دوشنبه  8آذر  | 1400شماره 679
 23ربیعالثانی  29 | 1443نوامبر 2021

@PasargadNews

جامعه 5

@PasargadNews

یادداشت
دفترخانههای سیرجان تافتههای جدابافته ازقانون

برگ سبزیکه برای دفترخانهها زرد است!
 بهرام محمدی
زمانی یوسف تبریزی ملقب به مستشارالدوله رسالهی
«یک کلمه» را نوشته و مشکل عقبماندگی ایران دوران
قاجاررا نبود یک کلمه یعنی «قانون» دانسته بود .مشکل
آن روز ایران این بود که قانونی برای اجرا شدن و عمل بر
طبق مفاد آن درکشوروجود نداشت .ازآن روزگاربیشتراز
یکقرن گذشته استوحاالبهنظرمیرسد،دیگرمشکل
ایرانیان نبود قانون نیست .روی دیگرسکهی خأل قانونی،
این است که با تورم و ترافیک قوانینی روبرو هستیم که
در بسیاری مواقع با یکدیگر تزاحم و تضاد دارند و تنها
نتیجهشان سردرگم شدن هرچه بیشترمردم و هدررفت
هزینه و انرژی و زمانشان است .هیچ نهادی هم پاسخگو
نیست.

یک نمونهی عینیاش که این روزها بسیاری با آن
درگیرند ،این موضوع است که راهنمایی و رانندگی
میگوید:برگسبزبهعنوانسندخودرومحسوبمیشود
و حتا دادستان کل کشورهم به طوررسمی این مسئله
را تایید کرد و تخطی از آن را جرم دانست .اما جالب این
است که اگر شما خودروی خود را سابق بر این با تکیه
بربرگ سبزخریده باشید ،حاال برای تعویض پالک توسط
خریدارجدید ،نمیتوانید دردفترخانههای سیرجان به او
وکالتبدهیدوحتمایابایدمالکقبلیخودروراپیدا کنید
و یا خودتان مستقیا همراه خریدارجدید به مرکزتعویض
پالکبروید.حاال اگرآنروزمسافرتباشیدیابیمارویاهر
گرفتو گیردیگر ،کارتعویضپالکخودرویسابقتانتا
نوبتبعدیتعویضپالکبهتعویقمیافتد.
رسیدگیهمنمیشود کهبرایچهدفترخانههای اسناد
رسمی هنوززیربار این قانون نمیروند و برگ سبزرا سند
خودرو محسوب نمیکنند .با اینکه مراجع صدرو پالک و
برگ سبزو حتا اتحادیهی صنف بنگاهداران چندین و چند
باربهطوررسمیوعلنی اعالم کردهاند کهبرگسبزبهعنوان
سند خودرو محسوب میشود و دیگرنیازی به مراجعه به

دفترخانهها برای صدورسندی جداگانه نیست اما با این
حالهنوزکههنوزاستدفترخانهها،خریدارانخودرورا از
این نکته میترسانند که اگرکارصدورسند را دردفترخانه
تکمیل نکنند ،خودرو به طورقانونی و قضایی متعلق به
مالک قبلی خودرو است و هرآن مالک سابق یا وارثانش
میتوانند طرح دعوی و شکایت بکنند .یعنی درحالی که
خودرو برگ سبز و پالکش به نام کس دیگریست اما
هنوزدفترخانههای رسمی صاحب اصلی خودرو را کسی
میدانند که قبل ازصدوربرگ سبزجدید ،خودرو به نامش
بوده است .در ادامهی این مسیر وقتی خریدار خودرو
دوباره تصمیم به فروش خودرویی کند که خریده ،باز
برایصدوروکالتغیابیبرایمنظورتعویضپالکخریدار
جدید ،به مشکل برمیخورد و خریدارجدید چندین ماه
با پالک خودروی او م یراند و معلوم نیست چه
مشکالت حقوق ی دیگری ازقبل رانندگی با ماشین
کسدیگر ،اینمیانپیشبیاید.
این میان شاید کارراهنمایی و رانندگی با نیت
راحتتر کردن کار مردم بوده اما هرچه بوده و
هست ،در عمل گرفت و گیر خرید خودرو و
تعویض پالک و صدور سند جدیدش برای مردم
دشوارترشده است.
شکایتدفترخانههاکهدرابتدانمیخواستندزیر
باراینخواستمراکزصدورپالکبروند،درنهایتبهجایی
نرسیدوحکمقطعیهماننظررسمیدادستانکلکشور
بود.گرچهبهنظرمیرسدبرایدفترخانههاقطعیتنداشته
استکههمچنانمیخواهندمراقبحیطهیمسئولیت
و درآمد خود باشند اما این میان تقصیرمردم چیست؟
چرامردمبایدبهپای اینناهماهنگیوچندسریقانونیدر
کشوربسوزندومتضرربشوند؟
تجربهی شخصی مردم از تعویض پالک همواره با
معطلی فراوان همراه بوده است ،حتا بعد اززمانی که این
مرکزدرسیرجان دو شعبه شده است.
آیابهترنیست کههرچهزودتراینناهماهنگیبرطرف
شود و اگر حق با یک طرف قضیه است ،در مراجع
صالحیتدار طرح شکایت شود و پرونده به طور واقعا
قطعی به سود یکی ازطرفین حل شود تا این میان مردم
هم ازسردرگمینجاتپیدا کنند؟فقطسردرگمینیست.
دوبارهکاری و هدررفت زمان و پول بیشترهم ازنتایج این
گل به آب داده است .دستگلی که دررقابت برسر
دسته ِ
درآمد حاصل ازصدورسند خودرو شکل گرفته و هنوز
تمامنشده است.

 هدی رضوانی
بسیاری از افراد هستند که با بروز
معلولیت فیزیکی؛ گوشهنشین میشوند و
عرصه را برخود تنگ میگیرند .برایشان سخت
است مثل روزهای قبل از معلولیت به زندگی
ادامه دهند و به دنبال اهدافشان بروند .اما
هستند افرادی که واقعیت را میپذیرند و
اجازه نمیدهند امید و انگیزه در آنها بمیرد.
این افراد برای اهدافشان میجنگند و معلولیت
را محدودیت نمیدانند .مهدیه آباده از این
دست افراد است .او درحوزه ورزش که عالقه
اصلیاش است در سطح ملی و بینالمللی
به موفقیت دست یافت .او کارشناس
حقوق قضایی و دانشجوی کارشناسیارشد
آسیبشناسی و حرکات اصالحی امدادگری
ورزشی دانشگاه اصفهان است و برای موفقیت
بسیارانگیزه دارد.
 معلولیت شما ازکجا آغازشد؟
از زمانی که چشم باز کردم .به دلیل
مشکل مادرزادی ،از بدو تولد دارای معلولیت
آسیب نخاعی بودم و متاسفانه تالش پزشکی
هم نتوانست کاری کند و با این معلولیت
سالهاستزندگیمیکنم.
 چگونه با این مسئله کنارآمدید؟
معلولیت واژهای است که بیشتردرذهن
مابهمعنایناتوانیوگوشهنشینیتلقیمیشود
و مشکالتی را برای فرد معلول ایجاد میکند اما
معلوالن سرتاسردنیا بارها این معنا را متحول
کرده و به همه این را به اثبات کردهاند که
معلولیت محدودیت نیست .معلوالن دارای
توانمندیهای بسیاری هستند و در سالهای
معلولیت خود در حوزههای مختلف ورزشی،
علمی ،فرهنگی و ...حضورداشتهاند .اما با این
همه؛همچنانمحدویتهاییبرایحضوراین
گروه در جامعه وجود دارد .من همیشه در
ذهنم خودم را فردی توانمند مجسم کردم و
هیچ مشکلی برای من حلنشدنی نبود .چرا که
معتقدم توانمندی یعنی همیشه تو بزرگتر از
مشکالتی .سعی کردم این مسئله را بپذیرم و
زندگیام را با آن تنظیم کنم .پس از معلولیت
ضایعه نخاعی فعالیتهای خود را از طریق
همکاری با مرکز انجمن حمایت از معلولین
ضایعه نخاعی و جسمی حرکتی حکیم ،تحت
عنوان مددکار اجتماعی معلولین و حسابدار
و مرکز تیم سیار پزشکی راهیان سالمت
سیرجان ادامه دادم .همچنین اقداماتی را با
اداره بهزیستی شهرستان سیرجان درخصوص

پای صحبت بانوی معلولی که در مسابقات آسیایی حضور خواهد داشت؛

سعی میکنم پرچم سیرجان
با نام مهدیه آباده باال رود

عکس :پاسارگاد

مناسبسازیشهریویژهمعلولینوسالمندان
دنبال کردم .درحال حاضرنیزدرحیطه ورزش
معلولین در اداره ورزش و جوانان مشغول به
کارهستم و به این باوررسیدم که با معلولیت
هم میتوان خیلی کارها انجام داد.
 زندگی برای افرادی همانند شما چه
سختیهاییدارد؟
مشکالت جامعه معلوالن کم نیست
اما من به عنوان عضوی از جامعه معلوالن،
کمبود تسهیالت و امکانات رفاهی برای
حضور پررنگتر در جامعه ،هزینههای باالی
دارو و درمان ،نگاه ترحمآمیز به جای نگاه
توانمند محور ،عدم مناسبسازی شهری و
نادیده گرفته شدن افراد دارای معلولیت از
حیث توانایی در بحث اشتغال را از مهمترین
دغدغهها و مشکالت میدانم که میتواند
روحیهشکنندهافرادمعلولرادستخوشتغییر
و نوسان کند .متاسفانه دربحث اشتغال حتی
همان حداقلهای پیشبینی شده درقانون نیز

ب هراحتی درخیلی ازموارد نادیده گرفته میشود
و بسیاری ازمعلوالن جامعه ما علیرغم اینکه
باید منبع درآمدی برای ادامه زندگی باشند اما
درهیچ کجا به کارگرفته نمیشوند و ازبیکاری
رنجمیبرند.
 با معلولیتی کهدارید چگونه روحیه
خود را حفظ کردید و وارد ورزش حرفهای
شدید؟
با توجه به دیدگاهی که دارم؛ معتقدم
معلولیت پایان راه نیست .همیشه باید نیمه پر
لیوان را دید .نگاه مثبت به جامعه و خودم و
همچنین تمرکزکردن برتوانمندیهایم باعث
شده اصال به محدودیتی که از دیدگاه دیگران
محدودیت است توجه نکنم و برای رسیدن به
اهدافم که کسب موفقیت درورزش حرفهای
است تالش کنم.
 از کسب جواز حضوردر مسابقات
آسیاییپرتابوزنهبرایمانبگویید.
رشته پرتاب وزنه را سالهاست که انجام

با همکاری سهجانبه ایساکو ،تاکسیرانی شهری و بانک رسالت

اجرای طرح نوسازی تاکسیهای درونشهری از امروز
بــا همــکاری مشــترک ایســاکو،
تاکســیرانیهای درون شــهری و بانــک
رســالت ،اعطــای وام موســوم بــه «ایســاکو
کارت» بــا هــدف نوســازی تاکســیهای
درونشــهری ســاخت شــرکت ایرانخــودرو
از روز گذشــته آغــاز شــده اســت.

بــه گــزارش مدیریــت ارتباطــات
شــهرداری ســیرجان ،رئیــس ســازمان
حمــل و نقــل ،بــار و مســافر شــهرداری در
ایــن ارتبــاط گفــت :طــرح فــوق بــا هــدف
بهســازی ،تعمیــر و تامیــن قطعــات خــودرو
در نمایندگیهــای مجــاز ایرانخــودرو و

آگهی تحدید حدود
در اجــرای مــاده  10آییننامــه اجرایــی قانــون الحــاق مــوادی بــه
قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد عرضــه مســکن بدینوســیله
بــه اطــاع میرســاند در اجــرای ایــن قانــون آقــای حســن حدیــدی
فرزنــد اصغــر بــه شناســنامه  1441کــد ملــی 3071200862
صــادره از ســیرجان مبنــی بــر صــدور ششــدانگ یــک بــاب خانــه
پــاک  3فرعــی از  902اصلــی واقــع در هماشــهر ســیرجان بخــش
 38کرمــان بــه مســاحت  555/76متــر مربــع که پس از رســیدگی
هیئــت حــل اختــاف موضــوع مــاده  7آییننامــه اجرایــی قانــون
فوقالذکــر رای  1400/07/7-10077بــه اظهارنامــه صــادر و
بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم میرســاند در مــورخ 1400/09/29
روز دوشــنبه عملیــات تحدیــد حــدود در محــل ملــک بــه عمــل
میآیــد .لــذا ظــرف مــدت  20روز از تاریــخ تنظیــم صورتجلســه
تحدیــد حــدود چنانچــه کســی بــه تحدیــد حــدود معتــرض اســت
اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان تســلیم و از
تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت  1مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت
بــه مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره
ثبــت اســناد ســیرجان ارائــه نماینــد .چنانچــه ظــرف مــدت 20
روز از انتشــار آگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف مــدت
یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع
صالــح قضایــی را ارئــه ننمایــد ســند مالکیــت بــه نــام متقاضــی
صــادر و تســلیم میگــردد 1323 .م.الــف
تاریخ انتشار :دوشنبه 1400/09/08
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
بنیــاد مســکن بــا شناســه ملــی  10100171252بــا ارائــه دو
بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره  202ســیرجان
اعــام نمــوده اســت که ســند مالکیــت دفترچـهای ششــدانگ پالک
 114863فرعــی از  5087اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان بــه
علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت
المثنــی را نمــوده اســت .لــذا بدینوســیله مراتــب فــوق بخشنامــه
چنانچــه اصــل ســند مالکیــت توســط شــخص یــا اشــخاص ارائــه
گــردد ،ســند مالکیــت را اخــذ و بــه ایــن اداره ارســال نمائیــد.
 1326م.الــف
تاریخ انتشار1400/09/08 :

طــی اعطــای کارتهــای اعتبــاری ،حداقــل
 ۳۰۰میلیــون و حداکثــر  ۶۰۰میلیــون
ریالــی( ۳۰تــا  ۶۰میلیــون تومانــی)،
بــدون بهــره و بــا اقســاط  ۶ماهــه انجــام
میشــو د .
ندیــدی افــزود :راننــدگان ســیرجانی

محمــد آرمانپــور ،رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان
ســیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم معصومــه شــول بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر
اســناد رســمی شــماره  46ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند
مالکیــت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک  734فرعــی از
 2311اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام خانــم معصومــه
شــول ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه
بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده لــذا بــه دســتور تبصــره یــک
اصالحــی مــاده  120آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع
مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود
ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ
انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم
دارد در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی
و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک صــادر
خواهــد شــد 1324 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/09/08 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم طاهــره مســلمیزاده بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر
اســناد رســمی شــماره  134ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند
مالکیــت ششــدانگ پــاک  6223فرعــی از  2313اصلــی واقــع
در بخــش  35کرمــان بــه نــام خانــم طاهــره مســلمیزاده ثبــت
و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت
جابجایــی مفقــود گردیــده لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی
مــاده  120آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم
آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند
مالکیــت نــزد خــود میباشــد ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار
روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد در
غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم
واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک صــادر خواهــد
شــد 1325 .م.الــف
تاریخ انتشار1400/09/08 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان

تاکســیهای درونشــهری ســاخت
ایرانخــودرو ،میتواننــد بــرای کســب
اطالعــات بیشــتر و معرفــی بــه بانــک
رســالت جهــت دریافــت وام فــوق ،بــه
ســازمان حمــل و نقــل شــهرداری ســیرجان
مراجعــه نماینــد.

مفقودی

کارت خودرو کامیون کاویان باری چوبی با روکش ورق مدل
(96تیپ)K219CN :به شماره پالک145-65:ع 39و
شماره شاسی NA5K2193CHS620117 :به نام سفیر
سالمت سمنگان به شماره ملی 14005078861 :مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

میدهم و همانطور که گفتم هدفم رسیدن
به سطح جهانی این ورزش است .در پایان
رقابتهای قهرمانی کشور پارا د و و میدانی
بانوان؛ گرامیداشت هفته بسیج که اواخر
آبانماه سال جاری درمجموعه ورزشی آفتاب
انقالب تهران برگزارشد ،توانستم با پرتاب وزنه
به مسافت  ۵متر و  ۵۷سانتیمتر؛ مدال برنز
کالس  F54را کسب نموده و سهمیه ورودی
بازیهای پارآسیایی  2022را به دست آورم که
من را یک گام به رسیدن به اهدافم نزدیک کرد
و خدا را شاکرم از این بابت.
 در این مسابقات منتظر کسب
مدال ازطرف شما باشیم؟
هدفم کسب مدال خوشرنگ طالست
و سعی خودم را میکنم تا همانطور که کرمان
با نام زهرا نعمتی ،پرچمش باالست ،پرچم
سیرجان هم با نام مهدیه آباده باال رود .راه
سختی در پیش دارم اما انگیزه و توکل بر
خدا دو عنصری هستند که حتما من را موفق

خواهند کرد.
 شما شاید پای فیزیکی نداشته
باشید؛ اما با پای اراده به موفقیت رسیدید.
عالقهمندیبسیارزیادمنبهفعالیتهای
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی باعث شد به
اموری که اشاره کردم اکتفا نکنم و از طریق
همکاری با اداره ورزش و جوانان شهرستان
سیرجانونقشآفرینیدرفعالیتهایفرهنگی
و ورزشی مربوطه نیزسهیم باشم .درسالهای
 ٩۴و  ٩۵به عنوان مددکارنمونه و درسالهای
 ٩٢و  ٩٨به عنوان دانشجوی برتر انتخاب و
مدرک داوری بسکتبال ویژه معلولین را نیز
کسب کردهام .همه این موفقیتها را حاصل
تالش و انگیزه میدانم .بدون تالش حتی
افراد سالم هم نمیتوانند موفق شوند .من
برنامهریزی داشتم و با جدیت اهدافم را دنبال
کردم تا به موفقیت برسم.
 چه توصیهای به جوانان دارید؟
امیدوارانه به دنبال اهدافشان بروند و
همچنین برای رسیدن به هدفهایشان دست
از تالش برندارند .قطعا رسیدن به هر هدفی،
سختیهای خاص خودش را دارد و هیچ چیز
آسان به دست نمیآید .جوانان باید خود و
تواناییهایشان را باور کنند و برای رسیدن به
خواستههایشان سختیهای مسیر را به جان
بخرند تا موفق شوند.
 بزرگترین هدفتان در زندگی
چیست؟
یکی از مهمترین اهدافی که دنبال
میکنم بیرون کشیدن معلوالن از خانهها
و حضور فعال آنان در جامعه ورزشی و به
حداقلرساندندغدغههایشان است.معلوالن
اگر خود را باور کنند ،خانهنشین نخواهند
شد .همچنین توجه ویژه به ورزش معلوالن
را از مهمترین اهداف خود میدانم چرا که با
وجود داشتن معلوالن بسیارموفقی درحیطه
ورزش ،اما آنگونه که باید تا کنون مورد
حمایت مسئوالن نبودهاند .در حالی که اگر
استعداد این افراد شناخته و پرورش داده شود
هم میتوانند برای شهرشان افتخارآفرینی کنند
و هم در حفظ روحیه و نشاط خودشان موثر
خواهد بود.
مراقب باشیم چیزهایی را که دوست
داریم به دست بیاوریم وگرنه مجبور میشویم
چیزهایی را که به دست آوردیم دوست داشته
باشیم .هیچ وقت برای رسیدن به آن کسی که
همواره میخواستیم باشیم ،دیرنیست.

