آب و منابعطبیعی
اخبــــار آب
مديرعامل شرکت آب منطقهاي آذربايجان غربي:

امسال41کيلومترازرودخانههاي
منتهي به درياچه اروميه اليروبي ميشود

مديرعامل ش��رکت آب منطقهاي آذربايجان غربي گفت :امسال تاکنون
15/56کيلومتر از رودخانهها و نهرهاي منتهي به درياچه اروميه اليروبي
شده است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایس��نا ،اتابک جعفري با بيان اينکه طي
س��ال گذش��ته 102کيلومتر از نهرها و رودخانهه��اي منتهي به درياچه
اروميه با اعتباري بالغ بر 52ميليارد و 726ميليون ريال انجام شده است،
افزود :طي س��ال جاري تاکنون 15/56کيلومت��ر از نهرها و رودخانههاي
منتهي به درياچه اليروبي ش��ده که طبق برنامهريزي مقرر اس��ت امسال
41/45کيلومتر اليروبي شود.
وی درخصوص ميزان آب صرفهجويي ش��ده در اث��ر اليروبي رودخانهها
و نهرها براي هدايت به س��مت درياچه اظهار کرد :س��اماندهي و اليروبي
مسير رودخانهها بيشتر در بازه انتهاي رودخانه که به پيکره اصلي درياچه
منتهي ميش��ود ،انجام پذيرفته است .در بازه زماني قبل از اليروبي مسير
جريان ،با توجه به ش��يب بس��يار کم در مناطق پس��ت حاش��يه درياچه
اروميه و همچنين پس��روي پيکره آبي درياچه ،حجم آب س��يالبي دچار
پخششدگي شده و با تشکيل ماندآب و سپس تبخير باعث هدررفت آب
و عدم انتقال آن به پيکره اصلي ميشد که بعد از اجراي طرح ساماندهي
و اليروبي بازههاي پاييندست رودخانهها اين مشکل تاحدودي برطرف و
آب عبوري با کمترين ميزان تلفات به پيکره اصلي هدايت شد .با این حال
با توجه به اينکه امکان اندازهگيري ميزان آب عبوري در بازه اليروبي شده
بعد از آخرين ايستگاه هيدرومتري امکانپذير نيست ،نميتوان رقم دقيقي
از درصد صرفهجويي از هدررفت آب را محاسبه کرد.
جعفري با اش��اره به حجم مخازن استان در سال جاري عنوان کرد :طبق
اندازهگيري انجام ش��ده در 9مردادماه امس��ال ،یکه��زار و 147ميليون
مترمکعب آب در سدهاي استان وجود دارد که در مقايسه با مدت مشابه
سال گذشته 16درصد کاهش را نشان ميدهد.
وي با اشاره به وجود 13سد در استان ادامه داد :سد شهيد کاظمي بوکان
بهعنوان بزرگترين سد از لحاظ حجم مخزن با 53درصد پرشدگي داراي
426ميليون مترمکعب آب است.

عدمترمیمبرخيزيرساختهاي
سيلزده آب روستايي در لرستان

آب و فاضالب لرس��تان گفت :هنوز خس��ارت برخي
مديرعامل ش��رکت 
از زيرس��اختهاي س��يلزده آب روستايي در اين اس��تان ترميم نشده يا
شده است.
بهصورت موقت و اضطراري ترميم 
به گزارش «س��بزینه» به نقل از تسنیم ،حميدرضا کرموند اظهار داشت:
ش از 300ميليارد تومان به بخش زيرساختهاي
س��يل فروردين  ،98بي 
ش از 200ميليارد تومان نيز به زيرساختهاي
ب و فاضالب ش��هري و بي 
آ
آب روستايي خسارت وارد کرد.
وي با اش��اره به ايمنس��ازي خطوط و تأسيس��ات آس��يبديده از سيل
افزود :در بخش ش��هري 100ميلي��ارد تومان و در بخش روس��تايي نيز
شده است .مديرعامل شرکت آب
20ميليارد تومان اعتبار تخصيص داده 
ص يافته جوابگوي
و فاضالب لرس��تان با تأکيد بر اينکه اعتبارات تخصي 
حجم خس��ارت سيل نيس��ت ،عنوان کرد :با اجراي پروژههاي اولويتدار
توانستهايم مشکالت پروژههاي سيلزده را به حداقل برسانيم.
کرموند با بيان اينکه طبق رايزني اس��تاندار لرستان با رئيسجمهور ،بنا
ش��د ه است که بخشي از خس��ارتهاي زیرساختهای سيلزده که هنوز
تأمين اعتبار نشده ،جبران و اعتبارات تکميلي نيز به ما ابالغ شود ،گفت:
قرار اس��ت ب��ا اين اعتبارات خس��ارتهای بخش روس��تايي را به حداقل
برسانيم.
مديرعامل شرکت آبمنطقهاي همدان:

رانندهخودرويتخليهفاضالب
در رودخانه عباسآباد راهي زندان شد

مديرعام��ل ش��رکت آب منطقهاي هم��دان از بازداش��ت راننده متخلف
خ��ودروي تخليه فاضالب در رودخانه عباسآباد همدان که فيلم تخلفش
در فضاي مجازي منتشر شده بود ،خبر داد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از شرکت آب منطقهاي همدان ،منصور ستوده
گفت :در پي انتش��ار فيلمي در فضاي مجازي پيرامون تخليه فاضالب در
رودخانه عباسآباد توسط يکي از ماشينهاي جمعآوري فاضالب ،پس از
بررس��ي فيلم مذکور پالک خودرو شناس��ايي شد و مشخصات در اختيار
دادستان و محيطزيست قرار گرفت تا پيگيريهاي الزم و برخورد قانوني
انجام شود.
وي با بيان اينکه با دس��تور دادستان و همکاري نيروي انتظامي متخلف
شناسايي و ماش��ين وي توقيف ش��د ،عنوان کرد :شرکت آب منطقهاي
همدان با جديت ،طرح شکايت در محاکم قضائي را پيگيري کرد و در پي
اين موضوع ،با دس��تور دادستان ،راننده خاطي بازداشت و پس از تشکيل
پرونده قضائي ،راهي زندان شد.
او تأکيد کرد :حفظ محيطزيس��ت و س�لامت مردم از جمله اولويتهاي
مهم مس��ئوالن بوده و در اين راس��تا هيچ مسامحهاي با متخلفان صورت
نخواهد گرفت.
فرماندار ویژه ری:

آب شرب جنوب تهران
بهزودی به رینگ تهران وصل میشود

فرماندار ویژه ری گفت :آب ش��رب جنوب تهران بهزودی به رینگ تهران
وصل میشود.
به گزارش «سبزینه» به نقل از مهر ،حسین توکلی در جلسه ستاد تسهیل
و رفع موانع تولید ش��هر ری که در کهریزک برگزار شد ،با اشاره به اینکه
نگاه دولت به تولید و تأمین زیرس��اختها مثبت اس��ت ،اظهار داشت :با
برگزاری جلس��ات رفع موانع تولید ،مش��کالت تمام��ی واحدهای تولید
بررسی و در حد توان حل و زیرساختها تأمین شده است.
وی با اش��اره به اینکه معیش��ت کارگران واحده��ای تولیدی ،مهمترین
اولویت فرمانداری ری است ،افزود :صاحبان صنایع و واحدهای تولید باید
اولویت اصلی خود را پس از تولید ،معیش��ت کارگران و قدرت خرید آنان
بدانند تا نیروی انسانی در این اوضاع اقتصادی آسیب نبیند.
فرماندار ویژه ری بیان کرد :بسیاری از شهرکهای صنعتی که در گذشته
احداث و به تولیدکنندگان واگذار شدهاند ،در زمان احداث ،زیرساختهای
الزم مانند آب ،برق و راه در آنها پیشبینی نشده است و همین امر باعث
شده زمان زیادی از جلسات رفع موانع تولید شهرستان ری صرف تأمین
زیرساختهای تولید شود.
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ویالسازی غیرمجاز برخی سودجویان در مناطق خوش آب و هوای استان البرز ادامه دارد

 54مورد تعرض به اراضی ملی البرز طی سال گذشته
سبزینه

ساره نوری

تعرض س��ودجویان به اراضی مل��ی و طبیعی معضلی
همهگیر در اس��تانهای مختلف کش��ور است که این
امر در اس��تان البرز با توجه ب��ه موقعیت جغرافیایی و
شرایط آب و هوایی نگرانکنندهتر است .به گفته معاون
امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز
واحده��ای گش��تزنی یگان حفاظت از اراضی ،س��ال
گذش��ته ۵۴فقره تع��رض به اراضی ملی در اس��تان را
گزارش کردند که این اراضی به سرعت رفع تصرف و به
دولت بازگردانده میشود.
اس��تان البرز با مس��احت پنجه��زار و ۸۳۳کیلومتر مربع
سیویکمین استان کش��ور و همسایه پایتخت است .این
استان شش شهرس��تان دارد و نامش را از رشته کوههای
البرز گرفته است .داش��تن آب و هوایی خوش و مناطقی
با چش��ماندازهای بینظیر باعثش��ده که بسیاری طالب
س��اخت ویال در مناطق خوشنش��ین آن ازجمله ُکردان،
جاده چالوس و شهر چهارباغ باشند .در این گزارش سعی
شده به مسأله مهم تغییر کاربری و دستدرازی سودجویان
به اراضی ملی واقع در این استان پرداخته شود؛ چراکه به
رشد پدیده زمینخواری منجر شده ،پدیدهای که طی چند
دهه اخیر به یکی از معض�لات اجتماعی نگرانکننده در
کشور و بهتبع استان البرز ،بهویژه شهرستان ساوجبالغ و
شهر چهارباغ تبدیلشده است.
آزادسازی 100هکتار از اراضی زراعی
و تغییر کاربری یافته البرز
س��وم اردیبهش��تماه امسال بود که حس��ین فاضلی
س کل دادگس��تری اس��تان البرز ،در
هریکن��دی ،رئی 
حاشیه آزادس��ازی 100هکتار از اراضی زراعی و تغییر
کارب��ری یافته اس��تان گفت :اراض��ی زراعی و طبیعی
استان البرز با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط آب
و هوای��ی در معرض تعرض س��ودجویان قرار دارد .وی
با تأکید بر اینکه برخی از س��ودجویان بهدنبال تصرف
اراضی ملی و خرید زمینهای کش��اورزی هستند تا با
ساخت ویال به خُ ر د کردن این اراضی اقدام کنند ،تأکید
کرد :اقدامات الزم از س��وی دادستانیهای استان برای
شناسایی اراضی ملی تصرفشده و اراضی زراعی و باغی
تغییر کاربری یافته در حال انجام است.

س کل دادگستری استان البرز به باندهای پشتپرده
رئی 
که با خرید باغها و تصرف اراضی و خُ رد کردن آنها در
قطعات کوچکتر اق��دام به فروش با قیمتهای گزاف
میکنند ،نیز اشارهکرده و گفته بود :شناسایی این افراد
در دستورکار است تا مانع از خرد کردن اراضی ،احداث
بناهای غیرمجاز و تخریب محیطزیست شویم.

تشکیل قرارگاه صیانت از بیتالمال
و حفظ کاربری در البرز
فاضلی هریکن��دی همچنین در دیدار با نماینده مردم
توهفتم
کرج در مجلس ش��ورای اس�لامی که بیس�� 
اردیبهش��تماه انجام شد ،از تشکیل قرارگاه صیانت از

قوهقضائیهپیگیراحیایحقوقبیتالمال
در چهارباغ است
سخنگوی قوه قضائیه در هشتم مردادماه گفته بود :در چهارباغ و برخی مناطق دیگر گزارشهایی به رئیس قوه
از برخی افراد ذینفوذ دادند ،دادگستری استان البرز بااقتدار پیگیر احیای حقوق بیتالمال است.
غالمحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه در بازدیدی که رئیس قوه قضائیه از لواسان داشت،
اش��اره ش��د که در هر استان یک لواسان داریم؛ دس��تگاه قضایی برای برخورد با تخلفات صورت گرفته در تپه
س��رخه و چهارباغ ،ساوجبالغ و هفتس��نگان چه برنامهای دارد و اگر پروندهای در این خصوص تشکیلشده،
روند رسیدگیها به کجا رسیده است ،گفت ۲۷ :هکتار از اراضی تپه سرخه به لحاظ اشتباهات و سوءاستفادهها
واگذارشده بود که با رأی دیوان عالی مجموعه به بیتالمال برگشت.
بیتالمال و حفظ کاربری در استان البرز خبر داده بود
و این مهم را از نتایج پربار س��تاد تحول قضایی خوانده
و گفته ب��ود :تاکنون نزدیک به ۸۰۰هکت��ار از اراضی
زراعی و ملی اس��تان البرز آزادس��ازی شده است .این
آزادس��ازیها و مقابله با حفر چاهه��ای غیرمجاز برای
حفظ منابعطبیعی برای نسل آینده با قوت ادامه خواهد
یافت .از آنجایی که ش��هر چهارباغ از توابع شهرستان
س��اوجبالغ بهدلیل آبوهوایی خوش و دسترسیهای
عال��ی به پایتخت مورد طمع بس��یاری قرار گرفته و با
معضلی به نام تغییر کاربری مواجه اس��ت ،با حس��ین
فاضلیهریکندی ،رئیسکل دادگس��تری استان البرز،
گفتوگو کردهایم تا تدابیر دس��تگاه قضا در این حوزه
را تشریح کند.
س کل دادگس��تری اس��تان البرز با اشاره به اینکه
رئی 

چهارب��اغ با معض�لات تغییر کارب��ری و حفر چاههای
غیرمجاز درگیر اس��ت ،گفت :این موضوع مهم در سفر
ت زمان
آیتاهلل رئیس��ی مورد تأکید قرار گرفت ،در مد 
کمت��ر از یکهفته پس از ابالغ آن توس��ط رئیس قوه
قضائی��ه بهصورت جدی پیگیری و منجر به تش��کیل
قرارگاه صیانت از بیتالم��ال و مقابله با تغییر کاربری
اس��تان البرز ش��د .فاضلیهریکندی با تأکید بر اینکه
قان��ون در زمینه حفظ و احی��ای حقوق عامه ،متولیان
امر را مش��خص کرده است و در همه موارد قوه قضائیه
و دادگس��تری مس��ئولیت نظارت دارد ،گفت :اما روند
پیشب��رد امور بهگونهای بود که احس��اس کردیم ،اگر
ورود نداش��ته باش��یم ،دیگر خبری از مزارع و باغهای
استان نخواهد بود.
وی گفت :بدینمنظور با تش��کیل ق��رارگاه صیانت از

بیتالمال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز در صدد
برآمدیم ،این شرایط را ساماندهی کنیم و عقبماندگی
موج��ود در این ح��وزه را جبران کنیم ک��ه با توجه به
پیگیریهای انجامشده در قرارگاه ،حجم آزادسازی در
اس��تان البرز از ابتدای س��ال تاکنون با ۱۰سال تأخیر
برابری میکند .فاضلیهریکندی همچنین اضافه کرد:
این قرارگاه در پن��ج حوزه اراضی ملی و منابعطبیعی،
چاهه��ای غیرمج��از ،تغیی��ر کاربریه��ای غیرمجاز،
محیطزیست و جرایم مربوط به حریمها فعالیت خواهد
داش��ت و از مرحله پیشگیری تا مقابله را دربر میگیرد
که قطعاً اولویت بر پیشگیری و جلوگیری از شکلگیری
تخلف خواهد بود.
کوتاهی دستگاههای متولی
در مقابله با تغییر کاربری اراضی
س کل دادگس��تری استان البرز با انتقاد از کوتاهی
رئی 
دس��تگاههای متولی در مقابله با تغییر کاربری اراضی
زراعی در اس��تان بهویژه شهر چهارباغ گفت :متأسفانه

ش��اهدیم که در بخشهای مختلف همی��ن چهارباغ
بهدلیل نبود نظارت دقیق ،ساختوس��ازهای غیرمجاز
بهشکل گسترده و سازماندهی شده ادامه دارد.
فاضلیهریکن��دی مقابل��ه ب��دون مالحظه ب��ا تغییر
کاربریه��ای غیرمجاز در اس��تان را از مطالبات جدی
رئیس قوه قضائیه دانس��ت و گفت :موضوع ویالسازی
غیرمجاز از س��وی برخی مس��ئوالن در اس��تان البرز
بهخصوص در چهارباغ و س��اوجبالغ به محضر آیتاهلل
رئیس��ی منعکسشده و در این راس��تا دستور برخورد
قانونی و بدون مالحظه دادهشده است.
وی گفت :طبق بررس��یها بس��یاری از اف��رادی که به
ویالسازی اقدام میکنند ،از اهالی بومی منطقه نیستند؛
لذا این انتظار از رئیس دادگستری و دادستان چهارباغ
وج��ود دارد که ضمن رعای��ت موازین قانونی مرتبط با
ساکنان بومی ،برخورد و مقابله جدی با تغییر کاربریها
را در دستور کار قرار دهند.
س کل دادگس��تری اس��تان البرز واگذاری اراضی
رئی 
زراعی و باغها در قطعات بزرگ را توسط برخی نهادها از
طریق آگهی مزایده بدون توجه به امکان تغییر کاربری
از سوی خریداران غیرقابلپذیرش دانست و گفت :آنچه
پیشروی این اراضی واگذار ش��ده قرار دارد ،تفکیک و
تغییر کاربری غیرمجاز است که پیگیری ممانعت از این
واگذاریها در دستور کار دادگستری استان خواهد بود.
اراضی ملی مورد تعرض رفع تصرف میشود
معاون امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان
البرز نیز درخصوص اقدامات انجامش��ده بهمنظور رفع
تصرف اراضی ملی در اس��تان به مهر گفت :واحدهای
گشتزنی یگان حفاظت از اراضی ،سال گذشته ۵۴فقره
تعرض به اراضی ملی در استان را گزارش کردند.
حس��ین ش��ریفی گفت :مس��احت اراض��ی متصرفی
درمجموع ۹۴ه��زار و ۴۶مترمرب��ع و ارزش ریالی آن
یکهزار و ۷۰۰میلیارد ریال بوده اس��ت .معاون امالک
و حقوقی اداره کل راه و شهرس��ازی استان البرز اضافه
کرد :پنج فقره احکام اجراییه از س��وی مراجع قضایی
طی سال گذشته صادر شده است.
به گفته ش��ریفی ،ارزش ریالی پنج فقره حکم اجرایی
شامل رفع تصرف ۶۴۵هزار و ۳۰۳مترمربع اراضی ملی
برابر هشتهزار میلیارد ریال بوده است.

توقف ساخت و ساز در روستای زیارت گرگان همت جمعی میطلبد
حصار س��اختمانهای س��یمانی و آپارتمانها در زیارت روزبهروز
بلندتر ش��ده و حریم منظری این روس��تای تاریخی در انبوهی از
س��ازههای ناهمگون در حال نابودی است .به عقیده مسئوالن این
روستا ،توقف حرکت قطار س��اخت و ساز روستای زیارت گرگان،
هم��ت جمعی میطلبد و تنها با فعالیت چند دس��تگاه مانند امور
اراضی و منابع طبیعی کارساز نبوده و به نتیجه مطلوب نمیرسد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،طبیعت بکر روستای زیارت
گرگان در منطقه جنگلیکوهستانی شمال گرگان سالهاست که
روبه ویرانی رفته و بهجای کوچه پسکوچههای خاکی و س��نگی،
برجهای مدرن و آپارتمانهای بیقواره در حال قدکش��یدن است؛
گویی قطار ساخت و ساز غیرمجاز در زیارت خیال توقف ندارد .
زیارت در س��الهای نهچن��دان دور یکی از مراکز اکوتوریس��تی
گلس��تان و جزو روستاهای هدف گردشگری کش��ور بود ،اما آب
و هوای س��رد و معت��دل و طبیعت بک��ر آن رفتهرفته موردتوجه
س��ودجویان قرار گرفت و اقتصاد روس��تا که در گذش��ته بر پایه
کشاورزی ،دامداری و صنایع دستی استوار بود ،بهمرور جای خود
را به ویالس��ازی ،فروش اراضی و اجاره سوئیت داد و حاال که دیگر
جایی برای طبیعت باقی نمانده ،مسئوالن برای تخریب ساخت و
سازها به صف شدهاند.

استاندار گلستان در جلسه شورای پیشگیری از ساخت و سازهای
غیرمجاز استان گفت :باید تیمی با محوریت دفتر فنی استانداری
بر ساخت و سازهای غیرمجاز بهخصوص در روستای زیارت نظارت
داشته باشند و تخلفات را با جدیت پیگیری کنند.
هادی حقشناس خاطرنش��ان کرد :توجه به حقوق مردم اهمیت
باالی��ی دارد و نبای��د حق��ی از آنان ضایع ش��ود .باید تالش کنیم
مجوزهایی صادر نشود که در آینده مجبور به ابطال آنها باشیم.
افزایش نظارت و پایش بر ساخت و سازها
با استقرار پاسگاه شبانهروزی
مدیرکل محیطزیست گلستان نیز با اش��اره به مصوبات کارگروه
فرماندهی مبارزه با زمینخواری اس��تان گفت :با تش��کیل پلیس
انفال با حضور دس��تگاههای متولی ،اقدامات بازدارند ه در روستای
زیارت تش��دید شده و با نظارت مستقیم معاون پیشگیری از وقوع
جرم ،پایشهای مس��تمر در زیارت در خصوص تجاوز احتمالی به
اراضی ملی و ساخت و ساز غیر مجاز در حال انجام است .
محمدرضا کنعانی به اقدامات محیطزیس��ت درخصوص مقابله با
س��اخت و ساز در اراضی واقع در منطقه حفاظتشده جهاننما در
پیرامون روستای زیارت اشاره کرد و افزود :با هدف افزایش نظارت و

پایش بر ساخت و سازها ،پاسگاه شبانهروزی در این روستا دایر شده
و مأموران بهصورت ۲۴ساعته مشغول رصد و پایش منطقه هستند.
وی ادامه داد :برای ارتقای س��طح نظارتی بر س��اخت و س��ازهای
روستای زیارت ،نقشهای با محوریت تصویربرداری فوقالعاده دقیق
از این روستا با خطای کمتر از پنجسانتیمتر تهیه شده است که بر
اساس این نقشه ،آخرین وضعیت ساخت خانههای زیارت تا انتهای
سال  ۹۸مشخص و وضعیت احداث بنا روی نقشه تثبیت میشود.

کنعانی افزود :با نهایی شدن این نقشه دیگر کسی نمیتواند مدعی
شود که سازه مسکونی خود را در سالیان گذشته بنا کرده و به این
ترتیب امکان برخورد قانونی تقویت میشود.
مدیرکل حفاظت محیطزیس��ت گلس��تان همچنین به دریافت
نقشههای ماده  ۵۶از منابع طبیعی اشاره کرد و گفت :با پیادهسازی
وضعیت فعلی ساختمانهای زیارت روی نقشه ماده  ۵۶مشخص
میشود که کدام یک از بناها در داخل طرح هادی و مستثنیات و
کدام بنا در مناطق ممنوعه و حفاظت شده قرار دارد.
سرپرست دفتر فنی ،امور عمرانی ،حمل و نقل و ترافیک استانداری
گلس��تان نیز گفت :روستای زیارت گرگان نیاز مبرمی به متولی و
مدیر واحد برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز دارد.
عفت همدم افزود :نظارت و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز
در روستای گردشگری زیارت با فعالیت چند دستگاه مانند امور اراضی
و منابع طبیعی کارساز نبوده و به نتیجه مطلوب نمیرسد .بر اساس
اطالعات موجود3۲۰ ،هکتار از محدوده مسکونی روستای زیارت در
طرح هادی و مجاز قرار گرفته اس��ت .همچنین یک بلوک مسکونی
مش��تمل بر صدها منزل مسکونی به مس��احت ۷۴هکتار در بخش
شمالی و یک بلوک مسکونی مشتمل بر چندصد منزل مسکونی در
جنوب و شرق این روستا بهصورت غیرمجاز احداث شده است.

جنگل و مرتع
رئی��س س��ازمان جنگله��ا درخص��وص
ملی ب��ودن جنگلهای آقمش��هد گفت:
جنگله��ای هیرکانی آقمش��هد از نظر ما
و س��ازمان اوقاف و امور خیریه ،ملی است
و وق��ف نیس��ت ،ام��ا دو وقفنام��ه درباره
آقمش��هد و دماون��د وج��ود دارد که باید
حدود آن مشخص شود.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایران ،مسعود
منصور از ملی بودن جنگلهای آقمش��هد
پس از جلسه با سازمان اوقاف و امور خیریه
کشور خبر داد .همچنین سازمان جنگلها
در تازهتری��ن بیانی ه خود اعالم کرد که پیرو
جلسه مورخ  99/5/11که به ریاست معاون
اول رئیسجمه��وری و جمع��ی از معاونان
محترم رئیسجمهور،وزرای ذیربط و وزیر
محترم جهاد کش��اورزی ،رؤس��ای سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور ،سازمان
اوقافو امور خیریه و س��ازمان ثبت اسناد و
امالک کشور برگزار شد ،تمام مقامات حاضر
در جلس��ه ضمن ارجنهادن به نهاد مقدس

رئیس سازمان جنگلها:

اوقاف ،ملی بودن جنگلهای آقمشهد را پذیرفت
وقف که از جایگاه ش��رعی و قانونی ویژه در
نظام حقوقی جمهوری اس�لامی برخوردار
اس��ت ،تأکید کردن��د کوه و قل��ه دماوند و
جنگلهای هیرکانی و آنچه جزو انفال است،
ازجمله سرمایههای ملیمحسوب میشوند.
بنابراین قابلیت وقفش��دن را نداشته و اخذ
سند به نمایندگی دولت و حفاظت و صیانت
از آن باسازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور است .اراضی مش��مول وقفنامهها و
اس��ناد مالکیت وقف نیز وفققوانین ساری
و جاری کش��ور و آییننام��ه مصوب هیئت
وزی��ران در کارگ��روه مش��ترک و مراج��ع
صالحیتدار تعیینتکلیف خواهد شد.
خبر وقف یک یال از کوه دماوند و ششهزار
و 500هکت��ار از جنگله��ای هیرکانی در

آقمش��هد س��اری در هفتهه��ای اخیر با
واکنشهای بسیاری از سوی اقشار مختلف
مردم روبهرو شده است.
رویش بیش از 450گونه گیاهی
در جنگلهای هیرکانی
عضو هیئتعلمی دانش��گاه پی��ام نور نیز
گفت :بر اس��اس مدارک موجود ،آقمشهد
تاریخی بیش از سههزار سال دارد که طی
هزاران س��ال مردم فرهیخته و متمدن آن
از جنگلهای ارزش��مند هیرکانی بهخوبی
محافظ��ت کردهاند .مهمتری��ن تیپهای
رویش��ی ای��ن جنگله��ای بک��ر ش��امل
ممرزس��تان ،بلوطستان ،ممر ز بلوطستان،
انجیلیس��تان ،شمش��ادقدان و راشستان

یکهزار هکتار از جنگلهای سردشت سنددار شد

رئی��س اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سردش��ت گفت :برای
نخستینبار در آذربایجانغربی در قالب طرح سنددار کردن منابع
طبیعی ،بی��ش از یکهزار هکتار از جنگلهای این شهرس��تان
سنددار شد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،ابراهیم رحمانی اظهار داشت:
طرح س��نددار کردن منابع طبیعی آذربایج��ان غربی با بیش از
هفتمیلیارد ریال اعتبار از ابتدای امس��ال شروع شده و تا پایان
سال جاری تمامی اراضی ملی (مرتعی و جنگلی) این شهرستان
در قالب ۲۵۶پالک سنددار میشوند .وی اضافه کرد :مساحت این
شهرستان ۱۴۰هزار هکتار است که از این مقدار ۱۲۰هزار هکتار
منابع طبیعی بوده و بیشترین مقدار آن درحدود  ۹۰هزار هکتار
را جنگل تشکیل میدهد .رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
سردش��ت با اش��اره به اینکه ب��رای اراضی منابع طبیعی س��ند
تکبرگ کاداس��تر صادر میشود ،افزود :اسناد تکبرگ کاداستر
ش��ده ،دارای مختصات مکان مبنا ب��وده و موقعیت اراضی ملی و

جداس��ازی آن از اراضی مس��تثنیات اشخاص را با حدود معین و
مشخص تفکیک میکند.
او عنوان ک��رد :اصولیترین راهکار جلوگیری از تخریب و تصرف
اراضی ملی توسط افراد سودجو و فرصتطلب ،اخذ اسناد مالکیت
اراضی ملی بهصورت تکبرگ و کاداس��تر شده است که قابلیت
ثبت اطالعات حقوقی پالک را نیز دارند.
رحمانی بیان کرد :جنگلهای این شهرس��تان جزو جنگلهای
زاگرس ش��مالی بوده که در طول بیش از ۵۰هزار س��ال گذشته
تش��کیل ش��ده و به لحاظ محافظت از منابع آب و خاک ،تولید
محصوالت فرعی ،ذخایر ژنتیک��ی ،مصارف درمانی ،تواناییهای
اکوتوریستی و ارزشهای زندگی بسیار ارزشمندند.
وی اضافه ک��رد :مهمترین گونههای گیاهی س��طح جنگلهای
این شهرس��تان بلوط ایرانی ،بنه ،بادام وحش��ی ،گالبی وحشی،
س��رو کوهی و بیش از 100گونه دیگر است .سردشت در جنوب
آذربایجانغربی و در امتداد مرزهای ایران با کشور عراق قرار دارد.

اس��ت .همچنین بهترین اجتماع شمشاد
شمال ایران در دو بخش خیبوس و شارسر
جنگل آقمشهد قرار دارد .به گفته عباس
قلیپور ،تمام گونههای درختی جنگلهای
هیرکانی نظی��ر راش ،بلوط ،ممرز ،درخت
آزاد ،نرمدار ،شیردار ،انجیلی ،افرا ،سپیدار
لرگ و شمش��اد که برخ��ی از آنها بیش
از 700س��ال س��ن دارند ،در این جنگلها
موجود است .وی افزود :بیش از ۴۵۰گونه
گیاه��ی ش��امل تع��دادی از گونهه��ای
انحصاری نیز در ای��ن جنگلها میرویند.
همچنین ۱۳گونه از ارکیدههای نادر ایران
در این جنگلها رویش دارند.
بهگفت��ه او ،از مس��احت پنجه��زار و
۶۰۰هکت��اری این جنگلهای ارزش��مند،

صرف��اً مح��دودهای کمت��ر از ح��دود
۵۰۰هکتار ،شامل اراضی زراعی و روستایی
میشود .محدوده بسیار کوچکی نیز کمتر
از یکدرصد با گیاهان بازدانه غیربومی این
منطقه نظیر سرو ،کاج و اقاقیا جنگلکاری
شده است.
مردم نگران کوه دماوند
و جنگل آقمشهد نباشند
مدیرکل حقوقی س��ازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور نیز درمورد روند پیگیریها
در ماج��رای وقف ک��وه دماوند و جنگلهای
هیرکانی گفت :در جلس��های ک��ه با حضور
آقای جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهوری،
برگزار ش��د ،هم ه حاضران عنوان کردند که

کوه دماون��د قابل وقف نیس��ت و باید بهنام
سازمان جنگلها بماند .رضا افالطونی افزود:
جزئیات در کارگروههای کارشناسی بررسی و
با حضور کارشناسان و مدیران هر دو دستگاه
روی آن تصمیمگیری میشود ،چون تاکنون
اختالفنظرهایی وجود داشته که باعث شده
موضوع اینقدر ادامهدار شود .در مجموع مردم
نگران کوه دماوند و جنگل آقمشهد نباشند و
امیدواریم مشکل هرچه زودتر حل شود .وی
ادامه داد :برای جنگلهای آقمشهد هم قرار
شد بههمین شکل در کارگروههای مشترک
موضوع مطرح شود .امیدواریم ریاست محترم
قوه قضائیه به پرون��ده ورود و کمک کنند تا
این مش��کل هرچه زودتر حل شود .ماجرای
ی ک��وه دماوند و جنگلهای هیرکانی
پیگیر 
یک روند رس��یدگی قضائی دارد که با توجه
به حساسیتهای دادستان کل کشور به این
موضوع ،نامهای را مجددا ً برای ایشان نوشتیم
و پیگیر هستیم و امیدواریم هرچه زودتر این
مراحل انجام شود.

90درصد زمینخواریها با اخذ سند حل میشود

رئیس کل دادگس��تری اس��تان زنجان با بی��ان اینکه 90درصد
اقدامات پیشگیرانه از زمینخواری با اخذ سند محقق خواهد شد،
گفت :س��نددارکردن زمینها ،آنهم بر اس��اس سندهای جدید،
زمینه عدم تعرض و تخلف به اراضی را فراهم خواهد کرد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از فارس ،حجتاالس�لام اسماعیل
صادقی نیارکی در دومین جلس��ه شورای حفظ حقوق بیتالمال
و صیانت از حقوق عامه اس��تان اظهار کرد :مصوبه شورای حفظ
حقوق بیتالمال و صیانت از حقوق عامه اس��تان در جریان سفر
ریاس��ت قوه قضائیه به اس��تان در ش��هریورماه س��ال  98درباره
گاوازنگ که به ریاس��ت آیتاهلل س��یدابراهیم رئیس��ی در زنجان
برگ��زار ش��ده بود ،برای اجرا ابالغ ش��د .بهطوریک��ه این اقدام
بهعنوان پایلوت به دادگس��تریهای سراسر کش��ور از سوی قوه
قضائیه نیز ابالغ شده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه قانون حدنگاری در ام��ور اراضی زراعی برای
اولینبار در کش��ور در اس��تان زنجان اجرا شد ،تأکید کرد :اجرای

طرح کاداس��تر و رفع تداخالت باید در استان با شتاب بیشتری
انجام ش��ود ،چراکه در گذشته این موضوع کمتر مورد توجه قرار
داش��ت .صادقی نیارکی با اش��اره به اینکه امروز استارت اجرای
طرح کاداس��تر با جدیت و قوت در حال اجراست ،تصریح کرد :در
همین راس��تا این طرح در یک روستا کام ً
ال اجرا شده و در شش
روس��تا هم در حال اجراس��ت که توفیقات بسیار خوبی نیز برای
استان داشته است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان اضافه کرد :همه ادارات استان
باید ضمن س��نددار کردن اراضی خود بهصورت مرتب اقدامات و
آمار خود را به دبیرخانه شورا ارائه کند.
وی با بیان اینکه 90درصد اقدامات پیش��گیرانه از زمینخواری با
اخذ س��ند محقق خواهد ش��د ،تصریح کرد :ادارات و مردم استان
نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچهای به سندهای تکبرگی
در اسرع وقت اقدام و صدا و سیمای مرکز زنجان در این زمینه برای
آگاهیبخشی به مردم و ادارات ،اطالعرسانی دقیقی انجام دهد.

