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اجتماعی

اخبار

زلزله قوچان را لرزند

صبح دیروز زلزله  5/2ریش��تری قوچان واقع در استان
خراسان رضوی را لرزاند .در همین رابطه رئیس بخش زلزله
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی با اشاره به زلزله ۲۲
شهریورماه در قوچان استان خراسان رضوی افزود :در ساعت
 ۸و  ۳۲دقیقه بر اساس گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه
تهران در  ۳۰کیلومتری شرق قوچان استان خراسان رضوی
زلزلهای به بزرگی  5/2ریشتر رخ داد .دکتر علی بیتاللهی
افزود :این ناحیه از کشور از نظر لرزهخیزی بسیار مهم است،
چرا که امتداد گس��لهایی اس��ت که تا مجاورت کالنشهر
مشهد گسترده و شهرهای پرجمعیتی در این منطقه ایجاد
شده است .وی زلزله قوچان را در دسته زلزلههای متوسط
دانست و خاطرنشان کرد :خوشبختانه منطقه وقوع زمینلرزه
 5/2ریش��تر ،در منطقه کوهستانی مرتفع است که از نظر
سکونتگاههای شهری و روستایی خلوت است ولی بر اساس
استعالمی که از مسؤوالن محلی داشتیم ،در روستاهایی مانند
«ددانلو» که  ۳۷۸نفر جمعیت دارد ،گزارشهایی مبنی بر
ترک خوردگی ساختمانهای روستایی ،ارسال شده است.
رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
با تاکید بر اینکه در نزدیکی مرکز زلزله  5/2ریشتر قوچان،
گسل «کشف رود» قرار دارد ،اظهار کرد :احتماال شاخههای
جانبی این گسل که تا مشهد امتداد دارد ،مسبب زلزله امروز
این منطقه است.

اختصاص بودجه برای خرید
دستگاه پایش حفرههای زیرزمینی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت:
ایمنی و پایدارس��ازی شهر تهران در مقابل حوادث طبیعی
و غیرطبیع��ی در اولویت قرار خواهد گرفت و جهت پایش
حفرههای زیرزمینی بودجهای در نظر خواهیم گرفت .ناصر
امانی تاکید کرد :واقعیت این اس��ت که تهران ش��هر ناامن
و ناپایدار اس��ت .متاس��فانه در دورههای گذشته به موضوع
فروچالهها آنطور که باید و ش��اید پرداخته نشده است .وی
افزود :امیدواریم در این دوره بحث ایمنی و پایدارسازی شهر
تهران در مقابل حوادث طبیعی و غیرطبیعی در اولویت کار
مدیریت ش��هری قرار گیرد .مباحثی مانند محیطزیست،
آلودگی آب ،خاک و هوا در تهران باید به یکی از اولویتهای
امروز ش��ورای شهر پایتخت تبدیل شود .محیطزیست در
تهران آسیب دیده اس��ت .فرونشست امروز از گذشتههای
دور ش��روع شده است .کشور ما دوباره به سوی خشکسالی
حرکت کرده و امسال بارندگی نداشتیم ،بنابراین در آینده
قطعا شاهد فرونشستهای بیشتری در تهران خواهم بود.
همانطور که در دوره چهارم مدیریت شهری پیگیر زلزلهنگار
بودیم و در برخی از نقاط تهران این زلزلهنگارها نصب شد،
باید دستگاه  GPRنیز خریداری شود .خرید این دستگاه را
حتما در دستور کار کمیسیونهای تخصصی قرار میدهیم.
در کمیسیون برنامه و بودجه خرید دستگاه  GPRرا پیگیری
میکنیم تا در متمم بودجه امسال یا حداکثر در بودجه سال
آینده ،شهرداری ردیفی مختص خود داشته باشد و دستگاه
 GPRبرای تهران خریداری شود.

آخرین جزئیات صدور مجوز
الکترونیک تردد بیناستانی

معاون امنیتی اس��تانداری تهران آخرین جزئیات صدور
مجوز الکترونیک تردد بیناستانی از سوی فرمانداری تهران
را تش��ریح کرد .گودرزی در تشریح روند صدور مجوز تردد
بیناستانی به صورت الکترونیک از سوی فرمانداری تهران،
گفت :حجم مراجعات به فرمانداری تهران خیلی زیاد بود و
بر این اساس نیز در شهرستان پاکدشت به صورت پایلوت ۶
ماه است صدور مجوز به صورت الکترونیک را آغاز کردهایم
و ش��هروندان با مراجعه به سامانه در حال اخذ مجوز تردد
بیناس��تانی هس��تند .وی افزود :در ش��هر تهران به دلیل
گستردگی و جمعیت ،مراجعات به فرمانداری بسیار زیاد بود،
لذا تدبیری از سوی فرماندار تهران انجام و سامانهای طراحی
ش��د اما با توجه به حجم زیاد مراجعات ،سایت از دسترس
خارج شد ولی با دستور مجدد استاندار تهران در ستاد مقابله با
کرونا استان این سایت احتماال از روز چهارشنبه بار دیگر آغاز
به کار خواهد کرد و شهروندان میتوانند با آدرس اینترنتی
 http://taradodtehran.comبه این سامانه دسترسی
داشته باشند و مجوز دریافت کنند .گودرزی تاکید کرد :البته
این مجوز به پالک خودروها داده و در سیستم ثبت میشود.
قابلیت پرینت هم دارد و میتوانند تصویر آن را هم در گوشی
داشته باشند تا اگر پلیس از آنها خواست با نشان دادن مجوز
بتوانند تردد داشته باشند.

خطر افزایش توفانهای گر دوغبار
در پی خشک شدن تاالبها

مدیرکل دفت��ر امور بیابان س��ازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور وقوع خشکسالی و عدم تامین حقابه تاالبها
و دشتهای سیالبی را مهمترین عوامل تخریب سرزمین و
بیابانزایی در کشور دانست و گفت :این پدیده بر اثر عوامل
اقلیمی و انسانی ایجاد میشود .دکتر وحید جعفریان با تاکید
بر اینکه پوش��ش گیاهی دشتهای سیالبی نقش کلیدی
در تثبیت خاک و جلوگیری از فرس��ایش بادی دارد ،وقوع
جریانهای سیالبی را برای مرطوبسازی خاک و زادآوری
و تداوم حیات گیاهان این مناطق حیاتی دانست .وی افزود:
بیش از ۳۰میلیون هکتار از اراضی کشور تحت تاثیر فرسایش
بادی قرار داشته است و قریب به 13/9میلیون هکتار از این
وسعت به لحاظ قرار داشتن در محدوده منابع زیست انسانی
نظیر شهرها و روستاها ،اراضی کشاورزی ،شهرکهای صنعتی
و تاسیسات زیربنایی نظیر راهها و خطوط راهآهن ،خسارات
قابل توجهی را به این منابع وارد میکند .به گفته مدیرکل
دفتر امور بیابان سازمان جنگلها ،خسارات مستقیم ناشی
از فرس��ایش بادی در کشور بر اساس مطالعات انجام شده
در س��ال  ۱۳۹۸بالغ بر ۳۰۰۰میلیارد تومان در س��ال بوده
است .جعفریان تاکید کرد :با توجه به بروز خشکسالی اخیر،
آس��یبپذیری ناشی از فرسایش بادی تشدید شده است و
میتواند در مناطقی نظیر دشت سیستان و خوزستان موجب
گردوغبار در سال جاری
بروز زودهنگام توفانهای ماسهای و 
و افزایش شدت و فراوانی آن توفانها شود .وی خاطرنشان
کرد :ریشه بروز این بحران را میتوان در عدم تعادل میزان
آب قابل دسترس و مصرف آن و فقدان یک برنامه جامع در
حوزه مدیریت پایدار منابع آب و خاک و فقدان رویکردهای
مبتنی بر ارتقای تابآوری و سازگاری با کمآبی دانست.

پيشبيني آسمان صاف در بيشتر مناطق کشور

مديرکلپيشبيني و هشدار سريع سازمان هواشناسي ضمن اشاره به حاکميت آسمان صاف در بيشتر مناطق ،از بارش باران و وزش باد شديد در بخشهايي از کشور خبر داد .صادق ضياييان
ضمن اشاره به اينکه طي  ۵روز آينده آسماني صاف و جويپايدار بر بيشتر مناطق کشور حاکم خواهد بود ،اظهار کرد :تاپنجشنبه ( ۲۵شهريور) در برخي نقاط استانهاي گيالن ،مازندران و
گلستان افزايش ابر و بارشپراکنده رخ خواهد داد .همچنین تا جمعه ( ۲۶شهريور) نيز در گيالن ،مازندران و شمال و شرق اردبيل بارش بارانپيشبيني ميشود.

ادامه اختالف بین پلیس ،دادستانی و دفاتر اسنادرسمی
بر سر نقل و انتقال قانونی خودرو

مسأله برگ سبز

دادس��تان کل کش��ور ،پلیس راهور ناجا و رئیس انجمن ملی
حمایت از حقوق مصرفکنندگان در حالی برگ سبز خودرو را سند
لوانتقال
یدانند و تاکید دارند مردم خودشان کار نق 
قطعی مالکیت م 
خودرو را به دلیل کاهش هزینههای اضافه انجام دهند که رئیس
کانون سردفتران و دفتریاران همچنان بر تنظیم سند خودرو در
دفاتر اسناد رسمی پافشاری میکند.
به گزارش «وطنامروز» ،طبق نظر پلیس راهور ،برگ س��بزی
که تحت عنوان سند مالکیت هنگام معامله خودرو صادر شده سند
قطعی خودرو محس��وب میش��ود و دیگر نیازی به ثبت سند در
دفاتر رس��می و پرداخت هزینه اضافه توسط طرفین برای صدور
سند نیست .در واقع برگ سبز خودرو که توسط شرکتهای تولید
خودرو صادر میش��ود ،سند مالکیت خودرو بوده که نقلوانتقال
و خریدوفروش خودرو با ثبت مش��خصات خریدار و فروشنده در
این برگ در ادارات راهنمایی و رانندگی بدون هیچ مشکلی انجام
میشود ،بنابراین ضرورتی ندارد که معاملهگران خودرو برای ثبت
لوانتقال خودرو به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند.
سند در نق 
هر چند خریدار و فروشنده میتوانند سند خودرو را در دفترخانه
ثبت کنند اما طبق گفته دادستان کل کشور ،پلیس راهور و رئیس
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان« ،مردم دیگر برای
نقلوانتقال سند خودرو به دفترخانهها مراجعه نکنند و درصورتی
لوانتقال سند خودرو از تنظیم
که دفترخانهای به بهانه الزام ثبت نق 
وکالتنامه خودداری کند مراتب را گزارش دهند».
داستان مناقشه پلیس و دفترداران اسناد رسمی  -که بیش از
یک دهه از آن میگذرد -بر س��ر این موضوع این اس��ت که دفاتر
اسناد رسمی برای نقلوانتقال و ثبت سند خودرو ساالنه پولهای
نجومی به جیب میزنند ،در حالی که طبق قانون نیازی نیس��ت
نقلوانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود ،چراکه برگه
سبز خودرو همان سند رسمی محسوب میشود.
ناهلل جهانی ،معاون اجتماعی پلیس راهور
به گفته سرهنگ عی 
ناجا ساالنه بیش از  4میلیون خودرو مورد معامله و نقلوانتقال قرار
میگیرد ،بنابراین مشخص است که چرا دفاتر اسناد رسمی پافشاری
میکنند ثبت معامالت خودروها در این دفاتر انجام شود ،چرا که
دس��ت آنها از درآمدهای نجومی در این بخش کوتاه میشود .در
چنین ش��رایطی ،ضرورت توجه به بحث جلوگیری از هزینههای

اضافی که مردم در نقلوانتقال خودرو با ثبت آن در دفترخانههای
اسناد رسمی متحمل میشوند باعث شد دادستان کل کشور نسبت
به این مساله واکنش نشان دهد و اعالم کند« :برگ سبز خودرو سند
مالکیت است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر،
الزامی نیست» .با رسانهای شدن این خبر مهم اما علی خندانی،
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اظهارنظر دادستان
کل کشور ،با تأکید بر اینکه کماکان تنظیم سند خودرو در دفاتر
اسناد رسمی الزامی و اجباری است ،با دستور صریح دادستان کل
کش��ور مخالفت کرد .وی با تأکید بر اینکه بحث ما اجرای قانون
است و دفاتر اسناد رسمی قریب به  80سال است که مر قوانین
کشور را اجرا میکنند ،گفت :ماده  29قانون رسیدگی به تخلفات
راهنمایی و رانندگی مصوب س��ال  89مجلس شورای اسالمی و
مادتین  2و  3آییننامه اجرایی آن ،تکلیف ما را کامال روشن کرده
و هیچ ابهامی وجود ندارد ،آنجا میگوید که نقلوانتقال خودرو را
دفاتر اسناد رسمی انجام دهند .در این میان اما ماجرای این دعوای
قدیمی که مالکان خودرو برای مالکیت خودرویشان ،به برگ سبز
پلیس کفایت کنند یا برای محکمکاری ثبت محضری هم انجام
دهند ،اوایل ماه جاری با رای دیوان عدالت اداری وارد فاز جدیدی
ش��د ،چرا که دیوان عدالت با ابطال  ۲بند بخشنامه سازمان ثبت
اسناد ،تصریح کرد «مسؤولیت صدور سند مالکیت خودرو ،برعهده
نیروی انتظامی است» .این مناقشه همچنان ادامه داشت تا اینکه
دیروز هم رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان به
صراحت اعالم کرد مردم دیگر برای نقلوانتقال س��ند خودرو به
دفترخانهها مراجعه نکنند .مهدی نجفپور درباره صدور بخشنامه به
دادستانهای عمومی و انقالب سراسر کشور مبنی بر عدم الزام ثبت
نقلوانتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ،نسبت به اظهارات
اخیر رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور شدیدا واکنش نشان
داد و خواس��تار تبعیت آن کانون از بخشنامه دادستان کل کشور
و رأی دیوان عدالت اداری ش��د .به گفته نجفپور ،هیات عمومی
دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره  1863مورخ 1399/12/2
در نهایت رأی به ابطال بندهای  2و  3بخشنامه شماره 147204
س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور صادر کرده است و از طرفی
نی��روی انتظامی نیز در زمان انتقال مالکیت خودرو پس از انجام
فرآیندهای قانونی اقدام به صدور سند مالکیت یا همان برگ سبز

عدم تمکین سردفتران از دستور دادستان تخلف است

عضو کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسالمی در گفتوگو با «وطنامروز» با اشاره به اینکه نقل و انتقال خودرو نیازمند یک قانون
جامع است ،اظهار داشت :هماکنون ما در این زمینه دارای خألهایی هستیم و همین خألها باعث میشود تا در مواردی پروندههای
حقوقی و کیفری شکل بگیرند .نصراهلل پژمانفر ادامه داد :بر اساس تحقیقات صورت گرفته حدود  50مورد در زمینه مشکالت نقل
و انتقال خودرو احصا شده است که اگر به این موضوعات رسیدگی نشود نمیتوان توقع داشت خرید و فروش خودرو با مشکلی
روبهرو نشود .وی بیان داشت :گاه خودرو توقیف است یا تحت رهن است و امکان معامله ندارد که این موارد عموما در دفاتر اسناد
رسمی بررسی میشده اما همین امکان توسط پلیس هم وجود دارد و میتوانند موارد را تشخیص دهند و نسبت به صحت معامله
اظهارنظر کنند .عضو کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی ادامه داد :هماکنون بین پلیس و کانون سردفتران این اختالف
وجود دارد که چه کسی میتواند سند خودرو را ثبت کند .متاسفانه در این بین یک نوع سادهانگاری ایجاد شده و فکر میکنند به
صرف مشخص شدن این موضوع تمام مشکالت در حوزه خرید و فروش خودرو از بین میرود ،این در حالی است که این فرضیه
اشتباه است و ما باید خألهای قانونی را در این بخش از بین ببریم .وی گفت :پلیس میتواند احراز هویتهای الزم جهت خرید و
فروش خودرو را به انجام برساند ،لذا طی بررسیهایی که ما در کمیسیون اصل  90انجام دادیم نظرمان با نظر دادستان محترم یکی
است و نظر ایشان در زمینه کفایت برگ سبز خودرو برای شناسایی مالک مورد توافق ما است .پژمانفر تاکید کرد :اینکه هماکنون
دفاتر اسناد رسمی در برابر دستور دادستان مقاومت میکنند ،یک تخلف است و باید دادستان با توجه به اختیارات قانونی خود
این موضوع را از قوهقضائیه پیگیری کند ،لذا طبق نظر دادستان برگ سبز خودرو سند به حساب میآید.

خودرو به نام خریدار میکند و قوانین متعددی از جمله ماده 1287
لونقل و ماده  29قانون رسیدگی
قانون مدنی ،ماده  22قانون حم 
به تخلفات راهنمایی و رانندگی ،مسؤولیت صدور اسناد مالکیت و
پالک خودرو را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته و سند صادر شده
از سوی نیروی انتظامی را به رسمیت میشناسد .ماده  47قانون
ثبت اسناد نیز صرفا به الزام ثبت برای نقلوانتقال اموال غیرمنقول
اشاره کرده است نه خودرو که یک کاالی مصرفی منقول است.
رئیس انجمن ملی حمای��ت از حقوق مصرفکنندگان که
قبال طی نامه ش��ماره  14001156مورخ  1400/6/16از اقدام
بجا و مهم دادستان کل کشور قدردانی کرده بود ،افزود :مردم
در این شرایط بد اقتصادی به اندازه کافی تحت فشار و پرداخت

 ۴۴۸نفر دیگر از هموطنان بر اثر ابتال به بیماری «کووید »19-جانباختند

واکسیناسیون روزانه به  1/590/000دوز رسید
گ�روه اجتماعی :با ورود  50میلیون دوز واکس��ن به ایران،
رکوردهای تزریق در کش��ور در حال جابهجا ش��دن اس��ت
به نحوی که بر اس��اس آخرین آمار وزارت بهداشت ،میزان
تزریق واکس��ن در یک روز به بی��ش از یک میلیون و 590
هزار دوز رسید.
روند افزایشی میزان تزریق واکسن در کشور در حالی رقم
خورده که بسیج ،سپاه و ارتش با ایجاد پایگاههای تجمیعی،
این روند را تسریع بخشیدهاند و پیشبینی میشود وعده تزریق
روزانه  ۲میلیون دوز واکسن که پیش از این رئیسجمهور داده
بود ،روزبهروز به مرز عملی شدن نزدیک شود.
■■ايران در رتبه دوم واکسیناسیون هفتگی کرونا در جهان

وزیر بهداشت با اشاره به کسب رتبه دوم واکسیناسیون
هفتگی کرونای ایران در جهان ،گفت :برای ادامه روند تزریق
واکسن کرونا به کمک ارتش نیاز داریم .بهرام عیناللهی در
دیدار با فرماندهان ارتش گفت :امروز وزارت بهداش��ت به
تنهایی قادر به انجام واکسیناسیون
نیس��ت و نیاز به کم��ک بویژه در
مناط��ق صعبالعبور داریم .وی از
ثبت رکورد هفتگی واکسیناسیون
کرون��ا خب��ر داد و گف��ت :ما در
هفته گذشته رتبه سوم جهانی در
واکسیناسیون را داشتیم؛ آلمان با
تزریق هفتگ��ی  ۶میلیون دوز در
رتبه نخس��ت ،فرانس��ه با تزریق بیش از  ۴میلیون در رتبه
دوم و ایران با اختالف کمی از فرانس��ه در رتبه س��وم قرار
داش��ت و تالش میکنیم رکورد جهانی تزریق واکسن در
این هفته را بشکنیم.
■■واکسيناسيون خانوادههاي کادر درمان طي  ۲هفته آينده

وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي بر ضرورت واکسينه
شدن خانوادههاي کادر بهداشت و درمان طي يک تا  ۲هفته
آينده تاکيد کرد .بهرام عيناللهي در حاشيه بازديد سرزده از
بيمارستان شهيد لبافينژاد گفت :يکي از اولويتهاي وزارت
بهداش��ت اين است که خانواده پرسنل بهداشت و درمان را
واکس��ينه کند .افرادي که به صورت مس��تمر درگير درمان
بيماران کرونايي بودند ،ويروس را با خود به خانه برده و تعدادي
از افراد خانواده آنها مبتال شدند .در همين راستا ،دستور داده
شد که وابستگان کادر بهداشت و درمان طي يک تا  ۲هفته
آينده واکسينه شوند .وي اظهار داشت :نزديک به يک سال
و نيم است که کادر بهداشت و درمان در فشار کاري هستند

و واکس��ينه کردن خانواده اين عزيزان سبب آرامش خاطر
آنها خواهد شد.
■■ایجاد تنوع در سبد واکسيناسيون کرونا

فرمانده عمليات مديريت کرونا در کالنشهر تهران از افزايش
روند واردات واکسن در روزهاي اخير خبر داد.
وی گفت :در روزهاي آينده در واکسيناس��يون کرونا شاهد
سبد متنوعتري خواهيم بود .دکتر عليرضا زالي روز دوشنبه در
حاش��يه مراسم راهاندازي مرکز واکسيناسيون کرونا در سازمان
بورس در جمع خبرنگاران افزود :بر اساس اصل علمي ،بهترين
واکسن ،واکسن در دسترس است و مردم به همين دليل بايد هر
چه زودتر واکسينه شوند .وي به اثربخشي واکسنهاي کرونا اشاره
کرد و يادآور شد :بر اساس آخرين مطالعه جهاني درباره اثربخشي
واکسن کرونا که مورد تاييد قرار گرفت ،افرادي که واکسن ميزنند
 ۱۱برابر نسبت به ساير افراد احتمال مرگ و مير و بستري کمتري
دارند .رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي همچنين در
پاس��خ به اين س��وال که آيا بخش
خصوصي ميتواند واکس��ن کروناي
فايزر يا ساير واکسنهاي خارجي را
وارد کشور کند ،گفت :کميته علمي
وزارت بهداش��ت ،نوع و برند واکسن
کرونا را براي ورود به کشور به بخش
خصوصي اعالم ميکند.
زالي به بخش خصوصي پيشنهاد
کرد قبل از اقدام براي واردات واکس��ن کرونا به کش��ور حتما از
وزارت بهداش��ت راهنماييهاي الزم را دريافت کنند .وي افزود:
با دستور رئيسجمهور و پيگيريهاي معاون اول رئيسجمهور،
فرآيند مش��ارکت بخش خصوصي در اين بخش آسانتر شده
است .فرمانده عمليات مديريت کرونا در کالنشهر تهران ادامه داد:
بخش خصوصي براي اينکه بتواند واکسنهاي استاندارد را وارد
کشور کند با کميتههاي مستقر در وزارت بهداشت مشورتهاي
الزم را انجام دهند.
■■ ۴۴۸فوتی جدید کرونا در کشور

با وجود تسریع واکسیناسیون در کشور با هدف ایجاد ایمنی
در مقاب��ل کرونا اما این بیماری همچنان تهدیدکننده اس��ت
چنانکه هنوز آمار فوتیها باالی  400نفر در روز گزارش میشود.
روابط عمومی وزارت بهداشت دیروز اعالم کرد :طی شبانهروز
گذشته (ظهر یکشنبه تا ظهر دوشنبه) در کشور متاسفانه ۴۴۸
بیمار «کووید »۱۹-به دلیل این بیماری جان خود را از دست
دادند .بر این اساس از ظهر یکشنبه تا ظهر دوشنبه  ۲۲شهریور

«اکبر خرمدین» قصاص نمیشود؟
گروه اجتماعی 26 :ارديبهشت سال جاری بود که تکههاي بدن
يک مرد در سطل زبالهاي در فاز 3شهرک اکباتان پیدا شد و طی
تحقیقات پلیسی مشخص شد این بدن مثلهشده متعلق به بابک
خرمدین یکی از کارگردانان سینمای کشور است .این جنایت
خانوادگی توسط پدر و مادر مقتول انجام شده بود ،طی تحقیقات
در این پرونده  ۲فقره قتل دیگر نیز مورد شناسایی قرار گرفت.
براساس اعترافات اکبر خرمدین و همسرش مشخص شد آنها
در قتل آرزو (دختر خانواده) در سال  97و فرامرز (شوهر سابق
آرزو) در سال  90نقش داشته و پس از مثل ه کردن اجساد ،آنها
را در نقاط مختلف تهران رها کرده بودند .در اعترافات صورت
گرفته از سوی اکبر خرمدین ،وی انگیزه این قتلها را رفتار بد
و ناشايست قربانيان اعالم کرده بود ،در حالی که شواهد حکایت
از آن داشت که این رفتار تنها راهی برای تبرئه از پرونده پیش
روی وی است .حاال بعد از گذشت  4ماه این جنایت که یکی از

پیچیدهترین جنایتهای صورت گرفته در کشور طی سالهای
اخیر بوده ،وارد فاز جدیدی شده است .اخبار رسیده حکایت از
آن دارد که خانواده داماد مقتول از قصاص دایی خود گذشتهاند.
این خانواده با حضور در دادسراي جنايي تهران اعالم کردند« :ما
از قصاص داييمان گذشتيم اما درخواست کرديم که به حبس
محکوم شود و هرگز روي آزادي را نبيند» .بر اساس شواهد و
قرائن هنوز کيفرخواست این پرونده جنجالی صادر نشده و در
روزهای آینده باید منتظر نظر نهایی دادگاه در این زمینه باشیم.
گفتنی است پس از وقوع این حادثه افکار عمومی بشدت تحت
فشار قرار گرفت و باعث شد تا یک مطالبه عمومی در برخورد
قاطع ق��وهقضائیه با عامالن این جنایت صورت گیرد .حاال با
گذشت خانواده یکی از مقتوالن این پرونده باید دید دادگاه در
این زمینه صرفا به زندانی کردن قاتالن اکتفا میکند یا اینکه
تصمیمی دیگر در دستور کار قرار میگیرد.

هزینههای زائد سوءمدیریت برخی مسؤوالن کشور هستند و با
این گرانیهایی که بویژه در ب��ازار خودرو وجود دارد ،پرداخت
کارمزد و حقالزحمههای گزاف به دفترخانهها برای نقلوانتقال
سند خودرو که یک اقدام واهی و غیرضرور تلقی میشود ،تحمیل
هزینههای بیشتر به سبد مصرف خانوار است و باید جلوی آن
گرفته شود .نجفپور از مردم خواست مطابق قانون ،رأی اخیر
دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان محترم کل کشور ،دیگر
برای نقلوانتقال سند خودرو به دفترخانهها مراجعه نکنند و در
لوانتقال سند خودرو
صورتی که دفترخانهای به بهانه الزام ثبت نق 
از تنظیم وکالتنامه خودداری کند ،مراتب را به این انجمن یا سایر
مراجع نظارتی گزارش کنند.

هر  ۶ماه بايد واکسن کرونا بزنيد

با توجه به شکلگیری سویههای جدید کرونا و افزایش احتمال فرار این گونهها از واکسن ،دانشمندان بر این نکته تاکید
دارند که دوز یادآور میتواند تا حد زیادی حجم آنتیبادی در بدن را افزایش داده و ایمنی فرد در برابر گونههای جدید را
افزایش دهد .در همین زمینه معاون درمان ستاد مقابله با کرونا درباره تزريق دوز سوم گفت :يکي از برنامههاي ملي در وزارت
بهداشت و درمان واکسيناسيون است و اين مهم حداقل بايد تا  ۲سال آينده انجام شود .در حقيقت بين  6تا  9ماه يکبار،
کل کشور بايد واکسينه شود .نادر توکلي با بيان اينکه حوزه بهداشت و درمان کشور براي واکسيناسيون ،زيرساختهاي
خيلي خوبي در مراکز مخصوص اين کار فراهم کرده است ،گفت :با  ۲شيفته شدن مراکز واکسيناسيون در تهران ،تعداد
تزريق واکسن روزانه افزايشيافته است .وي با تصريح بر اينکه تأمين واکسن در دستور کار نخست وزارت بهداشت و درمان
است ،اظهار کرد :اين وزارتخانه پيگير تأمين واکسن از برندهاي متنوع موجود از کشورهاي مختلف و همچنين استفاده از
واکسنهاي توليد داخل است .تأمين اين واکسنها قطعا در تسريع واکسيناسيون اثر بسيار زيادي خواهد گذاشت و گروههاي
سني زيادي را واکسينه خواهيم کرد .توکلي درباره تزريق دوز سوم بيان کرد :يکي از برنامههاي ملي در وزارت بهداشت و
ک بار ،کل کشور بايد
درمان واکسيناسيون است و اين مهم حداقل بايد تا  ۲سال آينده انجام شود .در حقيقت بين  6تا  9ماه ي 
واکسينه شود .وي گروه سني 40تا 60سال را گروه مولد و سازنده جامعه عنوان کرد و افزود :مرگومير در اين گروه سني تبعات
اجتماعي ،اقتصادي و خانوادگي دارد و به همين جهت تمرکز اصلي افزايش سرعت واکسيناسيون عمومي در جامعه است.

آمار مبتالیان ،درگذشتگان ،بستریشدگان و بهبودیافتگان کرونا
روز

تعداد مبتالیان

تعداد فوتیها

میزان بستری روزانه

تعدادبهبودیافتگان

 20شهریور

16654

444

2704

28514

 21شهریور

20219

487

2747

29817

 22شهریور

22541

448

3163

28979

 ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۲ ،هزار و ۵۴۱
بیمار جدید مبتال به «کووید »۱۹-در کشور شناسایی شدند که
 3هزار و  ۱۶۳نفر از آنها بستری شدند .همچنین مجموع بیماران
«کووید »۱۹-در کش��ور به  ۵میلیون و  ۳۱۸هزار و  ۳۲۷نفر
رسید .متاسفانه در این مدت زمانی ۴۴۸ ،بیمار «کووید»۱۹-
هم جان خود را از دس��ت دادند تا مجموع جانباختگان این
بیماری در کشور به  ۱۱۴هزار و  ۷۵۹نفر برسد .خوشبختانه
تاکنون  ۴میلیون و  ۵۹۷هزار و  ۲۱۵نفر از بیماران بهبود یافته
یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند .همچنین  ۷هزار و  ۲۰۶نفر
ش مراقبتهای ویژه
از بیم��اران مبتال به «کووید »۱۹-در بخ 
بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند .در حال حاضر  ۱۶۸شهر
کش��ور در وضعیت قرمز ۲۰۹ ،شهر در وضعیت نارنجی و ۷۱
شهر در وضعیت زرد بیماری کرونا قرار دارند.
■■وعده وزير دفاع درباره واکسن فخرا

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در مراسم آغاز فاز سوم
کارآزمايي باليني واکسن فخرا قول داد تا پايان سال  ۲۰ميليون
دوز واکسن فخرا تحويل وزارت بهداشت و درمان شود.
امير س��رتيپ محمدرضا آش��تياني در مراسم آغاز فاز سوم

کارآزماي��ي باليني واکس��ن فخرا که روز دوش��نبه در مجتمع
ورزشي صنايع دفاع برگزار شد ،گفت :نيروهاي مسلح و وزارت
دفاع در راستاي مأموريتهاي ذاتي که دارند در جهت مواجهه با
تهديدات ،بويژه توسعه سالمت دفاعي و پدافند زيستي که قطعا
در آينده کش��ورها را مورد تهديد قرار خواهد داد ،فعاليتهاي
خود را انجام ميدهند.
وي با اشاره به اقدامات وزارت دفاع بعد از شيوع ويروس کرونا،
اظهار داشت :فعاليت خودمان را در جهت توليد واکسن از سال
 ۹۸تحت هدايت شهيد فخريزاده و همکارانشان در سازمان
سپند آغاز کرديم و به ياري خداوند متعال اين مجموعه موفق
شد واکسن ايراني فخرا را به توليد برساند.
وزير دفاع با اشاره به روند توليد واکسن فخرا گفت :در مرحله
اول موفق شديم يک ميليون دوز واکسن را در ماه توليد کنيم
که اين توليدات در اختيار وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت و
در ادامه در ماه آينده نيز با توس��عهاي که داده ش��د و راهاندازي
خط توليد جديد ،ميزان توليد را به  ۵ميليون دوز در ماه خواهيم
رساند و تا پايان سال به ياري خداوند  ۲۰ميليون دوز واکسن را
تحويل وزارت بهداشت و درمان خواهيم داد.

زنگ مدارس سوم مهر به صدا در میآید
گ�روه اجتماع�ی :ب��ر اس��اس اع�لام سرپرس��ت وزارت
شوپرورش ،سال تحصیلی  1400-1401سوم مهرماه
آموز 
با حضور حجتاالسالم رئیسی ،رئیسجمهور آغاز خواهد شد.
در حالی م��دارس کار خود را  10روز دیگر آغاز میکنند
که از ابتدای شهریورماه واکسیناسیون معلمان و کادر آموزشی
مدارس در دستور کار قرار گرفته و بر اساس پیشبینیهای
صورتگرفته ،قرار اس��ت با واردات  10میلیون دوز واکس��ن
ویژه کودکان رده س��نی  12تا  18س��ال این دانشآموزان و
خانوادههایشان نیز واکسینه شوند.
شوپرورش در
عليرضا کاظم��ي ،سرپرس��ت وزارت آموز 
سيزدهمين کنگره اتحاديه انجمنهاي اسالمي دانشآموزان
درباره بازگشايي مدارس با اشاره به اينکه نظام تعليم و تربيت
در تمام جهان آس��يبهاي جدي به واسطه دوري از مدرسه
ديده ،بيان کرد :فقر آموزشي و مهارتهاي اجتماعي و ارتباطي

در پهنههاي مختلف از جمله آسيبهايي است که نميتوان
منکر آن ش��د .او ادام��ه داد :محروميت بيش از  1/5ميليارد
دانشآموز در دوران بحران کرونا اين آسيبها را نشان داد .در
بيش از  ۱۰۰کشور دنيا آموزش به طور حضوري اجرا ميشود،
همچنين  ۷۰کشور دنيا هم برنامههاي آموزشي خود را مجازي
يا ترکيبي دنبال ميکنند.
شوپرورش تصريح کرد:
معاون پرورش��ي و فرهنگي آموز 
ت جمهوری و س��تاد کرونا هم ضرورت
سياس��تهاي رياس 
شوپرورش قرار داد و
بازگشايي مدارس را در دستور کار آموز 
ما زمينه حضور کمدغدغه و تدريجي دانشآموزان را طراحي
کردهايم و طي يکي ،دو روز آينده به کشور ابالغ ميکنيم.
او تاکيد کرد :زنگ سال تحصيلي را با حضور رياستجمهوري
س��وم مهر به صدا درميآوريم ،همچنين مس��ير بازگشايي
حضوري مدارس را هم طراحي کردهايم و محقق ميشود.

