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سارق سیم های برق در 
کاشان دستگیر شد
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سه  حدودأ  تعطیلی  راد؛  سلطانی  مهدی 
روزه کشور" 23 تا 25 فروردین " ، فرصت 
کرد  فراهم  نوروز  ایام  از  بعد  یی  دوباره 
های  جاذبه  دارای  شهرهای  از  برخی  تا 
گردشگری کشور از جمله کاشان به یکی 
و  سیر  دوست دار  هموطنان  مقاصد  از 
سیاحت تبدیل شود. فاصله کوتاه منطقه 
فرهنگی کاشان تا شهرهایی مانند تهران 
و فرارسیدن گام به گام ایام موسوم به گالب گیری، از جمله علت 
هایی بود تا کانال تلگرامی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری کاشان و به نقل از مسؤل امور بناهای این اداره، بامداد 
شنبه از بازدید بیش از 3۰ هزار گردشگر از باغ موزه جهانی فین 
کاشان در روز جمعه خبر بدهد و در ادامه بنویسد: عدم حضور 
ایام  معضالت  مهمترین  از  یکی  ترافیکی  و  امدادی  های  ارگان 

گالبگیری در چند سال اخیر بوده است.
تصاویر  برخی  همچنین  و  شهروندان  برخی  میدانی  مشاهدات 
اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی  تلگرامی  کانال  منتشره در 
و گردشگری کاشان گویای آن است که محدوده داخل و خارج 
"باغ تاریخی فین " در روز جمعه پذیرای حجم عظیمی از مسافر 
و گردشگر به تعداد تقریبی 3۰ هزار نفر بوده است. در این میان 
اما بر اساس تصاویر و مشاهدات، آنچه بر این حجم توده وار حضور 
هموطنان گردشگر در روز جمعه و در شهر کاشان سایه انداخت، 
فقدان ترتیبات و نظم و نظام ترافیکی و مدیریت بر حضور این 
نتیجه ی غافلگیری مسؤالن محلی  همه گردشگر در کاشان در 
تدابیرشان  به چیدمان همه ی  توجه  با  و طبیعتأ  گویی  که  بود 
برای میزبانی از گردشگر و میهمان در سبد ایام نوروز، از وجود 

تعطیلی سه روز در این بازه زمانی بی خبر بودند!
تماشای  احوالی  و  اوضاع  چنین  در  پیداست  ناگفته 
حضور بی ضابطه و بی کنترل هزاران گردشگر و خارج 
تاریخی  بنای  یک  استاندارد  کشش  و  ظرفیت  از 
از  البته در روزی که طبیعتأ حجم زیادی  جهانی و 
مینی  و  اتوبوس  و  سواری  نقلیه  وسایل  و  خودروها 
لولیده! در کوچه پس کوچه  بوس به شکلی در هم 
یا  پارک و  باغ فین در پی کشف محل  های اطراف 
چندان  چیز  اند  بوده  ها  محل  این  از  شدن  خارج 

عجیب و غریبی نیست.
بی آنکه بخواهیم از بیخ و بن، کیفیت فعالیت ستاد 
سؤال  زیر  را   " شهرستان  سفر  "خدمات  به  موسوم 
بریم باید بگوییم، موضوع اهمیت صنعت گردشگری 

سالیان  تا  شده  مقدر  گویی  که  است  داستانی  کاشان  شهر  در 
در این شهر فقط و فقط در حد شعار باقی و اهمیتش در حد 
همان نشست ها و جلسات فورس ماژوری قبل از فرارسیدن نوروز 
اداره   " فرمانداری و زیرمجموعه اش  بماند! یک سمت،  متوقف 
به  بنا  یک  هر  که  شهرداری  دیگر  سمت  و   " فرهنگی  میراث 
و  سهمی  شهر،  گردشگری  حوزه  در  خود  برای  داشته های شان 
قلمرویی قائلند و این داستان مکرر هر ساله ی شهری است که 
می خواهد به مقصد گردشگری تبدیل شود و تنها به فروش بلیت 

بیبشتر در بناهای تاریخی اش می اندیشد و بس!!
بدون تعارف باید گفت سیستمی که نتواند " در یک شهر دارای 
به  شمال  ُکریدور  در  قرارگرفته  و  گردشگری  های  جاذبه  انبوه 
جنوب کشور ، آن هم شهری با داشتن کمترین فاصله با چند 
شهر بزرگ و مرکز استان " به فکر رصد روزهای تعطیلی پی در پی 
چند روزه در تقویم و میزبانی بهتر از این حجم گردشگر مانند 
سه روز اخیر باشد، حتمأ و بالشک دارای رگه هایی از ضعف و 

کمبود هوشیاری و سؤمدیریت است.
این که مانند هر سال، مجموعه ای از مدیران اجرایی و شهرِی 
دو  یکی  تنها    ،" سفر  خدمات  ستاد  نام"  تحت  دستگاه  چند 
و  گردشگر  از  بهتر  پذیرایی  برای  و  تشکیل  نوروز  از  قبل  ماه 
از  مثأل  که  بگذرانند  مصوبه  و  کنند  گفتگو  نوروزی  میهمان 
هزارتومان!  سه  فین  تاریخی  باغ  اطراف  بیابان های!  در  مسافر، 
بهای پارکینگ! بگیرند در ظاهر ماجرا چیز بدی نیست اما نکته 
و  ها  نشست  این  اکثر  خروجی  گویی  که  جاییست  ماجرا  تلخ 
جلسات تنها و تنها تا پایان ایام نوروز قابل اجراست و برای آخر 
هفته های ایام موسوم به گالبگیری و هجوم میلیونی مسافر به 
سمت کاشان می توان" در اصطالح عوام "با چهار تا نیرو هم سر 

و ته قضیه را هم آورد!

غافلگیری تعطیالت سه روزه برای شهری که در اهمیت 
صنعت گردشگری از شعار فراتر نمی رود !

مجوز نقشه برداری جاده 
حرم تا حرم صادر شد
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ساداتی نژاد ؛ نماینده آران و بیدگل، سفیدشهر
 و گاهی اوقات کاشان ؟!

معروف است که گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست.  سال جدید برای سپهر سیاست کاشان  همراه با تنش و اختالف 
شروع شد. برپایی یک چادر در حوزه استحفاظی شهرستان کاشان)در حوزه شهرداری مشکات( از سوی شهرداری سفیدشهر 
نزدیک بود روابط سیاسی و اداری نه چندان گرم کاشان و آران و بیدگل را بیش از پیش با تنش همراه کند. اگر چه برخی افراد 
و تعدادی از رسانه ها سعی در کم اهمیت شمردن این اتفاق و تخفیف آن در حد نزاع حیدری- نعمتی دانسته و حتی آن را مورد 

تمسخر قرار می دهند اما در این خصوص موارد زیر قابل تامل است:
یک- اختالفات ارضی و کشمکش بر سر حدود و ثغور شهرها و کشورها همواره محل نزاع و درگیری در طول تاریخ بوده است.

گر چه با ورود به قرن بیست و یکم و دگرگونی مفهوم مرز های جغرافیایی.....                                               صفحه 2

محمد نظافتی؛ 
گزینه ای مناسب برای

صندلی ریاست اداره ارشاد  

ابریشمی راد:هیچکس در 
شهرداری نظرش را بر من 

تحمیل نمی کند

آمارها روایت می کند:
کاهش ازدواج و افزایش طالق 

در کاشان طی سال 96

تالش برای رسیدن به 
توسعه اقتصادی از مسیر 

صنعت گردشگری

آمارها سخن می گویند 
میل به گردشگری و

 بی پولی

23

433

آغاز برداشت گل محمدی از 
گلستان های کاشان

معاون استاندار و فرماندار کاشان در آئین 
آغاز گل چینی و گالبگیری این شهرستان

 پیش بینی کرد امسال افزون
 بر 95۰۰ تن گل محمدی

 از سطح 25۰۰ هکتار
 زمین های زیر کشت 
این محصول برداشت

 شود...
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طرح  اجرای  راستای  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  پلیس  مأموران 
امنیت اجتماعی، فروشنده مواد مخدر را با بیش از دو کیلوگرم 

مواد آماده عرضه، شناسایی و دستگیر کردند.
با  کاشان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  پورکاوه«  »علی  سرهنگ 
اعالم این خبر گفت: پس از گزارش های واصله در مورد فردی که 
در سطح شهر کاشان اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر میکند، 
با  مبارزه  پلیس  مأموران  کار  ویژه در دستور  به صورت  موضوع 
مواد مخدر قرار گرفت و پس از انجام یک سری اقدامات، عامل 

فروش شناسایی و با هماهنگی مقامات قضایی دستگیر شد.
پورکاوه گفت: در بازرسی از مخفی گاه این فرد، بیش از دو کیلو 

مواد مخدر آماده عرضه از نوع تریاک کشف و ضبط شده است.

مجوز نقشه برداری جاده حرم تا حرم صادر شد

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی 
از صدور مجوز نقشه برداری و انتخاب مسیر نهایی جاده حرم تا 

حرم )از مشهد ارهال کاشان به جمکران قم( خبر داد.
انتخاب  و  برداری  نقشه  طراحی،  گفت:  نژاد  ساداتی  جواد  سید 
باقر  امام محمد  مسیر برای ساخت جاده حرم حضرت علی بن 
)ع( از مشهد اردهال کاشان به مسجد جمکران قم در نشستی با 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان تصمیم گیری و نهایی 

شد.
مشاور،  شرکت  انتخاب  با  جاری  سال  در  شد  قرار  افزود:  وی 
انتخاب مسیر مناسب و پیمانکار اجرای  طراحی، نقشه برداری، 
کوتاه  کارشناسان،  اعتقاد  به  قرار گیرد که  کار  طرح در دستور 
ترین و اقتصادی ترین گزینه مسیر اردهال- رهق- وسف- کهک 

با مسافت 48 کیلومتر است. 
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس بیان کرد: اجرای 
این طرح مسافت کاشان تا حرم های حضرت علی بن امام محمد 
باقر )ع( در مشهد اردهال و حضرت معصومه )س( در قم را برای 
تر  کوتاه  کیلومتر   4۰ به  نزدیک  شریف  های  حرم  این  زائران 

خواهد کرد. کاشان با قم نزدیک به 1۰۰ کیلومتر فاصله دارد.
جاده  گرفته  صورت  های  پیگیری  با  تر  پیش  کرد:  اضافه  او 
که  بود  شده  ملی  بودجه  ردیف  دارای  برزک  اردهال-  کاشان- 
در الیحه بودجه 1397، جاده حرم تا حرم نیز به آن افزوده شد.

ساداتی نژاد عنوان کرد: اعتبار این ردیف در سال جاری از 2۰ 
میلیارد ریال به 195 میلیارد ریال افزایش یافته است.

سارق سیم های برق در کاشان دستگیر شد

 فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری یک نفر به اتهام 
دزدی سیم های برق از سوی ماموران پلیس در این شهرستان 

در حال ارتکاب جرم خبر داد.
آباد  ناجی   14 کالنتری  ماموران  گفت:  پورکاوه  علی  سرهنگ 
در  و  اجتماعی  امنیت  ارتقای  طرح  اجرای  راستای  در  کاشان 
گشت زنی هدفمند در سطح حوزه استحفاظی، فردی را در حال 

بریدن سیم برق مشاهده و دستگیر کردند.

با اقدام ضربتی  وی افزود: دزد که قصد فرار از محل را داشت، 
ماموران دستگیر شد و به پلیس آگاهی شهرستان کاشان انتقال 
به  اعتراف  کرد:  بیان  کاشان  شهرستان  انتظامی  فرمانده  یافت. 
و  فنی  های  بازجویی  در  برق  های  سیم  دیگر  دزدی  فقره   18
تخصصی از این متهم تاکنون مشخص شده و تحقیقات در این 

زمینه همچنان ادامه دارد.
او با بیان اینکه بی احتیاطی مالکان در رعایت نکته های ایمنی و 
امنیتی عامل بسیاری از حادثه ها و دزدی هاست، از شهروندان 
درخواست کرد با توجه به هشدارهای پلیس از فراهم شدن زمینه 

های ارتکاب جرم پیشگیری کنند.
سرهنگ پورکاوه در ادامه همکاری مردم با پلیس را عامل مهمی 
در تامین امنیت پایدار عنوان کرد و از شهروندان خواست تا موارد 

مشکوک را با شماره 11۰ درمیان بگذارند.

خبر

معروف است که گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست.  سال 
با تنش و اختالف شروع  برای سپهر سیاست کاشان  همراه  جدید 
شد. برپایی یک چادر در حوزه استحفاظی شهرستان کاشان)در حوزه 
شهرداری مشکات( از سوی شهرداری سفیدشهر نزدیک بود روابط 
از  اداری نه چندان گرم کاشان و آران و بیدگل را بیش  سیاسی و 
پیش با تنش همراه کند. اگر چه برخی افراد و تعدادی از رسانه ها 
نزاع  در حد  آن  تخفیف  و  اتفاق  این  اهمیت شمردن  کم  در  سعی 
حیدری- نعمتی دانسته و حتی آن را مورد تمسخر قرار می دهند، 

اما در این خصوص موارد زیر قابل تامل است:

و  شهرها  ثغور  و  حدود  سر  بر  کشمکش  و  ارضی  اختالفات  یک- 
است.  بوده  تاریخ  طول  در  درگیری  و  نزاع  محل  همواره  کشورها 
مرز های  مفهوم  و دگرگونی  یکم  و  بیست  قرن  به  ورود  با  اگر چه 
بین  سیاسی  اقتصادی  گسترده  تعامالت  و  کشورها  بین  جغرافیایی 
کشورها تا حد زیادی این اختالفات کمرنگ شده اما همچنان یکی 
از مهمترین ریشه های درگیری سیاسی کشورها، همین اختالفات 
مرزی است. بنابراین اختالفات اینچنینی بین سفید شهر و مشکات و 
در سطحی باالتر اختالف مرزی بین کاشان و آران و بیدگل، واقعیتي 
است انکارناپذیر که فقط و فقط با خویشتن داری و صد البته صداقت 

و گفتمان منطقی قابل حل است. 

دو- با توجه به حواشی موضوع برپایی چادر و اتفاقات پیرامون آن 
و  آران  فرمانداری  آنچنان که مسووالن  اتفاق  این  نظر می رسد  به 
بیدگل سعی در ساده انگاری و تلقی یک موضوع پیش پا افتاده از 
آن دارند، نیست. بلکه فراتر از  آن می بایست از آن به یکی دیگر از 
اقدامات تخریبی بر علیه کاشان و تضعیف بیش از پیش آن قلمداد 
این  جز  زمانی  که  کاشان  اطراف  کوچک  شهرهای  متاسفانه  کرد. 
شهرستان به حساب می آمدند هر یک به نوعی و هر کدام به دلیلی 
اعتبار  کهنسال  و  تنومند  درخت  ریشه  به  تیشه  غیرموجه  و  موجه 

کاشان می زنند. 
متاسفانه منطقه فرهنگی کاشان به عنوان یک کل واحد پس از عبور 
از مرحله تجزیه تدریجی در حال تخریب و تضعیف از سوی اجزای 
تشکیل دهنده آن است. البته بررسی علل و ریشه های بروز چنین 
اتفاقی در این مجال نمی گنجد ولی صد افسوس که باید اولین عامل 
چنین فرآیندی را ضعف نیروهای سیاسی کاشان و عدم یکپارچگی و 

وحدت احزاب و گروههای سیاسی کاشان دانست.

سه-  همچنان که در باال گفته شد ضعف نیروهای سیاسی اعم از 
مسول و غیرمسول در اتفاق اخیر مشهود است. از عدم موضع گیری 
و  نیروهای سیاسی  تا خفقان  فرماندار کاشان گرفته  قاطع  و  سریع 
امید در روزهای  نبود فرماندار محترم دولت تدبیر و  احزاب. معلوم 
تازه خاطر مبارکشان  ابتدایی شروع ماجرا کجا تشریف داشتند که 
افتاد پس از  فروکش تب و تاب اولیه ماجرا در اظهارنظري حتماً به 
همسایه  فرماندار  متوجه  را  بحران  بروز  مسئولیت  قاطع  خود  زعم 
بداند. جناب آقای مومنیان بدانند به عنوان عالی ترین مقام اجرایی 
فرماندار  عنوان  به  تامین،  شورای  رییس  عنوان  به  شهرستان،  یک 

دولت تدبیر و امید،  مردم از او انتظار اقتدار و صالبت 
با  را  پرداز  بدرقه کنندگان خیال  دارند. همانگونه که 
قدرت پاسخ داد. مردم انتظار دارند به عنوان فرماندار 
یک شهر بزرگ در مقابل تحرکات همکاران خود در 
کنند.  برخورد  پرقدرت  و  فعاالنه  کوچکتر  شهرهای 
این  به  منحصر  فقط  فرماندار   کاری  کم  این  البته 
موضوع نیست و در موضوعات دیگری نیز صادق است.

زادگاه  سوی  از  که  جهت  آن  از  اخیر  واقعه  چهار- 
بحث  بسیار  افتاده  اتفاق  شهر  نماینده  نژاد  ساداتی 
برانگیز است.به ویژه آنکه عده ای از اهالی نصرآباد  در  
یکی از گروه های تلگرامي خود و در البالي رجزخوانی 
از  ای  عده  انتصاب  به  اشاره  ها ضمن  مشکاتی  برای 
مدیران نصرآبادی در ادارات کاشان،  نوید آن می دهند 
که طی چند ماه آینده یک نصرآبادی فرماندار کاشان 
بدنبال  کاشان  در  نژاد  ساداتی  براستي  بود.  خواهد 

چیست؟ آیا او همان راهی را می رود که خیال می کند منصوری 
رفته است.  تاخت و تاز و حکمفرمایی او در جریان انتصابات در 
کاشان به حدی در محافل سیاسی شایع شده که انگار نه انگار 
دولت تغییر کرده تو گویی همچنان در دوره زمامداری احمدی 
نژاد هستیم. از آن بدتر و تاسف بارتر اینکه اقدامات نماینده شهر 
به گونه ای است که کمتر شهروند کاشانی است که او را نماینده 
کاشان بداند. ساداتی نژاد گویی فراموش کرده نماینده شهرستان 
های کاشان و آران و بیدگل است و مجموعه تحرکات و اقدامات 
او به سمتی رفته که او را باید نماینده آران و بیدگل، سفیدشهر و 

دست آخر کاشان نامید. 
ساداتی نژاد به عنوان نماینده مردم می بایست به افکار عمومی 

پاسخ دهد شایعات موجود در خصوص دخالت های آشکار و پنهان 
او در امور اجرایی و عزل و نصب مدیران در کاشان بر پایه مصلحت 
کاشان است یا مصلحت گروه های حامی سیاسی اش و یا مصلحت 
فامیل ها و همشهریانش. کنارگذر کاشان، جابجایی روساي آموزش 
و پروش و ارشاد و فرهنگ اسالمی و منطقه باستانی طسمیجان فقط 
چند نمونه از مواردی است که آقای نماینده باید برای آن پاسخگو 

بوده و شفاف سازی کند. 
حداقل انتظار این بود که آقای نماینده که برای هر موضوع و مناسبت 
باربط و بی ربطی پیام و بیانیه منتشر می کند چرا در خصوص این 
اقدام تحریک آمیز و تنش زای همشهریانش سکوت پیشه کرد. این 

سکوت نشانه چیست؟ 

شورای  عضو  آقایان  ای  منطقه  عرق  عیار  اخیر  جریان  در  پنج- 
اقدامات  همواره  شورا  این  شد.  مشخص  نیز  کاشان  اصولگرایان 
منصوری را جانبدارانه و در جهت گسترش نفوذ آران و بیدگل می 
دانستند و در شیپور نماینده کاشانی برای خروج از وضعیت موجود 
می دمیدند اینکه چطور از نماینده کاشانی به ساداتی نژاد نصرآبادی 
و مسلک  راه  نماینده هم که  این  این که  اکنون  اما  بماند  رسیدند، 

نماینده قبلی را در پیش گرفته، چه نظری دارند. 

الحاق نیاسر به آران و بیدگل را پیراهن عثمان  کسانی که موضوع 
کرده و طومار منتشر می کردند، در پاسخ به تحرکات اخیر سفیدشهر 
مگر مشکات  اظهارنظر ساده.  از یک  دریغ  دادند.  انجام  اقدامی  چه 

جزیی از کاشان نیست. 
همین آقایان که حضور شخص محترمي همچون منصوری که فارغ 
از همه نکات مثبت و منفی کارنامه نمایندگی اش حداقل چهره ای 
معتدل و منطقی از خود نشان داده بود،  را برنمي تافتند در خصوص 
دارند؟  نظری  چه  نمایندگی  برای  شورا  آن  انتخابی  گزینه  عملکرد 
شوراي  قبال  در  خود  تعهدات  به  باید  نماینده  آقای  اینکه  نه  مگر 
اصولگرایان پایبند باشد.مگر نه اینکه شورا باید عملکرد وی را نظارت 
کنند؟ شورای اصولگرایان در قبال تحرکات توسعه طلبانه همشهریان 

آقای نماینده چه پاسخی برای مردم کاشان دارند؟

شش- درایت و تیزهوشی مسوالن امر در شورای شهر و شهرداری 
انفعال فرمانداری  مشکات قابل تحسین است.در کنار بی توجهی و 
توانستند  خوبی  به  مشکات  مسووالن  اما  اخیر  قضیه  در   کاشان 
هیجان و احساسات مردم و به ویژه جوانان را کنترل کنند. چه در 
غیر اینصورت ممکن بود در پی این اتفاق آشوب و نزاع بین اهالی 
دو شهر رخ دهد که خوشبختانه با سعه صدر مسووالن و خویشتن 
داری مردم نجیب این شهر جریان به شکل مسالمت آمیز دنبال شد.

ساداتی نژاد ؛ نماینده آران و بیدگل، سفیدشهر و گاهی اوقات کاشان ؟!

معاون استاندار و فرماندار کاشان در آئین آغاز گل چینی و گالبگیری 
گل  تن   95۰۰ بر  افزون  امسال  کرد  بینی  پیش  شهرستان  این 
محمدی از سطح 25۰۰ هکتار زمین های زیر کشت این محصول 

برداشت شود.
حمیدرضا مؤمنیان با بیان اینکه کاشان بیشترین میانگین تولید گل 
محمدی در کشور را دارد افزود: از این میزان برداشت گل محمدی، 
ساالنه حدود 15 هزار تن گالب مرغوب در 16۰۰ کارگاه سنتی، 28 

واحد صنعتی و 12واحد نیمه صنعتی تولید می شود.
معاون استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود از این 
میزان گل حدود 22۰۰ کیلو اسانس طبیعی به ارزش تقریبی هر 
کیلو 2۰ میلیون تومان استحصال شود. فرماندار همچنین 8۰ هزار 
نفر روز اشتغال در موسم گل چینی و گالبگیری در شهرستان کاشان 
را یادآور شد و گفت: زندگی 28۰۰ خانوار به کشت، تولید و برداشت 

گل محمدی وابسته است و این صنعت حدود شش هزار شغل پایدار 
از  را  بر  آب  توسعه کشت های کم  است. وی  کرده  ایجاد  ثابت  و 
مصداق های اقتصاد مقاومتی بیان کرد و یادآور شد: توسعه دشت 
های گل محمدی با کمترین سرمایه گذاری از ارزش افزوده باالیی 
برخوردار است. مومنیان هم چنین کیفیت و مرغوبیت گل محمدی و 
فرآورده های آن در شهرستان کاشان را دارای شهرت جهانی دانست 
و تصریح کرد: این مهم موجب رونق صنعت گردشگری به خصوص 
ورود گردشگران خارجی به کاشان در فصل بهار و ایام گالبگیری 
مناطق کوهستانی کاشان  اقتصاد  است.خاطرنشان می گردد  شده 
مشتمل بر بخش های قمصر، برُزک، نیاسر به عنوان مهم ترین مرکز 
تولید گل محمدی و گالب در کشور کامال وابسته به گل محمدی، 
ابتدای  از  اقلیمی  تنوع  به  باتوجه  که  است  عرقیات  و  گالبگیری 

فروردین لغایت نیمه تیرماه در آن برداشت گل صورت می پذیرد.

آغاز برداشت گل محمدی از گلستان های کاشان

پس از جدایی جوادی رییس اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی ، 
دیگر  هماوردی  و  چالش  یک  به صحنه  وی  جانشین  انتخاب 
برای نیروهای سیاسی شهر تبدیل شده است. متأسفانه به دلیل 
از عمر نظام، هنوز تکلیف  از نزدیک به چهل سال  اینکه پس 
خودمان را با خیلی از مسائل و پدیده های مرتبط با فرهنگ و 
هنر نمی دانیم و نیز برای این عرصه خارج از آن نسخه تجویز 
می شود، همواره انتخاب وزیر این وزارتخانه نیز چالش برانگیز 

بوده است. 
حاکم  شرایطی  چنین  هم  کاشان  در  فوق،  وضعیت  تبع  به 
است. علیرغم حوزه گسترده عملکردی تحت پوشش این اداره، 
اثرگذاری کمی در سطح جامعه از آن وجود دارد.جوادی اگر چه 
اما در عمل و نیز در  اندیش بود،  مدیری خوش فکر و روشن 
مواجهه با چالش های پیش روی ، ابتکار عمل و جسارت الزم 
اتفاقات رخ داده در جریان سفر  بارز آن  را نداشت. نمونه های 

معتمد آریا به کاشان و ماجرای خانه نگین را شاهد بودیم. 
بر  تکیه  برای  محتمل  های  گزینه  بین  از  و  جوادی  رفتن  با 
صندلی ارشاد کاشان، نام محمد نظافتی معاون جوان این اداره 
بیش از پیش به گوش می خورد. تا جاییکه به نظر می رسد به 
عنوان جانشین به اداره کل ارشاد نیز معرفی شده است. اما با 
اعمال نظر برخی، هنوز این مهم اتفاق نیفتاده و علیرغم موافقت 

فرماندار با این موضوع لیکن انتصاب وی قطعی نشده است.

نظافتی کارمند رسمی ارشاد است و به واسطه ی سابقه خدمت 
چندین ساله در این اداره به خوبی به مسایل و مشکالت فرهنگ 
از طرفی هنرمندان و  احاطه دارد.  آنها  بر  و  و هنر شهر آشنا 
اهالی فرهنگ و ادب کاشان تعامل و ارتباط خوبی با وی دارد. 
برای یک مسئول در چنین جایگاهی است  بزرگی  امتیاز  این 
حوزه  گیرندگان،  خدمت  و  ذینفعان  مخاطبان،  سوی  از  که 
عملکردی خود مورد احترام و اعتماد باشد. خوشبختانه اهالی 
فرهنگ و هنر از انتخاب وی به این سمت استقبال نموده و با 

این انتخاب چشم به فردایی بهتر دارند.
شجاعت و درایت نظافتی از دیگر امتیازات وی است. همانطور 
است  برانگیزی  چالش  عرصه   ، فرهنگ  عرصه  شد،  گفته  که 
می  البته شجاعت  و صد  درایت  ها  چالش  و  و حل مشکالت 

خواهد که نظافتی واجد چنین ویژگی است. 
عدم پذیرش عضویت در هیئت مدیره سازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری از سوی وی، به هر دلیلی که صورت گرفت اما یک 
نظافتی تشنه ی پست و مقام  بود که  این  ان  و  نشانه داشت 
نیست و با هر شرایطی حاضر به کارکردن نمی باشد و شجاعت 

نه گفتن به هر مقامی را دارد.
 با توجه به سابقه خدمت وی در ارشاد مشکالت را می شناسد  
و  با جریانات و فضای حاکم بر هر یک از شاخه های عملکردی 
نگارگری،  خطاطی،   ، شعر  تئاتر،  و  سینما  قبیل،  از  اداره  ان 

کتاب و مطبوعات آشناست.
پشتیبانی  و  حمایت  انتخاب  این  از  امر  مسئوالن  است  امید 
جوانی  بدست  را  شهر  هنر  و  فرهنگ  کشتی  هدایت  و  کنند 

خوشفکر و با درایت بسپارند.

محمد نظافتی؛ گزینه ای مناسب برای  صندلی ریاست اداره ارشاد
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و  شورا  اعضای  حضور  با  جدید  سال  در  شهر  شورای  جلسه  اولین  واثقی:   فرخنده 
نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار شد. در این جلسه شهردار سال 97 را سال ارتقا 
تجربه  یک  نوروزی  های  ستاد  گفت  و  کرده  اعالم  شهرداری  در  عقالنیت  و  وری  بهره 
همکاری و هم افزایی دستگاه ها با یکدیگر بود که سعی شد مصادیق عقالنیت در این 
تجربه به کار گرفته شود. از این رو به ظرفیت ها توجه شد و اولویت ها شناسایی شدند.

در نهایت نتایج مطلوب این همکاری را شاهد هستیم. سعید ابریشمی راد به تالش های 
بیشتر جهت بهره وری بیشتر از صنعت گردشگری اشاره داشته و گفت صنعت توریست 
بدین شکل در حال حاضر برای ما تنها هزینه است.برای رسیدن به توسعه اقتصادی از 

مسیر گردشگری نیازمند یک فرمول کسب و کار هستیم و این کار را آغاز کرده ایم.
با  ما  داشت  اظهار  کشور  اقتصادی  های  چالش  به  اشاره  با  زاده  رسول  علی  ادامه  در 
گرفتاریهای جدی در حوزه اقتصاد مواجهیم.از رکود و بیکاری گرفته تا تورم و گرانی و 
کاالی قاچاق.کاالی ایرانی کماکان در معرض آسیب است. چرا که واردت لجام گسیخته 
اجازه نمی دهد تولید کننده ایرانی کمر راست کند.رییس شورای شهر با اشاره به انتخاب 
و  اجرایی  متولیان  ی  برهمه  افزود:  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  سال  نام  هوشمندانه 

مدیریتی است که این نام گذاری را جدی انگاشته و برای عملیاتی شدن آن برنامه های 
روشن تدوین کنند. از اینرو کمیسیون اقتصادی شورا باید کار گروهی حرفه ای در موضوع 
حمایت از کاالی ایرانی ایجاد کرده و سهم شورا از طرح ها و ابتکارات بومی ارتزاق کند.

در ادامه اعضای شورا ضمن اشاره به همکاری ستاد های هماهنگی خدمات سفر شهرستان 
و تقدیر از استقبال مسافران از جشنواره های نوروزی به تمهیدات ترافیکی اشاره کردند.
رییس کمیسون فنی و عمرانی شورا در این باره تصریح کرد بحث ترافیک در محدوده 
بافت تاریخی و اماکن بازدید موضوعی است که هرساله سبب نارضایتی مسافران  را ایجاد 
موقت  های  پارکینگ  شدن  تعبیه  و  اتوبوسرانی  سازمان  همکاری  با  امسال  و  کند  می 
شاهد وضعیت به مراتب بهتر بودیم. رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی از فراهم کردن 
عین حال خواستار  در  و  کرده  تقدیر  نوروز  ایام  در  فر هنگی  های  برنامه  اجریی  بستر 
تقویت آن در سالهای آتی شد.در پایان سرپرست آموزش و پرورش محدودیت امکانات 
در بحث اسکان فرهنگیان را گوشزده کرد و افزود بودجه ی ما جوابگوی توقعات مسافران 
و فرهنگیان نیست با این وجود در بین 4۰ منطقه استان رتبه اول در اسکان فرهنگیان 

کسب نموده ایم.

تالش برای رسیدن به توسعه اقتصادی از مسیر صنعت گردشگری

اینکه  گو  دارند.  تفسیر  دنیا  یک  واقعی  آمارهای 
اشتیاق  با  چنان  را  شیرین  های  قسمت  مسئولین، 
آنان سرازیر  لوچه  و  لب  از  آب  که  توضیح می دهند 
می گردد. آنها معموالً این آمار را کارنامه قبول خود 
می دانند، اما اگر قدری هم به قسمت های غم انگیز 
که نه! به اعداد قابل تامل آمار نگاهی بیندازند و تفسیر 
کوتاهی از این قسمت گزارش ارائه دهند نه تنها باعث 
بلکه شاید  نمی گردد،  آنان  تنزل پست  و  یاس مردم 
مقصد  به  خویش  خرک  لنگان  مسئولین"  رقم  این 

برسانند."
اکنون جدول آمار گردشگری تعطیالت نوروزی پیش 
در  فرهنگی-   میراث  رییس   ، جاوری  ماست  روی 
مصاحبه ای کوتاه، نیک و بد اعداد و ارقام را برشمرد.  
البته اعداد و ارقام منفی در بیشتر موارد تقصیری را 
متوجه سازمان گردشگری و میراث فرهنگی نمی سازد 
بلکه ریشه در الیه های دیگری است از کاستی ها در 
بسا  چه  و  متولیان  عملکردهای  مختلف  های  زمان 
عادتها و آداب و رسوم فرهنگ و الگوهای مصرف مردم 

دارند. 
در این جدول، آمارگردشگر داخلی 2۰ درصد افزایش 

را نشان می دهد. این افزایش می تواند حاکی از میل 
و نیاز مردم به سفر در یک سو و نیز مهیا بودن جاذبه 
ها و زیرساخت ها در شهر مقصد )در کاشان( از سوی 
دیگر باشد. خرید اتومبیل شخصی )هرچند به قیمت 
اخیر  سالهای  در  زندگی(  هزینه های  دیگر  از  بریدن 
شتاب بیشتری گرفته است.  تبلیغ از رسانه ها نیز در 

این امر سهم غیر قابل انکاری دارد.
به  نسبت  کاهش  درصد   14 با  خارجی   گردشگر 
سال قبل  یعنی به تعداد 4 هزار و 1۰7 نفر رسیده 
است. گردشگران خارجی بر خالف تصور ما، مردمان 
مقتصدی هستند آنها از تعداد زیاد مسافران بومی در 
دارند.  آگاهی  به خوبی  خود  مقصد  وضعیت  و  نوروز 
آنها می دانند که نوروز به قول ما کاشانی ها ایام شتر 
وانفسا  این  بود، یعنی در  کشون میزبانانشان خواهد 
نخواهند  آنان  دالرهای  به  رحمی  اقامتگاه ها  مالکان 
)اروپا(  خودشان  کشورهای  در  دیگر  سوی  از  کرد. 
قیمت هتل ها شناور است. در تعطیالت قیمت باال و 
در روزهای آتی قیمت را پایین نرخ می زنند.  در ایران 
اگرچه چنین قانونی نیست اما بنابر قانون نانوشته ای 
ترجیح  آنها  سبب  همین  به  است  تر  وخیم  اوضاع 

می دهند زمان سفر را به خارج از نوروز موکول کنند. 
ضمن اینکه معموالً تورگردان ها هم سعی می کنند 
مسافران خارجی را در ایام پیک مسافران داخلی روانه 

کاشان نکنند.
اقامت  درصدی   31 کاهش  جدول  سوم  ردیف  در 
گردشگر ایرانی به چشم می خورد. این عدد باز هم به 

موجودی کارت اعتباری مسافر بستگی دارد.
یعنی  کاشان  جغرافیایی  موقعیت  دیگر  سوی  از   
نزدیکی به دو کالنشهر تهران و اصفهان با خط ارتباطی 
بهترین بزرگراه دلیلی برای اقامت گردشگر و اطراق در 
شب باقی نمی گذارد. او ترجیح می دهد با موجودی 
باقی مانده کیسه اش نزدیک غروب به سمت اصفهان 
یا قم حرکت نماید. شب ماندن در قم یا اصفهان حال 
بهتری به او می دهد به خصوص اینکه وسیله نقلیه او 

شخصی و نه ناوگان عمومی  باشد.
 خط بعدی این جدول آماری برای گردشگران خارجی، 
عکس این قضیه را نشان می دهد. چون  اعالم می دارد: 

" اقامت خارجی 33 درصد افزایش"
این گردشگر نگاه عمیق تری به خانه های تاریخی، باغ فین، 
تپه سیلک و مردم شناسی شهرستان دارد و به موازات آن 
هدف دیگری از این سفر در سر می پروراند. یقیناً ویزای او 
طوالنی تر از هموطنان ماست!!  وسیله نقلیه شخصی هم 
الاقل در این جا ندارد. همه اینها باعث اسکان او نه برای 
یک شب بلکه شاید هفته و هفته ها برسد تا شاخص این 

آمار علیرغم تعداد نفرات کم باال برود. 

آمار اسکان در مدارس
 امسال آمار مقایسه ای اسکان موقت در مدارس علی 
رغم قیمت پایین آن 61 درصد کاهش داشته است. 
وخیم  مالی  اوضاع  از  نشان  موضوع  این  شاید  چرا؟ 
پایین مدارس  نرخ  این  با  باشد که  فرهنگیان کشور 
نسبت به هتل و با وجود خدمات آموزش و پرورش و 
مدارس نوساز و شیک کاشان، باز هم آنان رغبتی به 

سفر یا ماندن ندارند. 
عکس این قضیه،  اسکان در حسینیه ها، پارک ها و 
خیابان است که به سبب رایگان بودنش بیش از یک و 
نیم برابر شده است. تعداد زیادی از این پارک خوابها 
سهمیه مدارس و تعداد بیشتری از آنان سهمیه خانه و 

اتاق هایی هستند که باید اجاره می گردید. 
چرا که در آخرین ردیف جدول خانه مسافر را مشاهده 
می کنیم که 46 درصد کاهش را نسبت به سال قبل 
در همین ایام نشان می دهد. اگرچه هوای نسبتاً گرم 
نوروز امسال در این شاخص تاثیر بسزایی داشته است 
اما ضعف مالی و تنگناهای اقتصادی برای عموم مردم 
کشور حتی طبقه متوسط جامعه همچنان از مهمترین 
خانه های  و  هتل ها  به  گردشگران  رغبتی  بی  عوامل 
مسافر می تواند باشد. زیرا اگر چه چادر زدن در پارک، 
خیابان و خوابیدن در حسینیه رایگان تمام می شود 
اما هیچکس رفاه خانواده ،استحمام،  استراحت کامل 
و یک خواب شیرین را به این قیمت نمی فروشد و از 
دست نمی دهد.یکی از اهداف جذب گردشگر، توزیع 

ثروت در جغرافیای کشور و ایجاد اشتغال برای شهر 
میزبان است اما اگر وضعیت اشتغال و سقوط ارزش 
آینده  سال  کند  پیدا  ادامه  منوال  بدین  ملی   پول 

شاهد آمارهای معناداری از این دست خواهیم بود.

مسعود قرائتی: در واپسین روزهای سال 96 سالن کنفرانس مرکزی 
شهرداری محل دیدار اصحاب رسانه کاشان با شهرداری بود که همه، 
پر  روزهای  با  نشست  این  تقارن  اما  می کشیدند.  را  انتظارش  ماهها 
با  راد  ابریشمی  سعید  گفتگوی  که  گردید  باعث  سال  پایان  التهاب 
خبرنگاران در هیاهوی کارهای پایانی سال انعکاس پیدا نکند یا الاقل 
کمرنگ جلوه کند. حال آن که در این نشست سه ساعت و نیمه از 
همه چیز همه جا و همه کس صحبت شد. این تراکم گفتگو به این 
سبب به طول انجامید که از یکسو جانشینی غیر منتظره ابریشمی راد 
بجای  محمد ناظم رضوی عامل و الزمه این دیدار گردیده بود و از 
سوی دیگر تاخیر این دیدار باعث انباشت سواالت ریز و درشت برای 
خبر  یک  نه  شماست  روی  پیش  که  مطلبی  بود.  شده  رسانه  اهالی 
بلکه مجموعه ای از اظهارات شهردار در این نشست خبری است تا از 
البالی آن بتوان با شهردار جوان بیشتر آشنا شد. چگونه به مشکالت 
و مسائل ریز و درشت شهر می نگرد و چه راه حلی برای آنها دارد؟ 
پاسخ به این کنجکاوی ها از آن جهت استراتژیک می شود که وی 
است  طلبان  اصالح  و  اعتدالیون  از  مرکب  شورا  از  اکثریتی  منتخب 
با هم  بوده و هست. پس  اصولگرایان  این گزینه درست در مقابل  و 
نیز عملکرد کوتاه سعید  ، راهکارهای عملی و  افکار  ایده ها،  بخوانیم 

ابریشمی راد ،شهردار کاشان را.
شهردار و رسانه ها

اصحاب  به  محبت  و  لطف  ابراز  و  خیرمقدم  ضمن  ابریشمی  سعید 
رسانه گفت: که در عصر حاضر رسانه ها چیزی فراتر از رساندن اخبار 
به مردم هستند. وی رسانه امروز را عاملی برای به وجود آوردن جامعه 
به معنای مدرنش می داند چیزی که در مدرنیسم از عوامل به وجود 
آورنده  ملت ، دولت است و این مهم از مفاهیم مدرن و الزمه ساختن 

جامعه مدنی می باشد.
 شهردار و ورزش

 ابریشمی راد در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری کاشان تیم داری 
و اسپانسری فوتبال و فوتسال را رها کرد می گوید: ببینیم نتیجه ای 
که از ورزش قهرمانی عاید شهرداری یا شهروندان شده است آیا مثبت 
بوده یا منفی؟ شهردار در نهایت با منفی دانستن آثار و عواقب این 
اسپانسری بر این عقیده است که به جای صرف وقت و هزینه از جیب 
شهرداری بهتر است که در راه اعتالی ورزش همگانی گام برداریم. او 
می گوید: شهرداری همچنان در این راه فعال خواهد بود اما به گونه ای 

که ورزش را با هدف سالمتی به میان مردم بیاورد.
 شهردار و کمربندی 

که  است  سال   5 از  بیش  کمربندی  مسئله  می گوید:  راد  ابریشمی 
مابین شهرداری، راه و شهرسازی و آران و بیدگل مطرح است. برای 
مسیر  اینکه  یکی  گردیده  تعریف  گزینه  دو  کاشان  کمربندی جدید 
آن از بین کاشان و آران بیدگل عبور کند و دیگر اینکه از باالی آران 
بیدگل بگذرد بین هر دو گزینه 8 کیلومتر راه مشترک وجود دارد. 14 
کیلومتر از مسیر گزینه اول از میان کاشان و آران می گذرد. در مورد 
کمربندی دوم )باالی آران بیدگل ( نیز چهار کیلومتر آن در محدوده 
کاشان است. جائیکه به جاده قم متصل می گردد. وی سپس ادامه 
می دهد: کمربندی یعنی این که از داخل محدوده هیچ شهری عبور 
نکند و گرنه کمربندی نیست! در ایجاد خط کمربندی ما باید امتداد 
راه را ببینیم. کمربندی قدیم در راستای مسیر جاده بوده است. هر 

کمربندی بخواهد چند کیلومتر از باالی اران بیدگل عبور کند، این 
ویژگی را ندارد.

 از گفته های ابریشمی راد هرکس به راحتی استنباط می کند که او به 
کدام یک از دو گزینه نظر مساعد و مثبت دارد!! او در پایان برای اینکه 
هرگونه شک و شبهه  ای را برطرف نماید و کار مخاطب را آسان گرداند 
می گوید: هر کمربندی بتواند در دسترس صنایع باشد بهتر است و 
باید  کاشان  و  بیدگل  و  آران  بین  دارند کمربندی  عقیده  کارشناسان 
باشد. او دیگر اشاره ای به چالش های این گزینه نکرد. مشکالتی از قبیل 
آزادسازی و تخریب سازه هایی که بر سر راه این جاده قرار خواهد گرفت.

 توقف کنتور جریمه انداز برای مردم شهر
وقتی صحبت از بدهی های شهرداری به میان آمد شهردار گفت: در 
زمان تغییر و تحول مدیران شهرداری، تغییر و تحولی هم در داشته 
ها شد، بدین صورت که در آن زمان 5۰۰ میلیارد بدهی ثبت گردیده 
که در مقابل آن 2۰۰ میلیارد امالک و دارایی وجود داشت. شهرداری 
پولی  بانک شهر  از  آقا  و میدانگاه  امیرکبیر  برای دو سازه ساختمان 
گرفته بود. کنتور این بدهی روزانه 5۰ میلیون تومان بهره یا به عبارتی 
ماهیانه یک و نیم میلیارد جریمه برای مردم می انداخت. ما با کمک 
امام جمعه محترم موفق به قبوالندن این موضوع شدیم که بانک شهر  
بقیه ساختمان را در وجه بستانکاری اش بگیرد تا شماره انداز کنتور 

جریمه متوقف شود.
 بودجه های فرهنگی 

زمانی که خبرنگاران از بودجه های فرهنگی پرسیدند صحبت به شاه 
که  بود  گردیده  تصویب  قبلی  شورای  در  رسید.  بودجه ها  این  بیت 
به بخش رسانه های محلی  بودجه فرهنگی  از  تومان  یکصد میلیون 
اختصاص یابد که البته در حد یک خبر باقی ماند. شهردار در باب آن 
می گوید: چون بیشتر بودجه ها محقق نشد، اختصاصش نیز محقق 
نشد. شهردار برای رفع شبهه که این بودجه در چاله فرهنگی دیگری 
فرو نرفته می گوید: ما دو جشنواره اجرا کردیم و از این بابت هزینه ای 
پرداخت نکردیم. اولی جشنواره تئاتر مهر و دوم جشنواره سینمایی 

منطقه ای جوان بود.
 دلیل دیرکرد ارائه الیحه بودجه به شورا

 ابریشمی راد دلیل این دیرکرد را بررسی دقیق تر نیازها و برآورد دقیق 
تر منابع و اعداد و ارقام ذکر نمود و گفت: دلیل این دیرکرد بررسی و 
مشاوره با مردم و نظرخواهی از اقشار و محالت مختلف بوده است و 
حاصل این نظرخواهی را اختصاص 85 میلیارد برای برنامه نیاز های 
مردم در نقاط محروم ذکر نمود. وی نیمه دوم سال 96 را دوره انضباط 
مالی، و سال جدید را سال اجرای برنامه های جدید خواند. او بودجه 
امسال را 41۰ میلیارد برآورد و آن را به سه بخش تقسیم نمود: 31۰ 
میلیارد منابع قابل اتکا و قابل تحقق،  1۰۰ میلیارد منابع جدید و 77 
میلیارد اوراق مشارکت.وی اضافه نمود: بخش منابع پایدار همه قابل 

تحقق نیستند.
 آیا در شهرداری قبلی تخلف صورت گرفته یا نه؟

 شاید این سوال زیرکانه بود که به شکلهای مختلف توسط خبرنگاران 
مطرح گردید تا تیتر یک اخبار قرار گیرد. اما ابریشمی راد هم ماهرانه 
یعنی  قبلی  روسای  تخلفات  به  و گفت: رسیدگی  از کنارش گذشت 
تخلفی صورت  اگر  یقیناً  نیست.  من  وظایف  از  کار  این  و  قبر  نبش 
شخص  و  ارگان  وظایف  حیطه  در  آن  به  رسیدگی  باشد  پذیرفته 

دیگری است و آنها کار خود را 
بلد هستند.

در  زائد  انسانی  نیروی  آیا 
شده  انباشته  شهرداری 
اقوام  همه  گویند  است؟می 

یکدیگرند 
اینکه  دارد  عقیده  شهردار 
اقوام  شهرداری  در  افراد  بعضی 
در  نیست  اشکالی  یکدیگرند 
نیامده جز یک  زمان من کسی 
نفر آن هم معاونت مالی، اما در 
خصوص نیروها: من کاری ندارم 
آنها چگونه آمده اند بلکه ما باید 
نیروها  سازیم.  توانمند  را  آنها 

سرمایه این سازمان هستند. 
اما  باشیم  داشته  فرودگاه 

فرودگاه داری نکنیم
 کاری که شهرداری قبل برای تحقق فرودگاه کرده، بدین شکل بود که 
همه صندلی ها چارتری شده بود. در واقع نوعی پیش خرید از سوی 
شهرداری تا شرکت های هواپیمایی پرواز تضمین شده ای را از نظر مالی 
در آسمان کاشان داشته باشند. شهردار فعلی می گوید: این موضوع 
باری بر دوش شهرداری بود. حاال او به قول خودش دو گام برداشته 
و می گوید: برای اینکه معلوم گردد که فرودگاه نیاز گردشگری کاشان 
است یا نه من  چارتری را قطع کردم در حالی که مسافر و فرودگاه 
برقرار ماند، پس معلوم شد که نیاز به فرودگاه وجود دارد. گام دوم این 
است که ما یعنی شهرداری، فرودگاه داری نکنیم بلکه آن را به سرمایه 
دار خصوصی بسپاریم و در این باره صحبت کرده ایم. پروازهای شیراز و 
کیش گذاشتیم. برای کربال هم نامه نگاری کرده ایم تا مسئله گمرکی 
حل شود. تا پایان سال 97 فرودگاه داری هم نخواهیم کرد.بعد از این 

"باید افتخار کنیم که شهر کاشان فرودگاه دارد".!!
 ناوگان فرسوده اتوبوسرانی

 ابریشمی راد می گوید: بعد از احراز پست شهرداری خودم چند بار 
 9 سالیانه  باید  ناوگان  نوسازی  برای  ام.  شده  ها  اتوبوس  این  سوار 
دولت  کمک  با  باید  کار  این  کنیم.  جایگزین  را  نو  اتوبوس  دستگاه 
صورت پذیرد و تاکنون کمکی نبوده. از منابع شهر هم امکان ندارد. 
گازی کردن اتوبوس ها با CNG کار موفقی نبوده بلکه باید با سوخت 
ال ان جی باشد. ما پیگیری کردیم تعداد باید سیصد دستگاه باشد. ما 
14۰ دستگاه داریم. کولر دار شدن اتوبوس ها در دست اقدام است، تا 
آخر خرداد 3۰ دستگاه اتوبوس کولردار می شود. ابریشمی راد عقیده 
دارد دودزایی اتوبوس نقص فنی نیست بلکه گازوئیل ما یورو 2 و در 

دنیا یورو 5 است.
در باب پساب فاضالب

استفاده از پساب فاضالب که 15 لیتر بر ثانیه اش در مالکیت شهرداری 
است از اهم اقدامات سال 97 شهرداری خواهد بود. این قولی است که 

شهردار داد تا کمتر از آب چاه هایش استفاده کند.
 در باب سد معبر

 شهردار در این باب گالیه داشت که وقتی با سد معبر مبارزه می کنیم 

متخلف مظلوم نمائی می کند و جو را آشفته می نماید. مردم به کمک 
اومی آیند. از سوی دیگر برخورد سلبی و تندتر و سخت تر را نمی توان 

انجام داد. من از مردم می خواهم که به کمک متخلفین نیایند.
 آیا تعویض و رنگ آمیزی جداول اولویت است؟

شهر  زیباسازی  در  را  شهروندان  نشاط  و  روحیه  ارتقای  ابریشمی   
می داند و می گوید: یکی از آنها رنگ آمیزی جداول و دیواره ها است. 

اما اینکه چه رنگی بزنیم نیز مهم است.
 ترافیک وا ترافیک

 طرح آمارگیری و مطالعه از اول آذر 96 اجرا گردید و پس از آن طرح 
جامع در حال مطالعه است. در این طرح مبدا و مقصد شبیه سازی 

شده. حاال شهردار نتیجه را اینگونه اعالم می دارد:
 برای حل ترافیک روی دو محور باید کار شود. یک- از سلمان تا 15 
خرداد دوم- از ورودی شهر تا میدان منتظری .نتیجه اینکه: از بلوار 
معمار ) جاده راوند ( تا مدخل شهر و میدان منتظری 3۰۰ متر بیشتر 

فاصله نیست.
 ابتدا گزینه زیر گذر مطالعه شد این طرح ناشدنی نمود، بعد از آن 

گزینه زیر گذر رو گذر مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت. 
پارکینگ مکانیزه موفق نبوده

 ضمناً شهردار در بحث ترافیک به ایجاد پارکینگ های بیشتر اشاره 
اما در مورد پارکینگ مکانیزه ) جنب بیمارستان میالد( گفت  نمود 
: که این تکنولوژی موفق نبوده و در تهران نیز در حال برچیدن آن 
هزینه  میلیون   2۰۰ است.  مشارکتی  میالد  پارکینگ جنب  هستند. 

شده، برق آن مشکل دارد و مصرف باالست.
 از هیچکس دستور نمی گیرم و به جریانی وامدار نیستم

اینکه  بر  مبنی  خبرنگاران  از  یکی  صریح  پاسخ  در  همدلی  شهردار 
می گویند شما چون وامدار فراکسیون همدلی هستید شخص دیگری 
صحنه گردان شهرداری است گفت: به هیچ جریان و هیچ کس بدهکار 
نیستم ، هیچ کس در شهرداری نظرش را بر من تحمیل نمی کند. از 
همه کمک میگیرم. قول می دهم کارم را بلدم نه گفتن را هم بلد هستم، 
من 2۰ سال تجربه کار در شهرداری دارم. خودم تصمیم میگیرم اما 

درب شهرداری را به روی کسی نمی بندم و با همه تعامل دارم.

ابریشمی راد:هیچکس در شهرداری نظرش را بر من تحمیل نمی کند

آمارها سخن می گویند 
میل به گردشگری و بی پولی
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