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ما دیوارهای سخِت سکوت را 
گویا می کنیم

 نقاشی های دیواری جلوه هایی از شهر است که روزانه هزاران نفر آن را به اجبار یا 
داوطلبانه می بینند. معموال عموم این عابران خوب عادت دارند که این دیوارنگاره ها را 
نوعی کپی و حتی چیزی در حد یک بنر بینگارند .  آن هم کپی تصویری که با وسایل 
و نرم افزارهای کامپیوتری و به روز بر دیوار نقش بسته است.  اما اگر متقاعد شویم که 
چنین نبوده و نیست باید از خود بپرسیم که : چه کسی این دیوار های سرد و سخت 

شهر را به منظری زیبا برای رهگذران بدل ساخته است.

حکم فرمانداری مرتضایی 
صادر شد

وزن کشی فرهنگی در شورای 
اداری با داوری حضار
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صفحه 2

           به بهانه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

رفتن یا نرفتن؛ مسئله این است!

باحضور مسئولین کشوری و استانی؛
نشست خبری برنامه های هفته 

کتاب و کتابخوانی سال 97
  در کاشان برگزار شد

گفتگو با رئیس اداره کتابخانه های عمومی
 شهرستان کاشان؛

کتاب انتقال تجربیات گذشتگان به 
نسل آینده است

انتقال سالمت روان یک وظیفه
 همگانی است
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حکم فرمانداری مرتضایی صادر شد
وزیر کشور در حکمی، علی اکبر مرتضائی قهرودی را به سمت 

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کاشان منصوب کرد.
این  موجب  ›به  است:  آمده  فضلی  رحمانی  عبدالرضا  حکم  در 
حکم و بنا به پیشنهاد استاندار محترم اصفهان به سمت فرماندار 

شهرستان کاشان منصوب می شوید. 
امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب 
جمهوری  مقدس  نظام  های  آرمان  و  اهداف  تحقق  راستای  در 
اسالمی ایران، سیاست های دولت تدبیر و امید و پیروی از منویات 
رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 

مدظله العالی موفق باشید.‹
مرتضایی قهرودی 22 شهریور امسال بجای حمیدرضا مومنیان، 

سرپرستی فرمانداری کاشان را عهده دار شده بود.
برنامه ریزی،  فعالیت های پژوهشی، مدیریت دفتر  وی در کنار 
نوسازی و تحول اداری استانداری سمنان، معاونت توسعه مدیریت 
و منابع انسانی استانداری قم و مسئولیت گروه برنامه ریزی دفتر 

برنامه ریزی و بودجه وزارت کشور را در کارنامه خود دارد.

انتقال سالمت روان یک وظیفه
 همگانی است

در  شناختی  روان  بازتوانی  همایش  دومین  واثقی-  فرخنده 
از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان کاشان  آبان  تاریخ30 
و با حضور اساتید مدعو  روان پزشکی دانشگاه تهران برگزار شد.
علیرغم اهمیت این مراسم و در بعد کلی تر اهمیت بحث سالمت 
تمامی  فعال  همکاری  نیازمند  که  جامعه  فعلی  شرایط  در  روان 
ارگان های شهری است حضور مسئولین در مراسم بسیار ضعیف 

مشاهده شد.
افشین احمدوند دبیر علمی همایش در مصاحبه با خبرنگار مردم 

سیلک از اهداف کلی این همایش سخن گفته و افزود:
ایجاد حساسیت نسبت به موضوع سالمت روان در بین مسئولین 
حاضر  حال  در  که  چرا  است.  همایش  کلی  اهداف  از  شهری، 
و  دارد  قرار  نامناسبی  وضعیت  در  جامعه  اعضای  روان  سالمت 
چنان که می دانیم اختالالت اعصاب و روان موجب وارد شدن 
صدمات فراوان به کانون خانواده، اقتصاد و دیگر ابعاد اجتماع می 

شود و سازمان بهداشت جهانی در این مورد هشدار داده است.
از این رو و الزم است که تمام توجهات و تالش های نهادها بر 

این حوزه مبذول شود.
در  و گفت:  اشاره کرد  نتایج همایش سال 89  به  ادامه  در  وی 
سال 89 به کمک معاونت بهداشتی و واحد سالمت روان دانشگاه 

علوم پزشکی موفق شدیم خدمات روان پزشکی مبتنی بر جامعه 
را فعال کنیم که در این راستا از روستاها و مناطق آسیب پذیر 
بازدید شد و اقدمات درمانی صورت گرفت. این روال هم چنان 

ادامه دارد.
از اهداف همایش امسال می توان به یافتن راه حل های درمانی 
مزمن  بیماران  به  کمک  برای  پیشگیرانه  اقدامات  و  بازتوانی   ،
اعصاب و روان اشاره کرد که در این راستا از اساتید و متخصصین 
درحوزه روان دعوت شد تا از دانش آنان در این مسیر بهره مند 

شویم.
امسال در نظر داریم توجه ویژه تر به شهرکاشان داشته باشیم تا 
بتوانیم مدلی از خدمات روان پزشکی مبتنی بر جامعه و بازتوانی 
نیازمند  مورد  این  در  دهیم.  ارائه  منطقه  برای  اجتماعی  روانی- 
مشارکت  احمدوند  هستیم.  شهری  مسئولین  همه  همکاری 
فعاالنه نهادها و مسئولین شهری در راستای درمان و پیشگیری 
از اختالالت اعصاب و روان با هدف برخورداری اعضای جامعه از 

سالمت روان را خواستار شد و گفت:
طبق آمارها دانشگاه های علوم پزشکی، در حوزه سالمت روان 

تنها 20 درصد نقش ایفا می کنند.
یا  و  شناس  روان  دکتر،  به  تنها  روان  موضوع سالمت  بنابراین 
روان پزشک مربوط نمی شود بلکه انتقال آن یک وظیفه همگانی 
بر  را  این موضوع سهم خود  در  افراد  ها حتی  نهاد  است. همه 

عهده دارند.

خبر

 ارتباط مخاطبان با هفته نامه 
مـردم سیـلک
تلفن :55456384 

      www.payk-sialk.ir 
mardomesialk@gmail.com

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

به شماره 09162850642  بفرستید.

های  نقاشی  قرائتی/  مسعود 
شهر  از  هایی  جلوه  دیواری 
آن  نفر  هزاران  روزانه  که  است 
می بینند.  داوطلبانه  یا  اجبار  به  را 
خوب  عابران  این  عموم  معموال 
دیوارنگاره  این  که  دارند  عادت 
ها را نوعی کپی و حتی چیزی در حد یک بنر بینگارند 
افزارهای  نرم  با وسایل و  .  آن هم کپی تصویری که 
کامپیوتری و به روز بر دیوار نقش بسته است.  اما اگر 
متقاعد شویم که چنین نبوده و نیست باید از خود بپرسیم 
که : چه کسی این دیوار های سرد و سخت شهر را به 

منظری زیبا برای رهگذران بدل ساخته است.
اگر آن را در زمره هنر به حساب  تصاویری که حتی 
نیاوریم باز هم انصاف حکم می کند تا در ذهن خود 
روزها  و  ساعتها  گمنامی  هنرمندان  که  کنیم  تجسم 
روی پا ایستاده اند تا این نقوش را بر روی دیوار بکشند 
.  آن هم در ابعادی که از فواصل مختلف در نظر چشم 

رهگذر زیبا جلوه کند . 
اگر این روزهای پاییزی از قدیمیترین ، پر رفت و آمد 
ترین و طوالنی ترین خیابان مرکزی شهر عبور کنید، 
دو یا سه دختر جوان را می بینید که با دستان کوچک 
اما آمیخته به رنگ هنر ، پشت به خیابان و رو به دیوار 
ایستاده و خم و راست می شوند تا خطوطی از چهره ، 
اندام ،اجسام و مناظر را بر روی دیوار طراحی و سپس 

رنگ آمیزی کنند. 
بوم  در  غرق  ای  ساله   2۵ تا   20 بین  خانم  دختر  دو 
دیوار مقابل و پشت به صدها چشم که آنان و کارشان 
تابلوی  خلق  به  می کنند  داوری  بعضًا  و  نظاره  را 
و  انتقاد  اما  شنید  نخواهند  را  تحسینش  که  مشغولند 

تنبیه را واضح و صریح دریافت خواهند نمود. 
ما در حالی به آنها نزدیک می شویم که  رنگ نه تنها 
دستان زنانه شان را پوشانده ،حتی به صورت و روسری 
با  حال  این  با   . است  کرده  سرایت  نیز  شان  مانتو  و 
چهره ای شاد پاسخ سالم و خسته نباشید ما و دیگر 
رهگذران را می دهند. با این که کار به جایی رسیده 
باز هم می پرسم و  که تصاویر گویای موضوع است 
می گویند به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی است . 
یکی از آنها فارغ التحصیل رشته هنرهای تجسمی و 
می  است  دانشگاه  از  نقاشی   التحصیل  فارغ  دیگری 
همین  در  هنرستان  هم  را  متوسطه  تحصیالت   گوید 

رشته بوده است.

می  شود  زده  است   قرار  که  تصاویری  از 
پرسم

چاپلین،  چارلی  ابتهاج،  بهمنی، هوشنگ   محمد علی 
گل آقا ، آلبر کامو،پرو ین اعتصامی و چندین تصویر 

سیاه قلم از زن و مرد و کودک در حال مطالعه است.
به انتخاب چه کسی ؟

ج : ما کاندید می کنیم با سازمان زیباسازی شهرداری در 
میان می گذاریم هر کدام را تایید کردند کار میکنیم.

عکس العمل مردم چیست ؟
ما  نزد  خیابان  کسبه  و  رهگذران   . است  عالی  بسیار 
می آیند.  خسته نباشید می گویند و از کار ما تعریف می 
اندازه ای عجیب  تا  و  آنها خیلی جالب  برای    . کنند 

اینجور  ما  سال  و  سن  به  دختر  تا  سه  دو  که  است 
مشغول کار با دست و قلم مو هستیم . تا پیش از این 

تصور دیگری از نقاشی های دیواری داشته اند.
چه تصوری؟

با سنین  مردهایی  فکر می کردیم  ما  بعضی می گویند 
تصور  اصاًل  که  هم  بعضی  میکنند  را  کار  این  باالتر 
نمی کردند این نقش ها با دست و رنگ کشیده شود .

از  انتظاری  چه  و  مردم  برای  پیامی  چه 
مسئولین دارید؟

از آنجا که این کار ما برای اولین بار است که در سطح 
داشته  هم  انتقاداتی  حتمًا  و  شاید  میشود  انجام  شهر 
اگر    . ببخشند  ما  بر  هنرمندان  می خواهیم    . باشد 
بیشتر  ما  نفس  به  اعتماد  باشد  بیشتر  ها  حمایت  هم 

می شود.
این عزیزان در ابتدا خود را معرفی کردند اما خواستند 
خواستند  هم  عکس  گرفتن  موقع  نشود  ذکر  نامشان 
در  که  دالیلی  همان  به  نباشد  عکس  در  چهره شان 

طول متن ذکر شد. 
در حالیکه نقاشی روی دیوار در اروپا سابقه ای طوالنی 
حتی  و  انتقادی  و  مختلف  های  سوژه  حاوی  و  دارد 
و  ها  حرکت  به  منجر  که  جایی  تا  است  تند  گاهی 
ما  شهر  در  اما  شود.   می  بزرگی  اجتماعی  تحوالت 
و  هاست  شهرداری  اختیار  در  و  راه  ابتدای  در  هنوز 
حضور دختران جوان و هنرمند چیزی تازه تر است که 

باید مورد حمایت قرار گیرد. 
اقبال  آثارشان  از هنر که  این عرصه  پیشگامان  برای 
یافته تا رواق منظر تماشای مردم باشد آرزوی موفقیت 

و پیشرفت روز افزون داریم.

ما دیوارهای سخِت سکوت را گویا می کنیم

علی جاویدپناه/ سال هاست که قانونگذاران با فکر نو و به روز شدن 
کارآمد  و  نیروهای جوان  تا  آن هستند  مدیریتی کشور در صدد  سیستم 
را جایگزین مدیران پیر و فرسوده کنند. بیگمان تزریق نیروی جوان به 
بدنۀ اداری کشور باعث امید و نشاط بیشتری می شود. یک مدیر جوان، 
خصلت محافظه کاری و عافیت طلبی دوران پیری را ندارد و جسورانه 
تر عمل می کند. اما در عین حال نباید از دانش، تجربه و نظرات پیران 

هم غافل شود.
به قول حافظ شیرازی:

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند                     
 جواناِن سعادتمند، پند پیر دانا را

ناگفته پیداست که تصویب و اجرای هیچ قانونی نباید دستمایه شکستن 
حرمت بازنشستگان شود بلکه همواره حفظ عزت، احترام و کرامت ایشان 

الزم و ضروری می باشد.

تاریخچه
سال  در  بازنشستگان«  بکارگیری  ممنوعیت  »قانون  تصویب  با 

شد،  زده  آن  بر  ماه  شهریور  در  اخیراً  که  ای  اصالحیه  و   9۵
بحث و گفتگوها را در این زمینه داغ کرده است. به طوری 

که هر روز، خبرهایی از گوشه و کنار کشور به گوش می 
رسد که فالن استاندار یا معاون وزیر، بخاطر این قانون، 

البته موضوع ممنوعیت  اند.  داده  استعفا  از سمت خود 
بکارگیری بازنشستگاِن دولتی در ایران سابقۀ دیرینه 
دارد و به چیزی که به تازگی بر سر زبان ها افتاده 
استخدام  قانون  در  چنانکه  شود.  نمی  محدود  است 
کشوری مصوب سال 4۵ نیز بدان اشاره گردیده و 
سنا  و  ملی  شورای  مجلس  تصویب  به  زمان  آن 

رسیده بود.
پس از انقالب نیز، این مسئله در قوانین مختلفی 
توان  می  که  گرفت،  قرار  قانونگذار  توجه  مورد 
به؛ »اصالحیه شورای انقالب بر قانون استخدام 
تعدیل  نحوه  »قانون   ،»۵9 سال  در  کشوری 
نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 66«، 
بخشی  تنظیم  قانون  به  موادی  الحاق  »قانون 
»قانون   ،»84 مصوب  دولت  مالی  مقررات  از 
قانون   «  ،»86 مصوب  کشوری  خدمات  مدیریت 

اسالمی  جمهوری  توسعه  پنجم  پنجساله  برنامه 
ایران مصوب 89« اشاره کرد.

اصالح قانون منع بکارگیری بازنشستگان
تصویب »قانون اصالح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان« پس از 
رفع ایرادات شورای نگهبان و تأیید آن، نهایتًا در تاریخ بیست و چهارم 
قانون،  ابالغ شد. طبق  رئیس جمهور  به  رئیس مجلس  توسط  شهریور، 
دولت موظف است از تاریخ ابالغیه به مدت شصت روز آن را اجرایی کند.

»...به  آن:  طبق  بر  است.  تبصره  پنج  و  ماده  یک  دارای  قانون،  این 
یا  بازنشسته  مربوطه  مقررات  و  قوانین  اجرای  در  که  افرادی  کارگیری 
قانون  ماده)۵(  موضوع  اجرائی  دستگاههای  در  بشوند،  یا  شده  بازخرید 
مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاههایی که به 
ممنوع  کنند،  می  استفاده  کشور  کل  عمومی  بودجه  از  اَنحاء  از  نحوی 

می باشد.«

دستگاه های اجرایی کدامند؟
دولتی،  مؤسسات  ها،  وزارتخانه  کلیه  شامل:  اجرایی  های  دستگاه 
کلیه  و  دولتی  های  شرکت  غیردولتی،  عمومی  نهادهای  یا  مؤسسات 

دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است 
از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 

بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی می شوند.
و  اجتماعی  تأمین  احمر،  هالل  سیما،  و  صدا  سازمان  نمونه،  عنوان  به 

شهرداری  مثاًل  یا  هستند.  قانون  این  شامل  ها  ها فدراسیون 
چون یک نهاد عمومِی غیر دولتی 
محسوب می شوند و به نحوی از 
استفاده  کشور  عمومی  بودجه 
قرار  دسته  این  در  کنند  می 
می گیرند.همچنین کارکنان و 
اعضای هیأت مدیره مناطق 
نیز  صنعتی  تجاری-  آزاد 
می  قانون  این  مشمول 

باشند.

آخرین مهلت برای  تسویه حساب
مجازات کسانی که قانون را اجرا نکنند چیست؟

مدت  این  در  گذرد.  می  که  است  ماه  دو  از  بیش  قانون  این  ابالغ  از 
اخباری توسط مسئوالن عالی رتبۀ نظام منتشر شد که جالب توجه است. 
العاده  فوق  اجرایی  های  دستگاه  در  بازنشستگان  حجم  اینکه  جمله  از 
نیروی   2700 از  بیش  دستگاه ها  از  یکی  در  حتی  که  جایی  تا  باالست 
بازنشسته وجود دارد. همچنین در این مدت نه تنها عده ای از مسئوالن، 
تفسیرهای  و  گوناگون  های  شیوه  با  بلکه  نکرده  رها  را  هایشان  پست 
قانون  تا  زده  آتش  و  آب  به  را  خودشان  سیاسی،  مناسبات  یا  شخصی 
نشوند  بازنشست  تا  دادند  هم  رشوه  افرادی  ظاهراً  حتی  بزنند.  دور  را 
مراجعه  بنیاد شهید  به  جانبازی  درصد  افزایش  و  برای کسب سهمیه  یا 

نموده بودند!
ریشه نخل کهنسال از جوان افزون تر است

بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را
این در حالی است که قانون مزبور، دستگاه های اجرایی را مکلف نموده 

مهلت  در  باید  هم  آنها  البته  نمایند.  حساب  تسویه  مشمول  افراد  با  تا 
آبان(، سمت و پست خود را ترک کنند. به نظر می  تا 24  قانونی)یعنی 
رسد پیشنهاد اخیر، راه مناسبی باشد تا کارمندان بازنشسته قبل از اینکه 
انصراف  برود  سؤال  زیر  عزل«  یا  »برکناری  مثل  عناوینی  با  منزلتشان 

دهند.
الزم بذکر است؛ پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل 
و تحت هر عنوان، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بشمار 
اسالمی)بخش  قانون مجازات   ۵98 ماده  در  آید. مجازاتی که  می 
خسارت  جبران  شامل؛  شده  گرفته  نظر  در  آن  برای  تعزیرات( 
تا 74 ضربه و جزای نقدی  المثل، شالق  اُجرت  وارده، پرداخت 

است.
مهلت  اتمام  با  آیا  که  رسد  می  ذهن  به  هایی  پرسش  اکنون 
مقرر، همۀ بازنشسته هاِی مشموِل این قانون از پست های خود 
خداحافظی کرده اند؟ دستگاه های اجرایی چقدر به تکلیف خود 
عمل نمودند؟ در این مدت، نهاد های نظارتی تا چه میزان 
در کار خود موفق بوده اند؟ گفتنی است؛ چون عدم 
می  محسوب  عمومی  جرم  یک  قانون  این  اجرای 
به  تواند  می  العموم  مدعی  عنوان  به  دادستان  شود، 
این موضوع ورود پیدا کند. همچنین این امکان برای 
فراهم  نیز  مردم  حتی  و  ها  دستگاه  کارکنان  سایر 

است تا در این خصوص اعالم جرم کنند.

بازنشستگانی که می توانند همچنان مشغول 
به کار باشند چه کسانی اند؟

باید اشاره کرد، تنها چیزی که در قانون منع بکارگیری 
آن   )1( تبصره  شده  واقع  بازنگری  مورد  بازنشستگان 
تنگ  قبلی  قانون  به  نسبت  فراگیریش  دایره  که  است، 

تر شده است.
در  بازنشستگان،  کارگیری  »به  جدید:  تبصره  طبق 
سمتهای مذکور در بندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده)71( 
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجاز 
نیروهای  در  بازنشستگان  کارگیری  به  همچنین  است. 
به  است.  مجاز  قوا  کل  معظم  فرمانده  مجوز  با  مسلح 
یک  سقف  تا  اطالعات  وزارت  بازنشستگان  کارگیری 
درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه 
در هر رده مدیریتی صرفًا در وزارتخانه مذکور مجاز می 
سه  باالی  آزادگان  درصد،  پنجاه  باالی  جانبازان  باشد. 

سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند.«
تبصره  این  از  خدمات کشوری  مدیریت  قانون   71 ماده  در  که  مقاماتی 
مستثنی شده اند شامل: رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نّواب 
رئیس مجلس شورای اسالمی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان 
و  سفرا  و  استانداران  جمهور،  رئیس  معاونین  و  اسالمی  شورای  مجلس 
معاونین وزرا می باشند که در تبصرۀ جدید، »استانداران، سفرا و معاونین 

وزرا« حذف شده اند.
می  لزوم  در صورت  قانون،  این  موضوع  اجرایی  های  دستگاه  همچنین 
توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و 
باالتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز 
کارمندان  اداری  ساعات  سوم  یک  بازنشستگان،  از  استفاده  برای  هم 
رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر 
معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.

در آخر، متذکر می شویم که بیگمان ُحسن اجرای این قانون با رصد و 
نظارت بموقع هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی، سازمان 
بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور به واقع خواهد نشست.

به بهانه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
رفتن یا نرفتن؛ مسئله این است!
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نامه  هفته  خوانندگان  و  مخاطبان   
استفاده  با  توانند  می  سیلک  مردم 

شماره  09162850642 از  تلگرام 
ارتباطی    خط  پست و  و   55456384

mardomesialk@gmail. الکترونیکی    
خبری  پایگاه  به  مراجعه  همچنین  و   com
www.payk-sialk.  پیک سیلک به آدرس
ir نظرات ، 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.

مشکل معلولین برای عبور از خیابان
جز  به  رجایی  شهید  خیابان  طول  تمام  سالم.  با 
است.  بسته  نقوی  بیمارستان  روبروی  بریدگی 
برای  ویلچری  معلولین  عبور  را جهت  محلی  یک 
رد شدن از عرض خیابان در نظر بگیرید. چندبار 
چه  با  را  خدا  بندگان  این  مردم  ام  دیده  حاال  تا 

دردسری از دو طرف خیابان عبور داده اند. 
0913...7107

جاده مشهد اردهال
مشهد  جاده  در  قبل،  ماه  :سالم،  محسنی  اقای 
اردهال یک نفر جان خودش را از دست داد. ضمن 
گرفت.  نظر  در  باید  را  رانندگان  احتیاط  اینکه 
مسئولین هم اگر می ببینند مشکل از جاده است 
نسبت به رفع آن اقدام کنند تا دیگر شاهد چنین 

صحنه های دلخراشی نباشیم.

طرح سی پِی
c-(باسالم، لطفا گزارشی هم در مورد طرح سی پی
pay( و تابلوهایی از آن که در خیابان شهید بهشتی 

و بابا افضل نصب شده بنویسید.9872...0913

مراقب نوشته هایتان باشید
سالم بر دست اندر کاران هفته نامه مردم سیلک/ 
فامیلی  روابط  درباره  مطلبی  قبل  های  شماره  در 
در ادارات نوشته بودید. بهتر بود نویسنده، از اسم 
مستعار استفاده می کرد تا یک وقت اذیتتان نکنند!

0938...7417
اینکه به فکر ما هستید ممنونیم.  از  پاسخ: سالم، 

نگران نباشید. چون؛
گر ما ز سر بریده می ترسیدیم

در محفل عاشقان نمی رقصیدیم

صدای مردم سیلک

مسعود قرائتی/ آخرین روزهای آبان ماه 24 الی اول آذرماه هفته 
کتاب کشور بود و طبیعتا پایتخت کتاب یعنی شهر ما امسال حرفی 
برای گفتن داشت. از این رو شورای اداری شهرستان نیز تحت تأثیر 
وزش این نسیم فرهنگی قرار گرفت تا این نوبت شورای اداری به 
شکل و شمایل همایشی پرمخاطب و پرسخنران در فرهنگسرای 
مهر تشکیل شود که در رأس آن مهمان ویژه ای همچون معاونت 

فرهنگی وزیر ارشاد شرکت جوید.
به همین علت کلیه سخنرانی و مباحث، حول و حوش محور فرهنگی شهر 

می چرخید. شما را به خواندن گزیده ای از این مراسم دعوت می نمائیم...
 

شورای اداری پر گوینده و پر مستمع 
فرهنگسرای  سالن  در  مقرر  ساعت  در  اداری  شورای  خوشبختانه 
مهر شکل و شمایل خود را گرفت اما کسی که دیر به جلسه رسید 
همانا مهمان ویژه این مراسم بود که در میانه سخنان امام جمعه 

شهر وارد گردید. 

تبریک امام جمعه به مناسبت مدال آوری بانوان ورزشکار پیروزی 
حماس و آتش سوزی در کالیفرنیا

اولین سخنران شورای اداری شهرستان آیت اهلل نمازی امام جمعه کاشان بود. 
در  بانوان محجبه کشور  آوری  مدال  برای  تبریک  و  ایشان ضمن خرسندی 
مسابقات بین المللی و پیروزی های اخیر حماس در مقابل رژیم اشغالگر قدس، 
آتش سوزی در کالیفرنیای آمریکا را به آتش قهر الهی تشبیه نمود و گفت: حضور 
و پیروزی بانوان محجبه کشورمان بار دیگر نشان داد که حجاب محدودیت 
نیست بلکه مصونیت است. وی در مورد پاسخ موشکی حماس به صهیونیست 
ها نیز گفت: یک نتیجه این پاسخ حماس همین است که صهیونیست ها، نه 

تنها حمله را متوقف کردند بلکه خود برای آتش بس پیش قدم شدند.
عضو فقهای خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش عصر غیبت را عصر 
آماده باش، عصر آزمون های سخت و آزمایش در برابر فتنه ها دانست و گفت: 
در این عصر آدمهای مدعی امامت و مهدویت زیاد پیدا می شوند که تاکنون نیز 
تعداد زیادی در این رابطه دستگیر و زندانی شده اند. وی گروه گرایی شیعه را 

در این دوران از بزرگترین خطرات دانست.

ساداتی نژاد: مطالبه گری یک وکیل
 سخنران بعدی جلسه ساداتی نژاد بود که شانه به شانه معاون وزیر نشسته بود و 
الحق که به وظیفه حرفه ای اش یعنی نمایندگی مجلس عمل کرد او از تعارف 
کم کرد و به مبلغ افزود و گفت: در این شهر مسئولیت داده اند ولی اختیار در 
جیب خودشان است و ما خواهان اختیار بیشتری از استان هستیم همانگونه که 
در حوزه میراث فرهنگی گردشگری کارهایی شده است و از اصفهان جدا و 

مستقیماً به تهران وصل شده اند. 
ساداتی افزود: اداره ارشاد استیجاری است و االن مالکش تقاضای تخلیه دارد. 
ندارد. 20۵ مسجد و  زیادی  تفاوت  نفری  با یک شهر صد هزار  بودجه شهر 
کانون هایش انتظار کمک دارند. اینجا ظرفیت فرهنگی باالتری دارد که باید 
البته ما به او رای داده ایم.  انتقال بدهید.  به آن رسیدگی شود. شما به وزیر 
ظرفیت کاشان با مراکز استانها برابری می کند و حتی از بعضی از مراکز استان 

ها بیشتر است.
این نماینده مجلس با اینکه پایتختی کتاب را نشانه عدالت دانست اما تا حدودی 
نیز جلوی آن عالمت سوال گذاشت و متقاباًل تقاضای بودجه بیشتری نمود و 
گفت: حوزه فرهنگ و ارشاد اگر کاشان را مستقل تر ببیند به کل کشور کمک 

کرده است.
 او اضافه نمود: در حوزه هفته نامه ها و نشریات نیز کمک کنید. چرا آگهی های 
ثبتی را به نشریات اصفهان می دهند؟ این را بدهید به چهار تا نشریه محلی که 

بتواند ادامه حیات بدهد. 
ساداتی نژاد سهم کاشان را از صدا و سیما و بودجه بسیار ناچیز خواند و آن را 
با سهمیه قمصر سمیرم و بادرود برابر دانست و در پایان گفت: این ها چیزهایی 

است که مردم را اذیت میکند.

فرماندار محجوب..!/ گردشگر به جای فرش
سخنان فرماندار طبق معمول کوتاه اما نافذ بود. او گفت: بیش از آنکه خودم 
را سیاسی بدانم فرهنگی می دانم. 2 ماه است که در خدمتم به کارخانه ها سر 
زدم و مشکالت را بررسی نمودم. به ادارات به صورت سرزده سرکشی نموده 
ام، آنان را موظف کردم کارنامه شش ماهه گذشته و برنامه شش ماهه آینده را 
ارائه کنند. مرتضایی اما در پایان نسخه دیگری برای صنعت کاشان مخصوصًا 
فرش پیچید. او ابراز داشت: فرش دارد مسئله پیدا می کند و این مسئله نباید 
مانند وابستگی کشور به نفت شود، ما به جای صنعت و فرش باید در رونق 
به سراغ  این هدف شخصا  به  نیل  برای  داد  ادامه  و  فعال شویم  گردشگری 
مسئولین رفتم و به آنان گفتم در تقسیم و هدایت گردشگران خارجی، کاشان را 

مد نظر بگیرند و گردشگران را به سمت این شهر هدایت کنند.

دفاع غیر قابل قبول معاون فرهنگی وزارت ارشاد؛
قصور هست تقصیر نیست

در این میان کسی که کمتر از همه صحبت کرد همانا سوژه اصلی جلسه یعنی 
معاون وزیر ارشاد بود. گویی کمرویی یک مهمان و غربت زدگی وی باعث 

گردید تا او نتواند دفاع قابل قبولی در مقابل گالیه ها 
و درخواست های میزبان داشته باشد. دکتر محسن 
گرفته  صورت  های  کوتاهی  قبول  ضمن  جوادی، 
گفت: بخشی از آن ناشی از ضعف رفتارهاست. چه 
می شود؟  بسته  نهادها  دست  که  افتد  می  اتفاقی 
فرهنگ  حوزه  چالش های  از  بخشی  داد:  ادامه  وی 
مشاغل  برای  را  باالیی  بودجه های  است.  تقنینی 
کوچک روستاها اختصاص داده اند اما اشتغال های 
حوزه فرهنگ نادیده گرفته شده است. وی در مورد 
مناسبت هفته کتاب نیز گفت: ما از مناسبت ها و واژه 
ها خیلی استفاده می کنیم ولی باید کتاب خوانده شود 

تا حال خوشی پیدا کند. 
جوادی در پایان سخنانش گفت: ضمن اینکه قبول 
ارشاد  و  فرهنگ  بودجه  نوع  در  نارسایی هایی  دارم 
نیز صرف  آن  درصد   80 این  بر  عالوه  دارد،  وجود 

یارانه های فرهنگی می شود. این یک محدودیت است 
اما کوتاهی از جانب فرهنگ و ارشاد صورت نمی گیرد اگر کوتاهی شده قصور 

است و تقصیر نیست.

شهردار: اینهمه بی تفاوتی بر عنوانی به این بزرگی، مگر شک 
دارید؟

در آستانه به هم ریختگی پایانی جلسه بود که شهردار کاشان از میان جمعیت 
کرد.  جذب  و  جلب  خود  به  را  همه  توجه  سخنانش  با  و  رفت  سن  روی  به 

دبیرخانه  از  جلسه  این  در  کاش  ای  گفت:  راد  ابریشمی 
که  می شد  خواسته  شهرداری  یعنی  کتاب  پایتخت  اجرایی 
گزارشی را از اقدامات پایتختی کتاب و آنچه صورت گرفته 
ارائه دهد. ابریشمی گفت: چرا اینقدر بی تفاوتی از پایتخت 
پایتختی  که  ندانند  مدیران  که  است  حیف  هست؟  کتاب 
ادامه داد: اگر کاشان  کتاب چه کرده است. سپس شهردار 
پایتخت کتاب شده ، برای بودجه نبوده و اصواًل نیازی به 

این بودجه ها نیست...
همین  گفت:  پارازیت(  یک  با  مجلس  نماینده  اینجا  )در 
هم  شهردار  دهند.  نمی  چیزی  کاشان  به  هم  جورش 
بالفاصله جواب داد: اتفاقاً می خواهم که همین را بگویم که 
کاشان هیچ نیازی به این 100 تومان یا 200 تومان ندارد و 
اگر کاشان پایتخت کتاب شده به واسطه پیشینه و مردمان 
خوب امروزش است. به سبب مولفان و نویسندگان نامدارش 
را  افرادی  نیز  نمود در حال حاضر  بوده است. وی تصریح 
داریم که 6 هزار جلد کتاب خوب در کتابخانه شخصی خود 
دارند و ناشران و کتابفروشانی را داریم که واقعا در اجرای 
پایتختی کتاب مساعدت کردند. سعید ابریشمی در پایان بار دیگر گفت: گله 
اصلی من این است، چرا اینهمه بی تفاوتی بر این عنوان بزرگ کاشان وجود 
چرا  پس  داریم،  باور  را  این  اگر  داریم؟  شک  کتاب  پایتختی  به  مگر  دارد؟ 
رفتارهای ما نسبت به اصلی ترین مبانی فرهنگی که کتاب و کتابخوانی است 
آنقدر خنثی، بی تفاوت و سرد است؟ شهردار در پایان گفت: اما هنوز دیر نیست 
و برنامه ها ادامه دارد. چون جامعه ای که در آن نجوای کتابخوانی به گوش 
رسد، فریادهای ناهنجاری و بی اخالقی به گوش نمی رسد و آن جامعه گرفتار 

جهل و بدعت نمی شود.

نتیجه: شهردار و نماینده مجلس هر دو صحیح می فرمایند
در باب اینکه شهردار با بلند نظری و سخاوت می گوید: کاشان نیازی به این 
بودجه ها ندارد و نماینده مجلس در میان صحبت شهردار، عنان از کف داده 

می گوید:" همینجوریش هم بودجه نمی دهند.  هر دو صحیح می فرمایند" .
همه  با  ها  شهرداری  دارد  بخشنده  را  مرد  مداخل  اند  گفته  قدیم  از  چون 
بدهکاری دست مبارکشان در پول و بودجه است. گزاف از خالیق می ستانند 
و حاتم وار خرج و برج و بخشش می کنند. پس طبیعی و پر واضح است که در 
حوزه فرهنگ که هزینه هایش با کوچک ترین 
پروژه های شهرداری برابری می کند و حتی از 
آن هم کمتر است، خودش هزینه کند و در مقابل 
معاون وزیر ارشاد، تقاضایی برای بودجه نکند و 
این  در  تری  بنیادی  های  درخواست  عوض  در 
حقیقتا  که  هایی  درخواست  باشد.  داشته  زمینه 

درمانگر و الزمه یک فرهنگ بیمار است.
آن  تبع  به  و  ارشاد  اداره  دستگاه  دیدگاه  از  اما 
ابتدا از سوء تغذیه  نماینده مجلس این بیمار در 
رنج می برد، پول برای دارویش می خواهد پس 
طبیعی است که دستی برای بودجه جلوی دولت 
دراز کند، که اگر چنین نبود و وزارتخانه و ادارات 
ارشاد استان و شهرستان نیز دستی در درآمد یا 
این  و  روز  این  در  می داشتند  بودجه  از  سهمی 
اجرایی  دبیر  کاشان-  شهرداری  نه  مجلس، 
پایتخت کتاب- بلکه خود اداره ارشاد بود و امروز به جای شهردار رئیس ارشاد 
کاشان سخنران پایانی شورای اداری می بود. نه اینکه رئیس ارشاِد پایتخت 

کتاب به خود اجازه ندهد که به روی سن برود.
و سخن آخر اینکه این قضاوت مانع و منافی این نیست که باید اقدامات و 
هزینه های دستگاه شهرداری در حوزه کتاب و کتابخوانی و کال فرهنگ را 
مدنظر داشت و سپاسگزار آن بود و برای دخل و خرج و موفقیت این پدرخوانده 

فرهنگی، دعای خیر نمود.

وزن کشی فرهنگی در شورای اداری با داوری حضار

مردم سیلک/نشست خبری برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی کشور 
در تاریخ 23 آبان 97 در هتل سرای عامری های کاشان برگزار شد. این 
نشست با حضور تعدادی از اهالی قلم و سخنرانی معاون وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، رئیس خانه کتاب کشور، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه 
ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  ارشاد،  وزارت  کتابخوانی  و  فرهنگی  ریزی 
ارشاد  اداره کل  ای  رسانه  و  فرهنگی  معاون  و  اصفهان  استان  اسالمی 
دو  با  حالی  در  مراسم  این  است؛  بذکر  الزم  پذیرفت.  صورت  اصفهان 
ساعت تأخیر برگزار شد که خبرنگاران و اصحاب رسانه در موعد تعیین 
شده حاضر شده بودند که مسئولین ضمن عذرخواهی از این بابت دلیل 
آن را طول کشیدن برنامه های قبلی مثل بازدید از زندان کاشان عنوان 

کردند.

14 هزار ناشر و 18 هزار نفر اهل قلم در کشور وجود دارند
معاون فرهنگی وزارت ارشاد درخصوص اعتباراتی که به پایتخت کتاب 
ایران اختصاص داده می شود عنوان کرد: شهری که به عنوان پایتخت 
کتاب ایران انتخاب می شود اینطور نیست که اعتبار مستقیم داشته باشد 

بلکه بخش عمده فعالیت وزارتخانه بحث حمایتی است.
محسن جوادی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برنامه 
های فرهنگی کاشان را چطور می توان با بودجه 20 میلیون تومانی اداره 
ارشاد آن برگزار کرد گفت: ممکن است به شکل مستقیم و بودجه جاری 
نباشد ولی در عوض تفاهمنامه های زیادی داریم. مثاًل یک نمایشگاهی 
که برگزار می شود حداقل صد میلیون یارانه آن نمایشگاه داده می شود. 
البته اینکه اصل بودجه ادارات فرهنگ و ارشاد کشور کم است را قبول 

دارم و ما درحال تغییراتی در این زمینه هستیم. 
وی تعداد ناشرین کشور را چیزی حدود 14 هزار تا و تعداد مؤلفین و اهل 
قلم را 18 هزار نفر اعالم کرد و گفت: مشابه صندوق هنر را برای حمایت 
از حوزه نویسندگان و مؤلفان دنبال می کنیم که نتایج خوبی داشته است.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد خاطرنشان کرد: نوع دیگر حمایت این است 

که ما فضای کسب و کار فرهنگی را طوری رونق دهیم که دیگر احتیاجی 
نباشد که بیاییم تسهیالت بدهیم. نشر ایران اآلن یک نشر بسته ای است، 
یعنی فقط با فضای داخل کشور ارتباط دارد. نمی تواند بیرون از کشور 
برود. درحالی که این امکان وجود دارد، یعنی اطرافمان جاهایی هستند 
تواند رونق خوبی داشته  ما می  نویسندگان  فارسی  آثار  که حتی همین 
باشد و یا صنعت چاپ ما به آن خدمات بدهد. ولی مشکالت قانونی و 
کنیم  می  دنبال  که  اصلی  مشغولیتهای  از  یکی  که  دارد  وجود  اداری 
گشودن فضاهایی است که بتواند چه در زبان فارسی و چه در نشر ایران 

به زبان بین المللی مؤثر باشد.

حمایت های بیمه ای و بُن مجانی کتاب به پدیدآورندگان
رئیس خانه کتاب کشور گفت: شش هزار نفر از نویسندگان، مترجمین، 
تصویرگران و ویراستاران را عضو صندوق حمایت از هنر هستند که در 
آنجا مباحث بیمه ای شان پیگیری می شود. این نیست که صرفًا کمک 

مالی باشد بلکه تسهیالتی هم برای آنها درنظر گرفته می شود.
نیکنام حسین پور یادآور شد: در ایام نمایشگاه بین المللی تهران بیش از 
امور فرهنگی بن کتاب در  از پدیدآورندگان توسط معاونت  نفر  ده هزار 
اختیارشان قرار می گیرد. درحقیقت علیرغم اینکه چند سالی است که بن 
مجانی کتاب در سیستم وزارت حذف شده اما تنها قشری که بن مجانی 
می گیرند فقط اهالی قلم هستند که از طریق خانه کتاب انجام می شود.

وی در مورد سیاست گذاری و بودجه ارشاد هم تصریح کرد: اداره ارشاد 
قرار است سیاست گذاری و برنامه ریزی و خط مشی حوزه فرهنگ را 
معین کند. قرار نیست که همیشه خودش بودجه خرج کند. بلکه در حوزۀ 

اجرا، سایر نهاد ها مثل شهرداری آن را اجرا می کنند.

میانگین سرانه مطالعه هر نفر در کشور 12 دقیقه است
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت ارشاد 
اظهار داشت: آخرین پژوهش در مورد سرانه مطالعه کشور در سال 94 

است و میانگین مطالعه ما در روز 12 دقیقه برای هر نفر می باشد که 
باتوجه به فضای مجازی و رسانه و نشر الکترونیک مطمئنًا تغییر کرده و 

سال دیگر مشخص و به اصحاب رسانه اعالم خواهد شد.
بین  ریزی  برنامه  مسابقه  یک  را  کتاب  پایتخت  برنامه  حیدری  ابراهیم 
کتاب،  پایتخت  برند  آوردن  دست  به  واقع  در  گفت:  و  دانست  شهرها 
خودش امر مادی و معنوی است و همین برند می تواند برای یک شهر 
مشارکت، درآمد و اعتبار بیاورد. آن اعتباری که مستقیم و غیر مستقیم 
یک  میلیونی   10 بودجه  شهرها  بعضی  در  آورد  می  کتاب  پایتختی 
است. همچنین حمایت  داده  افزایش  میلیون هم  تا 400  را  شهرستانی 
میلیون  میلیون حواله کتاب و 30  تا ۵0  تقریبا  اوایل سال  مستقیم هم 

جهت راه اندازی و فعالیت دبیرخانه به آن شهر داده می شود.
که  دارد  هم  امتیازاتی  کتاب  پایتختی  کرد:  خاطرنشان  حیدری  ابراهیم 

کشور  شهرهای  کل  میان  در  کتاب  هفته  افتتاح 
یکی از آن است که امسال در شهر کاشان برگزار 

شد.
ها  حمایت  به  نگاه  نوع  باید  افزود:  ادامه  در  وی 
ساختی  زیر  کارهای  سمت  به  و  کرد  عوض  را 
و  نویسنده  به  بخواهیم  اینکه  بجای  یعنی  رفت. 
تسهیالت  باید  بدهیم  مستقیم  یارانه  کتابفروش 
ارائه کرد. همچنین  با مشارکت بخش خصوصی 
وزارت ارشاد و دولت نیز بایستی به سمت همان 

نظارت، ارزیابی و برنامه ریزی اش برگردد.

فرهنگی-هنری  فعالیت های  بودجه  رقم 
پایین است

اداره  اصغر مختاری معاون فرهنگی و رسانه ای 
کل ارشاد اصفهان نیز ضمن بیان سخنان کوتاهی 
در مورد اعتبارات ادارات ارشاد استان عنوان کرد: 

حدود  سال  در  پرسنل  مزایای  و  حقوق  دارد.  فصل  هفت  جاری  بودجه 
300 میلیون تومان می شود. اما آن چیزی که در قالب اعتبارات واگذاری 
فصل  است  فرهنگی-هنری  های  فعالیت  انجام  و  خصوصی  بخش  به 
پنجم می باشد که قطعًا این رقِم پایینی است. اما سیاست وزارتخانه به 
اصل واسپاری و واگذاری است. مثاًل نمایشگاه برگزار می کنند و یک 
سری کمک هایی صورت می گیرد که خیلی محسوس نیست ولی در 

بحث یارانه و امکانات قابل مالحظه است.

نقش آفرینی علما و حوزه های علمیه در زمینه کتاب
یک  کتاب  پایتختی  گفت:  اصفهان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
رقابت خوبی را در فعال کردن شهرها ایجاد کرده که به یک نقطه برسند 

و این هدف بزرگی است و فکر می کنم موفق هم بوده است.
محمد علی انصاری ضمن اشاره به اینکه کاشان بواسطه حضور علما و 
حوزه های علمیه در حوزه کتاب نقش آفرینی کرده اذعان داشت: ما هر 
چه جلو می رویم نیازها جلوتر از ما می دوند و بیشتر می شوند و در حوزه 

فرهنگ هر چه تالش می کنیم دیگران هم علیه ما تالش می کنند.

باحضور مسئولین کشوری و استانی؛

نشست خبری برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی سال 97 در کاشان برگزار شد

و  ارشاد  اداره  دستگاه  دیدگاه  از 
به تبع آن نماینده مجلس، دستگاه فرهنگی 
از سوء تغذیه رنج  ابتدا  بیمار،  شهر بسان یک 
.پس  خواهد  می  دارویش  برای  پول  می برد. 
جلوی  بودجه  برای  دستی  که  است  طبیعی 
دولت دراز کند. که اگر چنین نبود و وزارتخانه 
نیز دستی  و شهرستان  استان  ارشاد  ادارات  و 
در  می داشتند  بودجه  از  سهمی  یا  درآمد  در 
کاشان-  شهرداری  نه  مجلس،  این  و  روز  این 
اداره  خود  بلکه  کتاب-  پایتخت  اجرایی  دبیر 
ارشاد بود و امروز به جای شهردار رئیس ارشاد 
بود.  اداری می  پایانی شورای  کاشان سخنران 
خود  به  کتاب  پایتخت  ارشاِد  رئیس  اینکه  نه 

اجازه ندهد که به روی سن برود.

با خرید اشتراک
 هفته نامه مردم سیلک

 از مطبوعات محلی حمایت کنید
هزینه اشتراک ساالنه15 هزار تومان
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