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به مناسبت 27 مرداد سالروز درگذشت محمد غفاری
 پدر نقاشی معاصر ایران

زادگاه کمال الملک ، دیار نخبگان

کاشان در آتش اختالف
 آتش بس موقت؟! 

طی روزهای گذشته ماجرای انتصاب رییس جدید آموزش و پروش به بحث اول این روزهای محافل سیاسی و رسانه ای کاشان بدل گردیده 
بود. پس از انتخاب مقنی به عنوان رییس و عدم حضور فرماندار در جلسه معارفه وی که باعث اشکار شدن اختالف بین وی و نماینده شهر، 
شد مومنیان در یک اقدام کم سابقه طی نامه ای که به سرعت در فضای مجازی منتشر شد ضمن اشاره به عدم هماهنگی با وی در انتصاب 

مقنی، مسئولیت هرگونه کوتاهی، قصور و عدم دستیابی ...

هیچ طرح اشتغالی نباید در بانک های کاشان مانده باشد
رتبه های پایین کاشان در طرح های اشتغال

حال کارگران شرکت های فرش ماشینی خوب نیست

رنجنامه هاشمي طاهري از وضعیت کارکنان شهرداري
 و چند نكته!

صفحه 3

صفحه2

2 3

3

4



یک شنبه  / 4 شهریور  1397سال سوم / شماره 32 www.payk-sialk.ir mardomesialk@gmail.comرویداد 2

موسیقی دلنشین آوای دل در دل دلیجان نشست 

روزهای میانی تابستان گرم امسال یعنی ۱۷ و ۱۸ مرداد ماه شهر 
از  هنرمندانی  از  متشکل  ایرانی  آوای  جشنواره  میزبان  دلیجان 
موضوع  بود.  قم  استان  و  اصفهان  استان  مرکزی،  استان  شهرهای 
این رقابت های موسیقیایی عبارت بود از آواز با ساز، آواز بدون ساز، 

چاووش خوانی ، مناجات خوانی و تصنیف خوانی .
از ۳۸ اثر ارسال شده به این جشنواره ۳۶ اثر در قالب های تک خوانی 
یا خوانندگی همراه با نوازندگی بود. گروه سه نفره هنرمندان کاشانی 
از میان هفت گروهی که تصنیف خوانی را اجرا نمود رتبه اول را از 
آن خود نمود. کسب این رتبه از آنجا اهمیت بیشتری می یابد که 
یعنی هنرجویان  نبود  کار  در  کنندگان  برای شرکت  شرایط سنی 
نوجوان شهر ما نوجوانانی بودند که با بزرگساالن به رقابت پرداختند 
و موسیقی شان بهتر و بیشتر به دل داوران و حضار نشست. اسامی 

این همشهریان پیروز دنیای آواز و موسیقی عبارت است از :
خواننده: سعید رضا معمار تحت آموزش استاد کامش

 سنتور نوازی: دانیال سیدی تحت آموزش مصطفی رسولیان
 تنبک نوازی: محمد طاها حسینی تحت آموزش امین صادق پور

این جشنواره برای سومین سال پیاپی در شهرهای استان مرکزی 
اجرا می گردد و نوازندگان و خوانندگان مشهوری کار داوری آن را بر 
عهده دارند که شهرت کشوری و حتی جهانی دارند. از معروف ترین 
این داوران می توان به کیوان ساکت )در سال قبل( و کوروش فتاحی 

)امسال( اشاره نمود.
 گفتنی است آوای دل از گروه های فعال و برجسته موسیقی کاشان 
است که اجرا های زیبا و دلنشینی را در شهر خود و اقصا نقاط کشور 
داشته و دارد. آموزشگاه این گروه توانسته است ساالنه هنرجویان جوان 
و نوجوانی را آموزش دهد و به عرصه ی موسیقی کشور عرضه و به روی 

سن بفرستد که درخشش این گروه ۳ نفره فوق نمونه ای از آن است.

رئیس شورای شهر کاشان ابقا شد

 علی رسول زاده بر اساس رای اعضای شورای اسالمی شهر کاشان 
برای یک سال دیگر به عنوان رئیس پنجمین دوره شورا انتخاب شد.

انتخابات هیئت رئیسه برای دومین  همچنین حسینعلی وکیل در 
سال متوالی به عنوان نایب رئیس فعالیت خواهد کرد.

مجید شمس نیز در جایگاه خزانه دار، مصطفی کردمیل و علیرضا 
پورعسگری نیز به ترتیب به عنوان منشی اول و دوم انتخاب شدند.

اجتماعی،  و  فرهنگی  تخصصی  پنجگانه  های  کمیسیون  اعضای 
فنی  امور  و  عمرانی  شهری،  خدمات  زیست،  محیط  و  آب  انرژی، 
شورای اسالمی شهر کاشان نیز در ادامه این نشست انتخاب شدند و 
همچنین 2 کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و نظارت و حقوقی 

نیز تلفیق شده و کمیسیون جدید اقتصادی و حقوقی شکل گرفت.
9 نفر عضو پنجمین دوره شورای اسالمی شهر کاشان هستند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، همچنین انتخابات هیات رئیسه پنجمین 
دوره شورای اسالمی شهر آران و بیدگل برای سال دوم فعالیت انجام 

و محمد صالحی به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد. 

نایب رئیس و خزانه دار، کمال  به عنوان  بابازاده  همچنین عبداهلل 
باللی به عنوان منشی اول، محمدرضا اکرمیان به عنوان منشی دوم 

انتخاب و مسئوالن کمیسیون ها نیز مشخص شدند. 
بیدگل  و  آران  پنجمین دوره شورای اسالمی شهر  نفر عضو  هفت 

هستند.

خبر

بیماری است؟  مسعود قرائتی/ هپاتیت چه نوع 
هست؟  و  بوده  میر  و  مرگ  باعث  اندازه  چه  تا 
راههای انتقال آن چیست و چگونه می توان با آن 
مبارزه کرد؟ چگونه مراقب خود باشیم؟ شیوع این 
در  ؟  است  بوده  اندازه  چه  به  جهان  در  بیماری 
ایران چطور؟ و سرانجام در کاشان آمارها چگونه 

است ؟
هپاتیت در کاشان

خصوص  در  توضیح  ضمن  مروجی  دکترعلیرضا   
در  بیماری  این  شیوع  به  هپاتیت  جهانی  ابعاد 
کشور پرداخت. وی در خصوص عملکرد دانشگاه 
علوم پزشکی و نقش مردم در مقابله با این بیماری  
b این بیماری روند  گفت: از سال ۸۷ تا 9۶ نوع 
c ثابت مانده  کاهشی داشته است و هپاتیت نوع 
است. وی گفت: در شهرستان کاشان ساالنه از هر 

۱۰۰ هزار نفر ۱2 نفر به هپاتیت نوع b و سه نفر 
سه  آمار  معاونت  این  اند.  گشته  مبتال   c نوع  به 
ماهه اول امسال را ۱۷ نفر هپاتیت b و چهار نفر 
را ابتال به نوع c ذکر نمود. در مجموع کاشان در 
حال حاضر ۵9 بیمار مبتال به هپاتیت b  و ۱۶ نفر 

مبتال به هپاتیت نوع c شناسایی شده اند.
اهم اقدامات در شهرستان کاشان

کلیه  از  ماهیانه  آمار  گرفتن  مروجی  دکتر 
آموزش  دولتی،  و  خصوصی  آزمایشگاههای 
باردار،  های  خانوم  واکسیناسیون  نظارت،   و 
پاکبانان شهرداری،  آرایشگرانف  معتادان کمپ ها، 
خود  پرسنل  دانشجویان،  احمر،  هالل  امدادگران 
از  را  ها  کارخانه  بهگران   ، پزشکی  علوم  دانشگاه 

اهم فعالیتهای علوم پزشکی کاشان دانست.
 ، ،خالکوبی  پرخطر  جنسی  رفتارهای  درباره  او 

بهداشت هشدار  رعایت  و عدم  از سرنگ  استفاده 
طریق  از  انتقال   b نوع  هپاتیت  در  گفت:  و  داد 
در  و  گیرد  می  خونی صورت  و  ترشحات جنسی 

نوع c انتقال تنها از طریق خون انجام می شود.
 تنها در هپاتیت نوع e انتقال از بزاق دهان صورت 
می گیرد. در همه این موارد زندگی و معاشرت در 
کسی  متوجه  را  انتقال  خطر  مبتال   کنار شخص 

نمی کند. 
مروجی تأکید نمود  کلیه افراد زیر ۱۸ سال ) از 
دوران نوزادی( در سه مرحله واکسینه شده اند و 
این برنامه با جدیت تمام ادامه دارد. وی گفت: در 
معرض خطر  در  افراد  کلیه  برای  نیز  حاضر  حال 
سه  در  واکسن  بیمار  اطرافیان  و  خانواده  مانند 
ابتدا ذکر  تزریق می شود. همانگونه که در  نوبت 
شد 2۸ جوالی 2۰۱۸ مطابق با ششم مرداد روز 

جهانی هپاتیت بود و شعار امسال این بود:
» میلیون ها بیمار ناشناخته را پیدا کن« در نشست خبری معاون بهداشت و درمان عنوان شد

همه چیز درباره هپاتیت

رییس  انتصاب  ماجرای  گذشته  روزهای  طی 
جدید آموزش و پروش به بحث اول این روزهای 
محافل سیاسی و رسانه ای کاشان بدل گردیده 
و  رییس  عنوان  به  مقنی  انتخاب  از  پس  بود. 
که  وی  معارفه  جلسه  در  فرماندار  عدم حضور 
نماینده  و  وی  بین  اختالف  اشکار شدن  باعث 
شهر، شد مومنیان در یک اقدام کم سابقه طی 
نامه ای که به سرعت در فضای مجازی منتشر 
در  وی  با  هماهنگی  عدم  به  اشاره  ضمن  شد 
کوتاهی،  هرگونه  مسئولیت  مقنی،  انتصاب 
در  مطلوب  شرایط  به  دستیابی  عدم  و  قصور 
و  دانست  کل  مدیر  شخص  متوجه  را  مهرماه 
دستور  مقنی  به  خطاب  نامه  این  رونوشت  در 
آموزش  رئیس  منصب  از  وی  پست  ترک  به 
به  کل  اداره  کارگزینی  به  معرفی  و  پروش  و 
حالت انتظار خدمت، داد. فارغ از مباحث مطرح 
حیطه  نامه،  این  موافقان  و  مخالفان  بین  شده 
اختیارات فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت 
در شهرستان از یکسو و نیز اختیارات مدیرکل 
مدیران  انتصاب  در  استان  پرورش  و  آموزش 

مطابق  است.  شده  تبدیل  فعلی  مناقشه  محل  به  خود  امر  تحت 
رویه جاری و همچنان که در شرح وظایف فرمانداران آمده است به 
انتصاب روسای  فرماندار در حوزه خدمتی،  واسطه حضور مستقیم 
می  صورت  فرماندار  هماهنگی  با  شهرستان  یک  در  دولتی  ادرات 

گیرد. 
دستگاه  مقام  باالترین  یا  کل  مدیر  و  فرماندار  بین  چنانچه  البته 
اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان 
هیأتی  اختالف،  حل  منظور  به  باشد،  داشته  وجود  نظر  اختالف 
و  یا  کل  مدیر   ، جمهور  رئیس  نماینده  بعنوان  استاندار  از  مرکب 
رئیس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ 
مورد  آنچه  ظاهرا  اخیر  موضوع  در  منتهی  نمود.  خواهند  تصمیم 

گزینه  با  وی  موافقت  به  توجه  عدم  شده  واقع  فرماندار  اعتراض 
استان و عدم تشکیل هیئت حل اختالف است. 

اگر چه در چنین مواقعی حتی با تشکیل هیئت مذکور باالخره یک 
طرف از موضع خود کوتاه آمده و ماجرا قبل از آنکه رسانه ای شود 
این  نشدن  به جهت طی  اخیر  قضیه  در  اما  و فصل می شود  حل 
روال، ماجرا به بدترین شکل ممکن در سطح رسانه ها مطرح شد. 
به حیطه  توجه  با  استان  به مدیرکل  نامه  فرماندار در صدور  اقدام 
اختیارات این دو مقام اداری،  واجد ریسک زیادی بود و بی توجهی 
مدیر  از سوی  ترک محل خدمت  عدم  نیز  و  نامه  این  به  مدیرکل 

منصوب وی در کاشان فرماندار را در موضع ضعف نشان داد. 
فرماندار با ابن اقدام غیرمدبرانه هم به وجهه خود در استان لطمه 
زد و  هم به اعتبار و جایگاه کاشان. معلوم نیست مومنیان راسا اقدام 

با کسی مشورت کرده  یا  نامه کرده  این  به صدور 
اما در هر صورت این اقدام که منجر به بی توجهی 
به نامه ی فرماندار بزرگترین شهرستان استان شد، 
فراهم  مومنیان  مخالفان  برای  مناسبی  دستاویز 
بی  به  متهم  را  وی  گستاخانه  که  آنجا  تا  کرد.  
کاشان  مختصات  با  شهری  برای  نمودند.  کفایتی 
مناسب نیست معاون مدیر کل استان نامه رسمی 
فرماندار را به صورت غیررسمی و شخصی و مملو 
از واژه ها و عبارات کنایه آمیز و تحقیرآمیز پاسخ 

دهد. 
مومنیان  اظهارات  رسد  می  نظر  به  صورت  هر  در 
برگزار  دولت  هفته  مناسبت  که  نشست خبری  در 
شده بود حاکی از آنست که فرماندار بنا به دالیلی 
لزوم  و  مدارس  بازگشایی  زمان  به  نزدیکی  که 
هماهنگی بیشتر در شهرستان و یا توصیه احتمالی 
برخی نزدیکان می تواند از جمله آنها باشد به نوعی 
فرمان آتش بس را صادر کرد و از خبرنگاران حاضر 
خواست به مباحث پیرامون این ماجرا خاتمه داده 

و از آن عبور کنند.
به هر حال این موضع گیری مومنیان در نوع خود 
قابل تحسین است و نشان می دهد که جلوي ضرر از هر کجا گرفته 
نخواهد  چه  بخواهد  چه  فرماندار  حال  هر  به  است.  منفعت  شود 
رییس آموزش و پرورش بدون هماهنگی با وی انتخاب شده و او در 
مواجهه با ساداتی نژاد  به ظاهر عرصه را واگذار نموده است. تالش 
به ضرر وی و جایگاه سیاسی  اقدامات غیرمنطقی صرفاً  و  نافرجام 
متوجه  نیز  انتصاب  این  مسیولیت  که  البته  صد  شد.  خواهد  اش 

نماینده شهر و مدیرکل جدید استان خواهد بود. 
ضمن آنکه فرماندار  محترم اگر می خواهند خودی نشان دهند در 
زمان تعیین رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی می تواند نسبت 
به انتصاب گزینه های مدنظر دولت اقدام نماید به شرط آنکه دوباره 

تعلل و کوتاهی از نمایندگان دولت در کاشان سرنزند. 

کاشان در آتش اختالف
 آتش بس موقت؟! 

در نشست خبری دکتر کوچکی رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
که به منظور بزرگداشت روز خبرنگار و تجلیل از خبرنگاران کاشان 
این  در  رفت.  به حاشیه  موضوع  اصل  که  افتاد  اتفاقاتی  برگزار شد، 
خبری  پرتال  از  شکایت  از  انتقاد  آبادی ضمن  ملک  محمد  نشست 
کاشان در خصوص خبر منتشر شده مربوط به ادغام اورژانس باباافضل 
و گالبچی در اورژانس بهشتی این اقدام دانشگاه را که از طریق پلیس 
فتا صورت گرفته بود با تقدیر خبرنگاران از سوی دانشگاه در تناقض 

اعالم کرد.
در ادامه حرمت السادات متولی خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در 
رسانه  این  سوی  از  شده  منتشر  خبر  به  دانشگاه  واکنش  خصوص 
مربوط به روی گسل بودن بیمارستان در حال ساخت امام رضا انتقاد 
بر  دانشگاه  اصرار  نیز  ایرنا  خبرگزاری  انتقادات  این  ادامه  در  کرد. 
دریافت اخبار مربوط به حوزه اورژانس از روابط عمومی و کندی عمل 
آنان در ا نتشار اخبار را مورد انتقاد قرار داد. خبرنگار ایلنا نیز شکواییه 

اش را خصوصی و در گوش رئیس نجوا  کرد. 
 توضیحات دکتر کوچکی این چهار خبرنگار معترض را قانع نکرد و 
آنها نارضایتی خود را با اجازه خروج از جلسه و خودداری از هدایای 

از  خبرنگار  روز  مناسبت  به  که  خبرنگاران  برای  گرفته شده  درنظر 
وخیم تر  وقتی  ماجرا  نمودند.  ابراز  را  بود  شده  تهیه  دانشگاه  سوی 

تنها  نه  شد که دکتر کوچکی 
هیچ اقدامی جهت انصراف این 
خبرنگاران در خروج از نشست 
گفت:  پاسخ  در  بلکه  ننمود 
می خواهند  هم  همه  "اگر 
بروند اشکالی ندارد" این جمله 
طرف  بی  خبرنگار  چندین 
آنان  و  نموده  ناراضی  را  دیگر 

نیز جلسه را ترک کردند.
این  در  آنچه  کلی  قضاوت 
کار  گشت  حادث  نشست 
باید  ما  مدیران  نیست.  آسانی 
در مقابل خبر و خبرنگار سعه 
باشند.  داشته  بیشتری  صدر 
جوابیه  یک  با  ناصحیح  خبر 

و  خبرنگاری  کار  فتا  پلیس  یا  دادگاه  به  شکایت  است.  حل  قابل 
خبرگزاری را در نهاد نومیدی فرو می برد.

حاشیه های مهم تر از متن در نشست خبری علوم پزشكی

با خرید اشتراک
 هفته نامه مردم سیلک

 از مطبوعات محلی حمایت 
کنید

 هزینه اشتراک ساالنه15 هزار تومان
تلفن تماس 

برای ارائه درخواست اشتراک:

09133619478 -03155456384  

در  بود.  بوکسینگ  کیک  رشته  در  کاشان  رزمی کاران شهرستان  میزبان  کاشان  تختی   باشگاه 
این مسابقات که در جلو دیدگان خیل عظیمی از  تماشاگران اجرا شد شاهد حرکات زیبای این 
رشته ورزشی رزمی بودیم و زیباتر از آن نتایج پایان این رقابت ها بود که در آن شاگردان رزمی 
کار استاد محسن سودایی به سرپرستی احمد یوسف پور، با افتخار بر سکوی قهرمانی ایستادند .

 ۱۱۰ تن رزمی کار کیک بوکسینگ در این مسابقات به رقابت پرداختند. در این رقابت ها   امیر 
مقام  به  ماهد کهنه چی  و  نجاتی  علیرضا  زاده،  امیرعلی صابری  نجاتی،   احمدرضا  آقا کریمی، 
قهرمانی دست یافتند. محمدرضا الوان کاریان، محمدرضا شادمانی امیر حسین یعقوبی، سیدسجاد 
امیداله و امین ابراهیم پوربه مقام دوم رسیده و همچنین محمد رضا نجاتی،  پوریا دهقانی، امین 

وزوانی، حامد آبرود و امیر حسین خدابنده بر سکی سوم ایستادند.
محسن سودایی که از نزدیک شاهد قهرمانی شاگردان خود در این مسابقات بود در مصاحبه ای 
کوتاه با خبرنگار مردم سیلک این پیروزی را به جامعه ورزشی شهرستان کاشان تبریک گفت.  
الزم به توضیح اینکه محسن سودایی استاد ورزش رزمی کیک بوکسینگ ، ۱۵ سال است که در 
این رشته فعالیت دارد. وی قهرمان اول جهان در سال 2۰۱۶ باکو و مقام اول باشگاههای آسیایی 

در 2۰۱۶ اربیل عراق را در کارنامه درخشان خود دارد. 

رتبه های ممتاز در ورزش کیک بوکسینگ
 افتخاری دیگر از شاگردان رزمی کار استاد محسن سودایی



یک شنبه  / 4 شهریور  1397سال سوم / شماره 32 www.payk-sialk.ir mardomesialk@gmail.comبازتاب 3

خوانندگان  و  مخاطبان   
می  سیلک  مردم  نامه  هفته 
شماره  از  استفاده  با  توانند 
 09162850642 تلگرام 
پست  و   55456384 ارتباطی  خط  و 
mardomesialk@ الکترونیکی    
به  مراجعه  همچنین  و   gmail.com
آدرس   به  سیلک  پیک  خبری  پایگاه 
دیدگاه   ، نظرات   www.payk-sialk.ir
ها و انتقادات خود درباره محتوای مطالب 
هفته نامه و هم چنین   اوضاع و احوال 
 ، سیاسی   ، اجتماعی   ، فرهنگی  امور 
اقتصادی و عمرانی شهر و محله خود را 

با ما در میان بگذارند.

سرگردانی پشت درب پارکینگ
پارکینگی که اتومبیل های متخلف را  با جرثقیل 
به آنجا حمل می کنند از ساعت حدود ۱۳ تعطیل 
و تا ۱۷ یا ۱۸  تعطیل می ماند آیا نباید چنین 
مکانی یکسره باز باشد؟ مالک متخلف این ماشین 
به اندازه کافی متضرر و متنبه شده است پس جلو 
این چند ساعت سرگردانی را بگیرید بعضی از آنها 
از روستا به شهر آمده اند و در این هوای گرم باید 
برزخی پشت در این پارکینگ را نیز تحمل کنند... 

یک راننده متخلف

خروج ارز بابت سیگار
نیز  عادت  این  مذمت  در  نیستم  سیگاری  من   
باعث  اینها  همه  اما  می شود  گفته  و  نوشته  زیاد 
توزیع  و  واردات  اندرکاران  دست  که  نمی شود 
کنند.  سودجویی  خواست  دلشان  چه  هر  سیگار 
تجربه نشان داده که گران شدن سیگار حتی به 
افراد مبتال به این  تاثیری در ترک  شکل ساعتی 
عادت ندارد فقط میماند پولی که از سبد خانواده 
دزدیده می شود . به جای مثال ۶۰ هزار تومان در 
ماه  حاال ۱۶۰ هزار تومان شده است.  این را هم 
ادارات  ترین  قدیمی  از  دخانیات  اداره  که  بگویم 
شهر و کشور بوده است حاال چه شده که از این 
و هیچ سیگاری داخل کشور  نیست  اداره خبری 
تهیه نمی شود تا الاقل اشتغالی داشته باشد و این 

همه ارز بابت واردات سیگار خارج نشود .
۰9۱۶...۵۸9۷

از پارکینگ مکانیزه جنب میالد 
بهره برداری کنید

یک  میالد  بیمارستان  جنب  قدمگاه  کوچه  در   
گردیده  احداث  طبقاتی  مکانیزه  پارکینگ  باب 
است. میلیون ها یا میلیاردها پول توسط موسسه 
خصوصی یا دولتی برای آن هزینه گشته اما حاال 
شهردار  که  شنیدم  است.  شده  رها  استفاده  بال 
نبوده  موفق  هایی  پارکینگ  چنین  است  گفته 
است. می گویم حاال که این یکی آماده است چرا 
نباید مورد استفاده قرار گیرد تا از ترافیک جلوی 
بیمارستان میالد و این مسیر پرتردد کاسته شود؟ 
اکنون مردم ماشین های خود را به جای گذاشتن 
پارک می کنند در  پارکینگ در جلو آن  این  در 
حالی که پارکینگ مکانیزه آماده است و همچنان 

دهن کجی می کند.
۰9۳۶...۶۸۵4

پساب فاضالب را به شهر برگردانید 
از  پارک ها و فضای سبز شهرداری  بود آب  قرار 
از  هنوزتانکرها   اما  شود  تامین  فاضالب  پساب 
فضای سبز  و مصرف  پر  آب چاه های شهرداری 
آبیاری  این کار باعث کم شدن دفعات  می شود. 
سفره های  آب  کاهش  و  سو  یک  از  درختان 
زیرزمینی شهر از سوی دیگر می شود قرار بر این 
شنیده  شهرداری  و  آبفا  مسئولین  از  بارها  و  بود 
رفت،  موازی  و  بازگشت  لوله  خط  یک  که  ایم 
تا  اما  آورد  خواهد  شهر  داخل  به  را  پساب  این 
فاضالب  پساب   . است  نگشته  چنین  ساعت  این 
همچنان به کویر می رود و شهر همچنان با کمبود 
زیرزمینی  و سفره های  است  مواجه  آب مصرفی 

خالی می گردد.
۰9۱9...2۳۶۸ 

صدای مردم سیلک

طنز-»این روزها..!«
 

یارانۀ ماهانه چه تدبیر کند؟
حاشا که دِل گرسنه را سیر کند
این کشتی اقتصاد، راکد مانده

مانند خری که توی ِگل گیر کند!

*****
با کنتور برق، دشمن قّهاریم

در مصرف آب همچنان خونخواریم
ای اهل ُقبور از چه آشفته شدید؟

آسوده بخوابید که ما بیداریم!
)علی جاویدپناه(

 دعوت به همكاری هفتـه نـامه » مــردم سیــلک «
به منظور پوشش اخبار كليه محالت شهر و همچنين رخدادهای بخش ها، روستاها و شهرهاي منطقه فرهنگي كاشان از همه عالقمندان به خبرنگاری  دعوت مي نمايد تا ضمن معرفي كليه وجوه فرهنگي، 
اجتماعي و اقتصادي محل زندگي خود؛ رويدادها ، مشكالت و يا نقاط ضعف و قوت خدمات رساني دستگاه هاي اجرايي در محل زندگي خود را در قالب خبر، گزارش ، مصاحبه ، مقاله و يا عكس به هفته نامه 

مردم سيلك ارسال نموده تا خبر و اثر ارسالي آنان در بخش خبرنگار افتخاری و با نام و مشخصات نگارنده در نشريه به چاپ برسد.
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در پی افزایش مداوم نرخ دالر طی چند ماه اخیر،تعداد 
آران  و  کاشان  در  تولیدی  کارخانجات  از  زیادی 
هستند  ماشینی  فرش  شرکتهای  اکثر  که  بیدگل  و 
قالب  در  و  ظرفیت  سوم  یک  با  یا  و  شده  تعطیل  یا 
ادامه می دهند که دراین میان  یک شیفت به فعالیت 
آنچه بیش از همه دردناک است بیکاری کارگران این 

شرکت ها است.
تأیید  با  کاشان  بازرگانی  اتاق  رئیس  توالیی  محمود 
این خبر به خبرنگار مردم سیلک گفت : شرکت هایی 
در شهرک صنعتی جعفر آباد ،هالل و شهرک صباحی 
راوند  جاده  در  تولیدی  شرکت  چندین  و  بیدگلی 
شده  بیکار  ها  آن  کارگران  و  تعطیل  قمصر  جاده  و 
بودن  بالتکلیف  و  اولیه  مواد  روزافزون  اند. وی گرانی 
قیمت ها را از مهمترین دالیل این تعطیلی ها دانست و 
اضافه نمود کلیه صنایعی که مواد اولیه آن ها وارداتی 
هستند به این معضل دچار شده اند و صاحبانشان به 
ادامه  ترین ظرفیت  پایین  با  یا  را متوقف  تولید  اجبار 
کار می دهند. از جمله این صنایع فرش ماشینی می 
اولیه آن ۱۰۰درصد وارداتی بوده و به  باشد که مواد 
ارز وابسته است. او گفت: حتی اگر شرکت های بافنده 
شرکت  اساساً  نهند  گردن  نیز  باال  حبابی  قیمت  به 
های ریسندگی نخی برای فروش ندارند چون ریسنده 
الیاف را وارد کنند و معلوم نیست به چه  باید  ها نیز 
قیمتی این مواد اولیه به دستشان خواهد رسید و این 
عید  شب  تا  وار  زنجیره  آنها  همه  که  است  حالی  در 
گذشته محصول خود را با قیمت های بسیار پایین تر و 

به وعده های طوالنی مدت حتی ۱۸ ماهه فروخته اند.
 به همه ی این معضالت رکود فصلی را نیز باید اضافه 
ماهه  شش  که  است  داده  نشان  تجربه  که  چرا  کرد. 
و  پاییز  و  رکود  فصل  تابستان  و  بهار  یعنی  سال  اول 
زمستان فصل رونق بازار فرش ماشینی بوده و هست 
همه  از  بیشتر  که  قشری  میان  این  در  حال  هر  به 
این  کارگر  و مشقت گردیده همانا طبقه ی  رنج  دچار 
با  نیز  رونق  آنها حتی در شرایط  نوع صنایع میباشد، 
حداکثر  قراردادهای  با  یا  و  دریافتی  دستمزد  حداقل 
کرده  زندگی  فقر  زیر خط  امضاء،  سفید  یا  ساله  یک 

و می کنند.
 اما این کارگران در حالت عادی با جان کندن و مایه 
گذاشتن از همت و بازوی خود مبالغی را تحت عنوان 
پایین  دستمزد  این  چاشنی  راندمان  و  کاری  اضافه 
گردش  به  را  خویش  زندگی  چرخ  بتوانند  تا  نموده 

درآورند و در جلو خانواده سرافکنده نباشند. 
در حال حاضر کارگران بیکار یا با دلواپسی و شرایط 
سر  به  اجباری  مرخصی  در  ناسالم  و  بد  بسیار  روانی 
می برند یا به بیمه بیکاری فرستاده می شوند. و اگر 
انتظار  نباشند در حالت  این دو گروه  از  در هیچ یک 
را  آنان  کارفرما  تا  اند  نشسته  خانه  در  بالتکلیفی  و 
در  )حتی  آنها  برای  حاضر  شرایط  ارمغان  فراخواند. 
داشته  آشنا  درد  و  منصف  کارفرمایی  که  صورتی 

باشند( از دست دادن راندمان است.
شرکت ها و کارخانجات، بنگاه های خیریه نیستند و 
کارفرما  صبر  شاید  اند  گردیده  دائر  سود  کسب  برای 

دیگر  اشکال  به  کار  مجدد  شروع  و  اوضاع  بهبود  تا 
اما  باشد.  تفسیر  و  توجیه  قابل  جدید  قیمت های  و 
از  روزهای  این  کارگران  مانند  ای  برای قشر شکننده 
بر  مهلکی  ضربات  و  نیست  جبران  قابل  رفته  دست 
آن  پیامدهای  تفسیر  که  کند  می  وارد  آنان  زندگی 

این  اجتماعی  پیامدهای  می طلبد  را  دیگری  مهلت 
کسی  بر  نیز  کشور  و  شهرستان  برای  بار  اسف  وضع 
البته اغماض و کوچک شمردن  پوشیده نیست و صد 
دولتمردان  و  مسئولین  از سوی  اقتصادی  معضل  این 

گناهی نابخشودنی خواهد بود.

حال کارگران شرکت های فرش ماشینی خوب نیست

وقتی فرماندار در ماجراي انتصاب رییس جدید آموزش و پروش و اختالف 
از  که  کرد  توصیه  را  خبرنگاران  و  آمد  کوتاه  نژاد  ساداتي  با  آمده  پیش 
اداره دولتي  بزرگترین  به  آرامش  تا  این موضوع خودداري کنند  پیگیري 
شهرستان برگردد به نظر مي رسید که تا چند وقتي دیگر  از بگو مگوهاي 
نباید روزهاي  سیاسي خبري نخواهد بود. اما در این شهر پراشوب ظاهراً 

بدون تنش داشته باشیم. 
علي هاشمي طاهري عضو شوراي شهر و از اعضاي برجسته اصولگرایان طي 
نامه سرگشاده اي که از آن به رنجنامه تعبیر شده بود به شهردار تاخت و 
در آن از ماجراي عدم پرداخت مطالبات حقوق معوق کارکنان شهرداري 
شکایت کرد. او در این نامه با لحني سوزناک و اظهار شرمندگي چندباره 
از کارکنان شهرداري، اعالم نمود که به واسطه اینکه او و همقطارانش در 
اقلیت شورا به سر مي برند کاري از دستشان بر نمي آید که براي کارکنان 

انجام دهند. 
او در این نامه از مجوز شواري شهر در خصوص تنزیل اوراق اسناد خزانه 
در اختیار شهرداري بابت پرداخت مطالبات کارکنان پرده برداشته و علت 

عدم پرداخت معوقات آنها را از شهردار جویا شده است. 
در خصوص این نامه موارد زیر قابل تأمل است:

قابل  شورا  عضو  این  دلسوزي  و  شهر  مردم  و  موکلین  امور  پیگیري   -۱
ستایش است. به هر حال رسیدگي و دادخواهي از مردم شهر به خصوص 
اقشار آسیب پذیر و حقوق بگیر از اهم وظایف نمایندگان مردم در شوراي 
شهر مي باشد که هاشمي طاهري طي این نامه در صدد اجراي این وظیفه 

خطیر برآمده است.

2- در مقابل این حس مسئولیت پذیري، شائبه سوء استفاده از موقعیت 
پرداخت  تعویق  واسطه  به  آنان  بر  وارده  فشارهاي  و  شهرداري  کارکنان 
با آن ادبیات خاص و سوزناک شائبه برخورد شخصي  حقوق به خصوص 
نامه اصل قضیه ي  و ممکن است خواننده  تقویت مي کند  را  و جناحي 
پیگیري حقوق حقه کارکنان را تحت الشعاع رقابت هاي سیاسي قرار دهد.

طریق  از  محترم  عضو  این  بود  آن  بهتر  شائبه  این  از  دوري  براي   -۳
سازوکارهاي تعبیه شده در شورا از جمله طرح سوال از شهردار نسبت به 
انجام داده  این موضوع رسیدگي مي کرد تا هم وظیفه نمایندگي خودرا 
باشد و هم شائبه سیاسي کاري و سوء استفاده از کارکنان شهرداري را از 

خود دور کند.

4- علي هاشمي طاهري که اینچنین فریاد تظلم خواهي و احقاق حقوق 
کارکنان شهرداري را سر مي دهد ایکاش در زمان صدرات شهردار قبلي 
که مورد اعتماد و حمایت کامل ایشان بود نیز اینچنین بر کار شهرداري و 
ا مور جاري آن نظارت مي داشتند که اگر چنین بود شاید نیازي به صدور 

رنجنامه ي امروز نمي بود.

دارد، اصل  از طرح موضوع  نامه  نگارنده  نیتي که  و  از قصد  ۵- صرفنظر 
موضوع فروش اسناد خزانه که علي القاعده مي توانست تا زمان سررسید 
نزد شهرداري باقي بماند و اصل بهاي اسمي آن را از دولت دریافت نمایند 
و حتماً به واسطه حاد بودن مشکالت مالي شهرداري حاضر به فروش آن 
به کسر قیمت اسمي شده ؛ قابل رسیدگي است و الزم است شهردار محترم 

نسبت به آن پاسخی مناسب براي افکار عمومي داشته باشد.

۶- البته از داستان فوق یک نتیجه دیگر نیز مي توان گرفت و آن بحران 
است  مجاب شده  نیز  که حتي شوراي شهر  است  مالی شهرداري  شدید 
اسناد خزانه که در واقع جزء اسناد دریافتني شهرداري است را تنزیل کرده 
و منابع آن به جاي آنکه صرف پرداخت بدهي هاي غیرجاري شهرداري 
گردد متأسفانه صرف پرداخت هزینه هاي جاري شهرداري شود. وضعیت 
فعلي شهرداري مشابه وضعیت شخص بدهکار و درمانده اي است که حاضر 
شده چک مشتریان خود را به اصطالح رایج ؛ در بازار کم کرده و صرف 

مخارج روزانه خود نماید.

رنجنامه هاشمي طاهري از وضعیت کارکنان شهرداري و چند نكته!

فرخنده واثقی کله- پنجمین یادمان بزرگداشت محمد غفاری ملقب به 
کمال الملک نقاش چیره دست معاصر در زادگاهش واقع در روستای کمال 
المک )کله( با حضور فرهیختگان و شخصیت های برجسته این دیار،نوادگان 
خاندان های غفاری،صالح و دهقانیار و مسولین شورا اسالمی روستا برگزار 

شد.
روستای کمال الملک ) کله( واقع در 4۰ کیلومتری غرب کاشان از دیر باز 
زادبوم دانشمندان ، هنروران و ادیبان و نخبگانی بوده است که نه تنها در 
شهر و دیار خود بلکه در سطح ملی نام آور بوده اند. چنان که اکنون فرزندان 
و بازمانده های صالح ها و غفاری ها و دیگر افراد هم چنان از شخصیت های 
برجسته روستا هستند و راه پدران خود را در پیش دارند و در علم و دانش و 
ادب و هنر به مراتب باالیی دست یافته که موجبات افتخار خود و سرزمین 

اجدادشان گشته اند. 
 ، ایران  نقاشی  مسلم  استاد  الملک  کمال  بزرگداشت  مناسبت  به  بار  این 
با هدف  یادمانی  و  اند  آمده  به موطن کودکی خود  بزرگان  آن  بازماندگان 
تاریخی و گذشتگان خود و هم چنین  با میراث  این دیار  آشنایی مردمان 
جذب کمک های خیرین در جهت حفظ ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی و 
آبادانی این خطه از سوی انجمن دوست داران میراث فرهنگی برگزار گردید.

از  گزارشی  ارائه  ضمن  روستا  اسالمی  شورا  ریاست  خیرخواه  غالمرضا 
فعالیت های عمرانی  افزود: طی ۵ سال اخیر از بخش نیاسر، روستای کمال 
الملک)کله( به عنوان روستای نمونه در حوزه فعالیت های عمرانی شناخته 
شده است. اما هم چنان نیازمند کمک های مادی و غیر مادی اهالی روستا 
هستیم. به عنوان مثال پروژه ضرروی در دست ساخت سرویس های بهداشتی 
در مرکز ده است که تا این لحظه پی ساختمان ایجاد شده  و  4۰۰ میلیون 

تومان بدهی به دنبال داشته است.

ریاست شورا حفظ جمعیت روستا را از دیگر دغدغه های خود و شورا برشمرده 
و گفت: الزمه حفظ تاریخ و میراث گذشتگان این خطه قطعا حفظ جمعیت 
آن است. در این راستا اشتغالزایی برای جوانان و اهالی ده از برنامه های بلند 
مدت شورا است با این هدف که تا حد امکان جوانان به واسطه دغدغه های 
اقتصادی و مالی به شهرهای اطراف نقل مکان نکرده و جمعیت در وهله اول 
ثابت بماند. از جمله پروژه های در دست اقدام شورا در این راستا بازسازی و 

مرمت انبیه و خانه های تاریخی روستا است.
وی بیشترین جمعیت  در مرتبه دوم بعد از 
نیاسر متعلق به این روستا دانسته و چشم 
ده  تبدیل  آتی  های  سال  در  شورا  اندازه 

کمال الملک )کله( به بخش عنوان کرد.
عضو  و  شورا   عضو   دیگر  مجید حیدری 
انجمن دوست داران میراث فرهنگی  خبر 
از احداث پارک موزه در منطقه اکوتوریستی 
روستا داده و گفت: ساختمان اصلی موزه 
جانمایی شده که  در کنار آن بوستانی هم 
بخش  دارای  موزه  این  شود.  می  ساخته 
های متفاوت جمله از موزه عکس، مشاهیر، 
کتب  جات،  قباله  روستا،  مشاهیر  نقاشی 

تاریخی و اسناد  می باشد.
وی نیز مساعدت خیرین در جهت خفط  و 
بازسازی خانه های تاریخی را متذکر شده 
و گفت: برای شروع سومین مرحله مرمت 
زادگاه کمال الملک)دبستان صالح( نیازمند 

همیاری خیرین و مردم هستیم. 
سقف این خانه در حال تخریب است و بسیاری از خانه های تاریخی دیگری 
میراث  دارند.  وضعیتی  چنین   ... و  پارسا  غفاری،احسانی،  خانه  چون  هم 
روستاها  تاریخی  ابنیه  بازسازی  و  مرمت  به  اعتباری  هیچ  کاشان  فرهنگی 
اختصاص نمیدهد از این جهت هر نوع کمک و همیاری مردم  ائم از مادی 
و معنوی در حقیقت در جهت حفظ، اعتال و پیشرفت زادگاه خودشان است.

به مناسبت 27 مرداد سالروز درگذشت محمد غفاری پدر نقاشی معاصر ایران
زادگاه کمال الملک ، دیار نخبگان
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