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سازمان محیط زیست اعالم کرد

ماهیان مازندران شرایط طبیعی زاد و ولد ندارند

وقف بخشی از دماوند را از طریق رئیس دستگاه قضا پیگیری میکنیم

کاهش  ۵۰درصدی صید ماهیان استخوانی
بهخاطر آلودگی رودخانههای مازندران
پریسا عظیمی
خبرنگار

گزارش

گروه ایران زمین /ســازمان محیط زیست
اعــام کــرد موضــوع وقف بخشــی از کوه
دماونــد را طــی نامــهای بــه رئیــس قــوه
قضائیه پیگیری میکند.
ط
کیومــرث کالنتــری معــاون محیــ 
زیســت طبیعــی و تنوعزیســتی ســازمان
حفاظــت محیطزیســت بــه ایرنــا گفت:
قلــه دماونــد از ارتفــاع  ۴۵۰۰متــری
در ســال  ۱۳۸۱بهعنــوان اثــر طبیعــی
ملــی بــه تصویــب شــورای عالــی محیط
زیســت رســید ،آن زمان بر اســاس اینکه
مالــک ملک ســازمان جنگلهــا مراتع و
آبخیــزداری اســت و جزو انفال اســت در
شــورای عالی مصوب شــد که هماهنگی
و تفاهمی میان سازمان حفاظت محیط
زیســت و ســازمان جنگلهــا و مراتــع
صورت گیرد.
وی اظهــار داشــت :ایــن منطقــه اثــر
طبیعــی ملــی اســت و بــر اســاس قانون
قابــل واگــذاری بــه غیــر نیســت و در این
روند نیــز هیچ گونه مکاتبه یا نظرخواهی
از ســازمان محیــط زیســت انجام نشــده
اســت ضمــن اینکــه زمانــی کــه مناطــق
چهارگانه در شــورای عالی محیط زیست
مصــوب میشــود دیگــر نمیتــوان حتی
یک سانتیمتر از آن را واگذار کرد.
کالنتری ادامــه داد :در این نامه تمام
مســتندات ،قوانیــن و مقرراتی را که عدم
هــر گونــه واگــذاری مناطــق چهارگانــه
مشخص میکند در نامه آورده میشود.
وی دربــاره پروســه تصویــب مناطــق
چهارگانــه گفــت :عرصههــای طبیعــی
قبــل از اینکه بهعنوان مناطــق چهارگانه
بــه تصویــب برســند ســازمان حفاظــت
محیط زیســت و ســازمان جنگلها با هم
بــه توافــق میرســند .بنابرایــن زمانی که
مصوب میشــود پس حتماً اراضی ملی
بــوده و ســند آن بهنام ســازمان جنگلها
صــادر شــده اســت و اکنــون آنطــور کــه
گفتــه میشــود اوقــاف از طریــق محاکــم
قضایی نسبت به ابطال سند اقدام کرده

ایرنا

وضعیــت وخیم آلودگــی رودخانهها در مازندران باعث کاهش  ۵۰درصدی صید ماهیان اســتخوانی
طی سال گذشته در این استان شد.
«حسن اسحاقی» ،مدیرکل شیالت مازندران در گفتوگو با خبرنگار ما ،آلودگی رودخانهها را از
دالیل کاهش ماهیان استان عنوان کرد و اظهار داشت ۹۰ :درصد گونههای دریای خزر از گونههای
«رودکــوچ» هســتند .یعنی زندگــی اصلی این ماهیها داخل دریاســت اما بــرای تخمریزی باید به
باالدســت رودخانهها بروند و آب رودخانه نیز باید کامالً شــفاف و ســالم باشــد تا بهراحتی بتوانند
زاد و ولــد کننــد .وی افــزود :باالدســت رودخانــه باید عــاری از هرگونــه آالیندگی باشــد چون برخی
رودخانهها که در نزدیکی زمینهای کشــاورزی هســتند ،آالیندگی و پســابهای کشــاورزی دارند که
برای زاد و ولد ماهیها مناســب نیســتند .رودخانههایی هم که در نزدیکی روســتاها هســتند قطعاً
سرشــار از آلودگیهــا و فاضالبهــای خانگیاند و اگــر در نزدیکی کارخانههای صنعتی باشــند هم
تمــام آالیندههــای صنعتی وارد رودخانه میشــود ،همین عوامل موجب میشــود ماهی نتواند به
باالدســت رودخانــه برای تخمریــزی وتکثیر بــرود و این تکثیر توســط ماهیان رودکــوچ خزر انجام
نشــود .در نتیجه این اتفاقات منجر به بحرانی شــدن وضعیت رودخانههای مازندران شــده است.
بــر این اســاس بایــد هماهنگی و وحــدت رویه
بیــن اداره شــیالت ،محیــط زیســت و ســازمان
آب منطقهای اســتان وجود داشته باشد تا آب
رودخانهها بدون هر گونه آلودگی ،آماده برای
زاد و ولد ماهیها باشد.
اســحاقی برداشــت شــن و ماســه از بســتر
رودخانههــا را از دالیــل دیگــر کاهــش زاد و ولــد
ماهیها دانســت و ادامه داد :این مســأله باعث
شــده کــه زاد و ولد ماهیها در زمــان خودش به
خوبی اتفاق نیفتد .مدیرکل شــیالت مازندران با اشــاره به اینکه برای کمک به حفظ و بازسازی ذخایر
دریــای خزر طرحی را تحت عنوان «کمک به تکثیر طبیعی» در دســت اجــرا داریم ،تصریح کرد :این
طرح را از ســال  ۸۶در نقاطی که شــرایط ایجاد «شیل»(حصارکشــی) دارند با ایجاد یک استخر شروع
کردیم و اکنون استخرها به  51عدد افزایش پیدا کرده است .در این طرح در واقع درون رودخانههایی
که شرایط ایجاد تکثیر طبیعی و زاد و ولد دارند ،درعرض رودخانه دیواره یا حصارهایی ایجاد میشود
که این دیواره باعث انباشــتگی آب میشــود و ماهیها به شــکل طبیعی در باالدســت این رودخانهها
میروند و درون آب شفاف و زالل رودخانه زاد و ولد میکنند.
وی اهداف اصلی از اجرای این طرح را ایجاد اشــتغال جدید یا تثبیت اشــتغال قبلی ،درآمدزایی و
تأمین بخشی از پروتئین جامعه بیان کرد و یادآور شد :ایجاد مراکز تکثیر ماهیها را نیز در دست اجرا
داریم که ساالنه ظرفیت تولید بیش از  ۸۰میلیون قطعه بچه ماهی دارند.ماهیها بعد از رهاسازی در
مصب رودخانههای شیالتی که عاری از هرگونه آلودگی هستند به زاد و ولد میپردازند .اسحاقی درباره
رودخانههای شــیالتی نیز توضیح داد :دراستان  ۳۱رودخانه شیالتی شناسایی شده که این رودخانهها
که توسط کارشناسان شناسایی میشوند در واقع شرایط رهاسازی بچه ماهیهای تولیدی را دارند ودر
اصطالح به آنها رودخانههای شیالتی گفته میشود.
وی با اشــاره به اینکه باالی  ۷۰درصد میزان صید ماهیان اســتان از اواخر بهمن ماه شروع میشود
و تا فروردین ماه ادامه دارد ،خاطرنشان کرد :متأسفانه در این مدت که دوره صید ماهی در مازندران
بود با شیوع ویروس کرونا مواجه شدیم و این مسأله باعث شد جامعه صیادی به خاطر حفظ سالمتی
دســت از کار بکشــند و در واقع صید و صیادی بهطور کامل تعطیل شــود و این مســأله موجب کاهش
صید ماهی و متضرر شدن صیادان شد.
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اســت ،البتــه هنوز صحــت و ســقم آن را
نمیدانیــم ،پــس یعنــی ســندی بهنــام
منابــع طبیعــی وجود داشــته که نســبت
بــه ابطال آن اقدام کردهاند که بالفاصله
ســازمان جنگلها اعتراض خود را اعالم
کــرد ،البته هنوز ســندی نیــز بهنام اوقاف
صادر نشده است.
کالنتــری افــزود :بنابرایــن پروســه
در حــال طــی شــدن اســت امــا ســازمان
حفاظت محیط زیســت بهعنوان مسئول
مناطــق چهارگانــه و ســازمان جنگلهــا
مراتــع و آبخیــزداری بهعنــوان مالــک
عرصههای طبیعی کشــور حتماً موضوع
را از طریــق دســتگاه قضایــی پیگیــری
خواهیم کرد.
ëëحرفهای ضــد و نقیض درباره محدوده
پالک  68و 69
اگرچه سازمان اوقاف و امور خیریه در
اطالعیــه خــود اعالم کرده آنچــه در مالر

وقف شــده خارج از محدوده کوه دماوند
اســت ،اما مســتندات ارائه شــده ازســوی
ســازمان جنگلهــا و مراتــع گویــای آن
است که محدوده وقف ،یک یازدهم کوه
دماونــد را از قله تا دامنــه در برمی گیرد.
«اکبــر فضــل اهللپــور» مســئول حقوقــی
اداره کل منابــع جنگلهــا ،منابعطبیعی
و آبخیــزداری مازنــدران در گفتوگــو بــا
«ایــران» میگویــد« :اداره ثبت الریجان،
قلــه دماونــد را بــه  ۱۱پالک ثبتــی مثلثی
تقســیم کرده اســت و برای پــاک اصلی
 ۶۸_۶۹با مساحت  ۲هزار و  ۴۰۰هکتار از
نــوک قله تا پای کــوه دماوند ،بهنام اداره
اوقاف سند صادر کرده است».
از ســوی دیگر به گزارش مرکز رســانه
قــوه قضائیــه ،در پی انتشــار خبــر صدور
ســند وقف یک برش از کوه دماوند بهنام
ســازمان اوقــاف ،معــاون امــور امــاک و
کاداســتر ســازمان ثبــت اســناد و امــاک

کشــور ضمن تکذیب این خبر گفت :قله
دماونــد و کوهپایهای که بــا حضور هیأت
ویژه در مورد آن ســند صادر و در سامانه
کاداســتر ثبت شــده ،متعلق به ســازمان
جنگلهــا ،مراتــع و آبخیــزداری اســت و
مالکیت آن نیز تثبیت شده است.
بــه گفته «ســید صــادق ســعادتیان»
آنچــه مطــرح شــده پیرامــون پالکهای
ثبتــی  ۶۸و  ۶۹و ...مکانــی غیر از کوهپایه
و در محدوده مالر است که با قله دماوند
فاصلــه زیــادی دارد و در اجــرای حکــم
قضایی صادر شــده در سال  ۷۳مبنی بر
صدور سند وقفیت آن صادر شده است.
او یکــی از دالیل عدم ثبت این اراضی
در ســامانه کاداســتر را اختــاف ســازمان
ثبت اسناد ،ســازمان اوقاف و اداره منابع
طبیعــی اســتان مازنــدران پیرامــون این
پالکهای ثبتی عنوان میکند و میگوید:
بهدلیل اختالف در مورد این ملک و رفع

نشــدن آن ،تا به امروز در سامانه کاداستر
تثبیت نشده است.
ســعادتیان خاطرنشــان میکنــد:
«بــه محــض رفــع مشــکالت مذکــور و با
رایزنیهای صورت گرفته ،در سریعترین
زمــان ممکــن در مــورد مالکیــت ایــن
پالکهــای ثبتــی اقــدام و اطالعــات
بهصورت شــفاف و دقیق در اختیار آحاد
جامعه قرار میگیرد».
فضلاهللپــور مســئول حقوقــی اداره
کل منابــع جنگلهــا ،منابعطبیعــی و
آبخیــزداری مازنــدران در واکنــش بــه
صحبتهــای معــاون امــور امــاک و
کاداســتر ســازمان ثبــت اســناد و امــاک
کشــور ضمــن تکذیــب صریــح ایــن ادعا
میگویــد« :پرســنل اداره ثبــت الریجــان
صراحتــاً در صورتجلســه خــود اعــام
کردهانــد کــه شــش دانــگ ایــن منطقــه
وقف اســت و قابلیت صــدور ثبت بهنام
دولــت بــا نمایندگــی ســازمان جنگلهــا
وجــود نــدارد ».او تأکیــد میکنــد« :ایــن
محدوده(مالرد) دقیقاً از نوک قله تا پای
کوه کشیده شده است».
ســازمان محیط زیســت هــم اظهارات
ایــن مقــام ســازمان جنگلهــا و منابــع
طبیعی را تأیید میکند .کیومرث کالنتری
معــاون رئیــس ســازمان محیــط زیســت
تصریــح میکنــد« :بررســیهای اولیــهای
کــه از طریــق ســازمان جنگلهــا و مراتــع
انجام دادیم مشخص شد که ظاهراً برای
قســمتی از یــک پــاک از  ۱۱پالکــی کــه در
جغرافیــای اســتان مازندران واقع اســت،
رأی بــر ابطال ســند منابــع طبیعی گرفته
شده که ســازمان جنگلها هم به این رأی
اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز
در حال جمعآوری مستندات است.
ایــن منطقــه اثــر طبیعــی ملی اســت
و بــر اســاس قانون قابل واگــذاری به غیر
نیســت و در ایــن رونــد نیــز هیــچ گونــه
مکاتبه یــا نظرخواهی از ســازمان محیط
زیست انجام نشده است».

