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شهردار كاشان: براي آخرین بار می گویم دیگر سوال نکنید
 بدهي شهرداري همان 542 میلیارد تومان!

در مسابقات کیک بوکسینگ کشوری رخ داد

كسب مقام سوم توسط
محمدجواد محمدی كمجانی

روز جمعه ۲۹ تیرماه مسابقات کیک بوکسینگ کشور با حضور 
استاد عرب نیاسر- رئیس سبک کاراکو- در سالن تختی کاشان 
برگزار گردید. در این مسابقات محمد جواد محمدی کمجانی در 
وزن مثبت ۷۵ در رده سنی بزرگساالن حائز رتبه سوم گردید و 
مدال برنز این مسابقات را از آن خود نمود. گفتنی اینکه محمد 
جواد محمدی کمجانی متولد سال 13۷0 از کارمندان اداره پست 
کاشان می باشد که به گفته خود تمامی تمرینات خود را خارج 

از وقت اداری و با هزینه شخصی انجام داده است.
وی ۵ سال است که در این رشته ورزشی تالش می کند. نامبرده 
دارای مدال های رتبه سوم کشوری و دوم دفاع شخصی گروهی 
می باشد. محمدی کمجانی طی مصاحبه ای کوتاه با مردم سیلک 
از نقش استادان خود آقایان اکبرزاده و مشهدی در موفقیت های 

بدست آورده به نیکی یاد کرد.
تمرینات این ورزش رزمی به صورت هفتگی در سالن محتشمی 
برگزار می گردد و کلیه هزینه های آن از سوی خود رزمی کاران 
بیشتر  توجه  خواهان  قهرمان  این  رو  این  از  شود.  می  تامین 

مسئولین به ورزش های رزمی می باشد. 

<< قبال برای هر دقیقه از برنامه کاشانه ۲00 هزار تومان پرداخت می شد اما با گفت و گو و چانه زنی آن را به دقیقه ای 100 هزار تومان رسانده ایم، یعنی نصف قیمت.

<<  برای کاشان کنارگذری که از بین دو شهرستان کاشان و آران بیدگل عبور می کند مناسب ترین راه است.

<< روزی که من مسئولیت شهرداری را قبول کردم، عدد و رقم بدهی ها  اصال برایم مهم نبود.

<< وقتی به شهرداری ورود پیدا کردم از پرونده و این دعوا هیچ سابقه ای در شهرداری وجود نداشت.

به بهانه انتخاب پر حرف و حدیث رئیس 
جدید آموزش و پرورش 

می خواهیم خوشبین باشیم
بحث برانگیزترین تودیع و معارفه های

 3 سال اخیر كاشان

مردم مراقب سودجویان با عنوان بیمه 
سالمت باشند

آقایان! به جای دعواهای سیاسی 
به فکر مردم باشید

  "میز خدمت" از تکلیف اداری
 تا اجرای نمایشی

دزدان لوازم خودروها در کاشان
 دستگیر شدند
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دزدان لوازم خودروها در کاشان دستگیر شدند

ماموران پلیس آگاهی کاشان دزدان لوازم درون خودروها را که مرتکب 40 
فقره دزدی در این شهرستان شده بودند، دستگیر کردند.

از  انتظامی شهرستان کاشان گفت: موضوع در پی شکایت شماری  فرمانده 
شهروندان مبنی بر دزدیده شدن لوازم درون خودروها، به طور ویژه در دستور 

کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ علی پورکاوه افزود: ماموران با انجام اقدام های اطالعاتی در نهایت 
۲ نفر دزد لوازم درون خودروهای شهروندان کاشانی را شناسایی و دستگیر 

کردند.
وی بیان کرد: متهمان در تحقیقات صورت گرفته به 40 فقره دزدی لوازم از 
درون خودروها اعتراف کردند که برای رسیدگی تحویل مرجع قضائی شدند. 
از  ناشی  این دست  از  هایی  وقوع جرم  اضافه کرد:  انتظامی کاشان  فرمانده 
سهل انگاری مالکان در پارک خودروها در مکان های خلوت و یا هنگام شب 
تاپ،  لپ  مانند  ارزش  با  وسایل  دادن  قرار  تاریک،  و  نور  مکان های کم  در 
گوشی همراه، نوت بوک، اوراق بهادار و وجه نقد درون داشبورد یا صندوق 

عقب خودروهاست.
او در ادامه به شهروندان توصیه کرد تا از توقفگاه های عمومی و اختصاصی 
استفاده کرده و از قراردادن کیف و اشیای با ارزش درون خودروها و در برابر 

دید خودداری 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 

110 درمیان بگذارند.

   
بهزیستی کاشان افزون بر 14 میلیارد ریال کمک 

مردمی جذب کرد
 

میلیون  و 410  میلیارد  از 14  بیش  از جذب  کاشان  بهزیستی  اداره  رئیس 
این  پوشش  زیر  مددجویان  برای  گذشته  سال  در  مردمی  های  ریال کمک 

شهرستان خبر داد.
 ام البنین متقی نژاد به مناسبت ۲۵ تیرماه روز بهزیستی و تامین اجتماعی در 
جمع خبرنگاران کاشان گفت: پنج میلیارد و ۹1۲ میلیون ریال از این کمک 

ها نقدی و سایر آنها غیرنقدی بوده است.
وی فرش ماشینی، بخاری، کولر، اجاق گاز، پنکه، برنج، کفش و لباس را از 
جمله کمک های غیرنقدی عنوان کرد و افزود: 800 میلیون ریال بن مواد 

غذایی و سبد کاال نیز به مددجویان اعطا شده است.
رئیس اداره بهزیستی کاشان اضافه کرد: همچنین با هدف افزایش خدمات 
معافیت  ریال  میلیون  و ۹18  میلیارد   ۲ مددجویان سال گذشته  به  رسانی 
های تبصره ای قانون بودجه کشور شامل رایگان کردن انشعاب آب، برق، گاز، 
فاضالب و عوارض صدور پروانه ساختمانی برای ۲1۲ نفر از مددجویان زیر 

پوشش این شهرستان در نظر گرفته شد.
با اشاره به پرداخت ۲ میلیارد و 186 میلیون ریال کمک هزینه تهیه و  او 
ساخت مسکن به مددجویان گفت: بستن قرارداد و تحویل زمین به انجمن 
خیریه مسکن برای ساخت 80 واحد مسکونی و امضای قراردادی با انجمن 
واحد مسکونی در شهرک خاتم  به منظور ساخت 1۹۲  خیران مسکن ساز 

االنبیاء از دیگر خدمات بهزیستی کاشان است.
ریال  میلیارد و 8۲6 میلیون  بر ۲۹  افزون  پرداخت  به  نژاد همچنین  متقی 
تسهیالت اشتغالزایی در قالب 148 طرح به مددجویان زیر پوشش بهزیستی 
بیمه  حق  قالب  در  تسهیالت  این  کرد:  بیان  و  اشاره  کاشان  شهرستان  در 
خویش فرمایی و کارفرمایی، قرض الحسنه و هزینه آموزش های فنی و حرفه 

ای در اختیار مددجویان قرار گرفت.
توانبخشی، ۲ مرکز سالمندان، یک مرکز  اکنون 11 مرکز  به گفته وی هم 
در  بهزیستی  اداره  نظارت  زیر  روزی  مرکز شبانه  و چهار  معلوالن  نگهداری 

شهرستان کاشان فعالیت می کنند.
افزون بر 11 هزار نفر در شهرستان کاشان از خدمات بهزیستی استفاده می 

کنند که نزدیک به پنج هزار نفر از آنها معلول هستند.

مردم مراقب سودجویان با عنوان بیمه سالمت 
باشند

مورد  در  اطالعیه ای  در  کاشان  اصفهان-  استان  شمال  سالمت  بیمه  مدیر 
سودجویی عده ای و دریافت وجه از مردم با نام این مجموعه هشدار داد.

به گزارش ایرنا دکتر مسلم آشوری پنجشنبه ۲8 تیرماه گفت: بیمه شدگان 
بیمه سالمت و سایر مردم ساکن حوزه های زیرپوشش باید مراقب افراد و یا 
بیمه خدمات درمانی  یا سازمان  و  بیمه سالمت  نام سازمان  با  شرکت هایی 
باشند. وی افزود: این افراد و یا شرکت ها در ازای دریافت پول و ارائه کارتی 
به عنوان کارت بیمه سالمت، مدعی می شوند که افراد را زیر پوشش بیمه ای 

قرار می دهند در حالی که ارتباطی با مجموعه ندارند.
مدیر بیمه سالمت شمال استان اصفهان- کاشان بیان کرد: خدمات بیمه ای 
در این سرپرستی شامل شهرستان های آران و بیدگل، کاشان و نطنز تنها از 
طرف  پیشخوان  دفترهای  و  شهرستان ها  این  سالمت  بیمه  اداره های  سوی 

قرارداد با سازمان ارائه می شود.
او اضافه کرد: این اداره ارائه هیچ گونه خدمات بیمه ای را با روش مراجعه به 
درب خانه ها در دست اجرا ندارد و هرگونه تماس تلفنی با هر عنوانی از سوی 
سازمان بیمه سالمت ایران و یا بیمه خدمات درمانی فاقد اعتبار است. آشوری 
در ادامه تاکید کرد: شهروندان در صورت رویارویی با افرادی به عنوان نماینده 
موضوع  بیمه سالمت،  ارائه خدمات  برابر  در  پول  درخواست  و  سازمان  این 
را با سرپرستی بیمه سالمت شمال استان اصفهان- کاشان )به شماره های 

۵۵4۵04۲6-۵۵4۵84۹0( در میان بگذارند.

خبر

معاون  مومنیان  حمیدضا  سیلک/  مردم 
اي  مصاحبه  طي  کاشان  فرماندار  و  استاندار 
داد.  خبر  فرمانداري  در  خدمت  میز  استقرار  از 
ویژه  فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به   «
خبر،  این  اعالم  با  مومنیان  حمیدرضا  کاشان 
افزود: در راستای اجرای دستور ریاست محترم 
جمهور مبنی بر تشکیل میز خدمت در دستگاه 
موقع،  به  خدمات  ارائه  منظور  به  اجرایی  های 
سریع و آسان به ارباب رجوع و همچنین ارتقاء 
ابتدای  از  ادارات؛  عملکرد  از  آنان  رضایتمندی 
تیرماه این مهم در فرمانداری شهرستان کاشان 
عملیاتی شده است«  وي در ادامه » پیشگیری 
از تضییع حقوق شهروندان، تکریم ارباب رجوع، 
از سرگردانی مردم در ساختمان های  جلوگیری 
ارتباط  برقراری  امکان  از  پیشگیری  اداری، 
و  دولت  کارکنان  با  آمیز  مفسده  و  غیراصولی 
دیگر  از  کارآمد  و  پاسخگو  اداری  نظام  ایجاد 
دالئل استقرار این میز در دستگاه های اجرایی« 
»به  نموده:  تصریح  همچنین  وي  نمود.  اعالم 
مردمی  تقاضاهای  و  مشکالت  دریافت  تناسب 
ادارات  مرتبط  مدیران  چهارشنبه،  روزهای  در 
و  فرمانداری  محل  در  عمومی  نهادهای  و 
میزخدمت حضور داشته و از نزدیک پاسخگوی 

مراجعین خواهند بود.«
به دنبال انتشار  خبر باال و در اولین چهارشنبه 
اي که فرماندار مقرر نموده بود این اتفاق افتاد 
عمومي  روابط  طریق  از  هایي  عکس  انتشار  و 
چند  به  سالن  یک  تجهیز  از  حاکي  فرمانداري 
و  پذیرایي  وسایل  مختصري  و  صندلي  و  میز 
و  مشکالت  فرماندار  با  رو  در  رو  که  مراجعیني 
خواسته هاي خود را مطرح مي کنند، مي باشد.

و  چهره  به  چهره  ارتباط  نفس  که  البته  صد 
مستقیم مسئولین ارشد دولتي و اجرایي با مردم 
طریق  از  عمدتاً  که  آنها  مشکالت  با  آشنایي  و 
مجاري و روال اداري الینحل مانده و یا در پیچ 
است  امري  ؛  شده  گرفتار  اداري  هاي  خم  و 
فرمانداري  که  آنچه  اما   ، پسندیده  و  مسئوالنه 
در خصوص میز خدمت ارائه نموده و به نمایش 
با آنچه که در بخشنامه رییس جمهور  گذاشته 

آمده متفاوت است.
در بخشنامه فوق موارد زیر وجود دارد:

1- از اول تیرماه سال 13۹۷ به بعد، ارائه خدمت 
به مردم در محلي غیر از میز خدمت وارجاع آنان 
داخل  در  کارشناسان  و  سازماني  واحدهاي  به 
ادارات ممنوع بوده و نقض مقررات محسوب مي 

شود.
از  تنها  مکلف هستند  اجرایي  هاي  ۲- دستگاه 
الکترونیکي(  یا  )حضوري  خدمت  میز  طریق 
مکان  ترین  دسترس  در  یا  اول  طبقه  در  که 
پذیرش  را  رجوع  ارباب  دارد،  قرار  مراجعین  با 
از طریق  المقدور در همان مکان  کرده و حتي 
خدمت،  میز  در  شده  تجمیع  فرایندهاي 
درخواست هاي مراجعان پذیرش و خدمات الزم 

به آنها ارائه شود. 
در ادامه این بخشنامه تأکید شده که به هنگام 
پذیرش از کامل بودن مدارک و مستندات ارائه 
میز  محل  همان  در  رجوع  ارباب  توسط  شده 
نقص  گونه  هر  و  شود  حاصل  اطمینان  خدمت 
رجوع  ارباب  اطالع  به  زمان  همان  در  مدارک 
رسانده شود. همچنین زمان صدور پاسخ نهایي 
خدمت در زمان پذیرش در قالب رسید به وي 

اطالع دهند.
در  مقرر  تکالیف  تفاوت  مقایسه  و  مالحظه  با 
بخشنامه فوق و آنچه که فرمانداري اجرا نموده 

بدین شرح مي باشد:
نخست آنکه عبارت خدمت در بخشنامه مترداف 
عبارتي  به  است.  تولید  بحث  در  کاال  کلمه  با 
خدمت به  مثابه کاالي عرضه شده توسط دولت 
بدان نگاه مي شود نه خدمت به معني کمک و 
لطف مسئوالن در حل مشکالت مردم. دستگاه 
 ، خدمت  کننده  تولید  عنوان  به  اجرایي  هاي 
مي  عرضه  رجوع  ارباب  و  مشتریان  به  خدماتي 
کنند مثاًل شرکت گاز ، شرکت آبفا و یا شرکت 
مردم  به  دولتي  عنوان شرکتهاي  به  برق  توزیع 
و  نموده  ارائه  برق  و  آب  گاز،  توزیع  خدمات 
این  کنند.  مي  دریافت  را  آن  بهاي  مقابل  در 
بخشنامه در همین راستا نحوه ارائه این خدمات 

به مردم را تغییر داده است.

در  تغییر  دقیقاً   ، رویه  تغییر  این  آنکه  دوم 
و صرف محدود  است  ادارات  فرآیندهاي جاري 
کردن فعالیت میز خدمت به روزهاي چهارشنبه 
بر  است،  فرماندار  اظهارات  در  که  آنچه  مشابه 
استقرار  آنکه  ضمن  باشد.  مي  بخشنامه  خالف 
فرمانداري  در  باید  فقط  اینکه  نه  خدمت  میز 
مي  دولتي  ادارات  همه  در  بلکه  گیرد  صورت 

بایست مستقر شود. 
به نظر مي رسد یکي  این بخشنامه  با مالحظه 
به وضعیت  ابالغ آن سروسامان دادن  اهداف  از 
پاسخگویي ادارات به مردم و ساختارمند کردن 
نحوه رابطه دستگاه با ارباب رجوع است به گونه 
با کمترین  ادارات  در  مردم  امور جاري  که  ایي 
زمان ممکن، با رعایت حقوق شهروندان و تکریم 
از فساد و تخلف شکل  آنان و در فضایي عاري 
گیرد. در این بخشنامه قرار نیست فرماندار و یا 
حتي رئیس یک اداره به جاي کارشناس اداره در 
پشت میز خدمت مستقر شده و به رتق و فتق 

امور ارباب رجوع برسد. 
طي این بخشنامه مي بایست یک یا چند کارمند 
در میز خدمت مستقر و در خصوص گردش کار 
، مستندات مورد نیاز ، مدت زمان ارائه خدمت 

معرفي مسئول پاسخگویي و چگونگي ارتباط با 
وي به ارباب رجوع اطالع رساني شود.

با توجه به موارد فوق و تصریح وظایف دستگاه ها 
این  متفاوت  و  خاص  اجراي  بخشنامه؛  این  در 
لذا  دارد.  تعجب  جاي  فرمانداري   از  بخشنامه 
محتواي  در  چه  بخشنامه  این  دقیق  اجراي 
موضوع و چه در گستره اجراي آن در بین تمام 
و  نمایشي  اجراي  شائبه  دولتي،  هاي  دستگاه 

تبلیغاتي این بخشنامه را از بین مي برد.
میز  استقرار  گردد  مي  تأکید  مجدداً  چه  اگر 
مستقیم  مالقات  برگزاري جلسات  نافي  خدمت 
که  همانگونه  و  باشد  نمي  مسئوالن  و  مردم 
از  شهر  مسئولین  برخي  کمابیش  این،  از  قبل 
براي  مردمي  دیدارهاي  محترم  فرماندار  جمله 
اما  اند  ترتیب داده  به مشکالت مردم  رسیدگي 
برگزاري  با  باید توجه داشت مسیر میز خدمت 
به  رسیدگي  است.اگر  متفاوت  مردمي  مالقات 
مشکالت مردم به طور مستقیم از سوي نماینده 
ي عالي دولت در شهرستان، امري است از روي 
مسئولیت پذیري و دلسوزي، استقرار میز خدمت 
یک تکلیف اداري و گونه اي جدید در نحوه ارائه 

خدمت دولتي به مردم است.

"میز خدمت" از تکلیف اداری تا اجرای نمایشی؟!

باالخره پس از چند بالتکلیفی یکی از بزرگترین  ادارات  دولتی 
کاشان صاحب مدیر شد. حدود ۹ ماه پس از رفتن خدمتی رئیس 
های  گروه  سوی  از  پنهان  جدالی  ؛  پرورش  و  آموزش  پیشین 
سیاسی برای نشاندن گزینه ی خود بر کرسی ریاست این اداره 
شکل گرفته بود. اخبار و حواشی پیرامون این انتصاب حاکی از 
آن بود که گویا از یکسو نمایندگان دولت در کاشان و از سوئی 
ساداتی نژاد هر یک در تالشند تا در این رویارویی پیروز شوند. 
اگر چه با توجه به ضعف مفرط نمایندگان و جریان های همسو 
با دولت به ویژه در فرمانداری عده ای چندان امیدی به موفقیت 

برای دولت متصور نبودند .
البته در این تاخیر پیش آمده، بالتکلیفی در مدیریت استان نیز 
کل  اداره  از  قائدیها  خداحافظی  از  پس  آنجاییکه  نبود  تاثیر  بی 
اموزش و پرورش استان در دیماه سال گذشته و انتخاب احمدی 
به عنوان سرپرست؛ طی هفت ماه گذشته مدیرکل استان هنوز 

انتخاب نشده بود.
در هر صورت به فاصله کوتاهی پس از انتخاب علی اکبر کمالی به 
عنوان مدیر کل استان، حکم انتصاب حسین مقنی نصرآبادی به 

عنوان رئیس اموزش و پرورش کاشان صادر شد.
از همان آغازین ساعات انتشار خبر این انتصاب تا پس از برگزاری 
مراسم معارفه اظهارنظرها و ابهاماتی پیرامون این انتصاب مطرح 

شد.
این  در  نژاد  ساداتی  نقش  و  تاثیر  انتقادات؛  مهمترین  و  اولین 
نماینده  آقای  دیار  و  به شهر  رئیس جدید  انتساب  بود.  انتصاب 
مجددا شائبه اقدامات توسعه طلبانه و بلندپروازانه ساداتی نژاد  در 
مهره چینی نیرو ها و چهره های نصرآبادی در ادارات شهر بیش 

از پیش تقویت شد.
به هر حال انتخابات آتی مجلس شورای اسالمی صحنه هماوردی 
جدی گروه های سیاسی خواهد بود و مخالفان ساداتی نژاد، به 
انتصابات مقدمه ای  این  زعم خود دخالت و نفوذ نماینده را در 
برای بهره برداری از آن  در انتخابات می دانند. اگر چه عده ای 
دیگر فراتر از آن معتقدند در کارزار رقابت های سیاسی ، فرآیند 
شایسته ساالری و نخبه گزینی به فراموشی سپرده شده و شاخص 

های نامرتبط در این انتصابات نقش اصلی ایفا می کنند.
نسبت  کردند  سعی  شهر  نماینده  با  همسو  های  رسانه  البته 

داده  جلوه  اهمیت  کم  را  جدید  رئیس  بودن  همشهری 
در  جدید  رئیس  مدیریتی  های  شایستگی  مقابل  در  و 
مدارس محمودیه و امام خمینی را به عنوان عوامل موثر 
در این انتخاب اعالم کنند. از طرفی با یادآوری طعنه آمیز 
تشریح  و  معارفه  در   جدید  مدیرکل  معاون  توضیحات 
فرآیند انتخاب مدیران در سیستم اداری نقش ساداتی نژاد 

را در این انتخاب کم رنگ جلوه دهند. 
بر  این میان غیبت معنادار مومنیان در مراسم معارفه،  در 
مخالفت نماینده دولت در این انتخاب صحه گذاشت. فرماندار 
بابت  دولت  مخالفان  از سمت  گذشته  های  هفته  که طی 
حضور در لندن و کنفرانس احیای سیلک به شدت تحت 
فشار و انتقاد قرار گرفته، به زعم خود با عدم حضور در این 

مراسم ابراز مخالفت دولت با این انتصاب را علنی کرد.
 البته بخشی از طرفداران دولت نیز که در این اواخر به شدت از 
انفعالی مومنیان در صحنه مدیریت شهرستان و به زعم  مواضع 
 ، دارند  صریح  انتقادات  نژاد  ساداتی  مقابل  در  او  وادادگی  خود 
حضور در لندن را مقدمه ای برای توجیه عدم اطالع از این تصمیم 
و غیبت در معارفه را بیشتر یک واکنش برای خالی نبودن عریضه 

تعبیر می کنند. 
اینگونه پنداشت  این ماجرا میتوان  به  بینانه  در یک نگاه خوش 
که این انتخاب صرفاً بر اساس ضوابط معمول در انتصاب مدیران 
دولتی و مبتنی بر شایستگی های حسین مقنی صورت گرفته اما 

ابهاماتی وجود دارد که به این خوشبینی خدشه وارد می کند. 
اینکه در بین نیروهای صاحب صالحیت اموزش و پرورش کاشان 
چرا باید درست کسی به عنوان رئیس انتخاب شود که همشهری 
نماینده است. در اینکه انتصاب مدیر  فرآیند و تشریفات خاص 
خود را دارد شکی نیست اما بر خالف نظر معاون محترم مدیرکل 
استان در معارفه؛ این خیلی مهم است که معرف این شخص چه 
کسی باشد و چرا اشخاص شایسته دیگری نباید فرصت معرفی 

داشته باشند. 
بوی  و  رنگ  انتصاب  این  کنیم  باور  خواهد  می  دلمان  خیلی 
از بس جنگ و جدال سیاسی  اما چه کنیم که  سیاسی نداشته 
در این شهر دیده ایم عینک هایمان گرد و غبار کثیف سیاست 
دستمال  با  داریم  می  بر  را  خود  عینک  دیگر  یکبار  پس  گرفته 

سفید خوش بینی و امید به آینده تمیز می کنیم. پیش خودمان 
تصور می کنیم نسبت همشهری بودن کامال اتفاقی است، اساسا 
چرا نباید یک مدیر شایسته به خاطر همشهری بودن با نماینده 
به حقش برسد! اصال ساداتی نژاد کار خوبی کرده که یک مدیر 
موفق معرفی کرده، نسبت اصولگرایی حسین مقنی هم چندان 
و  دهد  نشان  خود  از  باید  که  است  عملگرایی  مهم  نیست  مهم 
عدم تاثیر دادن مواضع سیاسی خود در اداره این مجموعه بزرگ 
مدیریت شهری و قهر دولتی ها هم یک سوی تفاهم موقت است 

که رفع می شود. 
در ادامه خوشبینی ها هم، عدم شناخت مدیرکل جدیدالورود با 
رییس منصوب جدید نیز اصال مهم نیست، عدم حضور مدیرکل 
در معارفه و فرستادن معاون پژوهشی خود به این مراسم هم مهم 
نیست حتما او هم در بدو ورود مشغولیت خاص خود را دارد و این 

عدم حضور نشان از کم توجهی او به کاشان نیست. 
از همه مهم تر اینکه ساداتی نژاد هم خدای ناکرده اصال بنا ندارد 
از اموزش پرورش تحت مدیریت همشهری اش در انتخابات آینده 
استفاده کند. مقنی هم در انتخاب همکاران خود کامال مستقل 
عمل می کند و تنش های سیاسی در این اداره به حداقل خود 
خواهد رسید. و نیز مشکالت ساختاری اموزش  و پرورش کاشان 
فقط گذشت  به حداقل می رسد.  ناهماهنگی های مدیریتی   و 
زمان مشخص خواهد کرد این خوش بینی ها چقدر رنگ واقعیت 

به خود خواهد گرفت!

به بهانه انتخاب پر حرف و حدیث رئیس جدید آموزش و پرورش 
می خواهیم خوشبین باشیم

اداره برق کاشان گفت:  مشکات انالین/ مسئول روابط عمومی 
کسری برق استان روز ۲0تیر حدود ۵0 درصد افزایش داشته و با 

ادامه این روند احتمال افزایش خاموشی ها وجود دارد.
»سجاد ایجادی« گفت: کسری برق کل استان اصفهان در روز ۲0 
تیر به ۹61 مگاوات رسید. این درحالی است که این عدد روز قبل 
از آن 600 مگاوات بوده است و این موضوع باعث شده که گروه 
خاموشی  اینکه  احتمال  و  شوند  خاموشی  درگیر  بیشتری  های 
با مدیریت  از مردم خواست  ایجادی  یابد وجود دارد.  افزایش  ها 

مصرف از افزایش خاموشی ها جلوگیری کنند.
عامل  را  »فیوزسوزی«  کاشان  برق  امور  عمومی  روابط  مسئول 

اصلی افزایش ساعت های خاموشی در برخی از گروه ها دانست و 
گفت  وقتی که خاموشی به پایان می رسد همه کولرها و وسائل 
مدار  روی  فیوزسوزی  ایجاد  باعث  و  شده  مدار  وارد  دفعتا  برقی 
هستیم. دیروز در شهر کاشان بیست مورد فیوزسوزی داشته ایم 
و تا نیروهای عملیاتی این مشکل را حل کردند خاموشی برخی از 

گروه ها به سه ساعت رسید.
وسائل  برق،  از وصل شدن  دقیقه پس  مردم خواست چند  از  او 

برقی را روشن کنند تا مدار با فیوزسوزی روبرو نشود.
گفت وگو  یک  در  دیروز  هم  کاشان   شهرستان  برق  اداره  مدیر 
کمبود آب را عامل اصلی کمبود برق دانست و از مردم خواست با 

صرفه جویی به این اداره برای خدمات رسانی کمک کنند.
صرفه جویی  به  باتوجه  متأسفانه  گفته  بیگی«  عرب  رضا  »علی 
شدید از سوی برخی از مردم و عدم توجه از سوی بعضی دیگر 
لذا  باشد  این کمبود  برای  نتوانست عامل جایگزینی  صرفه جویی 
خاموشی های اضطراری ناشی از اضافه مصرف جهت تأمین انرژی 

اعمال شد.
عرب بیگی راههای مهم صرفه جویی را مدیریت استفاده از انرژی 
تنظیم  را  انرژی خود  از  استفاده  و گفته ساعت  اعالم کرده  برق 
الی   11( مصرف  اوج  ساعات  در  برق  مشترکین  همه  اگر  کنیم، 
وسیله  از  دیگر  و  نمایند  استفاده  سرمایشی  وسائل  از  تنها   )1۹
دیگری استفاده نکنند مطمئناً گام بلندی در تأمین و برقرار ماندن 

شبکه های توزیع برق اتفاق می افتاد.

خاموشی  خانه ها بیشتر می شود/ كسری برق استان؛ امروز 5۰ درصد بیشتر از دیروز
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خوانندگان  و  مخاطبان   
می  سیلک  مردم  نامه  هفته 
شماره  از  استفاده  با  توانند 
 0916۲85064۲ 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.

اتوبوس های کولردار
سالم. با تمام انتقادهایی که به شهرداری دارم 
اما االن میخوام تشکر کنم بابت اتوبوس هایی 
که کولر دار شدن، کاش به جای تمام هزینه 
و  جداول  کردن  رنگ  صرف  که  الکی  های 
عوض کردن سنگ فرش های سالم و درست 
میکردن  فرعی  خیابونای  تو  میدون  کردن 
به  دار میکردن که  رو کولر  ها  اتوبوس  تمام 
خوبتون  نشریه  از  .ممنون  بخوره  مردم  درد 

0۹13...۹860

کاشان کارت ، خوب یا بد؟
سالم به قشر فرهنگی کاشان، دیروز از مسیر 
خانه تا محل کار سه تا تاکسی عوض کردم 
کاشان  اینکه  با  برخوردم،  جالبی  مورد  به  و 
کرایه  میتونی  راحت  خیلی  و  اومده  کارت 
... نباشی  رو حساب کنی و گیر پول خرد و 
اما هرسه راننده از زدن کارت امتناع کردن، 
وقتی دلیل و پرسیدم گفتن این پول میره به 
روز  یا سه  دیگه  روز  دو  و  حساب شهرداری 
دیگه میاد به حساب ما ، یا بعضی مواقع کمتر 
میریزن  برامون  بریزن  باید  که  مقداری  از 
حساب  به  کرایه  مبلغ  از  مقدار  یه  حتی  و 
ریخته میشه!!! میخواستم شما  خود سازمان 
رو.  موضوع  این  کنید  بررسی  و  پیگیری 

دستتون درد نکنه ۲046...0۹38

صدای مردم سیلک

ابریشمي راد، شهردار کاشان، طي  مسعود قرائتی/ پنجشنبه 1۷ تیرماه 
یک نشست خبري به تشریح برخي امور جاري و گذشته شهرداري پرداخت. 
در این نشست که به نظر مي رسید هدف اصلي از تشکیل آن بیان یافته 
هاي جدید ابریشمي راد در پرونده موسوم به هیئت امناء ناجي آباد و شکایت 
شهرداري در این خصوص بود،  به برخي موضوعات دیگر نیز پرداخته شد که 

در ادامه به خالصه اي از آن اشاره مي شود:

وعده ي نشست فصلي شهردار با رسانه ها
در پیش درآمد نشست خبری شهرداری، بذرافشان- مدیر روابط عمومی و 
امور بین الملل-  مژده داد که در هر فصل از سال شهردار و معاونینش یک 

نشست خبري برگزار خواهد داشت. 
بلوار قطب راوندی شریان درجه یک شهر، می تواند کمربندی 

هم باشد
 ابریشمی راد بیان داشت: از آنجا که بلوار قطب راوندی شریان درجه یک 
شهر می باشد می تواند به عنوان کمربندی شهر هم مورد استفاده قرار گیرد. 
بدین صورت که با عبور یک پل روگذر از روی این بلوار ماشین های عبوری 
بعد از عوارضی فین وارد بلوار امام رضا و میدان جهاد گردیده از بلوار معمار 

و از روی بلوار قطب راوندی عبور و سپس به کمربندی شهر وارد گردند.
هزینه تولید برنامه کاشانه، نصف قیمت!

 شهردار کاشان برنامه فعلی کاشانه را که هر غروب جمعه از شبکه اصفهان 
پخش می گردد ستود و گفت: بی سابقه است که شهرستانی چنین برنامه ای 
در تلویزیون به طور هفتگی و مستمر داشته باشد. ابریشمی اضافه نمود در 
حالي که قبال برای هر دقیقه از این برنامه ۲00 هزار تومان پرداخت می شد 
اما با گفت و گو و چانه زنی آن را به دقیقه ای 100 هزار تومان رسانده ایم، 

یعنی نصف قیمت.
 نشان شهروند سیلک تقدیم به حاج صفی

یا  از بزرگان شهر   در هر کشوری مرسوم است که شهرداري برای تقدیر 
مشاهیری که به شهر وارد می شوند نشانی مانند کلید طالیی شهر را تقدیم 
میکند ابریشمی راد می گوید: چون در کشور ما چنین چیزی مرسوم نیست 
ما ابتکار نمودیم و با تیمی از استادان دانشگاه و دیگر مراکز فرهنگی نشانی 
به نام نشان شهروند سیلک درست کردیم این نشان بسته به ماندگاری کار 
افراد به سه درجه تقسیم می گردد ما به احسان حاج صفی نشان درجه 3 
سیلک را اهدا نمودیم. شهردار هشدار داد مبادا این لفظ درجه ۲ و درجه 
3 به گونه ای ابراز شود که بار منفی داشته باشد و بگویند شهروند درجه 
۲ و درجه 3 این نشان به شکل بز است که مقداری طال هم در آن به کار 

رفته است.
 ترافیک مدخل شهر را با زیر گذر پشت سر مي گذاریم

ترین  بلندپروازانه  از  طرح  این  دارد  بر  در  هزینه  میلیارد   60 پروژه  این   
با  باره می گوید:  این  راد در  ابریشمی  پروژه های شهرداری کاشان است. 
از ترافیک مدخل و میدان منتظری توسط مهندسین مشاور  پاالیشی که 
صورت گرفته در هر ساعت ۷ هزار و در میدان منتظری 6,800 خودرو عبور 
می کند. 80 درصد این عبور و مرور از شرق به غرب است. شهردار در پاسخ 
به سوال خبرنگار مردم سیلک در این باره که آیا احداث کمربندی از این 
ترافیک نمی کاهد؟ به عبارت دیگر آیا احداث کمربندی ارجحیت دارد یا این 
زیرگذر؟کدام یک مقرون به صرفه تر است؟ و نهایتاً اینکه آیا احداث یکی 
از آنها دیگری را به سایه نمی برد؟ پاسخ می دهد ابتدا هم تصور می شد اگر 
کمربندی بود مشکل حل می گشت اما تنها کمتر از ۲0 درصد این وسائل 
نقلیه از شهر خارج می شوند و بقیه اتومبیل های همشهریان است که در این 
شریان مقداری در مدخل و مقداری در میدان منتظری و مسیر قبل از آن 

از شریان خارج و تقسیم می شوند. 
اگر فکر کنیم که کمربندی این مشکل را حل میکند پاسخ خیر است هزینه 
کمربندی هم بیشتر است و اجرای پروژه زمان بر می شود از طرفی شریان 
درجه یک نباید نقش خود را از دست بدهد. تقاطع معمار و قطب راوندی 
صددرصد نمی تواند همسطح باشد و میدان منتظری )اکسپرت( 100 درصد  
و  باشد  تواند همسطح  است که می  تنها مدخل  باشد.  غیر همسطح  باید 

مشکل ترین قسمت هم عبور از همین میدان است. 
درباره کمربندی کاشان

 کنارگذر برای هر شهر مهم است و مهم تر از آن سهولت برای عبور ماشین 
های سنگین و عبوری است. برای کاشان کنارگذری که از بین دو شهرستان 
کاشان و آران بیدگل عبور می کند مناسب ترین راه است. در این مسیر پنج 
شهرک صنعتی بزرگ و مهم می تواند تحت پوشش قرار گیرد و اتصال خوبی 
در دو نقطه با جاده ترانزیت برقرار کند. وسائل نقلیه عبوری می توانند از 
میدان امام علی وارد قسمت مشترک کاشان و آران بیدگل شوند، از بین دو 

شهرستان عبور کنند و در پلیس راه به جاده قم متصل گردند 
و مجددا هم می توانند از آنجا وارد اتوبان شوند. بنابراین رینگ 
معقولی برای عبور ترانزیتی است و برای هر دو شهرستان مفید 

خواهد بود.
 این پروژه از سال 88 دارای ردیف بودجه ملی بوده و در سال 
۹3 طرح آن تصویب شده و دارای 4 قطعه است. قطعه اول به 
طول 4 کیلومتر از میدان امام علی تا تقاطع جاده ابوزیدآباد و 

مشترک با کمربندی مدنظر آران بیدگل است. 
قطعه دوم از آنجا به یحیی آباد و در مجاورت خط آهن حرکت 
می کند و طول آن 13.۷ کیلومتر می باشد. قطعه سوم در حریم 
آباد و بعد به پلیس راه منتهی می گردد و ده کیلومتر  طاهر 
طول دارد این قطعه با مشارکت شهرداری و راه و شهرسازی هم 
اکنون در حال اجراست. در سال ۹6 برای این قطعه 3 میلیارد 

و 400 میلیون تومان هزینه کرده ایم.
اوراق مشارکت بانک شهر

در زمان اواخر تصدی اقای مدرس زاده به سمت شهردار یعنی 
سال ۹0، با تعریف یک پروژه اقتصادی بانک شهر توجیه می 
شود در آن مشارکت کند. در سال ۹1 بانک اوراق مشارکت را 

می فروشد. 30 میلیارد تومان گرفته می شود. اوراق 4 ساله و سررسید آن 
۹4/4/۲0 بوده است. شهرداری از محل فروش ساختمان امیرکبیر و میدانگاه 
آقا که پروژه هاي مربوط به اوراق مشارکت بوده مي بایست اصل وجوه جمع 

آوري شده بابت اوارق را تسویه مي کرد. 
از بهمن ۹4 اولین مزایده آغاز می گردد. ساختمان امیرکبیر که 1۹ میلیارد 
رود.  می  فروش  مزایده  در  میلیارد   ۲0 به  گردیده  اعالم  میلیون   800 و 
همزمان پروژه میدانگاه آقا فروش می رود اما تسویه اوراق با بانک شهر صورت 
نمی گیرد. شهردار با ذکر این مقدمه ادامه می دهد: در نامه ای که من دیدم 
به تاریخ ۹4/10/۲۹ بانک به شهرداری اعالم می کند بدهی شهرداي ۵۲ 

میلیارد است که سررسید شده و در طول سه هفته باید بازپرداخت شود. 
این پرداخت صورت نمی گیرد و به تبع آن  جرایم دیرکرد براي آن محاسبه 
مي شود. در تاریخ ۹۵/۹/۲1 طی درخواستی از سوی شهرداری این اوراق 
که اصل آن 30 میلیارد تومان است، تبدیل به وام و تسهیالت می شود و 
اینجا شروع  از  وام  اتفاق عملی می شود. داستان  این  تاریخ 4/ ۹۵/1۲  در 
می شود. در تاریخ 14 /۹6/۷ مجموعه بدهی به بانک شهر به ۷1 میلیارد 
و ۷00 میلیون تومان می رسد. یعنی روزانه 48 میلیون تومان جریمه به 

خود می گیرد.
براي آخرین بار می گویم، دیگر سوال نکنید

 ابریشمی راد درباره ی بدهی های شهرداری در زمان مهندس محمد رضوی 
گفت: روزی که من مسئولیت شهرداری را قبول کردم بدهی هایش، میزان 
و مقدار همه را پذیرفتم و شهردار شدم. عدد و رقمش هم اصال برایم مهم 
کردم  می  ارائه  را  ام  آینده  های  برنامه  در شورا  من  که  هم  روزی  نبوده، 
اعضای محترم شورا پرسید میدانی بدهی شهرداری چقدر است؟  از  یکی 
پاسخ دادم نه اگر شما می دانید بگویید اما برای من مهم نیست بنده وقتی 
شهرداری تهران را شسته و رفته تحویل دادم چند ده هزار میلیارد بدهی 
داشت بنابراین خیلی هم این اعداد و بدهی ها برایم نا آشنا نبوده و واهمه 
ای هم از این اعداد و ارقام نداشته و ندارم، بلکه به قدرت و ظرفیت های 
کاشان اعتماد دارم برای من مهم نبوده ولی گویا خود دوستان خیلی عالقه 

مندند که از این مسئله برایشان صحبت کنم. 
امروز من یک بار درباره این مسئله برای تان صحبت می کنم و خواهشاً دیگر 
فایلش را ببندید و دیگر سوال نکنید. مجموع همه بدهي ها طبق اسناد بنا 
به اظهار خود سیستم حسابداری شهرداری در این برگه که قرار بوده توسط 

شهردار وقت امضا شود و امضاء نشده ، مبلغ ۵4۲ میلیارد تومان است.
عدم اظهارنظر حسابرس درباره صورتهاي مالي شهرداري

شهردار در خصوص ابهامات اساسي موجود در صورتهاي مالي شهرداري که 
منجر به عدم اظهارنظر حسابرس شرکت شده چنین مي گوید: » این صورت 
نوشته:  آن  است که موسسه حسابرسی در ذیل  مالی سال ۹3  حسابهای 
این موسسه قادر به کشف شواهد کافی و مناسب برای این حساب ها   «
نگردیده است. » و در خصوص حساب های سال ۹4 شهرداری نیز موسسه 
حسابرسی چنین نوشته است: »... لیکن به دلیل موضوعات توصیف شده در 
بند های مبانی اظهار نظر، این موسسه قادر به کشف شواهد کافی و مناسب 

برای اظهارنظر نگردیده است.« 
شکایت شهرداري از موسسه خدمات عمران سیلک

شکایت  پرونده  بازخواني  راد  ابریشمي  خبري  نشست  قسمت  مهمترین 
شهرداري از موسسه خدمات عمران سیلک است. او در این خصوص چنین 

و  زاده  زین ساز، مدرس   ، وکیل  ریاست مهندس  از سال های  مي گوید: 
محمد ناظم رضوی دعواهای مختلفی بر علیه هیئت امنا ناجی آباد مطرح 
بوده که آخرین آن در زمان مهندس ناظم رضوی پسر در سال ۹4 مطرح 
گردید موضوع شکایت،  ابطال صورتجلسه مورخ سال 13۷4 شرکت مذکور 
و لغو مصوبات آن در اداره ثبت کاشان می باشد. بر اساس این صورتجلسه 
در سال ۷4  هیأت امنا از سه نفر شخص حقوقی به ۵ شخص حقیقی تبدیل 
نماینده وقت مجلس  و  ، شهردار  امام جمعه  امنا  این هیئت  می شدند در 

بودند. 
در سال ۹۵ دادگاه رای بر بطالن دعوی شهرداری می دهد. مجددا وکالی 
شهرداری درخواست تجدیدنظر می کنند و دعوا ادامه می یابد. ابریشمی راد 
ادامه می دهد وقتی که من در سمت خادمی مردم قرار گرفتم برایم محل 
مناقشه و هم وظیفه ام بود برایم جالب بود که چرا پسر برای پدر اقامه دعوا 

می کند.  
نکته جالب اینکه وقتی ورود پیدا کردم دیدیم این پرونده و این دعوا هیچ 
سابقه ای در شهرداری ندارد از این رو با دادگاه تجدید نظر اصفهان مکاتبه 
فقط  نفرستادند  را  پرونده  همه  آنها  کردیم  درخواست  را  پرونده  سوابق  و 
از  بود  برایم جالب  دادخواست تجدید نظر وکالی شهرداری را فرستادند.. 
این رو از خود مهندس رضوی پسر پرسیدم که به من بگویید این دعوا چرا 
مطرح می شود گفتند حق است و حتی اگر بنده هم آسیب ببیند باید حق 

رعایت شود. 
جای تعجب بود که در همان زمانی که شهرداری علیه شخصیت حقوقی یک 
موسسه اقامه دعوا می کند یعنی آن را به رسمیت نمی شناسد. همزمان با 
آن شرکت توافقنامه امضا می کند و معامله هم انجام می دهد. خالصه اینکه 
پرونده قضایی در زمان بنده دنبال شد و نهایتاً منجر به ابطال صورتجلسه 
1۷ /6/ ۷4 شد. تصور بر این بود که دعوا خاتمه یافته و ۲3 سال کشمکش 
به نفع شهرداری پایان یافته اما یک مرتبه از سوی وکیل این موسسه یعنی 
همان وکیل هیئت امنا نامه ای روی پرونده آمد بدین مضمون: » احتراما در 
پاسخ به نامه شماره فالن در خصوص موسسه خدمات عمران سیلک اشعار 
می دارد با بررسی سوابق موجود در پرونده هیچ گونه صورت جلسه تغییراتی 

مربوط به ۷4/6/1۷ در ثبت شرکت ها مشاهده نگردید.«
در اینجا شهردار می گوید : این رای مانند آبی سرد یا آب جوشی بود که 
ناگهان بر سر ما بریزند. و باز هم ابریشمی راد با تاکید بر اینکه چرا پرونده 
این دعوا در شهرداری موجود نیست می گوید: ما در جستجوی آن باالخره 

کپی هایی پیدا کردیم. 
وی با نشان دادن اسنادی گفت: این اساسنامه اول است. این هم اساسنامه 
امضای  اینها  همه  پای  در  شرکت.   تغییرات  صورتجلسه  هم  این  و  فعلی 
مهندس مهدی رضوی است یعنی ایشان علیه تغییراتی اقامه دعوا کرده که 

خودش هم در آن بوده است. 
حاال فهمیده ام که اصاًل دعوایی در کار نبوده اما ایشان باید به این پرسش 
پاسخ دهد که وقتی دعوایی نبوده و شما این را می دانستید چرا ۵0 میلیون 

پول وکیل از جیب شهرداری دادید؟ 
نمی توانیم بگوییم مهندس رضوی کسی که همواره در موسسه حضور داشته 
و زحمت هم کشیده است لقب سردار سازندگی و پدر کاشان به خود گرفته 
من هم قبول دارم و هیچ بحثی در مورد این عناوین ندارم اما چنین مرد 
جلسه  صورت  آن  بر  مبتنی  فعلی  صورتجلسه  این  دانسته  می  که  عاقلی 

تغییرات نیست پس چرا این شکایت را مطرح کرده است؟

شهردار كاشان: براي آخرین بار می گویم دیگر سوال نکنید

با خرید اشتراک
 هفته نامه مردم سیلک

 از مطبوعات محلی حمایت كنید.

هزینه اشتراک ساالنه
15 هزار تومان 

*************

تلفن تماس برای ارائه درخواست 
اشتراک:

۰3155456384 

۰9133619478

همه چیز از آنجا شروع شد که علی هاشمی طاهری با انتشار یک فایل 
ناظم  انتقادهای مطرح شده در خصوص عملکرد  به  ویدئویی نسبت 
رضوی پسر و تحمیل جریمه روزانه ۵0 میلیونی وام بانک شهر واکنش 
نشان داد. او در این پیام ضمن اشاره به اینکه این وام نبوده و در اصل 
اوراق مشارکت بوده، از تهاتر دارایی های شهرداری با این بانک خبر داد. 
به فاصله چند روز پس از این اقدام شهردار منتخب فهرست همدلی در 
اقدامی سریع و با دعوت از رسانه ها نسبت به این اقدام واکنش نشان 
داد. در این نشست شهردار که با دست پر و انبوهی از مدارک و پرونده 
آمده بود؛ به زعم خود برگ برنده رو کرد و به ماجرای تغییر اساسنامه 

هیئت امنای شرکت عمران سیلک پرداخت. 
البته در کنار این موضوع شهردار به موضوعات دیگری نظیر ماجرای 
ورود سیالب به شهر، پرداخت حقوق کارکنان، نحوه قرارداد ساخت 
برنامه تلویزیونی کاشانه، انتشار نشریه سیلک شهرداری و نیز فعالیت 
های عمرانی شهرداری نظیر جزییات پروژه زیر گذر مدخل شهر و به 
ویژه تاکید بر پروژهای کوچک آسفالت ریزی معابر و خیابان های شهر 

پرداخت. 
در خصوص نشست خبری شهردار با رسانه ها موارد زیر قابل ذکر است:

از اظهارات عضو  *اینکه مجموعه مدیریتی شهرداری بالفاصله پس 
شورای اصولگرایان نشست خبری ترتیب می دهد به ذهن مخاطب این 
موضوع را می رساند که مسئوالن از جمله جناب شهردار هر وقت به 
رسانه ها نیاز دارند به یاد آنها افتاده و آنان را صدا می کنند که بفرمایید 

نشست خبری! یعنی هر وقت قصد ارائه گزارش عملکرد حوزه مدیریتی 
خود را دارند یا نظیر این نشست خبری قصد پاسخگویی به گروههای 
رقیب را دارند رسانه ها و خبرنگاران عزیز می شوند و آنها را به حساب 

می آورند. 
یعنی اینکه رسانه ها را فقط برای خودنمایی و یا ابزاری برای تسویه 
حساب های سیاسی می خواهند. پرسشگری و مطالبه گری رسانه ها تا 
زمانی که در راستای منافع سیاسیون باشد مورد تاکید و حمایت آقایان 
است درغیر اینصورت خبرنگار جماعت از نظر آقایان یک عده آدم بیکار 

فضول کم سوادند! 
شهردار محترم در این نشست خبری به خواسته های خود رسید و 
سواالتی را که انتظار داشت از وی پرسیده شد اما سوال های اساسی 
این دوران کوتاه بدون پاسخ ماند.  از عملکرد شهرداری طی  دیگری 
اینکه با توجه اعالم بودجه 60 میلیارد تومانی پروژه  زیر گذر و انبوه 
بدهی های شهرداری، منابع این طرح از کجا تامین خواهد شد و یا 
اینکه چرا شهرداری در قبال فشارهای وارد آمده از ناحیه برخی اعضای 
شورا در اصالح ساختار نیروی انسانی عقب نشینی کرد؟ تنها مقدمه ای 

است برای سوال های بی جواب. 
اگر نیروی مازاد در شهرداری وجود دارد چرا باید هزینه آن از جیب 
مردم پرداخت شود. چرا نباید مسبب اصلی استخدام این افراد پاسخگو 
باشد؟ چرا باید با عوامفریبی جلوی کاهش هزینه های حقوق و دستمزد 
شهرداری را گرفته شود؟  اگر این نیرو ها با واسطه و پارتی بازی وارد 

شهرداری شده اند و االن راست راست می چرخند و حقوق می گیرند 
چرا باید برخی اعضای شورا برای آنها دلسوزی کنند؟ 

همچنین شهردار محترم هنوز در خصوص نقش و تاثیر ایجاد مرکز 
تولیدات رسانه ای شهرداری و ضرورت تشکیل آن توضیح قانع کننده 
ای نداده است. پاسخ های وی در توجیه ضرورت انتشار نشریه در دوره 
نیست؟  قانع کننده  است  رو  به  رو  مالی  با مشکل  ای که شهرداری 
اولویت  آیا  که  نشده  اعالم  ها  بدهی  پرداخت  برای  شهرداری  برنامه 
بندی طلبکاران برای پرداخت بدهی ها صورت گرفته است یا خیر؟. 
این سواالت تنها بخشی از سواالت بدون پاسخ است که شهردار محترم 

می بایست جواب قانع کننده ای به آنها می داد.
* روی دیگر سخن با آقایان اصولگرایان عضو شورا است. خیال نکنند با 
اوضاع نابسامان امروز شهرداری برگ برنده در دست دارند که هر وقت 
هوس کردند و کم آوردند مشکالت شهرداری را چماق و کنند بر سر 

شهردار منتخب بکوبند. 
مقصر اصلی گرفتاری های امروز شهرداری ؛ عملکرد شهردار منتخب 
آنها و نظارت ضعیف آنان در دوره قبل است. حمایت های بی حساب 
و کتاب امثال علی هاشمی این فالکت را نصیب شهرداری کرده است. 
پس الزم است ایشان کمتر از مردم مایه گذارند، کمتر منت سر مردم 

گذارند که به خاطر مردم فالن و بهمان. 
خبری  نشست  است  مشخص  وضوح  به  شد  گفته  که  *همانطور 
ادامه  در  همدلی  ائتالف  منتخب  شهردار  عنوان  به  راد  ابریشمی 
کشمکش های سیاسی دو گروه حاضر در شوراست. ظاهرا قرار نیست 
این جنگ و جدال بی حاصل دو طیف اصلی شورا تمام شود. امروز این 
گروه مصاحبه فردا گروه دیگر. آدم های سیاسی شهر از جان کاشان و 
مردم چه می خواهند، خدا داند. اگر فقط بخشی از زمانی که نیروهای 
سیاسی شهر صرف مقابله با یکدیگر می کنند صرف حل مشکالت شهر 

کنند شهر گلستان می شود ولی چه سود که منافع جناحی و تسویه 
حساب های شخصی و باندی مجالی برای آقایان نداشته است.  

آقایان! اگر سر سوزنی مردم برایتان ارزش داشتند این دعواهای سیاسی 
و لجبازی های بچگانه را رها می کردید و به فکر شهر می بودید نه 
اینکه از صبح تا شب به فکر مچ گیری، افشاگری و مناظره باشید. مردم  
به شما اعتماد کردند، به شما رای دادند تا شهر را بچرخانید نه اینکه به 
فکر منافع حزبی و گروهی خود باشید. مردم چه گناهی کرده اند که در 
میان این همه مشکالت اقتصادی اعم از بیکاری، گرانی و کسادی؛ هر 

روز باید شاهد توي سر و کله هم زدن مدیران شهري باشند. 
آنجا که عده ای صاحب منصب سیاسی در شهر به جان هم افتاده اند و 
به تنها چیزی که فکر نمی کنند رفع مشکالت مردم و حل چالش های 
مدیریت شهری است.  جان کالم اینکه به خاطر همان مردمي سنگ 
شان را به سینه مي زنید، دعواهای سیاسی را کنار گذارید و اگر فرصت 

کردید اندکی به فکر مردم باشید! 

آقایان! به جای دعواهای سیاسی به فکر 
مردم باشید
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