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فدراسیون کشتی میزبانی مسابقات 
باشگاه های جهان را از کاشان گرفت

فدراسیون کشتی سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران را 
برای میزبان چهارمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان 

انتخاب کرد.
این درحالی است که مسئوالن سیاسی و مدیریت شهری کاشان روز گذشته 

صراحتا اعالم کردند که آماده همکاری با این فدراسیون هستند.
سایت فدراسیون نوشته است »با عنایت به مذاکرات فراوان صورت گرفته و دو 
جلسه مالقات حضوری مسئوالن ارشد فدراسیون کشتی با مدیران سیاسی و 
ورزشی شهر کاشان و در نهایت در نظر گرفتن مهلت پایانی، برای فراهم آوردن 
شرایط میزبانی از سوی مدیریت این شهرستان، امکان تحقق این میزبانی میسر  
نشد. توسعه کشتی کشور از برنامه های اصلی سازمان  مدیریت کشتی کشور 
بوده  و همواره تالش کرده است با کمترین درخواست، میزبانی را به مناطق 
مختلف کشور واگذار نماید، لذا ضمن قدردانی از مردم عزیز شهر تاریخی و 
مذهبی کاشان، شهرداری کاشان بویژه شهردار محترم، نیروی انتظامی  این 
شهرستان و مسئوالن هیئت کشتی این شهر که با کمک برخی خیرین،  تمام 
تالش خود را برای برعهده گرفتن میزبانی این رقابت ها بکار بستند، از آنجا که 
در فاصله یک هفته ی مانده به آغاز مسابقات،  فدراسیون می باید نسبت به 
نهایی کردن شهر  میزبان )علی رغم گذشت بیش از دو هفته و گرفتن فرصت 
های بسیار(  اقدام کند، بدینوسیله سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی 
آزادی تهران، بعنوان محل برگزاری  رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های 

جهان در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه انتخاب شد.
امید می رود شهر کاشان و مردم صاحب فرهنگ و صمیمی این شهر،  که در 
مرحله ی فینال رقابت های لیگ کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور، علی رغم 
برخی نواقص،  تالش کردند میزبانی مناسب در این مسابقات  باشند،  در آینده 

میزبانی یکی از تورنمنت های مهم بین المللی کشتی ایران را برعهده گیرند.«

پذیرش آگهی در هفته نامه
 »مـردم سیـلک«

 و پایگاه خبری» پیـک سیـلک«

55456384 -  85 

شش  رسانه ی کاشان لغو 
امتیاز شدند

بزرگ«،  »کاشان  پنهان«،  »بهشت  کاشان«،  »طوبی  نشریه های  نام 
سامانه  از  نیوز«  »کاسیان  و  »کاشانا«  خبری  پایگاه های  و  »دارالفنون« 

جامع رسانه های کشور حذف شده است....

دکتر جوادی : متقاضیان مجوز نشریه قبل 
از درخواست، مشکالت را در نظر بگیرند

شکـاف در ائتـالف؛  
شـایعـه یـا واقعـیت؟
دوره جدید شوراي اسالمي شهر با برتري لیست همدلي همراه بود به گونه اي که پنج نفر از اعضاي این لیست 
توانستند به شورا راه یافته و بدین ترتیب اکثریت آن را بدست آورند. این لیست حاصل ائتالف بخشي از اصولگرایان 
سنتي و معتدل با اصالح طلبان بود. بر همین اساس اصالح طلبان توانستند حسینععلي وکیل و مجید شمس را به 
شورا بفرستند. از آن طرف عالوه بر رسول زاده که از میانه شوراي قبلي راه خود را از دوستان سابقش جدا کرده 
بودو  خود را به اصولگرایان منتسب به بیت آیت اله یثربي نزدیک نموده بود به همراه  علیرضا پورعسگري و مصطفي 

صفحه2کردمیل از سوي دیگر این ائتالف به شورا راه یافتند.
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دو قاتل در كاشان به دارمجازات آويخته شدند

پورتال خبري کاشان/ مقارن طلوع آفتاب صبح روز چهارشنبه 
زندان  محوطه  در  مسلمان  فرد  عمدي  قتل  جرم  به  قاتل  دو 

کاشان به دار مجازات آویخته شدند.
گفت وگوي  در  امروز  صبح  کاشان  شهرستان  دادستان  معاون 
اختصاصي با پورتال خبري کاشان، با اعالم این خبر، گفت: این 
دو حکم با تأسي از آیات قرآن و آیه ۱۷9 سوره بقره ››َو لَُکْم 
تَتَُّقوَن‹‹ و در اجراي  لََعلَُّکْم  أُولِي الْلْباِب  الِْقصاِص َحیاٌة یا  فِي 
آرا صادره از دادگاه کیفري استان اصفهان دو محکوم به قصاص 
نفس، پس از اتمام تشریفات قانوني و استیذان از ریاست قوه 
قضائیه صبح امروز با حضور مقامات ذیصالح قانوني و اولیاء دم 

مقتولین به اجرا درآمد.
به گفته وي، علیرغم تالشهاي بعمل آمده براي مصالحه،  به 
دلیل اصرار اولیاي بر قصاص، تالشهاي انجام شده نتیجه نداد.

معاون دادستان شهرستان کاشان، گفت: این اطالع رساني در 
راستاي ماده 20 آئین نامه اجراي احکام سلب حیات و... و غیره 

بعمل مي آید.
الزم به توضیح است بعد از چندین فقره قتل در منطقه کاشان، 
مردم این شهرستان از قوه قضائیه و رسانه ها  خواستار اطالع 

رساني برخورد قوه قضائیه با مجرمین بودند. 

آغاز طرح "پايیزه كتاب" در هشت 
كتابفروشی كاشان

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان از آغاز طرح پاییزه 
روز کتابگردی در ٨ کتابفروشی شهرستان  با  کتاب همزمان 

خبر داد.
پاییزه  افزود:  طرح  این خبر  اعالم  با  مقدم  مصطفی جوادی 
دوم  پنجشنبه  از  دفتری ست...«  ورقش  »هر  شعار  با  کتاب 
تا  و  آغاز می شود  با سراسر کشور در کاشان  آذرماه همزمان 
بیان  با  وی  داشت.  خواهد  ادامه  شهرستان   در  ماه  دی  دوم 
روز  نخستین  در  می توانند  کتاب  به خرید  عالقه مندان  اینکه 
آغاز این طرح و به مناسبت روز کتابگردی، کتاب های خود را با 
تخفیف 30 تا 35 درصدی خریداری کنند گفت: دومین طرح 
پاییزه کتاب با تخفیف 20 تا 25 درصدی در کتابفروشی های 
عضو طرح در کاشان  آغاز می شود و کتابفروشان در اولین روز 
این طرح و به مناسبت روز کتابگردی کتاب های خود را با ۱0 

درصد تخفیف بیشتر عرضه می کنند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان با بیان اینکه هدف 
فرهنگ  ترویج  و  مطالعه  سرانه  ارتقاء  طرح ها  این  اجرای  از 
کتابخوانی در میان همه اقشار جامعه به ویژه کودکان و نوجوان 
است تصریح کرد: اجرای طرح های فصلی توجه عموم مردم 

رابه کتاب جلب میکند.
وزارت  توسط  تخفیف  این  یارانه  اینکه  بیان  با  مقدم  جوادی 
شد  یادآور  می شود،  پرداخت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
و  دارند  مشارکت  مذکور   طرح  در  کاشان  کتابفروشی   ٨
عالقمندان به کتاب میتوانند از :  خانه کتاب ، کتاب سرای 
مرسل، ساربوک ، شهر کتاب ، کتابخانه کاشان شناسی آیت 
کودکان  فکری  پرورش  کانون   ، نوین  ادبستان   ،  ، غروی  اهلل 
و نوجوانان و کتابفروشی  اندیشه شهر  مراجعه و از تخفیف 

خریدبهره مند گردند.

چهار جايگاه سوخت cng برون شهری 
كاشان از طريق مزايده به بخش خصوصی 

واگذار شد

مردم سیلک:جلسه مزایده 4۱ جایگاه سوخت متعلق به شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی ایران در ۱4 استان کشور، سه 
خصوصی  سازمان  محل  در  سالجاری  آبانماه  ام  سی  شنبه 
سازی برگزار شد. در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول 
کشید 2۱۱ تقاضا برای 4۱ جایگاه عرضه شده، وجود داشت. 
فراروده  پخش  ملی  شرکت  به  مربوط  سوخت  جایگاه  چهار 
بود  شده  عرضه  مزایده  این  در  کاشان-  ناحیه   – نفتی  های 
جایگاه  شد.  مواجه  متقاضیان  سوی  از  خوبی  استقبال  با  که 
های سوخت »مشکات  شرقی«، »مشکات غربی« در محدوده 
بزرگراه کاشان-قم و جایگاه های »سان آرای شمالی« و »سان 
آرای جنوبی« در محدوده بزرگراه کاشان-نطنز واقع شده اند. 
برای این چهار جایگاه در مجموع 40 پاکت پیشنهاد قیمت به 

سازمان خصوصی سازی رسیده بود.
مزایده  پایه  قیمت  با  شرقی«  »مشکات  جایگاه  برای   
۶،24٨،9۶2،500 ریال ۱5 پیشنهاد رسیده بود که در نهایت 
پیشنهاد یکی از متقاضیان با قیمت 2۱ میلیارد ریال به عنوان 
برنده مزایده انتخاب شد. جایگاه »مشکات غربی« نیز با  قیمت 
پایه  ۶،۱92،4۶2،500 ریال با ۱5 پاکت مورد استقبال قرار 
گرفت که در نهایت به قیمت حدود ۱9 میلیارد ریال فروخته 

شد. 
جایگاه های سوخت محدوده بزرگراه کاشان – نطنز در مجموع 
20 تقاضای خرید داشت. »جایگاه سان آرای شمالی« با قیمت 
پایه .4،5۱۶،4۶2،500 ریال و »جایگاه سان آرای جنوبی« با 
قیمت پایه 4،4۱۶،4۶2،500 ریال به ترتیب هر کدام ۱۱ و 9 
مشتري حقیقي و حقوقي داشت. جایگاه سان آراي شمالي با 
قیمت 20/۶ میلیارد ریال و سان آراي جنوبي با قیمت ۱4/2 
میلیارد ریال فروخته شد. شرایط پرداخت بهاي معامله همه 
جایگاههاي فوق به صورت 30 درصد نقد و مابقي آن به صورت 

اقساط ۶ ماهه و به مدت 4 سال است.

خبر

محسن عرفان اظهار کرد: سامانه تاکسیرا از امروز در کاشان با هدف 
ارتقای امنیت و باالتر بردن کیفیت سفر شروع به کار می کند. وی 
عهده  بر  مسافر  “امنیت  شعار  با  تاکسیرا  سامانه  اینکه  به  اشاره  با 
هزینه، سهولت  کاهش  کرد:  تاکید  پردازد،  فعالیت می  به  ماست” 
سفارش، گزارش مدیریتی، پرداخت مستقیم و الکترونیک  به وسیله 
کاشان کارت، امنیت و کیفیت باالی سفر از مزیت های این سیستم 

به شمار می رود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان 
با بیان اینکه بالغ بر ۶50 تاکسی گردشی در کاشان مجهز به کاشان 
 ۱00 طرح    این  نخست  مرحله  برای  یادآورشد:  اند،  شده  کارت 
تاکسی اختصاص داده شده است که عالوه به کاشان کارت مجهز به 
نرم افزار ویژه تاکسیرا و ناوبران آموزش دیده هستند. عرفان افزود: 
نام در دفتر  با ثبت  توانند  بیسیم می  و  تاکسی گردشی  رانندگان 
مخصوص این واحد و شرکت در کالس های آموزشی،  کد ویژه این 
سرویس را دریافت کنند. وی با بیان اینکه در بسیاری از شهرهای 
کشور سامانه های مشابه این سامانه مشغول به کار هستند، تصریح 

کرد: با توجه به اینکه تاکسی یک وسیله نقلیه عمومی است و دارای 
عالمت شناخته شده است و با در نظر گرفتن پیشرفت فناوری و نیاز 
شهروندان به سرعت بیشتر در خدمت رسانی، این سازمان نسبت به 
ارائه خدمات الکترونیک و به کار گیری سامانه تاکسیرا اقدام کرد .

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان 
افزود: طبق دستور العمل مستقیم مرکز تنظیم ارتباطات و مقررات 
رادیویی کشور مبنی بر تغییر رویه سامانه های تاکسی بیسیم، این 
سیستم جای خود را به سامانه هایی مانند تاکسیرا می دهد و یکی 
از اهداف راه اندازی تاکسیرا جذب خودروهای ۱33 و تغییر کاربری 

آن ها است.
عرفان  با توجه به اینکه 500دستگاه تاکسی در ناوگان تاکسیرانی 
کاشان نوسازی شده است، بیان کرد: تا پایان سال تمامی تاکسی 
به  را  و جای خود  روند  می  کنار  از چرخه خدماتی  فرسوده  های 

تاکسی های جدید می دهند. 
استفاده  برای  می توانند  کاشانی  شهروندان  کرد:  نشان  خاطر  وی 
، نسبت   http://yon.ir/taxira لینک  به  مراجعه  با  این سامانه  از 

برای کسب  اقدام کنند، همچنین  اندروید آن  اپلیکیشن  دانلود  به 
خرداد جنب   ۱5 میدان  در  واقع  مرکزی  دفتر  به  بیشتر  اطالعات 
تماس   554۶55٨٨ تلفن  شماره  با  یا  و  مراجعه  شهرداری  ستاد 

حاصل کنند.

پایگاه های  و  »دارالفنون«  بزرگ«،  »کاشان  پنهان«،  »بهشت  کاشان«،  »طوبی  نشریه های  نام   
خبری »کاشانا« و »کاسیان نیوز« از سامانه جامع رسانه های کشور حذف شده است.

 بر اساس ماده ۱۶ قانون مطبوعات صاحب امتیاز رسانه موظف است ظرف ۶ ماه پس از صدور 
پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی  و دادن فرصت 
پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود. بر اساس این ماده، انتشار 
نامنظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه باشد، موجب لغو پروانه  می شود. هیأت نظارت، 

مرجع تشخیص موجه بودن یا موجه نبودن عذر رسانه هاست.
گفتی است، تا کنون از 23 مجوزی که به نام کاشان اخذ شده بود تنها 5 نشریه مکتوب و 5 سایت 

اینترنت آنهم با شرایطی نابسامانی منتشر می شد.

دکتر جوادی : متقاضیان مجوز نشریه قبل از 
در خواست، مشکالت را در نظر بگیرند

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان طی گفتگوی کوتاهی با خبرنگار مردم سیلک درباره لغو 
امتیاز ۶ رسانه کاشان گفت: دادن مجوز نشریات، نظارت و لغو امتیاز آن و همچنین راستی آزمایی 
نشریه از طریق سامانه انجام میگیرد. کسانی که متقاضی ثبت هستند باید زیرساخت های آن را 

فراهم و تیم حرفه ای خود را آماده کنند آنگاه اقدام به اخذ مجوز نمایند. 

این قاعده شامل حال کاشان هم میشود در شهر ما نیز اخذ مجوز و لغو آن سراسری شده است. 
دکتر مصطفی جوادی افزود: رسانه های زیادی در این لیست بودند اما آنها مدارک خود را مبنی 

بر ادامه کار ارائه دادند و رفع نقص نمودند و موفق هم شدند. 
دکتر جوادی درباره عارضه ای که دامان این مطبوعات را گرفته می گوید: طبق قانون، وزارتخانه 
تا ۶ ماه فرصت می دهد تا نشریه مدتی را که برایش ثبت شده ) هفته نامه، ماهنامه، سالنامه(  

آن را چاپ و منتشر کند. 
علت مشکل پیش آمده برای این نشریات این بوده است که شماره چاپ شده نشریه را برای اعالم 
وصول به ارشاد ارسال نکرده اند برخی از نشریات هم تاکنون هیچ شماره ای را چاپ نکردند!! 
اگرچه مرجع تصمیم گیرنده خود وزارتخانه بوده است اما نشریاتی که منتشر کرده اند ولی در 
سامانه اعالم وصول نکرده اند مستنداتی ارائه نمایند تا ما رفع اشکال کنیم. همانطور که دو نشریه 
دیگر بودند که چاپ شده بود اما اعالم وصول نشده بود ما پادرمیانی کردیم و رفع اشکال شد و از 
لغو امتیاز آنها جلوگیری به عمل آمد. جوادی درباره وضعیت فعلی مجوزها گفت: االن مثل سابق 
نیست در مدتی که این ۶ نشریه لغو امتیاز شده افراد دیگری درخواست داده اند که امتیاز بگیرند. 
در سطح کل کشور ماهیانه ممکن است 50 لغو امتیاز صورت بگیرد و ٨0 مجوز جدید صادر گردد. 
در کاشان نیز در مقیاس کوچکتر  وضع به همین منوال است. رییس ارشاد کاشان در پایان گفت: 
به نظر می رسد که نشریات لغو مجوز شده  تیم الزم را برای ادامه انتشار یک نشریه ندارند.  بعضی 
از آنها مدت یک سال میگذرد که حتی یک شماره نشریه هم بیرون نداده اند و از این فراتر، از 
زمان گرفتن امتیاز اصال یک شماره هم چاپ نکردند. جوادی به همه متقاضیان اخذ مجوز نشریه 

پیشنهاد نمود "قبل از درخواست امتیاز، مشکالت را در نظر بگیرند" .

شش رسانه ی کاشان لغو امتیاز شدند

شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتشنشانی  سازمان  مدیرعامل 
آبان ماه ۶۱ مورد   کاشان گفت: آتش نشانان  کاشانی در 
آتش سوزی  و ۱۱2 حادثه  را تحت پوشش قرار داده اند.  
 محمد مسعود چایچی با اعالم این خبر، اظهارکرد: منازل 
وباغی  زراعی  اراضی  سیکلت،  وموتور  خودرو  مسکونی، 
ترین  و مهم  ترین  پرحریق  از  وحریق ضایعات والستیک  

موارد این ماه بوده است.
های  سوزی  آتش  علل  مهمترین  از  اینکه   بیان  با  وی   
رخ داده  می توان به  اتصالي برق ، گسترش حریق های 
درآبان  گفت:  کرد،  اشاره  ایمنی  رعایت  عدم  و  کوچک 

موردحادثه جداگانه  در۱۱2  کاشانی  نشانان  آتش   9۶ ماه 
رفع  خودرو)محبوسی(،  و  منزل  درب  کردن  باز   : شامل 
و  موذی  جانوران  و  مار  گیری  زنده   ، حلقوی  خطراشیاء 
حیوانات وحشی و خانگی، رها سازی اشخاص در تصادفات، 
افتادگی و رفع خطر نشست زمین شرکت کردند وبه  آب 

شهروندان امداد رساندند.
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتشنشانی  سازمان  مدیرعامل 
نجات  ازهموطنان  این مدت ۱05نفر  کاشان گفت: درطی 
حوادث  این  همچنین  شدند،  4٨نفرمصدوم  و  شدند  داده 

جان یک هموطن را نیز گرفته است.

مديرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ايمنی شهرداری كاشان خبرداد:

 پوشش عملیاتی 173 حادثه توسط آتش نشانان درآبان ماه کاشان

»تاکسیرا« از دوم آذرماه در کاشان راه اندازی شد

همدلي  لیست  برتري  با  شهر  اسالمي  شوراي  جدید  دوره 
لیست  این  اعضاي  از  نفر  پنج  که  اي  گونه  به  بود  همراه 
را  آن  اکثریت  ترتیب  بدین  و  یافته  راه  شورا  به  توانستند 
بدست آورند. این لیست حاصل ائتالف بخشي از اصولگرایان 
سنتي و معتدل با اصالح طلبان بود. بر همین اساس اصالح 
به  را  شمس  مجید  و  وکیل  حسینعلي  توانستند  طلبان 
شورا بفرستند. از آن طرف عالوه بر رسول زاده که از میانه 
شوراي قبلي راه خود را از دوستان سابقش جدا کرده بودو  
خود را به اصولگرایان منتسب به بیت آیت اله یثربي نزدیک 
نموده بود به همراه  علیرضا پورعسگري و مصطفي کردمیل 

از سوي دیگر این ائتالف به شورا راه یافتند.
شهر  شوراي  اکثریت  آوردن  بدست  با  رسید  مي  نظر  به 
توسط این لیست، ماه عسل این گروه تازه شروع شده باشد 
اما با مجموع اتفاقاتي که پیرامون انتخاب شهردار پیش آمد 
و انرژي زیادي را از این گروه گرفت خیلي زود این دوران 

به چالش بعدي پیش رو  نوبت  انتخاب شهردار  از  تمام شد. پس 
معاونت  سطح  در  مدیران  جابجائي  و  انتصابات  یعني  لیست  این 
ها و سازمانهاي تابعه شهرداري بود. پس از تعیین برخي مدیران 
از   هایي  زمزمه  آرام  آرام  جوان،  شهردار  توسط  شهرداري  ارشد 

نارضایتي بروز کرد. 
ابتدا این نارضایتي در الیه هاي پایین تر لیست همدلي، ستادهاي 
داشتند  سهمي  لیست  این  پیروزي  در  که  کساني  و  تبلیغاتي 
شروع شد. پس از آن گروه هاي اثرگذار راي دهنده نیز به صف 
مدیرعامل  انتخاب  در  نارضایتي  این  بروز  اوج  پیوستند.  ناراضیان 
دو  یک  طي  کرد.  پیدا  نمود  شهرداري  ورزشي  فرهنگي  سازمان 
ماه اخیر موضوعاتي همچون سهم خواهي از پست هاي مدیریتي 

و  قول  به  همدلي  لیست  اعضاي  از  برخي  توجهي  بي  شهرداري، 
قرارهاي قبل از انتخابات، نقش یکي از اعضاي راه نیافته به شورا 
و  شهرداري  هاي  گیري  تصمیم  و  تحوالت  در  همدلي  لیست  از 
برخي  پرده  پشت  معامله  وي،  توسط  سایه  شهردار  نقش  ایفاي 
اعضاي لیست همدلي بر سر پست هاي کلیدي در شورا، تحمیل 
به  تهدید  و  در شهرداري  انتصابات  قضیه  در  در شورا  برخي  نظر 
دلمشغولي  آنان،  نظر  به  تکمین  عدم  در صورت  لیست  از  خروج 
چند نفر به کسب و کار شخصي و به ویژه خرید و فروش زمین 
حاشیه  و  سکوت  شهر،  دار  آینده  مناطق  در  سازي  ساختمان  و 
نشیني یکي از چهره هاي موثر لیست همدلي طي ماه هاي اخیر، 
محافل  و  ها  گروه  در  متفاوتي  انتقادات  و  اظهارنظرات  دستمایه 
میزان  چه  است.اینکه  شده  حقیقي  و  مجازي  فضاي  در   موجود 

از این انتقادات و حرف و حدیث ها واقعیت دارد و تا چه 
ناآگاه  و  غافل  دوستان  یا  و  سیاسي  رقباي  شایعه  اندازه 
آنچه  اما  شد.  خواهد  مشخص  زماني  اندک  از  پس  است 
آن  شورا  اعضاي  ي  همه  اعضاي  باید  و  دارد  اهمیت  که 
که  کند  نمي  هم  تفاوتي  میان  این  در  و  کنند  رعایت  را 
عنوان  هیچ  به  که  است  آن  اقلیت  یا  باشند  اکثریت  در 
که  دهند  انجام  اقداماتي  و  گرفته  تصمیمات  ندارند  حق 
گیري  تصمیم  مرکز  مرکز  عنوان  به  شهر  شوراي  جایگاه 
هاي عقالني و غیرجناحي براي توسعه شهر تضعیف شود.
اعضاي  متوجه  سنگیني  مسئولیت  زمان  از  برهه  این  در 
لیست همدلي، به عنوان سکاندار اصلي اداره شهر ، است. 
و  انتخابات  از  قبل  آنها  هاي  صحبت  به  توجه  با  مردم 
انتقادات شان به نحوه تصمیم گیري هاي غیرکارشناسي 
و جناحي گروه حاکم بر شهرداري و به منظور تغییر وضع 
موجود آنها را به عنوان عضو شورا انتخاب کردند. اگر قرار 
باشد حال که بر سریر قدرت سوار هستند قول و قرارشان با مردم 
انتخاباتي خود رافرمواش کنند چهار سال بعد و در  و وعده هاي 

زمان انتخابات بعدي چه پاسخي خواهند داشت. 
هاي  رسانه  کنند  فراموش  را  آنها  وعده  خلف  مردم  اگر  حتي 
و مردم  بوده  ناظر  آنها  کار  بر  تیزبین  باني  مستقل همچون دیده 
را از این سوء استفاده هاي سیاسي و  جناحي و شخصي عده اي 
پیدا  را  نهایت همان سرنوشتي  در  و   آگاه خواهند کرد  در شورا 
خواهند کرد که اکثریت شوراي قبلي اکنون بدان دچار شده اند. 
فقط باید امیداوار بود حرف و حدیث هایي از جنس مطالب فوق 
صرفاً شایعه و ساخته و پرداخته رقباي سیاسي باشد که اتفاقاً در 

مقطع کنوني در سکوت معناداري به سر مي برند.

شکاف در ائتالف؛  شایعه یا واقعیت؟
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 مخاطبان و خوانندگان هفته نامه 
مردم سیلک می توانند با استفاده 
از شماره تلگرام 09۱۶2٨50۶42 
و   5545۶3٨4 ارتباطی  خط  و 
mardomesialk@gmail.    پست الکترونیکی
پیک  خبری  پایگاه  به  مراجعه  همچنین  و   com
نظرات   www.payk-sialk.ir آدرس   به  سیلک 
، دیدگاه ها و انتقادات خود درباره محتوای مطالب 
هفته نامه و هم چنین   اوضاع و احوال امور فرهنگی 
و  عمرانی شهر  و  اقتصادی   ، ، سیاسی  اجتماعی   ،

محله خود را با ما در میان بگذارند.

*مطالبات مردمی*
*زمانی که زلزله کرمانشاه آمد تنها گروه خونی 
مورد نیاز oمنفی بود من کارمندم و ساعت یک 
و بیست دقیقه رفتم بانک خون کاشان تا خون 
بدهم گفتند وقت تمام است می خواهم بگویم 
خسته نباشید پس شما چه هنری کرده اید و 
که  اید  داده  انجام  زلزله زدگان  برای  کاری  چه 
مثل هر روز ساعت ۱3 تعطیل و ساعت ۱4 در 
منزل باشید. از این سازمان انتظار بیشتری داریم 

 09۱3...۱٨4٨

* سالم به مردم سیلک ، نقد بی انصافانه ای به 
شهردار قبل شده است به نظرم موضع مخالفین 

ایشان سیاسی است ۱٨20...09۱3

* سالم و خسته نباشید به مردم سیلک، مطالب 
شماره قبل درباره شهردار سابق را خواندم گیرم  
پذیرفتیم که همه نقدها وارد و صحیح باشد. در 
نبود آقای مهندس محمد  آیا بهتر  این صورت 
تا خود  ابقا می شد  ناظم رضوی در پست خود 
جواب این همه بدهی را بدهد. او یا بر این مشکل 
فائق می آمد یا کار به جاهای باریک کشیده می 
شد و در مقابل محکمه عدالت قرار می گرفت در 
باور شما  این حالت موافقین ایشان نیز به این 
سرافرازانه  ایشان  چه؟   حاال  اما  رسیدند،  می 
به  مشغول  شهردار  سمت  به  دیگر  شهری  در 
دفاع  به  همچنان  نیز  طرفدارانش  و  است  کار 
از عملکرد او می پردازند. شهرداری فعلی جناب 
ابریشمی راد  نیز وارث این بدهی می شود. پیامد 
کم  و  کمبود  هرگونه  علت  که  است  این  دیگر 
کاری در شهر را به این بدهکاری حواله خواهند 

داد. 
حمید پناه

صدای مردم سیلک

مردم سیلک/ قزاآن در فاصله حدود 5 کیلومتری باال دست 
و جنوب قمصر، در محلی کاماًل کوهستانی قرار دارد. اهالی این 
روستا با اهالی قمصر و لتحر بر سر آب رودخانه، مدت ها بود که 
دچار اختالف شده بودند. با شکایت یکی از طرفین و ورود قوه 
قضائیه برای حل این چالش و صدور رأی توسط دادگاه عمومی 
کاشان، ظاهراً مسئله خاتمه پیدا کرده بود که اهالی قزاآن بر 
صالحیت و رأی دادگاه اعتراض می کنند بنابراین پرونده،برای 
بررسی مجدد به مرجعی باالتر یعنی دادگاه تجدیدنظر استان 
اصفهان راه می یابد. آنچه در زیر مي خوانید برگرفته از حکم 
دادگاه و چکیده اي از شرح اختالف و نتیجه رأي دادگاه است:

نظر اهالی قزاآن
عمده اعتراض آن ها این است که چشمه سارها و قنوات تأمین 
کننده آب رودخانه در اراضی و مزارعی واقع شده که آن مزارع 
از جمله مزرعتین »جوره« و »گرگش« درتصرف آنها می باشد 
و مضافاً تعدادی از اهالی قهرود، اراضی و مزارع فوق را به ثبت 
نامبردگان  آنها پالکهایی تعیین و سپس  اند که برای  رسانده 
پالک ثبتی را به قزاآنی ها واگذار کرده اند. در نتیجه عالوه بر 

تصرف اراضی و مزارع مالک رسمی و ثبتی آن نیز می باشند و بالتبع چشمه 
سارها و قنوات واقع در اراضی متعلق به آنان است. به عالوه اینکه از حیث 
مکانی به چشمه سارها و قنوات نزدیک تر هستند و به این لحاظ نسبت 
به اهالی قمصر و لتحر)روستاهای پایین دست( در استفاده از آب رودخانه 
حق تقدم دارند. همچنین مدعی هستند که قسمتی از صورتمجلس تحدید 
به  ماهوی  جهت  از  و  انجام  مربوطه  آگهی  در  مقرر  روز  از  خارج  حدود 

تصرفات و محدوده پالکهای ثبتی آنان تجاوز شده است.

نظر اهالی قمصر و لتحر
به اعتقاد آنها از قدیم االیام، آب رودخانه که حاصل از چشمه سارها و قنوات 
و خرده آبهای مندرج در صورتمجلس تحدید حدود و نزوالت آسمانی می 
قزاآنی ها در هر شبانه  بوده و  آنها  استفاده  آنان و مورد  به  باشد متعلق 
روز به مدت دو ساعت و بیست دقیقه-معادل چهارده ِسِرجه-، از یکی از 
لَتها)مقّسم های آب( از آب رودخانه استفاده می کرده اند و رودخانه در 
محل مورد اختالف دارای سه تقسیم گاه آب و هر تقسیم گاه دارای شش 
لَت بوده که قزاآنی ها به میزان فوق در هر 24 ساعت از یکی از لَتها حق 
رودخانه  ترتیب عمده آب  بدین  و  اند.  داشته  را  رودخانه  از آب  استفاده 
متعلق به آنها و مورد استفاده آنان بوده و در نتیجه چشمه سارها و قنوات 
و اَنهار مندرج در صورتمجلس تحدید حدود که منبع تأمین آب رودخانه 
است متعلق به آنان می باشد و نسبت به اراضی و محل هایی که چشمه 
سارها و قنوات در آن واقع شده ادعایی ندارند. و در رابطه با پالک های ثبتی 
مورد نظر قزاآنی ها اظهار داشته اند که تقاضای ثبت قمصری ها نسبت به 
حقابه رودخانه مقدم بر تقاضای ثبت قهرودی ها می باشد و حق تقدم مورد 
نظر قزاآنی ها را در استفاده آب رودخانه به دلیل نزدیک بودن به چشمه 
سارها و قنوات را قبول ندارند و مدعی هستند که آب رودخانه باید به همان 
روال معمول و مرسومی که از قدیم االیام وجود داشته مورد استفاده قرار 

گیرد و قزاآنی ها بیش از همان حقابه قدیمی، حق استفاده از آب رودخانه 
را ندارند که این موضوع در صورتمجلس تحدید حدود قید گردیده و بطور 
خالصه مدعی هستند صورتمجلس بر اساس نحوه تصرفات و میزان استفاده 
آنان از آب رودخانه تنظیم و سهم حقابه قزاآن مراعات شده و لذا خللی به 

حقوق آنان وارد نشده است.

شهود و مّطلعین دو طرف چه گفتند؟
شهود اهالی قمصر و لتحر که یکي از آنها شخصی است که حدود بیست 
سال میرآب-مسئول تقسیم کننده آب رودخانه- بوده است در این باره مي 
گویند: از قدیم االیام قزاآنی ها دو ساعت و بیست دقیقه در شبانه روز از 
یکی از لَتها در یکی از تقسیم گاه های آب مرسوم به مروارید یا محله یا 
چنبه از آب رودخانه استفاده می کرده اند و بقیه مدت آب رودخانه متعلق 
به روستاهای قمصر و لتحر بوده ولی قزاآنی ها بعد از انقالب بیابان ها را 
آب  گفتند  کم  کم  که  بطوری  زیاد شد  آنان  آب  و مصرف  کردند  صاف 
رودخانه کاماًل متعلق به آنها است و عماًل در حال حاضر تمام آب رودخانه 
را قزاآنی ها استفاده می کنند مگر اینکه مازاد داشته باشند که این مازاد 

برای قمصر و لتحر می آید. 
در طرف مقابل شهود اهالی قزاآن، بعضاً در رابطه با نحوه تصرف و چگونگی 
استفاده طرفین از آب رودخانه از قدیم االیام اظهار بی اطالعی کرده اند 
و بعضاً در این رابطه مطالبی عنوان نموده اند که با سایر دالیل و مدارک 

موجود و واقعیِت امر مغایرت دارد. 
مثاًل اظهار داشته اند آن مقدار از آب رودخانه که مازاد بر مصرف قزاآن بوده 
به مصرف قمصر و لتحر می رسیده که بنا به اطالعات حاصل از قرارهای 
معینه محل و نظریه کارشناسان متخصص امور آب و نامه مشروح و مفصل 
رئیس وقت اداره ثبت کاشان و وضعیت خاص جغرافیایی روستای قزاآن و 
کیفیت زمین و خاک و مقدار اراضی اولیه و قدیمی و شواهد موجود و میزان 
و ظرفیت آب مورد مصرِف این روستا از قدیم، خالف واقع بودن اظهارات 

این دسته از شهود ثابت است.
گزارش رئیس وقت اداره ثبت كاشان در سال 1327

»جوره« و »گرگش« مبداء و سرچشمه رودخانه قمصر می 
باشد و با سایر چشمه ها و قنوات نَهرعظیم رودخانه را تشکیل 
می دهد و بطرف قزاآن و قمصر سرازیر است و قزاآنیها یک 
ششم آن را طبق معمول گرفته و مابقی به قمصر و لتحر می رود 
و قمصری ها در سال ۱3۱۶ سهمیه خود را از مجاری مرقوم 
تعیین مشخصات  با  آن  نوبتی  آگهی  و  نموده  ثبت  تقاضای 
چشمه ها ِمن ُجمله چشمه های »جوره« و »گرگش« منتشر 
و  نبودن »جوره«  مزرعه  نداشته، همچنین  معارضی  و  شده 
»گرگش« مسلم است زیرا کوچکترین جهات و خصوصیات 
که الزمه مزرعه بودن است در این دو محل دیده نمی شود 
و متقاضیان ثبت این دو مزرعه حین تقاضا و فعاًل در مورد 
تقاضای خود، تصرف مالکانه ای نداشته اند و به همین علت 
برای تعیین حدود آن در وقت مقرر مربوطه علیرغم اطالع 
حاضر نشده اند و چون دو محل مزبور سرچشمه عمده آب 
رودخانه قمصر و لتحر است و اراضی اطراف آن نیز چمن و 
علف زارهایی است که در واقع اطالق اراضی و جبال موات و 
ُمباحه بر آن می شود و سابقه ثبت نیز از طرف مالکین آب رودخانه قمصر 
و لتحر دارد بنابراین تعیین شماره و قبول درخواست ثبت بعنوان مزرعه و 

ِملک اختصاصی بی مورد و برخالف مقررات بوده است.

رأی قطعی دادگاه تجديد نظر استان اصفهان
به اساس رأي دادگاه، اهالی قمصر و لتحر به دلیل اقداماتی که در ضمیمه 
سابقه  برمبنای  و  اند  داشته  معمول  سارها  چشمه  و  قنوات  آب  نمودن 
استفاده آنان از قسمت عمده آب قنوات و چشمه سارها از اداره ثبت تقاضای 
ثبت حقابه مورد بحث را نموده اند که منتهی به تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود شده است و چون به صراحت ماده ۱5٨ قانون مدنی آب رودخانه باید 
به همان نحوی که از قدیم االیام معمول و مرسوم بوده مورد استفاده اهالی 
سه روستا قرار گیرد و برخالف ادعای اهالی قزاآن نزدیک بودن روستای 
آنان به قنوات و چشمه سارها حق تقدم و اولویتی برای آنان در استفاده 
بیشتر از سهم حقابه قدیمی ایجاد نمی کند تا از این طریق مزارع و باغات 
و سایر مصارف جدید خود را آبیاری و تأمین نمایند بنابراین اعتراض آنان 
در ماهیت امر نیز فاقد وجاهت قانونی است و نه تنها در جریان تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود سهم حقابه آنان منظور شده و از ناحیه اهالی 
قمصر و لتحر ممانعتی در جهت استفاده آنان از این مقدار از آب رودخانه 
بعمل نیامده است بلکه بالعکس نامبردگان با تعّدی از سهم حقابه متعلقه 
بطور غیرقانونی قسمت عمده آب رودخانه را به تصرف خود درآورده و از آن 
برای آبیاری مزارع و باغات احداثی جدید و تأمین آب شرب روستا استفاده 
می کنند. بدین ترتیب اعتراض اهالي قزاآن دردادگاه تجدیدنظر رد رأي 

قطعي صادر مي شود. 
در نهایت و دراجراي حکم دادگاه، کلیه تجاوزات و تصرفات رودخانه توسط 
انتظامي  نیروي  پشتیباني  نیز  و  و  احکام  اجراي  مأموران  اجرایي،  عوامل 

برداشته شد.

بازخواني يک پرونده:
 رفع چالش بر سر آب رودخانه بین اهالی قزاآن، قمصر و لتحر

از زمانی که امتحان آیین نامه و شهری رانندگی به عهده پلیس 
راهنمایی و رانندگی بود دیر زمانی نمی گذرد بیشتر مردم یعنی 
کسانی که قبل از سال ۱3٨3 به گرفتن گواهینامه رانندگی مبادرت 
کرده اند خوب به یاد دارند که: صبح روز امتحان نزدیک شهربانی 
وقت می ایستادیم )بعدها خیابان مطهری و شهرک انقالب( با ترس 
و لرز کنار دست افسر مربوطه پشت فرمان قرار می گرفتیم، با اولین 
خطا که شاید هم بر اثر گیج شدنمان بود مردود و پیاده مان می 
کردند و باید تا ۶ ماه دیگر صبر می کردیم. اصاًل کمتر کسی بود که 
بار اول قبول شود. امتحان آیین نامه که قبل از آن بود به حساب 
نمی آمد یک کتابچه جیبی بود که در آن چند چهارراه نقاشی شده 
بود که ما باید حق تقدم ها را می گفتیم به اضافه چند سوال کتبی 

دیگر و قبولی.
امروز تقریباً ۱3 سال است که این روش منسوخ گردیده و صدور 
گواهینامه به آموزشگاه های رانندگی محول گردیده است. کاری 
که ابتدا کمی باعث تعجب بود. چطور یک موسسه خصوصی که 
خود آموزش داده خودش باید امتحان بگیرد. البته با گذشت زمان 
این کار به صورت امری عادی و روزمره در آمد، اما شاید سوال ها 
و ابهامات دیگری هنوز در اذهان عمومی وجود داشته باشد از جمله 
اینکه: چند آموزشگاه در سطح شهر فعالیت دارد؟ کدام یک بهتر 
آموزش می دهند؟ و سرآمد همه سوالها اینکه: آیا این قبولی، ایمنی 
رانندگان آینده را در هنگام رانندگي تضمین می نماید؟ روی دیگر 
سخن اینکه رانندگان قدیم که از آن طریق )که شرح بیان شد( 
گواهینامه می گرفتند، مهارت بیشتری داشتند یا رانندگان امروزی 
که از آموزشگاه گواهینامه دریافت می کنند؟ همه اینها ما را بر آن 

داشت تا با یکی از آموزشگاه های سطح شهر گفت و گو کنیم:
 آموزشگاه رانندگی مقامی، به مدیریت آقای نادر مقامی که مؤسس 
 ٨۶ سال  از  مقامی  نادر  می باشد.  فروزانفر  لیال  خانم  سرکار  آن 
تاکنون در کار آموزش رانندگی بوده است. جوانی 43 ساله، سرحال 

و    سرزنده این را هم می توان از سیمای ظاهر و هم از نسب فامیلی 
اش که به پهلوان آقا رضا مقامی، پهلوان محمد، اکبر و احمد مقامی، 
از باستان کاران قدیمی می رسد فهمید و هم از میل های زورخانه 
ای که به عنوان دکور، دفتر کارش را زینت داده است. ضمن اینکه 
همه اینها یاد جواد مقامی قهرمان پیشکسوت دو میدانی را به ذهن 
زیارتی  خیابان  ابتدای  در  مقامی  آموزشگاه  فعلی  محل  می آورد. 
)محل سابق کلینیک دندانپزشکی پارس( قرار دارد، طی نشستی 
صمیمی در محل این آموزشگاه نادر مقامی ما را در جریان کیفیت و 
چگونگی آموزش و آموزشگاه داری، امتحان و دادن گواهینامه طبق 
آخرین قوانین مربوطه قرار می دهد. با هم این گفت و گو را بخوانیم:

  از خودتان و آموزشگاه را به طور مختصر معرفي نمايید.
و تحت عنوان سیلک  نامی دیگر  با  قباًل  آموزشگاه  این  با سالم   
فعالیت داشته اما از سال ۱394 به این نام افتتاح گردیده ، در اینجا 
چهار مربی مرد و چهار مربی خانم هنرجویان را آموزش میدهند. 
همسرم خانم لیال فروزانفر موسس این آموزشگاه هستند. مسئولیت 
های مختلف دیگری از قبیل قائم مقام، مسئول ثبت نام، مسئول 
کاردکس، مسئول نوبت دهی شهر و کاربر رایانه وجود دارد که همه 
دارای لیسانس و فوق دیپلم هستند. آموزشگاه باید 2۶ ویژگي و 
خصوصیت داشته باشد که ما همه آنها را از نوع مطلوب داریم . 
پارکینگ آموزشگاه نیز با ظرفیت ۱5 خودرو وضعیت مطلوبي دارد. 
مدیر آموزشگاه باید 9خصوصیت را دارا باشد تا 9 وظیفه را عهده دار 
شود. از دیگر خصوصیات یک آموزشگاه، استفاده از وسایل کمک 
آموزشی و دارا بودن مدرسین و کارشناسان خبره می باشد همگی 

اینها توسط پلیس راهور رصد و کنترل می شود. 

 از چه سالی امتحان رانندگي به آموزشگاهها محول شده و 
در حال حاضر چند آموزشگاه در كاشان وجود دارد؟

از سال ٨3 قرار شد تا خود آموزشگاهها مجری طرح  
حال  در  شوند.  گواهینامه  دادن  و  امتحان  و  آموزش 
که  هست  کاشان  در  آموزشگاهی  واحد   ۱2 حاضر 
به  مربوط  واحد  یک  و  اتومبیل  به  مربوط  واحد   ۱۱

موتورسیکلت می باشد.

شرايط و نحوه كار با متقاضیان چگونه است؟ 
شرایط سني پذیرش هنرجو ۱٨ سال تمام می باشد که  

به تازگی داشتن کارت پایان خدمت نیز حذف گردیده 
است. هزینه ثبت نام 4۱۱،200 تومان است این مبلغ 
شامل هزینه تمام مراحل مي شود. هر نفر باید ۶ جلسه 
در کالس آموزش آیین نامه شرکت کند و ۱2 جلسه 
2 ساعتی آموزش به صورت عملي و رانندگی در شهر 

را بگذراند.

 باوری در ذهن بعضی از 
مردم است که میگویند: 
و  دهنده  آموزش  چون 
یک  در  گیرنده  امتحان 
رانندگان  است،  موسسه 
کافی  مهارت  امروزی 
دیگر  الیه  ندارند؟ 
سخن آنان این است که 
ماهرتر  قدیم  رانندگان 
امروزی  رانندگان  از 
اصاًل  ادعا  این  هستند.  
قدیم  در  ندارد  صحت 

هرکس ماشین پدر یا برادرش را بر می داشت آنقدر به در و دیوار 
می زد تا یاد بگیرد شاید یکی دو جلسه هم تعلیم می رفتند اما 
امروز اینگونه نیست هر هنرجو ۱2 جلسه 2 ساعته به طور متوالی 
باید دو جلسه در  ترین مربی می نشیند، حتما  کنار دست خبره 
شب آموزش ببینند، خالصه اینکه 24 ساعت آموزش عملی میزان 

کمی نیست.
معدود آموزشگاهی كه تخته هوشمند دارد 

برای آموزش آیین نامه ما مجهز ترین کالس را داریم. تنها در این 
آموزشگاه و یک آموزشگاه دیگر از تخته هوشمند استفاده مي شود. 
این تکنولوژی کمک زیادی به هنرآموزان می نماید. افراد بی سواد به 
راحتی از این تخته هوشمند کمک می گیرند. مدرس می تواند به 

راحتی فراتر از کتاب آیین نامه را یاد بدهد.

 چه كسانی امتحان می گیرند؟
 گرفتن امتحان و قبولی با کارشناسان موسسه ای به نام رهگشا 
است. آنها افسران بازنشسته و کارشناسان مورد وثوق پلیس راهور 
هستند و هیچ رابطه مالي با آموزشگاه ندارد، حتی مدرسین آیین 
نامه نیز از این موسسه هستند. دو کارشناس یک نفر امتحان آیین 

نامه و یک نفر امتحان عملي می گیرد.

 پس با اين اوصاف رانندگان امروزی ماهرتر اند؟
 از این هم فراتر، این رانندگان قدیمی هستند که باید دوباره آموزش 
ببینند چون قوانین هر روز عوض می شود مثالً در چهارراه گردش به 
راست ممنوع است مگر اینکه راه جداگانه ای باشد این را قدیمی ها 
نمی دانند و پشت سر راننده امروزی بوق اعتراض می زنند، همچنین 
حق تقدم ورود به میدان تغییر کرده است. آموزش دیدگان آیین نامه 
نیز خیلی بیشتر از قدیمی ها آموزش می بینند،  ۶ جلسه هر یک به 
مدت دو ساعت. عالوه بر آن در دو جلسه آموزش امور فنی شرکت 

می جویند. 

میزان قبولی و مردودی چقدر است؟ كدام آموزشگاه قبولی 
بیشتری دارد و اگر مردود شوند چه می كنید؟

 سعی ما بر آن است به گونه ای آموزش دهیم که مردود نشود میزان 
قبولی و خوبی آموزشگاه به سابقه و اسم و رسم نیست. آموزشگاهی 
خوب است که زیاد شلوغ نباشد، تجهیزات کافی و مدرسین خوب 
داشته باشد. هر هنرآموز که در آزمون شهر مردود شد باید 4۱ هزار 
و 500 تومان هزینه کنند ۱9 هزار و 200 تومان این مبلغ صرف 
یک جلسه 2 ساعته آموزش شهری می شود )که حتما باید شرکت 
کند(، ۱0 هزار تومان متعلق به آموزشگاه و مابقی متعلق به موسسه 

رهگشا می باشد.

چالش هايی پیش روي اين صنف را بیان كنید
است که موسسه  این  ها در کاشان  آموزشگاه  از مشکالت  یکی   
رهگشا در کاشان فاقد شعبه و اداره تابعه است و مجبوریم براي 
امور اداري خود به اصفهان برویم. مشکل دیگر این است که ما محل 
مناسبی برای آموزش نداریم شهر کاشان شهرک آزمایش برای پایه 
3) آموزش و امتحان وسیله نقلیه شهری( نیاز دارد. موضوع دیگر 
این که آموزشگاه ها از رانندگان انتظار دارند با رانندگان جدید مدارا 
کنند چون به هر حال هر راننده تازه کاري اگر چه نسبت به قوانین 
و مقررات نسبت به راننده هاي قدیمي تر مطلع تر و آگاه تر است 
اما به سبب کم تجربگي از سرعت کافي در عملیات رانندگي مثل 
پارک کردن، ورود و خروج از فرعي به اصلي و سایر موارد برخوردار 
نیست کمااینکه خود آنها هم در اولین تجربه هاي واقعي رانندگي 
همین مشکالت را داشته اند پس نباید به رانندگان جدید اعتراض 
کنند. ضممن اینکه نشان هاي مثلث شکلي به رانندگان مبتدی 
داده ایم که باید تا سه ماه پشت ماشین خود نصب کنند این بدان 
معناست که باید سایر راننده ها باید با این راننده مدارا کنند که 

متأسفانه چنین نمي کنند.

آشنايي با مشاغل و حرفه ها : آموزشگاه هاي رانندگي
رانندگان با تجربه هواي رانندگان مبتدي را داشته باشند!
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