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۱۹۶ فوتی جدید کرونا در کشور 
ســخنگوی وزارت 
بهداشت آخرین موارد 
بــروز و فوتی ناشــی از 
کووید-۱۹ در کشور را 
اعالم کــرد و گفت: طی 

روز سه شنبه تا ظهر چهارشنبه، دو هزار و ۶۳۶ بیمار 
جدید مبتالبه کووید-۱۹ در کشور شناسایی و یک 
هزار و ۶۰۴ نفر از آن ها در مراکز درمانی بستری شدند 
و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۹۸ هزار و 
۹۰۹ نفر رسید. به گزارش ایسنا، سیماسادات الری 
گفت: وی ادامه داد: در طول زمان ذکرشــده، ۱۹۶ 
بیمار کووید-۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱۶ هزار و ۳۴۳ نفر رسید. 
او ادامه داد: اســتان های تهران، مازندران، گلستان، 
فارس، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایالم، 
خراسان رضوی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، 

لرستان و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارند.
    

واعظی خبر داد:
برگزاری کنکور سراسری با رعایت 

تمام پروتکل های بهداشتی
فتــر  د ئیــس  ر
رئیس جمهور گفت: با 
رعایت تمام پروتکل های 
بهداشــتی آزمــون 
سراسری برگزار می شود. 

به گزارش ایلنا، محمود واعظی  افزود: در خصوص 
برگزاری آزمون سراسری بحث های مختلفی صورت 
گرفته است، پیش بینی سازمان بهداشت جهانی 
و وزرای بهداشت جهان و متخصصان دارند، نشان 
می دهد، در پائیز امسال آنفوالنزا و کرونا باهم وجود 
داشته باشد، ما خود را برای یک شرایط سخت تر در 
پاییز آماده می کنیم و اگر فکر می کردیم که وضعیت 
ما طی یکی دو ماه آینده بهتر از امروز می شود، آزمون 
سراســری را ممکن بود به تأخیر بی اندازیم. زمان 
آزمون را چندبار به تأخیر انداخته ایم، اما وضعیت 
بهتر نشده اســت.  واعظی در ادامه گفت: چند بار 
آزمون را به تأخیر انداخته ایــم، اما این بار کاری که 
وزارت بهداشت انجام داد، کار فوق العاده ای بود، به 
این معنا که دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کرد 
و به جای برگزاری آزمون همانند همه ساله، کنکور 
بجای دو روز در چهار روز برگزار می شود، همچنین 
تمام محل برگزاری آزمون ضدعفونی می شــود و 
فاصله قرار گرفتن صندلی ها بیشــتر از یک متر و 
بیست سانت خواهد بود و در ورودی ها و خروجی ها 

در محل برگزاری آزمون تجمع ایجاد نخواهد شد.
    

ظرفیت سرویس های مدارس 
در سال جدید 3 نفر است

مدیــرکل انجمن 
اولیا و مربیــان وزارت 
آموزش وپرورش درباره 
بازگردانــدن کرایــه 
ســرویس مدارس در 

سال تحصیلی ۹۸-۹۹ به والدین به دلیل تعطیلی 
مدارس گفت: بازگرداندن کرایه سرویس ها به والدین 
را ابالغ کردیم، اگر جایی این مبلــغ را برنگردانده 
باشند، تخلف کرده است. به گزارش ایلنا، نورعلی 
عباســپور بابیان اینکه پروتکل های بهداشــتی 
در ســرویس مدارس مانند ســایر سرویس های 
حمل ونقل اســت، افزود: همه برنامه های مدارس 

تابع این سه سناریویی است که عنوان شد.  
    

با راه اندازی دسته های عزاداری 
و حضور تماشاچی مخالفیم 

معــاون بهداشــت 
وزارت بهداشت بابیان 
اینکه از ۴۵۷ شهرستان 
کشور تنها ۳۷ شهرستان 
سفید هســتند، درباره 

الزامات برگزاری مراســم عزاداری محرم توضیح 
داد. به گزارش ایسنا، علیرضا رییسی گفت: ازنظر 
دیدگاه بهداشــتی هرگونه تجمعی باالی ۱۰ نفر 
ریســک ابتال به کرونا را باال می برد. این ۱۰ نفر هم 
به صورت حفاظت شده و با حفظ فاصله و استفاده از 
ماسک. نکته دوم این است که فضا بسیار مهم است. 
اگر در فضای سربسته باشید و تهویه مناسب نباشد، 
قطعاً ریسک ابتال باال می رود. او ادامه داد: پروتکل 
عصای جادویی نیست، اگر رعایت نشود، هیچ کاره 
اســت. زمانی می توانیم به پروتکل ها امید داشته 
باشیم که به طور دقیق رعایت شوند. به عنوان مثال ما 
ازنظر پروتکلی واقعاً با راه اندازی دسته های عزاداری 
مخالف هستیم.  زیرا قطعاً فاصله ها در دسته روی 
به هم می خورد و با حضور تماشــاچی هم مخالف 
هستیم. پروتکل یعنی همین ها. یعنی تماشاچی، 
دسته روی وجود نداشته باشد، حرکت دسته ها از 

یکجا و تجمعشان درجایی خاص نباید باشد.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

معاون امور امالک و کاداستر سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور گفت: با تالش 
شبانه روزی یک تیم ویژه، سند مالکیت 
اراضی آخرین یال قله دماوند که همان 
یال جنوب شرقی است هم به نام دولت 

صادر شد.
سید صادق ســعادتیان در این باره 
اظهار کرد: سند مالکیت اراضی آخرین 
یال قله دماوند که همــان یال جنوب 

شرقی است هم به نام دولت صادر شد.
وی افزود: با این اقدام، کل اراضی قله 
دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی 
یک سانتی متر از اراضی این منطقه وقف 
نیســت. معاون امور امالک و کاداستر 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: 
در آن قسمت مورد اختالف پالک های 
ثبتــی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دســت 
بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ 

خواهد شد.
پیشینه یک بحث جنجالی

چند روزی اســت که وقف دماوند 
تبدیل به داغ ترین ســوژه میان مردم 
شده اســت. این خبر که با واکنش های 
شدید مردم مواجه شــد بارها از طرف 
ســازمان های مختلف تائید و تکذیب 
شد اما این تکذیب شدن های پی درپی 
نتوانسته اســت خیال مردم را راحت 
کند. بــه همین دلیل در شــبکه های 
مجازی حرف های زیادی در این رابطه 
زده می شــود. عده زیــادی از مردم با 
دست به دست کردن امضاهای آنالین در 
شبکه های مجازی به این خبر اعتراض 
کردند و خواهان شفافیت این موضوع از 
سوی نهادهای مرتبط ازجمله سازمان 

اوقاف و محیط زیست هستند. 

وقف دماوند به شوخی بیشتر 
شبیه بود

خبر اقدام سازمان اوقاف در تصاحب 
بخشی از قله دماوند را اولین بار محمد 
نژاد رجبعلی بیشه، رئیس اداره اراضی 
منابــع طبیعی مازنــدران، اعالم کرد. 
درحالی کــه قله دماوند ســال ۱۳۸۷ 
به عنوان میراث طبیعی در فهرست آثار 
ملی ایران ثبت شده است، رئیس اداره 
اراضی منابع طبیعی مازندران یک شنبه 
پنجم مرداد۹۹ به روزنامه همشــهری 
گفت همه اراضی دماوند به عنوان اثر ملی 
طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی 

قرار نگرفته است.
رجبعلی بیشه گفت که از ۱۱ پالک 
محدوده قله دماوند کــه متصل به قله 
است، ۱۰ پالک تثبیت شد اما اداره اوقاف 
بارأی دیوان عالی کشور و بدون توجه به 
نظرات ســازمان جنگل ها یک پالک را 

به عنوان موقوفه ثبت کرده است.
همان روز مدیرکل اوقاف مازندران 
در واکنــش به گزارش هــا درباره وقف 
بخشی از قله دماوند گفت که قله دماوند 
وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یال های 
دماوند اســت که به عنــوان مرتع مالر 

شناخته شده است.
ابراهیم حیدری جناســمی اعالم 
کرد که بــرای یک یال مرتــع مالر در 
سال ۸۲ سند دفترچه ای به نام موقوفه 
صادرشده است و قرار بوده برای یک یال 
دیگر نیز هفته گذشته با رئیس سازمان 
ثبت اسناد کشــور  و معاون قوه قضاییه 
جلسه ای داشته باشــد که این جلسه 

برگزار نشده است.
 حیدری جناسمی همچنین اعالم 
کرد که در این منطقه پوکه های معدنی 
نیز وجود دارد که هیچ کســی برداشت 
نمی کند اما عده ای به صورت آزاد آن ها 
را برمی دارند و با نیســان و ماشــین ها 

حمل می کنند. در این میان ســازمان 
اوقاف و امور خیریه بیکار ننشست و روز 
بعد یعنی ۶ مردادمــاه در بیانیه ای این 
موضوع را تکذیب و اعالم کرد: موقوفه 
مورد صحبت در روســتایی بانام مالر 
از توابع بخش الریجان اســت که با کوه 
دماوند فاصله زیادی دارد. پس از انتشار 
این بیانیه بازهم حواشی به پایان نرسید و 
حتی برخی رسانه ها محدوده این زمین 
را درروی نقشه نشــان دادند که البته 
مشخص نبود این نقشه بر اساس کدام 
سند اســت. در همان روز ششم مرداد 
کیومرث کالنتری، معاون محیط زیست 
طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت 
محیط زیست هم گفت: رئیس سازمان 
محیط زیست در واکنش به وقف بخشی 
از کوه دماوند نامه ای به ابراهیم رییسی، 

رئیس قوه قضاییه نوشته شده است.
کالنتری دربــاره این نامــه به ایرنا 
گفت: آن  را به رئیس دستگاه قضا تقدیم 
خواهیم کرد تا مســئله وقــف دماوند 
پیگیری شــود. به گفتــه او قله دماوند 
از ارتفــاع چهار هــزار و ۵۰۰ متری در 
ســال ۱۳۸۱ به عنوان اثر طبیعی ملی 
به تصویب شورای عالی محیط زیست 
رســید، آن زمان بر اساس اینکه مالک 
ملــک ســازمان جنگل هــا مراتع و 
آبخیزداری بوده و جزو انفال اســت، در 
شورای عالی مصوب شد که با هماهنگی 
و تفاهم نامــه میان ســازمان حفاظت 
محیط زیست و سازمان جنگل ها و مراتع 
صورت گرفت. او اضافه کرد: در کشور ۴۰ 
اثر طبیعی ملی به ثبت رسیده اما فقط 
یک دماوند داریم که جزو حقوق آیندگان 
اســت؛ یک عرصه طبیعی و نماد ایران 

است که باید آن  را حفظ کنیم.
موارد مشکوک روی میز 

محیط زیست
واکنش ها اما به وقف دماوند در اینجا 

به پایان نرسید.پس از بررسی های بیشتر 
کارشناســان محیط زیســت به موارد 

مشکوک دیگری رسیدند. 
روزنامه شهروند در گزارشی نوشت 
علی رغم اظهارات مقام های ســازمان 
اوقاف، وقف بخشی از کوه دماوند فقط 
مربوط به چند روستا در مراتع این کوه 
نیست و »بخشی از میراث طبیعی ملی 
دماوند« در این موقوفه قرارگرفته است. 
در این گزارش آمده است: تکذیبیه ها 
و بیانیه ها هنوز نتوانسته منتقدان را قانع 
کند و مدیرکل دفتر حقوقی ســازمان 
جنگل ها هــم گفته حتــی اگر عرصه 
وقف شده مرتع باشد، مشمول تعریف 
ماده یک قانون ملی شدن جنگل های 

کشور می شود و باید به دولت بازگردد.
همچنیــن حســینعلی ابراهیمی 
کارنامــی، مدیــرکل اداره حفاظــت 
محیط زیست استان مازندران، در این 
زمینه گفت بررســی ها نشان می دهد: 
بخشــی از این موقوفــه در اثر طبیعی 
ملی دماوند قرارگرفته و پالک وقفی با 
مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت 

محیط زیست تداخل دارد.
در ادامه الهام فریدونی، کارشناس 
ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دماوند 

را تنها اراضی وقفی مــورد اختالف در 
مازندران ندانست و اعالم کرد: تنها در 
شرق مازندران، ۱۲۴ پالک مورد اختالف 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور و ســازمان اوقاف وجود دارد که 
اسناد بســیاری از این پالک ها توسط 
اوقاف گرفته شده  و دراین بین پالک های 

جنگلی بسیاری وجود دارند.
هادی کیادلیــری، دبیر مرجع ملی 
کنوانسیون تنوع زیستی، هم بیان کرده 
بود: چنین وقفی مشکوک به نظر می رسد 
و بعید نیست که پشت آن بهره برداری 
از منابع مطرح نباشــد. اینکــه اوقاف 
می گوید ما درگذشته سند داشته ایم، 
بدعتی اشتباه است و جای سؤال دارد. 
اگر همین طور پیش برود، تاراج بزرگی 

رخ خواهد داد.
 تناقض گویی مسئوالن، 

موضوع همیشگی
آخرین خبرها از دماوند اما حکایت از 
تناقض گوی مسئوالن دارد. موضوعی 
که هیچ وقت کهنه نمی شود و به نوعی 
برای ما و مســئوالن تبدیــل به عادت 

شده است.
درحالی که محمــد درویش، فعال 
محیط زیســت، از بازگشت پالک های 
ثبتی ۶۸ و ۶۹ موسوم به مراتع مالر و سند 
خوردن آن به نامه ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری خبر داده بود، صادق 
سعادتیان معاون ســازمان ثبت اسناد 
و امالک گفت که سند آخرین یال قله 
دماوند به نام دولت صادر شد اما اختالف 
پالک های ثبتی ۶۸ و ۶۹، مراتع مالر، در 

دست بررسی است.
هم زمان عیســی کالنتری، رئیس 
ســازمان حفاظت از محیط زیست، که 
پیش تر از ارســال نامه بــه رئیس قوه 
قضاییه سخن گفته بود، با تأکید براینکه 
از اساس قله دماوند به دلیل ارتفاع باالتر 
از ۴۵۰۰ متر وقف شدنی نیست، گفت 
که از ارسال این نامه به ابراهیم رییسی 

دراین باره منصرف شده است.
صادق سعادتیان، معاون امور امالک 
و کاداستر سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور هم گفت که با تالش شبانه روزی 
یک تیم ویژه، سند مالکیت اراضی آخرین 
یال قله دماوند که همــان یال جنوب 

شرقی است هم به نام دولت صادر شد.
بااین حال صادق سعادتیان به طور 
مشخص از ابطال وقف یا صدور حکمی 
مبنی بــر رد ادعــای ســازمان اوقاف 
دراین باره ســخن نگفت و تأکید کرد 
که سند مالکیت اراضی آخرین یال قله 
دماوند که همان یال جنوب شرقی است 
هم به نام دولت صادر شد و با این اقدام، 
کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار 
شد و حتی یک سانتی متر از اراضی این 

منطقه وقف نیست.
محمد درویش، فعال محیط زیست، 
بامداد هشتم مردادماه با انتشار عکسی از 

اداره ثبت رینه، خبر داد که در ساعت ۳۰ 
دقیقه بامداد چهارشنبه، بخشی از دماوند 
که وقف شده بود به سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور بازگشت و به 

نام این سازمان سند خورد.
 رئیس جمهور:

 شایعات کار دشمن است!
روز گذشته باالخره رئیس جمهور 
در جلسه هیئت دولت به شایعه فروخته 
شدن بخش هایی از کشور واکنش نشان 
داد و گفت: مگر می شود جنگل ها، مراتع، 
کوه ها، بیابان ها و حتــی اقیانوس ها را 

وقف کرد.
حسن روحانی گفت این شایعات کار 
دشمن است و دشمن هرروز یک شایعه 

جدید در میان مردم منتشر می کند. 
او ادامــه داد:یــک روز گفتــه 
می شــود که کوه های کشور فروخته 
و یا وقف شــده اســت. مگر می شود 
جنگل ها، مراتع، کوه هــا، بیابان ها و 
حتــی اقیانوس ها را وقف کــرد. اگر 
این گونه بود که تمامی اقیانوس های 
عالم را وقــف می کردیم و درآمد آن را 

در راهی هزینه می کردیم.
رئیس جمهور تصریح کرد: اساس 
وقف بر مالکیت اســت. برای مثال در 
برخی از وقف نامه هــای قدیمی یک 
ســری موضوعات وقفی وجود دارد 
که گفته شــده از یک کوه تا کوه دیگر 
وقف شــده اســت. این گونه وقف ها 
امکان پذیر نیســت، زیــرا نمی توان 
زمین خــدا را وقف کــرد. باید توجه 
داشت زمین ها زمانی قابلیت مالکیت 
پیدا می کنند که افــراد آن ها را احیا 

کرده باشند.
در آخر اینکه شــایعات از یک منبع 
حقیقی آغاز می شوند و مسئوالن بهتر 
اســت به جای پاس کاری بــه یکدیگر 
موضوع را شفاف و روشن به مردم اطالع 
دهند. تناقض گویی و مقصر نشان دادن 
دیگری نه تنها راه حل درســتی نیست 
بلکه باید به این موضوع باور پیدا کنند که 
امروزه هیچ چیز از مردم پوشیده نیست و 
سران دولت باید در مورد تمام تصمیمات 

خود به مردم پاسخگو باشند.

معاون سازمان ثبت اسناد از صدور سند قطعه جنجالی به نام دولت خبر داد

آزادسازی یال جنوب شرقی دماوند از وقف

یادداشت

مژگان باقری، دانش آموخته جامعه شناسی

در ترم اول دوره ارشد استادی داشتیم که برای درس مورد 
نظر )روش تحقیق در علوم اجتماعی( به جای این همه کتاب 
پرمحتوا نوشــته نویســندگان داخلی، کتابی از یک نویسنده 
ناشــناس خارجی معرفی کرد فقط به این دلیل که متر جم آن 
کتاب، خودش بود. اما جالب آنکه روی جلد کتاب اسم و فامیل 
نویسنده بدون هیچ پیشوندی نوشته شــده بود و اسم و فامیل 
مترجم با پیشــوند دکتر! و ما با تعجب از خود می پرسیدیم چه 
لزومی داشــته که عنوان دکتر با این فونت سیاه نوشته شود؟ 
دانشجویان به شوخی می گفتند حتما مترجم کتاب از نویسنده 

آن باسوادتر بوده است! 
این خاطره که مربوط به سال ها قبل است با مصاحبه اخیر 
نماینده ایالم برایم تداعی شد. ایشان در یک برنامه تلویزیونی به 

مجری تذکر داد که او را با عنوان دکتر خطاب کند.
چندین دهه است که انواع و اقسام دانشگاه های آزاد و پیام 
نور و غیر انتفاعی و ...  در تمام شهرها و روستاهای دور و نزدیک 
ایران تاسیس شده و به همه افراد جامعه که لزوما نه استعداد و نه 
عالقه چندانی به علم و دانش دارند در ازای پرداخت پول، مدرک 

می دهند. این کارخانه های مدرک سازی، فارغ التحصیالن خود 
را دلخوش به تکه کاغذی می کنند که این روزها دیگر حتی برای 
پیدا کردن شغل هم به کار نمی آید. اما این افراد که خود بهتر و 
بیشتر از هر کسی می دانند که بهره ای از علم و دانش نبرده اند 
سعی می کنند با عنوان دهن پرکن دکتر، خود را صاحب فضیلت 
نشــان دهند. فارغ التحصیلی من در دوره ارشد تقریبا مصادف 
بود با جنبش ســبز. همان زمان که مردم در خیابان ها خطاب 
به احمدی نژاد فریــاد می  زدند: دکتر! برو دکتــر.  و من دکتر!!! 
احمدی نژاد را می دیدم که نه تنها از اخالق و جوانمردی و فضایل 
انسانی به دور اســت و در مناظرات تلویزیونی با وقاحت هر چه 
تمام تر نسبت به مدرک خانم زهرا رهنورد شک و شبهه ایجاد 
می کند بلکه حتی خزانه لغاتش در حد یک دانش آموز ابتدایی 
هم نیست و ادبیاتش بیشتر شبیه بی سوادترین مردم کوچه و 
خیابان است. همان زمان بود که نسبت به واژه دکتر آلرژی پیدا 
کردم و با وجود اصرار دوستان مبنی بر شرکت در آزمون دکترا، 
از این کار سر باز زدم. زیرا متوجه شدم که مدرک دکترا نیز مانند 
سایر چیزهایی که در این مملکت لوث شــده و ارزش خود را از 
دست داده است، دیگر بیانگر میزان سواد و فهم و شعور فرد و حتی 
نشان دهنده زحمتی که یک فرد باید برای به دست آوردن این 

مدرک بکشد نیست. شما کافی است اراده کنید که دکترا بگیرید 
سپس موسسه موردنظر را پیدا و مقدار پولی را که باید پرداخت 
شود فراهم کنید. آن وقت این مدرک دکترا چه تناسبی دارد با 
مدرک کسانی که برای رسیدن به آن سال ها زحمت کشیده و 
دود چراغ خورده اند و با تالش شبانه روزی خود گامی در جهت 
پیشرفت دانش و درمان دردها و رنج های بشر برداشته اند؟  این 
روزها همه دکتر شــده اند. در هر شبکه تلویزیونی انواع و اقسام 
دکترهای ریز و درشتی را می بینید که به عنوان کارشناس در 
مورد همه مسائل نظر می دهند. مجلس پر است از این دکترها. 
سازمان ها و ادارات و وزارتخانه ها نیز از این دکترها کم ندارند، اما 
نظرات، گفتار و ادبیاتشان آنقدر نازل و بی مایه است که به سختی 
می توان باور کرد که آنها حتی ۱۰ کتاب را به طور کامل خوانده و 
فهمیده باشند. من حتی شک دارم که بسیاری از آنها بتوانند یک 
متن فارسی را درست و بدون تپق زدن بخوانند. اصوال شما چند 
نویسنده، شاعر، مورخ، دانشمند و مخترع می شناسید که مدرک 
دکترا داشته باشــند؟ چند درصد از افرادی که گامی مثبت در 
جهت پیشرفت بشر برداشته اند فارغ التحصیل دانشگاه بوده اند؟ 
چرا مدرک اینقدر بــرای ما ایرانیان مهم اســت؟ این ویروس 
خطرناک مدرک گرایی توسط کدام نهادهای مافیایی به جان 

ملت ایران افتاده است؟ 
همین االن هزاران رســاله دکتــرا در کتابخانه های تمام 
دانشگاه های کشور خاک می خورد. گذشته از اینکه بیشتر اینها 

کپی برداری از روی یکدیگر اســت، آیا متن این رساله ها غیر از 
استفاده در پایان نامه ها و رســاله های دیگر، کاربرد دیگری هم 
دارد؟! آیا ارزش نظری یا عملی دارد؟ این رساله ها جز اینکه به 
صاحبان خود عنوان دهن پرکن دکتر داده اند چه سود دیگری 

دارند؟ آیا صاحبان این رساله ها به اندازه مدرکشان سواد دارند؟
سرکار خانم دکتر سارا فالحی، نماینده محترم مردم ایالم! 
امیدواریم مدرک دکترای شما نه مثل مدرک بیشتر مسئولین 
کشور جعلی باشد و نه از دانشگاه های بی مایه ای که مثل قارچ سر 
از زمین بیرون آورده اند به دست آمده باشد. اما بیشتر امیدواریم 
که به اندازه مدرکتان کتاب بخوانید، به اندازه مدرکتان بنویسید، 
متن سخنرانی ها و نطق های پیش از دستورتان در حد یک دکتر 
باشد و از مدرکتان برای بهبود وضعیت مردم شهرتان استفاده 
کنید.  چهار سال دیگر مردم شهرتان حق دارند بپرسند تفاوت 

دکترای شما با فوق لیسانس دیگر نمایندگان چه بود؟

خانم دکتر! آقای دکتر! 

محمد درویش، فعال 
محیط زیست، بامداد 

هشتم مردادماه با انتشار 
عکسی از اداره ثبت 
رینه، خبر داد که در 

ساعت ۳۰ دقیقه بامداد 
چهارشنبه، بخشی از 

دماوند که وقف شده بود به 
سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداری کشور بازگشت 
و به نام این سازمان سند 

خورد

کارشناس ارشد ارزیابی و 
آمایش سرزمین، دماوند 
را تنها اراضی وقفی مورد 

اختالف در مازندران 
ندانست و اعالم کرد: 

تنها در شرق مازندران، 
۱۲۴ پالک مورد اختالف 
سازمان جنگل ها، مراتع 

و آبخیزداری کشور و 
سازمان اوقاف وجود دارد
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