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نماز عید قربان در مساجد و مصالهای گلستان
اقامه نمیشود

بهرهبرداری از اسکله گردشگری دریایی
بندرکوهستک در هفته دولت

رفع تصرف اراضی ملی در «جزیره هرمز»

ساحل بندرگناوه آلوده به لکههای نفتی

بوشهر  -رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه با تأیید وجود لکههای
نفتی در ســاحل این بندر گفت :منشأ این آلودگی هنوز مشخص نیست
و نیاز به بررسی بیشتری دارد.
به گزارش ایرنا ،کامبیز عبداللهی اظهار داشت :لکههای نفتی در ساحل
ایــن بنــدر بر اثر مد دریا به خشــکی رســیده و بهصورت خمیر روی ماســهها
چسبیدهاست که خطرات زیست محیطی برای آبزیان دریایی و کسانی که در
دریا شنا میکنند ،بهدنبال دارد .وی افزود :بخش وسیعی از ساحل این بندر
به این مواد آلوده شده و بر اساس بررسیهای بهعمل آمده از سمت شمال
ساحل اردوگاه شهدای دانشآموزی حدفاصل روستای چاهک به مال قائد،
مال خلیفه تا ساحل گناوه لکههای نفتی تخمیرشده وجود دارد .عبداللهی
اظهــار داشــت :نمونهبــرداری از این لکههــای نفتی انجام شدهاســت که به
برای بررسی بیشتر به مرکز استان بوشهر ارسال خواهد شد .رئیس حفاظت
محیط زیست گناوه بیان کرد :اکنون مشخص نیست که منشأ آلودگی از کجا و
چگونه به ساحل گناوه رسیدهاست و اعالم دقیق این موضوع نیاز به بررسی
دارد .ســاحل بندرگناوه عالوه بر اینکه در طول ســال بویــژه ماههای پایانی و
تعطیــات نوروز میزبان هموطنان از نقاط مختلف کشــور اســت ،به مکانی
مفرح و مناســب برای پرکردن اوقات فراغت اهالی این شهرســتان از جمله
شناکردن در فصل تابستان تبدیل شد ه است که سرازیرشدن لکههای نفتی
به این نقطه خطرات زیادی برای مردم در برخواهد داشت .شهرستان گناوه
در شــمال استان بوشــهر با  ۱۱۰کیلومتر نوار ســاحلی در کنار تأسیسات مهم
نفتی واقع شده و نزدیکترین شهر استان به جزیره خارگ است.

فوت دو پزشک جوان شیرازی به خاطر کرونا

شــیراز -کرونا بازهم جان پزشــکان زحمتکش کشــورمان را گرفت و این
بــار دو پزشــک جوان شــیرازی به عنــوان مدافعــان ســامت در این راه
جان باختند .به گزارش ایلنا ،رامین شــیخ ابراهیمی و مســعود ارشادی
کاردیولوژیســت متعهد بیمارستان امتیاز شیراز پس از چند روز درگیری
با کرونا براثر شدت بیماری جان باختند.

زهرا کشوری
خبرنگار

در روزهــای اخیــر دو پرونــده
«وقــف برشــی از کــوه دماونــد» و
«وقــف  5600هکتــار از جنگلهــای
آقمشهد ساری» که دومی خاستگاه
جنگلهــای هیرکانی اســت از مســیر
نامهنگاریهــای اداری و قضایــی و
جلســات دادگاه بــه فضــای مجازی
و رســانهها کشــیده شــده اســت.
ســازمان جنگلها ،منابــع طبیعی و
آبخیــزداری مازنــدران از اوقــاف بــه
دلیــل ثبــت ســند وقفــی  ۷هکتــار از
اراضی کوه دماوند شــکایت کرد .این
وقف در سازمان اسناد و امالک آمل
به ثبت رســید ه است .ثبت وقف کوه
دماوند ،اعتراض ســازمان جنگلها،
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری
کشــور را در پــی داشــته اســت« .اکبر
فضلاهللپــور» مســئول حقوقــی
اداره جنگلهــا ،منابــع طبیعــی و
آبخیزداری مازنــدران در گفتوگو با
«ایــران» میگوید« :ایــن وقف بدون
هیچ اســتعالمی از سازمان جنگلها
اتفاق افتاده اســت ».سازمان اوقاف
اما در واکنش به این خبر اطالعیهای
صــادر کــرد .در اطالعیــه ســازمان
اوقــاف بــا ابراز تأســف از انتشــار این
خبر آمده اســت :اخیراً خبری توسط
برخی از رســانهها منتشر شده مبنی
بر اینکه برشــی از کــوه دماوند به نام
ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه ثبت
شــده اســت .ایــن در حالی اســت که
کــوه دماوند جزو اراضی انفال اســت
و منطقــاً طبق قاعــده فقهی ال وقف
اال فی ملک قابلیت ملکیت و به تبع
آن [امکان] وقف شدن را ندارد.
در ایــن اطالعیــه تصریــح شــده
اســت :به منظور تنویر افکار عمومی
یادآوری این نکته ضروری اســت که
موقوفه مــار مربوط به قریه و مراتع
مالر اســت که تاریخچه آن به حدود
 ۹۰ســال پیش بازمیگــردد .به دلیل
اینکــه این موقوفه بــه تملک پهلوی
اول درآمــده بــود در ســال  ۱۳۲۳در
دادگاه به وقفیت برگشــته و در ســال
 ۱۳۷۴نیــز در شــعبه  ۲۹دیوان عالی
کشــور وقفیت پــاک  ۶۸و  ۶۹اصلی
بخــش  ۷الریجــان محــرز گردیــده
و متعاقبــاً در ســال  ۱۳۸۴پــس از
طی تشــریفات قانونــی ثبت امالک،
پالکهــای فــوق بــه نــام موقوفــه بر
اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت
شــده اســت لذا این موقوفــه مربوط
به یــک قریــه و مراتــع آن در اطراف
کــوه دماونــد اســت و بــه هیچوجــه
شــامل خود کــوه دماوند نمیشــود.
اما «کامران زابلی» مســئول حقوقی
اداره جنگلهــا ،منابــع طبیعــی و
آبخیــزداری آمــل کــه این پرونــده را
دنبــال میکند به «ایــران» میگوید:
«ایــن هفــت هکتــار بخشــی از کــو ه
دماونــد اســت و تــا زیــر قلــه دماوند
کشیده شده است».
وقــف  ۷هکتــاری دماونــد بــه
اعتــراض بســیاری در شــبکههای
مجازی منجر شــده است .معصومه
ابتــکار معــاون رئیس جمهــوری در
امــور زنــان و خانواده هــم در واکنش
به این خبر در توئیتر خود مینویسد:
«اثــر طبیعــی ملــی عالیتریــن
رده حفاظتــی اســت کــه براســاس
قانــون هیچگونــه امکان واگــذاری یا
بهرهبرداری ندارد ».به نوشــته او اثر
طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی
بالــغ بــر  ۲۹۵۰هکتار در ســال 1381
طــی مصوبــه شــماره  ۲۲۱مــورخ ۲۱
خــرداد  ۱۳۸۱شــورایعالی محیــط
زیســت بــه مجموعــه مناطــق تحت
مدیریــت ســازمان حفاظــت محیط
زیست پیوسته اســت ».فضلاهللپور
وقــف مراتع ملی کــوه دماوند را آغاز
زمینخــواری و ویالســازی در آن
میداند.
کوه دماوند بهعنوان نماد تاریخی
و جغرافیایــی ایــران در فهرســت
میراث طبیعی کشــور به ثبت رسیده
اســت .قانــون ثبــت ملــی هرگونــه
دخالــت و تخریــب مراتــع ایــن کــوه
تاریخی را ممنوع و مشمول مجازات
قانونــی میدانــد .ثبــت ایــن کــوه

دقیقــاً با هدف جلوگیــری از تخریب
کــوه دماونــد اتفــاق افتاد و یــک روز
در تقویــم هــم بهعنــوان روز ملــی
دماونــد ثبــت شــد .فضلاهللپور هم
قانــون دیگــری را پیــش میکشــد که
قرار اســت با اســتناد به آن ،تخریبی
بــه مراتــع ملی کشــور وارد نشــود .او

میگویــد« :اراضــی دماونــد مرتعی
اســت .مراتــع طبق ماده یــک قانون
ملــی جنگلهــای کشــور کــه مصوب
ســال  ۱۳۴۱اســت در تملــک دولــت
و جــزو اراضی ملــی اســت .بنابراین
قابــل وقــف نیســت ».او بــه مــاده 2
همیــن قانــون و قانــون حفاظــت و

بهرهبــرداری از جنگلهــا و مراتــع
کشــور اشــاره میکنــد و میگویــد:
«وظیفــه حفــظ ،بهرهبــرداری و
توســعه آن بــه عهــده ســازمان
جنگلهاست ».در همینجاست که
تعارض بین اوقــاف و منابعطبیعی
به وجــود میآیــد و این ســؤال پیش

میآید کــه اوقاف از کــوه دماوند چه
بهرهبرداریای میتواند بکند ،که آن
را وقف امامزاده هاشم کرده است؟
فضلاهللپــور پاســخ این پرســش
را میدهــد .بــه گفتــه او مراتع محل
چــرای دام هســتند .دامــداران برای
بهرهبــرداری مراتــع ،یــا پروانــه چرا

پرونده تصرف  ۵۶۰۰هکتار از جنگلهای هیرکانی به تهران رسید

بـــــــــرش

بندرعبــاس  -رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان گفــت :بیش از ۱۱
هزار متر مربع از اراضی ملی در جزیره هرمز رفع تصرف شد.
بــه گــزارش روابط عمومی دادگســتری هرمــزگان ،علــی صالحی اظهار
کــرد :با اقدام بموقع دســتگاه قضایــی یک فقره زمین خــواری به ارزش ۲۰
میلیارد ریال در جزیره هرمز کشف و از مساحت قابل توجهی از اراضی ملی
رفــع تصرف شــد .رئیس شــورای حفظ حقوق بیتالمــال در اراضی ملی و
منابع طبیعی اســتان هرمزگان در ایــن رابطه گفت :فردی به بهانه احداث
مزرعــه پــرورش ماهی و میگو  ۱۱هزار و  ۴۳۳متــر مربع از زمینهای ملی را
در جزیــره هرمز تصرف و تخریب کــرده بود .صالحی در ادامه تصریح کرد:
دربــاره ســاخت و ســازها و تصرفات غیرمجــاز در جزیره هرمــز ،تدابیر الزم
اندیشیده شده است و بررسی نحوه واگذاری در دستور کار دادگستری استان
هرمزگان و شــورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی
استان قرار دارد .رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از تشکیل
کارگروههای تخصصی در شــورای حفظ حقوق بیتالمــال در اراضی ملی
و منابــع طبیعــی اســتان هرمزگان بهمنظــور مقابله منســجم و هدفمند با
تصرفات ،تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز خبر داد.

تکذیب وقف کوه دماوند
بازنگری در پرونده واگذاری  5600هکتار از جنگلهای آقمشهد

ایرنا

بندرعبــاس -مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :عملیات ســاخت
یــک فرونــد اســکله به منظــور انجام خدمــات گردشــگری دریایــی در بندر
کوهســتک به اتمام رسیده و در هفته دولت امسال (دوم تا هشتم شهریور)
به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش ایرنا ،علی رضا محمدی کرجیران با اشاره به قابلیتهای
گردشــکری دریایی بندر کوهســتک و بنادر شــرق ،تقویت زیرساختهای
گردشــگری دریایی بندر کوهســتک برای دوران پســاکرونا در کنار توســعه
فعالیتهــای تجــاری را یکــی از مهمتریــن برنامههــای اداره کل بنــادر و
دریانــوردی در حــوزه شــرق عنــوان کــرد .وی ادامــه داد :اســکله خدمات
گردشگری دریایی بندرکوهستک با طول  ،20عرض  5و ارتفاع یک متر به
منظور انجام خدمات گردشــگری دریایی در این بندر ساخته شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :این اداره کل با توجه به تمرکز
برنامه ششــم توســعه برروی سواحل مکران ســازمان بنادر و دریانوردی،
برنامههای جامع و توســعهای را برای بنادر کوچک این منطقه در دست
اجــرا دارد .محمدی کرجیران خاطرنشــان کرد :از هــر گونه طرحی که با
محوریــت فعالیتهــای دریا پایه ارائه شــود و در رونق معیشــت جامعه
محلــی تأثیرگــذار باشــد ،اســتقبال میکنیــم .بندر کوهســتک بــا کاربری
صیادی در فاصله  ۱۴۰کیلومتری بندرعباس واقع شده است.

editorial@irannewspaper.ir

امید برای بازگشت اراضی ملی در دو پرونده جنجالی

ایران در ایران

گرگان -اســتاندار گلستان گفت :امســال با توجه به شرایط خاص شیوع
ویروس کرونا ،نماز عید قربان در مســاجد و مصالهای اســتان گلســتان
اقامه نخواهد شد.
به گزارش ایســنا ،هادی حقشناس در ستاد استانی پیشگیری و مقابله با
ویروسکروناگلستاناظهارکرد:باتصمیماعضایاینستاد،محدودیتهای
کرونایی که از ســه هفته قبل برای برخی از صنوف و تفرجگاه ها اعمال شــده
بود ،به مدت یک هفته دیگر تمدید شد .وی گفت :هر دفتر پیشخوان دولت
در استان میتواند تمامی خدمات را در صورت داشتن سختافزار الزم ،ارائه
دهــد .اســتاندار گلســتان در ادامه گفت :از یک هفته گذشــته تعــداد بیماران
کرونایی در  ۴بیمارســتان اســتان ســیر کاهشــی پیدا کرده اما همچنــان در ۱۰
بیمارســتان ســیر کاهشــی نداریم .هنوز هم بیش از  ۵۰درصد تختهای آی
ســی یو استان به بیماران کرونایی اختصاص دارد .حقشناس یادآور شد :اگر
در سه هفته گذشته محدودیتها اعمال نمیشد ،االن تعداد بیماران بستری
در بیمارستانهای استان بیش از ۱۰۰۰نفر بود .وی با اشاره به اینکه هفته آینده
برای اســتان سرنوشتســاز خواهد بود ،افزود :اگر دیــد و بازدیدهای ایام عید
قربان همچون سنوات گذشته انجام گیرد ،حتماً تعداد بیماران بیشتر خواهد
شد لذا نیاز است که مردم پروتکلها را رعایت کنند .استاندار گلستان تصریح
کــرد :اگر مــردم این هفته هم پروتکلهای بهداشــتی را رعایــت کنند ،انتظار
داریم که هفته بعد هم سیر کاهشی بیماران کرونایی را داشته باشیم .در غیر
این صورت همچنان هفتهها در شرایط قرمز باقی خواهیم ماند .حقشناس
با اشاره به در پیش بودن عید قربان ،گفت :بهتر است مردم گوشت قربانی را
در قالب طرح مواسات در اختیار نیازمندان قرار دهند.
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ض رســانهها و تشــکلهای مردمی و فعاالن
اعترا 
محیط زیســت امیدها را بــرای بازگرداندن 5600
هکتــار از جنگلهــای آق مشــهد ســاری بــه منابع
طبیعــی افزایــش داده و خبرها از ورود رئیس قوه
قضائیه به این پرونده حکایت دارد.
ایــن جنگلهــا در ســایه وقــف بــه تملــک
شــخصی بــه نــام آقــای «خ» درآمــده اســت .آن
طــور که رضــا افالطونــی  ،مدیــرکل دفتــر حقوقی
ســازمان جنگلهــا ،منابــع طبیعــی و آبخیــزداری
کشــور بــه «ایــران» میگویــد« :آقــای خ بــه دنبال
بهرهبــرداری چــوب از جنگلهــای هیرکانی اســت
کــه باســتانیترین جنگلهــای کشــور محســوب
میشــوند ».برنامــه آقــای خ بــرای جنگلهای آق
مشــهد کــه رویشــگاه شمشــادهای ممنــوع القطع
اســت به شکایت چند باره سازمان جنگلها از این
فرد منجر شد .سازمان جنگلها در طول یک دهه
توانســت رأی دادگاه بــدوی و تجدید نظر را به نفع
جنگلهــای هیرکانی بگیرد اما آقای خ شــکایت را
بــه دیــوان عالی کشــور برد و بــا اعمال مــاده ۴۷۷
توانســت این جنگلها را بــه مالکیت خود درآورد.
این ماده اجازه میدهد که رئیس قوه قضائیه رأساً
وارد پرونده شــود .دعوای حقوقی  ۱۰ساله سازمان
جنگلهــا بــا ایــن فــرد بــه حکمــی کــه جنگلهای
هیرکانــی را بــه اراضی ملــی برگرداند منجر نشــد.
در نهایت دیوان عالی کشــور رأی را به نفع آقای خ
داد و اراضــی ملی جنگلی به تملک او درآمد .این
اتفاق در زمان رئیس پیشین قوه قضائیه افتاد.
همزمان بــا تازهتریــن دعوای حقوقی ســازمان
جنگلهــا بــرای پــس گرفتن ایــن اراضــی جنگلی،
تصــرف  5600هکتــار از جنگلهــای هیرکانــی بــه
نــام وقــف و بــا هــدف بهرهبــرداری از جنــگل ،بــه
تیتریــک بســیاری از رســانههای کشــور تبدیل شــد.
ایــن اطالعرســانی مطبوعاتــی در نهایــت بــه ورود
رئیــس جدید قــوه قضائیه  -آن طور کــه یک منبع
مطلــع در دادگســتری مازنــدران به ایرنــا میگوید
 منجــر شــد .همچنیــن این جریــان خبــری که درشــبکههای اجتماعــی هــم حمایــت میشــد ورود
بازرســی کل کشــور را هم در پی داشت تا در نهایت
درخواســت پرونــده از دادگســتری مازنــدران روی
میــز تصمیمگیران قضایی بیاید و پرونده به تهران
ارســال شــود .یک منبــع آگاه دادگســتری مازندران
تأییــد میکنــد موضــوع ایــن پرونــده را رئیــس قوه
قضائیــه شــخصاً پیگیــری کرده اســت .ایــن اظهار
نظــر ،به جریــان افتــادن دوبــاره پرونــده این وقف
جنجالــی و گمانهزنــی درباره احتمــال اعمال ماده
 ۴۷۷از ســوی رئیــس قــوه قضائیه را تقویــت کرده
اســت .ایــن مــاده اجــازه میدهــد کــه رئیــس قــوه
قضائیه سرنوشت دیگری برای جنگلهای ملی که
در فهرست جهانی یونسکو هم ثبت شده ،بنویسد.
ëëنامه سرگشاده به سران قوا
همزمــان بــا رســانهای شــدن وقــف 5600
هکتــار از اراضــی جنگلــی روســتای آق مشــهد در
 ۳۵کیلومتــری جنــوب شهرســتان ســاری مرکــز
مازندران ،تعدادی از اعضای تشــکلهای مردمی

و انجمنهــای زیســت محیطــی و منابــع طبیعی
اســتان مازنــدران نیــز در نامــهای سرگشــاده بــه
رؤسای قوا ،خواهان بررسی این پرونده شدند.
در ایــن نامــه سرگشــاده آمــده اســت :بــه
اســتحضار میرســاند برخی افــراد و الیههای ذی
نفوذ هرچندگاه ،با اســتفاده از پوشــش توجیهی یا
زوایای خاموش و روزنههای پنهان از چشم قانون
و ناهماهنگــی ادارات بــرای تصاحــب و ســپس
تغییــر کاربــری منابــع ارزشــمند طبیعــی شــمال
کشــور اقداماتــی را صــورت میدهند .ایــن فرآیند
نامطلــوب و خالف منافع ملــی و مردم ،به قدری
شــکل واقعی گرفت که رهبر فرزانــه انقالب مکرر
تذکــر و دســتور صــادر فرمودند و حتــی اجرای آن
را برای ساخت حوزه علمیه هم مجاز ندانستند.
نویســندگان نامــه تأکیــد کردنــد :یکــی از ایــن
مــوارد ،درخواســت و اقــدام قانونی بــرای تفکیک
پنــج هــزار و  ۵۷۳هکتــار اراضــی موســوم به «آق

مشــهد» شهرســتان ســاری ،از بهتریــن ذخایــر
جنگلی و عرصههــای منابع طبیعی و جنگلهای
باقیمانــده از دوران ســوم زمیــن شناســی و
عرصههای تحت حفاظت منابع طبیعی و محیط
زیست شمال کشور ،صدور رأی و سپردن مالکیت
آن بــه شــخص حقیقــی تحت عنــوان «وقــف» با
حمایت و پیگیریهای مستمر اداره اوقاف است.
در این نامه آمده اســت  :شایان ذکر است وفق
اطــاع مشــابه همیــن درخواســت ،بــرای بیش از
 ۱۴۰هــزار هکتــار از عرصههــای منابــع طبیعی در
دســت تنظیم و پیگیری است .باعنایت به فقدان
مدعــی بر آگهی تشــخیص منتشــره و وجود ســند
ثبتــی اراضی یاد شــده بــه نام «ســازمان جنگلها
و مراتــع» و نیــز مخالفتهــای مکــرر آن ســازمان
بــر ایــن درخواســت ،صــدور رأی در شــعبه یکــم
ســاری به نفع منابع طبیعی و نیز به اســتناد مواد
« ۱قانــون ملــی شــدن جنگلهــا» و « ۵۶قانــون
ص صریح ماده « ۵۷قانون
حفاظت جنگلها» ،ن 
مدنــی» مبنی بر اینکه شــرط هر نــوع وقف ،وجود
دو قید مالکیت واقف و اهلیت فرد مجری اســت.
همچنیــن حســب نقشــههای هوایــی و عکسها و
تصاویــر ماهــواره ای ،مســاحت عقالیــی و عرفــی
و قانونــی حریــم روســتای کوچــک آق مشــهد ،به
ویــژه عدم امکان وقف انفــال و عرصههای جنگل

و مرتــع و  ...بــه اســتناد مجموعه قوانین کشــور که
عرصــه مذکور مشــمول آنهــا میشــود ،مطالب و
درخواســت ذیل را معروض میدارد .نویسندگان
نامــه پرســیدهاند :آیا ایــن هم تکــرار تجربه تغییر
کاربریهــای گذشــته کــه در زمان خــود توجیهات
اقناع کننده و اطمینانبخش ارائه کردند ،نخواهد
شــد؟ آیــا تجربــه تلــخ اخیر هجــوم افــراد و پالک
بنــدی  ۲۰۰هکتار از عرصههــای منابع طبیعی در
حیطه یکی از شهرستانها ،تکرار نخواهد شد؟
آیا ظرفیت و جایگاه قانونی حفاظت از عرصه
و اعیان توســط شخص مدعی و حتی اداره اوقاف
شهرســتان با ســازمانهای متولی حفاظت منابع
طبیعــی و محیــط زیســت قابل قیاس اســت؟ آیا
اداره اوقــاف در اولویــت اول خــود باید به ظرفیت
حفاظتی کشــور کمک کند یا در برابر سازمانهای
منابــع طبیعــی و محیــط زیســت قــرار گرفتــه و از
منافع غیرقانونی شــخص حقیقــی حمایت کند؟

آیــا موضوعیــت وقــف مورد درخواســت شــخص
مدعی ،مستندی قوی تر از آنچه در قانون اساسی
و منویــات و بیانــات و ابالغیههــای مقــام معظم
رهبــری و فتــاوای علمــای اعــام و قوانیــن جاریه
کشور محسوب میشود؟
در پایان نامه آمده اســت :اینجانبان اشــخاص
حقیقی و حقوقی ،اســاتید و اعضای هیأت علمی
دانشکدهها و دانشگاهها ،مؤسسات و سازمانهای
تحقیقاتــی و آموزشــی ،انجمنهــای علمی منابع
طبیعی و محیط زیست ،بیش از  ۲۰۰تشکل مردم
نهاد تخصصی رسمی ،کارشناسان و متخصصین
بازنشســته و شــاغل ،جمــع کثیــری از ایثارگــران و
بسیجیان تقاضا داریم:
 -۱نســبت به توقف فوری اجرای حکم صادره
برای واگذاری عرصه مذکور تا اخذ تصمیم توسط
باالترین مراجع کشوری اقدام عاجل به عمل آید.
 -۲بــه اســتناد مــدارک و مســتندات پیوســت
این نامه ،نســبت به ابطال رأی صادره و نیز ســایر
اقدامــات دســتگاه ذی ربــط و آرایــی که بــه لحاظ
حقوقــی و قانونــی مغایــرت دارد ،اقــدام مؤثــر
و بازدارنــده معمــول و بــه اطــاع عمــوم مــردم
شــریف برســد .این نامه بــه نماینده ولــی فقیه در
مازندران ،اســتاندار و رئیس کل دادگستری استان
نیز رونوشت داده شده است.

دارنــد یــا بــه گفتــه فضلاهللپــور در
طرح ملی مرتع و بر اســاس قانون و
مقررات ،حــق تعلیف دام میگیرند
و هزینــه پرداخــت میکننــد .او
میگویــد« :در قــرارداد بســته شــده
بیــن دامــداران و ســازمان منابــع
طبیعــی ،فصــل مجاز بــرای تعلیف
دام و تعداد دامها مشــخص اســت.
آنهــا خــارج از ایــن فصل و بیشــتر از
تعــداد اجــازه داده شــده ،مجــاز بــه
بهرهبرداری از مراتع نیستند».
او میگویــد« :در ایــن قــرارداد
دامــداران حــق احــداث اعیانــی و
ساختوســاز را ندارنــد .تنهــا حــق
انتفــاع برای تعلیف احشــام شــامل
آنها میشود».
بــه گفتــه فضلاهللپــور وقتــی
بهرهبرداری از این اراضی و مراتع به
اوقــاف میرســد قــرارداد مرتعداری
ســازمان جنگلها را نادیده میگیرد
و تنهــا از دامــداران اجــاره و بهــره
مالکانه را اخــذ میکند .فضلاهللپور
ایــن رویــه را آغــاز تخریــب مراتــع و
زمینهســاز ویالســازی و زمینخواری
میدانــد .او میگویــد« :اراضــیای
کــه بدیــن صورت بــه تملــک اوقاف
درآمدهانــد ،هیــچ نظــارت و کنترلی
از لحــاظ احداثهــای اعیانــی،
ساختوســاز و نقــل و انتقال تملک
آنهــا انجام نمیگیرد ».او برای مثال
بحــث را بــه اراضــی و مراتــع شــیخ
موســی بندپی شــرقی بابل میبرد و
میگویــد« :ایــن اراضــی چــون وقف
بــود افرادی بــه راحتی در آنجا ســند
گرفتنــد و مالکیــت را انتقــال دادند.
ایــن مالکیتها ،آغــاز زمینخواری،
حضــور خوشنشــینها و ویالســازی
در مناطقی شــد که طبق قانون ملی
شــدن جنگلها ،جزو اراضــی ملی و
انفال محسوب میشد».
بــه گفته فضلاهللپور این شــرایط
کــه به وجود میآید دســت ســازمان
جنگلهــا بــرای دفــاع و حراســت از
اراضــی ملی هم کوتاه میشــود و به
هیچ جا نمیرسد.
بــه گفتــه او ســازمان جنگلهــا
معتــرض اســت کــه چــرا اداره ثبت
اســناد و امــاک در زمــان ثبــت
ســندهای وقفــی از ایــن ســازمان
استعالم به عمل نمیآورد؟
او ایــن مشــکل را محــدود به آمل
نیــز نمیدانــد و میگویــد مازنــدران
در بســیاری از مراتــع و جنگلهــا بــا
ایــن مشــکل درگیــر اســت .ســازمان
جنگلهــا بــرای حــل این مســأله که
بــه تخریــب منابــع طبیعــی منجــر
میشــود ،پــای نهادهــای نظارتــی را
هــم به میان کشــانده اســت .به گفته
فضلاهللپــور ســازمان بازرســی کل
کشــور هــم از در حمایــت از جنگلها
درآمده و اوقاف را مکلف کرده است
کــه قوانیــن منابع طبیعــی را رعایت
کند« .کامران زابلی» مسئول حقوقی
منابــع طبیعی آمل هم میگوید« :از
اوقــاف بــه مراجــع قضایی شــکایت
برده اما جلســات آن بــه خاطر کرونا
حضوری برگزار نمیشــود و در قالب
الیحه به دادگاه ارســال میشود ».به
گفتــه زابلــی ،اوقاف از دامــداران این
مناطق اجــاره میگیــرد .اوقــاف این
بار نیز همچون جنگلهای باســتانی
هیرکانــی آقمشــهد از طریــق دیوان
عالی کشــور توانسته است یک بخش
از کوه دماوند را برای امامزاده هاشم
وقف کند .پیشتر اوقاف  ۵هزار و ۶۰۰
هکتــار از جنگلهای هیرکانی را وقف
«امامزاده حارث» کرد ولی در نهایت
بــه تملک خصوصــی آقــای «ح.خ»
درآمــد تــا از چــوب آن بهرهبــرداری
کنــد .شــکایت ســازمان جنگلهــا
از ایــن فــرد بــه صــدور یــک رأی کــه
خیــال جنگلهای باســتانی هیرکانی
را راحــت کنــد ،منجــر نشــده اســت.
ســازمان جنگلهــا و مراتع ایــن بار از
رئیــس جدید قــوه قضائیه اســتمداد
کرده اســت تا بتواند براســاس قانون
ملــی شــدن جنگلها؛ ایــن اراضی را
بــه تملک دولــت درآورد .حــال باید
دید کــه قوانین موجــود میتواند کوه
دماونــد و جنگلهــای هیرکانــی را به
اراضی ملی بازگرداند یا خیر؟!

