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مرگ حاشیه ساز جوان اسفراینی 
به دست مأموران پلیس

در پی انتشار ویدیوی درگیری و گزارش مرگ یک 
شهروند در اسفراین و ادعای تیراندازی و ضرب و جرح 
وی از سوی ماموران پلیس،  دادستان نظامی خراسان 
شمالی از طرح شــکایت خانواده قربانی و تشکیل 
پرونده خبر داد. برخی رسانه ها نوشته اند شهروندی 
که در این حادثه جان خود را از دســت داده محسن 
مین باشی نام داشته و ۳۷ ساله بوده است. مجتبی زارع، 
دادستان نظامی خراسان شمالی در این باره گفت: 
دستوراتی در چند بند به ضابطان قضایی برای بررسی 
نحوه مرگ مقتول صادر شد تا محل درگیری را دقیقا 
بررسی و فیلم دوربین های مداربسته موجود در محل 
را جمع آوری و ارسال کنند. همچنین درباره دستور 
قضایی تعقیب و تیراندازی، صورتجلســات تنظیم 
شده و مشخصات ماموران دخیل در ماجرا از مراجع 
ذی ربط استعالم به عمل آمده است.تحقیق از شهود 
معرفی شده توسط اولیای دم نیز در دست انجام است.

    
هشدار نسبت به افزایش مرگ 

موتورسیکلت سواران
ه  ر ا د ا ئیــس  ر
تصادفات پلیس راهور 
تهران بزرگ از افزایش 
14 درصــدی مــرگ 
موتورسیکلت سواران 

در تصادفات رانندگی نسبت به مدت مشابه پارسال 
خبر داد. احسان مومنی گفت: با اینکه در نیمه نخست 
امسال شاهد کاهش هشت درصدی تصادفات فوتی 
در سطح شهر تهران بودیم، اما راکبان موتورسیکلت 
حدود نیمی از متوفیان حوادث رانندگی پایتخت در 
این مدت با سهم 48 درصد را به خود اختصاص دادند.

    
تداوم جو پایدار و آلودگی هوا 

تا نیمه آبان ماه
 ســازمان هواشناســی اعالم کرد که بر اساس 
پیش بینی های انجام شده تا نیمه آبان ماه در کشور 
با جو پایدار و آلودگی هوا مواجه هستیم اما انتظار 
می رود که پس از آن نفوذ ســامانه های بارشی به 

مناطق مختلف ایران بیشتر شود.
    

پیشنهاد شهرداری برای ساخت 
مسکن در نزدیکی محل کار

معاون معماری و شهرســازی شهرداری گفت: 
شهردار تهران در موضوع تامین مسکن، پیشنهادی 
به رئیس جمهور ارائــه داد، مبنی بر اینکه از ظرفیت 
مدیریت شهری هم برای تامین مسکن مورد نیاز مردم 
استفاده شود.  عبدالرضا گلپایگانی، با بیان اینکه الگوی 
فضای زندگی و خانه های کوچک به گونه ای که منجر 
به کاهش رفت و آمد در شهر شود، در این زمینه مطرح 
شد، افزود: در پیشنهاد شــهرداری ساخت مسکن 
توسط بخش خصوصی انجام می شود و دولت نیز باید 
کمک کند تا در گستره شهر واحدهایی تولید شود که 
امکان انتخاب را برای مردم فراهم کند. اگر کسی تمایل 
داشت می تواند، واحد ۳5 متری در درون شهر و نزدیک 
محل کار خود داشته باشد یا به عنوان یک گزینه دیگر 
در صورت تمایل یک واحد 90 متری در مسکن مهر 
پرند داشته باشد و در نهایت این فرد است که می تواند، 
انتخاب کند که در کدام مسکن سکونت داشته باشد. 

    
شهردار رویان: اقدامی خودسرانه بود

تصاویر زنان روی سنگ قبور به 
حالت اولیه برگشت

در پی مخدوش شدن 
تصاویر زنان روی سنگ 
قبرهای آرامستانی در 
رویان دیروز  شــهردار 
رویان در این باره گفت: 

با توجه به شرایط خاص این آرامستان، مدیریت آن 
با هیئت امنای مسجد جامع رویان است و این هیئت 
خودســرانه و بدون اطالع شهرداری و شورای شهر 
اقدام به مخدوش کردن تصاویر بانوان روی سنگ 
قبرها کرد. جعفر حسین زاده از بازگرداندن سنگ 
قبرهای مخدوش شده به حالت اولیه خبر داد و گفت: 
برای ما اولویت نخســت برگرداندن سنگ قبرها به 

حالت اولیه  و دلجویی از خانواده ها بود.
    

شیوع باالی مسمومیت دارویی 
تعمدی و با قصد خودکشی درکشور
ســازمان غــذا و داروی از شــیوع بــاالی 
مسمومیت های تعمدی و با هدف خودکشی دارویی 
در کشور خبر داد.  یسنا به منش، رئیس گروه تجویز و  
مصرف منطقی فرآورده های سالمت سازمان غذا و 
دارو گفت: 80 درصد مسمویت های دارویی تعمدی 
هستند و با هدف خودکشی اتفاق می افتد و داروهای 
اعصاب و روان در راس داروهایی هستند که منجر به 

مسمومیت می شوند. 

از گوشه و کنار

سعیده علیپور

دیروز سردار مهدی معصوم بیگی، 
رئیس پلیس پیشگیری ناجا از تشکیل 
54 هزار پرونده زمین خواری در کشور 
در نیمه نخست امســال و دستگیری 
۲500 متهــم در این رابطــه خبر داد. 
رقمی چشــمگیر که با این حال برخی 
از کارشناســان، آن را تنها بخشــی از 
زمین خواری های گسترده ای می دانند 
که در ایران به اشکال و عناوین مختلف 

صورت می گیرد.
می گویند مصادیق زمین خواری در 
قانون ناقص است، موضوعی که خود راه 
را برای زمین خــواری در ایران باز کرده 
است. اما نگاهی به رخدادهای سال های 
اخیر در تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی 
زمین های دولتی و عمومی و اراضی ملی 
مثل کوه و جنگل با عناوین پرطمطراقی 
چون راه اندازی خیریه، وقف، گسترش 
گردشگری، رونق اقتصادی یا عناوین 
واضح تری چون ویالسازی، خانه سازی، 
کشاورزی و... نشان می دهد که این واژه 
می تواند ابعاد گسترده ای بیابد و منابع 

عمومی را چپاول کند.
با گذر از مناطق مختلف اســتان ها 
و حتــی صعب العبورتریــن مکان ها 
می توان رد و نشانی از ساخت و سازهای 
غیرمجاز، ویالســازی و تغییر کاربری 
منابع ملی و طبیعــی در مزارع و باغات 
بزرگ را به نظاره نشســت. از بکرترین 
نواحی ساحلی گرفته تا مناطق جنگلی 
و کوهستانی استان های کشور از زیرتیغ 
ســاخت و ســازهای غیرمجاز و طمع 

 ســودجویان در امان نمانده اســت.
نصف شدن جنگل های شمال، از بین 
رفتن سطح وسیعی از اراضی قابل کشت، 
مزارع و دست اندازی به مراتع و جنگل ها، 
گواه آن است که منابع طبیعی کشور در 
خطر اســت و اراضی مختلف در گوشه 
گوشه کشور در حال تمام شدن هستند.

 ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی های 
ملی در جیب زمین خواران

ز میــزان  بــرآورد دقیقــی ا
زمین خواری هــای صورت گرفته طی 
چندین دهه گذشــته وجود ندارد، اما 
حداقل ســندهای موجود رسیدگی 
به 1500 پرونده زمین خواری نشــان 
می دهد بیــش از 100 هــزار میلیارد 
تومان از دارایی های ملی به جیب افراد 
زمین خوار رفته اســت. تنها سندهای 
مربوط بــه یک پرونــده زمین خواری 
در شیراز نشــان می دهد در مورد یک 
شهرک مسکونی، بیش از ۶ هزار میلیارد 
تومان زمین خواری صورت گرفته است. 
پیش از این در تهــران پرونده معروف 
رســیدگی به موضوع زمین خواری در 
شــهرک ژاندارمری مورد بررسی قرار 
گرفــت. در این پرونــده 1,۶48.000 
مترمربع زمین خواری توســط دولت 
پیگیری شــد. این پرونده ۲۳ سال در 

دستگاه قضایی کشور باز بود. 
 اراضی کمرد، عظیم ترین پرونده 

زمین خواری تهران
بررســی اســناد نشــان می دهد 
عظیم ترین پرونده زمین خواری تهران 
مربوط به پرونده اراضی کمرد به مساحت 
بالغ بر1۲00 هکتار می شود. این زمین ها 
مربوط به محل احــداث ۳5 هزار واحد 
مسکونی مسکن مهر می شد. در اسناد 

قضایی مربوط به این پرونده از این فرد 
به عنوان »سلطان زمین« یاد شده است. 
پس از رســیدگی به پرونده او متهم به 
دو سال حبس و رفع تصرف تمامی 1۲ 
میلیون مترمربع زمیــن و »قلع و قمع 
بنا و مستحدثات و اشجار غرس« شد. 
از او هیــچ اطالعاتــی در اخبار مربوط 
به مفاســد اقتصادی وجود ندارد ولی 
بررسی سندهای قضایی نشان می دهد 
که این فرد علیه دولت نیز شکایت کرده 
بود. وسعت پرونده های زمین خواری در 
تهران تنها به او منحصر نمانده اســت. 
به طوری کــه در پرونده یک موقوفه به 
زمین خواری به وســعت 9 هزار هکتار 
رسیدگی شــد. در یک پرونده مربوط 
به یک خیریه موضوع ۳ هزار مترمربع 
زمین خواری مورد بررسی قرار گرفت. در 
این پرونده زمین خواران به بهانه احداث 
حسینیه از دولت در منطقه سعادت آباد 
تهران زمین دریافــت کردند و مدتی 
بعد در این زمین ها آپارتمان مسکونی 

ساختند.
لواسانات در صدر آمار 

زمین خواری 
اما در این میان بیشــترین میزان 
تصرفات در مناطق حفاظت شده تحت 
مدیریت اداره حفاظت محیط زیست 
استان تهران مربوط به بخش لواسانات 
و محدوده ای از شمال شرق تهران است.

علی امراللهی، رئیس اداره حقوقی 
اداره حفاظت محیط زیســت استان 
تهران در این باره گفته است: »با توجه 
به اینکه فرایند رسیدگی به پرونده های 
مربوط به زمین خــواری و رفع تصرف 
اراضی زمان بر و طوالنی اســت و گاهی 
ممکن است رســیدگی به پرونده ای 

یک سال، دو سال یا چندین سال طول 
بکشد بنابراین در طول سال هم تصرف 
اراضی توسط اشخاص و هم رفع تصرف 
صورت می گیرد یعنی شاید از ابتدای 
ســال جاری چندین مورد رفع تصرف 
وجود داشته باشد که پرونده های آن ها 
مربوط به سنوات گذشته باشد. از این 
رو بهتر است بگوییم که زمین خواری 
به صورت جاری و یومیه اتفاق می افتد 
و میزان شدت و حدت آن متغیر است«.
 تغییر کاربری و تصرفات غیرقانونی 

اراضی معضلی همیشگی است
زمین خــواری، کوه خــواری، 
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 کمی جدی    تر از سوی 
رسانه ها دنبال می شــود و قوه قضاییه 
هم به تازگــی در خصوص آن جدی تر 
ورود کرده و عزم خــود را برای برخورد 

با  زمین خواری جدی نشان می دهد.
در همین رابطه چندی پیش رئیس 
کل دادگســتری تهران تعیین و حفظ 

حریم اســتان تهران را یــک اولویت 
برشمرد و از تشــکیل مجتمع قضایی 
ویژه رسیدگی به جرایم زمین خواری 

در آینده نزدیک خبر داد.
محمدجواد حشمتی گفت: »تغییر 
کاربری و تصرفات غیر قانونی در اراضی 
ملی، طبیعی و دولتی، جزء مشکالت 
و معضالت همیشگی ما بوده و همواره 
موضوعات و پرونده های قضایی مهمی 

در این رابطه تشکیل می شود.
به گفته او مدیران و اشــخاصی که 
مسئولیت های کلیدی بر عهده دارند، 
باید حفظ و نگهداری این منابع اولویت 
آنان باشد؛ چرا که میراثی گرانبهاست و 
باید به عنوان سرمایه ملی برای نسل های 
آتی باقی بماند و تمامی دســتگاه های 
دولتی با وجود مسائل و مشکالت موجود 
به هر طریق باید به تکالیف قانونی خود 

عمل کنند«.
 اعتبار اسناد قولنامه ای به 
زمین خواری دامن می زند

اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
برای حل معضالتی مانند زمین خواری 
و تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید 
به سمت بی اعتباری اسناد غیررسمی و 
افزایش اعتبار اسناد رسمی حرکت کرد 
تا حداقل راه برای تخلفات جدید بسته 
شود. به اعتقاد کارشناسان حقوقی این 
امر با اصالح قانون قدیمی ثبت مصوب 

1۳10 امکان پذیر است.
برخــی معتقدند مــواردی مانند 
زمین خواری، ریشــه در سهل انگاری 
دستگاه های متولی دارد و برخوردهای 
قاطعانه در دســتگاه های متولی مانند 
قوه قضائیه می تواند، مانــع اقداماتی 

ازاین دست شود. 
قانون ثبت اسناد و امالک کشور در 
ماده ۲۲ به صراحت فقط مالکیت افرادی 
را به رسمیت می شناسد که دارای سند 
رسمی برای ملک مورد ادعا باشند. با این 
حال به دلیل رد این ماده از سوی شورای 
نگهبان، معامالت و اســناد غیررسمی 
)قولنامه ای( نیــز در حال حاضر دارای 
اعتبار هســتند. اعتباری که در موارد 
بسیاری به ابطال اسناد رسمی در محاکم 
قضائی می انجامد از آن جا که این اسناد 
فارغ از هرگونه نظارت حاکمیتی هستند 
و قابلیت استعالم ندارند، افراد سودجو 
می توانند به راحتی امالک مدنظرخود 
مانند اراضی ملی را قطعه قطعه کرده و 

به چندین نفر بفروشند.
از همیــن رو گــروه دیگــری از 
کارشناسان معتقدند ریشه معضالت 
مطرح شده در اعتبار اسناد غیررسمی 

)قولنامه ای( است.
 رضا شهبازی، کارشناس ثبت اسناد 
می گوید: »زمین خواران پس ازآن که 

زمین های منابع طبیعــی را به تصرف 
درمی آورند بــرای فرار از مقــررات و 
ممنوعیت های قانونی با استفاده از اسناد 
غیررسمی )قولنامه ای(، این اراضی را 
به مردم واگذار می کنند و بدین وسیله 
منابع طبیعی را که متعلق به همه مردم و 
خصوصاً نسل های آینده است را به تاراج 

می برند«.
او می گویــد :»ما نبایــد فراموش 
کنیم در سال 1۳9۷ دو برابر جزیره ی 
قشــم یعنی بیش از 9۷ هــزار هکتار 
زمین خواری به خاطر اسناد غیررسمی 
)قولنامه ای( داشتیم. به این صورت که 
زمین روستاها یا شهرها را قطعه قطعه 
می کنند و با سند عادی می فروشند ولی 

زمین مال دولت است«.
در واقع زمین خواران به دلیل وجود 
اعتبار معامالت و اســناد غیررســمی 
اســت که می توانند به راحتی اقدام به 
تصاحب زمین های ملی یا تغییر کاربری 
اراضی کشــاورزی کننــد. به همین 
دلیل کارشناسان معتقدند برای حل 
معضالت فوق باید به سمت بی اعتباری 
اسناد غیررسمی و افزایش اعتبار اسناد 

رسمی حرکت کنیم. 
ذبیح اهلل خدائیان، رئیس ســازمان 
ثبت اسناد و امالک کشــور می گوید: 
»ســازمان ثبــت قصــد دارد لوایح و 
طرح هایی را به تصویب برساند تا استفاده 
از اسناد غیررسمی به این طریق محدود 

شود«.
رئیس سازمان ثبت در ادامه یادآوری 
می کند: » از دیگر اقدامات در دستور کار، 
توسعه اعتبار اسناد رسمی است. سند 
رسمی در قانون ثبت از جایگاه خاصی 
برخوردار است و درصورتی که در جامعه 
رواج داشته باشــد از بسیاری از مفاسد 

جلوگیری می شود«.
باید دید عزم مسئوالن سازمان ثبت 
اسناد و امالک برای حل ریشه ای معضل 
زمین خواری از طریق اصالح قانون 89 
ساله  ثبت چقدر جدی است. آیا در دوران 
جدید قوه قضائیه شاهد حل این معضل 

خواهیم بود؟

در نیمه نخست امسال 54 هزار پرونده زمین خواری تشکیل شده است

لزوم اصالح یک قانون 89 ساله

خبر

نزدیک به 9 ماه از شــیوع کرونا در کشور 
می گذرد و بیش از ۳۲ هــزار نفر در این مدت 
بر اســاس آمار رســمی جان خود را از دست 
داده اند. این در حالی است که بر اساس آخرین 
آمار، شــیب مرگ و میر نه تنها در هفته های 
اخیر کم نشــده که به شــکل قابل توجهی 
در برخی از اســتان ها به خصــوص پایتخت 
شدت هم گرفته اســت. به طوری که دیروز 
عضو شورای شهر تهران از افزایش 15 تا ۲0 
برابری فوتی های ناشی از کرونا در پایتخت در 
هفته های اخیر نسبت به اردیبهشت خبر داد 
و گفت: کارشناسان معتقدند که آلودگی هوا 

می تواند یکی از دالیل این موضوع باشد.
با وجود اینکه برخی از کارشناسان حوزه 
ســالمت معتقدنــد موضوع آلودگــی هوا و 
افزایش قابــل توجه مرگ و میــر به آلودگی 
هوا ارتباطی نــدارد؛ محمود میرلوحی گفت: 
در حال حاضر عــالوه بر موضوع کرونا معضل 
آلودگی هوا نیز دردسرســاز شده و هر دو این 
مشکل ریه شهروندان را نشــانه گرفته است 
و این مســأله به ویژه برای افرادی که گرفتار 

 بیماری های زمینه ای هســتند حادتر است.
میرلوحی با اشــاره به اینکه متأســفانه آمار 
جانباختگان ناشــی از ابتال به ویروس کووید 
ـ 19 فراتر از موج سوم رفته است،  گفت: باید 
هم معضل آلودگی هوا و هم کرونا جدی گرفته 
شود سال های قبل جهت مقابله با آلودگی هوا 
تدابیری مانند اجرای طرح ترافیک از در منازل 
اجرا می شد که مردم با خودروی شخصی تردد 

نکنند، ولی امسال شرایط متفاوت است.
وی اضافه کرد: سال گذشــته می گفتیم 
مردم بیشــتر از مترو و اتوبوس استفاده کنند 
ولی امســال این توصیه به صالح نیست و بر 
اساس پروتکل های بهداشتی مترو و اتوبوس 

باید با مسافران کمتری همراه باشند.
این عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: در 
حال حاضر بهترین راهکار و شاید بتوان گفت، 
تنها راه حل جهت مقابله با کرونا و آلودگی هوا 
در خانه ماندن و عدم سفرهای درون شهری و 
برون شهری است. شهرداری برنامه هایی که در 
حال حاضر اجرا می کند مشابه ماه اردیبهشت 
است و مردم نیز باید هر چه بیشتر در رعایت 

فاصله اجتماعی دقت کننــد. این موضوع در 
اروپا هم به همین منوال است و فعاًل در خانه 

ماندن بهترین راهکار عنوان شده است.
 اجرای طرح آمران سالمت 

برای آموزش به مردم
گرچه برخی اقدام بــرای آموزش به مردم 
را دیــر می دانند؛ اما با این حــال هالل احمر 
تصمیم گرفته طرح آمران سالمت را به اجرا 
درآورد. به همین منظور از دیروز این سازمان 
در قالب 4۳0 پایگاه در طول 10 روز در قالب 
تیم های سه نفره، آموزش های همگانی را به 
مردم سراسر کشور آموزش و کمک های اولیه 
برای پیشگیری از شــیوع کرونا را در اختیار 
مردم قرار می دهند. این کار همگانی توســط 
جمعیت هالل احمر تا 15 آبان با حضور بیش 

از 1۳ هزار داوطلب برگزار می شود. 
فوت ۳۳۷ بیمار کرونایی در 24ساعت

دیــروز همچنیــن ســخنگوی وزارت 
بهداشــت با بیان اینکه مجمــوع بیماران 
کووید19 در کشــور به 5۷4 هزار و 85۶ نفر 
رسید، گفت: متاســفانه در طول ۲4 ساعت 

گذشــته، ۳۳۷ بیمار کووید19 جان خود را 
از دست دادند.

ســیما ســادات الری در اعــالم آخرین 
آمارهــای کرونا در کشــور، گفــت: از 4 تا 5 
آبان 1۳99 و بــر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، 59۶0 بیمار جدیــد مبتال به 
کووید19 در کشور شناسایی شد که ۲1۳5 
نفر از آنها بستری شدند. بر این اساس مجموع 
بیماران کووید19 در کشــور به 5۷4 هزار و 

85۶ نفر رسید.
به گفته الری، خوشبختانه تا کنون 459 
هزار و ۲50 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 

بیمارستانها ترخیص شده اند و 498۲ نفر از 
بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت شدید 

این بیماری تحت مراقبت قرار دارند
در حال حاضر استان های تهران، اصفهان، 
قم، آذربایجان شــرقی، خراســان جنوبی، 
سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، 
کرمانشــاه، کهگیلویــه و بویراحمد، گیالن، 
بوشــهر، زنجان، ایــالم، خراســان رضوی، 
مازنــدران، چهارمحال و بختیــاری، البرز، 
آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراســان 
شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت 

قرمز قرار دارند.

فوت ۳۳۷ نفر دیگر در یک روز

آلودگی هوا، مرگ و میر ناشی از کرونا را تشدید می کند؟

به اعتقاد بسیاری از 
کارشناسان حقوقی 

برای حل معضالتی مانند 
زمین خواری باید به 

سمت بی اعتباری اسناد 
غیررسمی و افزایش اعتبار 

اسناد رسمی حرکت کرد 
و این امر با اصالح قانون 

قدیمی مصوب سال ۱۳۱۰ 
امکان پذیر است

نصف شدن جنگل های 
شمال، از بین رفتن 

سطح وسیعی از اراضی 
قابل کشت، مزارع و 

دست اندازی به مراتع و 
جنگل ها، گواه آن است 

که منابع طبیعی کشور در 
خطر است
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