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11۵۳ نفر جان باختند
رشد 1۴ درصدی تلفات اعتیاد 

در بهار امسال
پزشــکی قانونــی 
اعالم کرد: در ســه ماهه 
نخست سال جاری آمار 
تلفات سوءمصرف مواد و 
داروهای مخدر و محرک 

در کشــور ۱۴.۷ درصد افزایش یافت. در این مدت 
۱۱۵۳ نفر در کشور جان خود را بر اثر اعتیاد از دست 
دادند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل 
۱00۵ نفر بود. در بهار امســال از کل تلفات اعتیاد 
۱00۵مرد و ۱۴۸ نفر زن بودنــد. پس از داروهای 
مخدر، مصرف هم زمان چند دســته دارو و مواد با  
۳۴۸ مورد، مواد مخدر با ۲۶۷ مورد و مواد محرک با 
۵۳ مورد فوتی بیشترین علت مرگ بر اثر اعتیاد در 

کشور بوده است.
    

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 
پایتخت خبر داد:

 ۳۰۰۰ هکتار بافت فرسوده 
در تهران داریم

بافت فرسوده و نامقاوم 
بــه یکــی از معضالت 
پایتخت بدل شده است، 
معضلی کــه رضا کرمی 
محمدی،  رئیس سازمان 

پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره آن 
گفت: طبق برآوردهای انجام شــده حدود ۳000 
هکتار بافت فرسوده در شهر داریم و حدود ۱۵ درصد 
از جمعیت شهر در این بافت ساکن هستند. الزم است 
که این ساختمان ها نوسازی شوند و در همین راستا 
نیز شهرداری تهران تسهیالت خوبی برای این امر 
پیش بینی کرده است و حتی وام هایی نیز از سوی 
دستگاه های مربوطه به نوسازی بافت فرسوده تعلق 
می گیرد. بر این اساس متقاضیان بهسازی واحدهای 
مسکونی می توانند به شهرداری تهران مراجعه کرده 

و در خواست مجوز بهسازی کنند.
    

معابر تهران پاسخگوی حجم 
ترددها نیست

پلیــس  ئیــس  ر
راهنمایــی و رانندگی 
تهــران بــزرگ گفت 
که شــبکه معابر تهران 
ظرفیــت ایــن حجم از 

خودرو را ندارند و باید برنامه ریزی جدی برای این 
مشکل اعم از جای پارک و موارد دیگر داشته باشیم. 
محمد حسین حمیدی گفت: در شهر تهران برابر 
آخرین آمارها هشت میلیون وسیله نقلیه شامل چهار 
میلیون خودرو و چهار میلیون موتور تردد می کنند 
که معادل ۲۵ درصد از وسایل نقلیه کل کشور است.  
همچنین سالیانه حدود ۶00 نفر به دلیل تصادفات 
در تهران جان خود را از دست می دهند و  ۲۱ هزار 
نفر نیز مجروح می شــوند. همچنین ۴۸ درصد از 
تصادفات مربوط به موتورســواران  و ۳۶ درصد نیز 
مربوط به عابرین پیاده است و ۲۵ درصد از تصادفات 

از ساعت ۸ شب تا ۱۲ شب رخ می دهد.
    

وجود 19۰ هزار مرکز درمانی 
ناایمن در تهران 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه 
پس از اتفاقی که برای مرکز درمانی سینااطهر افتاد 
در کل کشــور مراکزی پرخطر و ناایمن شناسایی 
و در مورد صدور اخطار به آنها از ســوی بخش های 
مرتبط بررسی شــده، گفت: در تهران ۴۳۱ هزار 
مرکز درمانی داریم که حدود ۱۹0 هزار آنها ناایمن 

و پرخطر هستند.
    

کالهبرداری  اینترنتی به بهانه 
دریافت نذورات

معــاون اجتماعی 
پلیس فتا ناجا نسبت به 
کالهبرداری  اینترنتی 
ســودجویان بــه بهانه 
دریافــت نــذورات به 

شهروندان هشدار داد. رامین پاشــایی با اشاره به 
کالهبرداری های سایبری به بهانه نذورات گفت: 
هم زمان با نزدیک شدن به عید سعید قربان و نظر 
به اجرای توصیه های بهداشتی و آموزشی مسئوالن 
بهداشتی کشــور در خصوص نحوه عرضه دام در 
کشور و محدودیت های تعیین شده در این موضوع، 
افراد سودجو و کالهبردار از فرصت پیش آمده در 
جهت اهداف سودجویانه خود استفاده می کنند. 
کالهبرداران با طراحی سایت های جعلی و دروغین 
به عنوان مؤسسات و سازمان های شناخته شده و 
معتبر؛ با اعالم شماره حساب های شخصی، متقاضی 

واریز وجوهات به این گونه حساب ها هستند.

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

یکشــنبه ای که گذشت، هم زمان 
با نشست »شورای عالی حفظ حقوق 
بیت المال« و اعالم شناسایی ۸0 درصد 
تجاوزها به حریم منابع طبیعی، ماجرای 
»صدور ســند وقف یک بــرش از کوه 
دماوند« به نام ســازمان اوقاف و امور 
خیریه کشور، به سرخط خبرها تبدیل 
شد و واکنش های فراوانی در پی داشت. 
خبری که از سوی سازمان امور جنگل ها 
و مراتع رسانه ای شد و خیلی زود سازمان 
اوقاف در واکنش بــه آن اعالم کرد که 
زمین وقف شده بخشی از کوه دماوند 
نیســت، بلکه بخشــی از یک موقوفه 

مربوط به قریه و مراتع مالر است.
پرونــده ایــن موضــوع گرچه با 
توضیحات سازمان اوقاف بسته نشد، 
اما خبر واگذاری بخشی از جنگل های 
هیرکانــی به یــک شــخص چنان 
حیرت انگیز بود که خیلی زود پرونده 
دیگری از تجاوز به منابع طبیعی را باز 

کرد و واکنش برانگیز شد.
ماجرا از این قرار بود که در روزهای 
اخیر فــردی پس از ۲0 ســال تالش 
توانســت ۵۶00 هکتار از جنگل های 
هیرکانی که به عنــوان میراث جهانی 
بشر ثبت شده اند را به نام خود کند. این 
فرد حاال با اســتناد به سندی که گفته 
می شود به دوره قاجار بازمی گردد مالک 
بخش وسیعی از جنگل های بکر کشور 
در روستای آق مشهد ساری شده است 
و حاال از سازمان جنگل ها مجوز قطع 
درخت می خواهــد. زمینی که برآورد 
می شــود ۵۶0 هزار درخت کهنسال 

کمیاب داشته باشد.

عزم قوه قضائیه برای مقابله با 
زمین خواری

زمین خــواری، کوه خــواری، 
جنگل خــواری، تجــاوز بــه حریم 
رودخانه ها و دریــا و از بین بردن منابع 
طبیعی برای منافع شخصی و سازمانی 
سال هاســت که به معضــل جدی در 
مناطق مختلف کشور تبدیل شده است، 
اما چند سالی است که این موضوع کمی 
جدی    تر از سوی رسانه ها دنبال می شود 
و قوه قضاییه هم به تازگی درخصوص 
آن جدی تر ورود کــرده و خبر از عزم 
جدی خــود برای برخــورد و مقابله با 

 زمین خواری می دهد.
جلسه روز یکشنبه ۵ مرداد »شورای 
عالی حفــظ حقوق بیت المــال« که 
گــزارش مفصــل آن در روزنامه های 
صبح دیروز منتشر شــد، با حضور دو 
وزیر دولت و دادستان کل کشور و سایر 
مسئوالن کشوری و انتظامی، عمدا به 
جای تهران در لواســان تشکیل شد و 
قبل از آن ابراهیم رئیســی، رئیس قوه 
قضائیه با نماینــدگان مردمی و ائمه 
جمعه شمیرانات دیدار کرد. دیداری که 
در آن سید سعید لواسانی، امام جمعه 
لواســانات گفت که زمین خواری های 
گسترده مثل تپه  سرخه و تپه تاریخی 
تنگل  خانه روســتای بــرگ جهان، 
سندســازی و اهمال کاری اداره ثبت 
اســناد، تجاوز بــه حریم روســتاها و 
رودخانه ها نیز وضعیت بسیار بدی در 

منطقه دارد.
عزم قــوه قضاییه بــرای مقابله با 
زمین خواری گسترده در کشور گرچه 
نقطه امیدی برای مردم و دوستداران 
منابع طبیعی اســت، امــا همزمانی 
این نشســت و درز خبرهایی در مورد 
واگذاری دماوند و جنگل های هیرکانی 

و صدها خبر ریز و درشتی که در ماه های 
اخیر در این خصوص شــنیده شده، 
نشــان می دهد، مقامــات اجرایی در 
این باره راه ســختی در پیش دارند و 
نیاز اســت برای مقابله بــا این پدیده 
شــوم در مقابل خیلی از افراد، نهادها 
و ســازمان های بعضا قدرتمند و گاه 
نزدیک به این مجموعه قضایی، قد علم 
کنند و از اجرای کامل این مقابله شانه 

خالی نکنند.
 ماجرای دماوند ادامه داد

در حالی روز یکشــنبه انتشار خبر 
وقف بخشی از دماوند واکنش برانگیز 
شد که ســازمان اوقاف در واکنش به 
ادعای ســازمان جنگل ها تکذیبیه ای 
صادر کرده و در بخشــی از گفت: »به 
منظور تنویر افــکار عمومی یادآوری 
این نکته ضروری اســت کــه موقوفه 
مالر مربوط به قریه و مراتع مالر است 
که تاریخچــه آن به حدود ۹0 ســال 
پیش بازمی گردد. بــه دلیل اینکه این 
موقوفه به تملک پهلــوی اول درآمده 
بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت 
برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه 
۲۹ دیوان عالی کشــور وقفیت پالک 
۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ الریجان محرز 
گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس 
از طی تشــریفات قانونی ثبت امالک، 
پالک های فوق به نام موقوفه بر اساس 
قوانین موضوعه کشــور تثبیت شده 
است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه 
و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است 
و به هیچ وجه شــامل خود کوه دماوند 
نمی شود«. اما این توضیح نیز سازمان 
امور جنگل ها را قانع نکرد و آنها در پاسخ 
گفته   اند که اگر منطقه وقف شده دماوند 

مرتع باشد اراضی ملی تلقی می شود.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور 

جنگل ها با بیــان اینکه پیگیر موضوع 
دماوند هستیم ولی باید اسناد و مدارک 
دقیق    تر بررســی شــود، گفت: »اگر 
عرصه وقف شــده مرتع باشد مشمول 
تعریف مــاده یک قانون ملی شــدن 
 جنگل های کشــور می شود و بایستی 

به دولت بازگردد«.
رضا افالطونی با بیان اینکه در حال 
بررســی اســناد و مدارک هستیم، به 
ایســنا گفت: »منابع طبیعی شــامل 
جنگل، بیشــه، مرتع و اراضی جنگلی 
طبق قانون قابل وقف نیست و اگر به هر 
دلیلی سازمان اوقاف برای آن منطقه 
سند گرفته باشد به لحاظ قانونی درست 
نیست. اما باید بررسی شود که آیا اوقاف 
سندی دریافت کرده است یا خیر. اگر 
سندی دریافت شده و عرصه ملی باشد 

سند غیر قانونی تلفی می شود«.
ادعایی در مورد سازمان اوقاف

اما ماجرای سازمان اوقاف و تملک 
برخی از اراضی تنها بــه ماجرای اخیر 
باز نمی گردد بلکه سال هاست برخی 
از مقامات کشوری و محلی معتقدند، 
تملک برخی از اراضی در مناطق شهری 

و روستایی به هر عنوانی در این سال ها از 
سوی سازمان اوقاف قانونی نبوده و باید 

جلو آن گرفته شود.
مهرماه سال ۹۳، غالمعلی جعفرزاده 
ایمن آبادی، نماینده مردم رشــت در 
مجلس شــورای اســالمی با اشاره به 
درخواســت برخی نمایندگان برای 
تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور 
خیریه که در سال های بعد محقق هم 
نشد، گفته بود: »در سال های گذشته 
و به خصوص پس از انقالب درباره تعدد 
و افزایش امامزاده ها بحث های فراوانی 
وجود داشت و مردم از ما سوال می کنند 
که بعد از انقالب این همه امامزاده از کجا 
آمده است؟ در زمینه تولیت امامزاده ها 
و نحوه عملکرد سازمان اوقاف در دیگر 
مســایل اقتصادی جای سوال زیادی 
دارد و به شکلی این سازمان به تنهایی 
پروانه ساخت، فروش و تغییر کاربری 
می دهــد«. نماینده مردم رشــت در 
مجلس حتی مدعی شده بود که سازمان 
اوقاف و امور خیریه یــک زمین خوار 
بزرگ است. به اعتقاد جعفرزاده ایمن 
آبادی »زمین خواری هــای بزرگ در 
کشور ما توسط ســازمان ها و نهادها 
صورت می گیرد و کمتر افراد حقیقی 
به دنبال زمین خواری هســتند که در 
راس آنها ســازمان اوقاف و امورخیریه 
است. این سازمان افســار گسیخته با 
موقوفات برخورد می کنــد و اینکه از 
زیر بار پاســخگویی شــانه خالی کند 
درست نیســت. متاســفانه سازمان 
اوقاف و امورخیریه صرفا به بنگاه بزرگ 
اقتصادی تبدیل شــده درصورتی که 
وقف، جنبه دینی دارد و متولیان اداره 
این ســازمان نیز پاســخگو نیستند. 
ســازمان اوقاف حتی منابع ملی را نیز 
تصرف کرده و راسا مجوز گردشگری 
می دهد و فکر می کنم اگر اینگونه پیش 
رود ســازمان اوقاف بتواند در آینده  ای 
بســیار نزدیک به اندازه یک کشــور 

مستقل زمین در اختیار داشته باشد«.
شهرداری ها متهم ردیف بعدی

امــا در این میان برخــی معتقدند 
عالوه بر ســازمان اوقاف برخی دیگر 
از ســازمان ها و نهادهــا نیــز در این 
موضوع دست دارند. به طوری که مثال 
شــهرداری ها برای تامین هزینه های 
خود دســت به زمین خواری و تغییر 
کاربری برخی زمین هایی می زنند که 

اساسا جزو منابع طبیعی و ملی است.
به طوری که دیروز اعالم شد برخی 
از شهرداری ها با خشــک کردن دریا 
و تاالب ها دســت به تملک اراضی آن 
می زنند. دیروز احمدرضا الهیجان زاده، 
معاون محیط زیست دریایی سازمان 
حفاظت محیط زیســت گفــت: »در 
محــدوده دریــا و تاالب هــا بعضی 
شــهرداری ها دریا را خشــک و آن را 

تملک می کنند«.

کشف بیش از هزار مورد 
زمین خواری در ۴ ماه 

اما در این میان دســتگاه قضایی و 
انتظامی فعالیت های گســترده  ای را 
نیز برای شناسایی موارد زمین خواری 
آغاز کرده اســت. به طوری که دیروز 
ســرهنگ جواد خردمنــد فرمانده 
یگان حفاظت ســازمان ملی زمین و 
مسکن گفت: »در ۴ ماه ابتدای سال 
۱۳۹۹ هزار و ۲۴۹ مورد رفع تصرف 
از زمین های دولتــی به ارزش ۴ هزار 
میلیــارد و ۱۳۸ میلیون تومان انجام 
شد که استان تهران با آزادسازی ۴۵0 

میلیارد تومان رتبه اول را داشت«.
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی 
زمین و مسکن با اشــاره به خط تلفن 
۱۶۵۶ که آماده دریافت گزارش های 
مربــوط بــه تصرفــات زمین های 
دولتی اســت، گفت: »از مردم عزیز 
در سراســر کشــور می خواهیم هر 
جا که دســت اندازی هایی به انفال و 
زمین های واقع در محدوده شــهرها 
 را مشــاهده کردند با ایــن خط تلفن 

تماس بگیرند«.
ترکتازی زمین خواران در سایه 

خأل قانونی
اما دلیل این میزان زمین خواری 
در کشور چیســت؟ برخی از فعاالن 
حقوق ثبــت معتقدنــد در این مورد 
خال قانونی وجــود دارد. به طوری که 
در هیچ قانونی تعریف مشــخصی از 
زمین خــواری نداریم، گرچه در حال 
حاضر مجموعه اقدامــات و جرایمی 
کــه در جهــت تصرف اراضــی ملی 
صورت می گیرد؛ مثل جعل اسناد یا 
توسعه و ایجاد طرح های اقتصادی با 
تجاوز به بیش از آنچه تصویب شــده 
را زمین خواری می گویند. همچنین 
تخریــب، تغییــر کاربــری مراتع و 
جنگل ها، تصرف مــازاد عرصه های 
واگذار شده، تصرف و تجاوز به حریم 
اراضی ســاحلی و دریاهــا و تصرف 
مناطــق حفاظت شــده از مصادیق 
زمین خواری است. در حالی که برخی 
می گویند بایــد در این زمینه قوانین 
گویاتر باشد تا راه بر هرگونه تخلف از 

سوی افراد و نهادها بسته شود. 

اخبار واگذاری منابع طبیعی به اشخاص و سازمان ها حیرت انگیز است

دماوند، هیرکانی، خزر و... را نجات دهید!

خبر

در حالی که ابتدای هفته جاری، رئیس جمهور 
بر برگزاری مراسم محرم در شهرهای مختلف، 
حتی مناطق قرمز درگیر با کرونــا تاکید کرد، 
دیــروز، متخصص بیمــاری عفونــی و عضو 
کمیته علمی مبــارزه با کرونا، حضــور کوتاه با 
 ماسک در مســجد یا هیات برای عزاداری را هم 

خطرآفرین دانست.
مینو محرز برگــزاری تجمعــات محرم را 
فاجعه آمیــز خوانــد و گفت: هنوز در شــیب 
وحشــتناک ابتال به کرونا هســتیم و خیلی از 

استان ها در وضعیت قرمز هستند.
به گفته او حتی اگر شــیب ابتال به کرونا کم 
هم بشــود کال باید جلوی تجمع گرفته شود و 
فاصله گذاری فیزیکی و ماسک با شدت اعمال 
شود. حضور در یک محیط بسته حتی با ماسک 
هم نباید طوالنــی مدت باشــد. جمعیتی که 
برای عزاداری در مســجد یا هیات حضور پیدا 
می کند انبوه است و حتی حضور کوتاه با ماسک 

 هــم در چنیــن فضاهایی خطرآفرین اســت.
محرز درباره اینکه آیا دولت سیاســت »ایمنی 
گله ای« را دنبال می کنــد، گفت: ایمنی گله ای 
در شرایطی که می بینیم ممکن است فرد دوباره 

مبتال شود بی معنی است. 
ما در ایران هم در موج جدید دیدیم که افراد 
دوباره مبتال شده اند. این یعنی ایمنی دائم نیست 
و ثابت نشده که بیماری بتواند ایمنی دائم بدهد. 
بعضی ها ایمنی پیدا کردنــد بعضی ها نکردند. 
شاید زمان کمی گذشته، اما در نهایت ثبات شده 

ایمنی موقت است.
کنکور باید لغو شود

او اضافه کرد: اصال وضعیت فعلی تهران خوب 
نیســت و کنکور باید عقب بیافتد و به هیچ وجه 

هیچ نوع تجمعی توصیه نمی شود.
محرز قبــال گفته بــود: اگر مســئوالن امر 
بتوانند داوطلبان را اجبار کنند که فاصله گذاری 
اجتماعی به فاصله یک و نیم متر را رعایت کرده 

و ماسک بزنند برگزاری آزمون اشکالی به دنبال 
ندارد. هرچند باید زمان برگــزاری کنکور را به 

تاخیر بیندازند.
  دفن ۲۳۴ کرونایی در بهشت زهرا 

طی دو روز
در این میان وضعیت تهــران با وجود اینکه 
هنوز قرمز اعالم نشــده، چندان خوب نیست. 
دیروز رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران 
از دفن ۲۳۴ نفر طی دو روز گذشــته در بهشت 
زهرا)س( به دلیل ابتال به کرونا خبر داد و گفت: 
احتماال بیمارســتان های موقــت، دوباره در 

پایتخت فعال می شود.
ناهید خداکرمی با بیان اینکه متأسفانه برخی 
مسؤولین در ستاد کرونا حالت کرختی نسبت به 
موضوع ویروس کوویدـ  ۱۹ پیدا کرده اند، گفت: 
 این کرختی سبب شده که تنها در لحظه جهت 
مقابله با کرونا تصمیم گیری شود در حالی که باید 

به فکر روزهای آینده نیز بود.

به گفته او همه تخت های مراقبت های ویژه 
در پایتخــت ظرفیت تکمیــل دارد و اگر مردم 
مواظب خودشــان نباشــند، دیگر جایی برای 

بستری نیست.
۲1۲ فوتی کرونا در ۲۴ ساعت 

دیروز همچنین سخنگوی وزارت بهداشت 
آخرین موارد بروز و فوتی کروناویروس در کشور 

را اعالم کرد.
سیماســادات الری گفت: از ۵ تا ۶ مرداد، بر 
اساس معیارهای قطعی تشــخیصی، دو هزار و 
۴۳۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور 

شناسایی که  یک هزار و ۴۳۶ نفر از آنها بستری 
شدند.به این ترتیب مجموع بیماران کووید۱۹ 

در کشور به ۲۹۳ هزار و ۶0۶ نفر رسید.
به گفته او در طول ۲۴ ساعت اخیر، ۲۱۲ بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱۵ هزار و ۹۱۲ نفر 
رسید و تاکنون ۲۵۵ هزار و ۱۴۴ نفر از بیماران، 
بهبود یافته یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند 
و ۳۸۱۹ نفر از بیماران مبتال بــه کووید۱۹ در 
وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار 

دارند.

ابراز نگرانی مینو محرز از تصمیم دولت

تجمعات محرم فاجعه آمیز خواهد شد

به گفته سازمان امور 
جنگل ها و مراتع، منابع 

طبیعی شامل جنگل، بیشه، 
مرتع و اراضی جنگلی طبق 

قانون قابل وقف نیست و 
اگر به هر دلیلی سازمان 
اوقاف برای این مناطق 

سند گرفته باشد به لحاظ 
قانونی درست نیست و 

قابل بازگشت است

زمین خواری، کوه خواری، 
جنگل خواری، تجاوز به 

حریم رودخانه ها و دریا و از 
بین بردن منابع طبیعی برای 

منافع شخصی و سازمانی 
سال هاست که به معضل 
جدی در مناطق مختلف 
کشور تبدیل شده است، 

اما چند سالی است که این 
موضوع جدی    تر از سوی 

رسانه ها دنبال می شود
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