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باپیگیری ساداتی نژاد و موافقت دولت صورت گرفت

تغییر تعرفه ها و کاهش 
هزینه برق خانوارهای کاشانی

گزارش ویژه؛ آیا مردم فقط تماشاگرند...؟!

طوفان قیمت ها در بازار شب عید کاشان
کمی  شوخی  ؛
کمی   جـدی

)طنزهای آخر سال(

 آشنایی با شرکت تعاونی مرغداران کاشان

تا کنون ۴۰ تن مرغ دولتی توزیع کرده ایم ...

هشدار بیخ گوش اداره بهزیستی!

کودکان خیابانی را دریابید
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 دعوت به همکاری هفتـه نـامه » مــردم سیــلك «
به منظور پوشش اخبار كلیه محالت شهر و همچنین رخدادهای بخش ها، روستاها و شهرهاي منطقه فرهنگي كاشان از همه عالقمندان به خبرنگاری  
دعوت مي نمايد تا ضمن معرفي كلیه وجوه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي محل زندگي خود؛ رويدادها ، مشكالت و يا نقاط ضعف و قوت خدمات رساني 
دستگاه هاي اجرايي در محل زندگي خود را در قالب خبر، گزارش ، مصاحبه ، مقاله و يا عكس به هفته نامه مردم سیلك ارسال نموده تا خبر و اثر ارسالي 

آنان در بخش خبرنگار افتخاری و با نام و مشخصات نگارنده در نشريه به چاپ برسد.

mardomesialk@gmail.com  - www.mardom-sialk.ir -   55456384 :تلفن

به روایت ستاد هماهنگی خدمات سفر

مهمترین برنامه های نوروز 98 در کاشان
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   حکایت شب عید ما 
ایرانی ها
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به روایت ستاد هماهنگی خدمات سفر

مهمترین برنامه های نوروز 98 در کاشان
مردم سیلک/ نشست خبری »ستاد هماهنگی خدمات 
سالن  در  اسفند  چهارشنبه 22  روز  در  سفر شهرستان« 
فرمانداری کاشان برگزار شد که مهمترین مباحث مطرح 

شده در آن به شرح زیر می باشد: 
برای  اپلیکیشن  لینک  و  رسانی  اطالع  پیامک  ارسال   

مسافران به محض ورود به کاشان
به  پاسخگویی  ارتباطی 55137 جهت  پل  اندازی  راه   

شکایات گردشگران
 فعالیت رادیو کاشان )موج FM ردیف 97.7(

 ساماندهی شش ایستگاه امنیت سالمت
 آماده سازی اسکان موقت در امامزاده ها، پارک ها، سوله 

های ورزشی، مدارس و...
 پیش بینی گشت های نامحسوس پلیس

 افزایش ساعت کاری اماکن تاریخی )9 صبح تا 19:30 
عصر(

 بازگشایی چشمه سلیمانیه بعد از چهل سال
ساماندهی تعداد 11 پارکینگ با ظرفیت ده هزار خودرو در 

کنار اماکن تاریخی و باغ فین
 راه اندازی اینترنت رایگان در ده نقطه از مراکز کاشان

 ایجاد دستگاه فروش بلیط الکترونیکی برای اماکن
 فراهم کردن امکان نظرسنجی گردشگران

 طرح آرامش بهاری در 50 بقاع متبرکه
 45 عنوان جشن در پارک های کاشان

گزیده ای از صحبت ها...
 مرتضایی قهرودی-فرماندار کاشان:

ما نباید به توریست به عنوان فرصت نگاه کنیم که اجناس 
خود را به هر طریقی به او بفروشیم بلکه باید به او به عنوان 
فردی بنگریم که می خواهیم فرهنگ خود را به او پیشنهاد 

کنیم.
 سرمدیان-رئیس اداره میراث فرهنگی:

برنامه  و  سنتی  عکاسی  غرفه  دستی،  صنایع  بازارچه 
امیرکبیر در باغ فین برقرار خواهد بود.

 مروجی-معاون دانشگاه علوم پزشکی:
یازده تیم بازرسی بهداشت محیط در شهرستان از 8 صبح 
تا 8 شب و در صورت لزوم تا ساعت 24 فعالیت خواهند 

کرد.
های  فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رییس  ریاحی- 

پزشکی:
ارائه  آماده  شهرستان  سطح  در  آمبوالنس  دستگاه   35
خدمت می باشد و هماهنگی های الزم نیز با مرکز فوریت 
های پزشکی شهرستان آران و بیدگل و امداد هوایی قم 

صورت گرفته است.
 والی زاده-مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری:
تنها شهری که به 8 استان کشور حدود دو ساعت فاصله 
دارد کاشان است که البته این ویژگی دارای فرصت ها و 

تهدیداتی است.
 رضوی-بخشدار برزک:

جشنواره پخت غذاهای محلی در نهم فروردین در روستای 
ازوار برگزار می شود.

خبر

 ارتباط مخاطبان با هفته نامه مـردم سیـلك

تلفن :55۴5638۴ 

      www.payk-sialk.ir 

مهدی وطن خواه برزکی/ با اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها و افزایش تعرفه برق  و پس از آن که قبوض 
برخي  رسید،  خانگي  مشترکین  به دست  تابستان  برق 
را  آن  فکر  وجه  هیچ  به  که  شدند  روبه رو  ارقامي  با 
به  از مشترکان نسبت  نمي کردند. مصرف برق بخشي 
هزینه  نسبت  همین  به  و  بود  شده  دوبرابر  قبل  دوره 
قبوض نیز افزایش یافته بود. کاشان با دمای باالی 48 
درجه در تابستان  به همراه استان قم در گرمسیر 4 قرار 
گرفته بود. که البته با چانه زنی نمایندگان قم این استان  
به گرمسیر 3 منتقل شد. نمایندگان کاشان برای تحقق 
انتقال  بر  مبنی  انتخاباتی خود  وعده  و  مردم   مطالبه 

تعرفه برق کاشان از گرمسیر 4 به 3  و با این استدالل 
که کاشان از قم و حتی برخی دیگر از شهرهای کویری 
گرمتر می باشد راهی وزارت نیرو می شدند اما دولت که 
دل کندن از درآمد حاصل از فروش برق و همچنین بهانه 

جویی دیگر شهرهای گرمسیر برایش سخت بود. 
هیج گاه تن به کاهش تعرفه برق نداد. 

در سال 95 ساداتی نژاد با دست مایه قرار دادن بحران 
آب در شهرستان کاشان و آران و بیدگل و جایگزینی 
سراغ  به  آب،  مصرف  جوی  صرفه  در  گازی  کولرهای 
دولتی ها رفت که پس از 3 سال پیگیری نهایتا در اسفند 
ماه 97 با تصویب هیئت دولت تعرفه برق شهرستان های 

کاشان و آران و بیدگل از گرمسیر 4 به گرمسیر 3 منتقل 
شد . مصوبه ای که قرار است تکلیف بهای 4 ماه گرم 
اقدام  این  در  توجه  قابل  نکته  کند.  را  مشخص  سال 
کاهش مبلغ قبض برق در چهار ماه خرداد، تیر، مرداد و 
شهریور خواهد بود. که در شرایط اقتصادی کنونی می 

تواند کمک زیادی به اقتصادخانواده ها داشته باشد. 
اما جایگزینی کولر گازی جای کولر آبی شاید با شرایط 
اقتصادی کنونی خارج از توان اقتصادی خانواده ها باشد 
و همچنین شهرستان کاشان به دلیل نزدیکی با بیابان 
باد های گرم، رطوبت هوا بسیار  های مرکزی و وزش 
کم و خشکی هوا با ضریب چهارونیم بسیار زیاد است 

که این امر میل استفاده از کولر آبی و جبران کاهش 
رطوبت را بیشتر می کند. البته اظهار نظر در این زمینه 
را به کارشناسان می سپاریم با این وجود انتقال تعرفه 
برق کاشان از گرمسیر 4 به 3 را باید به فال نیک گرفت. 
چرا که تا حدودی از فشار اقتصادی خانوارها کاسته می 
شود و با وجود بحران آبی سال های اخیر  نقطه قوتی در 

صرف جوی مصرف آب خواهد بود. 
در ادامه ضمن اطالع از روند پیگیری های انجام شده در 
این خصوص  از زبان نماینده کاشان و آران و بیدگل به 
مقایسه مبلغ برق مصرفی بر اساس تعرفه دو گرمسیر سه 

و چهار می پردازیم :

باپیگیری ساداتی نژاد و موافقت دولت صورت گرفت
تغییر تعرفه ها و کاهش هزینه برق خانوارهای کاشانی

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل 
طی  اسالمی  شورای  مجلس  در 
اظهار داشت:   با مردم سیلک  گفتگو 
با جایگزین کردن کولر های گازی به 
جای کولر آبی ساالنه در فصل گرما 
صرفه  آب  لیتر  میلیون  نیم  و  هفت 

جوی می شود.
و   95 سال  در   : گفت  نژاد  ساداتی 
شورای  مجلس  به  حضور  ابتدای 
عنوان  به  برق  تعرفه  اسالمی،کاهش 
و مشترک  یک مطالبه قشر عمومی 
و  آران  و  کاشان  شهرستان  دو 
بیدگل مورد پیگیری قرار گرفت. که 

باتشکیل کمیته ای مردمی با حضور مسئوالن ادارات هواشناسی ، آب و 
فاضالب و برق  ،کاهش تعرفه برق و همچنین بحران آب به صورت علمی 
شهرستان  از  نقطه  هفت  در  کولر  نصب  با  ،که  قرارگرفت  بررسی  مورد 
متوجه شدیم هر کولر به طور متوسط 220 لیتر آب در 22 ساعت شبانه 

روز تبخیر می کند. 
که این میزان به اندازه سرانه آب مصرفی هر کاشانی می باشد. و این در 
حالی بود که  میانگین قیمت یک کیلو وات برق در استان اصفهان 71 
استفاده 24 ساعته  و  به دلیل گرمای هوا  و در کاشان  باشد  تومان می 

ازکولر این میانگین در کاشان 99 تومان می رسید.  
از سال در  ماه  : ساالنه  7/5 میلیارد آب طی چهار  ادامه گفت  وی در 
کولرها تبخیر می شود. که این میزان به اندازه آب انتقالی از زاینده رود 
به کاشان است که با توجه  به بی آبی های اخیر خود به بحران آب در 
فصل گرم سال دامن می زند . لذا ماتصمیم گرفتیم همراه با  ارائه جدول 
از استدالل  نیرو  به وزارت  مقایسه آب و هوای شهرستان کاشان و قم  
قربانی کردن برق برای حفظ آب استفاده کنیم چرا که برق را می توان 

وارد کرد ولی واردات آب امکان پذیر نیست .
نتیجه  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  بیدگل  و  آران  و  کاشان  نماینده 
تصویب کاهش تعرفه برق سه سال به طول انجامید گفت: در سال 95 
برای تغییر تعرفه برق و جایگرینی کولر گازی درصرفه جوی  مصرف آب ، 
درخواستی به وزارت نیرو ارئه شد.که مورد استقبال مهندس چیت چیان 
قرارگرفت وبرای اولین بار طی نامه ای  جهت تایید نهایی اردیبهشت 96 

به هیئت دولت ارسال شد. 
ارجاع  اقتصادی  کمیسیون  به  کارشناسی  برای  را  موضوع  دولت  هیات 
و  دولت  برای  برق  مصرف  از  حاصل  درامد  مطلوبیت  به  توجه  با  دادکه 

همچنین با وجود عضویت وزیر نیرو طرح انتقال تعرفه برق از گرمسیر 4 
به گرمسیر 3  مورد تایید قرار نگرفت.

وی در ادامه  تشریح روند پیگیری های خود گفت: با رای اعتماد مجلس 
به مهندس اردکانیان در دولت دوازدهم پیگیری ها مجدد به جریان افتاد 
و با توجه به تخصص وزیر نیرو در زمینه آب، مورد استقبال ایشان قرار 

گرفت و طرح باردیگر در هیئت دولت مطرح گردید. 
ولی این بار هم  نتواست نظر مثبت هیئت دولت را جذب کند. در حاشیه  
سفر اردکانیان- وزیر نیرو- و جهانگیری به کاشان موضوع به عنوان یک 
الگوی مناسب برای مقابله با بحران آب نه تنها در شهرستان بلکه تمام 
نقاط گرمسیر کشور مطرح شدکه  این بار مورد تایید معاون اول رئیس 
جمهور قرار گرفت و به پیشنهاد وی در هیئت دولت مطرح شد و با خوش 

اقبالی  به تصویب رسید.
ساداتی نژاد ضمن اشاره به شایعات اخیر در فضای مجازی مبنی بر کاهش 

تعرفه برق توسط دولت افزایش نرخ گاز را به همراه خواهد داشت. 
گفت ما این ادعا را تکذیب می کنیم. چرا که متولی برق وزارت نیرو و 
با  تاکید کرد:  پایان   باشد. وی همچنین در  متولی گاز وزارت نفت می 
توجه به ظرفیت تولید برق نیروگاه های کشور، ما ساالنه 8 هزار مگاوات 
کمبود برق داریم که خود تهدیدی برای قطعی برق در سال 98 نیزخواهد 
بود. لذا الزامیست  و با هر شرایط اقلیمی مردم صرفه جوی الزم را داشته 

باشند. 

برای ملموس تر شدن تفاوت قیمت  برق  در دو گرمسیری 4و 3 
برآن شدیم تا با یک مثال به توضیح موضوع بپردازیم.

به گفته معاون شرکت توانیر مشترکي که در ماه هاي غیر گرم سال بطور 
متوسط 200 کیلووات ساعت در ماه برق مصرف مي کند با راه اندازي یک 

به  مشترک  این  مصرف  گرم  ماه هاي  در  آبي  کولر 
500 کیلووات ساعت مي رسد که حکایت از افزایش 
2/5 برابري در مصرف و 4 برابري در هزینه برق وي 
از  آبي  کولر  جاي  به  مشترک  همین  اگر  اما  دارد. 
کولر گازي استفاده کند مصرف وي از 200 به هزار 
و 200 کیلووات ساعت مي رسد، یعني میزان مصرف 

این مشترک 7 برابر و هزینه وي 10 برابر مي شود.
به طور مثال: بهای برق مصرفی کولر آبی  با متوسط 
500 کیلو وات ساعت با تعرفه گرمسیری 4 برای ماه 
های گرم  مبلغ 485000 ریال می باشد .در حالی 
 3 گرمسیری  تعرفه  با  مصرفی  برق  میزان  این  که 

مبلغ  204000 ریال می باشد.
که با توجه با محاسبات بهای برق مصرفی  کولر آبی 

با تعرفه گرمسیر 3 به نصف کاهش پیدا می کند. 
تعرفه  با  با متوسط 1200 کیلو وات  برق مصرفی کولر گازی  بهای  اما   
گرمسیر 4 برای ماه های گرم سال  2.493.300 ریال می باشد . در حالی 

که این میزان برق مصرفی با تعرفه گرمسیری 3 مبلغ 620.600  ریال.
نتایج گویای آن است که مبلغ برق مصرفی کولرهای گازی در هر دو اقلیم 
نسبت به کولر آبی  بیشتر می باشد . اما نکته قابل توجه میزان آب مصرفی 
در کولر آبی است  که از 220 لیتر تا 560 لیتر در 22 ساعت شبانه روز 
متغیر بوده  که عالوه بر پرت شدن آب تصفیه شده و شرب در کولر ها  

هزینه آب مصرفی را بیشتر می کند.
انرژی خورشیدی - تولید برق ارزان 

شرب  آب  مشکل  گازی  کولرهای  جایگزینی  و  آبی  های  کولر  حذف  با 
شهرستان تا حدودی مرتفع می شود . ولی حجم باالی برق مصرفی توسط 
کولرهای گازی می تواند بار شبکه برق را افزایش دهد . گرچه میزان 250 
مگاواتی برق مصرفی کاشان نسبت به 70 هزار و 400 مگاوات کل کشور 
رقم قابل مشاهده ای نیست اما می توان با استفاده از انرژی خورشیدی و 
تزریق آن به شبکه برق خانگی تا حدودی از قطعی برق در فصل تابستان 

کاسته شود. 
نیروی محرکه الزم برای پیشبرد انرژی خورشیدی ریشه در برنامه ریزی 
های یک کشور دارد. این برنامه ها می توانند مشوق خوبی برای منابع 

خورشیدی در مقابل سایر منابع باشند. 
الزم به ذکر است که علت نیازمند بودن به برنامه ریزی و حمایت دولت 
از این جهت است که هزینه های اولیه راه اندازی تجهیزات خورشیدی 
گران قیمت است و سرمایه گذاران شخصی برای خرید و نصب سل های 

خورشیدی به تسهیالت مالی نیازمندند. 

فرخنده واثقی/ بار دیگر بهاران از را می رسد و مردم این سرزمین 
به رسم همیشگی خانه های خود را آراسته و سفره هایی رنگین برای 
میهمانان مهیا می کنند و با جامه های عیدانه به استقبال این جشن 

باستانی می روند. 
اما امسال عید حال و هوایی دیگر دارد. افزایش قیمت که از ماه های 
پیش آغاز شده در روز های منتهی به پایان سال افسار گسیخته و خرید 
شب عید را به کام مردم تلخ کرده است. شنیده ها خبر از آن دارد که 
بازار اجناس  اعم از خوراک و پوشاک و ... ثبات نداشته و در پی تورم، 
قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. از اینرو برآن شدیم در 
گفتگو با شهروندان به واقعیت نزدیک تر شده و مشاهدات عینی خود را 

با خوانندگان در میان گذاریم.

نوروز امسال بدون آجیل
زبان مشترک خریدار و کسبه، گله از شرایط موجود است. بسیارند کسانی 
که به دلیل افزایش سرسام آور قیمت آجیل به بیش 150 هزارتومان از 
خرید آن منصرف شده و به پویش ممنوعیت خرید آجیل پیوسته اند. 
شهروندی با اشاره به اقالم خوراکی خریداری کرده می گوید: "قیمت 
همین اجناس در مقایسه با 6 ماه گذشته حدودا سه برابر شده است. اما 
من کارگر چه مقدار درآمد دارم که بتوانم آجیل کیلویی 150 هزار تومان 
با احتساب عیدی تنها قادر به تهیه کاالهایی اساسی همچون  بخرم؟ 

گوشت، برنج و... هستم."
از شهروند دیگری قیمت پوشاک را جویا می شوم که در این بخش هم 
وضعیت را نامطلوب عنوان کرده و می گوید: "پارچه مانتویی که سال 
گذشته 18 هزارتومان می خریدم امسال 40 هزارتومان است." دیگری 
اشاره می کند "سال گذشته با 110 هزارتومان می توانستم کت و شلوار 
خوب تهیه کنم اما امسال همان پارچه و همان جنس 400 هزارتومان 
اولویت  این شرایط  بسیاری می گفتند در  است."  قیمت گذاری شده 

خرید پوشاک را برای فرزندان و کوچک ترها در نظر می گیرند.
از دیگر سو اقشار کم درآمد و یا طبقه متوسط در پی تورم، اقالم مصرفی 
خود را تنزل داده و یا از اجناس توزیع شده ی دولتی استفاده می کنند 
که در این باره شهروندی عنوان می کند:"6 ماه است گوشت گوسفندی  
نمیخرم و گوشت شتر مرغ را جایگزین کرده ام چون به صرفه تر است 
و با همان هزینه گوشت بیشتری دریافت میکنم." و دیگری می گوید: 
"سابقا با همین درآمد فعلی برنج ایرانی درجه یک می خریدم اما  حاال 

برنج نیم دانه هم به سختی تهیه میکنم."
خریداری  خانه  برای  تزئینی  اقالم  که  میروم  خانمی  خریدار  سراغ  به 
کرده است و وضعیت را جویا می شوم که با اشاره به کاالهای در دست 
میگوید:" مقداری خورده ریز خریده ام تا در آستانه سال نو کمی فضای 
خانه تغییر کند اما همین موارد 200 هزارتومان هزینه داشته است. با این 

اوضاع چگونه می توانم فرش کهنه خانه را عوض کنم؟
قیمت اقالم سفره هفت سین هم به گفته فروشندگان آن افزایش داشته 

است و اشاره می کنند که ست کامل ظروف آن شامل آینه و دو شمعدان 
70 هزار تومان است. با توجه به افزایش قیمت دیگر اقالم آن، در مجموع 

خرید هفت سین حدود 80 تا 100 هزارتومان هزینه به دنبال دارد.

کاهش شدید نقدینگی به دنبال افزایش قیمت
در بخش دیگری به سراغ کسبه می روم که آنان هم از وضعیت بدون 
رونق بازار ناالن بودند و در مصاحبه  با مدیریت فروشگاهی در مرکز شهر 
وی نیز شرایط اقتصادی را در مقایسه با سال گذشته بسیار نامناسب 
ارزیابی کرده و افزود: "قیمت ها ثانیه ای تغییر می کند. از دیگر سو 
قدرت خرید مردم و نقدینگی به شدت کاهش یافته است و پراکندگی و 

تنوع قیمت ها نارضایتی مردم را به دنبال داشه است. 
وی در ادامه اضافه می کند با وجود در نظرگرفتن تخفیف ها و اقساط 
5 ماهه این مرکز برای خریداران هم چنان در مقایسه با سال گذشته 

فروش بسیار کمتر است.

همچنین میوه فروشی که علت کاهش خرید را کمبود وجه نقد در اختیار 
مردم عنوان کرده بود گفت: درآمد ها با هزینه ها هم خوانی ندارد و باال 
بودن قیمت ها سبب شده که اگر مردم  میوه ای هم می خرند به یک 

کیلو و حتی کمتر بسنده می کنند."

مشکالت نظام توزیع و تصمیم های اشتباه دولت
اما سوال اساسی تر، چرایی تورم و افزایش قیمت هاست. سوالی که در 
گفتگو ها شهروندان جواب مشخصی برای آن نداشته و در حالت گیجی 
به سر برده و گویا خواستارند که کسی آنها را روشن کند که چرا باید یک 

کیلو کاهو 11 هزارتومان به فروش برود؟
البته به طور پراکنده دالیل متعددی هم چون گران فروشی کسبه و 
عدم نظارت سازمان های ذی ربط برآنها، تصمیمات نادرست دولت یا 
صادرات کاالی مورد نیاز مانند خوراکی و دارو به خارج از کشور را عامل 

گرانی می دانند. 

چنان چه موسوی الرگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به صادرات  
گوشت اشاره کرده و گفت: شنیده ها حاکی از این است که دام وارد کشور 
می شود، اما از کشتی و هواپیما تخلیه شده و با یک کشتی و هواپیمای 

دیگر صادر می شود.
در این باره به اتاق اصناف رفته و گفتگویی با یکی مسئوالن و بازرسان 
این سازمان انجام شد. که در پاسخ به سوال چرایی وضعیت موجود به 
تفاوت بین "گرانی و گران فروشی" اشاره کرده و افزود: گران فروشی 
چنان چه از لفظ آن مشخص است همان تنوع و پراکندگی قیمت هاست 
و در حیطه کاری بازرسی اتاق اصناف است اما گرانی یک موضوع ملی 
است بدین صورت که کاالیی در سراسر کشور گران فروخته می شود و 
به این سازمان مربوط نیست و در حال حاضر ما در کشور شاهد گرانی 

هستیم."
وی در پاسخ به سوال تصمیم های اتخاذ شده از سوی دولتی و تاثیر آن 
در افزایش قیمت اظهار داشت: "یکی از دالیل افزایش اقالم خوراکی انبار 
کردن همین اجناس از سوی دولت است. بدین صورت که به عنوان مثال 
دی ماه پرتغال به قیمت کیلویی دو هزارتومان به فروش می رسید که 
دولت برای کنترل قیمت و همچنین جلوگیری از کمبود آن در ایام عید  
اقدام به جمع آوری و ذخیره سازی آن نمود. با این اقدام دولت، قیمت 

پرتغال، روبه افزایش گذاشته و چهار هزارتومان شد. 
هزار تومان افزایش هم امری طبیعی است. در حال حاضر پرتغال پنج 
هزارتومان است و دولت به کسبه چهار و نیم می فروشد. این یک سیاست 
اشتباه است که به ظاهر جهت کنترل قیمت هاست اما دالیل دیگری 

دارد که بر ما روشن نیست. این موضوع در مورد مرغ هم صادق است."
وی مشکالت نظام توزیع در بخش کاالی دولتی را یکی از مسائل پیش 
رو در وضعیت موجود دانسته و عنوان کرد:"اقالم خوراکی و کاالی دولتی 
ابتدا در تهران و سپس در استان ها توزیع می شود و باقی مانده آن به 
شهرستان ها می رسد در آخر نتیجه آن می شود که در کاشان که روزانه 
20 تن گوشت به فروش می رسید در حال حاضر، عرض20 روز یک تن 

مرغ دولتی توزیع شده است، یعنی ما با کمبود کاالی دولتی مواجهیم.
 از دیگر سو مشکل نظام توزیع که اشاره کردم آن است که به عنوان 
مثال دولت شکر را کیلویی 3300 می فروشد و فروشنده باید 3400 
بفروشد. با احتساب هزینه حمل و کارگر و .... و کسر آن از کل درآمد  

سود چندانی نصیب خرده فروش نمی شود. 
عنوان  به  مرتکب شده،  تخلفاتی  فروش  است که خرده  عاملی  همین 
مثال کاالی دولتی را به صورت آزاد فروخته یا خواه ناخواه به نزدیکان و 
اقوام بفروشد که این مانع توزیع عادالنه است. در حالی که فروشگاه های 
بزرگ نظام توزیع بهتری داشته و با چنین مسائلی روبه رو نخواهیم بود.
البته در پایان باید اشاره شود که تورم نه یک علت مشخص بلکه مجموعه 
ای از علت ها سبب آن شده است. مجموعه ای از همان دالیلی  مرتبط 
با یکدیگر که مردم نیز اشاره کردند و موارد دیگری که بر مردم پوشیده 

است.

گزارش ویژه؛ آیا مردم فقط تماشاگرند...؟!

طوفان قیمت ها در بازار شب عید کاشان
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الهی آدم نماینده بشود، اما وزیر نشود!  
خدا الهی ما را مرگ بدهد که هی عالقه 
که  مشهوری  های  آدم  دیدن  به  داریم 
این عالقه  و  تلویزیون هستند  همیشه در 
شود!  می  آنها  افتادن  زحمت  به  باعث  ما 
زحمتش هم این باشد که این همه راه را 
بکویند و به بهانه دیدن ماها، از زن و زندگی 
بیفتند! یکیش همین وزرای دولت. روایت 
است که دولتی ها از سال 97، فقط همین 

پنج چیز یادشان است :

)کار، جاده، قیچی، کلنگ، پروژه !( 
بگوید مرد حسابی؛ آخر  نیست  آخر یکی 
به  برای سرکشی  را می گذاری  ات  هفته 
شهرستانها که چه بشود؟! خب این کلنگ 
زنی ها و قیچی کردن ها را بگذار در همان 
اتاق کار و به صورت ویدئو کنفرانس! زن و 
بچه ی وزیر چه گناهی کرده اند که پنج روز 
هفته را که بدون دیدن او سر می کنند و 
آن دو روز آخر را هم که وقت جوجه زدن 
لواسان و  انداختن در سایه درختان  آله  و 
کالردشت است، در فراقی موقت به تلخی 

بگذرانند؟!! 
خدا کند آدم نماینده بشود و هی پیگیری 
کند و هی پیگیری کند و هی پیگیری کند 
اما وزیر نشود! حداقل نماینده همیشه چهار 
تا مژده و خبر خوش در آستین دارد تا به 
را  همشهریان  و  هموطنان  فوری  صورت 
تا شب  وزیر چه؟ صبح  اما  کند  سورپرایز 
یا باید در هیأت دولت حرف بزند و دستش 
را باال و پایین ببرد یا در مجلس محتوای 
صحبتهای محرمانه اش لو برود و یا جواب 
قاضی پور و کریمی قدوسی را بدهد و شب 
که می رسد خانه، دریغ از یک نیمچه الیک 

در صفحه شخصی اش!
چند  همان  از  تریبون،رسمأ  همین  از  ما 
وزیری که سال 97، آخر هفته های شان 
خبرنگاران  ما  و  مردم  روی  گل  بخاطر  را 
خراب کردند و هی دود اسپند خوردند و 
هی قیچی کردند و هی کلنگ زدند و ما هم 
هی دنبال شان سر پروژه ها دویدیم، هی 
دویدیم و هی دویدیم و وزن کم کردیم و به 
عینه فهمیدیم ورزش هم چیز خوبی است 
و دشمن اعتیاد و دیابت است، سپاسگزارم 

و مچکریم! الهی خیر ببینی وزیر !

گذر از دوران فروِد گاه - گاه ! 
ما آخر سر درنیاوردیم این همه اصرار برای 
راه اندازی فرودگاه کاشان برای چه؟ آقا مگر 
از اسمش نمی توانید بفهمید فرودگاه یعنی 
فروِد گاه - گاه! یعنی چیزی برای مواقع گه 
گاه! به عبارت بهتر یعنی اگر پولت نرسید 
که هزینه اش کنی، همین که النه ای برای 
هواپیماهای سمپاش هم باشد کافی است! 
یعنی هر وقت شهردار بودی و وضع جیبت 
بچه  مثل  و  بنما  پدری  برایش  بود  خوب 
لوس خانواده  برایش هزینه کن، وقتی هم 
از آن طرف  دیدی دارایی ات ته کشید و 
و چراغ  است  داغان  و  آسفالت شهر درب 
خانه کم سو شده، ولش کن تا خودش برود 

شکم خودش را سیر کند! 
مثل  هایی  فرودگاه  کنی  می  فکر  شما 
اول  از  پاریس  دوگل  شارل  و  نیویورک 
همین جور شکیل و پرمشتری بودند؟! نه. 
اول کار کلی ضرر دادند و از هر 6 پرواز، سه 

تایش خالی می رفت و سه تای دیگر هم در 
مجموع خلبان و مهماندار و مسافر، 20 نفر 
در هر هواپیمای 100 نفره بودند! ولی خدا 
را شکر االن فرودگاه داریم و خبر می رسد 
که بعد از ماهها شل کن سفت کن، ظاهرأ 
فرودگاه کاشان دیگر فروِد گاه - گاه ندارد 
و پرواز مشهدش مثل سابق پررونق شده. 
برای  هم  کند  خدا  نیستیم،  بخیل  که  ما 
باشد  برقرار  اتوبوس  همیشه  ما  سفرهای 
به مسافرت هوایی  برای عالقمندان  و هم 

هواپیما همبشه در باند، آماده پرواز.
زندگی  در  چیز  دو  اند  گفته  قدیم  از 
بالتکلیف نمی ماند؛ یکی فرودگاهِ برقرار اما 
مجوز  که  کنسرتی  هم  یکی  و  پرواز  فاقد 

دارد! باالخره یک بالیی سرشان می آید!

روی گزینه داماد خوش شانس هم فکر 
کنید!

از قدیم گفته اند دو صندلی بر هیچ بنی 
فدراسیون  ریاست  یکی  نکرد.  وفا  بشری 
مدیرعاملی  هم  یکی  و  ایران  والیبال 
میایی  تا  که  دو سمتی  کاشان!  تأتر  خانه 
یا  را سر بکشی،  اولین چایی مدیریت آن 
می  کناری  به  و  کنند  می  ات  بازنشسته 
البته  کنار!  بکشی  مجبوری  یا  کشانندت 
اخیرأ مطرح شده کسی برای بیش از سه 
تنش  به  صابونی  مجلس،  نمایندگی  دوره 
نزدند که البته این مورد هم مصداق همان 

بی وفایی صندلی می شود! 
زمانه  و  دوره  این  در  کشیدن  کنار  کأل 
معروفیت  بر  و  دارد  امتیاز  کلی  خودش 
وزیر  آن  داستان  مثل  افزاید،  می  انسان 
خارجه که تا کنار کشید، تیراژ نصف رسانه 
های مکتوب جهان هم یکهو باال کشیدند! 
از  باال کشیدن نظافت مندانه ی  اما دریغ 
تیراژ رسانه های محلی بر سر کنارکشیدن 

آخرین مدیرعامل خانه تأتر کاشان!
بزرگی از بین تأتری ها می گفت حاال که 
دارد کمپوت  تأتر  و  هنر  اهالی  اینجا حق 
می شود و سال تا سال که کسی حال شان 
را نمی پرسد اصأل مدیرعامل می خواهیم 
چکار؟؟ می گوییم یکی از همین دامادهای 
سه گانه ی خوش شانس یا همین گرگ بال 
و روباه ناقال و یا حسن کچِل یک و دو و سه 
امور  نوبتی ریاست و رتق و فتق  بیایند و 

اینجا را زیر بال و پر بگیرند! 
فکرش را بکنید ملت تا بفهمند یک فقره 
داماد خوش شانس، شده رییس خانه تأتر 
ساختمان  می ریزند  شب  تا  صبح  کاشان 
مسجد  با  همجوار  فرتوت  و  مندرس 

آقابزرگ، تا ازش امضا بگیرند. 
این چند ُحسن دارد، اول این که کار را می 
دهند دست یک خاک خورده ی عرصه تأتر. 
دوم آن که می شود به واسطه ی محبوبیت 
آنجا  روز  هر  ها،  کاشانی  بین  داماد  آقای 
درآمدزایی  فکر  به  و  کرد  فروشی  بلیت 
خانه تأتر بود، سوم آن که عصرها می شود 
با رعایت شؤنات، نمایشی  البته  همان جا 
با مضمون ازدواج و خواستگاری و بادابادا 
مبارک بادا اجرا کرد و بدین طریق با یک 
تأتر  کلی  جریان  نفع  به  نشان  سه  تیر، 
کاشان هدف گرفت. اما از شما چه پنهان، 
به سمتی  آخرش هم می ترسیم داستان 
ایرج  و  فراهانی  بهزاد  برود که خود  پیش 
راد بیایند و بگویند جهنم و ضرر و با حفظ 

سمت، مدیریت اینجا را بر عهده بگیرند!

من معاون استاندار خودمو می خوام !!
این  ناگهانی هم  انواع شوک های  از  یکی 
است که امشب بخوانی و فردا صبح بشنوی 
استاندار  معاون  دیگر  شهرت  فرماندار  که 
را  فرماندار  دیگر  که  بشنوی  تازه  نیست. 
ویژه اش هم نمی توان خطاب کرد و فقط 
عنوان  این  برازنده  فرمانداری  ساختمان 
دیگر  که  هم  این  و  هیچ،  دیگر  و  است 
قوز باالی قوز! این همه مظلومیت و ظلم 
مضاعف و یکهویی را کجای جهان می توان 
پیدا کرد؟! نتوانستند ببینند یک چیز این 
ما  از  را هم  شبانه  آن  و  است  ویژه  شهر 
باقی  شکی  مان  برای  دیگر  حاال  گرفتند! 
نمانده که دستی زیر نیم کاسه است تا همه 
ما  شهر  از  را  پرطمطراق  و  خوب  عناوین 

جمع کنند و ببرند! 
ما  دلخوشی  همه  پنهان  چه  شما  از 
خبرنگارها این بود اگر شهرمان یک گالری 
بدرد بخور ندارد و بزرگترین فرهنگسرایش 
تأتر  استاندارد  نفره   100 سالن  یک  فاقد 
است، حداقل یک معاون استاندار داریم که 
می توانیم پزش را بدهیم! دلمان خوش بود 
اگر در آن ورزشگاه 10 ساله و سوت و کور 
شهرمان به جای رونق فوتبال و دوومیدانی، 
گربه سانان زاد و ولد می کنند، دست کم 
باالترین مقام اجرایی شهر، معاون نماینده 
و  است  استان  در  جمهور  رییس  ارشد 
هنگام حضور معاون ارشد رییس جمهور در 
کاشان، از نظر ما خبرنگارها ارزش دارد که 
دنبال سوژه بدویم و مقداری وزن کم کنیم!

ولی به این سوی چراغ قسم، عمرأ بگذاریم 
برای پایتخت فرش ماشینی جهان و شهر 
نساجی ایران که با هزار خون جگر و جلسه 
نقشه  کردیم،  خودمانش  مال  رایزنی  و 
بکشند و بخواهند از ما بگیرندش! خیالشان 
راحت، همان گرفتن عنوان معاون استاندار 
و فرماندار ویژه را به چشم بازی تدارکانی 
می بینیم و نمی گذاریم این تجربیات تلخ 
معاون  هنوز  من  در کل،  ولی  تکرار شود! 

استاندار خودمو می خوام !

اعتبارات  از  کردن  خرج  با  آبروداری 
قند و چایی اداره ! 

می گویند خیلی ها اولین اشک های عمر 
وزیر ورزش را در سفر استانی سال 97 او 
بلکه  نه اشک غم،  البته  به کاشان دیدند. 
سالن  در  وقتی  را  وزیر  آقای  شوق!  اشک 
دانشگاه کاشان بردند روی سن معلوم نبود 
را  صدایش  دارند.  برایش  سورپرایزی  چه 
فر  تا سلطانی  درنیاوردند  موعود  لحظه  تا 
مقداری  و  بشکفد  گلش  از  گل  حسابی 
از آن  تر شود! طوری که  گوشه چشمش 
تیم  های  بچه  به  اشاره  با  باری  چند  باال 

حفاظت گفت دستمال من کو؟!
جواد مقامی نژاد و میرمصطفی شجاعی و 
امیر غفور را ما در سالن هر چه سر چرخاندیم 
ندیدیم اما جعفری و پایدار را دیدیم که بعد 
از اهدای آن تابلو فرش توسط حیدریان و 
به  مرتضایی  و  سالمیان  و  نژاد  ساداتی 
سلطانی فر، یک آن از جای شان بلند شدند 
و با استفاده از ابزار سنتی کف و سوت به 
پاس این قدرشناسی از یک قهرمان ملی در 
صحنه های جهانی و المپیک در رشته های 

کوراش، 
و  جودو 

تشکر  تکواندو 
اقدام  این  آقا  کردند! 

تان خیلی الیک داشت، به جان 
خودم! اصلن هم به حرف های صناری عده 
ای که می گویند این تابلو فرش نفیس با 
عکس وزیر، برای سفت کردن پیچ و مهره 
نکید!  توجهی  هم  بود  مقام  و  پست  های 
های  آدم  سر  پشت  بوده،  همین  بوده  تا 
خواهد  و  بوده  آبکی  همیشه حرف  موفق 
بود! مگر نمی دانید فقط به قطار در حال 
حرکت سنگ می زنند و به قطار دراز به 

دراز خوابیده کسی کاری ندارد؟! 
سر  از  حاال  که  مملکت  ملی  قهرمان  آدم 
تکلیف، وزیر شده را به شهرش دعوت کند 
به عنوان هدیه  بیک هم  اما یک خودکار 
و  در  جلو  ما  مگر  نگذارد؟!  دستش  کف 
همسایه ها آبرو نداریم؟! حاال گیرم که پول 
آن تابلو فرش از محل اعتبارات قند و چای 
مگر  آدم  شد!  تأمین  اداره  یک  کارمندان 
سه ماه چایی نخورد، دماوند به کلیمانجارو 
می چسبد؟!! تا کی می توانیم برای مهمان 
نوازی، چهار تا شیشه گالب بدهیم دست 

طرف؟!!
بود  داغ  تنور  تا  همانجا  که  حیف  فقط 
بساط  یک  تر،  هم  وزیر  چشم  گوشه  و 
گلریزان ورزشی راه نینداختند تا آن پنج 
قبلی گفتند و عمل  نفری که گلریزان   6
نکردند، حداقل جلوی وزیر آبروداری کنند 
و این همه هزینه ی دفتر نماینده، مقداری 

برگشتی هم داشته باشد!

عجب از این بیکارهای بهانه جو!
مشت  یک  هم   97 سال  از  مقطعی  در 
بیکاِر قلم بدست راه افتادند و اینجا و آنجا 
و کأل هر جا نشستند، گیر دادند که چرا 
فالنی مراسم که می گیرد، عکس خودش 
را هم داخل بنرهای مراسم می چسباند! 

می گویند مثل این می ماند که یک نفر 
جشنواره  برگزاری  متولی  که  حالی  در 
اعالن  بنرهای  است،  کوهی  بادام  کاشت 
عکس  که  حالی  در  برنامه  آن  برگزاری 
ژوکوندوار آن یک نفر هم داخل آنهاست، 
را ببینی که در کل شهر آویزان کرده اند!

چه  به  بیکارها  خدا؟  به  را  تو  بینید  می 
در  که  هم  نفر  یک  که  اند  افتاده  روزی 
این شهر می خواهد به صنعت چاپ بنر و 
اشتغالزایی در این حوزه کمک کند، چشم 
و  رستورانها  و  قصابی  ندارند!  را  دیدنش 
کله پزی ها که کارشان کساد است! آجیل 
تا شب جدول حل  فروشها هم که صبح 

می کنند! 
لوازم خانگی فروش ها هم که اخیرأ رفته 
های  عکس  قدیمی  های  آلبوم  سراغ  اند 
دوران پربار کار و کاسبی شان! فقط مانده 
نانوایی ها و همین مغازه های چاپ بنر که 
ببینم می توانید توی کارشان بگذارید یا نه! 

ت  هیها
از این همه بخل 
و کینه! چرا نمی روید در جهت فرهنگ 
ختم  برای  بنر  چاپ  از  خودداری  سازی 
فقط  هان؟  کنید؟!  اقدام  اموات  هفت  و 
می  که  زنده  آدم  نفر  یک  تا  اید  نشسته 
خواهد در این چهار روز دنیا به بهانه نیت 
خیر جشنواره بادام کاری، از دیدن عکس 
شود  شاد  دل  شهر  سرتاسر  در  خودش 
کار  داری  تو  که  بکشید  چهارمیخ  به  را 

تبلیغاتی می کنی! 
دست شما حسودهای بیکار برای همه ما 

خیلی وقت است که رو شده! 

لغو  داستان  پشت  که  خیریتی 
کنسرت بود!

یک  سالی  آخر  این  در  دارد  جا  ما  آقا 
دلی  عزیز  آن  به  بگویم  هم  دستمریزاد 
کرد  هوس  یکهویی  پیش  وقت  چند  که 
در کاشان کنسرت لغو کند! تنها چند نفر 
معدود در این شهر می توانند بفهمند که 
کار  در  خیریتی  حتمأ  قضیه  این  پشت 
بوده و یکی از آنها هم ماییم! براستی آیا 
بهتر از این می شد کاشان را برای دو سه 

روز در صدر اخبار نشاند یا نه؟! 
فکرش را بکنید، کنسرتی برگزار می شد 
و برای یکی دو ساعت، ملت غم های عالم 
رفت  می  و  شستند  می  شان  دل  از  را 
و  گیر خواننده  پولی هم  کارش! یک  پی 
نوازنده می آمد و خالص! آخرش که چی 
؟؟ چی گیر شهر ما می آمد غیر این که 

بلوار راوند با ترافیک روبرو می شد؟! 
هم  را  خجسته  ملِت  پول  که  گیرم  حاال 
بهشان پس می دهید که داده اید، به این 
یک  سوی  از  تلفن  یک  با  که  کنید  فکر 
منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود! 
بر  نشسته  و  رفته  صباحی  چند  کاشان 
صدر اخبار انواع و اقسام سایت ها و کانال 
های خبری! کی می خواهید بر خالف آب 

شناکردن را یاد بگیرید؟! 
کی می خواهید بفهمید گاهی وقت ها نه 
با سینما و موسیقی و ورزش، که مثل کره 
اتم هم می شود شهره ی  با بمب  شمالی 

عالم شد؟!
برای  داریم  جا  همین  از  هم  پیامی  یک 
صداِی  خوش  و  سیما  خوش  جاِن  بابک 
صدای  با  را  سال  کل  تو  داداش؛   ! عزیز 

خوبت و دهها کنسرت سر می کنی. 
خواهشأ برای یک لغو کنسرت که در آن 
دیگر  ایران،  راسِت  سمِت  باالیِی  گوشه 
چیز عجیبی نیست و مرحله ی خزشدن 
نکن!  ناله  و  آه  گذاشته،  پشت سر  هم  را 
بابک جان؛ یک لحظه به این فکر کن که 
حتمأ خیریتی برای به اوج رسیدن شهرت  

یک شهر وسط بود!

»تجلّی  شعر  مجموعه 
اثر  ششمین  مهشید« 
و  شاعر  تجلّیان،  مهشید 
تازگی  به  نویسنده کاشانی، 

راهی بازار نشر شده است.
»تجلّی  شعر  مجموعه 
و  صفحه   72 در  مهشید« 
نسخه   1000 شمارگان 
قم  وثوق  انتشارات  توسط 
به چاپ رسیده و دربردارنده 41 شعر در قالب های 
است که موضوعات  و دوبیتی  پیوسته  غزل، دوبیتی 
... را شامل  و مضامین اخالقی، اجتماعی، عاشقانه و 

می شود.
 14 متولد  »مهشید«  به  متخلّص  تجلّیان  مهشید 
دی 1371 شهرستان کاشان و دانش آموخته مقطع 
کاشان  دانشگاه  خصوصی  حقوق  ارشد  کارشناسی 
می باشد. وی از کودکی عالقه وافری به شعر و ادب 
با تشویق و حمایت خانواده در 16  و  پارسی داشته 
سالگی نخستین مجموعه شعر خود را در مرداد ماه 
1387 منتشر کرده است و در دو زمینه شعر و نثر 

فعالیت می کند.
از این شاعر و نویسنده تاکنون مجموعه اشعار »مینای 
و  مهشید«  »سیمای  مهشید«،  و  »ماه  مهشید«، 
»رؤیای مهشید« و همچنین سرگذشتنامه »12 سال 
عاشقی« که شرح خاطرات و تجارب دوران تحصیل 

وی می باشد، چاپ و منتشر شده است.
از جمله ویژگی ها و خصوصیات مجموعه شعر »تجلّی 
مهشید« می توان به زبان ساده و روان، بهره گیری از 
اوزان متنوع، پرداختن به مسائل اجتماعی و فرهنگی، 
بیان دغدغه های زنان، پرداختن به مضمون عشق با 
نگاهی زنانه، شورانگیز و شاعرانه، ستایش خردورزی 
و اندیشه ساالری و تأکید شاعر بر لزوم برخورداری از 
تعهد و پایبندی های اخالقی در عرصه شعر و ادبیات 

اشاره کرد.
یکی از اشعار ایشان را در زیر میخوانیم:

پیشوا

به احتراِم آسمان، برای خاطِر زمین
به دشِت نازدانه ام، ببار ابِر نازنین

ببار مهرباِن من! شکسته قلِب چشمه ها
ببار تا که بشنود صدای عشق را زمین

ببین که کوِه شانه ام شکسته از غمی بزرگ
ببین که قامِت مرا نشسته گور در کمین

ـ نفس زنان و بی رمق ـ هوای قّصه خوب نیست!
غباِر غّصه را بگو سپر بیفکند، همین!!

حماسه ای سپید و نو در اقتدار من بکار
ظهوِر منجِی مرا در انتظار من ببین

دودل نباش و رد نشو؛ در آسمان من بمان
ببار هم تباِر من! رسیده موسِم یقین

به یُمن خنده های تو بهار می رسد ز راه
بخند و از لِب زمان، نویِد فرودین بچین
بمان و با جوانه ها، بخوان برای دانه ها
به افتخاِر الله ها، ترانه های دلنشین

معرفی کتاب کـمـی شـوخـی ؛ کـمـی جــدی
)طنزهای آخر سال(

  مهدی سلطانی راد                                 

ادامه یادداشت چاپ قبل : قسمت پایانی
جواد جهان آرایی/ جای دیگری که قرار بود برویم معبد سیک ها بود. نام معبد را به خاطر 
ندارم ولی لیدر می گفت برای ورود به این معبد هم خانم ها و هم آقایان باید سر خود را با 
پارچه بپوشانند، جالب است در کنار معابد هند، مثل زیارت های ایران فروشگاه های مختلفی 
اجناس ارزان قیمت می فروشند، من برای ورود به این معبد ناچار  وجود دارد که معموالً 
شدم یک دستمال سفید بزرگ بخرم و آن را مثل عمامه دور سر خود بپیچم، هوا کمی سرد 
بود و برای ورود به این معبد ابتدا باید کفش ها و جوراب ها را در آورد و پای خود را در آب 
سرد شست و بدون جوراب وارد معبد شد ناچار به این کار شدیم، پارچه ای که درو سر خود 
با دوربین موبایل  پیچیده بودم خود، جالب و خنده دار بود و این موقعی متوجه شدم که 

عکس خودم را دیدم. 
آغاز  و  همانا  رفتن  راه  سرد  های  سنگ  روی  پابرهنه  و  شستن  سرد  آب  در  را  خود  پای 
سرماخوردگی و آبریزش همان. معبد سیک ها خیلی شبیه مساجد خودمان بود با این تفاوت 
که زن و مرد باید با سرپوشیده وارد آن شوند. یکی از سیک ها روی چهارپایه ای نشسته بود 

و ظاهراً دعا می خواند و دیگران پای منبر او گوش می کردند. 
این معبد هم در فضایی نسبتاً بزرگ ساخته شده بود که در قسمت بیرونی آن یک استخر آب 

بزرگ در حدود 50×50 متر وجود داشت حدود 45 دقیقه در این معبد بودیم. 
بعد از معبد سیک ها ما را برای بازدید از کاخ ریاست جمهوری بردند، که خیلی جالب نبود. 
من فکر می کردم مثاًل وارد آن خواهیم شد و از جای جای آن بازدید خواهیم کرد، ولی در 
شب و در اتوبوس که فقط وارد محوطه روباز کاخ ریاست جمهوری شدیم از دور ساختمان 

کاخ و ساختمان پارلمان هند را نشان ما دادند و همین!!!

لیدر می گفت مقام ریاست جمهور در هند تشریفاتی است و مسؤول اجرایی نخست وزیر 
است که از طریق پارلمان انتخاب می شود. ساعت حدود 9 شب بود که ما را به بازار بردند، 
و حدود دو ساعت گشت زدیم تا آخرین روپیه ها را خرج کنیم. من 2350 روپیه داشتم و 
می خواستم آن را تمام کنم، یک جفت کفش اسپرت برای پسرم انتخاب کردم به قیمت 
2500 روپیه ولی فروشنده یک روپیه هم تخفیف نداد و من برای جبران کمبود روپیه یک 
صد دالری به فروشنده دادم که حاضر نشد آن را چنج کند و گفت فقط روپیه!!! و همانطور 
که قباًل هم گفتم هندی ها برای پول ملی خود خیلی ارزش قائلند، از خرید کفش به ناچار 
منصرف شدیم. حدود ساعت 11 شب به سمت فرودگاه گاندی حرکت کردیم و در ساعت 

12 شب به فرودگاه رسیدیم. 
اطراف فرودگاه بسیار شلوغ بود. هنگامی که ساک ها را تحویل گرفتیم، ساک های دو نفر از 
بانوان همسفر گم شد و این باعث ناراحتی همه ما شد. البته آنها ساک خود را از شب قبل 
در اتوبوس گذاشته بودند و حال که خواستند تحویل بگیرند، ساک ها نبود. معلوم نشد در 
آن شلوغی کسی آن ها را دزدید یا شب قبل از اتوبوس دزدیده شده بود. وقتی وارد فرودگاه 
شدیم همسفران همه متفرق شده برودند و تا زمانی که خواستیم وارد هواپیما شویم آنها را 
دیدیم. لحظه به لحظه حالم بدتر می شد. جابجایی ساک ها در آن مکان شلوغ و پیدا کردن 
گیت هواپیمایی ماهان بسیار سخت می نمود، پس از تحویل ساک ها و کمی استراحت در 
کافی شاپ فرودگاه و خوردن قهوه ای خود را برای ورود به هواپیمایی ماهان آماده کردیم. از 
بس که خسته و کسل بودم وقتی وارد هواپیمایی ماهان شدم احساس کردم وارد ایران شده 
ام. بیماری، خستگی چنان مرا از هوش برد که حتی غذای هواپیما را نخوردم و هنگامی که 
بیدار شدم هواپیما در فرودگاه امام خمینی به زمین نشسته بود. سعی کردم در آن سحرگاه 

در حد ممکن همسفران را ببینم و از آنها خداحافظی کنم. بسیاری از آنها محبت داشتند و 
ما را دعوت به منزلشان می کردند، ولی آژانس از قبل پیش بینی شده بود و تلفنی با راننده 
آژانس تماس داشتیم. هوا کم کم داشت روشن می شد که ما سوار بر خودرو و به سمت 
کاشان حرکت کردیم، بیماری من به قدری حاد شد که حدود 15 روز پس از سفر بستری 

شدم. 
این بود پایان سفر یک هفته ای ما به هند سرزمین عجایب

چند نکته در مورد همسفران عزیز!
در طول یک هفته سفر گروهی به خارج از کشور آنچه ما را شاداب می کرد رفتار و کردار 
خوب همسفران عزیز ما بودند که اکثر آنها خانم های به سن متوسط 35 سال بود. بسیار 
مهربان، فهمیده، همه تحصیل کرده و قابل احترام، در این میان این همسفران خوب خانم 
بزرگواری بود که همه به او می گفتیم خاله فهیمه؛ حدود60 سال یا کمتر داشت ولی این 
ولی  بیشتری داشت  به دیگر همسفران سن  این که نسبت  با  بزرگوار در طول سفر  بانوی 
روحیه یک جوان شاداب و سرحال را داشت. بسیار خنده رو، مهربان، اکتیو و با گفته ها و 
کارهای خود همه را شاد می کرد. من شخصاً از این بانوی بزرگوار خیلی چیزی آموختم که 
می شود در هر سن و سالی، دلی جوان داشت و شاداب بود. برای ایشان و خانواده اش و همه 

همسفران خوب خود در این سفر آرزوی نیک بختی و سالمتی دارم. 

یادداشت های سفر به هند سرزمین عجایب
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