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رخ  در حال  مختلفی  اتفاقات  ایران،  و  در جهان  روز  هر 
تا مباحث مربوط  اقتصادی گرفته  از مسایل  دادن است. 
هم  هرکدام  که  و...  هنر  و  فرهنگ  ورزش،  سیاست،  به 
طرفداران خاص خودش را دارد. بخش حوادث یک سایت 
مستثنی  باب  این  از  هم  نشریه  یک  یا  و  مجله  خبری، 
نیست و حتی شاید داغ تر از بقیه باشد. پیگیری اخباری 
جذاب  ما  از  خیلی  برای  ربایی  آدم  سرقت،  قتل،  مثل: 
شده است. روزنامه ای سراسری در صفحه حوادث خود 
بندر  به  ارومیه  از  جنایتکاران  »سفر  بود:  زده  تیترهایی 
لنگه با 5 قتل«، »گم کردن راه به آدم ربایی ختم شد. 
راننده  دام  در  کرد  گم  را  راه  وقتی  جوان  زن  ]متن[: 
شیطان صفت گرفتار شد...«....                                          
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آتش سوزی پاساژ ولی عصر )عج( کاشان 
عمدی بود

عمدی  به  اشاره  با  کاشان  شهرستان  انتظامی  نیروی  فرمانده   
بودن آتش سوزی پاساژ ولی عصر )عج( این شهر، از شناسایی و 

دستگیری عامالن بروز این حادثه خبر داد.
 سرهنگ علی پورکاوه روز پنجشنبه گفت: با توجه به مشکوک به 
نظر رسیدن بروز آتش سوزی در مجتمع تجاری ولی عصر )عج(، 
شناسایی عامالن این حادثه در دستور کار ماموران انتظامی قرار 

گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان کاشان با انجام برخی 
را شناسایی و  این حادثه آتش سوزی  نفر عامل  اقدام ها چهار 

دستگیر کردند که انگیزه متهمان در دست بررسی است.
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان بیان کرد: بیش از 50 میلیارد 
تجاری  این مجمتع  مالکان  به  زیان  این حادثه  ریال در جریان 
اداری چهار طبقه ولی عصر )عج( در  وارد شد. مجتمع تجاری 
مرکز شهر کاشان بامداد 26 فروردین امسال دچار آتش سوزی 
شده بود؛ این مجتمع دارای 60 باب مغازه تجاری و هشت واحد 
اداری است که در این آتش سوزی گسترده نزدیک به 10 باب 

مغازه آسیب دید.
نیز دچار آتش سوزی شده  این مجتمع خردادماه سال گذشته 
در  احشام  دزدان  باند  انهدام  از  ادامه  در  پورکاوه  سرهنگ  بود. 
جوشقان و کامو خبر داد و عنوان کرد: موضوع در پی چند فقره 
دزدی احشام در این شهر در دستور کار ماموران پلیس آگاهی 
قرار گرفت و در نهایت سه نفر دزد شناسایی و در مخفیگاهشان 

دستگیر شدند.
او گفت: دزدها در ابتدا منکر هرگونه ارتباطی با این پرونده شدند 
اما با توجه به ارائه مستندات به هشت فقره دزدی احشام اعتراف 
کردند. فرمانده انتظامی شهرستان کاشان به دامداران و مرغداران 
توصیه کرد که محل نگهداری دام و طیور را با ایجاد مانع های 
فیزیکی و دوربین مداربسته محفوظ و از ارائه اطالعات در مورد 

محل آنها به دیگران پرهیز کنند.
وی در ادامه به اجرای طرح مرصاد در راستای شعار سال )حمایت 
از کاالی ایرانی( در کاشان اشاره کرد و گفت: یک میلیارد و 370 
این  در  و  کشف  شهرستان  این  در  قاچاق  کاالی  ریال  میلیون 
زمینه هشت نفر دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی 
مسکونی  واحدهای  دزد  دستگیری  از  همچنین  پورکاوه  شدند. 
نیمه ساز در شهر کاشان خبر داد و بیان کرد: این دزد تا کنون به 

39 مورد دزدی از واحدهای نیمه ساز اعتراف کرده است.

191 نفر از محکومان زندان کاشان آزاد شدند
رییس ستاد دیه شهرستان کاشان گفت: 191 نفر از محکومان 
جرائم مالی و غیرعمد سال گذشته، از زندان کاشان آزاد شدند 

که 1۸2 نفر مرد و 9 نفر زن هستند.
علی فرزانه در جشن ملی نسیم مهر، اظهارکرد: از مجموع افرادی 
که از زندان کاشان آزاد شدند، شامل 32 نفر بدهکاران دیه، 110 
نفر بدهکاران مالی، ۴6 نفر محکوم به پرداخت مهریه و سه نفر نیز 
در ارتباط با نفقه بودند. وی افزود: میزان بدهی زندانیان آزادشده 
در سال گذشته حدود 1۴2 میلیارد ریال بود که شاکیان بیش 

از 66 میلیارد و 960 میلیون ریال را از این مبلغ را بخشیدند.
مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان کاشان گفت: بخش دیگری 
از بدهی محکومان توسط بستگان آنها و کمک شهروندان نیکوکار 
تامین و سایر مبالغ نیز به صورت بالعوض نیز توسط ستاد دیه 
کشور پرداخت شد. وی تصریح کرد: از سوی ستاد دیه کاشان 
در سال گذشته بیش از پنج میلیارد ریال کمک بالعوض به 6۸ 
زندانی و هم چنین ۸70 میلیون ریال نیز تسهیالت بدون کارمزد 

به 21 نفر زندانی پرداخت شده است.
فرزانه افزود: 2759 نفر از سال ۸7 تاکنون از زندان کاشان آزاد 
شدند که در مجموع به پرداخت مبلغ 970 میلیارد ریال محکوم 
از سال 13۸7 و در روز پنجم خرداد، جشن ملی نسیم  بودند. 
مهر با هدف حمایت از خانواده زندانیان در سراسر کشور برگزار 

می شود.

باران های اخیر 3 آب انبار را آلوده و تعطیل 
کرد 

از آب  باب  پزشکی کاشان سه  علوم  روابط عمومی  به گزارش   
انبار های شهر، بر اثر ورود آب باران های شدید اخیر آلوده و در 

نتیجه تعطیل گردید.
علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت  مروجی  علیرضا  سید  دکتر   
های  بارندگی  از  حاصل  آب  گفت:  باره  این  در  کاشان  پزشکی 
آب  این  مخازن  داخل  به  دیواره  و  هواکش  دریچه  راه  از  اخیر 
انبارها وارد گردیده و باعث کدر شدن و گل آلود شدن آب مخزن 

آن شده است.
آزمایش کنترل  انجام  و  برداری  نمونه  از  نمود پس  اضافه   وی 
کیفی توسط کارشناسان این دانشگاه معلوم گردید که آب این 
آب انبارها به دلیل آلودگی میکروبی باال غیرقابل شرب می باشد 
اقدامات الزم صورت  ها  این محل  تعطیلی  به  نسبت  رو  این  از 
انبارها  آب  این  متصدیان  گفت:  پایان  در  مروجی  دکتر  گرفت. 
متعهد گردیدند که آب این مخازن را تخلیه و صرف فضای سبز 
تأیید کارشناسان  با  و  تعمیرات الزم  از  نموده و پس  شهرداری 

بهداشت نسبت به آبگیری مجدد این محل ها اقدام نمایند.

خبر

اخاذی  قصد  به  گروگان گیری  ناکامی  از  کاشان  پلیس  رییس 
20 میلیارد ریالی در عملیات ضربتی مأموران نیروی انتظامی 

شهرستان خبر داد. 
 20 اخاذی  قصد  به  نفر    2 که  این  بیان  با  پورکاوه  سرهنگ 
میلیارد ریالی  یک شهروند را گروگان گرفته بودند افزود: این 
اقدام در عملیات ضربتی مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان 

کاشان ناکام و دو گروگان گیر دستگیر شدند.
یکی  تماس  پی  در  افزود:  کاشان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
هنگام  همسرش  اینکه  مبنی   110 پلیس  با  شهروندان  از 
مراجعه به منزل توسط افراد ناشناسی به گروگان گرفته  شده 
است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران فرماندهی 

انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
تحقیقات  در  شده  ربوده   فرد  اینکه  بیان  با  پورکاوه  سرهنگ 

شد:  یادآور  بود  شهرستان  متمول  افراد  از  گرفته  صورت 
گروگانگیران از خانواده وی با اطالع از این موضوع و در قبال 

آزادی،  مبلغ 20 میلیارد ریال درخواست کرده بودند.
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با بیان این که با تالش ها و 
تحقیقات گسترده و انجام یک سری اقدامات علمی و تخصصی 
محل نگهداری فرد ربوده  شده مورد شناسایی قرار گرفت افزود: 
مأموران بالفاصله به محل مورد نظر اعزام و گروگانگیران را به 
محاصره خود درآوردند و در عملیاتی ویژه و کمتر از 2۴ ساعت 
همراه  به  ساله   2۸ جوان  گروگان گیران،  حادثه،  وقوع  از  بعد 
آغوش  به  نیز  شده  ربوده   فرد  و  دستگیر  ساله اش،   17 برادر 

خانواده اش بازگشت.
مردم  امنیت  که  این  بر  تأکید  با  کاشان  شهرستان  انتظامی 
پلیس  شد:  یادآور  شود  می  محسوب  ناجا  قرمز  خط  همواره 

بر سر امنیت مردم با هیچ کس تعارف ندارد و با افرادی که به 
جان، مال ، دارایی، نوامیس، آبرو و حیثیت شهروندان تعرض 

کنند برابر قانون و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

مسئول کمیته آمار و پردازش اطالعات ستاد هماهنگی 
خدمات سفر شهرستان کاشان از بازدید ششصد و شش 
هزار و ششصد و نود و چهار نفر ) 60669۴( از بناهای 
 97 سال  گالبگیری  روزهای  در  کاشان  شهر  تاریخی 

خبرداد.
فرهنگی،صنایع  میراث  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
کاشان،علیرضا  شهرستان  گردشگری   و  دستی 
تعداد  این  از  نفر    72 و  هزار   57۴ افزود:  عبداهلل زاده 
مسافر داخلی و سی و دو هزار  622نفر آنها گردشگران 
پایان  تا   97 ماه  فروردین   23 از  که  بودند  خارجی 
اردیبهشت ماه سال جاری از7 بنای تاریخی شهر کاشان 

دیدن کردند.
نفر   220 و  هزار   ۴10 با  فین  باغ  صدرنشینی  وی، 
تاریخی  خانه  گفت:   و  شد  یادآور  را  بازدیدکننده 
بروجردی با 65 هزار و 952 نفر بازدید کننده در رده 
دوم، خانه تاریخی طباطبایی ها با 53 هزار و 73۴ نفر 
در رده  سوم، خانه عباسیان با 21هزار و ۴۸9 نفر در 

رده چهارم و محوطه باستانی سیلک با 1۸ هزار و ۴۸2 
نفر در رده پنجم بازدید گردشگران داخلی و خارجی در 

بین بناهای تاریخی کاشان قرار دارد..
کاشان  شهرستان  الکترونیکی  گردشگری  کمیته  دبیر 
افزود: موزه ملی کاشان، حمام سلطان امیر احمد، کارگاه 
صنایع در رده های بعدی بازدید گردشگران قرار دارد. وی 
تأکید کرد: آمار بازدید از بناهای تاریخی کاشان ، 19 

درصد نسبت به مشابه سال گذشته رشد داشته است.

مرکز   27 در  نفر   ۶45 و  هزار   2۸ اسکان  
اقامتی دائم  کاشان درروزهای گالبگیری

عبداله زاده، اسکان 2۸ هزار و 6۴5 نفر در مراکز اقامتی 
دائم کاشان در سفرهای نوروزی را یادآورشد و گفت: از 
این تعداد 12 هزار و ۸79 نفر در هتل،10 هزار  173 
نفر در هتل سنتی، دو هزار و 673 نفر در اقامتگاه بومی 
گردی، 521 نفر در هتل آپارتمان و دو هزار و 399 نفر 

در مهمان پذیر اقامت داشته اند.

رشد ۱۹ درصدی بازدید از بناهای تاریخی در ایام گالبگیری

گروگانگیری 2 میلیاردی در کاشان ناکام ماند

اعتصاب کامیونداران کشور  مسعود قرائتی/ در هفته های گذشته 
را  تیتر خبرها  اجتماعی  روزنامه ها و شبکه های  بود که در  خبری 
تشکیل می داد. به قرار خبر ایسنا از جمله موارد اعتراضی این رانندگان 

شامل نکات زیر می باشد:
1-پایین بودن کرایه بار 

2-توزیع ناعادالنه بار به طوریکه این رانندگان بعضا باید برای هر نوبت 
بار تا 20 روز منتظر بمانند

3- کاهش حق بیمه رانندگان و نبود سختی کار در سنوات بیمه
۴- افزایش بیش از حد قیمت الستیک و لوازم یدکی

این اعتصابات شامل هفتاد شهر کشور می گردد که گفته می شود از 
اول خرداد ماه شهر تهران و دیگر شهرهای کوچکتر را نیز در بر گرفته 

است.
 در ویدئوهای منتشر شده در شبکه های مجازی تعدادی از اتوبوس 
نشانه  به  تهران دیده می شود که  استان  رباط کریم  های شهری در 
اعتراض به پایین بودن دستمزد دست از کار کشیده و بدون مسافر 
زیادی  های  کامیون  همچنین  ها  ویدیو  این  در  کنند.  می  حرکت 
بار  اعالم  برابر سالن های  بندری و در  ، کنار جاده های  پایانه ها  در 
در شهرهای مختلف توقف کرده و در برخی موارد مانع رفت و آمد 
را  بار خود  اند. کامیون های کمپرسی خالی، قسمت  خودروها شده 
باال نگه داشته و برخی دیگر با چراغ روشن و بوق زنان در خیابانهای 

شهرها رژه می روند.
 اعتصاب کامیون داران کاشان

در کاشان نیز این اعتصاب ها به اجرا گذاشته شده و مرکز ثقل آن در 

جلوی کارخانه فوالد کویر بوده است که در آنجا کامیون های خالی، از 
حمل بار خودداری نموده اند. اما معلوم نیست چرا و به چه علت یک 
کانال غیر رسمی ولی عامه پسند ، کاشان را جزیره ای جدا از کشور 
فرض نموده و می گوید: "طبق هماهنگی های صورت گرفته با کامیون 
داران شهرستان کاشان و با اعالم معاون حمل و نقل و سازمان راهداری 

و حمل و نقل جاده ای مقرر گردیده:
1-کرایه حمل کامیون داران 15 درصد افزایش یابد

2- مطالبات تامین اجتماعی آنها برطرف گردد
3- مقرری بازنشستگی آنها که حداقل دستمزد بود در جلسه وزیر راه 

بررسی، مطرح و پیگیری گردد.
و در پایان مسئولین محلی اعالم می دارند که به صورت جدی پیگیر 

مطالبات کامیونداران هستند."
کانال مزبور با توسل به کلمات مهمی مانند" مسئولین،هماهنگی،پیگیری 

و ... " نتیجه می گیرد که:
هرگونه تجمع غیر قانونی می باشد. این حکم در حالی صادر می شود 
که رئیس قوه قضاییه کشور اعتراض و اعتصاب صنفی را حق اصناف 
می داند. این کانال از توافق بر افزایش 15 درصدی دم میزند در حالی 

که در کل کشور با افزایش 20 درصدی نیز توافق گردیده است.

ادامه اعتصاب 
اما پایگاه خبری خودرونویس با اذعان به اینکه اوضاع تا حدودی آرام 
گردیده و سوخت به جایگاه ها رسیده است اعالم می دارد که: اعتصاب 
رانندگان و کامیون داران شهر ها همچنان ادامه دارد. دولت تاکنون 
وعده افزایش میانگین 15 درصدی کرایه بار و کاهش کمیسیون ها را 

داده است اما ظاهراً این وعده رانندگان را راضی نکرده است. ایسنا از 
قول محمد خان بلوکی، رئیس اتحادیه حمل و نقل بار ایران خبر داده 
که کامیونداران خواهان افزایش ۴0 درصدی کرایه حمل هستند در 

حالیکه اتحادیه پیشنهاد افزایش 20 درصدی را داده است.
دولت: ما از قبل در تدارک افزایش کرایه بار بوده ایم ، اعتصاب 

ها محدود است!!
از سوی دیگر داریوش امانی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای در گفت و گو با روزنامه شرق می گوید: اعتصاب 
ها و اعتراض ها بسیار محدود بوده و بیشتر از یکی دو درصد نبوده است 
اوبا رد  آن چه در شبکه های مجازی منعکس شده می گوید: افزایش 
20 درصدی کرایه حمل بار نه با اعتراض و اعتصاب اخیر بلکه با تدابیر 
اسفندماه سال گذشته حاصل گردیده و قرار بر این بوده که از اول ماه 
رمضان این افزایش رخ بدهد که البته به دلیل عدم توافق دو صنف 
رانندگان و شرکت های حمل و نقل با یکدیگر، هنوز انجام نشده است.

اعتراض کامیونداران در کاشان

بود.نخست  طي هفته هاي گذشته کاشان شاهد دو حادثه طبیعي 
بارش شدید باران و تگرگ و به دنبال آن آبگرفتگي زیاد در سطح 
معابر به گونه اي که در برخي مناطق تبدیل به سیل شد. حادثه دوم 

وقوع زلزله خفیف اما نگران کننده . 
موقعیت  این  تبع  به  و  شده  واقع  و خشک  گرم  منطقه  در  کاشان 
آنکه  از  پس  است.  برخوردار  برف  و  باران  موهبت  از  کمتر  اقلیمي 
زمستان سال گذشته شاهد کمبود شدید بارش بودیم، کم کم زمزمه 
، لزوم بیشتر توجه به صرفه جویي و  کمبود آب در فصل زمستان 
نگران  اوضاع   ، تابستان  در  آب  قطعي  و  بندي  احتمال جیره  حتي 
کننده اي را براي آینده آبي منطقه ترسیم کرده بود.اما خوشبختانه 
کاهش  را  اوضاع  وخامت  و  اندکي  سختي  اخیر  فصلی  هاي  بارش 
داد. شاید ا       ز از نظر حجم ، آخرین بارندگي قابل توجه در فصل بهار 
، همین بارش تگرگ منجر به سیل بود.اگر چه این حجم از بارندگي 
مفید بود ولي باید امیدوار بود بارندگي اخیر موجب فراموشي مسئله 
کمبود آب در دشت کاشان نشود. تأکید بر صرفه جویي در مصرف 
اب درهمه انواع مصارف موجود از قبیل خانگي، کشاورزي و صنعتي 

مي بایست به اولویت اول مصرف کنندگان تبدیل شود.
و  حرف  کرد.  ایجاد  شهر  در  اخیر  سیل  جریان  که  مهمي  موضوع 
حدیث هاي پیرامون علل و شکل گیري سیالب و نحوه ورود آن به 
شهر بود. فارغ از اینکه در این ماجرا کدام دستگاه و ارگان مقصر بوده 
و کم کاري کرده اند و وراي تسویه حساب هاي حزبي و نگاه بخشي 

به موضوع، آنچه اهمیت دارد، تدبیر و چاره اندیشي براي جلوگیري از 
بروز مجدد چنین حوادثي است. به هر سیلي آمد و خرابي به بار آورد، 
دهها جلسه کارشناسي هم برگزار مي شود و به ریشه یابي علت آن 
مي پردازند، اما به مرحله عمل که مي رسد همه چیز فراموش نشود.

این  حال  هر  به  است  مطرح  موضوع  همین  نیز  زلزله  خصوص  در 
اگر  بود،  خواهد  و  بوده  ما  منطقه  ناخوانده  مهمان  طبیعي  رویداد 
را  خود  اصولي  و  هماهنگ   ، شده  ریزي  برنامه  صورت  به  بتوانیم 
مهیاي مواجهه با زلزله کنیم نه تنها در برابر زلزله هاي کم قدرت 
3-۴ ریشتري نگران نخواهیم شد بلکه در مقابل زلزله هاي خداي 

ناکرده بزرگتر نیز جان سالم به درخواهیم برد.
به هر حال مجموعه نظام اداري شهر شامل همه دستگاه هاي ذیربط 
دولتي و نیز مجموعه مدیریت شهري شامل شوراي شهر و شهرداري 
در قبال تأمین آسایش و امنیت مردم مسئولند و کوتاهي در انجام 
البته  صد  بود.  خواهد  مردم  حق  در  اشکار  خیانتي  ذاتي،  وظایف 
برابر  اندیشي در خصوص آمادگي شهر در  خدمت به مردم و چاره 
بالیاي طبیعي چندان نیز مشکل نیست. لوازم و شرایطي مي خواهد 
از قبیل کنار گذاشتن اختالفات سیاسي و حزبي، پرهیز از نگاه بخشي 
و جزیره اي به این مقوله، حرکت و فعالیت در چارچوب برنامه ریزي 

صورت گرفته و همچنین استفاده بهینه از امکانات موجود. 
سنجش  برای  واقعی  آمادگی  مانور  نوع  یک  واقع  در  اخیر  سیالب 
اینکه  بود.  طبیعی  بالیای  وقوع  زمان  در  بحران  مدیریت  و  توانایی 

مدیریت  در  هایی  کاستی  چه  و  بودیم  موفق  چقدر  آزمون  این  در 
آمادگی  نقاط ضعف و  برای جبران  بحران داشتیم مقدمه ای است 
بیشتر برای مواجه با خطرات بعدی. کاستی های امروز را شاید بتوان 
به حساب غافلگیری گذاشت ولی قرار نیست همیشه دستگاه های 

مسئول غافلگیر شوند.

به بهانه سیل و زلزله اخیر 
شهر در برابر بالیای طبیعی چقدر آماده است؟ قرار نیست همیشه غافلگیر شویم

واحد آگهی ها
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مردم  نامه  هفته  خوانندگان  و  مخاطبان   
شماره  از  استفاده  با  توانند  می  سیلک 
خط  و   091۶2۸50۶42 تلگرام 
پست  و   5545۶3۸4 ارتباطی 
 mardomesialk@gmail.com الکترونیکی    
به  سیلک  پیک  خبری  پایگاه  به  مراجعه  همچنین  و 
آدرس  www.payk-sialk.ir نظرات ، دیدگاه ها و 
انتقادات خود درباره محتوای مطالب هفته نامه و هم 
 ، اجتماعی   ، فرهنگی  امور  احوال  و  اوضاع  چنین   
سیاسی ، اقتصادی و عمرانی شهر و محله خود را با 

ما در میان بگذارند.

این چه فیلترینگ است ...؟!؟
آقا این چه فیلترینگی برای تلگرام است که بیشتر ادارات 
هم هنوز در آن هستند. گویا تنها این من یک ال قبا هستم 
که از قافله دیجیتال دورم چون وقتی می گویم تلگرام ندارم 
یکی  داریم!!  که  ما  می گویند  و  خندند!!  می  من  به  همه 
میگه  یکی  ایکس  تلگرام  میگه  یکی  طالیی  تلگرام  میگه 
فیلتر شکن و... و به تازگی چیزی دیدم که از تعجب شاخ 
درآوردم یکی گفت آقاجان پول تو خرج کن اذیت نشو، او 
موبایل و کارت اعتباری ام را گرفت و از یک درگاه اینترنتی 
که شماره و مشخصات کاملی هم داشت، برایم فیلترشکن 
پولی خرید آن هم از داخل خود مملکت فخیمه گویا فقط 
دنیا برای من تنگ است )بود (که اینجا هم باید پول بدهم.

از تاکسی اینترنتی چه خبر؟
سالم بر مردم سیلک خواستم از تاکسیرانی بپرسید باالخره 
شهرما تاکسی اینترنتی دارد یا نه ؟چون خبر راه اندازی و 
تبلیغات "تاکسیرا" در همین نشریه به چاپ رسیده بود ولی 
االن که می خواهیم به سامانه تاکسیرا وارد شویم اصال راه 
نمی دهد خوب است جناب عرفان اطالع رسانی کنند که تا 
کسیرا وجود خارجی دارد یا نه؟ ثانیاً چرا و به چه علت این 

طرح در کاشان موفق نشد؟

ماهم اتوبوس کولردار می خواهیم
ماه  گرمای  این  در  چرا  سیلک  مردمان  و  نشریه  بر  سالم 
این  لزوم  نیست  خبری  دار  کولر  های  اتوبوس  از  رمضان 
اتوبوس ها در این ایام که مردم روزه دار مدت ها در ایستگاه 
شود  می  شنیده  میشود.  احساس  بیشتر  کشیده اند  انتظار 
چند دستگاه از این اتوبوس ها فقط در مسیر با کالس ها 
امیرالمومنین کار می  امیر کبیر و شهرک  !! یعنی خیابان 
کنند حال آنکه مسیرهای طوالنی مانند فاز 1 فاز 2 یا راوند 
بیشتر به اتوبوس کولردار نیاز دارند. از طرفی شایع شده که 

مصرف سوخت این اتوبوس ها باالست. 
خب بگذارید به حساب بقیه ریخت و پاش های بی مورد 

مانند... 

بریدن درختان سبز توسط شهرداری
روی  خاصی  حساسیت  شهرداری  حال  به  تا  قدیم  از 
بلوار  نمودم در  مشاهده  اخیراً  اما  دارد  و  درختانش داشته 
نموده  قطع  بن  از  را  سبزی  درخت  شهرداری  خود  نماز 
جو  و  پرس  و  جستجو  درخت  این  اطراف  در  هرچه  بود. 
بفهمم کارگران  را  این درخت  نتوانستم دلیل حذف  کردم 
رفتند.  طفره  پاسخ  از  نیز  درخت  اعدام  اجرای  ماموران  و 
مورد  در  پیمانکاران شهرداری  و  ماموران  به  گاه  اصوالً هر 
اجرای خبطی که می کنند چیزی  هم می پرسم یا جواب 

نمی دهند یا مسخره می کنند

عیب های خیابان کشی
باران های اخیر یک بار دیگر ثابت کرد که در خیابان کشی 
و جدول گذاری های جدید باید تجدیدنظر شود. در آخرین 
باران شدید شهر که با تگرگ همراه بود به وضوح مشاهده 
به خصوص  هستند  دارای جوی  که  هایی  خیابان  که  شد 
خیابان های قدیمی کمتر دچار آبگرفتگی شدند. آب داخل 
جوی ها شد و زودتر فروکش کرد در حالی که در حاشیه 
خیابان های جدید به جای جوی و مجرا باغچه احداث شده 
است و این باغچه ها باالتر از سطح خیابان است و خیابان 
مانند رودخانه ای است که دو سمت آن با جدول محصور 
گشته است. همه ی این ها در حالی است که آقای شهردار 
و  گردیده  مخدوش  شهر  های  شیب  که  دارند  می  اظهار 
و  است  آلوده  باران  دارند آب جاری  ایشان عقیده  معاونت 
مناسب برای درختان نیست و باید به چاه ها تزریق شود تا 

جذب سفره های آب زیرزمینی شود.

صدای مردم سیلک

فرخنده واثقی کله - هرگاه صحبت از آموزش و پرروش می شود 
همان ابتدا مشکالت مالی که قریب ۴0  سال است گریبان این سازمان 
را فشرده مطرح می شود و این موضوع به حدی جدی و ریشه دار است 
که مجال ورود به دیگر جوانب آموزش و پروش هم چون مشکالت 
تر  العاده  فوق  اهمیت  از  بعضا  که  آموزشی  یا  و  فرهنگی  اجتماعی، 
برخوردار است نمی ماند. حتی مدیران این سازمان هم در کنفرانس 
های خبری به بیان ارقامی از تعداد مدارس تخریبی و یا کمبود آن و 
نیروی انسانی و امثالهم بسنده می کنند. البته اینجانب منکر اهمیت 

چنین مسائلی در آموزش و پرروش نیستم. 
اما تاکنون به این فکر کرده ایم همین تعداد مدارس تا چه حد بازدهی 
دارد؟ شعار تعلیم و تربیت تا چه اندازه عملی می شود؟ دانش آموزان 

با چه آسیب هایی در محیط آموزشی مواجهند؟
از این که مشکالت دیگر زوایایی آموزش و  بدون شک مسولین هم 
پرروش این سازمان عریض و طویل  بیان نشود خرسندند چرا که با 
هر بار مطرح شدن به عنوان مثال َآسیب های اجتماعی در مدارس  

به بهانه هایی چون "نگران ساختن مردم" از بیان توضیحات مبسوط 
و روشن در این باره طفره میروند. اما به راستی نگران شدن مردم چه 

تاثیرات سویی به دنبال دارد که از بیان آن واهمه دارند؟ 
چنان فرض کنیم که مردم آگاه شده و به دنبال آن زمینه "نگرانی 
مردم" فراهم شده است. بدون شک واکنش مردم چیزی نخواهد بود 
جز این که توجه بیشتر بر تعلیم و تربیت فرزندان خود مبذول خواهند 

داشت. 
از  کاشان  پرروش  و  آموزش  سازمان  پرورشی  معاونت  پیش  چندی 
بی توجهی والدین نسبت به فرزندانشان گله مند بود و از آنان تقاضا 
و  تر عمل کنند  پذیرانه  فرزندان خود مسولیت  به  داشت که نسبت 
یا در ماجرای اخیر آزار و اذیت جنسی دانش آموزان از سوی معاون 
انظباطی به دانش آموزان در مدرسه ای در غرب تهران به مدد فضای 

مجازی، والدین همان دانش آموزان و بسیاری از مردم مطلع شدند. 
چنان چه می بینم این اولین نتیجه آگاه و نگران شدن مردم است. 
قطعا اطالع مردم از اخبار زیر پوست شهر که سازمان ها و نهادهای 

دولتی سعی در اختفای آن از مردم دارند بالعکس بعضا نتایج مثبت 
تری به دنبال دارد و زمینه ای فراهم می شود تا مردم تنها به امید 
یک سازمانی تحت عنوان آموزش و پرروش نبوده بلکه نظارت بیش 
نتیجه  نگران شدن مردم  اما  باشند.  فرزندان خود داشته  بر  از پیش 
دیگری هم به دنبال دارد و شاید مسولین به دلیل واهمه داشتن از 
همین موضوع به طور کلی صورت مسئله را پاک میکنند و آن وارد 
شدن فشار ها از سوی خانواده ها برای بهتر شدن عملکرد مدارس و 

به طور کلی کارکرد سازمان آموزش و پرروش است. 
بنابراین میتوان گفت دغدغه آنان نه نگران شدن مردم بلکه آگاه شدن 

مردم از بی مسئولیتی آنان است.
 اما باید بگویم که مردم از این موضوع هم به خوبی با خبرند. پس  
از  مردم  نباشید.  واقعیت  دنبال مخفی کردن  به  واهی  هایی  بهانه  با 
همه چیز باخبرند. اگر در توان شما نیست که شعارهای این سازمان 
را عملی کنید اجازه دهید تا حداقل مردم نقش پررنگ تری در این 

خصوص ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت آبفای کاشان در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه 
را  این شهرستان گفت: خداوند متعال  نمازگزاران روزه دار  در جمع 
شاکریم که بارش رحمت خود را به منطقه بی آب و کویری منطقه 
کاشان فرستاد تا به واسطه ی آن بخشی از مشکالت بی آبی فروکش 
نماید ولی به یاد داشته باشیم که با این وجود؛ همچنان در منطقه و 

شهرستان با مشکل کمبود آب مواجه هستیم.
مهندس محمدرضا اسدی افزود: عمده ترین دلیل کم آبی منطقه به 
واسطه پایین بودن متوسط بارندگی ساالنه است. متوسط بارندگی در 
جهان 750 میلی متر در سال است. این رقم برای کشور 210 میلی 
متر و برای کاشان 120 تا 125 میلی متر است که آن هم به واسطه 
ی خشکسالی های پی در پی اخیر به کمتر از 105 میلی متر کاهش 

پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: بارندگی های اخیر چندان اثرگذار نبوده است. میزان 
بارندگی در سال زراعی 97-1396 تا شب عید کمتر از 30 میلی متر 
گزارش شده است و این رقم تا کنون و به واسطه بارندگی های بهاری 
به 110 میلی متر رسیده که قسمت اعظم آن به صورت روان آب از 

دسترس خارج شده و به آب های شور کویر پیوسته است.
اسدی افزود: مصرف آب شرب شهرهای کاشان و آران و بیدگل 1200 
لیتر در ثانیه است که 70 درصد آن از آب های زیرزمینی و 30 درصد 
از طریق خط انتقال زاینده رود تأمین شده است که آن هم به واسطه 
ی کم آبی های اخیر و کاهش 20 درصدی آب زاینده رود؛ مشکالت 

بی آبی شهرستان افزون گردیده است.
وی در خصوص چاره اندیشی برای منابع جایگزین خط انتقال زاینده 
فرمانداران  با حضور  بحران شهرستان که  یادآور شد: در کمیته  رود 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل برگزار شد مقرر گردید منطقه 
با حفر چاه و احداث  تأمین آب اضطراری جانمایی شده و  برای  ای 

خطوط انتقال مجهز گردد. این کار انجام شده است و تا کنون 
60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

اسدی تأکید کرد: با وجود همه ی این اقدامات فراموش نکنیم 
دشت کاشان در سال 135۸ به عنوان نخستین دشت ممنوعه 
بحرانی کشور اعالم گردیده است. چهار دهه است که دخل و 
منابع  تغذیه  میزان  خواند.  نمی  هم  به  زیرزمینی  منابع  خرج 
زیرزمینی بسیار کمتر از برداشت در بخش های مختلف است 
و قطعاً بارندگی 60 میلی متری نمی تواند تنش هایی که طی 
وارد شده است  زیرزمینی دشت کاشان  منابع آب  بر  ها  دهه 

جبران نماید.
مدیرعامل آبفای کاشان مدیریت مصرف را تنها راه برون رفت 

از مشکالت ناشی از بحران آب دشت کاشان ذکر کرد و افزود: وقتی 
صحبت از مدیریت مصرف می شود نخستین چیزی که ممکن است به 
ذهن متبادر گردد آن است که مردم در مصرف آب به زحمت بیفتند؛ 
در صورتی که چنین نیست. هدف از مدیریت مصرف آن است که همه 

ی ما درست مصرف کرده و ضروریات را مورد توجه قرار دهیم.
اسدی افزود: اگرچه مدیریت مصرف برای همه حوزه ها صادق است 
ولی تأکید ما بر آب شرب و بهداشتی است و علت آن است آبی که 
از اعماق 200 تا 250 متر زیرزمین استحصال شده و با صرف هزینه 
های بسیار به دست مردم می رسد این ضرورت را ایجاب می نماید که 

نسبت به مصرف آن دقت بیشتری به خرج دهیم.
 15 جویی  صرفه  استحمام؛  دقیقه  یک  کاهش  کرد:  خاطرنشان  وی 
اداوات کاهنده مصرف؛  از  استفاده  برخواهد داشت.  در  را  لیتری آب 
در  موثری  نقش  ها  این  نظیر  مواردی  و  حمام  در  سردوش  پرالتور، 
کاهش مصرف آب ایفا خواهد نمود و از همه مهم تر مصرف آب در 
کولرهای آبی است که هردستگاه به طور متوسط در طول شبانه روز 

بیشتری سرانه شهروندان دارد  لیتر مصرفی  از 220  با مصرف بیش 
که با نصب یک سایبان می توان حدود 20 درصد از آب مصرفی را 

صرفه جویی نمود.
مهندس اسدی ارائه مجموعه ای از تجهیزات و اداوات کاهنده مصرف 
آب به شهروندان را به عنوان طرح حمایتی و تشویقی شرکت آبفای 
کاشان نام برد و گفت: این طرح از 16 خردادماه و از طریق سامانه 
از  یک  هر  درخواست  در صورت  تا  نمود  خواهد  کار  به  شروع   122
مشترکین و شهروندان؛ تیم های فنی شرکت به منازل مراجعه کرده 

و اداوات کاهنده را نصب نمایند.
 ارائه و نصب ادوات کاهنده مصرف رایگان است و تنها مبلغ وسایل 
به قیمت  ارائه می گردد  ای کامل  قالب مجموعه  نصب شده که در 
60 هزار تومان و طی 6 دوره از طریق قبوض آب کسر خواهد گردید. 
شهروندان  از  کاشان  آبفای  مدیرعامل  اسدی  محمدرضا  مهندس 
خواست تا مدیریت مصرف آب را جدی گرفته تا انشاءاهلل روزهای گرم 

تابستان را بدون قطعی آب پشت سر بگذاریم.

تأکید مدیرعامل آبفای کاشان در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه

باران های اخیر چندان اثرگذار نبوده است

هشتم  شنبه  سه  شامگاه  قرائتی/  مسعود 
باغ  رمضان  ماه  شب  سیزدهمین  و  خرداد 
سروی سرای فین، محل دیدار و هم اندیشی 
این نشست که  بود. در  اهالی فرهنگ کاشان 
انجمن های  از  از شاعران به نمایندگی  جمعی 
ادبی، اهالی خانه تئاتر، انجمن کاشان شناسی 
آواز،  و  موسیقی  هنرمندان  کاشان،  دانشگاه 
نویسندگان و روزنامه نگاران، سینماگران و دیگر اصحاب فرهنگی و 
هنری حضور داشتند، به اتفاق دکتر سید مرتضی طاهری برزکی را 
فردی مناسب برای احراز پست ریاست ارشاد کاشان دانستند. اجرا و 
ریاست این نشست به عهده وحید مدرس زاده روزنامه نگار و مجری 
احراز پست  برای  از یک شخص  بود. معرفی و حمایت  و سیما  صدا 
به  را  بدعت هایی  است  و ممکن  نیست  امری مرسوم  ریاست گرچه 
دنبال داشته باشد اما شاید نشست این جمع و تقاضای آنان از آنجا 
ناشی شده باشد که در گذشته کسانی بر این سمت گمارده شده اند که 
چندان با هنر و ادبیات و این طایفه آشنایی و سنخیتی نداشته اند و 
این موضوع مشکالتی را به نوبه خود به وجود آورده است. بر این پایه 
یکی از حاضران در جلسه میگوید: ما هیچ خویشاوندی و حساسیتی 
را بر روی شخص مورد نظر نداریم بلکه هدف از برگزاری این نشست 
آن است که مبادا کسی سکان ارشاد را به دست گیرد که نه با فرهنگ 
و هنر قرابتی داشته باشد و نه مختصات محلی شهر و اهالی خانواده 

فرهنگی کاشان را بشناسد) اشاره به رئیس غیربومی(.
مختصات  و  وضعیت  تشریح  به  سخنرانان  جلسه  این  در  چنین  هم 
اداره ارشاد پرداختند. در مقابل، دکتر سید مرتضی طاهری ضمن ابراز 
تشکر و قدردانی از اهالی فرهنگ به تشریح برنامه ها و دیدگاه های 
خود پرداخت. در پایان این مراسم طوماری مبنی بر معرفی و حمایت 
اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان، خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد به 

امضای جمع حاضر رسید.
نماینده مجلس  نژاد  ارشاد اصفهان، ساداتی  به  این طومار   رونوشت 
شورای اسالمی، فرماندار و دیگر نهادهای مربوطه ارسال گردید. از قرار 
معلوم چند روز قبل نیز طوماری مشابه، دال بر این حمایت به تهران 
و اصفهان ارسال گردیده است. گفتنی ا ست مأموریت دکتر مصطفی 
نشانه  به  وی  و  رسید  پایان  به   96 سال  روزهای  آخرین  در  جوادی 
کناره گیری از ریاست ارشاد کاشان با اهالی فرهنگ و هنر خداحافظی 
نمود ولی از آنجا که جایگزینی برای او معین و معرفی نگردید. دکتر 
جوادی به منظور صیانت از پایتختی کتاب کاشان تاکنون سکان این 

اداره را در دست داشته است.
دکتر مرتضی طاهری کیست؟

پسوند  از  که  همانطور  برزکی  طاهری  مرتضی 
سال  متولد  و  برزکی  اصالتا  است  مشخص  نامش 
دفتر  ریاست  وی  شغل  آخرین  میباشد   1363
اما  باشد.  می  کاشان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
علی رغم این شغل بیشترین عالئق و فعالیت های 
از  این  ادبیات بوده است و  وی در باب فرهنگ و 
عجایب روزگار ماست که هر کس را به نقطه مقابل 
تصدی  باعث  که  چیزی  اما  می نشاند.  عالئقش 
رشته  کارشناسی  مدرک  داشتن  شده  شغل  این 
حقوق در میان چندین مدرک مانند زبان و ادبیات 
فارسی از دانشگاه های معتبر کشور و نهایتاً مدرک 
دکترای این رشته بوده است. همانطور که گفتیم 
وی  عمر  بیشترین  طاهری،  دیوانی  شغل  علیرغم 
صرف آموزش زبان و ادبیات فارسی در دبیرستان 
و دانشگاه گردیده است و این همه سبب شده تا 
برخالف نام دادسرا و دادگاه  او را می توان با چهره 

ای مهربان، موقر و آرام یافت. چاپ ده ها مقاله، تالیف چندین کتاب 
و تصحیح چندین دیوان ادبی و شعر از قدما و معاصرین در کارنامه 
وی به چشم می خورد. مدیریت یا مشارکت در انتشار چندین فصلنامه 
فعالیت های دکتر مرتضی طاهری  دیگر  از  نیز  ادبی  داخلی  نشریه  و 
برزکی می باشد. اهالی فرهنگ و هنر امیدوارند همه اینها باعث انتخاب 
اداره  بضاعت  بی  ولی  حساس  پوست  برای  دردآشنا  رئیسی  و  مدیر 

ارشاد بشود.

                                 بامداد شب سروی سرا 
حسین معافی سرپرست ارشاد 

کاشان شد
که  زمانی  چهارشنبه  روز  صبح  درست  اما   
خبر سروی سرا تحریر و قرار بود در نشریه 
جانمایی شود از ارشاد کاشان ایمیلی بدین 

مضمون به دفتر مردم سیلک ارسال شد.

اصفهان،  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  حکم  »با 
حسین معافی به سمت سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

شهرستان کاشان منصوب شد.
الزم به ذکر است : حسین معافی از پرسنل با سابقه اداره فرهنگ 
مسئولیت  این  از  پیش  که  باشد  می  کاشان  اسالمی  ارشاد  و 
ذیحسابی  عاملیت  و  فالورجان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 

شهرستان های کاشان و آران و بیدگل همچنین معاونت اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان را برعهده داشته است .

خاطرنشان می شود، پیش از این مصطفی جوادی مقدم ریاست 
عهده  بر  را  کاشان  شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 

داشت.
هم اکنون ایشان با پایان ماموریتش به محل کار سابق خود در 
دانشگاه علوم پزشکی کاشان بازگشته و به عنوان مدیر روابط 

عمومی این دانشگاه فعالیت خواهد کرد.«

انتصاب این سرپرستی خبری بود که در نشست سروی سرا هیچ اشاره 
ای به آن نشد آیا کسی از آن خبر نداشت و یا...

متبادر  به ذهن  نیز  و گزینه های دیگری  اکنون سواالت  باشد  هرچه 
می شود با توجه به اینکه آقای معافی از افراد باسابقه ارشاد است نظر 
و سلیقه این جماعت) امضا کنندگان طومار( نسبت به وی چیست؟ 
گزینه  یک  عنوان  به  نظافتی  آقای  جریده،  همین  در  این  از  پیش 
پیشنهاد شده بود که او نیز از معاونان با سابقه و خوشنام ارشاد است. 
آیا رایزنی درباره این گزینه نیز در میان اصحاب فرهنگ و یا مسئولین 

رده باال صورت پذیرفته یا نه؟
 و در نهایت نظر انتصاب کنندگان استان تا چه اندازه خواسته صاحبان 
اهالی  نشست  به  باشد چنانچه  نمود؟ هرچه  تأمین خواهد  را  طومار 
به  امر  را  آن  و  بنگریم  خوشبینانه  آنان  نظر  اعالم  و  هنر  و  فرهنگ 
صحت کنیم: باید از دغدغه مندی اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان 
و حساسیت آنان نسبت به اداره متبوع خویش بگوییم "که این خود 

جای تحسین دارد."

طی نشستی در فین
تهیه طومار برای معرفی رئیس ارشاد یک شب قبل از معرفی سرپرست جدید

حقیقت را نمی گویم که مردم نگران نشوند
پذیرش آگهی در سایت و هفته نامه

 مـردم سیـلک
mardomesialk@gmail.com

 www.payk-sialk.ir
55456۳84 -  85 

خبرهای محل سکونت خود و انتقادات و 
پیشنهادات خود را به تلگرام مردم سیلک به 

شماره 091۶2۸50۶42  بفرستید.
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