دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.
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فاجعهای در آلودگی هوا تا دو سال آینده

عضو شورای شــهر تهران تهران گفت :در دوسال آینده فاجعهای
در آلودگی رخ میدهد و مداوم باید برای وزش باد دســت به دعا
شــویم.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،مهدی پیرهادی عضو
شورای شهر تهران در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران
گفت :مسیر بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص آلودگی هوا باید
قدری متفاوت باشد هنگاهی که به سهم منابع آالینده که توسط
مجموعههای مختلف و وسایل نقلیه منتشر میشود نگاه میکنیم
 ۶۰تــا  ۷۰درصد این آالیندگی مربــوط به منابع متحرک و ۳۰

درصد دیگر مربوط به ســایر منابع اســت که از این
میزان  ۱۸درصد صنایــع ۱۲ ،درصد نیروگاهها و ۴
درصد مربوط به پاالیشــگاهها است برای این موارد
چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد:
در حوزه منابع منتشرکننده آالیندگی توسط وسایل
نقلیه تاکســیها سهم  ۲درصدی دارند و موتورسیکلتها سهمی
بیش از  ۱۰درصد ،وانتها  ۲درصد ،اتوبوسهای سرویس مدارس
و ارگانهای دولتی  ۷درصد ،کامیون و کامیونتها  ۱۶درصد را به

سازمان ثبت اسناد و امالک کرج طی اجرائیهای تعجب جامعه حقوقی را برانگیخته است

بدعتی خطرناک

آفتاب یزد  -یگانه شوق الشعراء :براساس عکس منتشر شده در
فضای مجازی به نظر میآید اخیرا اجرای ثبت ســازمان ثبت اسناد و
امالک کرج طی اجرائیهای تعجب جامعه حقوقی را برانگیخته و همگان
را متحیر و انگشت به دهان کرده است :بازداشت سهم االرث احتمالی
پســر در زمان حیات پدر و جا به جایی مرزهای قوانین و مقررات ارث
و مالکیت.ماجرا از این قرار اســت که خانمی در راستای وصول مهریه
خود موفق میشود ســهم االرث احتمالی و آینده همسرش از امالک
پدر همســر خود در حالتی که وی در قید حیات هســت را بازداشت
کند .به نظر میآید این اجرائیه با قوانین کشور ما در حوزههای مختلف
مطابقت ندارد و طبق قانون امکان بازداشــت ســهم االرث احتمالی
وجود ندارد.
>نمیتوان قصاص قبل از جنایت کرد

منصــور مظفری در این باره به آفتاب یــزد گفت« :آنچه که در فضای
مجازی منتشر شده یک بدعتی است که از سوی دایره اجرای سازمان
ثبت اســناد و امالک کرج در حال گذاشته شــدن است و این خالف
مقررات است .اگر قرار است ملکی بازداشت شود باید ملک به نام مدیون
به ثبت رسیده باشد و یا با مبایعهنامههای عادی در حال انتقال باشد .در
این اجرائیه بازداشت ملک به ماده  87اشاره شده است که باید گفت در
انتهای ماده به این موضوع به صراحت اشاره شده است »...که اگر ملک به
موجب دفتر امالک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال
آن به متعهد محرز نباشد ثبت محل فورا مراتب را به اجرا اطالع میدهد
و اجرا از آن رفع بازداشت میکند ».وقتی که ملک به نام مدیون نیست
چگونه امکان بازداشت آن وجود دارد؟ قصاص قبل از جنایت که نمیتوان
کرد .اینکه ارث احتمالی فرد بازداشت شود امکان پذیر است؟ وقتی که
پدر مدیون زنده است اختیار مال و اموال خود را دارد و کسی نمیتواند
برای مال فرد زنده که مدیون نیســت تعیین تکلیف کند .چه بسا فرد
دارای بدهی باشد که ابتدا بدهیهای فرد از محل ماترک داده میشود و
دیگر اینکه میتواند در زمان حیات خود آن را بهفروش برساند .این یک
بدعتی است که متاسفانه شاید در اجرای ثبت گذاشته شود و باید جلوی
آن گرفته شود همچنین باید حقوق دانها نظر دهند و اداره ثبت کرج نیز
باید در این خصوص توضیحات الزم را به افکار عمومی بدهد» .
>بدعتیخطرناک

مظفری ادامه داد« :در شــرایطی که ارث احتمالی به مدیون رسید و
مدیون با توجه به اینکه بابت مهریه مدیون است ،اگر نقل و انتقالی بعد از
حق ارث که برای او ایجاد شده است صورت بگیرد ،میتواند تحت عنوان
فرار از دین مورد تعقیب قرار بگیرد .در این اجرائیه صادر شده هنوز حقی
برای طرف ایجاد نشده است که بتوان آن را بازداشت کرد .بند ب ماده
 4شرایط صدور اجرائیه ثبتی اشاره میکند که سند رسمی الزماالجرا،
منجز و محقق الوقوع باشد .پس به این صورت نیست که مدیون هنوز
ملکی ندارد و احتمال دهیم که قرار است ارثی به او برسد و ارث احتمالی
را بازداشت کنیم.این حکم از بدعتهای خطرناک است».
حال شاید بگویند ما بازداشت کردیم اگر فرد زنده بود اجرائیه را باطل
میکنیم این یک زحمت برای مردم است و قانون در هیچ کجا احتمال

منصــور مظفری :وقتی که پدر مدیون
زنده است اختیار مال و اموال خود را دارد
و کسی نمی تواند برای مال فرد زنده که
مدیون نیست تعیین تکلیف کند .چه بسا
فرد دارای بدهی باشد که ابتدا بده یهای فرد از
محل ماترک داده م یشود و دیگر اینکه م یتواند
در زمان حیات خود آن را به فروش برساند
پیمان حاج محمود عطــار :برابر قاعده
فقهی الناس مســلطون علــی اموالهم
تا زمانی که شــخص در قیــد حیات
است هرگونه دخل و تصرف  ،معامله و
اقدامات مالکانه ای را می تواند نســبت به اموال
خود اعم از منقول و غیر منقول  ،سهام شرکت ها
و سایر حقوق قانونی را در احاطه خود داشته باشد
شــهاب صیفی  :ماده  ۸۶۷قانون مدنی
به صراحت اعالم می کند ارث به موت
حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق
پیدا می کند یعنی طرف باید فوت کند
و ارث او به مورثین برسد
فرهــاد افرامیان  :اگر قرار اســت دین
کسی ادا شود نباید سراغ اموال شخص
ثالث رفــت زیرا این با متــن قانون در
تعارض قرار دارد .این ســواالت نشــان
می دهد این کار یک اقدام عاجل احساســی بوده
است که منجر به چنین مسئله ای شده است و از
نگاهمنهیچمبنایحقوقیمستدلومستندیندارد

را بر فوت افراد نگذاشته است و حتی برای افراد باالی  90سال هم رای
دیوان عدالت اداری مبنا را بر زنده بودن افراد قرار داده اســت .درحال
حاضر اکثر سازمانهای دولتی به سیستم ثبت احوال وصل هستند.
>الناس مسلطون علی اموالهم

پیمان حاج محمود عطار حقوقدان نیز در این باره به آفتاب یزد گفت«:برابر
ضوابط شرعی و قانون مدنی که مقتبس از ضوابط و مقررات شرع اسالم
است اموال افراد تا زمانی که در حیات به سر میبرند متعلق به خودشان
میباشــد .برابر قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم تا زمانی که
شــخص در قید حیات است هرگونه دخل و تصرف ،معامله و اقدامات
مالکانهای را میتواند نسبت به اموال خود اعم از منقول و غیر منقول،
سهام شرکتها و سایر حقوق قانونی را در احاطه خود داشته باشد .به

|

دیوانعدالتاداری بخشنامه سازمان ثبت احوال که در سال  1390افراد  100ساله را
فوتی فرض کرده بود ،مگر اینکه خالفش ثابت شود را باطل کرد

بر اســاس مواد  27 ،22 ،10و  29قانون ثبت احوال ،واقعه وفات از وظائف ذاتی سازمان ثبت احوال است اما بر اساس مواد
 1011 ،867تا 1030قانون مدنی و مواد  22تا  29قانون ثبت احوال ،فوت به صورت حقیقی و فرضی بیان شــده و در فوت
حقیقی مطابق قانون ثبت احوال (ماده )24تصدیق پزشک یا دو شاهد مالک است و برای فوت فرضی نیز مطابق مواد یاد
شده از قانون مدنی ،رأی دادگاه صالح مالک و فصل الخطاب تعیین شده است و در هیچکدام از موازین یاد شده مقرره ای
مبنی بر تلقی وفات برای افراد باالی صد ســال مالحظه نمی شود بنابراین در بخشنامه مورد شکایت ،اصل بر وفات افراد
باالی صد سال است که هیئت عمومی این بخشنامه را ابطال کرد.

تصویب قطعنامه استرداد اموال فرهنگی به مبدأ

قطعنامه اســترداد امــوال فرهنگی به مبدا تصویب شــد .نکته
منفی آن ،عطف به ما ســبق نشدن قطعنامه است .نماینده ایران
در ســازمان ملل خواست آثار تاریخی کشــورها که در گذشته
منتقل شدهاند نیز مشــمول آن شود.به گزارش مهر ،با همراهی
حدود  ۱۰۰کشــور از جمله جمهوری اســامی ایران در مجمع
عمومی ســازمان ملل ،قطعنامهای به تصویب رســید که آثار و
اموال تاریخی کشورها باید به کشور مبدا برگردد ،اما نکته منفی
این قطعنامه ،عطف به ما ســبق نشدن آن است.ایران بهبندی از
معاهده  ۱۹۷۰یونسکو درباره استرداد اموال تاریخی منتقد است
که چرا اموالی که بیش از  ۵۰ســال پیش از کشــوری به سرقت
رفته قابل پیگیری نیســتند و عطف به ماسبق نمیشوند و از این
به بعد قابل پیگیری هستند نه از آن به قبل.مجید تخت روانچی
ســفیر و نماینــده دائم جمهوری اســامی ایران نزد ســازمان
ملل متحد در نشســت مجمع عمومی سازمان ملل برای تصویب
قطعنامه اســترداد اموال فرهنگی به کشــورهای مبدا ،از نقش
یونسکو در ممانعت از قاچاق اموال فرهنگی تمجید و بر ضرورت

افزایش تالشهای این نهاد به منظور مساعدت در استرداد اموال
فرهنگی تاکید کرد و گفت :امــوال فرهنگی مبین تاریخ ،تمدن
و هویت کشــورهای خود هســتند و مالکیت آن توســط مردم
آن کشــورها یک حق بشری اســت .از این رو جامعه بینالمللی
مسئولیت مشترک و نیز تعهد حقوقی و اخالقی به منظور حفظ
آنها و از جمله تضمین بازگشــت آنها به کشورهای مبدا را دارد.
این تعهد فراتر از معاهدات بینالمللی موجود و کشورهای اطراف
این معاهدات است.ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل
متحد بیان کرد :ایران بر این باور اســت که کنوانســیون ۱۹۷۰
راجع به ابزارهای ممانعت و پیشگیری انتقال غیرقانونی ،صادرات
و انتقال مالکیت اموال فرهنگی هیچگاه انتقال اموال فرهنگی را
مشروعیت نمیبخشد و از سویی کشورهای عضو این کنوانسیون
را از تعهد به بازگرداندن اموال فرهنگی به سرقت رفته یا به طور
غیرقانونی خارج شــده قبل از الزم االجرا شدن این کنوانسیون
مبرا نمیدارد.تخت روانچی گفت جمهوری اسالمی ایران معتقد
اســت که این کنوانســیون بایســتی با توجه به تحوالت و با در

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان تهران:

اجتماعی

خود اختصاص دادند.وی تاکید کرد ۱۵۰۰ :دســتگاه
واگن مترو کمبود داریم و در حوزه حمل و نقل عمومی
مشکالت زیادی داریم دولت باید در قالب تهاتر و سایر
روشها نســبت به تهیه واگن و در اختیارگذاشــتن
واگنها برای شهرها اقدام کنند بیتردید باید تصمیمی
عاجل در سطح ملی و هیئت دولت در این حوزه گرفته شود.وی در
خصوص روشن ماندن درجای اتوبوسها در پایانهها گفت :در این
حوزه متاسفانه با فرسودگی اتوبوسها مواجه هستیم.
محض فوت شخص به طور قهری اموال وی از مالکیت وی خارج شده
و به تملک وراث نامبرده برابر مواد مربوط به ارث از قانون مدنی انتقال
قهری مییابد .لذا تا زمانی که شخص در قید حیات میباشد فرزندان
وی و افرادی که بعد از فوت وی وارث او محسوب میشوند ،نمیتوانند
ادعایی نسبت به اموال وی داشته باشند .یا آنکه اشخاص ثالثی که نسبت
به وراث بعد فوت این شخص طلبکار یا بستانکار میباشند نمیتوانند به
عنوان اینکه بعدا این شخص فوت میکند و اموالش به صورت قهری به
وراث منتقل میگردد نســبت به امول وی تعرضی در ادارات قانونی و
مراجع ذی صالح قانونی داشته باشند».
>ارث عمال زمانی به وجود میآید که شخص فوت کند

شهاب صیفی وکیل پایه یک دادگستری نیز در این باره به آفتاب یزد
گفت« :بر اساس قوانین و مقررات اصال نباید چنین قضیهای رخ دهد
چراکه ماده  868قانون مدنی بحث تحقق ارث را مطرح کرده است.ارث
نسبت به پدر ،فرزند ،همسر و طبقات مختلفی که در قانون مطرح شده
است زمانی به وجود میآید که شخص فوت کند و تا قبل از فوت اصال
ارثی وجود ندارد یعنی چیزی به عنوان ارث مطرح نمیشود.زیرا مایملک
و دارایی شخص اگر فوت کند وراثی که حین الفوت شخص زنده باشند
از آن ارث میبرند و تا قبل از آن مایملک شخص است .اگر اینگونه باشد
همه دارایی و اموال افراد جزو ارث محسوب میشود و اصال نمیتوانند
نسبت به آن دخل و تصرفی داشته باشند و حتی شخصی که در قید
حیات اســت تنها میتواند یک سوم دارایی و مایملک خود را موضوع
وصیت قرار دهد.ماده  ۸۶۷قانون مدنی به صراحت اعالم میکند ارث به
موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا میکند یعنی طرف باید
فوت کند و ارث او به مورثین برسد .عرف و رویه جامعه به این صورت
است که اگر ما بخواهیم موت حقیقی را بررسی کنیم ،هنگامی شخص
فوت کند ارث محقق میشود.در اینجا یعنی تا زمانی که فرد مالک مال
است و از قید حیات خارج نشده است اصال ارث و مالی برای مورث او به
وجود نمیآید.وقتی که فرد فوت کرد مال در مالکیت وراث قرار میگیرد
و در اینجا سهم االرث تحقق پیدا میکند و قابلیت توقیف دارد .اگر به
واقع قاضی دادگاه یا قاضی اجرای احکام چنین عملی را انجام دادهاند
کامال تخلف بوده اســت و خالف قوانین و مقررات است و در حقیقت
قابلیت برگشت و یا قابلیت اعتراض وجود دارد .قطعا این نظر یا رای باید
نقض شود و عمال قابلیت اجرا نداشته باشد.خیلی ساده میتوان با این
عمل تخلف برخورد کرد».
>عدم وجود تعریف مناسب از ارث و مورث

فرهاد افرامیان وکیل پایه یک دادگستری نیز در این باره به آفتاب یزد
گفت« :من فکر میکنم در این موضوع تعریف مناسب و درستی از ارث
وجود نداشته است و شاید یک نگاه و تعریف جدیدی وجود دارد که ما
از آن بیاطالع هســتیم .ارث آن مالی است که در زمان ممات فرد به
وراث تعلــق میگیرد.قانون هم حد ،مرز و اختیارات را پس از آن فوت
شخص برای مورث تعیین کرده است.برای مثال در قانون بحث تنفیض
یک سوم اموال و اجازه وصیت ثلث دارایی را برای فرد قائل میشود .از
سوی دیگر حق و حقوقی که یک فرد در زمان حیات خودش دارد کامال
مشخص است.درواقع قانون مدنی آن حقوق را به صراحت مشخص ،بیان
و تعریف کرده است.فردی که هنوز در قید حیات است بر دارایی خود
اختیار دارد.چگونه ما میتوانیم اموال او را به عنوان ارث احتمالی در نظر
بگیریم؟ این احتماالت از کجا و بر چه اساسی آمده است؟ از سوی دیگر
نکته دیگر این است این فردی که در حیات است آیا نمیخواهد اقدامات
حقوقیای را یا عقودی را بر اموال خودش انجام دهد؟ آیا بعد از این نوع
اقدامات آیا ارثی برای فرزندش باقی میماند.شاید فرد بخواهد اموالش را
بفروشد و مالی برای ارث باقی نماند.آیا حقوق این پدر در این حکم تحت
تاثیر قرار نمیگیرد؟اگر قرار است دین کسی ادا شود نباید سراغ اموال
شخص ثالث رفت زیرا این با متن قانون در تعارض قرار دارد.این سواالت
نشان میدهد این کار یک اقدام عاجل احساسی بوده است که منجر به
چنین مسئلهای شده است و از نگاه من هیچ مبنای حقوقی مستدل و
مستندی ندارد.این ابتکار عمل توسط هر شخصی که انجام شده است
احتماال تعریف جدیدی از وراث و مورث دارد که خوشحال میشویم آن
را بیان کند تا ما نیز آگاه شویم».
نظر گرفتن غیر بشــری ،غیــر اخالقی بودن و نیــز غیر قانونی
بــودن انتقالهای صورت گرفته در دورهای که کشــورهای مبدا
تحت اســتعمار یا نفوذ سیاســی خارجی بوده و حاکمان آنها بر
ارزش فرهنگــی آثــار تاریخی خود واقف نبودند ،به روزرســانی
شود.ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد افزود:
جمهوری اسالمی ایران همچنین بر این اعتقاد است که با توجه
به ماهیت این اموال فرهنگی که میراث مشــترک بشریت است
نمیتوانند مشــمول اقدامات یکجانبه قهــری و اقدامات اجرایی
دیگر شوند.تخت روانچی گفت :جمهوری اسالمی ایران همچنین
خشــنودی خود را نســبت به گنجانده شدن پیشــنهاد هیئت
نمایندگی ایران نزد سازمان ملل در قطعنامه مصوب این مجمع
مبنی بر جلوگیری از تأمین مالی تروریسم از طریق قاچاق اموال
فرهنگی و همچنین ضــرورت بازگرداندن اموال فرهنگی مذکور
به کشــورهای مبدا اعالم کرد.سفیر ایران در سازمان ملل متحد
همچنین جامعه بینالمللی را نســبت به حفاریهای غیرقانونی
در زیر مســجد االقصی توســط رژیم صهیونیستی تحذیر کرد و
گفت :ادامه این روند که منجر به تخریب مسجد االقصی میشود
موجب تهدید صلح و امنیت بینالمللی خواهد شد.

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ:

پرستاران ایرانی جزو پرستاران ۱۰کشور برتر دنیا هستند

تمدیدطرحترخیصموتورسیکلتهایرسوبیدرپایتخت

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان تهران گفت:پرستاران ایرانی از لحاظ مهارتی و علمی جزو
 ۱۰کشور برتر دنیا هستند.به گزارش فارس،آرمین زارعیان،رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان
تهران اظهار داشت:حرفه پرستاری از دوسال گذشته و دوران کرونا بیش از پیش پررنگتر شده است.وی
ادامه داد:ذات کرونا این است که مراقبت پرستاری  ۲۴ساعته ببشتر از خدمات پزشکی در درمان کرونا
نقش دارد.نگرانی اصلی ما به واسطه وظایف پرستاران باید عموم مردم بهترین خدمات را دریافت کنند.
بحث منزلت اجتماعی پرستاران باید حفظ شود مثل هرآنچه در کشورهای توسعه یافته اتفاق میافتد،
بیفتد.زارعیان با اشــاره به بروز برخی خشونتها در مواجهه با پرستاران توسط مراجعان گفت :نتیجه
این مســائل و مشکالت این است که ما با پرستاران دچار فرسودگی و کوتاه شدن مدت خدمت شان
روبرو میشــویم .وی یادآور شــد:در چند ســال گذشــته شــاهد مهاجرت پرســتاران به خارج از
کشــور به شکل فزاینده بوده ایم.رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان تهران با اشاره به باالبودن
سطح دانش پرستاران ایرانی،ابراز داشت:پرستاران ایرانی به لحاظ علمی و مهارتی جزو  ۱۰کشور برتر
جهان هســتند.زارعیان با انتقاد از قرار دادهای ۸۹روزه با پرستاران،تصریح کرد:پرستاران اصال امنیت
شــغلی ندارند؛ به ویژه این موضوع در بیمارســتانهای خصوصی زیاد است.رئیس هیئت مدیره نظام
پرستاری استان تهران تاکید کرد:افزایش تختهای بیمارستانی باید همراه با افزایش پرستار باشد؛ضمن
اینکه طبق قانون پرستاران طرحی باید استخدام شوند3.هزار پرستار طرحی وقتی بیکار میشوند چکار
میکنند؛در نتیجه به خارج میروند.

معــاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از مالکین تهرانی موتورســیکلتهایی
که هنوز برای ترخیص اقدامی نکردهاند خواست جهت ترخیص موتورسیکلت خود به دفاتر پلیس
 ۱۰+مراجعــه کنند.به گزارش مهر ،ســرهنگ علی همهخانی معاون آمــوزش و فرهنگ ترافیک
پلیــس راهور تهران بزرگ در خصوص این خبر گفت :همــکاران بنده همکاری الزم را با مالکین
و متصرفان تهرانی موتورســیکلتهای توقیفی دارند و افراد میتوانند با در دســت داشتن حداقل
مدارک جهت تحویل موتورســیکلت خود اقدام کنند.همهخانی افزود :مرحله اول این طرح تا ۱۷
بهمن سال گذشته بود که با استقبال خوب دارندگان این موتورسیکلتها مواجه شد و هم اکنون
نیز این فرصت همچنان برای مالکین موتورســیکلتهای توقیفی ادامه دارد.وی گفت :تسهیالتی
که به دســتور فرمانده ناجا برای ترخیص موتورســیکلتهایی که بین بازه زمانی سالهای  ۹۰تا
 ۹۸به پارکینگها منتقل شــدهاند ،میتوان به کاهش هزینه نگهداشت بر اساس مصوبه سال ۹۴
هیئت وزیران و عدم دوبرابر شــدن جریمههای آنان در مدت توقیف اشــاره کرد؛ به همین منظور
ایــن مالکیــن و متصرفین (و نماینده قانونی آنها) فرصت را غنیمت شــمرده و هر چه ســریعتر
نســبت به حضور در دفاتر پلیس  ۱۰ +شــهر تهران با در دست داشتن مدارک اقدام کنند.معاون
آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود :افرادی نیز که مدارک آنها ناقص است،
میتوانند به آدرس بلوار خلیج فارس خیابان هالل احمر مراجعه و نســبت به ادامه روند ترخیص
موتورسیکلت خود اقدام کنند.
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تعطیلی "فعالیت حضوری" دانشآموزان تهرانی  ۱۷و  ۱۸آذرماه

سخنگوی آموزش و پرورش شــهر تهران از تعطیلی فعالیت حضوری دانشآموزان در روزهای
چهارشنبه ( ۱۷آذر) و پنجشــنبه (۱۸آذر) خبر داد .به گزارش ایسنا ،مسعود ثقفی در این باره
گفت :با توجه به مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران ،فعالیت حضوری دانشآموزان در روز
چهارشنبه و پنجشنبه در تمام مدارس تعطیل اعالم میشود .فعالیتهای غیرحضوری دانشآموزان
همچنان پابرجاست و کادر اداری مدارس هم برای مدیریت آموزشهای غیرحضوری ،در مدارس
فعال خواهند بود و صرفا فعالیت حضوری دانشآموزان در مدارس تعطیل اعالم میشود.

کرونا خبر

حوادث

وقوع جنایت در خانهای
درخیابانکمالیتهران

مبتالیان جدید 3514 :نفر
قربانیان جدید 79 :نفر
کل مبتالیان 6141335 :نفر
کل قربانیان 130356 :نفر
بهبودیافتگان 5936975 :نفر
بیماران بدحال 3213 :نفر
واکسن تزریق شده دز اول58294787 :
واکسن تزریق شده دز دوم48545362 :
واکسن تزریق شده دز سوم1574982:
مجموع واکسن تزریق شده108415131 :

محیط زیست
یک کارشناس حوزه جنگل:

بذر کاری در زاگرس
طرحی «نمایشی» است

در پی اجــرای طرح بذرکاری در جنگلهای
زاگرســی  ۱۱استان کشور ،یک عضو هیئت
علمی موسســه تحقیقات جنگلها و مراتع
کشــور چنین اقداماتی را «نمایشی» خواند.
احمد رحمانی در گفتگو ایسنا افزود :چنین
اقداماتی بیشتر جنبه نمایشی دارد و درعمل
فاید ه و کارایی چندانی ندارد چراکه مشــکل
زاگــرس ،بذرکاری نیســت و درختان بلوط
این زیســتبوم به صورت طبیعی و به اندازه
کافی روی زمین بذر میپراکنند .مشــکالتی
که امروز گریبانگیر زاگرس شــد ه اساسیتر
و بزرگتر است .با فرض کاشتن و سبزشدن
این بذرها ،بازهم مشکالتی همچون چرای دام
در دامنه این کوهها بر فوت خود باقی است و
راه حلی برای آن ارائه نشــد ه است .بذر بلوط
به ســالها زمان نیــاز دارد تا تبدیل به نهال
شود .آیا تضمینی برای محافظت از زمینهای
بذرکاری شــده و نهالهای رشــد کرده در
آنهــا در برابر چــرای دام وجــود دارد؟وی
افزود :چالشهایینظیر کشــت زیراشــکوب،
مســائل اجتماعی و اقتصادی و فرســایش
خــاک در این زمینه وجود دارد تا برنامههای
اساســی و چندجانبه اجرا نکنیــم ،اقداماتی
مانند بذرکاری در جنگلهای زاگرس بیشتر
جنبه نمایشی خواهد داشت .چنین اقداماتی
در بلنــدت نمیتواند مشــکل از بین رفتن
جنگلهای بلــوط را حل کند.رحمانی ضمن
تاکید بر غنیبودن خاک زاگرس اضافه کرد:
خاک این منطقه ،بانک بذر گونههای گیاهی
اســت و ما به هیچ وجه نیازی به بذر نداریم.
عامل اصلی عدم زادآوری در جنگلهای ایران،
چرای بیش از حد دام اســت .این مشکل نه
تنها در جنگلهای زاگرس بلکه در جنگلهای
شمال کشور نیز دید ه میشود.وی با اشاره به
لزوم ارتقای سطح دامپروری در کشور گفت:
امــروزه در در دنیا دیگر خبری از رهاشــدن
دام در جنگلها نیســت و روشهای سنتی
دامپروری جای خود را به روشهای صنعتی
دادهاند .باید میان جنگل و دام ،فقط یک مورد
انتخاب شود و نمیتوان هر دو را در کنار هم
داشــت.رحمانی تاکید کرد :تمام جنگلهای
کشــور باید به عنوان منطقه حفاظتشــده
اعالم شوند یعنی برنامههای حفاظتی در این
مناطق اجرا شود این در حالیست که در حال
حاضر  ۱۰درصد از جنگلهای کشور حفاظت
شده اســت حتی برخی جنگلهای حفاظت
شده هم توسط چرای دام آسیب میبینند.

قضایی

پایانارسالپیامکهایجعلی
بهنامسامانههایقضائی

رئیس مرکز آمــار و فناوری اطالعات گفت:
برای پیشگیری از کالهبرداری پیامکی ،کلیه
پیامکهای ســامانههای قوه قضائیه شامل
ثنا ،ابالغ ،نظر ســنجی ،اطالعرســانی با نام
 adliranبه مخاطبان ارسال خواهد شد.به
گزارش ایرنا از قوه قضائیه ،محمد کاظمی فرد
در جلســه شــورای عالی قضائــی گفت :با
توجه به وجود ســامانههای مختلف در قوه
قضائیه و استفاده پیامک برای اطالعرسانی
از وضعیت پرونــده در محاکم یــا دریافت
ابالغیه الکترونیک در حساب کاربری ابالغ،
کالهبرداران از این موقعیت ســوء استفاده
کرده و از طریق ارسال پیامک جعلی اقدام به
برداشــت غیر مجاز از حساب بانکی افراد در
قالب فیشینگ مینمایند .رئیس مرکز آمار
و فناوری اطالعات افزود :برای پیشــگیری
از کالهبرداری پیامکــی ،کلیه پیامکهای
ســامانههای قوه قضائیه شــامل ثنا ،ابالغ،
نظر سنجی ،اطالعرســانی با نام adliran
به مخاطبین ارســال خواهد شد.وی با اشاره
به تغییر سرشــماره پیامک سامانههای قوه
قضائیه گفت :با این روش عالوه بر جلوگیری
از کالهبرداری از طریق ارســال پیامکهای
جعلی با نام سامانههای قضائی ،باعث تفکیک
پیامکهای قضائی با پیامکهای اطالعرسانی
و همچنین تبلیغاتی از دیگر سرشــمارهها
شــده و امکان سوء اســتفاده از موضوعات
قضائی در پیامکها به جهت کالهبرداری را
از بین خواهد برد.

ماموران کالنتــری دو زن را که در خانهای
در یکی از خیابانهای مرکزی شــهر تهران
محبوس شــده بودند به همراه یک جســد
کشــف کردند.به گــزارش ایلنــا ،ماموران
کالنتری که برای اجــرای حکم به خانهای
در خیابان کمالی اعزام شــده بودند ،متوجه
میشــوند دو خانم در یکی از اتاقهای خانه
محبوس هســتند.پس از بررسیها مشخص
میشود شــخصی به نام «س» این دو خانم
را به مدت حدود  ۲ماه در این خانه محبوس
کرده و آنها را به مرگ تهدید میکرده است.
یکــی از زنــان حاضر در خانه بــه ماموران
کالنتری میگوید کــه «س» به آنها گفته
یک نفر دیگر را کشــته و در اتاق دیگر این
خانه گذاشــته است و اگر سر و صدا کنند او
آنها را نیز به قتل میرساند .با بررسی بیشتر
خانه مشخص میشودیک بسته پالستیکی
چند الیه بزرگ که بوی بسیار متعفن هم از
آن به مشــام میرسیده در اتاق دیگری قرار
دارد.مامــوران کالنتری بالفاصله به بازپرس
ویژه قتل در دادسرای جنایی اطالع داده و با
حضور بازپرس ویژه قتل و کارآگاهان پلیس
آگاهی در سر صحنه ،تحقیقات درباره ربایش
این دو خانم و کشف جسد در این خانه آغاز
میشود.

مرگدلخراشکارگربیمارستان
دردستگاهزبالهسوز

تحقیقات پلیســی ،قضائی برای یافتن علت
مرگ یکی از کارگران پســماند بیمارستان
شهید بهشتی کاشان که حین تعمیر دستگاه
زبالهسوز جان خود را از دست داده ،آغاز شد.به
گزارش مشــرق ،این حادثه روز شنبه زمانی
که کارگر پســماند در واحد بیخطرسازی
بیمارســتان در حال تعمیر دســتگاه زباله
ســوز و رفع عیوب آن بود ،اتفاق افتاد .این
کارگر ۴۱ساله اهل روســتای ابوزیدآباد در
شهرستان آران و بیدگل بوده است که حین
عیبیابی دســتگاه و رفع اشکاالت دستگاه
هــرز آب اتــوکالو دچار حادثه ســوختگی
شد.روحاهلل دهقانی دادستان کاشان با تأیید
این خبر گفته است :پس از دریافت گزارش
فوت کارگری در بیمارســتان شهید بهشتی
بالفاصله پروندهای در شعبه چهارم بازپرسی
دادسرای عمومی و انقالب کاشان به منظور
تحقیق در ارتباط با این واقعه تشکیل شد.به
دســتور بازپرس تیمی از کارشناسان ایمنی
تعیین شده تا پس از تحقیق و ارائه گزارش با
مقصرین حادثه برخورد قانونی و قضائی شود.
ابوالفضل شــجاعی رئیس بیمارستان شهید
بهشتی کاشان نیز ،ضمن ابراز تأسف از فوت
یکی از پرسنل بیمارستان اظهار داشت :این
فرد در حین حادثه تنها بوده و از اینرو علت
حادثه توســط کارشناسان در دست بررسی
اســت.وی با بیان اینکه این کارگر در بخش
بیخطرسازی پسماندهای بیمارستان شهید
بهشتی کاشان مشــغول به کار بوده است،
افزود :پیشامد رخداده در زمره حوادث حین
کار بوده و ازاینرو اقدامــات الزم در زمینه
بررسی علت حادثه صورت پذیرفته است.

بازداشتقاتلعموکش
در کرمانشاه

رئیس پلیس آگاهی اســتان از دســتگیری
فردی خبــر داد که پس از قتل عمویش در
کرمانشاه به شهرستان صحنه گریخته بود.
ســرهنگ "پرویز نظری" اظهار داشت :پس
از اعــام مرکــز فوریتهای پلیســی 110
مبنی بر وقوع یــک مورد درگیری منجر به
قتل در شــهرک جعفرآباد کرمانشاه ،تیمی
از ماموران پلیس آگاهی راهی محل شــدند.
به گزارش رکنا ،وی افزود :با حضور ماموران
در محل و انجام تحقیقات ابتدایی مشخص
شد جوانی  30ساله که دارای سوابق متعدد
کیفری بــود به علت اختالفــات خانوادگی
اقدام به قتل عموی  48سالهاش کرده است.
ســرهنگ نظری ادامه داد :بــا دریافت این
اطالعات ،ماموران تحقیقات گسترده خود را
برای دستگیری قاتل متواری آغاز و با انجام
کارهای اطالعاتی مشخص شد این شخص
در شهرستان صحنه حضور پیدا کرده است.
رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه افزود:
کاراگاهــان در ادامــه موفق به شناســایی
مخفیگاه قاتل متــواری در یکی از محالت
شهر صحنه شــده و در عملیاتی غافلگیرانه
وی را دســتگیر کردند.وی در پایان با اشاره
به اعتراف متهم دستگیر شده به ارتکاب قتل
عمویش ،از معرفی وی به دســتگاه قضائی
خبر داد.

