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کالهبرداری با شگرد 
دعانویسی و رمالی 

 تالش برای غلبه فرع بر اصل یا برونداد سیاستگذاری های غلط آموزشی؟

درهیاهوی همخوانی یک آهنگ بی مایه
 بی گمان از آفت های فضای مجازی یکی هم آن است که با گستره ی وسیع مخاطبان خود ناگهان موضوعی فرعی و دست چندم را به بحرانی بزرگ 
تبدیل می کند. بحرانی که حتی می تواند ادامه کار و فعالیت یک وزیر را هم به چالش بکشد. مانند داستان این روزهای محمد بطحایی - وزریر آموزش و 

پرورش- که حقیقتأ نمی داند با موضوع انتشار گسترده کلیپ همخوانی یکی از آهنگ های بی مایه ِی آن...

با خودتان چند چندید؟! 
از همایش توسعه 

گردشگری منطقه در قم،
 تا پلمپ شهر زیرزمینی!
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همایش گرامیداشت 
»روز شورا«

 با طعم »اعتراض«!
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همایش تجلیل از محمد 
اخوان فینی)سرشار( 

برگزار شد
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 افتتاح نخستین 
فرهنگسرای ویژه بانوان 

در کاشان

به بهانه حادثه سیل و فوت دو نفر
توسعه مشهد اردهال در 
گرو حل اختالفات مرزی

50 نفر در امتحانات 
انجمن خوشنویسان 

شرکت کردند

طنز پردازان کاشانی 
میهمان نطنزی ها شدند
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 چند نامی ها و بدنامی های
 یک خیابان

نقش جیب و سفره مردم 
در اقتصاد دولتی!

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

آنان در بخش خبرنگار افتخاری و با نام و مشخصات نگارنده در نشريه به چاپ برسد.
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