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ادامه از صفحه2:
ناظم رضوی اولین شهردار و صدرائیه اولین فرماندار

ــد ناظم رضــوی«  ــته، »ســید محم ــا در ســال گذش و ام
ــه  ــه نخســتین اقام ــود ک نخســتین شــهردار کاشــان ب
دعــوی در طــول تاریــخ کاشــان علیــه یــک رســانه را 
بــه نــام خــود ثبــت کــرد. ایــن شــکایت پــس از انتشــار 
فیــش حقوقــی یــک کارمنــد شــهرداری در کاشــان نیوز 
صــورت گرفــت و جالب توجــه این کــه کارمنــد مذکــور 
بیــش از یک ســال در شــهرداری کاشــان دوام نیــاورد و 
بــا اعــام نارضایتــی شــهردار بــا ایــن ادبیــات که»نمــره 
خوبــی بــه عملکــرد مدیــران کنــار گذاشته شــده 
ــد! و وی  ــر برکنارش ــدادی دیگ ــراه تع ــد« هم نمی ده
را بــه مبــدأ خــود بازگردانــد. ایــن در حالــی بــود کــه 
ــتفاده از  ــرای اس ــن وی ب ــدن و رفت ــود آم ــه می ش گفت
تجربیــات وی و ایجــاد ســازوکاری ویــژه! در شــهرداری 

کاشــان بــوده اســت!

ــه  ــان- ک ــابق کاش ــدار س ــه« فرمان »ابوالفضــل صدرائی
ــخ  ــری از تاری ــح و خب ــه توضی ــدون هرگون ــان و ب ناگه
ــود! و ناگهــان ســراز معاونــت  و جغرافیــا حذف شــده ب
ــهردار  ــار ش ــز در کن ــران درآورد نی ــرق ته ــای ش آبف
ــا شــکایت  کاشــان، نخســتین فرمانــداری اســت کــه ب
ــی از  ــوان یک ــود را به عن ــام خ ــان ن ــه آرم از هفته نام
ــه  ــرده اســت. البت ــت ک ــوزه ثب ــن ح نخســتین ها در ای
ــی  ــروی انتظام ــابق نی ــده س ــی فرمان ــرهنگ صفای س
کاشــان نیــز شــکایتی از آرمــان طــرح کــرده بــود کــه 
ــرد. ــر ک ــود صرف نظ ــکایت خ ــی از ش ــل ابتدای در مراح

معتمدآریا، یک تهرانی در کاشان
از میــان اشــخاص غیرسیاســی »فاطمــه معتمدآریــا« بــا 
ــی ســکوت  ــم »یحی ــد فیل ــرای نق ــان ب حضــور درکاش
نکــرد« کاشــان را بــه آســتانه خبــری بــرد و درحالی کــه 
نیــروی انتظامــی در حفــظ امنیــت وی به خوبــی انجــام 
ــدم  ــداری از ع ــت فرمان ــت وق ــرد، سرپرس ــه ک وظیف
ــورای  ــی در ش ــل تصمیم ــه دلی ــور وی ب ــوز حض مج
فرهنــگ عمومــی خبــر داد و اگرچــه شــایعاتی در 
ــر  ــه از وی در براب ــانی ک ــا کس ــورد ب ــوص برخ خص
مهاجمــان محافظــت کردنــد، شــنیده شــد امــا تاکنــون 
علنــاً هیــچ مدیــری در خصــوص ایــن ماجــرا توبیــخ و 

ــه اســت. ــرار نگرفت ــورد ســؤال ق م
در کنــار پرونــده معــروف بــه »زانتیــا« از پرونــده یکــی 
ــع  ــه از مناب ــا« ک ــه »معتمدآری ــه ب ــن حمل از متهمی
ــون  ــده، تاکن ــه بازداشت ش ــد ک ــنیده  ش ــمی ش غیررس

ــری منتشرنشــده اســت. خب

اقدام هاشمی طاهری اصولگرایان را به دو دسته تقسیم 
کرد

ــا  ــود کــه ب ــی ب ــر ســال جــاری جنجال ــن خب -مهم تری
ــیون  ــس کمیس ــری«، رئی ــمی طاه ــی هاش ــعار »عل ش
فرهنگــی شــورا و رئیــس شــورای اصول گرایــان کــه بــه 
ــان تأسیس شده اســت  ــی کاش ــه فعل ــام جمع ــکار ام ابت

ــم خــورد. رق
حضــور »مجیــد انصــاری« در کاشــان و اعــام مخالفــت 
ــث  ــن آن باع ــه طنی ــعاری ک ــا ش ــری ب ــمی طاه هاش
انشــقاق در جبهــه اصول گرایــان کاشــان و تقســیم 
ایشــان بــه دو گــروه اقلیــت و اکثریــت شــد، اعتــراض 
بنیان گــذار شــورای اصول گرایــان بــا تعبیــر »شــعارهایی 
ــی  ــت مصل ــد حیثی ــرداده ش ــد نف ــوی چن ــه ازس ک
ونمازجمعــه کاشــان وکاشــانی ها ودارالمؤمنیــن کاشــان 
را زیرســؤال بــرد« را برانگیخــت تــا انــذاری باشــد، برای 
اقلیــت اصول گرایــان کــه شــایع گردیــده قصــد دارنــد 
شــهردار کاشــان را قبــل از انتخابــات آتــی مجلــس از 
گردونــه سیاســی دور کننــد تــا ســاداتی نــژاد حداقــل از 

بیــن اصولگرایــان رقیــب جــدی نداشــته باشــد!

ساداتی نژاد از محمود صادقی شکایت کرد
تهــران،  نماینــده  »محمــود صادقــی«  -اظهارنظــر 
بودجــه  هزینه شــدن  موضــوع  دو  خصــوص  در 
ــزد  ــک نام ــتاد ی ــان در س ــگاه کاش ــیه های دانش بورس
یــک  انتخاباتــی ریاســت جمهــوری و خودکشــی 
دانشــجوی دانشــگاه کاشــان بحرانــی را ایجــاد کــرد کــه 
بایــد منتظــر پس لرزه هــای آن بــود و یکــی از آثــار آن 

ــود. ــرده ب ــان از نامب ــده کاش ــکایت نماین ش

ــانی، از  ــر اطالع رس ــدون ه ــه ب ــل صدرائی ابوالفض
فرمانــداری بــا کارنامــه ای غیرقابــل  قبــول رفــت و 
تاکنون هیــچ اطالعی از چگونگی فرمانــداری وی و 
علــت رفتــن - یــا شــایعه برکنــاری- نــه از جانب 
ــئولین  ــک از مس ــوی هیچ ی ــه از س ــودش و ن خ

کاشــان بــه شــهروندان ارائــه نشــده اســت.

حقوق بان

خواب دوره طالیی  یا  رویایی که تعبیر نشد!

کاشان امروز در سبد فرهنگی خانواده شما
جهت اشتراک دو هفته نامه کاشان امروز با هزینه پستی رایگان با 

شماره 09131613913 تماس حاصل بفرمایید.
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ادامه از صفحه4:
از کــی تصمیــم بــه نوشــتن ایــن اپــرا 

گرفتید؟
حــدود ۱۰ مــا پیــش شــروع بــه نــگارش 
ــا  ــتانه ب ــت دوس ــک نشس ــردم و در ی ک

جنــاب ســجادی ایــن کار کلیــد 
ــه  خــورد، مــن ســه مــاه ب

ــب  ــات مناس ــال ابی دنب
ــودم. ب

حــدوداً ســه مــاه هــم 
بــه دنبــال کتاب هــا و 
منابــع تفســیر معتبر 
کــه بتوانــم یــک 
ــه  ــی ارائ ــر اقتباس اث

بدهم جســتجو 

ــخه های  ــی نس ــه بررس ــد ب ــم و بع کردی
ــمس و  ــوان ش ــف از دی ــدد و مختل متع
ــاف  ــا اخت ــم ت ــوی پرداخت ــوی معن مثن
ــیم.  ــرده باش ــی ک ــم بررس ــات را ه ابی
بعدازایــن هــم یــک گام فراتر گذاشــته و 
بــه کتابخانه هــا رفتــه و به بررســی کتب 
خطــی پرداختــه و حتــی بــه متونــی کــه 
پســر موالنــا در ابتــدا نامه نوشــته مراجعه 
کردیــم تــا روایتــی جدیــد عرضــه کنیــم و 
درواقــع از اواخــر تابســتان مــا یــک متــن 
ــروع  ــر روی آن ش ــه ب ــتیم ک ــی داش نهای
بــکار کردیــم و بیــش از یک صد جلســه 
هــم تمریــن کردیم بــرای رســاندن 

ــه اجــرا. کار ب
ــن  ــدر در ای ــگاه چق دانش
زمینــه به شــما کمــک کرد؟
ایــن  همین کــه  دانشــگاه 
فرصــت را بــرای مــا فراهــم 
ــا  ــون و خط ــا آزم ــرد ت ک
داشــته باشــیم بهتریــن 
کمــک بــود. همین کــه 
فرصــت رشــد را بــه یــک 
ــن  ــد ای ــجو می دهن دانش
ــت. ــری اس ــک مؤث کم
هــم  طرفــی  از  امــا 
دانشــگاه  از  انتظاراتــی 
شــاید  کــه  هســت 
باشــد،  زیاده خواهــی 
ــک  ــی و کم ــارات مال انتظ
و حمایت هایــی کــه نیــاز 
ــا  ــت و م ــکار اس ــه آن آش ب
ــه  ــم مشــکاتی داشــتیم ک ه
بــه لطــف خداونــد و بــه مــدد 
حضــرت موالنــا این مشــکات 

هــم برطــرف شــد. مســئولین دانشــگاه هم 
ــد. ــک کردن ــا کم ــه م ب

امــا بر ســر گفتــن ســالن بــرای تمریــن به 
مشــکاتی برخوردیــم کــه البتــه بازدارنــده 
نبودنــد کــه کار را مختــل کنند، مســئولین 
لطــف کردنــد و حضــور ایشــان در کنــار ما 
بســیار ارزشــمند بــود. مابعــد از ســه چهار 
ــن  ــا ای ــالن آزادی را ب ــتیم س ــال توانس س
حجــم از مخاطــب پرکنیــم، تئاتــر در ایــن 
ســالن آن چنــان رونــق نداشــت امــا بــا این 
ــی را  ــگ و جالب توجه ــور پررن ــرا حض اپ

شــاهد بودیــم.
چقــدر در ایــن فضــای سیاســی ایــن 

کار شــما مــورد اســتقبال واقــع شــد؟
وقتــی صحبــت از هنــر می کنیــم، درواقع با 
بخــش عظیمــی از جامعــه که به سیاســت 
جــاری زندگــی می کننــد روبــرو هســتیم، 
ــر فرهنــگ تمرکــز  ــا بیشــتر ب ــع م بالطب
ــار  ــه اقش ــم هم ــعی کردی ــم و س کردی
جامعــه جــذب کنیــم و نشــان دادیــم کــه 
تنهــا قشــر خاصــی تعلــق بــه ایــن فضــای 
ــای  ــبختانه تفکره ــد و خوش ــری ندارن هن
مختلفــی در ســالن حاضــر شــدند و مــن با 
کمــک یــک گــروه خــوب و بســیار صادق 
توانســتم افــراد را از اقشــار متعدد به ســالن 
ــان. ــای سیاسی ش ــارغ از دیدگاه ه ــاورم ف بی
جنــاب بامــداد، چــه نمــره ای بــه 

می دهیــد؟ خودتــان 
ــاده ای  ــره فوق الع ــتانم نم ــه دوس ــن ب  م
ــه  ــی ک ــت گروه ــه هم ــن ب ــم، م می ده
پشــت مــن بودنــد کار برجســته ای در این 
شــرایط ســنی کردیــم امــا نمــره اصلــی را 
بــه مخاطبــی می دهــم کــه بــا عشــق مــا 
را تشــویق کردنــد و کســانی کــه مکــرر به 

مــا می گفتنــد مــا بــا دیــن ایــن کار عاشــق 
موالنــا شــدیم. تقدیــر و امتیــاز بــاال بــرای 
آن هاســت. رســالتی کــه بــر دوش ماســت 
ترویــج فرهنــگ و هنــر حــال بــه وســیله 
تئاتــر یــا اپــرا یــا موســیقی اســت و در حد 
وســع خودمــان تــاش می کنیــم و خــود را 

ــم. ــاز نمی دانی ــره و امتی ــق نم الی
ــه  ــدم ک ــش دی ــگام نمای ــن در هن م
پــرده در ابتــدای نمایــش کنــار نمی رفت 
و مشــکل دیگــر هــم دســتگاه های 
کنتــرل نــور و صــدا بــود کــه در داخــل 
ســالن قرارگرفتــه بــود، مشــکالتی از این 

دســت هــم داشــتید؟
ــه  ــان ک ــی در کاش ــکلی اصل ــد، مش ببینی
ــن  ــم نیســت ای ــه دانشــگاه ه ــص ب مخت
اســت کــه ســالن مناســبی بــرای اجــرای 
ــه  ــال ک ــم و ح ــر نداری ــیقی و تئات موس
صحبــت از اپــرا می کنیــم یعنــی تلفیقــی از 
تئاتــر، موســیقی و ادبیات که بالطبع ســالنی 
نیــاز داریــم کــه در شــرایط فنــی خــاص 
باشــد اما متأســفانه از این دســت مشکات 
زیــاد داشــتیم و حتــی در آخریــن شــب ما 
مجبور شــدیم پــرده را دســتی کنــار بزنیم؛ 
ــه در  ــود ک ــه ش ــا توج ــه این ه ــد ب و بای
حیــن نمایــش ذهــن بازیگــر و مخاطــب را 

درگیــر نکنــد.
ــک  ــرای ی ــرای اج ــاید ب ــالن آزادی ش س
جنــگ شــادی مناســب باشــد، امــا بــرای 
ــرای  ــود ب ــتعداد موج ــه اس ــخگویی ب پاس
یــک تئاتــر، یــک اپــرا یــا یــک کنســرت 

ایــن ســالن مناســب نیســت.

برای آینده چه برنامه ای دارید؟
ــه کار  ــروه ب ــن گ ــا همی ــردا ب ــه از ف البت
جدیــدی فکــر خواهیــم کــرد و امیدواریــم 
ــنواره های  ــه جش ــن کار را ب ــم همی بتوانی

ــم. تخصصــی هــم ببری

برای شما آرزوی موفقیت می کنم.
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تقویم

ــم در ســال ۱382* 5 دی جشــن کریســمس ] 25  ــرزه ی ب 1 دی روز میــاد خورشــید؛ جشــن خــرم روز، نخســتین جشــن دیــگان * 5 دی ســالروز زمیــن ل
December [ * 5 دی ســالروز شــهادت آشــو زرتشــت، اَبَراِنســان بــزرگ تاریــخ * 8 دی دی بــه آذر روز، دومیــن جشــن دیــگان *12 دی جشــن آغــاز ســال 

نــو میــادی ] January ۱ [ * 15 دی دی بــه مهــر روز، ســومین جشــن دیــگان * 18 دی والدت امــام حســن عســکری علیــه الســام ] 8 ربیــع الثانــي [ * 
20 دی وفــات حضــرت معصومــه ســام اهلل علیهــا ] ۱۰ ربیــع الثانــي [ *20 دی ســالروز قتــل امیرکبیــر بــه دســتور ناصرالدیــن شــاه قاجــار * 23 دی دی بــه 

دیــن روز، چهارمیــن جشــن دیــگان * 27 دی اجــرای توافــق نامــه ی برجــام

قاب امروز

تاش برای ظاهر مدرن به بهای مرگ بافت سنتی-بلوار فاطمیه 

اولین جلسه هم اندیشی مدیران نشریات 
مکتوب و مجازی کاشان برگزار شد

ــران  ــی مدی ــریات، بی توجه ــادی نش ــکات اقتص مش
ــی  ــی در ط ــات محل ــت از مطبوع ــی و عدم حمای دولت
ســال ها علــت بــی سروســامانی و انگیــزه تشــکیل ایــن 

ــوده اســت. جلســه ب

ــوت مدیرمســئول نشــریه  ــا دع ــه ب ــن جلســه ک در ای
ــر  ــود عــاوه ب ــوز برگزارشــده ب ــک کاشــان نی الکترونی
مدیــران مســئول هفته نامــه آرمــان، محمدامینــی، 
ــی،  ــد نظافت ــی، محم ــن محبت ــمس حس ــه ش هفته نام
نشــریه دارالفنــون، هفته نامــه مــردم ســیلک، محمــود 
قامــت، ماهنامــه جــوان کویــر حســن خــوش چشــم، 
هفته نامــه طوبــی، صــادق صدقگــو و دو هفته نامــه 
ــوز،  ــان نی ــک کاش ــریه الکترونی ــروز و نش ــان ام کاش
ســعید غالمیــان بــا حضــور عبــاس شــافعی، ســردبیر 
کاشــان نیوز و محمد حســنی ســردبیر شــمس کاشــان 
ــی  ــکات صنف ــون مش ــو پیرام ــد گفتگ ــکیل گردی تش
ــه  ــده ب ــای مطرح ش ــکل گرفته و راه حل ه ــریات ش نش

ــته شــد. بحــث و بررســی گذاش
در ادامــه ایــن جلســه محمــود قامــت گفــت: در کاشــان 
ــای  ــود کانون ه ــی وج ــه یک ــود دارد ک ــکل وج دو مش
تبلیغاتــی اســت کــه بــا اســتناد به یــک تبصــره برخاف 
ــی را  ــای تبلیغات ــرعت کانون ه ــه س ــهرها ب ــر ش دیگ
ــن کانون هــا وجــود داشــته باشــند  ــا ای توســعه داده و ت
نبایــد توقــع داشــت کــه نشــریات پــا بگیرنــد و مشــکل 
ــز نمایندگــی روزنامه هــای سراســری هســتند  دیگــر نی
کــه بــدون ضابطــه در کاشــان جــوالن داده و در صورتــی 
ــریات  ــداد نش ــه تع ــراه و ب ــد هم ــا بای ــه ویژه نامه ه ک
ــک  ــا ی ــوند و تنه ــع می ش ــان توزی ــده در کاش توزیع ش

لوگــو و نــام هســتند کــه تابــع هیــچ قانونــی نیســتند.

دکتــر محبتــی ضمــن ســخنانی از ادامــه ایــن نشســت ها 
اســتقبال کــرده و پیشــنهاد داد کــه بــا ایجاد شــدن تقویم 
مطبوعاتــی و گــرد هــم آمــدن نشــریاتی کــه فعــاً فعال 
هســتند بــا انتشــار نوبتــی و زمــان مشــخص هزینه هــای 

خــود را کــم کنند.

محمــد امینــی دغدغــه اصلــی مطبوعــات را شــکل گیری 
یــک نهــاد صنفــی دانســت و گفــت؛ نبــود یــک نهــاد 
ــکات  ــی مش ــمه اصل ــی سرچش ــه سیاس ــی و ن صنف
ــن  ــاد چنی ــه در ایج ــزود، اگرچ ــت. وی اف ــانه ها اس رس
فضایــی مــا هــم مقصــر بودیــم امــا واقعیــت ایــن اســت 
ــه اوضــاع  ــوده ک ــی هــم در کار نب ــن حمایت ــه کمتری ک

ــت. ــده اس ــه ش این گون

ــه  ــانه گل ــوری رس ــم، از خودسانس ــوش چش ــن خ حس
کــرده و بــا ذکــر مثالــی در خصــوص انتشــار نشــریات 
ــن  ــت ای ــات گف ــد انتخاب ــی مانن ــری در زمانهای سراس
ــاس از دور  ــی حس ــی را در زمان ــریات محل ــار نش رفت
فعالیــت خــارج کــرده و بــا اســتفاده از نــام روزنامه هــای 

ــد. ــات می زنن ــه مطبوع ــه ریش ــه ب ــری تیش سراس

محمــد نظافتــی نیــز ضمن ســخنانی گفــت، قرار نیســت 
ــا  ــات ب ــواده مطبوع ــای خان ــد، اعض ــاد کاری بکن ارش
یکدیگــر هماهنــگ و همــراه نیســتند و بــرای موفقیــت 
بایــد رســانه صرف نظــر از دیــدگاه سیاســی و حزبــی در 
کنــار یکدیگــر بــه هــدف ترقــی مطبوعــات بیندیشــند.

ــوان  ــان ت ــانه در کاش ــت، رس ــز گف ــو نی صــادق صدقگ
خــود را دســت کم گرفتــه و علیرغــم وجــود رســانه های 
ــانه  ــوز رس ــی و ســایت های فضــای مجــازی هن اجتماع
تــوان و جایــگاه خــود را حفــظ کــرده اســت وی نیــز بــه 
ــتان  ــری در شهرس ــریات سراس ــه نش ــور بی ضابط حض

معتــرض بــود.

ــن  ــرای ادامــه تشــکیل ای ــی ب ــن جلســه تصمیمات در ای
جلســات و راهکارهایــی بــرای حــل مشــکل اقتصــادی و 

صنفــی نشــریات اتخــاذ گردیــد.

آغاز به کار نخستین اتاق رسانه
ــر، در  ــانه و خب ــی رس ــی اهال ــی و هم افزای ــدف هم گرای ــا ه ــانه ب ــاق رس نخســتین ات

ــرد. ــاز ک ــدگل کار خــود را آغ ــردا در آران و بی ــه نســل ف ــه روزنام ــر ویژه نام دفت
ــه مناســبت آغــاز چهارمیــن ســال  ــی ایــن دفتــر رســانه ای کــه ب در برنامه هــای آت
ــرد،  ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــدگل، فعالی ــردا در آران و بی ــل ف ــه نس ــت ویژه نام فعالی
برگــزاری دورهمی هــای مطبوعاتــی و نشســت های تخصصــی و برنامه هــای آموزشــی 

ــی شــده اســت. ــر پیش بین ــانه و خب ــت رس ــا محوری ب

در ایــن دفتــر همچیــن از هم اکنــون شــماری از روزنامه هــا و مجــات سراســری ارایــه 
و بایگانــی می شــود و بــا افزایــش تعــداد نشــریات و نســخه های  بایگانــی شــده، آرشــیو 
ایــن دفتــر بــه مــرور تکمیــل و بــه عنــوان منبعــی از رســانه های مطــرح منتشــر شــده 

در دســترس عاقه منــدان و 
ــق قرارخواهــد گرفت. محقی

ــنده،  ــان« نویس ــر عربی »جعف
روزنامه نــگار و هنرمنــد جــوان 
آران و بیدگلــی کــه افــزون بــر 
ــری  ــابقه کار خب ــه س یک ده
و همــکاری بــا خبرگــزاری 
ــوری اســامی را  رســمی جمه
در پرونــده، و در حــال حاضــر 
دبیــری ویژه نامــه نســل فــردا 
در آران و بیــدگل و مدیریــت 
کانــال تلگرامــی نســل فــردا را 

بــر عهــده دارد، مدیــر ایــن اتــاق خبــر و دفتــر رســانه ای اســت کــه قصــد دارد بــا 
کمــک ســایر اهالــی خبــر و رســانه منطقــه آران و بیــدگل و کاشــان فعالیــت  خــود را 

ــد. ــت کن ــف و هدای ــترده تر تعری گس

کانــال خبــری نســل فــردا یکــی از ســریع ترین و موثــق و مســتندترین کانال هــای 
ــل  ــدون توس ــده، ب ــزار دنبال کنن ــه ۴ ه ــک ب ــا نزدی ــه ب ــه اســت ک ــری منطق خب
بــه برخــی ترفندهــای متعــارف جــذب کاربــر و صرفــا بــا اتــکا بــه شــاخص های 
ــه یــک منبــع معتبــر خبــری تبدیــل شــده و  عربیــان  حرفــه ای پوشــش خبــر، ب
تــاش کــرده اســت همــراه و همزمــان بــا توجــه بــه ظرفیــت رســانه   مکتــوب، از 
ظرفیــت رســانه های برخــط نیــز غافــل نباشــد و بــه مــوازات هــم بــرای گســترش 
ــرده  ــاش ک ــوزه ت ــر دو ح ه

اســت.

ــا خرســندی  کاشــان امــروز ب
فــراوان از آغــاز فعالیــت اتاق 
رســانه در آران و بیــدگل، بــا 
ــه  ــد ک ــام می کن ــان اع اطمی
آثــار و بــرکات خیــر ایــن 
ــه  ــته ب ــه برجس ــدام و توج اق
یکــی از برتریــن شــاخص های 
ــود را در  ــه زودی خ توســعه ب
توســعه همه جانبــه منطقــه 

ــد داد. نشــان خواه

*آیا نصب تابلوی »پارک = پنچری« جرم است؟

ــارک = پنچــری«  ــا تابلــوی »پ ــار ب ــا کنــون یــک ب حتمــا ت
مواجــه شــده ایــد و یــا قصــد نصــب آن را جلــوی درب منزل 
خــود را داشــته ایــد باید بدانیــد که مــاده 669 قانــون مجازات 
اســامی می گویــد: »هــر گاه کســی دیگــری را بــه هــر نحــو 
تهدیــد مالــی کنــد، اعــم از اینکــه بــه ایــن واســطه تقاضــای 
انجــام امــر یــا تــرک فعلــی را نمــوده یــا ننمــوده باشــد بــه 
مجــازات شــاق تــا 7۴ ضربــه یــا زنــدان از دو مــاه تا دو ســال 
محکــوم خواهد شــد.« همچنیــن »طبق مــاده 2۴ قانــون مدنی 
هیــچ کــس نمــی توانــد کوچــه و خیابــان هایــی که بن بســت 
یا مســدود نیســت را تحــت تملک قــرار دهــد. بنابراین نصب 
هــر گونــه تابلو پــارک ممنــوع، یا تهدیــد به پنچــری خودروها 
در کوچــه و خیابــان هــای شــهر جــرم محســوب مــی شــود 
و مــی تــوان از متخلفیــن در دادســرا شــکایت کــرد.«  و ایــن 
تابلــو فقــط بایــد روی در پارکینــگ و اگر جــای دیگــر از دیوار 
خانــه بزنیــد و پــارک کــردن در آن محــل را نیــز بــرای مردم 
ممنــوع کنید اگــر شــهرداری یا نهادهــای مربــوط دیگر باخبر 

شــوند بــا متخلــف برخــورد می کننــد.
*در ایــن صــورت بــا خــودرو هــای مزاحــم جلــوی منــزل 

چــه کنیــم؟ 
اگــر شــخصی مــدام خــودرو را طــوری پــارک مــی کنــد کــه 
شــما نمــی توانیــد از رمــپ وارد شــدن بــه پارکینــگ اســتفاده 
کنیــد، بایــد از آن عکــس بگیریــد در ســاعت هــای مختلــف 
و بــا عنــوان ایجــاد »مزاحمــت و ممانعــت از حــق« در دادســرا 
شــکایت کیفــری کنیــد. اگــر هــم ماشــین غریبــه ای جلــوی 
ــا شــماره ۱۱۰تمــاس  پارکینــگ پــارک کــرد، مــی توانیــد ب
بگیریــد.از نظرپلیــس  چــه پنــج دقیقــه چــه یــک ســاعت، 
فرقــی نمی کنــد تخلف، تخلــف اســت. براســاس قانــون پارک 
کــردن خــودرو مقابــل درب منازل شــهروندان مصــداق توقف 
در محــل ممنــوع بــوده و تخلف محســوب می شــود و جریمه 

هــم دارد.


