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یک توئيت

حذف ثبت محضری
سند خودرو کلید خورد

نکته
محمد اکبری/خبرنگار پارلمان

در صورت تصویب پیشنهاد وزارت کشور ،اجبار به ثبت معامالت خودرو در دفاتر اسناد رسمی حذف خواهد شد
مزیت های این اقدام چیست و قوه قضاییه نسبت به آن چه موضعی دارد؟

سی ان ان دیروز نوشت :روز پنجشنبه
مدیر بخش بهداشت فلوریدا در اورنج
گفت :دو زن در تــاش بــرای گرفتن
دوزهـــای دوم واکسن کــرونــا ،خــود را
جای دو پیرزن جازدند و با لباس مبدل
«مــادربــزرگ» دستگیر شدند .دکتر
رائول پینو گفت که این زنان با استفاده
از سرپوش ،دستکش و عینک به بخش
واکسیناسیون آمـــده بــودنــد .طبق
اطالعات کالنتری ،این دو زن 44و 34
سالهبودند.

یک عکس
با سرازیر شــدن مسافرانی که بدون
ترس و واهمه از گسترش ویروس کرونا،
از دیگر نقاط کشور به جزیره کیش برای
تفریح آمدهاند ،بیم قرمزشدن وضعیت
و افــزایــش تلفات کرونایی در آینده
نزدیک میرود .باشگاه خبرنگاران در
این عکس ،روز جمعه کیش را به تصویر
کشیده است.

رسانه های جهان

آر تــی :بــا تــوجــه به
افــــزایــــش مـــــداوم
مــوارد کرونا ،دولت
چ ــک بــرنــام ـههــای
بـــــازگـــــشـــــایـــــی
فروشگاههای «غیر ضروری» را برای
ایــن هفته کنار گــذاشــت .همچنین
پــروتــک ـلهــا دربــــاره مــاســک را هم
گسترش داد و از مردم خواست که در
اماکن عمومی از دو ماسک جراحی یا
ماسک تنفسی استفاده کنند.
بــــلــــومــــبــــرگ:
خبرگزاری بلومبرگ
درآمریکادیروزجمعه
نــوشــت :تــاکــنــون از
 193میلیونواکسن
در جهان استفاده شده است و بهطور
میانگین روزان ــه  6.5میلیوننفر در
جهان واکسینه میشوند .در این میان
آمریکاتاکنون60میلیوننفرراواکسینه
کرده است .اگرچه این روزها به دلیل
سرمای شدید سراسری در این کشور،
روند توزیع واکسن مختل شده است.
بـــــی بـــــی ســــی:
گــوتــرش ،دبــیــر کل
سازمان ملل ،توزیع
«بــه شــدت نامتوازن
و ناعادالنه» واکسن
کرونا در جهان را محکوم کــرد.او گفت
 ۷۵درصدازکلواکسیناسیونکرونادر
جهانتنهادر 10کشورانجامشدهاست.
دویـــــچـــــه ولـــــه:
نــــظــــرســــنــــجــــی
تــــــــازه اتــــحــــادیــــه
سندیکاهای آلمان
نــشــان مــیدهــد که
تقریبایکچهارمنیروهایمشغولبهکار
در این کشور ،در ماه گذشته دورکاری
داشتهاند که کارشناسان اعالم کردند
در دورکاری پتانسیل بیشتری احساس
کردهاند.

مصطفی عبدالهی 10 -سال پس از شروع
اختالف جنجالی پلیس و سازمان ثبت اسناد
کشور بر سر انتقال خودرو با برگ سبز یا سند
دفاتر رسمی ،حاال دولت وارد ماجرا شده است
تا شاید با حل این اختالف ،هم وقت مردم برای
تنظیم دو سند در یک معامله تلف نشود و هم
هزینه مضاعف این کار از روی دوش خریدار و
فروشنده خودرو برداشته شود.

▪ 200هزار تومان یا  3میلیون تومان؟

▪ 2برداشت مختلف از یک ماده قانونی

درماده 29قانونرسیدگیبهتخلفاترانندگی
که دیماه  89به تصویب رسید و محل اختالف
است،آمده«:نقلوانتقالخودروبهموجبسند
رسمی انجام میشود ،دارندگان وسایل نقلیه
مکلفاند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل
مذکور در دفاتر اسناد رسمی ،ابتدا به ادارات
راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از
سویراهنماییورانندگیبرایبررسیاصالت
وسیله نقلیه ،هویت مالک ،پرداخت جریمهها و
دیون معوق و تعویض پالک به نام مالک جدید
مراجعه نمایند» .طبق همین ماده قانونی بود
که ســردار «حسین اشتری» فرمانده ناجا در
شهریورماه سال  95تاکید کرد« :قانون ،اجازه
انتقال مالکیت خودرو را با صدور برگه سبز به
ناجا داده است البته مانعی برای نقل و انتقال
خــودرو با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد وجود
ندارد» .اما در آن سوی ماجرا ،رئیس وقت قوه
قضاییه در اسفندماه همان سال ،بخشنامهای
ابــاغ و اعــام کــرد« :از آنجــا که خــودرو جزو
اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم
و دعــاوی قــرار میگیرد ،لــذا مقرر میگردد
واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت ،اسناد
معامالت خودرو را که در دفاتر اسناد رسمی
ثبت گردیده ،به عنوان مالک قانونی تشخیص
مالکیتموردتوجهقراردادهوازاعتباربخشیدن
و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پالک پرهیز
کنند» .سرانجام این اختالف نظر چیزی جز
شکوتردیدوسردرگمیمردمدرخریدوفروش
خودرو نبوده است.

خطتولیدواکسن
روسی در ایران
ایجادمیشود

▪وزارت کشور دست به کار شد

اما حاال وزارت کشور الیحه اصالح ماده 29
را به دولت پیشنهاد کرده است که طبق آن،
مسئولیت صدور سند رسمی برعهده پلیس
راهنمایی و رانــنــدگــی خــواهــد بــود .پایگاه
اطــاعرســانــی دفتر هیئت دول ــت ،دالیــل و
اهمیت این الیحه اصالحی را هم مطرح کرده
است:
* مطابق قانون اساسی ،حاکمیت موظف به
ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت
غیرضروراست.برهمیناساس،تنظیمدوسند
برایمعاملهاموالمنقولیمانندخودرو(توسط
پلیسراهورودفاترثبتاسنادرسمی)برخالف
منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی است.
* شرایط مــوجــود ،تحمیل هزینه مضاعف،
اتالف وقت ،افزایش ترددهای غیرضرور و به
مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان را
به همراه دارد.
* طبق قانون مدنی ،سند رسمی ،منحصر به
اسناد صادره در دفاتر اسناد رسمی نمیشود،
بنابراین اسناد پلیس نیز به عنوان سند رسمی
در فرایند انتقال خودروهای نوشماره از اولین
مالک قابل اعتبار است.
▪معاونقوهقضاییهبهخراسانچهمیگوید؟

اما قوه قضاییه ،که یک سوی این اختالف
 10ساله اســت ،همچنان بر رویکرد قبلی

خود تاکید دارد« .ذبیحا ...خداییان» معاون
رئیس قــوه قضاییه و رئیس ســازمــان ثبت
اسناد و امالک کشور در گفتوگو با خراسان
میگوید :بــرگ سبز خــودرو چیزی مشابه
قولنامهای است که در بنگاهها ارائه میشود
و جایگاه ثبتی رسمی ندارد.
خداییان تصریح میکند :نداشتن سند
ثبتی ،مشکالت حقوقی متعددی ایجاد
کرده و فقط در  11ماه امسال ،بیش از 70
هزار پرونده قضایی در اینباره تشکیل شده
است .او ادامه میدهد :ما معتقدیم نیروی
انتظامی باید به وظایف اصلی خود از جمله
احراز هویت افراد و تعویض پالک عمل کند
و صدور سند رسمی هم برعهده دفاتر اسناد
رسمی باشد.

اما یک موضوع مهم ،مبالغ باالیی است که به
هنگام انتقال مالکیت خودرو دریافت میشود.
آنطورکهمسئوالنسازمانثبتاعالمکردهاند،
این مبالغ توسط سازمان امور مالیاتی تعیین
میشود و دفاتر در آن ذینفع نیستند؛ اما در
نقطه مقابل این اظهارنظر ،صحبتهای سردار
«هادیانفر»رئیسپلیسراهورناجاوجودداردکه
پیشازاینگفتهبود«:نقلوانتقالخودروباسند
راهور چیزی حدود  ۲۰۰هزار تومان میشود،
اما اگر بعضیها عالقه دارنــد به دفترخانهها
مراجعه کنند و سند دفترخانهای که حدود ًا سه
میلیون تومان میشود بگیرند جای خود دارد؛
ولی این به آن معنا نیست که سند پلیس اعتبار
کمتری داشته باشد» .این اظهارنظر رسمی،
اختالف فاحش هزینه انتقال مالکیت خودرو را
شفاف میکند اما چیزی که شفاف نیست ،این
است که آیا در اصالح قانون ،قرار است آن هزینه
حذف شود؟ خداییان دراینباره به خراسان
میگوید« :این تصور غلط است که فکر کنیم
اگر معامالت با برگ سبز کفایت کند ،مالیات
مصوبحذفمیشود،بلکهنیرویانتظامیهم
بایددر انجاممعامالت،مالیاترادریافتکند».
حاالبایدمنتظرشفافشدنجزئیاتاینالیحه
و تصویب آن ماند ،اما در هر صورت نمیتوان
گام مثبت دولت را برای حذف یک کار موازی
وجلوگیریازسردرگمیمردم نادیدهگرفت.

گفت و گو
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور :

قطعاهمهتابعقانونخواهیمبود

خداییان در پاسخ به این استدالل خراسان که« ،اصالح قانون میتواند میزان
مراجعات و سردرگمی مردم را کاهش دهد» ،نیز میگوید :طبق قانون موجود هم اگر نیروی
انتظامی همکاری الزم را داشت میتوانستیم دفاتر ثبت اسناد را در مراکز تعویض پالک فعال
کنیم ،عالوه بر آن اگر هدف از تغییر قانون ،کاهش رفت و آمدهای مردمی است ،میشود کارها
را به صورت سیستمی انجام داد .البته وی در جمعبندی حرفهایش میگوید :قطعا در صورتی
که این الیحه به تصویب مجلس برسد ،برای همه الزماالجرا خواهد بود.

  رئیس دفتر رئیسجمهور با اشــاره به تالشهای اخیر دولــت و وزارت
بهداشتبرایتهیهواکسنموردنیازگفت:طبقتوافق انجامشده با روسیه،
خط تولید واکسن روسی در ایران راهانــدازی میشود .محمود واعظی با
اشاره به خرید واکسن از روسیه که در حال استفاده است ،گفت :در سفر
رئیس سازمان غذا و دارو به روسیه و با تالش سفیر ما در آن کشور ،توافق

شد تا واکسن روسی در ایران به خط تولید برسد .وی درباره واکسن ایرانی
هم گفت :سیاست ما این است که نخست یک سبد داخل کشور ایجاد کنیم
تا در آن سبد عالوه بر واکسنهای کواکس خریداریشده ،واکسن روسی،
هندی و چینی ،واکسنهای داخلی هم باشد که فکر میکنیم واکسن
پاستور داخل کشور زودتر از بقیه به خط تولید برسد.

درخواست عجیب نظام پزشکی:
اول به بازیگران و هنرمندان واکسن کرونا تزریق شود!
سازمان نظام پزشکی در نامهای به وزارت بهداشت خواست که بازیگران سینما و هنرمندان در
اولویت دریافت واکسن کرونا قرار گیرند .در نامه حسین کرمانپور ،مدیر روابط عمومی سازمان
نظام پزشکی کشور به جهانپور ،رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت آمده است :خوشبختانه
در یکسال گذشته اکثر هنرمندان کشور در کنار مردم ماندند تا مردم در خانه بمانند و بر سر این
اقدام برخی ازاین عزیزان جانشیرین وانهادند .جهادامروز هنرمندان کشور در نگهداشت مردم در
خانه و سستکردن چرخش ویروس کرونا ،کمتر از کادر درمان نیست .سازمان نظام پزشکی کشور
ضمن پاسداشت همراهی های دلسوزانه این عزیزان ،معتقد است این گروه معظم ،از پرریسک
ترین گروه هایی هستند که هر آینه میتوانند در معرض ابتال و انتقال ویروس کرونا باشند .مگر
میشود در سریال یا فیلمی به ایفای نقش پرداخت در حالی که ماسک بر صورت است؟ بسیاری از
داستانهایی که امروز این هنرمندان مشغول بازی نقش های آن هستند ،در زمان هایی رخ داده
که ماسک زدن مرسوم نبوده است .لذا پیشنهاد می دهیم ،در واکسیناسیون اختیاری ،این دست
از برنامه سازان هنری که سرمایه ملی هم محسوب میشوند ،همپای کادر درمان نگریسته شده و

ترتیبی اتخاذ شود سهمیه الزم در نظر گرفته شود.
▪واکنشها

در پی این درخواست نظام پزشکی ،کاربران در فضای مجازی به این موضوع واکنش منفی نشان
دادند که تعدادی از آنها را با هم مرور میکنیم:
*سازمان نظام پزشکی برای پیکهای موتوری که کمک میکنند مردم در خانه بمانند ،درخواست
اولویت واکسن نکرده است؟
* واقعا متوقعتر از (بخشی از این) هنرمندان داریم؟ چه تخم دوزردهای کردند که کارمندان و
کارگران نکرد هاند؟
* اصال این نامه چرا از طرف سازمان نظامپزشکی زده شده؟ این درخواست ابتدا از طرف کی و با چه
انگیزهای تهیه شده که فکر کرده اون بازیگری که حتی مالیات نمیدهد ،باید همرده با پرستاران و
دکترایی که در تماس مستقیم با بیماریاند (و تا االن نزدیک صد شهید دادهاند) در نظر گرفته بشه؟

سخنگویکمیسیوناجتماعی:مجلساکنوندرتنگنایزمانیقراردارد
گفت :اکنون مجلس به لحاظ قرارداشتن در فصل بودجه در
تنگنای زمانی قرار دارد اما بدیهی است که موضوع به این
مهمی از نگاه مجلس پنهان نمیماند و در اینباره میتوان
تدبیر کرد.
وی افزود :باوجود عدم تصویب الیحه مورد نظر دولت ،مجلس
میتواند با قــراردادن الحاقی در بودجه و اضافهکردن یک
تبصره جهت تحقق این مهم اقدام کند و در زمان مقتضی ،این
الیحه را به تصویب برساند.
نماینده ارومیه در مجلس با اشاره به اینکه بنده خود در صحن
مجلس پیشنهاد این موضوع را خواهم داد ،گفت :ما باید
درباره تناسب حقوق بازنشستگان اقدام حسابشده داشته
باشیم به طوری که همسانسازی حقوقها در وهله نخست
با شاخصه تورمی مطابقت داشته باشد تا بازنشستگان توان
پاسخگویی معاش خانواده را داشته باشند.
وی خاطرنشان کــرد :در بحث حقوق مستمر یبگیران،
بازنشستگان ،لشکری و کشوریها هرج و مرج ،تفاوتها
و پیچیدگیهایی دیده میشود که در صورت عالج نشدن

آنچه کرونا را جسورتر میکند
بــراســاس آمــارهــای میدانی ،همچنان ناوگان
حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوسهای شهری
کالنشهرها ،کانون اصلی شیوع کرونا محسوب
میشود؛ امــا ایــن روزهــا درحالیکه خبرهایی
حاکی از تشدید خطر کرونای جهشیافته در
کشور و رسیدن موج چهارم شیوع ویروس کووید
 19به گوش میرسد ،صحنههایی در ساعات
پــرتــردد شــهــرونــدان در اتــوبــوسهــای شهری و
متروها خلقمیشودکهآهازنهادتالشگرانعرصه
مقابله با کرونا و دلسوزان جامعه بلند میکند.
ساعت 5بعدازظهراستودرخطبیآرتیخیابان
ولیعصر تهران هستم؛ آن چه اینجا مشاهده
میشود اینکه نه تنها فاصلهگذاری صندلیها
معنایی ندارد بلکه ازدحام جمعیت بهقدری است
که مسافران بــرای ورود و خــروج از اتوبوس در
ایستگاهها ،بهسختی از تنگنای جمعیت داخل
اتوبوس در حال تردد هستند .برخی مسافران
افراد سالخوردهاند و نکته تاسفبارتر آن است که
با وجود استفاده عمده مسافران از ماسک ،باز هم
افرادیدیدهمیشوندکهماسکبهصورتندارند.
دراینجافاصلههاآنقدرنزدیکبههمو نامتعارف
است که به نظر میرسد با توجه به شیوهنامهها
دیگر کرونا مشکلی برای تکثیر و انتشار ندارد.
به رغم آنکه گفته شده چرخه ناوگان حملونقل
عمومی پایتخت با افزایش 110دستگاه اتوبوس
روبـــهرو بــوده اســت و به گفته مسئوالن حمل و
نقل ترافیک شهری تا پایان سال  40دستگاه
اتوبوس دیگر نیز به ناوگان اضافه میشود ،اما
همچنان در ساعات اوج تــردد ،ازدحــام و انتظار
مسافران را برای رسیدن اتوبوس شاهد هستیم.
تنها در تــهــران ،حــداقــل نیاز نــاوگــان اتوبوس
شــهــری بــــرای رفــــع نــقــصــان مـــوجـــود 250
اتــوبــوس بـــوده و شــهــرداری تــاکــنــون کمتر از
 150دستگاه اتوبوس و مینیبوس تهیه کرده
اســـت .درکــانشــهــرهــای دیــگــر هــم وضعیت
خیلی متفاوت نیست و صحنههای ازدح ــام
مسافران در ساعاتی از روز شبیه به تهران است.
هرچندکهگفتهمیشودسهمبودجهبخشناوگان
حمل و نقل در سال 1400افزایش یافته است اما
همچنان سوال این است که اکنون چه باید کرد؛
صحنههایی که این روزهــا در خطوط مسافری
درونشهریبهچشممیخورد،هولناکوتاسفآور
است؛ چون با عبور از  13ماه سخت و دشــوار در
مقابله با ویروس همهگیر ،همه دریافتهایم ما اگر
کار خود را در مواجهه با این ویروس درست انجام
ندهیم،درمقابل کرونابیرحمانهکارخودراانجام
میدهد و اینطور نیست که چشم از محیطهای
پرازدحام و مستعد ببندد .حال با در نظر داشتن
فرارسیدن ماه پایانی سال و افزایش ترددهای
ضروریشهروندانبرایساماندهیامورخوددر
اینایام،آیابایدمنتظرتراژدیتازهبود؟

جوابیه

اجرای کامل همسانسازی معطل تصویب یک الیحه در مجلس
اکــبــری -پــس از ایــنکــه امــســال اولــیــن مــرحــلــه طــرح
همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا شد،
بازنشستگان چندان از اجرای این طرح با توجه به کمبودن
مبالغ آن راضی نبودند و به دولت اعتراض و گالیه کردند .در
پی این اعتراضها و تجمعات ،نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و
بودجه ،اعالم کرد که «ما به بازنشستگان حق میدهیم چون
فقط  30درصد مبالغی که باید برای بازنشستگان اضافه می
شده ،اضافه شده است .دلیل آن هم منع قانونی برای سازمان
تامین اجتماعی است که بــرای رفع این مشکل الیحهای
دوفوریتی را (اواخرآذر) به مجلس تقدیم کردهایم ».ما برای
پیگیری سرنوشت این الیحه به سراغ سخنگوی کمیسیون
اجتماعی رفتیم که مجلس چه زمانی قرار است این الیحه را
در دستور کار قرار دهد .در این زمینه ،سلمان ذاکر به خراسان
گفت :همسانسازی مدنظر دولت برای بازنشستگان با یک
پیشنهاد الحاقی در بودجه  1400قابلحل است اما باید
مسئله ریشهای حل شود .وی درباره الیحه دوفوریتی مدنظر
دولت برای هزینهکرد صددرصدی منابع برای بازنشستگان
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ممکن است خاطره تلخی از ناحیه بازنشستگان ایجاد شود.
اقدام سیاسی فاید های ندارد مردم بصیر هستند اینها را
یفهمند.
م 
ذاکر با بیان اینکه ما در این زمینه طرح داریــم و به زودی
مجلس وارد اقدام خواهد شد ،تصریح کرد :جدا از این ،فاصله
حقوق شاغالن با یکدیگر هم زیاد است و تفاو تهای چند
برابری را شاهد هستیم که این خود مسئله دیگری است که
باید حل شود.

یماه99
در پاسخ به مطلب مندرج در تاریخ 20د 
با عنوان «کشمکش بر سر متادون» پاسخ مرکز
روابط عمومی و اطالعرسانی وزارت بهداشت
جهت درج در آن روزنامه ارسال میشود.
متن پاسخ
همانگونه که در این گــزارش مورد اشــاره قرار
گرفته ،موضوع فوق از جمله مسائل چالشی و
پرحاشیه حوزه بهداشت و درمان در سالهای
اخیر بوده است و به همین دلیل تصمیمگیری
درمـــورد آن بــه عهده کمیته درم ــان و کاهش
آسیب ستاد مبارزه با مــواد مخدر (متشکل از
نمایندگانعالی سازمان غذا و دارو و معاونتهای
بهداشت و درمــان وزارت بهداشت ،درمــان و
آموزش پزشکی ،سازمان نظام پزشکی ،وزارت
کار ،رفاه و تامین اجتماعی  ،سازمان بهزیستی،
سازمان زندا نها و اقدامات تامینی و تربیتی
کشور ،کمیته امداد حضرت امام (ره) ،نیروی
انتظامی و  )...قرار گرفته است.
شایان ذکــر اســت بحثهای کارشناسی این
موضوع در جلسات کمیته درمان و کاهش آسیب
ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنان در جریان
است و در صورت اخذ تصمیم مقتضی ،مراتب از
طریق ستاد مبارزه با مواد مخدر به اطالع افکار
عمومی خواهد رسید.
دکتر کیانوش جهانپور  /رئیس مرکز

