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مشاوره حقوقی

پالک فک شده

دو پالک خودرو به نام مادرم است .یکی از پالک
ها روی خودرویی نصب شده است و استفاده می
شود ،اما دیگری سال  88فک پالک شد .آیا می
توان در صورت خرید خودروی جدید از پالکی که
سال  88فک شده و به نام اوست ،استفاده کرد؟

محمدی  -مدیر خدمات الکترونیک

قضایی شماره یک بیرجند :از آن جا که پالک
برای مالک آن فک شده بنا به درخواست قابل تامین
دوباره است.

قاب دوربین

صف نوبت دهی پزشک!
شاید در نگاه اول دیدن این تصویر ،شلوغی
صف های خرید گوشت ،روغن و برخی کاالهای
اساسی را در ذهن تداعی کند که با توجه به
شرایط نامناسب اقتصادی گریبان گیر مردم
شده است و تماشای آن برخی را به تامل وا دارد.
اما با دقت در نقطه محل تشکیل صف ،مشخص
می شود ،داستان تکراری و مربوط به سامانه نا
به سامان نوبت دهی مراکز درمانی و قطع آن در
دو روز گذشته است که بسیاری از شهروندان را
برای دریافت نوبت پزشک متخصص به کلینیک
بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند کشاند.
شهروندانی که خود رنج بیماری تحمل می کنند
و باید برای دریافت نوبت در وضعیتی سخت به
اجبار مدتی زیر نور آفتاب بمانند یا آن ها که درد
بیماری عزیزی روحشان را آزرده است .البته
ماجرا به این جا ختم نمی شود چرا که در پایان
تعداد زیادی بعد از انتظار چند ساعته بدون
دریافت نوبت ،راهی خانه می شوند.

بلبشوی سد معبردست فروشان وکسبه دربیرجند

حریمیکهمداوم شکستهمیشود!
زهرا خسروی
کیسههایپالستیکیکوتاهوبلندپرازمحصوالتمحلی
را کنار پیاده رو با نظم نه چندان خاصی ردیف می کند؛
بانویجوانیازطراوتسبزیهایمحلیسخنمیگویدو
دیگریطعمتندوتیزسیرهایشرابهرخمشتریمی کشد.
آنطرفتربساطفروشبادمجان هایمحلیریزودرشت
داغ است ،کمی جلوتر صاحب فروشگاه لوازم خانگی که
ابعادمغازه اشکفافچینشاجناسوکاالهایخریداری
شدهرانمیدهد،قسمتیازآنرادرپیاده روورویجدول
کنارآنقرارمیدهد.اینجاپیادهرویپشتبازاربیرجند
است که گاه ،سد معبر دست فروشان و از طرفی میزان
انبوهچینشوسایلبعضیبازاریاندربرخینقاط،خلقش
را تنگ و عابران را در رفت و آمد دچار مشکل می کند.
عرصه،آنهنگامتنگترمیشودکهجمعیتزیادیاطراف
دست فروشانجمعوبهقصدخرید،مشغولزیروروکردن
اجناس می شوند .حاال از پیاده روی کم عرض پشت بازار
مقدار کمی برای رفت و آمد عابران باقی مانده است و به
ناچاربرخیراهراکجمیکنندوبهسمتخیابانروانهمی
شوند چرا که قسمتی از پیاده رو در قرق دست فروشان
محصوالتمحلیاستوبهاصطالحقدیمی ترهاجابرای
سوزن انداختن نیست.یکی از کارکنان بانک که معتقد
است سر و صدای دست فروشان ،مانع فعالیت آن ها
می شود و از طرفی ،مسدود شدن قسمتی از پیاده روی
محل کارش او را کالفه کرده است ،خواستار باز کردن

راهیبرایترددمیشوداماصدایاودرهمهمهبازارداغ
دست فروشانگممیشودوگوششنواییبدهکارنیست.
کمی آن سوتر و در راسته بازار هم شرایط بهتر نیست،
برخی اجناس مغازه را تا قسمت زیادی از راهروی وسط
بازار چیده اند؛ یکی مقدار زیادی زرشک ،قره قرووت،
کشکمحلیو...رارویسینیهایبزرگجلویمغازهبه
تماشاگذاشتهودیگریکیسههایمعطرگیاهاندارویی
راتاقسمتیازراهرویوسطبازارچیدهاست،آنطرفتر
در راهروی کم عرض بازار قدیمی شهر ،دستگاه بستنی
ساز هر چند توجه تعداد زیادی از عابران را به خود جلب
و با درخواست های کودکان والدین را برای خرید جلوی
مغازه هاودرراهرویکمعرضراستهبازارمتوقفمیکند،
اماشایدکمترکسیبهایننکتهتوجهداشتهباشدکهحریم
مغازهصاحبانفروشگاهتاجلویدراستوچینشوسایل
تا وسط بازار به نوعی سد معبر و مانع رفت و آمد راحت
افراد می شود.مسیر را به سمت دیگر خیابان های شهر
که ادامه دهی ،موضوع سد معبر پیاده روها تازگی ندارد
و هر از گاهی شاهد قرق پیاده روها توسط برخی مالکان
هستیم ،موضوعی که به گفته برخی شهروندان افزون بر
ایجاد چهره ناخوشایند در شهر ،امکان بروز مخاطراتی
همبرایآنهادارد.
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هایشهرخبرمیدهدوبااستنادبهمصوبهفرمانداردرباره
برخیدست فروشانمعابرشهریمیگوید:براساساین
مصوبه مقرر شد دست فروشان با سابقه 10و 15سال به
باال شناسایی شوند و حق فعالیت در برخی معابر بازار را
داشته باشند« .میرزایی» از فراهم کردن زیرساخت ها و
هزینهکردسهمیلیاردتومانیتوسطسازمانسامان دهی
مشاغلشهریوفراورده هایکشاورزیشهرداریبیرجند
دربازارجدیدبرایانتقالدست فروشانبهایننقطهخبر
وبااشارهبهتمایلنداشتنبرخیدست فروشانبهفعالیت
درمحلهایتعیینشده،ادامهمیدهد:شهرداریبرای
رعایتحدودوعقبنشینیتوسطبازاریانبااتاقاصناف
مکاتبه کرده و اخطارهای الزم را به بازاریان داده است اما
برخی اصناف حقوق عامه را رعایت نمی کنند که به این
منظور درخواست تیم مشترکی متشکل از صنعت ،معدن
و تجارت ،نیروی انتظامی و اتاق اصناف داریم چرا که اقدام
شهرداری به تنهایی مشکالتی ایجاد می کند .وی بر لزوم
فرهنگسازیدراینبارههمتاکیدمیکندوبااشارهبهاین
کهاگرکسبهبدانندسدمعبرازنظرشرعیوقانونیصحیح
نیست ،متعهد به رعایت حقوق عامه می شوند ،می افزاید:
شهرداریدراینبارهبهاصنافتذکرومواردتخلفرابهاتاق
اصنافگزارشمیدهدچراکهبایدحقوقعامهرعایتشود.

ماده 55قانونشهرداریها
این صحبت ها در حالی است که بر اساس ماده 55قانون
شهرداری ها ،ایجاد خیابان ها ،كوچه ها ،میدان ها و باغ
های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین
موضوعه ،تنظیف ،نگهداری ،تسطیح معابر و  ...از وظایف
شهرداریبهشمارمیرود.همچنینبراساستبصرهیک
ماده  55اصالحی قانون شهرداری؛ سد معابر عمومی،
اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آن ها ،میدان
ها ،پارک ها و باغ های عمومی برای کسب یا سکنی یا هر
عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن
جلوگیریودررفعموانعموجودوآزادکردنمعابرواماکن
یادشدهتوسطمامورانخوداقدامکند.

خرفه ،تب بر

خرفه ،خاصیت تب بری دارد و مصرف آن برای رفع عطش هم مفید است.
مدیر مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی استان ،طبیعت خرفه را بسیار سرد و
تر اعالم کرد و با اشاره به خاصیت تب بری و رفع عطش آن گفت :این گیاه برای
رفع سوزش مجاری ادراری و مثانه ،مفید و پخته شده برگ آن با پیاز برای قطع
اسهال صفراوی موثر است و خون ریزی اعضا را قطع و برگ آن عوارض کاهش
ویتامین  cرا برطرف می کند .به گفته «پویان» ،مصرف برگ و ساقه آن با سرکه
برای کاهش درد کلیه و ضماد برگ و ساقه آن با روغن گل سرخ برای رفع سردرد
و سوختگی ناشی از آتش مفید است .ضماد آن همراه با عسل در بیماری پیسی
استفاده و در طب گیاهی اروپا برای سندروم نفروتیک به عنوان مدر مصرف می
شود .افزون بر این ،در چین از این گیاه ،برای رفع اسهال خونی استفاده می شود
و ضماد برگ آن برای تحلیل ورم اعضا کاربرد دارد .وی با اشاره به خاصیت ضد
سرطانی خرفه ،برگ آن را مسکن صفرا دانست و افزود :این گیاه حاوی چربی
امگا  3است که برای رفع فشار خون و کلسترول باال مفید است.

روزشمارپزشکان برای نصبکارتخوان
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ارجاع  1354نوآموز به مراکز تخصصی
خسروی  -طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی
تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان و پیش
دبستانی از اواخر خرداد به منظور سنجش میزان
سالمتی و ارزیابی هوش ،بینایی ،شنوایی و  ...آنان
برگزار شد .رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی

استان با اشاره به سنجش  11هزار و  892نوآموز در
استان از ابتدای طرح ،به «خراسان جنوبی» گفت :از
این تعداد هزار و  354نفر به مراکز تخصصی ارجاع
شدند .به گفته «بااطمینان» ،از مجموع هزار و 354
نفر  800نوآموز در سنجش هوش 170 ،نفر در

چا پ:شهرچا پخراسان

عطاری

آمادههمکاری
«علیزاده» رئیس اتاق اصناف استان هم با اشاره به این که
دست فروشی و سد معبر توسط برخی کسبه از نظر قانون
شهرداری ها تخلف محسوب می شود ،از اعالم آمادگی
بازرسان این حوزه با شهرداری در قالب گشت های
مشترکبهمنظوربرخوردباسدمعبرخبرمیدهد.
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سنجش شنوایی 350 ،نوآموز در سنجش بینایی،
 20نفر در سنجش جسمی و حرکتی و  14نوآموز در
اوتیسم ،مشکوک تشخیص داده و به مراکز تخصصی
ارجاع شدند .وی زمان اتمام طرح سنجش نوآموزان را
پایان شهریور اعالم کرد.

انصاری -الزام پزشکان به نصب دستگاه کارتخوان در حالی تصویب شد که به
گفته برخی ،ضمانت اجرایی خاصی برای آن وجود نداشت .اما مدیر کل امور
مالیاتی با اشاره به روزشمار پزشکان برای نصب کارتخوان ،از تمدید مهلت ثبت
نام صاحبان مشاغل پزشکی در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروش
تا  31مرداد خبر داد و گفت :بر اساس تبصره  ۶قانون بودجه امسال و ماده
 ۱۶۹قانون مالیات های مستقیم ،فعاالن حوزه پزشکی که مجوز فعالیت آن ها
توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،سازمان نظام پزشکی ایران
یا سازمان نظام دام پزشکی و سازمان دام پزشکی ایران صادر میشود ،مکلف
به نصب ،راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی شده اند .به گفته «نباتی»،
فعاالن جامعه پزشکی مکلف شدند که دستگاه های کارتخوان (پوز) را روی
میزهای خود نصب کنند تا مراجعه کنندگان و بیماران فقط با کشیدن کارت
حق ویزیت خود را بپردازند.

20هزاردانشآموز برایکتاب اقدام نکردند
حدود  20هزار دانش آموز دوره های ابتدایی و متوسطه دوم استان هنوز برای
خرید کتاب های درسی خود اقدام نکرده اند .مسئول توزیع کتاب آموزش و
پرورش استان گفت :تاکنون در دوره ابتدایی  82هزار و  403نفر و در دوره
متوسطه دوم 19هزار و 890دانش آموز برای خرید کتاب در سامانه فروش ثبت
نام کردند .وی مهلت ثبت نام در سامانه فروش را برای دانش آموزان ابتدایی و
متوسطه دوم به ترتیب پنجم و  16شهریور اعالم و اضافه کرد :حدود  10هزار
دانش آموز دوره ابتدایی و حدود  10هزار دانش آموز دوره متوسطه دوم تاکنون
نام نویسی نکردند .به گفته وی 548 ،هزار و  899جلد کتاب دوره ابتدایی و
 283هزار و  763جلد کتاب دوره متوسطه دوم تهیه و در انبارها نگهداری و اول
مهر بین دانش آموزان توزیع می شود.

