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دپویخودروهاپشتتپهوهشدارکامنتی!




2.8 M views

مراقب کامنت ها باشید!

3.4 M views

حتما شما هم تا به حال در صفحه برخی افراد در شبکه
های اجتماعی دیده اید که نوشته شده« :مسئولیت
کامنت ها برعهده من نیست ».اما رئیس مرکز تشخیص
جرایم سایبری اعالم کرد که شخصی که توانایی حذف
کامنت دارد مسئول نظرات منتشر شده در صفحه
مجازی خود است و همین موضوع بازتاب زیادی در
شبکه های اجتماعی داشت .سرهنگ رجبی گفته قانون
گذار برای عضویت در شبکههای مجازی مختلف جرم
انگاری نکرده پس عضو شدن در شبکه های اجتماعی
تخلف و جرم محسوب نمیشود اما اگر رفتار مجرمانه یا
یک محتوای مجرمانه در هر شبکه اجتماعی داخلی یا
خارجی صورت گیرد جرم شناخته میشود و مورد پیگرد
قرار میگیرد .او همچنین گفته در خصوص کامنتهای
توهین آمیز یا مجرمانه در ذیل محتواهای مجازی اگر
شخص بتواند آن را حذف کند و این اقدام را انجام
ندهد مقصر و شریک در جرم شناخته میشود اما اگر
تولیدکننده محتوا به نظرات و کامنتها برای حذف
کردن دسترسی نداشته باشد ،مقصر نخواهد بود.

ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که خبر از دپوی
صدها خودروی صفر می داد .در این ویدئو که توسط
باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده ادعا می شود
نمایندگی شرکت خــودرو سازی ایــران خــودرو ،در
پشت تپهای و در کنار یک زمین کشاورزی در شهر
بابل صدها دستگاه خودروی صفر را دپو کرده است
که با واکنش کاربران همراه بود .کاربری نوشت:
«خودروسازها ،خودروها رو توی پارکینگ هاشون
دپو می کنن تا عرضه کم بشه و قیمت بره باال و بعد
با قیمت گرون وارد بازار می کنن ».کاربر دیگری
نوشت« :تعزیرات باید بیاد پای کار و نذاره این جوری
خودروسازها احتکار کنن و از این احتکار سود ببرن!»
کاربری هم نوشت« :وزارت صمت ،شورای رقابت،
سازمان حمایت از مصرف کنندگان ،تعزیرات و کلی
نهاد و سازمان دیگه مثال ناظرن که تخلف نشه بعد یک
خودروساز این جوری صدها خودرو رو دپو می کنه!»





چشم ناظر کجاست؟

تصاویر پربازدید فضای مجازی
چهدامادی،چهعروسی!

دونفراز
پرستاران
فعالدربخش
ویژهخدمات
کرونای
بیمارستان
اهوازحاال
کهوضعیت
اهوازسفید
شدهزندگی
مشترک
شونروتوی
بیمارستان
شروعکردن

2.4 M views

شیرجه به قلب کرونا
«ایــن چه توجیهاتیه آخــه؟» در حالی که همچنان
متاسفانه روزانه بیش از  200نفر از هموطنانمان بر
اثر کرونا جان خودشان را از دست میدهند ویدئویی
از چشمه علی تهران در فضای مجازی منتشر شده که
عدهای از جوانان و نوجوانان مشغول آبتنی در یک
آبگیر هستند و به گونه ای جمعیت زیاد است که
انگار اصال کرونایی وجود ندارد .وقتی خبرنگار از
آ نها میپرسد با این شرایط فکر نمیکنید احتمال
ابتال به کرونا زیاد است هر کدام توجیهی میآورند.
یکی میگوید« :ما آ بتنی میکنیم تا قبل از این که
کرونایی شویم بیرون میآییم» .یکی میگوید« :ما
این جا سالم هستیم و هیچکس کرونا نمیگیرد».
بعضیها هم اذعان دارند که خطرناک است ولی با این
حساب باز هم از کارشان دست نمیکشند .کاربری
نوشت« :ما هی از مسئوالن انتقاد میکنیم ولی الزمه
که مردم هم همکاری کنن وگرنه همچنان اوضاع وخیم
خواهد بود».



درآمد میلیونی کودکان کار!
ویدئویی از صحبت های رئیس بهزیستی استان
تهران در فضای مجازی منتشر شده که خبر از درآمد
عجیب کودکان کار تهران دارد .این مسئول درآمد
یک کودک کار در مناطق شمالی تهران را روزانه چیزی
حدود  800هزار تا یک میلیون تومان ذکر میکند.
مبلغی که البته به جیب یک عده سودجو میرود نه
به جیب خود کودک کار .با این که این بچهها گاهی
 10تا  20میلیون تومان درآمد ماهانه دارند فقط
مزد روزانه  60-50هزار تومان خودشان را دریافت
میکنند و این مبلغ کالن به جیب کسانی میرود که
به صورت مافیایی عمال مناطق مختلف شهر را غرق
درکاسبی خودشان قــرار داد هانــد .یعنی اگر فرد
ناشناسی کاری شبیه کودکان کار در این مناطق انجام
دهد به سرعت این افــراد با او برخورد می کنند.
کاربری نوشت« :دلم برای این بچهها میسوزه که
اینقدر باید زحمت بکشن و آخرش درآمدشون هم
توی جیب کسان دیگهای میره».

چیپس  ۴میلیون تومنی!

هرجورحساب
میکنم
میبینمتوی
کشورخودمون
ارزونیهتوی
خارجبری
بایدچیپسرو
کیلویییک
میلیونتومن
بخری!

اینعکسریه
فاسدشده
اینخانمهکه
کروناگرفته
وششهفته
زیردستگاه
ونتیالتور
بودهآخرشم
مجبورشدن
ریهجدید
بهشپیوند
بزنن

حتی موقعی
که فکر
می کنی
توی دهن
مشکالتی
و هیچ راه
نجاتی نیست
به تالشت
ادامه بده شاید
لحظه آخر یه
اتفاق خوب
افتاد



2.9 M views

دریاخواری در ماهشهر
«دریا رو هم واسه خودشون برداشتن!» ویدئویی
از صیادان ماهشهری در فضای مجازی منتشر شده
است که حکایت از تصاحب دریا توسط یک عده خاص
دارد .این صیادان میگویند:یک عده خاص آبهای
آزاد دریا را معلوم نیست بر چه اساسی به مالکیت
خود درآوردهاند و به ما اجازه ماهیگیری نمیدهند.
یعنی این افراد برای توقف و ماهیگیری باید به این
افرادی که معلوم نیست بر چه اساسی دریا را ملک
شخصی خود میدانند اجــاره پرداخت یا خریداری
ن خودخوانده
کنند .این ماهیگیران میگویند« :صاحبا 
دریا از طریق جیپیاس مکان را ثبت می کنندو اجاره
میدهند و شیالت هیچگونه برخوردی تاکنون انجام
نداده است» .کاربری نوشت« :خیلی شرایط عجیبی
شده .هر کی هر جا رو دلش میخواد تصاحب میکنه.
یکی جنگل رو میگیره ،یکی کوه رو .یکی مسیل رو
واسه خودش ساختوساز میکنه .یکی دریا رو .چرا
هیچ متولی وجود نداره؟»

3.1 M views

مسمومیت همزمان اهالی یک روستا
چند روزی است که مسمومیت حدود  ۳۵۰نفر از
اهالی روستای محمدآباد گرگان خبرساز شده و مردم
این روستا معتقدند آلودگی در آب شرب ،سبب بروز
اسهال و استفراغ شدید مردم شده در حالی که آب و
فاضالب استان این موضوع را رد میکند .مدیر گروه
بهداشت محیط ،آب آشامیدنی فعلی روستا را سالم
اعالم کرده اما گفته در مقطعی آب روستا قطع شد
که از یک منبع دیگر تأمین شده است برای همین
باید سوابق آب را هم بررسی کنیم .با این حال برخی
مدعی بودند این افراد کرونا گرفته اند اما مدیر گروه
بهداشت محیط استان گلستان اعالم کرده که چون
بیماران عالیم سرفه ،تب و تنگی نفس ندارند بعید به
نظر میرسد که موضوع کرونا باشد اما شاید نیاز باشد
نمونه برداری انجام شود .به هر حال باید بررسیهای
بیشتری صورت بگیرد.

مازندران  5هزارهکتارجنگل

اراک  15درصد اراضی ملی

ماجرای صدور حکم واگــذاری پنجهزار هکتار از جنگلهای
هیرکانیدرروستایآقمشهددرجنوبساری،بهمتولیموقوفه،
مشکلآفرین شده است .این اختالف بیش از  15سال است که
وجوددارد.باایناتفاقپنجهزارهکتارازجنگلهایهیرکانیاز
دستدولتخارجمیشودودیگرسازمانامورجنگلهانمیتواند
بر آن نظارت داشته باشد و ثبت جهانی جنگلهای هیرکانی
هم با مشکالتی جدی روبهرو خواهد شد .در این منطقه مورد
تعارض حدود  ۶۰۰هکتار ذخیره گاه درختان شمشاد ،بلوط و
دیگردرختاننادرازسویمنابعطبیعیاحداثشدهوگونههای
دیگرازجملهکاجنیزازسویمنابعطبیعیکاشتهشدهاست.

اختالف اوقاف و منابع طبیعی در سال  91بیش از  173هزار
هکتار بود که این رقم در سال  94به  165هزار هکتار رسیده
و بعد از آن هم خبری درباره حل اختالف آن ها دیده نشده
است .در استان اراک نزدیک به دو میلیون هکتار اراضی ملی
در این استان قرار دارد که به گفته مدیرکل منابع طبیعی
و آبخیزداری وقت استان مرکزی در گفت و گو با ایرنا 85
درصد آن دارای سند مالکیت و حدود  15درصد بقیه  ،بدون
سند است که مربوط به اراضی دارای اختالف منابع طبیعی و
اوقاف استان می شود.

مازندران میانکاله

طرحدعویبرسروقفیبودن 600هکتار ازعرصههایطبیعی
در مازندران موضوع جدیدی نیست چنان که پیش از این وقف
بخشی از منطقه میانکاله که بیشتر به خاطر تاالب بین المللی
و میزبانی از پرندگان مهاجر برای مردم شناخته شده است ،در
کمال ناباوری مطرح شد .میانکاله از سال  ۱۳۴۸یعنی هشت
سال پس از تاریخی که وقف بخشی از عرصه های آن هم اکنون
مــورد ادعــا قــرار گرفته ،به عنوان منطقه حفاظتشده تعیین
شــد و هـماکــنــون بــا عناوین پناهگاه حــیــات وحــش ،تــاالب
بینالمللی و ذخیرهگاهطبیعیزیستکره تحتحفاظتمحیط
زیستقراردارد.
فارس دومیناستان بااراضیموقوفه

ناامیدنباش

خیلیاز
پیشرفتها
رومدیون
تنبالییممثال
همینتصویر
روببینچون
یهعدهحوصله
پاییناومدن
ازپلهبرای
دستشوییرو
نداشتناین
ترفندروزدن!

آمارتعارضنگرانکننده مالکیتاوقافومنابعطبیعیدربسیاریازاستانهایکشورنشان
میدهدکهبایدهرچهسریعتربرایحلآنکاریکرد
رعیت نواز -اگر چه ماجرای اختالف منابع طبیعی و اوقاف با خبر وقف عرصههای طبیعی بخشی از مهمترین اقلیم
ی در افکار عمومی ایران ایجاد کرد اما با نگاهی به
ش اجتماعی منف 
سرزمین ایران یعنی کوه دماوند رسانه ای شد و واکن 
دعاوی حقوقی موجود بین اوقاف و منابع طبیعی می توان به بسیاری از پرونده های حقوقی که به دلیل تعارض مالکیت
اوقاف با منابع طبیعی ایجاد شده پی برد .رقم این اختالف قابل تامل است لذا به نظر می رسد باید برای حل این اختالف
ها که در بسیاری از استان ها وجود دارد فکری کرد چون این گونه تعارضات پیش آمده عالوه بر احتمال تضییع انفال
و اموال عمومی به دیدگاه عمومی از وقف که آثار مفیدی برای جامعه دارد ضربه می زند .در ادامه به چند نمونه از این
اختالف ها و البته میزان اراضی اختالفی اشاره کرده ایم.

ببینید،بترسیدورعایتکنید

2.1 M views

اختالف  200هزار هکتاری

تنبلهایخالق

برای دیدن ویدئوی مطالبی که
در ایــن صفحه میخوانید و در
فضای مجازی فراگیر شده است
کیوآر کد مقابل را اسکن کنید.

تا سال 95اختالف بین اوقاف و منابع طبیعی در فارس به500
هزار هکتار می رسید که حاال میزان آن کم شده اما هنوز هم این
اختالفات وجود دارد .استان فارس که بعد از خراسان رضوی،
دارایبیشتریناراضیموقوفهکشوراست بهگزارشایسنا هنوز
تعارضاتی در اراضی وقفی متعلق به آستان مقدس حضرت امام
رضا(ع)،حضرتمعصومه(س)،حضرتشاهچراغ(ع)،حضرت
شاهعبدالعظیم(ع)و حضرتاحمدبنموسی(ع)وجوددارد.
خوزستان شهروقفی

نزدیکبه10سالپیشبودکهخبروقفیبودنشهرستانرامشیر
رسانهایشد.شهرستانیکهتاپیشازاین 700هزاربشکهنفت
از آن استخراج می شد و منابع طبیعی زیــادی دارد .فرماندار
سابق این شهرستان در مصاحبه ای با تسنیم گفته « :این شهر
 75سالپیشتوسطشیخخزعلحاکموقتخوزستانبهیکیاز
همسرانشبهنامنظامالسلطنهمافیبهعنوانمهریهبخشیدهشد
واینخانمنیزاینشهررابهطورکامل وقفکرد».
البته این یکی از مواردی است که عده ای معتقدند در خصوص
برخی از موقوفه ها اصل انجام وقف باید مورد بررسی جدی قرار
گیرد .ضمن اینکه ممکن است این شهر در زمان وقف قریه ای
بیشنبودهوبهمرورزمانبهشهرتبدیلشدهاست.
اصفهاناختالف 12هزارهکتاری

مدیرکل منابع طبیعی استان اصفهان در سال  1396میزان
زمینهای مورد اختالف اوقاف و منابع طبیعی استان اصفهان
را ۱۲هزارهکتاربیانکردهبود .بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
سازماناوقاف ،شاملیدرکنارایناختالفازحلاختالفشش
هزارهکتاراراضیموقوفهایناستانهمخبردادهاست.

اختالف های دیگر

در این میان می توان به موارد مشابه دیگری در استان های
دیگری هم که نامشان نیامده از جمله خراسان رضــوی،
هرمزگان ،گیالن ،کردستان و  ...هم اشاره کرد که اوقاف با
منابع طبیعی به دلیل تعارض مالکیت دچار اختالف هستند
که ممکن است با تلنگری دوباره رسانه ای شود و آسیب های
زیادی به افکار عمومی و امر مقدس وقف وارد کند.
▪اختالف  200هزار هکتاری

شهریور ســال  1395و در نخستین همایش صیانت از
وقــف با رویــکــرد تثبیت مالکیت موقوفات و اراضــی ملی،
آیت ا ...آملی الریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه از میزان
اختالف اراضی بین اوقاف و منابع طبیعی خبر داد .رئیس
پیشین قوه قضاییه در آن سال از اختالف حدود  200هزار
هکتاری بین سازمان اوقاف و امور خیریه و جنگل ها خبر داد و
در همان همایش خطاب به سازمان اوقاف اظهارکرد« :درباره
اراضی موقوفی ،سازمان اوقاف باید توجه داشته باشد در مورد
اراضی که وقف بودن آن ها محرز نیست و فقط گفته می شود
زمین مورد نظر وقف است ،اصرار نکند که آن را وقف اعالم کند
و سازمان های مزبور باید در این زمینه چاره اندیشی کنند تا
هم از تصرفات افراد نسبت به اراضی ملی و موقوفی جلوگیری
شود و هم از طرف دیگر حقوق مردم تضییع نشود».
▪به سوی حل اختالف

با توجه به آن چه خواندید وجود اختالفات بین اوقاف و اراضی
ملی و طبیعی کشور به وفور دیده می شود و از آن جایی که هم
حفاظت از موقوفه مهم است و هم باید اراضی ملی کشور که
متعلق به همه مردم کشور است باید حفظ شود باید در سطح
کالن کشور به این موضوع رسیدگی شود تا نهاد شریف وقف
که در جامعه ما از دیرباز وجود داشته و باعث برکات زیادی
هم هست در افکار عمومی خدشه دار نشود .بهتر است هرچه
زودتر ایرادهایی را که باعث شده این اختالفات بعد از این
همه سال پا برجا بماند احصا و برای حل آن کاری کرد .این
مشکالت اگر نیاز به قانون گذاری دارد باید زودتر به شکل
طرح یا الیحه در مجلس مطرح شود ،اگر نیاز به تفسیر قانون
دارد که با توجه به این که تغییرات جدی در شرایط اقلیمی
و همچنین وضع قوانین جدید همچون قانون ملی شدن
جنگل ها و  ...صورت گرفته باید از مجلس و شورای نگهبان
استفساریه گرفت در غیر این صورت باید از طریق رسیدگی
قضایی سریع این اختالفات حل شود و موقوفات و اراضی
ملی به متولیانشان بازگردد.

خبر مرتبط
پروندهجنگلآقمشهدرویمیزرئیسدستگاهقضا

مدیرکل منابع طبیعی ،مراتع و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت که اسناد جنگل آقمشهد ساری از سوی این اداره
کل تکمیل شده و برای اعمال ماده ۴۷۷در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است .سید محسن موسوی تاکامی افزود:
در شرایط فعلی منابع طبیعی مازندران در انتظار دستور رئیس قوه قضاییه درباره این پرونده و رسیدگی مجدد آن است.
وی گفت :در رای قضایی که مورد اعتراض قرار گرفت و خواستار اعمال ماده  ۴۷۷شدیم ،حدود پنج هزار هکتار از جنگل
های هیرکانی که از انفال و غیرقابل واگذاری و وقف است به یک متولی وقف واگذار شده است.
موسوی اظهار کرد :همه ما به وقف اعتقاد داریم ولی طبق قانون و شرع ،انفال وقفپذیر نیست و ما به وقف انفال انتقاد
داریموخوشبختانهباحمایتتشکلهایزیستمحیطیورسانههاباردیگرپروندهجنگلآقمشهدبازشدهاست.مدیرکل
منابع طبیعی مازندران ابراز امیدواری کرد که با اعمال ماده  ،۴۷۷جنگل آقمشهد به انفال و اموال ملی بازگردد .طبق
ماده  ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال  ۹۲در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از هر یک
از مراجع قضایی را خالف شرع تشخیص دهد میتواند پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد تا به
آن رسیدگی شود.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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