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یک توئيت

رای دیوان عدالت به کفایت
برگ سبز برای مالکیت خودرو

جامعه

افتتاح دومین بیمارستان سیار
طی یک هفته

دیوانعدالت  باابطالدوبندبخشنامهسازمانثبتاسناد،تصریحکرد
کهمسئولیتصدورسندمالکیت خودرو ،برعهدهنیرویانتظامیاست

عبدالهی -مــاجــرای ایــن دعــوای قدیمی که
مالکان خ ــودرو بــرای مالکیت خودرویشان،
بــه بـــرگ ســبــز پلیس کــفــایــت کنند یــا بــرای
مــحــکــمکــاری ثــبــت مــحــضــری هـــم انــجــام
دهــنــد ،دیـــروز بــا رای دیـــوان عــدالــت اداری
وارد فاز جدیدی شد .دیوان عدالت اداری روز
گذشته با اعــام یک رای که آن را روی پایگاه
اطالعرسانی خود نیز منتشر کرد ،تاکید کرده
است که سند برگ سبز پلیس که هنگام تعویض
پالکصادرمیشود،برایاثباتمالکیتخودرو
کفایتمیکند.

رسانه های جهان

راشا تودی :واکسن
مشهور آسترازنکا
()AstraZeneca
این روزهــا با چالش
اساسی روبهرو شده
اســت .دانــمــارک اعــام کــرد که پس
از ایجاد لختههای خون در برخی از
گیرندگان این واکسن ،تزریق را به
مدت دو هفته متوقف خواهد کرد؛
نــروژ نیز از آن پیروی و ایــن اقــدام را
«تــصــمــیــم احــتــیــاطآمــیــز» توصیف
کـــرد .اتــریــش  ،ایسلند  ،ایتالیا و
تعدادی دیگر از کشورها نیز پس از
بررسی گــزار شهــای نگرا نکننده
دربــــــاره واک ــنـ ـشه ــای احــتــمــالــی
بالقوه،تزریقهای خود را به تعویق
انداخته یا محدود کردهاند.
یورونیوز :پارلمان
اروپــــا بنا بــر ادعــای
ب ــرخ ــی نــهــادهــای
حقوق بشری،آژانس
مـــرزبـــانـــی و گـــارد
ساحلی اتحادیه اروپا را به نقض حقوق
اساسی مهاجران از جمله بدرفتاری با
آنها متهم کرده و خواستار استعفای
مدیرعاملاینآژانسشدهاست.افزون
بر این پارلمان اروپا با تشکیل یک گروه
تحقیق و تفحص ،بررسی و نظارت بر
عملکرداینآژانسراآغازکردهاست.

دوی ــچ ــه ولــــه :در
بیمارستانیدراردن
بهدلیلنابسامانیدر
رسیدگی به بیماران
کرونایی دستکم
 ۸نفر درگذشتند .علت نابسامانی
قطعجریاناکسیژندردستگاهتنفس
مصنوعی بــوده اســت .وزیــر بهداشت
اردن به دنبال گسترش اعتراضات
ناگزیر به استعفا شد .او با این اقدام
مسئولیت سیاسی نابسامانی فنی در
یکبیمارستانراقبولکرد.

▪پیشنهاد وزارت کشور و استقبال مجلس

به گزارش خراسان ،اواخر بهمنماه امسال بود
که وزارت کشور با ارائه یک الیحه پیشنهادی به
دفتر هیئت دولت ،جدیت این وزارتخانه را برای
حل مشکل مــردم و حــذف مــوازیکــاریهــا در
صدور سند مالکیت خودروها نشان داد .با این
پیشنهاد که روی میز دولت قرار گرفته است،
مــاده  29قانون جرایم راهنمایی و رانندگی
اصالح خواهد شد و مسئولیت صدور اسناد نقل
وانتقالخودروبهنیرویانتظامیواگذارخواهد
شد .آنطور که دفتر هیئت دولت گزارش داده
است ،با این اصالح قانون ،دیگر مردم الزامی
برای صدور سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد
رسمی نخواهند داشت و هزینههای این کار هم
ازرویدوششانبرداشتهخواهدشد.اینالیحه
پیشنهادی وزارت کشور ،چندان به مذاق کانون
سردفتران و دفتریاران خوش نیامد و رئیس این
کانون هم در گفتوگو با خراسان ،مستنداتی
ارائهکردو ازتالشخودبرایجلوگیریازتصویب
چنینالیحهایخبرداد؛اماگفتوگویخراسان
با تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس نشان
داد که آنها هم مانند دولت موافق این الیحه
پیشنهادی هستند و برای حذف موازیکاریها
وهزینههایاضافینقلوانتقالخودروهمراهی
خواهندکرد.
▪دیوانعدالتکاررایکسرهکرد

حاال اما انتشار رای دیوان عدالت اداری درباره

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور ،از افزایش  ۴۰درصدی مصرف آب در
کشور خبر داد و گفت :با توجه به کاهش بارندگی
در کــشــور ،امــیــدواریــم کمبودی در تابستان
 ۱۴۰۰نداشته باشیم .کشفی درباره هدررفت
آب هم گفت ۱۳ :درصد هدررفت واقعی و ۱۱
درصد هدررفت ظاهری آب تا پایان سال ۹۸
اندازهگیری شده است ،کاهش هدررفت آب در
حال انجام است ،ولی متاسفانه دولت بودجه
خاصی برای هدررفت آب اختصاص نمیدهد.
طــول عمر شبکههای آب در کشور  ۲۵سال
است ،ولی متاسفانه شرکتهای زیرساخت با
توجه به عدم پرداخت مشترکان تــوان تعویض
خطوط را ندارند .مدیر عامل شرکت مهندسی
آب و فــاضــاب کــشــور گــفــت :ه ـماکــنــون ۳۶
درصد مشترکان پرمصرف و  ۶درصد مشترکان
بدمصرف هستند ،برای سال آینده هم افزایش
تعرفه آب نخواهیم داشت و نیاز به مصوبه و مجوز
جدیدی داری ــم .در ســال آینده هم هیچ قبض
کاغذی نداریم و هماکنون  ۹۵درصــد قبوض
حذف شده است.

یکپرونده،تکلیفرایکسرهکردهوکامالشفاف
ساخته اســت کــه هیچ اجــبــاری بــرای صــدور
سند مالکیت خــودرو در دفاتر اسناد رسمی
وجود نــدارد .ماجرا به دادنامه شماره ۱۸۶۳
و شکایت یک شخص حقیقی برمیگردد که
درخواست«ابطالبندهای ۲و ۳بخشنامهشماره
 ۱۳۹۴/۸/۲۷-۹۴/۱۴۷۲۰۴معاونت امور
اسناد سازمان ثبت اسناد و امــاک کشور» را
داشتهاست.دوبندجنجالیاینبخشنامهشامل
ایننکاتاست:
بند   -۲بــه منظور پیشگیری از نقل و انتقال
خودروهابدونتنظیمسندرسمیضمنتذکربه
طرفینوارشادآنهاحتیاالمکاندروکالتهای
تعویض پالک و وکالتنامههای فروش خودرو از
ذکراختیارتفویضوکالتخودداریشود.
بند  -۳در اجرای ماده  ۲۹قانون رسیدگی به
تخلفاترانندگیوباتوجهبهضرورتقانونیثبت
رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض
پالکبهنامآنهاانجامشدهتنهاپسازثبتسند
رسمی انتقال میتوانند به عنوان مالک خودرو
را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد
پالک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری
وکالتدهند.
این دو بند ،همان موضوع جنجالی است که
زمینهساز اختالفنظر چندینساله بین نیروی
انتظامی و سازمان ثبت اسناد شده بود ،پلیس
صــدور برگ سبز را بــرای انتقال خــودرو کافی

میدانست و دفاتر اسناد رسمی هم بر الزامی
بودنصدورسندثبتیتاکیدداشتند.
▪دفاعیهسازمانثبت

دیـــوان عــدالــت اداری بــرای بــررســی دقیق و
کارشناسیموضوع،پاسخمدیرکلدفترحقوقی
و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
دربــاره این شکایت را هم دریافت کرده است؛
پاسخیکهدرآنبهمستنداتقانونیاینسازمان
هماشارهشدهاست.امادرنهایتهیئتعمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲
با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و
رؤساومستشارانودادرسانشعبدیوانتشکیل
شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا ،رأی
خود را درباره این پرونده صادر و آن را روز گذشته
منتشرکرد.
▪ابطال 2بندبخشنامهبارایدیوان

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این
شرحاست:
او ً
ال :قانونگذار در مواد  ۴۶و  ۴۷قانون ثبت
اسناد و امالک مصوب سال  ۱۳۱۰موارد ثبت
اجباریمعامالتراذکرکردهاستوسایرموارد
از جمله ثبت معامالت راجــع به امــوال منقول
اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر
اسنادرسمیوجودندارد.
ثانی ًا:مطابق قانوناصالحماده ۲۲قانونحمل

ونقلوعبورکاالهایخارجیازقلمروجمهوری
اسالمی ایران مصوب سال  ،۱۳۸۸مسئولیت
صدور گواهینامه رانندگی ،اسناد مالکیت و
پالک خـودرو در قلمرو جمهوری اسالمی ایران
برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایراناست.
ثالث ًا :انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر،
از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده
 ۶۵۶قــانــون مدنی و مــواد بعد به آن تصریح
کــرده اســت ،بنابراین بند دوم بخشنامه مورد
شکایت ،که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی
به خــودداری از درج اختیار تفویض وکالت در
وکالتهایتعویضپالکووکالتنامههایفروش
خودرو است ،همچنین بند سوم بخشنامه یاد
شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پالک به
نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی
انتقال میتوانند به عنوان مالک ،برای تعویض
مجدد پالک و انتقال مالکیت خودرو به شخص
دیگری وکالت دهند ،مغایر قوانین یاد شده
است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به
غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص
است و بندهای مذکور مستند به بند  ۱ماده
 ۱۲و ماده ۸۸قانون تشکیالت و آیین دادرسی
دیوانعدالتاداری مصوبسال ۱۳۹۲ابطال
یشود».
م 
▪گرهگشاییازیکمشکلمردم

با این رای دیــوان عدالت اداری به عنوان نهاد
زیرمجموعه قوه قضاییه ،قبل از اقــدام دولت
و مجلس بــرای اصــاح مــاده  29قانون جرایم
راهنمایی و رانندگی ،تکلیف روشن شد و دیگر
امکانبرداشتهایمتفاوتومتضادازآنوجود
نــدارد .این رای مهم دیــوان ،گرهگشای مشکل
مهممردمدرحوزهنقلوانتقالخودروشدودیگر
نیازی نیست مردم برای خرید و فروش خودرو
به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند .این رای ،در
حمایت از همان موضع رسمی نیروی انتظامی
اســت که صــدور بــرگ سبز بــرای نقل و انتقال
خودروراکافیاعالمکردهبود،کاریکههمزمان
کمتریازمردممیگیردوهمهزینههایکمتر.

رئیس دستگاه قضا  :هیچگاه شخصی نمیتواند ادعای مالکیت برجنگلها و رودخانهها داشته باشد

اصل مالکیت واقف جنگلهای آق مشهد مورد تردید جدی است
رئــیــس قــوه قضاییه دیـــروز در جــریــان سفر اســتــانــی به
مــازنــدران ،درب ــاره موضوع مــورد مناقشه مــاههــای اخیر
پیرامون مالکیت جنگلهای آ قمشهد در هیرکانی تاکید
کرد که وقفی بودن جنگلهای آقمشهد ،تاکنون اثبات نشده
است .آیتا ...سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه وقف فرع بر
مالکیت است و واقف تنها زمانی میتواند ملک خود را وقف
کند که مالکیتش بر آن ملک اثبات شده باشد ،گفت :جنگلها
و رودخانهها جزو انفال متعلق به دولت هستند و منافع آن
برای مردم خواهد بود و هیچگاه شخصی نمیتواند مالکیتی
بر جنگلها و رودخانهها داشته باشد .آیتا ...رئیسی که در
جمع اهالی روستای آقمشهد سخن میگفت ،افزود :اصل

مالکیت واقف جنگلهای آقمشهد مورد تردید جدی است
و در بررسیهای متعدد کارشناسی ،تاکنون مالکیت واقف
و بالتبع موقوفه بــودن این جنگلها بــرای ما اثبات نشده
است ،البته تصمیم نهایی در این خصوص توسط دیوانعالی
کشور اتخاذ خواهد شد.به گزارش میزان ،گفتنی است در
معاونت قضایی قوه قضاییه رسیدگی به پرونده اختالف
بین روستاییان ،سازمان منابع طبیعی و سازمان اوقاف در
خصوص وقفی بودن بیش از  ۵هزار هکتار از جنگلهای
هیرکانی آقمشهد ساری ،مدتی قبل با دستور ویژه رئیس
قوه قضاییه شروع شده بود که رئیس قوه قضاییه دیروز از در
مراحل پایانی بودن این پرونده خبر داد.

نظارتانحصاریصداوسیمابرتماممراحلتولیدآثاردرفضایمجازی!
نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای
نگهبان تغییراتی در بخشی از الیحه بودجه
اعمالکردندکهبهحوزهکاریاپراتورهاوتولید
محتوادرفضایمجازیمرتبطاست.آنطورکه
خبرگزاری خانه ملت گزارش داده ،نمایندگان
مجلس در جلسه روز گذشته ،سازمان صدا
و سیما را موظف کــردنــد در راســتــای حفظ
ارزشه ــای ایرانی اسالمی و نظام خانواده
بر تمام مراحل تولید آثار حرفهای در فضای
مجازی نظارت کند و از آثار سوء آن در جامعه
جلوگیری به عمل آورد.
▪اصرار بر یک مصوبه جنجالی

در ایــن مصوبه آمــده اســت« :مسئولیت
صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر
فراگیر و نظارت بر آن ،منحصر ًا بر عهده
ســازمــان تنظیم مــقــررات صــوت و تصویر
فراگیر(ساترا) سازمان صدا و سیماست
و ســازمــان صــداو سیما موظف اســت در
راستای حفظ ارزشهــای ایرانی اسالمی
و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار
حرفهای در فضای مجازی نظارت نماید
و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثــرات

سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد».
نمایندگان مجلس در حالی بر این مصوبه خود
اصرار داشته و دارند که طبق نظر کارشناسان،
اگرچه نظارت بر تولید محتوا در فضای مجازی
الزم و ضروری است ،اما اینکه صداوسیما به
عنوان یکی از رقیبان تولیدکننده محتوا در
این فضا ،مسئولیت نظارت بر سایر تولیدات را
هم داشته باشد ،خارج از عدالت خواهد بود و
زمینهساز برخی سوء استفادهها خواهد شد.

کارشناسان معتقدند ،تفویض این مسئولیت
به صداوسیما ،عرصه را بر دیگر تولیدکنندگان
محتوای فضای مجازی بسیار تنگ میکند،
در حالی که این نظارت باید بر عهده نهادهای
باالدستی مثل وزارت ارشاد یا شورای عالی
فضای مجازی باشد و الزم است برنامهریزان
و ســیــاس ـتگــذاران ،بــا جلوگیری از چنین
انحصاری ،فرصت رشد و ارتقای دیگر فعاالن
این عرصه را که اغلب فاقد حمایت های الزم

ســه روز پس از افتتاح بیمارســتان بزرگ ســیار
بنیاد برکت در مصالی امام خمینی(ره) تهران،
دیــروز نیــز از ســامانه بیمارســتان ســیار ۱۲۸
تختخوابــی نیروی زمینی ســپاه رونمایی شــد.
ســردار پاکپور فرمانــده نیروی زمینی ســپاه در
آیین رونمایی از این بیمارســتان گفــت :نیروی
زمینی سپاه درخصوص بیمارستانهای سیار از
اول پیشتاز بوده است .وی تصریح کرد :ما با این
بیمارســتان یکی از بزرگترین بیمارستانهای
سیار را افتتاح کردیم که برگرفته از تجربیات ۱۱
ســاله برپایی بیمارســتانهای ســیار در مناطق
مختلف کشور بوده است.

وزیرارتباطات:ارائهبستههای
اینترنتشبانهازسرگرفتهمیشود
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :عرضه
بستههای اینترنت شبانه توسط اپراتورهای تلفن
همراه که با ابالغ مراجع فرهنگی متوقف شده
بود ،دوباره از سر گرفته میشود .آذریجهرمی
در همدان به ایرنا گفت :ارائه این بستهها توسط
اپــراتــورهــای تلفن همراه از یکسال گذشته
مــحــدود شــده بــود .دیــدگــاه برخی از مراجع
فرهنگی این بود که بستههای اینترنت شبانه
موجب میشود دانــش آمــوزان و دانشجویان
شب بیدار بمانند؛ ما گفتیم اگر اینترنت نباشد با
چیز دیگری بیدار میمانند و ماهواره میبینند.
با وجود این ،با پیگیر یهای انجا مشده ارائه
بستههای اینترنت شبانه توسط اپراتورهای تلفن
همراه از سر گرفته میشود.

الیحه پلیس اطفال به زودی
به تصویب دولت میرسد
معاون امــور زنــان و خانواده ریاستجمهوری
گفت :امیدواریم در روزهای پایانی سال یا اول
سال  ۱۴۰۰الیحه پلیس اطفال را در دولت به
تصویب برسانیم .معصومه ابتکار اظهار کرد:
قــانــون حمایت از اطــفــال و نــوجــوانــان یکی از
قوانینی است که به حقوق کودکان و نوجوانان
توجه دارد و نقش کلیدی برعهده بهزیستی در
ایــن قانون گذاشته شــده اســت؛ پلیس اطفال
که در کمیسیون لوایح دولت نهایی شده است
و امــیــدواریــم در روزهـــای پایانی ســال یــا اول
سال  ۱۴۰۰این الیحه را در دولت به تصویب
برسانیم،از بخش مهمی از آسیبهای وارده به
اطفال پیشگیری میکند.

کسب  ۷۶۶مدال جهانی
المپیادی طی  ۳۳سال

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفت :خوشبختانه طی
سالهای گوناگون از سال  ۶۶تاکنون بیش از
 ۷۶۶مــدال جهانی کسب شــده که بیش از ۳۰
درصد آن محصول هشتسال اخیر است .محسن
حاجیمیرزایی دیروز در مراسم جشن پایاندوره
مــدالآوران المپیادهای علمی افــزود :از مجموع
این مدالها بیش از  ۳۶درصد در سالهای  ۹۲تا
 ۹۹کسب شده است و نشان میدهد که جهت،
جهت صعودی است و امیدوارم آنچنان رشد یابد
کهجامعهایراندراینعرصهجزوسرآمدانجهانی
باشد.ضمناینکهنشانمیدهددولتتدبیروامید
بهاینعرصهبهعنوانعرصهراهبردیمیاندیشد.

خطر افزایش کودکان چاق
به 3میلیون تا  9سال آینده

مجلس قطعی کرد

گزیده

افزایش  ۴۰درصدی مصرف آب
در کشور

پیگیریهایخراساندرروزهایاخیر
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هستند ،فراهم کنند.نمایندگان مجلس در
اصالح دیگری نیز ،موافقت کردند حقاالمتیاز
و حقالسهم دولت از اپراتورها ،پس از پایان
قــرارداد فعلی آنها به میزان ده واحد درصد
( )%10افزایش یابد .این همان گالیه دولتیها
بــود که میگویند در شرایط موجود و طبق
قراردادهای فعلی اپراتورها ،امکان افزایش
سهم دولت وجود ندارد و باید آن را پس از اتمام
قراردادهای فعلی بررسی و اجرایی کرد.

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی گفت :اگر
ورزشگاه آزادی را  100هزار نفره فرض کنیم ،تا
نچاق
سال 2030یعنی 9سالدیگر،تعدادکودکا 
در کشور به اندازه ظرفیت  30تا ورزشگاه آزادی
است؛یعنی 3میلیونکودکچاقدرکشورخواهیم
داشت.افشینمالییبااشارهبهفعالیتفدراسیون
تحتامرخوددراینزمینهگفت    :فعالیتمادرحد
توان فدراسیون و با شرایط موجود کافی نیست و
نیازبهیکتغییراساسیدراینزمینهدرکشوراست.
وی افزود :اگر از بین فدراسیونها دانش آموزی،
کارگری و دانشجویی و همگانی را کنار بگذاریم،
 48فدراسیونوسازمانهادرکشوربین 80تا90
درصدرویورزشقهرمانیتمرکزکردندوبینآنها
یک فدراسیون در حد توان خود در تالش است تا
کمتحرکیراکمکند.

