع توجه به جنبههای مغفول مانده
این تاریخ است ،آثار تاریخی و رجالی که کمتر مورد
توجه قرار گرفته بودند ،مقولههایی بود که من به آنها
توجه نشان دادم .به عنوان نمونه سهراب سپهری
شعری دارد به نام شاسوسا .شاسوسا نام یکی از بناهای
کهن کاشان است که ناشناخته باقی مانده بود .من در
جستاری تالش کردم که این بنا را معرفی کنم .در
منابع تاریخی مربوط به کاشان هیچگونه اشارهای به
این بنا نشده بود و من تالش کردم با تحقیقات خودم
رنگ فراموشی را از این بنا بزدایم .باقی جستارهایی که
در کتاب ماتیکان کاشان گردآوری شدهاند هم با همین
هدف نوشته شدهاند.
یکی از مقولههای جالب توجه در تاریخ معاصر
کاشان بحث مربوط به نایبیان کاشان و نایب
حسین کاشی است .دلیل اینکه شما در کتاب
خود چندان توجهی به نایبیان نکردهاید چیست؟
درباره نایبیان آثار قابل توجهی هست .کتابهایی در
این زمینه چه به طرفداری از نایبیان و چه در مقابله
به آنها نوشته شده است .بخش عمدهای از کتاب
حسن نراقی با نام «کاشان در جنبش مشروطه» به
همین خاندان اختصاص یافته است .خاندان نراقی با
خاندان نایبی ارتباط خوبی نداشتهاند و در واقع نوعی
برادرکشتگی بین آنها برقرار است .ماشاءاهلل خان فرزند
نایب حسین کاشی یکی از بزرگان خاندان نراقی را
به قتل رسانده بود و همین باعث شده بود که ارتباط
این دو خاندان مخدوش شود .همین باعث شده که
حسن نراقی در کتابی که ذکر شد و همینطور در
کتاب «تاریخ اجتماعی کاشان» روایتی علیه خاندان
نایبی ارائه دهد.
در مقابل هم فردی به نام محمدرضا خسروی که
نزدیک به خاندان نایبیان بوده است کتابی نوشته است
با نام «طغیان نایبیان» که این کتاب تصویری بسیار
خالف واقع از نایب حسین و فرزندانش ارائه میدهد و
آنها را تا سطح قهرمان ملی باال میبرد .واقعیت این است
که من اطالعات زیادی درباره نایبیان دارم و این اطالعات
در حدی است که حتی میتوانم کتابی درباره آنها بنویسم
اما به گمانم میزان اهمیت این ماجرا در حدی نیست که
به آن پرداخته شده .به همین دلیل در کتاب که هدفش
بیشتر معرفی ناشناختهماندههای کاشان بود چندان به
آنها نپرداختم.
یکی از اولین پرسشهایی که در مواجهه با کتاب
شما به ذهن میآید برآمده از اسم آن است .چرا
«ماتیکان»؟
ماتیکان به معنای گردآوری نوشتههای مختلف است .در
واقع معادلی برای مجموعه مقاالت محسوب میشود .این
اصطالحی است که من امیدوارم جای مجموعه مقاالت

صدای مردم سیلک
مخاطبان و خوانندگان هفته نامه مردم
سیلک می توانند با استفاده از شماره تلگرام
 09162850642و خط ارتباطی 55456384
و همچنین مراجعه به پایگاه خبری پیک سیلک به
آدرس  www.payk-sialk.irنظرات  ،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.
پارک حاشیه ای باید گرانتر از پارکینگ عمومی
باشد زیرا ...
به طوری که شنیده و خوانده ام در بیشتر کشورهای
پیشرفته دنیا و از جمله طبق قانون پارک حاشیه ای
کشور خودمان ،بهای پارک در حاشیه خیابان باید
بیشتر از پارکینگ های عمومی باشد .این قانون بدان
سبب وضع گردیده تا حاشیههای خیابان خلوت شود و
مردم از پارکینگ عمومی استفاده نمایند.
از سوی دیگر قانون پولی شدن پارک حاشیه ای صرفاً
انتفاعی نیست و تنها به منظور ساماندهی ترافیک وضع
گردیده است .حال چگونه است که در شهر ما قیمت
پارک در حاشیه خیابان کمتر از پارکینگ عمومی است.
با این وضعیت چگونه انتظار دارید که حاشیه خیابان
خالی یا حداقل خلوت شود و عبور و مرور در خیابانها
روان تر گردد.
کلمه قمار زیبا نیست
در تیتر یک نشریه شما (مردم سیلک) در شماره ۳۸
خواندم :قمار شهرداری بر روی پروژه مدخل .....
اگرچه من متن را نخواندم ،اما با دیدن تیتر ناراحت
شدم! خواستم بگویم این کلمه اصال زیبا نیست و در
خور شأن شهرداری و این پروژه نیست .مطبوعات و
رسانههای محلی باید مشوق و یاریگر شهرداری در
اجرای چنین پروژه هایی باشند.
مردم سیلک :ضمن تشکر از دقت و ارسال نظرتان و
با ستایش از احساس مسئولیت شهروندی شما.
ولی ایکاش زحمت کشیده ،متن را نیز می خواندیدتا
مالحظه فرمایید که ما مشوق چنین پروژه هایی هستیم
و شهامت مجریان آن را نیز می ستاییم اما توجه به
ریسک پذیری خصوصاً در مقابل نقطه نظرات مخالفان
نیز از وظایف ماست.

با برگزیده کاشانی جایزه دوساالنه کتاب سال اصفهان

بسیار مهمی بوده و از کاشان تا همدان زیرمجموعه آن
محسوب میشدهاند .به همین خاطر برای پرداختن به
تاریخ کاشان این کتاب از منابع بسیار خوب است .در
این کتاب درباره تاریخ کاشان و به عنوان نمونه وضعیت
زرتشتیها در این شهر اطالعات خوبی آمده که من در
یکی از مقاالت کتاب که به آن پرداختهام.

یکشنبه  12 /اسفند 1397

سیصد گل سرخ و یک گل نصرانی
ما را زسر بریده می ترسانی

را بگیرد .آقای پرویز اذکایی که بر این کتاب مقدمه
نوشتهاند هم کتابی دارند با نام «ماتیکان عینالقضات» که
مجموعه مقاالت ایشان درباره عینالقضات همدانی است.
عالوه بر ایشان کسان دیگری هم از اصطالح ماتیکان به
جای مجموعه مقاالت استفاده کردهاند .ریشه این نام هم
بازمیگردد به «ماتیکان هزاردادستان» که یکی از متون
به جا مانده از ایران باستان و دوران ساسانی است.
بحثی که همواره درباره کتابهایی که به محدوده
جغرافیایی خاصی میپردازند مطرح میشود
گستره مخاطب کتاب است .مخاطب هدف شما
در هنگام نوشتن جستارهایی که در این کتاب
گردآمدهاند چه کسانی بودهاند .آیا این کتاب
را برای مردم کاشان نوشتهاید یا کتاب برای
مخاطبانی که آشنایی چندانی با کاشان ندارند
هم میتواند جذاب باشد؟
واقعیت این است که من هنگام نوشتن مطالب این
کتاب چندان دغدغه این را نداشتم که چه کسانی
میتوانند مخاطب آن باشند .شاید بشود گفت این
کتاب را برای دل خودم نوشتم .هدفم بیشتر پاسخ
دادن به پرسشهای خودم بود و در کنار آن ،اینکه
کاشانیها و در مرحله بعد ایرانیها را با این مقوالت
آشنا کنم .به هنگام انتشار آن هم انتظار نداشتم که
چندان مورد توجه قرار بگیرد .کتاب را یک ناشر
شهرستانی معرفی کرده است و اینکه در جایزه کتاب
اصفهان برگزیده شد برای خودم هم بسیار عجیب و
جالب توجه بود .باید از داورانی که کتاب را خواندند و
آن را برگزیدند تشکر کنم.
وضع کاشان پژوهی در شرایط فعلی چگونه
است؟ آیا عزمی در این زمینه در میان نهادهای
متولی مشاهده میکنید؟
کارهایی شده .یک بنیاد هم به نام بنیاد کاشان شکل
گرفته که گویا متولی این امر است .اما این تالشها
پیگیرانه و عمیق نیست .دو جلد کتاب هم به نام
دانشنامه کاشان منتشر شده است که کارهای بسیاری
شکیلی هستند اما درباره کارآمد بودنشان میشود
حرف زد .در مجموع به نظرم هنوز جای کار در این
زمینه بسیار است.
آثار دیگری هم در این زمینه آماده انتشار دارید؟
من به پژوهشهایم ادامه میدهم و احتمال دارد که
بعد از این هم در این زمینه کتابهایی منتشر کنم.

باسکرویل شهید آمریکایی جنبش مشروطه ایران مطلب
خوبی بود .متاسفانه چنین افراد و شهامت های شان در
الیههایی از رفتار زمامداران امروز آمریکا و بعضی از
کشورهای دیگر دنیا مدفون گردیده است .این ها نشان
می دهد که مردم دنیا نه تنها هیچ گونه دشمنی با
یکدیگر ندارند ،بلکه در روزگار سختی می توانند یار و
همدم یکدیگر باشند .نمونه هایی از این دست در تاریخ
و جهان فراوانند .به طور کلی انسان های آزاده از رنج
و مصائب همنوعان خویش در هر گوشه دنیا بی تفاوت
نیستند و تا پای جان حاضرند به یکدیگر کمک کنند.
شعر فردوسی بزرگ ما بیانگر همین حس نوعدوستی
است که:
بنی آدم اعضای یک پیکرند /که در آفرینش ز یک
گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار /دگر عضوها را نماند
قرار
ضمناً در باره ی زبان حال حضور باسکرویل در صفوف
مشروطهخواهانشعرزیباییبدینمضمونسرودهشدهاست:
سیصد گل سرخ و یک گل نصرانی /ما را زسر بریده
می ترسانی؟ /گر ما زسر بریده میترسیدیم /در محفل
عاشقان نمی رقصیدیم

تصحیح و پوزش
در شماره قبلی هفته نامه مردم سیلک مطلبی با
عنوان" کاشان و ماجرای آب و بزرگراه ،از ادعای معاون
اول تا حقیقت ماجرا " ارسالی از سوی بنیاد فرهنگ
کاشان منتشر شد که به علت برخی ناهماهنگی ها در
ارسال و انتشار مطلب ،به اشتباه نویسنده مطلب به نام
اقای امینیان ثبت شده بود که بدینوسیله از خوانندگان
محترم و نیز ایشان پوزش می طلبیم.

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