اجتماعی

سه شنبه  ۱۸مرداد ۱۴۰۱
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یک توئيت

روزشماریبرایبازگشتدامنهدماوندبهمردم

یالهایدماوندبهناممردمسندخوردهاماهنوز 30پالکدامنهتعیینتکلیفنشدهاست.مدیرکلمنابعطبیعیتهراندرخبر
اختصاصیبهخراساناعالمکردهطبقضرباالجلقانونی،اینموضوعبایدحداکثرتاپایانشهریورتعیینتکلیفشود
مصطفی عبدالهی  -اگرچه با مطالبه مردمی
و پیگیر یهای دولت و قوه قضاییه ،مالکیت
قطعی مردم بر کوه دماوند تثبیت شد و این
میراث طبیعی و ملی به نام مردم سند خورد ،اما
آنطور که مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان تهران به خراسان میگوید ،هنوز 30
پالک از اراضی دامنه این کوه ،محل اختالف
است.

رسانه های جهان

دویــــچــــه ولــــه:
همهگیری کرونا
پیامد اجتماعی
مثبتی هم داشته
و آن ک ــاه ــش
بیسابقه دعــوا،
سرقت و جرایم عمومی در آلمان است.
پلیس جنایی فدرال ،میزان بزهکاری
را در نــاز لتــریــن ســطــح  ۲۱ســال
گذشته خواند .دلیل دیگر نیز کوچ
تبهکاران به دنیای دیجیتال است.
دولت آلمان آماری ارائه کرده است که
نشان میدهد در سال  ۲۰۲۱میزان
جرایم ثبت شده در دوایر رسمی این
کشور معادل  ۵میلیون و پنجاه هزار
مورد بوده که کمترین رقم در دو دهه
پیشین است .در سال  ۲۰۰۰این آمار
شش میلیون و  ۳۰۰هزار پرونده بود و
رکورد ثبت جرایم نیز به سال ۲۰۰۴
با  ۶/۶میلیون مــورد بازمیگردد.
اولیور هوت ،عضو اتحادیه بازرسان
جنایی آلمان  ،یک علت مهم برای
ریــزش آمــار جرایم را تغییرات ناشی
از جــهــان دیجیتال م ـیخــوانــد .او
میگوید ،قبال بزهکاران و دزدها به
طور عینی و مستقیم مرتکب سرقت،
کالهبرداری یا زورگیری میشدند،
امــا اینک بــا کــوچ بــه فضای مجازی
به جعل هویت ،گــول زدن قربانی،
سوءاستفاده و ارعاب یا برداشت از
حسابهای بانکی و معامالت کاذب
میپردازند.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

▪ 30پالک به مساحت  40هزار هکتار

حاال اگرچه قصه یالهای اصلی دماوند به پایان
رسیده ،اما هنوز دامنه این کوه درگیر مشکالت

مالکیتی بین برخی سازمانها و نهادهاست.
آنطور که «رضا بیانی» ،مدیر کل منابع طبیعی
استان تهران ،به خراسان میگوید سند ملی
تمامی پــاکهــای قله دمــاونــد صــادر شده
امــا همچنان درمــورد  30پــاک دامنه کوه،
اختالفاتیوجوددارد.بیانیمیافزاید:این30
پالک با وسعت 40هزار هکتار ،مربوط به حوزه
الریجان در جنوب استان مازندران است که
بعضا ،هم سازمان منابع طبیعی و هم سازمان
اوقــاف بــرای این اراضــی سند دارنــد و همین
موضوع به محل اختالف تبدیل شده است.
▪قانون چه می گوید؟

آنطور که در دو سال اخیر ،بارها مطرح شده
است ،اراضی ملی و منابع طبیعی قابل وقف
نیست و اگر هم سند وقفی برای این اراضی
صادر شده باشد ،باید باطل شود .از همان سال
 99و در شروع ماجرای وقفی بودن بخشهایی

ادارهکــــل میراثفرهنگی ،گــردشــگــری و
صنایعدستی اســتــان یــزد و بــا هماهنگی
ارگــانهــای مختلف از جمله شــهــرداری یزد
انجام شده است ،خاطرنشان کرد« :استان
یزد هر ساله در ماههای محرم و صفر با توجه به
برگزاریآیینهاومراسمعزاداریخاصمقصد
بسیاریازگردشگرانداخلیوخارجی است».
آخوندی گفت« :گردشگران خارجی از ۱۵
کشور دنیا از جمله اتریش ،روسیه ،اسپانیا،
چین ،آمریکای التین و ...با حضور در تکایا و
حسینیههاازنزدیکدرجریاننحوهعزاداریو
آدابورسوممردمیزدقرارگرفتند».
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جزئیات تلف شدن یک توله یوز
در حادثه تصادف   

▪منتظر روشن شدن وضعیت

حضور ۵۰۰گردشگرخارجیدرآیینهایعزادارییزد
مــدیــرکــل میراثفرهنگی ،گــردشــگــری و
صنایعدستی استان یــزد از حضور بیش از
 ۵۰۰گردشگر خارجی در آیینهای مذهبی
و معنوی ماه محرم در استان یزد همزمان با
تاسوعاوعاشورایحسینیخبرداد.بهگزارش
میراث فرهنگی ،احمد آخوندی گفت« :این
گردشگران در قالب تورهای مختلف به مدت
ســه روز در شهرستانهای مختلف یــزد از
آیینهای ماه محرم بازدید کردند».مدیرکل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان یزد ،با اشاره به اینکه این هماهنگیها
توسط کمیته گردشگری مذهبیمعنوی

گزیده

بوده و قابل وقف نیست ،اگر هم به هر دلیلی
سازمان اوقاف برای این اراضی سند گرفته
باشد ،به لحاظ قانونی درست نیست و باید به
دولت برگردد».

▪رهایی یال ها از بند مالکیت غیرملی

درســــت دو ســـال قــبــل ،یــعــنــی در مـــرداد
 1399بود که داستان عجیب موقوفه بودن
بخشهایی از یا لهای کوه دماوند خبرساز
شد .سازمان اوقــاف بر داشتن اسناد وقفی
برای برخی از این اراضی تاکید داشت و اصرار
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری هم این
بود که طبق قانون ،اراضی ملی و منابع طبیعی
قابل وقف نیست و جزو انفال و دارایــی همه
مردم است .پیگیری قانونی ماجرا ،به ورود
دستگاه قضایی و همچنین تشکیل کارگروه
ملی برای حل اختالف این دو سازمان منجر
شد و باالخره پس از ماهها پیگیری ،دماوند به
نام مردم سند خورد .سند  9پالک از  10پالک
ثبتی دماوند ،تا پایان سال گذشته صادر شد و
آخرین پالک هم در سال جاری به نام مردم شد
تا خیال همگان راحت باشد که این کوه ،متعلق
به همه مردم و در اختیار دولت است.
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از دماوند ،رضا افالطونی مدیرکل وقت دفتر
حقوقی سازمان جنگلها نیز بر این رویکرد
قانونی تصریح و اعــام کــرده بــود که «طبق
قانون ،منابع طبیعی شامل جنگل ،بیشه،
مرتع و اراضــی جنگلی در هر شرایطی ملی

با این اوصاف ،باید منتظر نظرات کارشناسی
بود تا مشخص شود آیا تمامی این  30پالک
محل اختالف در دامنه دماوند ،جزو اراضی
ملی است یا خیر .با توجه به شواهد موجود،
سازمان جنگلها روی ملی بودن این پالکها
به عنوان دامنه کوه دماوند اصــرار دارد و به
همین دلیل بر سر آ نها با سازمان اوقاف به
اختالف خورده است؛ اختالفی که نتیجه آن
نه فقط بــرای دو طرف این دعــوای حقوقی،
بلکه برای همه مردم مهم است و برایشان قابل
پذیرش نیست که بخشی از اراضی ملی ،دارای
سند وقفی باشد.

تعیین تکلیف ،حداکثر تا  43روز آینده
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران دربــاره آخرین
وضعیت اسناد مالکیتی اراضی دامنه کوه دماوند میگوید :با توجه به
ضرباالجلتعیینشدهدرکشوروپیگیریدستگاهقضایی،بایدطرح
ملیکاداسترتاپایانشهریورماهامسالتکمیلشودودراینراستاحتما
الزماستتمامیاختالفاتدربارهمالکیتاراضیملیومنابعطبیعیحلوفصلشود.بیانیتصریح
میکند:کارگروهرفعایناختالفاتدراستانمازندران،مسئولپیگیریاینموضوعاستوبایددر
تعامل بین اداره کل منابع طبیعی مازندران و اداره کل اوقاف این استان ،مالکیت دامنههای کوه
دماوندراحداکثرتاپایانشهریورماهتعیینتکلیفکنند.

تهرانیها بهار امسال  ۱۳میلیارد تومان صدقه دادند
مــعــاون تــوســعــه مــشــارک ـتهــای مــردمــی
کمیته امــداد استان تهران ،گفت :مردم
استان تهران در سه ماهه نخست امسال
 ۱۳میلیارد و  ۷۰۰میلیون تومان صدقه
برای رسیدگی به امور نیازمندان پرداخت
کردهاند.
  محمد دهرویه با اشــاره به اینکه ۱۱۱
هزار و  ۷۵۵مشترک نیز از طریق QRکد
صدقات خود را پرداخت کرد هاند ،بیان
کرد :میزان صدقات مردمی در سه ماهه
نخست امسال نسبت به همین مدت زمان
در ســال گذشته  ۲۹درصــد رشــد داشته

است .دهرویه یادآور شد :مراکز نیکوکاری
تحت نظارت کمیته امــداد استان تهران
نیز  ۸میلیارد و  ۱۶۴میلیون تومان صدقه
جذب و برای معیشت خانوادههای نیازمند
هزینه کردند.
وی اظــهــار کــرد :ه ـماکــنــون ۳۲۳هــزار و
 ۴۸۰صــنــدوق صــدقــات فعال در استان
تهران وجــود دارد که از این تعداد ۲۸۴
هزار و  ۹۹۱صندوق در اختیار مشترکان
خانگی است و بقیه در قالب صندوق بزرگ
و متوسط در معابر ،ادارات ،مجتمعهای
تجاری و مدارس نصبشدهاست.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان
حفاظتمحیطزیستگفت :درپیاطالعرسانی
شنبه شب گذشته مبنی بر تلف شدن یک قالده
یوزپلنگ آسیایی در مسیر جاده ترانزیت تهران به
مشهد،یگانحفاظتمحیطزیستاستانسمنان
و پارک ملی توران به محل حادثه مراجعه کردند و
با الشه یک قالده یوزپلنگ آسیایی روبهرو شدند.
حسن اکبری در توضیح بیشتر گفته است :در
بررسیهای انجام شده مشخص شد که این یوز
تلف شده ،ماده است.
محیطبانان شنبه شب گذشته ،مادر و توله بزرگ
دیگر همراه او را در زیستگاههای مجاورجاده و در
حوزه استان سمنان مشاهده کردهاند؛ با توجه
به مشاهده مادر و توله یوز همراه او ،تیم پایش
استان پایشهای نظارتی را در دستور کار قرار
داده است.
اکبری گفت :از پلیس راهور تقاضا داریم با توجه
به حجم گسترده تردد خودروها از مشهد به سمت
تهران و لزوم کنترل و رعایت سرعت مطمئن در
این منطقه برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی،
گروههای نظارتی خود را در این جاده به ویژه در
حد فاصل میامی تا کاهک و عباس آباد افزایش
دهند .به گفته اکبری ،اکیپهای محیطبانان
در محل به صورت شبانهروزی مستقر هستند تا
با پروژکتورکشی و روشن کردن آتش در منطقه
و ایجاد هشدار ،در صــورت مشاهده یوز مــادر و
توله همراه آنهــا را از منطقه خطر دور کنند؛
محل تصادف بیش از سی کیلومتر از تصادفات
قبلی فاصله دارد؛ اگرچه یک مورد تصادف در
ایــن محدوده ثبت شــده بــود و به همین دلیل،
موضوع ایمن سازی این بخش از جاده را پیگیری
خواهیم کرد .اکبری   گفت :به طور قطع نجات
این گونه و کاهش مخاطرات آن نیازمند همکاری
همه دستگاههای مرتبط از جمله وزارت راه و
شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه است.

