آب و منابعطبیعی
اخبــــار آب

تصفيهخانهفاضالباروميه
گامي در جهت مديريت منابع آبي

اح��داث تصفيهخانه فاضالب اروميه که با تکميل آن ،اکثر خانوارهاي مرکز
استان آذربايجانغربي ،از خدمات سامانه مربوط به آن بهرهمند خواهند شد،
گامي موثر از سوي دولت تدبير و اميد براي مديريت منابع آبي بوده و بخشي
از نياز آبي ،بهويژه در حوضه آبریز درياچه اروميه را برطرف ميکند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ايرنا ،پيشرفتهاي انسان در زمینه صنعت،
ارتباط مس��تقيمي ب��ا آب و فراوان��ي آن دارد ،اما در نهايت بهواس��طه اين
پيشرفت ،همين آب به فاضالب تبديل ميشود و ارزش بهرهوري مستقيم و
گذشته خود را از دست ميدهد.
فاضالب محلول رقيقي اس��ت که بيش از 99درصد آن را آب و کمتر از
يک درصد را مواد جامد يا س��اير مواد تش��کيل ميدهد .عالوه بر موادي
که گفته ش��د ،فاضالب ممکن است داراي عوامل بيماريزا نیز باشد که
همين موضوع ضرورت تصفيه فاضالب را بيش از پيش نمايان ميکند.
از ديرباز و هنگامیکه جمعيت انس��انها به اندازه امروز رشد نکرده بود،
خاک به نوعي خاصيت تصفيه فاضالب را برعهده داشت ،ولي پس از رشد
جمعيت انس��ان و نفوذ مقادير زيادي فاض�لاب در زمين ،به مرور خاک
خاصيت تصفيه خود را از دست داد و اليههاي آن ،که ميتوانست سهم
مهمي در تغيير کيفيت فاضالب دفعي داشته باشد ،ديگر قادر به انجام
اين حجم از تغييرات نشد.
فاضالب؛ منبع با ارزش و ضروري برای تأمين آب
فاضالبها يکي از عوامل اصلی آلودگي محيطزيست هستند که بايد آنها
را بهروش بهداش��تي جم��عآوري و تصفيه کرد و مج��ددا ً به گردش آب در
طبيعتبازگرداند.
ام��روزه ب��ه دليل کمب��ود آب در دنيا ،تصفي��ه فاض�لاب و بازگرداندن آب
مصرفش��ده به چرخه ،اهميت بسیاری پيدا کرده اس��ت .آب پاک و سالم
يکي از اساسيترين منابع انسانها براي زندگي روي کرهزمين است .يکي از
روشهاي دستيابي به آب سالم ،تصفيه فاضالب است .فاضالبها امروزه يکي
از منابع با ارزش و ضروري برای تأمين آب بهشمار ميآيند.
کاهش بارشها ،پايينآمدن آب بسياري از چاههاي کشاورزي و خشکشدن
درياچه اروميه ازجمله عواملي بود که استفاده از فاضالب و برگرداندن آن به
چرخه مصرف را در آذربايجانغربي موردتوجه قرار داد.
طراحی تصفیهخانه برای تحت پوشش قرار دادن یک میلیون نفر
سرپرست معاونت بهرهبرداري و توسعه شرکت آبوفاضالب آذربايجانغربي
با اش��اره به تصفيهخانه در حال ساخت اروميه ،گفت :با اتمام و بهرهبرداري
از سه مدول اين تصفيهخانه تا پايان سال جاري100 ،درصد جمعيت فعلي
شهر اروميه تحت پوشش ش��بکه جمعآوري و دفع بهداشتي فاضالب قرار
خواهند گرفت.
فرهاد کافيموال با اشاره به پيشرفت بيش از 94درصدي فاز سوم تصفيهخانه
فاضالب اروميه اظهار کرد :براي رسيدن به اين مرحله تاکنون 400ميليارد
ريال هزينه ش��ده که ب��راي اتمام کامل و بهرهب��رداري از اين طرح مهم در
حوزه تصفيه فاضالب مرک��ز آذربايجانغربي230 ،ميليارد ريال ديگر مورد
نياز اس��ت .وي با بيان اينکه مدول س��وم اين تصفيهخانه ظرفيت تصفيه
60هزار مترمکعب فاضالب در ش��بانهروز را دارد ،افزود :پيشبيني ميشود
عمليات اجرايي بهزودي به پايان برسد و همزمان با طرحهاي مهم انتقال آب
به درياچه اروميه افتتاح شود.
سرپرست معاونت بهرهبرداري و توسعه شرکت آبوفاضالب آذربايجانغربي
ادام��ه داد :با بهرهب��رداري از اين طرح ،ظرفيت تصفيه فاضالب در اروميه به
140هزار مترمکعب در شبانهروز افزايش مييابد.

کافيم��وال گفت :جمعيت تحت پوش��ش ني��ز با 300هزار نف��ر افزايش به
700هزار نفر خواهد رسيد.
وي افزود :تصفيهخانه فاضالب اروميه در افق  1420براي تحتپوشش قرار
دادن يک ميليون نفر طراحي شده است.
عزم دولت براي مديريت منابع آبي و احياي درياچه اروميه
مدير دفتر استانهاي ستاد احياي درياچه اروميه نیز گفت :طرح تصفيهخانه
فاضالب اروميه ساالنه بيش از 52ميليون مترمکعب آب وارد پيکره درياچه
اروميه ميکند.
فرهاد سرخوش با اعالم اينکه فاز سوم اين طرح زيرمجموعه پروژههاي ستاد
احياي درياچه تعريف و احداث آن در دولت روحاني آغاز ش��ده اس��ت ،بيان
کرد :خط انتقال فاضالب تصفيهشده نيز از ديگر طرحهاي ستاد احياء است
که هماکنون در حال انجام است .وي با اشاره به 11/1کيلومتر بودن طول اين
خط انتقال از تصفيهخانه به درياچه اروميه ،اظهار داش��ت :احداث اين خط
انتقال از سال  1396آغاز شده است و هماکنون بيش از 76درصد پيشرفت
فيزيکي دارد .مدير دفتر استانهاي ستاد احياي درياچه اروميه ادامه داد :اين
خط انتقال ،فاضالب تصفيهش��ده را از تصفيه-خانه تا دهستان روضهچاي
ارومي��ه هدايت ميکند و آب انتقال يافت��ه پس از طي دوکيلومتر به پيکره
درياچه اروميه وارد میشود.
مديرعامل آبمنطقهاي مازندران خبر داد

کاهشسطحآبهايزيرزميني
در مازندران

مديرعام��ل آبمنطقهاي مازندران از کاهش س��طح آبهاي زيرزميني در
اين اس��تان خب��ر داد و گفت :تأمين آب براي کش��ت دوم از منابع آبهاي
زيرزميني صورت ميگيرد و هر فردي پروانه کشت دوم را دارد ،ميتواند از آن
استفاده کند.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایس��نا ،ابراهيم يخکشي درمورد چگونگي
وضعيت منابع آبي مازندران اظهار کرد :بارندگيها نس��بت به سال گذشته
کاهش داشته که اين امر در ذخيرهسازي منابع آبي مازندران تأثيرگذار است.
وي ب��ا اش��اره ب��ه وضعيت س��دهاي اس��تان مازن��دران نيز خاطرنش��ان
ک��رد :ش��دت جري��ان آب رودخان��ه در س��ال گذش��ته کاه��ش داش��ته
و ذخيرهس��ازي آبي س��دها از بارندگيهاي سال گذشته است ،بهطوريکه
س��د ش��هيد رجايي 100ميليون و س��د البرز نيز 100ميليون مترمکعب
ذخيرهسازي آب دارد.
مديرعام��ل آبمنطق��هاي مازندران بی��ان کرد :در مجم��وع 240ميليون
مترمکعب ذخيره آبي مازندران محسوب ميشود که نسبت به سال گذشته
تغييري نکرده است.
يخکش��ي درمورد آخرين وضعيت کشت دوم در مازندران خاطرنشان کرد:
تأمين آب براي کشت دوم از منابع آبهاي زيرزميني صورت ميگيرد و هر
فردي پروانه کشت دوم را دارد ،ميتواند کشت دوم انجام دهد.
وي افزود :کشاورزان ميتوانند از آبهاي سطحي و رودخانه نيز براي کشت
دوم بهره بگيرند و براي استفاده از آبهاي سطحي در کشت دوم بايد ورود
حجم آب الزم از سوي کشاورزان تخمين زده شود تا دچار مشکل نشوند .در
اين راس��تا میتوانند از واحدهاي بهرهبرداري اطالعات الزم را در اين زمينه
دريافت کنند.
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اعتراضات به وقف جنگلهاي هیرکانی آقمشهد ادامه دارد

تصرف 5هزار و 600هکتار از جنگلهاي هیرکانی
سبزینه

نرگس آذرپیوند

چن��د روزي اس��ت ک��ه اعط��اي مالکيت پنجه��زار و
600هکت��ار از جنگلهاي آقمش��هد س��اري به يک
شخص براساس يک س��ند قديمي باعث واکنشهاي
زيادي شده اس��ت ،اين درحالي است که اين پنجهزار
و 600هکت��ار بخش��ي از جنگلهاي هيرکاني اس��ت
که س��ال گذشته در فهرس��ت ميراث جهاني يونسکو
بهثبت رسيد.
مدی��ران س��ازمان جنگله��ا و منابعطبیع��ی ط��ی
مصاحبههای مختلف از واگذاری جنگلهای هیرکانی
به متول��ی موقوفه ابراز نگرانی و اظه��ار کردند رأی به
وقفیت جنگلهای آقمش��هد باید باطل و این اراضی
ب��ه منابعملی برگردد .به گفته رضا افالطوني ،مديرکل
دفتر حقوقي سازمان امور جنگلها ،سازمان جنگلها
با استناد به قانون مليشدن جنگلها و مراتع کشور که
در سال  1341تصويب ش��ده است ،جنگلهاي مورد
مناقش��ه در آقمشهد س��اري را برابر مقررات بهعنوان
اراض��ي ملي اعالم ک��رده بود .پيش از اي��ن پنجهزار و
600هکتار جنگل بکر تصرف ش��ده ني��ز جزو انفال و
اراضي ملي اعالم شده بودند.
محمد درويش ،پژوهشگر محيطزيست ،در اينباره به
ايسنا گفت :در اس��ناد ايران چه در اين دولت و چه در
گذش��ته هر نوع دخل و تصرف شخصي در اموال ملي
از س��ال  1341که قانون مليش��دن جنگلها و مراتع
تصويب شد ،غيرقانوني بوده و تمام عرصههاي جنگلي،
تاالبي ،مرتعي ،بياباني و کوهس��تانها بهعنوان انفال و
جزو امالک کل ملت ايران محس��وب ش��دهاند و ديگر
کسي حق دخل و تصرف در آنها را نداشته است.
مطاب��ق با قانون مليش��دن جنگلها و مراتع کش��ور
مصوب س��ال  ،1341تمام��ی اراضي جنگلي و مرتعي
متعلق به دولت جمهوري اس�لامي ايران است و از اين
تاريخ به بعد اعم از آنکه فاقد سند بوده يا داراي مالک
و سند رسمي مالکيت باشد ،اسناد متعلق به آن ابطال
و ب��ه نفع دولت جمهوري اس�لامي ايران ثبت و ضبط
ميش��ود ،مگر آنکه قبل از اين تاريخ س��ابقه احياء و
دخل و تصرفات انس��اني و مصنوعات مربوطه و آثار آن
در اين اراضي موجود باشد و گواه آن باشد که مالک يا
مدعي آن را رها نکرده و پوش��ش گياهي آن بهصورت
خ��ودروي جنگل��ي و مرتعي طبيعي نباش��د ،در غير
اينصورت چه اراضي مذکور داخل در حريم شهر باشند
و چ��ه در خارج از حريم ش��هر ،ملي و متعلق به دولت
با توليت اداره منابعطبيعي و آبخيزداري محل اس��ت.
گذشته از تمام مسائلي که طي هفته جاري درباره وقف
پنج هزار و 600هکتار از جنگلهاي آقمش��هد مطرح
شده اس��ت که اين فرد با اس��تناد به سندي که گفته
ميشود به دوره قاجار بازميگردد ،مالک بخش وسيعي
از جنگلهاي بکر کش��ور در روستاي آقمشهد ساري
شده است و به گفته مدير کل حقوقي سازمان جنگلها
شخص مذکور همچنين از سازمان جنگلها مجوز قطع
ي است که قطع درختان
درخت ميخواهد ،اين درحال 
يکي از اقداماتي اس��ت که ميراثطبيع��ي را در خطر
حذف از فهرست ميراث جهاني يونسکو قرار ميدهد.
دروي��ش در اينباره گفت :وقف بخش��ي از جنگلهاي
هيرکان��ي و احتمال صدور مجوز ب��راي قطع درختان
آن ميتواند بهمنزله چراغ س��بزي براي س��وداگران و
زمينخواران باشد تا شاهد چنين اتفاقات مشابهي در
آينده باشيم.
اين فعال محيطزيس��ت با اشاره به اينکه جنگلهاي
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ش��ناخته شده اس��ت و از نظر قانوني مش��کلي ندارد،
تصريح کرد :هدفم اين اس��ت که به موقوفه آقمشهد
براساس قانون شرع و ساير قوانين مربوطه عمل کنم تا
باقيات و صالحات آن به جامعه و اهالي محل برگردد.
خادمي با اش��اره به اينکه در سال 1380منابعطبيعي
مازندران ش��شدانگ قري��ه آقمش��هد را پيش خود
تفکيک و يک قس��مت آن را از وقفيت خارج ميکند،
افزود :نس��بت به اين حرکت غيرقانوني و غيرش��رعي
معترض شدم و بهصورت جدي آن را در مراجع قضايي
پيگيري کردم.
صدور رأي عليه موقوفه پيش از دعوتنامه
متولي موقوفه آقمش��هد ساري با اشاره به آغاز مراحل
قضايي با منابعطبيعي بر س��ر اي��ن موقوفه گفت :در
س��ال 1382پرونده خارجکردن موقوفه آقمش��هد از
وقفي��ت در کميس��يون ماده 56ح��ل اختالف مطرح
ش��د و در تاريخ هفتم مهرماه س��ال 1382از من براي
شرکت در جلسه دعوت ش��د تا مستنداتي را که دارم
ارائ��ه کنم و من هم در همان تاري��خ به اتفاق نماينده
حقوقي ادارهکل اوقاف به محل کميسيون حل اختالف
رفتيم و دبيرخانه مس��تقر در منابعطبيعي به ما اعالم
ک��رد ،رأي در تاري��خ 11ش��هريور 1382يعني حدود
يکماه زودتر بدون حضورم صادر ش��ده است؛ درواقع
اين رأي ناعادالنه ،غيرشرعي و قضايي بود که درپي آن
اعتراض و پيگيريهاي قانوني از طرف ما ش��روع شد تا
اينکه ديوان عالي کش��ور با احراز وقفيت و ابطال رأي
کميسيون ماده 56رأي بهنفع موقوفه صادر کرد .پس از
تأييد وقفي بودن آقمشهد ،منابعطبيعي اعتراض کرد؛
اما فرجامخواهي آنها تأييد نش��د ،چون پرونده س��ير
مراحل قضايي را طي کرده بود.

هيرکاني س��ال گذش��ته در فهرس��ت ميراث جهاني
يونس��کو ثبت شد ،گفت :وقف بخش��ي از جنگلهاي
آقمش��هد که يکي از بهتري��ن بخشهاي جنگلهاي
هيرکاني اس��ت ،ميتواند خطرناک باشد و اگر هر نوع
دخ��ل و تصرفي در اين جنگلها اتفاق بيفتد ،احتمال
اينکه از فهرس��ت ميراث ثبت جهاني خارج ش��ويم را
زياد ميکند .خارج شدن جنگلهاي هيرکاني از ميراث
يونسکو در وهله اول س��رافکندگي دارد؛ چراکه نشان
ميدهد نتوانستهايم چنين امتياز بزرگي را حفظ کنيم
و در وهله دوم خارج شدن از ثبت جهاني باعث ميشود
دست س��وداگران ،جنگلخواران و افرادي که بهدنبال
تغيير کاربري اراضي هس��تند به جنگلهاي هيرکاني
باز شود و روند تخريب اين جنگلها افزايش پيداکند.
اي��ن پژوهش��گر محيطزيس��ت درب��اره جنگلهاي
هيرکان��ي توضيح داد و گفت :اي��ن جنگلها از دوران
سوم زمينشناس��ي حضور داشتند و ش��واهد زيادي
وجود دارد که در شمار ديرينهترين جنگلهاي جهان
هس��تند .همچنين برخي از گونهه��اي گياهي که در
جنگله��اي هيرکاني وجود دارن��د ،ازجمله انجيري و
شمشاد هيرکاني گونههاي منحصربهفردي هستند که
در هيچجاي ديگري از کرهزمين بهجز منطقه هيرکاني
ايران وجود ندارند.
درويش گف��ت :پژوهشهايي که انجامش��ده حکايت
از اي��ن دارد ک��ه دس��تکم 50گونه گياه��ي تنها در
جنگلهاي هيرکاني ايران وج��ود دارد و در هيچجاي
ديگري از قلمرو 13/5ميليون هکتاري خش��کيهاي
کرهزمين مشاهده نشده است؛ بنابراين از اين جنگلها
بهعنوان کتابهاي خطي يگانه نام ميبرند که غيرقابل
ارزشگذاري است.
فرجامخواهي
براي خروج جنگل هيرکاني آقمشهد از وقف
مديرکل منابعطبيعي و آبخيزداري مازندران -س��اري
نی��ز در اینباره اظهار داش��ت :براي خ��روج پنجهزار و
103هکتار از جنگلهاي هيرکاني آقمش��هد از وقف
دوباره فرجامخواهي ميکنيم.
سيدمحسن موسوي با اشاره به وقف بيش از پنجهزار و

ط��ی یکس��ال اخیر ،س��یالبها ح��دود ۱۰۰هکت��ار از حریم
رودخانهه��ای مازن��دران را ک��ه بهدلی��ل ساختوس��ازهای
غیرمجاز مورد دس��تدرازی انس��انی قرار گرفته بود ،کردند که
ای��ن نش��اندهنده بازپسگی��ری اراضی طبیعی از س��وی خود
طبیعت است.
به گزارش «س��بزینه» ب��ه نقل از ایرنا ،اگرچه آزادس��ازی حریم
رودخانهه��ای مازندران همواره یک��ی از دغدغههای اصلی مردم
مازن��دران و همچنین مس��ئوالن اس��تانی بهمنظ��ور جلوگیری
از خس��ارات س��یالبی و دستکاری بس��تر طبیعت بوده است ،اما
گوی��ا طبیعت خ��ود در این زمینه پیشقدم اس��ت ،زیرا س��یل
پایان س��ال  ۱۳۹۷و فروردین  ۱۳۹۸مازندران حتی با خس��ارت
بیش از دوهزار میلیارد تومان ،نقش مؤثری در آزادس��ازی حریم
رودخانههای مازندران داشت.
تج��اوز به حریم رودخانهها و ساختوس��از در ای��ن محدوده در
چند دهه اخیر س��بب ش��د تا الیروبی مس��یر با مشکل مواجه و
با هر بارندگی ش��دید تابس��تانی و پاییزی ،خسارت سنگینی به
حاشیهنشینان وارد شود.
ضرورت حراست و عدم دستدرازی به بستر و حریم رودخانهها،
پس از س��یالب روزهای پایانی س��ال  ۹۷در مازن��دران جایگاه
پررنگی پیدا کرد و به همه نش��ان داد ک��ه اگر حریم رودخانهها
در ساختوس��ازها رعایت میشد ،امروز رودخانههای خروشان و
سهمناک برای بازپسگیری حریمشان اینچنین به زندگی مردم

600هکتار از جنگلهاي بکر و هيرکاني آقمشهد ساري
به ب��ازار گفت :متولي موقوفه با ارائه يک بنچاق قدیمی
اقدام به طرح دعوي از منابعطبيعي کرده است و با آنکه
در کميس��يون ماده واحده ،شعبه بدوي و تجديدنظر به
نفع منابعطبيعي رأي صادر شده بود؛ اما در ديوان عدالت
اداري بهنام موقوفه رأي صادر شد و در دو فرجامخواهي
قبلي نيز اين رأي تأييد شد .با ارائه مستندات و دفاعيات
دوباره نسبت به حکم صادره فرجامخواهي خواهيم کرد
تا اين اراضي را از وقف خارج کنيم.
مديرکل منابعطبيعي و آبخيزداري مازندران (ساري)
با بیان اینکه متولی موقوفه در تالش اس��ت تا از اعیان
این عرصه نیز بهرهبرداری کند ،گفت :بعد از صدور رأی
مقاوم��ت زیادی کردهایم ک��ه حتی یک درخت با قطر
پایین و یا شکس��ته و افتاده از این عرصه خارج نشود و
درحالحاضر نیز نیروهای ما در منطقه درحال حفاظت
از درختان جنگلی حتی درختان بادافتاده و شکس��ته
هس��تند ،به هیچوجه اجازه خروج چوب از این عرصه
را ندادهای��م و نخواهی��م داد؛ چراکه این رأی بر وقفیت
عرصه است ،نه اعیان.
صدور مجوز بهرهبرداري از جنگل
توسطمنابعطبيعي
این اظه��ارات مدي��رکل منابعطبيع��ي و آبخيزداري
مازندران (ساري) با واکنش حسینعلی خادمی ،متولی
موقوفه آقمش��هد س��اری ،روبهرو شد .خادمی که اين

روزه��ا از او در رس��انهها بهعن��وان مال��ک پنجهزار و
600هکتار از اراضي جنگلي ساري بسيار گفته شد ،از
صدور مجوز بهرهبرداري از جنگلهاي آقمشهد توسط
منابعطبيعي مازندران خبر داد.
متولي موقوفه آقمشهد ساري با اشاره به اينکه حدود
 20س��ال تالش کردم تا موقوفه آقمشهد طبق قانون
شرع مقدس اسالم و قوانين مملکتي اجرا شود و براي
اثبات وقفيت مدارک و مس��تندات زيادي داريم که به
مراجع قضای��ي ارائه دادم و تمامي آن موجود اس��ت،
اظهار کرد :در وقفنامه ذکر شده که ششدانگ اراضي
قريه آقمش��هد اعم از آبي ،خشکه ،مراتع ،توت ،تليوار،
انهار ،اشجار مثمره و غيرمثمره و کل مايتعلق آن وقف
م َؤبَّد و َحبس ُمخَ لَّد اس��ت؛ نيت واقف اين بود که ثلث
از مناف��ع خال��ص آن صرف تعزي��هداري و اطعامدهي
اباعبداهللالحس��ين(ع) و ثلث ديگر آن صرف حفاظت
ام��امزاده محل واقع در قريه مزب��ور و ثلث باقي صرف
مصالح عامه شود.
وي ب��ا بيان اينکه برخي افراد در رس��انهها ميگويند
موقوفه آقمشهد وقف خاص است ،درصورتيکه اص ً
ال
صحيح نيس��ت ،افزود :اين موقوفه وقف خاص نيست،
بلکه وقف عام غيرمتصرفي بوده و براي مردم اس��ت و
درآمد آن صرف عمران و آباداني روس��تاي آقمش��هد
ميشود و در جهت اجراي نيت واقف بايد عمل شود.
متولي موقوفه آقمشهد ساري با بيان اينکه اين موقوفه
طبق قانون امالک و ش��رع مقدس اس�لام به رسميت

سیالب؛ یار کمکی در بازپسگیری
حریم رودخانههای مازندران
نمیتاختند .مازندران در منطق��ه آبوهوایی معتدل قرار دارد و
ساالنه در این منطقه بهطور میانگین ۷۳۰میلیمتر باران میبارد.
همچنین این اس��تان از لحاظ بروز س��یل در کشور رتبه سوم را
داراس��ت .طول رودخانههای مازندران هفتهزار کیلومتر است و
بر اساس آمارهای رسمی ،هماکنون ۵۰۰کیلومتر آن در محدوده
مسکونی شهرها و حاشیه روستاها قرار دارد.
طب��ق آمارها ،بر اثر س��یل اس��فند  ،۹۷حدود هفته��زار واحد
مس��کونی در مازن��دران خس��ارت دید که از این تع��داد بیش از
۶۰۰خانه بهطور کامل تخریب ش��د که متأس��فانه اغلب آنان نیز
در نزدیکی رودخانههای استان قرار داشتند.
البت��ه خروش س��یالبی رودخانههای مازندران همیش��گی بوده
اس��ت ،زیرا هر س��اله در فصول مختلف سال شاهد وقوع سیالب
در رودخانههای اس��تان هستیم .تیرماه امسال نیز برخی مناطق
ییالقی در ش��رق و مرکز اس��تان مازندران ش��اهد وقوع سیالب
تابستانه بودند و به برخی مناطق مسکونی و مسیرهای دسترسی
خسارت وارد شد.

سنددار شدن یکهزار و ۵۰۰کیلومتر
از حریم رودخانههای مازندران
مدیرعامل شرکت آبمنطقهای استان مازندران با اشاره به اینکه
امروز س��یالبهای متعدد سبب شده است که آزادسازی بستر و

منابعطبيعي درختان موقوفه آقمشهد را
قطع نکند
خادمي با بيان اينکه منابعطبيعي ميخواهد موقوفه
آقمش��هد را از وقفي��ت خ��ارج کند ،چ��ون آنها در
آنج��ا منافع دارند ،گفت :يک��ي از علتهاي پيگيري
م��ن جلوگيري از تخلفه��اي منابعطبيعي در اراضي
موقوفه آقمشهد اس��ت؛ منابعطبيعي باعنوان اراضي
ملي و درختان شکسته و افتاده ،اقدام به قطع درختان
ايس��تاده و بهرهب��رداري بيروي��ه از اراض��ي موقوفه
آقمشهد ميکند .منابعطبيعي از يک طرف در رسانهها
ميگويد اين اراضي جزو انفال است؛ اما از طرفي ديگر
مجوز قطع درختان ايس��تاده را براي شرکتها و افراد
حقيق��ي و حقوقي و کارمن��دان خودش صادر ميکند
که مستندات آن هم موجود است .منابعطبيعي زمين
موقوفه آقمشهد را به کارمند خود داده و لولهکشي گاز
در آنجا براي کارمند منابعطبيعي صورت گرفته است
که مستندات آن وجود دارد.
از فروش زمين تا صدور مجوز بهرهبرداري اراضي
توسطمنابعطبيعي
وي خاطرنشان کرد :منابعطبيعي در منطقه آقمشهد
بهسمت الجيم که ش��رکت لوله نفت شمال تابلو زده،
ش��شهزار مترمربع آن را با مبلغ ششميليارد تومان
فروخته اس��ت ،اين پول اراضي موقوفه کجا رفته؟ چرا
منابعطبيعي آن را بدون اجازه موقوفه فروخته اس��ت؟
زمين را فروخته و حق وقف را نپرداخته اس��ت که اين
مس��أله مشکل ش��رعي دارد .متولي موقوفه آقمشهد
با بيان اينک��ه با چپاول منابع ملي مخالف هس��تم و
هيچوقت ه��م اجازه نميده��م موقوفهخواري صورت
گيرد ،اظهار کرد :وقف جل��وي بهرهبرداري غيرقانوني
و غيراصولي منابعطبيعي از اراضي موقوفه آقمشهد را
گرفته است .گفتنی است ،هفته گذشته بررسی مجدد
پرونده جنگلهای آقمشهد از سوی رئیس قوه قضائیه
در دس��تورکار قرار گرف��ت و درهمین زمینه مدیرکل
مناب��ع طبیعی و رئی��س کل دادگس��تری مازندران با
حضور در روس��تای آقمش��هد س��اری مأمور بررسی
پرونده آقمشهد از سوی رئیس قوه قضائیه شدند.

حریم رودخانهها به مطالبات جدی مردم تبدیل ش��ود و شورای
حف��ظ حقوق بیتالمال به-صورت ج��دی ورود کند ،گفت :طی
سال گذشته حدود ۱۰۰هکتار از بستر رودخانههای مازندران که
در تصرف افراد بوده است ،توسط سیالب آزادسازی شد.
محمدابراهیم یخکشی با بیان اینکه این شرکت جهت صیانت و
حفاظت از رودخانههای اس��تان موفق شد حدود ۳۰۰کیلومتر از
رودخانهها را س��اماندهی و الیروبی کند ،بیان داشت :برای صدور
سند حریم و بستر رودخانهها نقشه یکهزار و ۵۰۰کیلومتر نهایی
شده و آماده ارسال به اداره ثبت استان است .وی گفت :طی این
مدت برای صیانت و حفظ رودخانههای استان۶۳۲ ،مورد اخطار
داده و برای متخلفان ۲۵۲مورد پرونده تشکیل و به مراجع قضایی

ارجاع ش��د .از این تعداد تاکنون تعداد ۱۵۶مورد منجر به صدور
آرای قضایی شده و مابقی در دست رسیدگی است.
رئی��س هیئتمدی��ره آبمنطق��های مازن��دران با بی��ان اینکه
سیالبهای متعدد ،مسیرهای رودخانه را در برخی از نقاط استان
تغییر داده و اختالفهایی در زمینه حریم و بستر رودخانه با امالک
شخصی بهوجود آورده است ،تصریح کرد :امروز شرایط همکاری
مردم در حفظ حریم و بستر رودخانههای استان بهمراتب بیشتر
از قبل شده است .یخکش��ی افزود :در حال حاضر امالک سدها،
ش��بکه و کانالهای زهکشی استان مازندران دارای سند مالکیت
دولتی هستند و امیدواریم حریم و بستر رودخانههای استان نیز
تثبیت و سنددار شوند.

جنگل و مرتع

 ۳۱هکتار از اراضی ملی البرز رفع تصرف شد

مدیرکل منابعطبیعی و آبخیزداری اس��تان البرز گفت۳۱ :هکتار از
اراضی ملی و دولتی این اس��تان که توسط س��ودجویان به تصرف
درآمده بود ،رفع تصرف شد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،حام��د فرضی اظهار کرد :در
اجرای تبصره یک ماده  ۵۵قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها
و مراتع۴۰ ،فقره رفع تصرف از ۲۱هکتار از اراضی ملی این استان در
مدت چهار ماهه سال جاری صورت گرفت.
همچنین بر اساس تبصره یک ماده  ۵۵قانون حفاظت و بهرهبرداری
از جنگلها و مراتع ،وزارت کش��اورزی و منابعطبیعی مکلف است
بهوس��یله گارد جنگل و مأموران خود بهمحض اطالع و مش��اهده،
رفع تجاوز کند .وی بیان داشت :ساختوسازهای غیرمجاز در سطح
10هکتار از اراضی ملی استان در قالب ۲۴فقره عملیات ،قلع و قمع
و به بیتالمال بازگردانده شد.
مدی��رکل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان البرز اظهار داش��ت:
همچنی��ن در اجرای قان��ون9 ،ه��زار و  961رأس دام که بهصورت
غیرمجاز یا بیش از حد مجاز وارد مراتع استان شده بودند ،در قالب
۲۴فقره عملیات،توس��ط مأموران ی��گان حفاظت منابعطبیعی و
آبخیزداری از این عرصهها خارج شد.

فرض��ی اضافه کرد :در این مدت با قاچاقچیان چوب تاغ نیز برخورد
ش��د ،بهطوریکه در قالب دو عملی��ات ۹ ،اصله چوب قاچاق تاغ از
متخلفان ضبط و به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
اس��تان البرز دارای ۴۳۴هزار هکتار اراضی ملی و دولتی اس��ت که
۳۷۰هزار هکتار آن را عرصههای مرتعی۱۵ ،هزار هکتار عرصههای
بیابانی و حدود ۵۰ه��زار هکتار آن را عرصههای جنگلی طبیعی و
دستکاشت شامل میشود.

 ۱۵۰هکتار جنگلکاری در استان قزوین انجام میشود

سالجاری ۱۵۰هکتار جنگلکاری در استان قزوین انجام میشود که
عمده آن مربوط به زونهای جنگلی طارم سفلی خواهد بود.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایرنا ،معاون فنی اداره کل منابعطبیعی
و آبخیزداری اس��تان قزوین گفت :هزینه اجرای این طرح که با هدف
تقویت پوشش گیاهی و توس��عه اراضی جنگلی انجام خواهد شد ،از
محل اعتبارات صیانت از جنگلها تأمین میشود.
محرم رضاییزاده با بیان اینکه اعتبارات مربوط به حوزه جنگلکاری
و صیانت از این بخش منابعطبیعی بسیار اندک و ناچیز است ،افزود:
با توجه به این موضوع ،مش��ارکت مردم در حفظ ،نگهداری و توسعه
اراضی جنگلی بسیار ضروری است.
وی با اش��اره به در نظر گرفت��ن ۳۰۸میلیون تومان از محل اعتبارات
صیانت از جنگلها برای جنگلکاری در استان ،اظهار داشت :افزایش
قیمت نهال ،بذر و نیروی کار ،اجرای طرحهای توسعه جنگل را دشوار
کرده اس��ت؛ بهعنوان نمونه قیمت یک اصله نهال ارس دوس��ال قبل
حدود ۱۰هزار تومان بود ،درحالیکه این رقم اکنون به ۴۵هزار تومان
رسیده است.
معاون فنی اداره کل منابعطبیعی و آبخیزداری استان قزوین افزود :با
توجه به اینکه کشت بذر بهجای نهال نتیجه بهتری میدهد ،تالش

داریم تا بیشتر از بذر اس��تفاده کنیم .همچنی��ن برای بهرهگیری از
نزوالت جوی ،اجرای طرحهای توسعه جنگل و کشت بذور و نهال را
بهمن و اسفند به آبان و آذر منتقل کردهایم.
نیز از 
وی ادام��ه داد :با توجه به محدودیتهای مالی و تنگناهای اقتصادی،
در حال حاضر بهترین کار ،حفاظت از منابع جنگلی موجود است .در
حال حاضر اس��تان قزوین دارای ۲۸ه��زار و ۱۵۰جنگل و همچنین
۱۰ذخیرهگاه جنگلی به میزان ۶۸۴هکتار است.

