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گزارش اختصاصي مردم سيلك

آخرين وضعیت آمادگي آموزش و
پرورش کاشان قبل از بازگشایی مدارس
با خاتمه فصل تابستان و بازگشایی مدارس ،تأمين هزینه ثبت نام مدرسه ،خرید
لوازم التحریر ،سرویس مدارس و ...دغدغه اصلي خانواده هایی است که دارای بچه
های دانش آموز هستند .
خواهر یکی از این دانش آموزان در گفتگویی اظهار داشت :من یک خواهر ده ساله
دارم که امسال به کالس چهارم می رود .معموال مدرسه پولی را بعنوان هزینه ثبت
نام و مشارکت می گیرد و مدیر و مسئولین مدرسه اینطور عنوان می کنند که
صفحه 3
برای هزینه های جاری و خرید برخی.....

سهشنبههای بدون خودرو به کاشان رسید

در راستای پایتختی کتاب ایران برگزار شد
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خبر
 13مجرم در کاشان دستگیر شدند

فرمانده انتظامی کاشان از دستگیری  13نفر مجرم در راستای
طرح امنیت محله محور در یکی از نقاط جرم خیر این
شهرستان خبر داد .سرهنگ علی پورکاوه گفت :این طرح در
جهت پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز با هماهنگی مقام قضائی
در حوزه کالنتری  14ناجی آباد کاشان اجرا و در قالب آن سه
نفر به جرم دزدی موتورسیکلت دستگیر شدند.
وی افزود :همچنین ماموران انتظامی کاشان پنج نفر را به جرم
نگهداری مواد مخدر و پنج نفر دیگر را با اتهام جلب ،شناسایی
و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان بیان کرد 610 :گرم مخدر
ماری جوانا و هروئین آماده توزیع از نگهدارندگان مواد کشف و
توقیف شده است.
وی اضافه کرد 2 :دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شد و متهمان
پس از تشکیل پرونده برای اقدام های قانونی در اختیار دستگاه
قضائی قرار گرفتند.
پورکاوه در ادامه عنوان کرد :نیروی انتظامی با اخاللگران نظم و
امنیت عمومی به شدت برخوردکرده و اجازه جوالن و سرکشی
به آنان نخواهد داد؛ مردم نیز می توانند هر گونه موردی در این
زمینه را با شماره تماس  110در میان بگذارند.

سهشنبههای بدون خودرو به کاشان رسید

کاشان نیوز :موسسه مردم نهاد «آوای نبض زمین» با همکاری
چند سازمان مردم نهاد دیگر« ،سه شنبه های بدون خودرو» را
در کاشان برگزار میکند.
قرار است سه شنبههای هر هفته ساعت  ۷صبح دوچرخهسواران
از مقابل اداره ورزش و جوانان واقع در خیابان بهشتی ،جنب
سالن تختی مسیر میدان معلم ،مدخل ،میدان پانزده خرداد،
میدان امام خمینی ،میدان کمال الملک و نهایتا چهارراه آیت
اله کاشانی را رکاب میزنند .سه شنبهی گذشته تعداد۱۴
دوچرخه سوار مرد مسیر مشخص شده را در راستای طرح «سه
شنبههای بدون خودرو»رکاب زدند .مرضیه حسینی متصدی
ورزش جوانان در اداره تربیت بدنی به خبرنگار کاشان نیوز
گفت :نامهای با چهل امضا از سوی بانوان فعال محیط زیست
و ورزش برای فرماندار ارسال کردهایم و خواستار حضور بانوان
دوچرخهسوار در این برنامه شدهایم.
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بدرقه نماينده ي عالي دولت در كاشان؛ تحقق ناقص يك رؤيا!
شدید از مومنیان تعبیر کرد از سوی دیگر عدم حضور او را
در ادامه بی توجهی های او به كاشان ارزیابی کرد .این بي
توجهی و عدم حضور وی در کاشان وقتی بیشتر اهمیت می
یابد که امیدواری های زیادی بوجود آمده بود که بواسطه
حضور استاندار غيربومي در اصفهان ،دوران کم توجهی
استان به بزرگترین شهر خود بسر آمده است.
اما عدم حضور مهرعليزاده در کاشان شائبه اثرگذاری
اصفهانی ها در نوع نگاه او به کاشان را تقویت نموده و به
اصطالح نسخه کاشان را نزد وی پیچیده اند به ویژه آنکه
هنوز انتقادات بی محاباي معاون استاندار از کاشان در عدم
جذب اعتبارات تخصیص یافته بابت تسهيالت اشتغالزايي را
یادمان نرفته است.

در اولين روز هفته جاري ،حميدرضا مومنيان
فرماندار سابق كاشان جاي خود را علي اكبر
مرتضايي قهرودي داد .مهرعليزاده استاندار اصفهان
طي حكمي مرتضايي را به عنوان سرپرست
فرمانداري ويژه كاشان منصوب كرد .در خصوص
اين جابجايي البته قابل پيش بيني اما بي خبر و
بدون مقدمه ،تفاسير و تحليل هاي متفاوتی وجود
دارد .اين يادداشت در صدد است برخي زواياي اين
رخداد سیاسی را تبيين نمايد:
 -1چند روز مانده به انتخابات رياست جمهوري
دوازدهم و در در اوج رقابت هاي انتخاباتي ،ساداتي
نژاد نماينده مردم كاشان و آران و بيدگل در مجلس
طي يك پيام ويدويي وعده بدرقه حسن روحاني
را به عنوان رييس جمهور اعالم كرد .با انتشار اين
پيام ويديوئي موجي از مخالفت ها با اين اقدام آقاي
نماينده براه افتاد .پس از پيروزي روحاني مومنيان
در جشن پيروزي رئيس جمهور منتخب ،پاسخ ساداتي نژاد را با اين
جمله داد كه « امروز كوته انديشاني را بدرقه مي كنيم كه روز جمعه
مي خواستند روحاني را بدرقه كنند» بدون شك اين پاسخ كوتاه و
محكم در اوج هيجان و شادي طرفداران دولت در كاشان پيروزي
بزرگي براي مخالفان ساداتي نژاد به حساب مي آمد.
دوگانه مومنيان -ساداتي نژاد از آن روز به بعد وارد فاز جدي و علني
خود شده بود تا اينكه در شديدترين اين رويارويي ،اختالفات اين دو
در جريان انتصاب رييس آموزش و پرورش بروز پيدا كرد .مومنيان
در يك اقدام كه اکنون ميتوان از آن انتحاري ياد كرد ضمن تذكر
به مدير كل آموزش و پروش استان و يادآوري مسئوليت مديركل در
خصوص بروز هرگونه كوتاهي و قصور در انجام امور مربوط به اين اداره
در آغاز سال تحصيلي ،به مقني رييس جديد و مورد حمايت ساداتي
نژاد دستور داد صندلی رياست اين اداره را ترك و خود را به كارگزيني
اداره كل معرفي كند.
بنا به هر دليلي ،اين اقدام فرماندار سابق نه تنها مورد توجه مديركل
استان واقع نگرديد بلكه آنگونه که مومنيان انتظار داشت مورد حمايت
استاندار و مقامات وزارتخانه نيز قرار نگرفت و رفت و آمد چند مقام
ارشد اين وزارتخانه نیز تأثيري در اجابت خواسته و ميل مومنيان
نداشت .این تالش نافرجام فرماندار دستاویز خوبی برای مخالفین
دولت فراهم کرد تا جاییکه وی را به بی کفایتی متهم ساختند و
اقدامات او را موجد تنش در فضای شهر نامیدند.
باید دید با رفتن مومنیان از فرمانداری ،آیا تقابل وی با ساداتی
نژاد به پایان خواهد رسید یا خوش و بش او با مقنی در پایان
مراسم تودیع مصلحتی بوده است .هر کدام از فرمانداران سابق شهر
سرنوشت متفاوتی داشته اند .چند صباحي الزم است تا مشخص
شود مومنيان که بعد از خدمت در این کسوت در كاشان حضور

 -4طی دو دوره انتخاب فرماندار برای كاشان ،نکته ای
که مورد توجه و خواست نمایندگان كاشان در مجلس و
نیروهای سیاسی شهر بوده ،انتخاب فرماندار بومی برای
این شهر بود .بر همین اساس صدراییه و مومنيان به عنوان
مدیران بومی و کاشانی انتخاب شدند .فارغ از اینکه این دو مدیر
بومی تا چه اندازه موفق بودند ،به نظر می رسد تصمیم گيران امر
مدل جدیدی را در انتخاب فرماندار بکار گرفته اند و آن انتخاب
شخصی خارج از فضای مدیریتی کاشان اما دارای عالیق و وابستگی
های قومی برای تصدی این پست است .از اینرو این بار سراغ کسی
رفته اند که اگر چه در تهران و در محله سنگلج زاده شده و متولد
کاشان نیست اما پسوند قهرودی وی را میتوانند برای داشتن تعلق
و تعصب نسبت به کاشان توجيه كنند و تجربه مدیریتی وی در
استانداریهاي قم و سمنان را برای اداره فرمانداري کاشان مفید
بدانند.
خواهد داشت حیات سیاسی خود را چگونه رقم می زند آیا او قيد
عالم سياست را زده و به دانشگاه برمي گردد يا همچنان به فکر رقابت
سیاسی با ساداتی نژاد خواهد بود حتی اگر الزم باشد در عرصه و
میداني ديگر با او رقابت كند!.
 -2عده ای در شهر بدشان نمی آید به طور ظریف و غیرمستقیم
جابجایی فرماندار را به قدرت نمایی ساداتی نژاد ارتباط دهند و از
همین حاال معادالت انتخابات آتی مجلس را تحت الشعاع نفوذ وی در
منطقه ارزیابی کنند .باید دید وی که با اعتماد به نفسی کامل خبر
از بدرقه روحانی داده بود و اکنون شاهد بدرقه نماینده عالی دولت
روحانی در کاشان است ،خواهد توانست بر رقبای انتخاباتی خود غلبه
کند یا این بار درزی نيز در کوزه افتاده و خود بدرقه خواهد شد!؟
 -3عدم حضور استاندار در مراسم معارفه سرپرست جدید فرمانداری،
به نوبه خود مهم و معنادار است .از یکسو میتوان آن را به نارضایتی

 -5بالفاصله پس از تغییر ناگهانی فرماندار و در حالیکه مخالفین
دولت این تغییر را ناشی از اقدامات تنش زا و اختالف افکن مومنیان
قلمداد نموده و این تغییر را شروع دوران آرامش در شهر می دانستند،
یکی از فعاالن حامی روحانی در فضای مجازی در اظهارنظری قابل
توجه این تغییر را نه ناشی از فشار بر دولت بلکه نتیجه تدبیر دولت
دانسته و به طور تلویحی تعیین مرتضایی به عنوان سرپرست را امری
موقت تلقي كرده و از همه مهمتر گزینه نهایی فرماندار را نتیجه
انتخاب شخص رئیس جمهور اعالم کرده است !.باظهارنظر این فعال
سیاسی طرفدار دولت ،اختالفات داخلی ائتالف جریان اصالحات و
اعتدال گرا در کاشان را بيش از پيش برجسته ساخته و اين موضوع
نشاندهنده عمق این شکاف ايجادشده در ائتالف است.
این اظهارنظر در حالی است که اگر موقت بودن مسئولیت مرتضایی
در کاشان صحت داشته باشد ،بر اساس چه منطقی وی قبول کرده تا
از سمنان ترک خدمت کرده و برای مدت محدودی در جایی مشغول
شود که می داند موقتی است.؟

«مؤمنیان» ّ
سکان فرمانداری را به «مرتضایی» داد
این برنامه قرار است هر سه شنبه اجرا شود و شرکتکنندگان
هر هفته شعارهای محیط زیستی و توصیه به تحرک و ورزش را
در سطح شهر با پوشیدن کاورهای مخصوص به نمایش بگذارند.
طرح «سهشنبههای بدون خودرو» بیش از یک سال است که
در شهرهای مختلف کشور اجرا شده و شهرداریها مسیرهای
مشخصی را در مراکز شهرها برای این امر مهیا کردهاند.
در این طرح شهروندان تشویق شده تا در روز میانی هفته برای
رفت و آمد به محل کار از دوچرخه بجای ماشین استفاده کنند.
شهرداری اصفهان در راستای این طرح بخشی از خیابان پرتردد
چهارباغ در روزهای سهشنبه مسدود کرده و این مسیر تنها
برای عبور دوچرخهسواران باز است .از بهار  ۹۷سازمان فرهنگی
ورزشی شهرداری کاشان طرح پنجشنبههای بدون خودرو را
به صورت آزمایشی آغاز نموده که به صورت نمادین شهردار و
کارمندان شهرداری مسیر مشخصی را رکاب زدند.
در پنجشنبههای بدون خودرو نیز از حضور بانوان دوچرخهسوار
ممانعت به عمل آمده بود .این درحالی است که دوچرخهسواری
بانوان با رعایت پوشش مناسب از لحاظ قانونی بالاشکال است.

بازدید معصومه ابتکار از دو واحد سنتی و
صنعتی استحصال گالب در جاده و شهر برزک
اهالی روستای ورکان با استقبالی پرشور ،سه شنبهشب پذیرای
ابتکار شدند.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور پس از نشست با شماری
از زنان فعال در عرصه های فرهنگی ،اقتصادی و صنعتی کاشان
در سالن نشستهای فرمانداری ،از یک واحد صنعتی استحصال
گالب در مسیر شهر برزک و یک واحد سنتی این عرصه در این
شهر بازدید کرد.
به گزارش کاشان آنالین در این بازدیدها که فرماندار کاشان
و بخشدار و مسؤلین شورای شهر برزک نیز حضور داشتند،
معصومه ابتکار همچنین در شهر برزک از موزه زیبای مردم
شناسی این شهر نیز بازدید کرد .در خالل این بازدید قسمتی
از آیین ششم امام حسین» علیه السالم» که از آیینهای کهن
و مذهبی شهر برزک محسوب می شود به شکل نمادین با
مشارکت شماری از دختران خردسال شهر برزک که با لباس
محلی در این برنامه حضور داشتند ،اجرا شد.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور شامگاه سه شنبه
همچنین با حضور در روستای ورکان که با استقبال بیادماندنی
اهالی میهمان نواز این روستا همراه بود از یک واحد استحصال
گالب و عرقیجات بازدید کرد.
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مردم سیلک -آئین تودیع و معارفه معاون استاندار و فرماندار ویژه
کاشان روز شنبه  24شهریور در ساختمان اتاق بازرگانی و در غیاب
استاندار اصفهان و کمبود جا برگزار شد .در این مراسم فرماندار سابق
کاشان ضمن ارائه گزارشاتی از دوره تصدی خود در فرمانداری گفت:
آنچه که فکر می کردم بر اساس اختیارم هست مبتنی بر مشاوره انجام
دادم و هیچ وقت دقیقه نودی تصمیم نگرفتم.
حمیدرضا مومنیان اذعان داشت :سعی کردم ارتباط و تعاملم را با همه
جناح ها برقرار کنم و خودم را متعهد به انجام قانون کردم حتی اگر
برخالف مسایل شخصی و گروهیمان بود.
وی به سخنان اخیر یکی از مسئولین اصفهانی در فرمانداری و خطاب و
عتاب های وی در مورد کاشان اشاره کرد و گفت :این گونه صحبت کردن
ها در شأن شهری مثل کاشان نبود .سخنان ایشان در مورد جایگاه کاشان
در حالی است که خود اصفهان در سطح  15کشور قرار داشت.
حمیدرضا مومنیان خاطرنشان کرد :علی رغم اینکه بدهی زیادی
داریم ولی فرمانداری کاشان در بحث ارزیابی عملکرد ،مدیریت بحران
و پدافند پرتویی در سطح استان رتبه نخست را کسب کرده است و
اخیرا ً هم در جاهای مختلف مثل بحث تعاون و جشنواره شهید رجایی
مقام نخست را بدست آورده ایم .با همه این اوصاف من اجازه نمی دهم
اینطور در مورد دستگاه های کاشان صحبت شود و نباید مسئولین
تحت ثأثیر مسایل هیجانی و ج ّو عمل کنند.
وی به موضوع آب شُ رب هم اشاره کرد و گفت :توانسته ایم مصرف آب
شرب را کاهش دهیم و در زمینه چاه های آب کشاورزی اقداماتی انجام
دهیم .در ادامه ،نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای
اسالمی سخنانی را در مورد مشکالت جاری کاشان بیان کرد و گفت:

امروز اصلی ترین خواسته مردم حل مشکل معیشت است و اولویت ما
االن حوزه اقتصاد ،صنعت و اشتغال می باشد.
سید جواد ساداتی نژاد خاطرنشان کرد :کاشان بعنوان دومین قطب
فرش جهان یک شهر کارگری است و ما انتظارمان این است که همین
اشتغال موجود هم حفظ شود.
وی در ادامه افزود :جلساتی برگزار شده ولی هنوز مشکل حل نشده
است و  40درصد شهرک های صنعتی ما تعطیل است اگر آن را درمان
نکنیم با مشکالت عدیده ای روبرو خواهیم بود.
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی اولویت
های فرماندار جدید را مباحث اقتصادی ،اشتغال ،صنعت ،آب ،کارگران
ریسندگی ،رادیو کاشان ،مبارزه با بروکراسی های خسته کننده و...
دانست و گفت :امروز قابل قبول نیست که کسی برای گرفتن یک مجوز
ورزشی به استان سفر کند عالوه بر این هم گفته می شود ساالنه 20
میلیارد تومان هزینه مأموریت کارمندان شهرستان های کاشان و آران
و بیدگل به استان است.
سید جواد ساداتی نژاد اذعان کرد :کاشان شهر گرانی هست لذا برخی
برای خرید به شهرهای اطراف می روند که باید در جهت رفع آن
اقدام شود .همچنین در ادامه جلسه ،معاون سیاسی -امنیتی استاندار
اصفهان ضمن تشکر از تالش های فرماندار سابق و بیان برخی ویژگی
های فرماندار جدید کاشان اعالم کرد :استاندار سالم رسانده و گفته که
در روزهای آینده به کاشان خواهد آمد که محور سفر ایشان بررسی
مشکالت شهرستان خواهد بود.
حمیدرضا طباطبایی در ادامه افزود :همدلی و وحدت کلمه ،ایجاب می
کند که بیش از پیش در بین مسئولین باشد تا از این برهه که بحران

نیست بگذریم و همین امر نیازمند تالش مضاعف است.
وی تأکید کرد :بقای آرامش در کشور بسیار ضرورت دارد و دوره فعلی
دوره کمک است و زمان مشکل تراشی و آیین نامه بازی نیست.
در پایان علی اکبر مرتضایی قهرودی سرپرست جدید فرمانداری
کاشان نیز در سخنانی کوتاه گفت :سعی می کنم به جای حرف زدن،
عمل کنم و همچنین تمام تالش خود را در رفع مسایل موجود اين
شهرستان به کار خواهم بست و امیدواریم با تالش مضاعف بر مشکالت
موجود غلبه کنیم.

در رده جوانان؛

بانوی کاشانی مقام سوم رشته مچ اندازی کشوری را کسب کرد

دومین دوره مسابقات مچ اندازی بانوان قهرمانی باشگاه های کشور که
شهریور ماه امسال در استان آذربایجان غربی(ارومیه) برگزار شد ،خانم
محدثه سادات ادیبیان متولد  1380از شهرستان کاشان توانست مقام
سوم مچ اندازی کشوری را از آن خود کند .این رشته ورزشی زیر نظر
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام می باشد که ورزشکاران در سه رده
جوانان ،امید ،بزرگساالن و پیشکسوتان به رقابت می پردازند.
محدثه سادات ادیبیان طی گفتگویی با مردم سیلک عنوان کرد :از
سال گذشته به این ورزش روی آوردم و تا به حال توانسته ام مقام دوم
شهرستان کاشان و مقام اول شهرستان آران و بیدگل را به دست بیاورم
و شهریور امسال هم در رده جوانان ( 15تا  18سال) و در وزن 50
کیلوگرم مدال برنز مسابقات مچ اندازی کشور را کسب کردم.
وی به برنامه آمادگی خود برای حضور در مسابقات اشاره کرد و گفت:
تمریناتم به صورت روزانه بوده و پدرم که مشوق و مربی ام هست،
تکنیک هایی را به من آموزش می داد و خطاهایی که موجب کسر
امتیاز می شد را یادآوری می کرد تا برای شرکت در دوره آماده شوم.
همچنین عوامل اجرایی نیز قبل از شروع مسابقات از شرکت کنندگان،
آزمون استحکام استخوان می گیرند تا بروز حوادث و شکستگی مچ را
به حداقل برسانند .تنها دختر مدال آور کاشانی در مسابقات مچ اندازی

کشوری گفت :این رشته در بین بانوان به مدت دو سال است که به
صورت رسمی و کشوری برگزار می شود و انشاله در آینده شاهد بهتر
شدن و پیشرفت این ورزش باشیم.
گفتنی است؛ ورزش بدنسازی و پرورش اندام ،شامل بخش هایی مانند:
قوی ترین مردان ،پرس سینه ،پاور لیفتینگ ،مچ اندازی و ...می باشد
که هرکدام طرفدارانی را به خود اختصاص داده است.
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آخرين وضعیت آمادگي آموزش وپرورش کاشان قبل از بازگشایی مدارس
با خاتمه فصل تابستان و بازگشایی مدارس ،تأمين
هزینه ثبت نام مدرسه ،خرید لوازم التحریر ،سرویس
مدارس و ...دغدغه اصلي خانواده هایی است که دارای
بچه های دانش آموز هستند .
خواهر یکی از این دانش آموزان در گفتگویی اظهار
داشت :من یک خواهر ده ساله دارم که امسال به
کالس چهارم می رود .معموال مدرسه پولی را بعنوان
هزینه ثبت نام و مشارکت می گیرد و مدیر و مسئولین
مدرسه اینطور عنوان می کنند که برای هزینه های
جاری و خرید برخی اقالم مثل آب سردکن احتیاج
داریم.
همچنین مادر دو تن از دانش آموزان کاشانی نیز به
خبرنگار مردم سیلک گفت :بعضی از مدارس سخت
می گیرند و بعضی ها هم نه .مثال برای دو دختر دانش
آموز متوسطه ام گفتم نداریم ،فع ً
ال پولی نگرفته اند
ولی احتمال دارد در طول سال بگیرند .البته پول ثبت نام کمی
گرفتند و اینکه هزینه ورقه امتحانی و کتاب را هم جداگانه حساب
می کنند.
رئیس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر فروشان چه می گوید؟
در پی این صحبت ها به سراغ رئیس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر
فروشان کاشان رفتیم .او که نزدیک به دو دهه است این مسئولیت را
دارد در مصاحبه ای عنوان کرد :ما مغازه ها و لوازم التحریرفروشان
را کنترل می کنیم و در مورد قیمت ها نظارت داریم و فروشندگان
بایستی بر روی اجناس خود نرخ بزنند.
علی یزدانخواه با اشاره به اینکه برخی اقالم تا سقف 10درصد و
بعضی دیگر  12و  20درصد مجاز به افزایش قیمت هستند خاطر
نشان کرد :چند روز پیش با یکی از همکاران که مرتکب تخلف شده
بود برخورد کردیم.
وی در ادامه افزود :قیمت ها کمی گران شده است ولی آنقدر باال
نیست .مث ً
ال پارسال دفتر  40برگ  750تومان بود و امسال 950
شده است!
رئیس اتحادیه کتاب و لوازم التحریر فروشان کاشان برخی کمبودهای
بازار را نیز بخاطر مسایل ارزی دانست و گفت :درست است که می
گویند از جنس ایرانی استفاده کنید ولی متاسفانه ما  20درصد هم
لوازم التحریر ایرانی در کشور نداریم و بعضی هایش هم مونتاژ است.
علی یزدانخواه همچنین توصیه ای به دانش آموزان کرد و گفت:
عزیزان محصل هم در خریدهایشان اسراف نکنند .بعضاً در مراجعه به
ما هرآنچه را قشنگ تر و زیباتر است می خواهند و مراعات حال دیگر
دوستان دانش آموز خود را نیز بکنند.
مدرسه ها پول ندارند ،مردم کمک کنند
معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش کاشان ضمن
اشاره به اینکه سرانه هر دانش آموز در طول سال تحصیلی 700
تومان است گفت :اگرچه طبق قانون تحصیل رایگان است ولی

مدرسه ها هم پول ندارند اگر می شود مردم کمک کنند.
محمدرضا حکیمیان خاطرنشان کرد :فرض کنید مدرسه ای
100دانش آموز داشته باشد .باتوجه به مبلغی که برای هر دانش آموز
اختصاص می دهند می شود هفتاد هزار تومان! این واقعاً پول یک
ماه قبض گاز مدرسه در زمستان هم نیست .وی در ادامه افزود :قبض
برق ،هزینه های بهداشتی و تمیز نگه داشتن مدرسه و اجرای مراسم
هاي مختلف هم وجود دارد که همه اینها هزینه آور هستند.
معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش کاشان در پاسخ
به اینکه برخی از مدارس هنگام دادن کارنامه دانش آموز گرو کشی
می کنند اظهار داشت :ما به آنها می گوئیم این کار را نکنند .آنها هم
کسانی را که برایشان ثابت شود پول ندارند واقعاً نمی گیرند.
محمد رضا حکیمیان عنوان کرد 60 :درصد کسانی که اعتراض می
کنند کسانی هستند که از لحاظ مالی تمکن دارند ولی نمی خواهند
بدهند .نمونه اش اینکه فردی بخاطر اینکه  5هزار تومان پول کالس
تقویتی فرزندش را ندهد هزینه آژانس داده بود تا بیاید اعتراض کند.
درحالی که او یک از نظر مالي تمكن دارد.

یادداشت های سفر به هند سرزمین عجایب
در دانشگاه تمام امکانات را به دانشجوها می دهند ،مالیات در
ادامه یادداشت چاپ قبل  :قسمت پنجم
اینجا استان به استان فرق می کند .او می گوید تمام جاده ها
جواد جهان آرایی /در مسیر راه اگرا لیدر زمین های کشاورزی
اتوبان است .من در سال  2010میالدی دکترای تاریخ هندوآسیا
را نشان می دهد 75درصد زمین کشاورزی وجود دارد و سرسبز
را گرفتم و در دانشگاه جواهر لعل نهرو درس می دهم .حرف های
و زرخیز گندم برنج ،عدس ،شکر ،چای و ...از هند صادر می شود.
لیدر شیرین و جذاب است و من تا می توانم می نویسم.
لیدر می گوید تا  25سال پیش هندی ها فرزندان خود را به مدرسه
من از ایران  5جلد کتاب مجموعه شعر چشم به راه را به همراهم
نمی فرستادند چون می گفتند زمین داریم ،بچه ها باید بیایند
آورده بود و یک جلد آن را به آقای دکتر ساجد مبین لیدر هندی
کشاورزی کنند ولی دولت هندوستان در تمام دهات و روستاها
هدیه می دهم .و یک جلد دیگر آن را به خانم طاهری لیدر ایرانی
مدرسه باز کرد .دولت مردم را وادار کرد تا بچه هایشان را به مدرسه
تقدیم می کنم و در عوض دکتر ساجد مبین کتابی را که نوشته
بفرستند .از طرف دولت لباس و کتاب مجانی شد.
خودش و به زبان فارسی است به نام فرهنگ و رسوم هند به من
زبان رسمی ما هندی است و در  3تا  4استان هندی صحبت می
هدیه می کند .قیمت روی جلد این کتاب  800روپیه است ولی
کنند او اضافه می کند که در اینجا در هر  25تا  50کیلومتر زبان
دکتر با  200روپیه تخفیف به مسافرانی که مایلند کتاب را بخرند
مردم عوض می شود 132 .نوع زبان زنده داشتیم که االن به 62
می فروشد و همسفران هم به خوبی استقبال می کنند.
زبان رسیده ،لذا دولت هند دستور می دهد تمام دانش آموزان از
پس از حدود  5ساعت حرکت از دهلی به شهر اگرا می رسیم
کالس اول ابتدایی باید با زبان رسمی (انگلیسی) درس بخوانند و
ساعت حدود  4عصر است .لیدر ما را مستقیم به یک رستوران می
همین اتفاق می افتد .هم اکنون تمام مردم هند از کوچک و بزرگ
برد( .اگرا شهر کوچکی است و از تمیزی و زیبایی بهره چندانی
عالوه بر زبان مادری زبان انگلیسی را به خوبی صحبت می کنند.
ندارد) .یک رستوران با غذاهای هندی که من اص ً
ال تمایلی به
او اضافه می کند دین هندو در هند 68درصد است .هندوان عقیده
خوردن غذاهایش نداشتم ،و از آن همه غذاهای مختلف به مقداری
بر یک خدا ندارند برای هر چیزی خدایی دارند آنها عقیده دارند
سوپ رضایت می دهم ولی دیگر همسفران کم و بیش از غذاهای
آفریدگار جهان برهما است .برهما دنیا را آفریده است و سه خدای
رستوران میل می کنند .این از عجایب هند است که جلو زیباترین
اصلی دارند .1 :برهما .2 ،ویشنو .3 ،شیوا .هندوها معتقدند  4عنصر
رستوران شهر ،فضای خاک آلود است و انواع و اقسام سگ ها
آب ،باد ،آتش ،خاک همه چیز را کنترل می کند .او می گوید در
جوالن که نه!!! خوابیده اند تا شاید سهمی از مانده های رستوران
اینجا برهمن فقط با برهمن ازدواج می کند .در معبد هندوان زنگ
نصیب آنها گردد .من شمردم  6سگ فقط در فاصله چند متری
آهنی می زنند و خدا را از خواب بیدار می کنند!!! روح خدا را داخل
رستوران ُچرت می زدند ،و این اتفاق جلو یک رستوران خوشایند
آن بت ها می دانند!!!
نیست .گویا این صحنه ها در اینجا طبیعی است .پس از صرف
او می گوید:
ناهار(یا عصرانه) مدیر ما را به دیدن کاخانه سنگ می برد ،من فکر
برهمن ها به معبد که می روند هم خانم ها هم آقایان خال می
می کردم به کارخانه بزرگی خواهیم رفت ولی نه ،کارگاه کوچک
زنند ،این مثل وضوی ماست و خانم های مجرد در پیشانی و خانم
بود ولی کارهای بزرگی انجام می داد .در این جا انواع سنگ های
های متأهل در اول موی سر رنگ می زنند .در دین هندو و سیک
پذیرش آگهی درهفته نامه
بسیار ریز و کوچک سابیده(با وسایل دستی) می شدند تا برای
ها عالمتی برای شوهر هست و اگر آن عالمت را نزنند بد می دانند.
ترمیم تاج محل استفاده شود .در این کارگاه یک پسر حدودا ً 18
لیدر می گوید در هندوستان آزادی و دموکراسی به معنی واقعی
ساله نشسته بود و سنگ بسیار ریزی را برای گل های سنگ بزرگتر
کلمه وجود دارد به گونه ای که معترضان روبروی نخست وزیر می
ساب می داد .مدیر کارگاه به انگلیسی در مورد کیفیت این سنگ
ایستند و از حق خود دفاع می کنند و کسی با آنها برخورد نمی
55456384یکی از همسفران ترجمه می کرد ،بعد از آن ما
 - 85ها گزارش می داد و
کند .او می گوید در جشن سیک ها ما مسلمان ها هم شرکت
را به نمایشگاه انواع و اقسام سنگ هایی بردند که تمام کار دست و
می کنیم و بالعکس .کل مردم هند شاد هستند و کسی غمگین
بسیار زیبا و البته گردن بود .مدیر این قسمت ماکت های تاج محل
و ناراحت نیست ،مردم دوست دارند زندگی کنند ،آنها از زندگی
را در سایزهای مختلف به نمایش گذاشت .از  1000روپیه تا بزرگتر
خود راضی هستند اگر فقیر هستند راضی هستند ،حسادت نمی
کنند که مث ً
آن  5000روپیه ،و توضیح می دهد این ماکت ها را از بیرون نخرید
ال برادرم از من بهتر است .تحصیل بین پولداران و فقرا
که اصل نیست و گاهی از گچ درست می کنند و برای نمونه چند
یکی است78 .درصد مردم ما باسواد هستند و 22درصد بی سواد
نوع از اصل و قالبی را آورد به ما نشان داد .من  3ماکت تاج محل را
در روستاهای بسیار دورافتاده هستند.
خریدم هر کدام به قیمت  2000روپیه برای خودم و بچه و بعدها
دکتر می گوید دوره لیسانس در هند سه سال ،فوق لیسانس دو
پشیمان شدن که ای کاش بزرگتر می خریدم (ولی سنگین بود)
سال و دکترا دو تا پنج سال است .حقوق معلمان حدود  700دالر
در اینجا سنگ های قیمتی که به صورت خاص و با سنگ های
تا  1500دالر است یک مهندس  2000دالر حقوق می-گیرد،
رنگی تزئین شده اند زیاد است و زیبا اما برای جابجایی هم بزرگ
افسران  2000تا  3500دالر حقوق می گیرند .استاد دانشگاه از
است و سنگین در هر صورت اکثر مسافران از این کارها هر کدام
 1800تا  6000تا  8000دالر حقوق می گیرند.

مـردم سیـلک

وی به کمک خیرین هم اشاره کرد و گفت :افرادی هم
هستند که عالوه بر پرداخت هزینه دانش آموز خود،
متقبل می شوند و
شهریه چند تا از بچه های دیگر را هم ّ
حتی حاضرند کمک های دیگری را هم به مدرسه بکنند.
معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش
کاشان در مورد تجهیزات و وسایل گرمایشی مدارس
افزود :در چند سال اخیر ،سیستم گرمایشی مدارس
شهرستان از حالت بخاری گازی در حال تبدیل شدن
به سیستم شوفاژ و پکیج می باشد که این امر به صورت
تدریجی طی  5سال انجام می گیرد که امسال سال سوم
آن است.
معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش
کاشان به بیان مطالبی پیرامون سرویس مدارس و
ترافیک ناشی از آن پرداخت و اذعان داشت :بعضی از
مدارس برند شده اند و معلمان درجه اول و خوب دارند
و برخی افراد متم ّول که از منطقه های مختلف هستند ،دانش آموز
خود را به این مدارس می آورند .اینها همه انگیزه ای می شود برای
اینکه پدر و مادرها بچه هایشان را در آنجا ثبت نام کنند.
محمد رضا حکیمیان برای رفع این مسئله و توزیع عادالنه مدارس
در سطح شهر گفت :ما به والدین می گوییم که شما بایستی اثبات
کنید که در این منطقه سکونت دارید ولی هر کدامشان به شیوه ای
متوسل می شوند.
وی در پاسخ به اینکه چرا برخی مدرسه ها برند شده اند عنوان کرد:
سابقه مدرسه و معلم و حق انتخاب او برای تدریس در فالن مدرسه
باعث می شود که شاخص شوند .البته ما سخت می گیرم که توزیع
عادالنه باشد ولی مردم هم روش هایی را پیش می گیرند.
پروژه مهر
در ادامه صدیقه خرمشاهی -دبیر پروژه مهر -به توضیح این طرح و
اجرای آن قبل از بازگشایی مدارس پرداخت و گفت :پروژه مهر که از
اواسط تیر شروع می شود به منظور آماده سازی مدارس برای نوسازی
و بهسازی و تأمین نیروی انسانی و برنامه آموزشی جهت بازگشایی
مدارس در اول مهر می باشد.
وی در ادمه افزود 4 :سال متوالی است که آموزش و پرورش کاشان از
بین  41منطقه آموزش و پرورش استان اصفهان موفق به کسب رتبه
عالی در بحث پروژه مهر شده است.
دبیر پروژه مهر و کارشناس ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش کاشان
خاطرنشان کرد :از جمله اقداماتی که در مرداد و شهریور صورت می
گیرد بهسازی مدارس از لحاظ ساختمانی و امکانات و رنگ کاری،
ایزوگام و نوسازی میز و نیمکت های می باشد که هزینه باالیی هم
دارد ولی این موارد به هیچ عنوان از دانش آموز گرفته نمی شود.
صدیقه خرمشاهی ارزیابی پروژه مهر را در سه مرحله اعالم کرد و
گفت :در شهریور ،اول و آخر مهر توسط کارشناسان اداره کل مورد
بازرسی قرار می گیرد.
به فراخور حال خرید کردند.
بعد از آنجا ما را بردند به فروشگاهی که انواع ادویه جات ،داروها،
هل ،روغن مار و  ...وجود داشت .بیش از دو ساعت خانم ها مشغول
خرید بودند ،فقط مانده بود که ادویه هم بخریم!!! که در ایران
فراوان و ارزان تر است ولی هنگام خرید دیگر آقایان اختیاری
ندارند و فقط هر چه خانم ها دستور دادند باید اطاعت کرد!! البته
این مغازه لباس های زنانه هندی هم بود که تعدادی از خانم ها
خریدند.
ساعت حدود  9شب بود از هنگام حرکت از دهلی تاکنون حدود
 11ساعت در اتوبوس و خرید ما را خسته کرده بود که مدیر مژده
داد به هتل بروید و ساک ها را بگذارید و دوش بگیرید که امشب
به عروسی دعوت هستید ،با این که همه خسته بودیم ،غریو شادی
برخاست (عروسی هندی)
در اگرا هم برای ما  3هتل اختصاص داده بودند مثل گت وای
( )GATE WAYبرای ما بود .اینجا هم باز کارمندان هتل با احترام
خاصی که دست ها را روبروی هم قرار می دهند و به آن نمسته می
گویند از ما استقبال کردند .تمام ساک ها را کارمندان هتل تا دم در
اتاق آوردند ،حتی کلید آسانسور را می زدند و هر وقت می آمدی و
می رفتی به صورت خاص احترام می گذاشتند.
این هتل به نظر من از هتل دهلی بهتر و زیباتر بود اگرچه ارتفاعی
نداشت اتاق  271در طبقه دوم برای ما در نظر گرفته بود که وقتی
پرده های آن را می گشودی فضای بسیار زیبایی در پایین جلوه
گری می کرد .بالفاصله دوش گرفتم و لباس ها را عوض کردیم تا
به عروسی برویم!!!
بعضی از خانم های همسفر لباس های هندی را که خریده بودند
پوشیده و چقدر زیبا و متوع بود .ساعت حدود  10/30به مکان
عروسی رسیدیم .خانم های همسفر در بدو ورود کل زدند (مثل
ایران) عروس و داماد باالخص داماد باید دارای شخصیتی خوب
باشد و منبع درآمد و تشکیل یک زندگی مستقل و خانواده دار باشد
که با ضوابط اجتماعی همخوانی داشته باشد.
در هند خواستگاری خانوادگی(سنتی) بیشتر از ازدواج عشقی دیده
می شود و این هم به دلیل سطوح طبقاتی مختلف در میان هندوها
است .ازدواج دختر مهمترین هدف او در زندگی اش بوده و این
وظیفه پدر و مادر اوست که شخص مناسب را انتخاب
کنند.
بر خالف فیلم های هندی که ما تماشا می کنیم در
هند عروسی ها به شکل دیگری است .در هند عروسی
که پای عشق و عاشقی در کار باشد تا به امروز 5درصد
است و 95درصد خانواده ها خودشان برای فرزندانشان
عروس و یا داماد انتخاب می کنند و در نهایت تصمیم
گیری نهایی به عهده خانواده است.
اینجا اهمیت خانواده داماد بیشتر است لذا اول از طرف
خانواده داماد برای خواستگاری نمی روند بلکه یک نفر
از خانواده عروس به خانه داماد می آید و اجازه می
گیرد که عکس و بیوگرافی دخترشان را نشان دهد.
وضعیت تمام اعضای خانواده عروس کام ً
ال بررسی می
شود اگر مورد قبول بود بقیه کارها انجام می شود.
لیدر می گفت هندی ها مهمان های غریبه ای که به
عروسی آنها می روند خیلی احترام می گذارند و می
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صدای مردم سیلک
مخاطبان و خوانندگان هفته نامه مردم سیلک می
توانند با استفاده از شماره تلگرام 09162850642
و خط ارتباطی  55456384و پست الکترونیکی
@ gmail.com mardomesialkو همچنین مراجعه
به پایگاه خبری پیک سیلک به آدرس www.payk-
 sialk.irنظرات  ،دیدگاه ها و انتقادات خود درباره
محتوای مطالب هفته نامه و هم چنین اوضاع و احوال
امور فرهنگی  ،اجتماعی  ،سیاسی  ،اقتصادی و عمرانی
شهر و محله خود را با ما در میان بگذارند.
اسراف کاری در مصرف برق هیئات
در حالی که یک تابستان گرم را با صرفه جویی برق سپری
کردیم و هنوز هم نیاز به وسایل خنک کننده داریم اکنون بعضی
از هیئت ها چراغهای معابر را تا صبح روشن نگاه میدارند .روز
جمعه گذشته قسمت اعظمی از خانه ها و حتی کارخانجات
قطعی برق داشت .وقتی پرسیدیم گفتند برق را ذخیره میکنند
برای مراسم هیئات .با توجه به اینکه بیشتر خانوادهها آپارتمان
نشین هستند و طفل خردسال و بیمار در خانه دارند آیا این
کار صحیح است؟ علی الخصوص که بیش از حد نرمال چراغ در
شعاع مجالس عزاداری روشن است0313....5984 .
چراغانی خیابان ها در عزاداری یعنی چه؟
هیات مذهبی تا شعاع چند صدمتری بعضی سرتاسر خیابان را
چراغانی کرده اند مگر زبانم الل مجلس شادی یا تولد است؟
عزاداری که نیاز به این همه چراغانی رنگی ندارد .اداره برق
پاسخ دهد آیا کنتوری بر سر راه این چراغانی ها است؟ که در
این صورت اسراف محسوب میشود و اگر نیست که واویال بر
ما0938...2486..
چرا بعضی پزشکان کارت خوان ندارند
دیروز به مطب یکی از پزشکان متخصص رفته بودم و در انتظار
نوبت بودم که بانوی محترمه ای آمد که آزمایش خود را نشان
پزشک بدهد .منشی پزشک از او پول خواست و آن بانو گفت
آمده ام آزمایش را نشان بدهم چرا باید دوباره پول بدهم .پس
از کلی جر وبحث ناچار شد کارت بانکی خود را به منشی بدهد
که منشی گفت کارتخوان نداریم!!!آن بانوی محترمه گفت
امروزه نان خشکی های دوره گرد هم کارت خوان دارند.چرا
شما نداریدو آن منشی با بی ادبی پاسخ آن بیمار داد .نامبرده
ناچار شد از مطب برود بیرون تا از بانکپول بگیرد و بیاورد
حال سئوال اینست چه کسی باید مردم را ازاین فالکت نجات
بدهد چرا بعضی از پزشکان برای فرار از مالیات کارت خوان
ندارند و باعث دردسر مردم میشوند.
امید است متولیان امر فکری به حال این ملت زجر کشیده
بکنند0913...5429
گویند برایشان شگون دارد .وارد مکان عروسی می شویم ،زمینی به
اندازه زمین فوتبال که قسمت بیشتر آن روباز بود برای این جشن
عروسی در نظر گرفته شده بود .برای ما ایرانیان خیلی تازگی داشت.
هوا بسیار دلپذیر و بهاری بود ،در سمت راست در فضای حدود
 50متر انواع و اقسام غذاهای تازه در حال طبخ بود از پیتزا یک
نفره ،کباب کوبیده ،مرغ سرخ کرده و خیلی غذاهایی که من اص ً
ال
نمی شاختم .مهمان ها پس از ورود ،هر نوع غذایی که میل دارند
بر می دارند و روی میز می نشینند و تناول می کنند .هر چه از
زیبایی این عروسی بگویم کم است خانم های هندی با لباس زیبا و
کام ً
ال پوشیده به صورت خانوادگی در سال غذا خوردن هستند .در
قسمتی از این مکان جایگاهی خاص هم برای نوشیدنی برای مهمان
ها در نظر گرفته شده بود!!! از آن نوشیدنی هایی بود که در ایران
ممنوع است!!! و هر کس مایل بود لبی تر می کرد .موسیقی زیبایی
در فضای باشگاه نواخته می شد بعضی ایرانی ها هم به صورت
گروهی این عروسی را گرم تر می کردند!!!
من که از اول مشغول فیلمبرداری بودم از بدو ورود از تمام غذاها و
طبخ آنها فیلمبرداری می کردم .در سمت چپ باشگاه عروسی انواع
و اقسام دسرها نهاده شده بود که بسیار زیبا و متنوع بود.
اگر بخواهم نام ببرم باید فیلم هایی که گرفتم را باز بینی کنم از
بس زیاد بود!!!
همسفران به سمت جایگاه عروس و داماد رفتند که کارگردانی از
آنها فیلم و عکس می گرفت .چند تا چند تا رفتیم روی سن عروس
و داماد و تعدادی عکس گرفتیم .بسیار برایمان تازگی داشت .فامیل
های عروس و داماد هم به نوبت می آمدند و هدیه می دادند و عکس
می گرفتند.
لباس عروس لباس خاصی نبود و تقریباً مشکی رنگ بود و لباس
داماد هم لباس هندی با یک شاخه گل به گردن ،با این که به خاطر
طول سفر خسته شده بودیم خیلی خوش گذشت ،و جالب در پایان
عروسی باران هم باریدن گرفت که لطافت خاصی به عروسی داد.
ساعت به  12نزدیک می شد و کم کم عروسی رو به پایان بود و ما
با خاطره ای بسیار زیبا و شیرین به سوی هتل بازگشتیم.
ادامه دارد....
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