شــهــرســتــانهــا
Tue.Jul.23.2019. No.4183

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

7

سه شنبه اول مرداد  . 1398شماره 4183

در پی گزارش خراسان از قطع درختان سبز در پارک جنگلی تربت جام محقق شد

تداوم رسیدگی به تخلفات و استقرار تیم حفاظت
گزارش
حقدادی

پس ازانتشــار چند گزارش در خراسان رضوی
درباره قطع کــردن  75اصله درخت 40ســاله
ســبز درپــارک جنگلی تربــت جام و آتــش زدن
 50درخــت قطــع شــده ایــن پــارک ،بازپــرس
پرونده پارک جنگلی ازتداوم رسیدگی قضایی
به متخلفان این حادثه خبرداد .درهمین پیوند
روز گذشــته فرمانــدار تربت جــام از اختصاص
 300میلیــون تومــان از طریــق کمیتــه برنامه
ریزی شهرســتان و  300میلیون تومان از سوی
منابع طبیعی اســتان برای تامین آب وحفرچاه
عمیق خبر داد .معاون فرماندار نیزگفت :معاون
جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی اســتان به
همراه شش نیروی حفاظتی بعد از آتش سوزی
در محل پارک مستقر شده است و همه به دنبال
احیا و حفظ و حراســت از وضعیت موجود پارک
هستند .با وجود اقدامات انجام شده برای پارک
جنگلیهنوزمشخصنیست پروندهقطعکردن
درختان و آتش زدن آن هــا دراین پارک به مرکز
استان ارســال می شــود یا در شهرســتان تربت
جام رسیدگی خواهدشد.فرماندارتربت جام با
اشاره به مشکالت پارکجنگلی شهید عظیمی
تربــت جــام گفت:بــرای تامیــن آب و حفرچــاه
عمیق مبلغ ۳۰۰میلیون تومان از طریق کمیته
برنامه ریزی شهرستان و۳۰۰میلیون تومان هم
از طریــق اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری
خراســان رضــوی اختصــاص یافتــه اســت کــه
دراسرع وقت اجرایی می شــود.حمیدی ادامه
داد:بازدیدهای مســتمر از طرف فرمانداری به
همراهدادستانومدیرکلمنابعطبیعیازپارک
انجام گرفته اســت و مهم ترین مسئله حفاظت و
آبیاری درختان که دغدغه همه بود پیگیری شد
و هم اکنون پاســگاه حفاظت پارک راه اندازی و
نیروهای حفاظتی جنگل بانی درپارک مستقر
شــده اند.وی تصریح کرد:مکانی کــه دراختیار
مســتاجر بود پس گرفته شد و مشــکل آب و برق
این محل برای پاســگاه با تعامل با شــهرداری و
شــرکت برق حل وتجهیزشــدو بقیه مشــکالت
هم درحــال پیگیــری اســت .فرمانــدار از مردم
خواســت  :با حفــظ آرامش بــرای بهبــود پارک
جنگلی نظــر مشــورتی و راهکارارائــه بدهندو
دنبــال تخریــب نباشــند.معاون فرماندارتربت
جام نیز گفت :با توجه به تخلف پیمانکار در قطع
کردن درختان سبزو زنده ،وی با تشکیل پرونده
به دادگاه معرفــی و اعالم جرم شــد و هم اکنون
خلع ید شده است .حسن کاظمی افزود :معاون
جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی خراســان
رضوی به همراه شــش نیروی حفاظتــی بعد از
آتش سوزی در پارک مستقر شده است و همه به
دنبال احیا و حفظ و حراست از وضعیت موجود

پارک هستند .رئیس امور آب تربت جامبا اشاره
به خشک شدن چاه آب و جابه جایی وحفر مجدد
چاه در پارکجنگلی شهید عظیمی گفت  :امور
منابع آب تربــت جام مشــکلی در خصوص ارائه
خدمات به چاه پارک جنگلی نــداردو به محض
ارائه درخواســت و تکمیل پرونده از سوی اداره
منابع طبیعی آمادگی دارد تا با اعزام کارشناس
برای صدور مجوز های مربوط شامل کف شکنی
یا تغییر محــل چاه موجــود اقــدام کند.اختری
افزود:قابلذکراستباوجودپرداختنشدنآب
بهای مصرفی توسط اداره منابع طبیعی از ابتدا
تا کنون این امور همچنان خدمات الزم را به چاه
موردبحث ارائه کرده است.وی ادامه داد:بدیهی
است تمامی مساعدت ها و همکاری های اداره
امور آب به خاطر استفاده شــهروندان از فضای
سبز وصرفا به منظور حفظ پارک جنگلی شهید
عظیمی است و این روند ادامه خواهد داشت .
• اعالم جرم شهرداری تربت جام علیه
کسانی که باعث قطع درختان زنده پارک
جنگلی شدند

بازپرس پرونده پارک جنگلی گفت :طبق قانون
حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ،به منظور
جلوگیری از قطع بــی رویه درختــان در حریم و
محدوده شــهرها ،گزارش شــهرداری به منزله
گــزارش ضابطــان دادگســتری محســوب می
شــود و مســتند به صورت جلســه بازدیــد رئیس
اداره فضای سبز شهرداری تربت جام ۷۵ ،اصله
درخت زنده و سبز کاج و سرو ۴۰ساله قطع شده
اســت.امید ســرگلزایی افــزود  :اداره کل منابع
طبیعیاستان قراردادیبایکخانممنعقدکرده
که وی فقط مجاز به قطع ،بــرش ،حمل و خروج
درختان خشــک پارک جنگلی تربتجــام بوده
است اما متاســفانه صورت جلســات مشاهدات
حاکی است که درختان سبز و زنده نیز قطع شده
که این موضــوع در دســتور کار دادســتانی قرار
گرفت و امر تحقیق به شعبه اول بازپرسی ارجاع
شــد.وی ادامه داد  :رئیــس اداره منابع طبیعی
شهرســتان و همــکاران وی از جملــه فرمانــده
یگان حفاظت و کارشناس آن اداره ،طی صورت
جلسه مشاهداتخودازپارکجنگلیتربتجام
به دادســتان اعالم کردند که هیچ درخت زنده و
سبزی قطع نشده است.سرگلزایی تصریح کرد:
با توجه به گزارش ارائه شده ازسوی اداره منابع
طبیعی که متناقض با گزارش شهرداری به نظر
مــی رســید ،بازپرســی در معیت رئیــس فضای
سبز شهرداری ،در پارک جنگلی حاضر شد و به
بررسی درختان قطع شده پرداخت که به وضوح
وضعیتاسفناکپارکجنگلینمایانومشخص
بود که عالوه بر درختان خشک ،درختان زنده و
سبز نیز قطع شــده بود و به همین دلیل از نظر ما
گزارش رئیس اداره منابــع طبیعی خالف واقع
بــوده و از وی در این باره توضیح خواســتیم.وی

افزود :رئیس منابع طبیعی تربت جام مدعی شد
که درختان سبز از نظر ما تعاریف خاص خودش
را دارد و از بازپرســی خواســتند تا کارشناســان
مرکز اســتان در دادســرا حضــور یابنــد و در این
باره توضیحات کارشناســی خود را ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد :پس از پذیرش این موضوع
توسط بازپرسی ،رئیس بخش جنگل کاری اداره
کل منابع طبیعی اســتان و برخی کارشناســان
مرکز اســتان در دادســرا حضور یافتنــد و اظهار
کردند طی بازدیدی که از پارک جنگلی داشتند
قطع چندین درخت زنده و سبز مسلم است ولی
واقعیت امر به کیفیتی که شهرداری در گزارش
خود اعالم کرده نیســت و در اسرع وقت گزارش
دقیق و کامل خود را درباره تمامی درختان قطع
شــده ارائه خواهیــم کرد.بازپــرس پرونده قطع
درختان پــارک جنگلــی اظهــار کــرد :نماینده
خانمی که خریدار درختان خشک پارک جنگلی
بود و قطــع کــردن درختان زیــر نظــر وی انجام
میگرفت نیــز احضــار و از وی توضیح خواســته
شد .این خانم مطالبی را ارائه داد که بسیار قابل
تامل بود و نیاز است تحقیقات جامع و کاملی در
این خصوص صــورت بگیرد.قاضی ســرگلزایی
درباره برگــزاری دادگاه متهمــان و صدور حکم
افزود :بر اساس ماده  ۳۰۸قانون آیین دادرسی
کیفری ،رســیدگی بــه جرایــم روســای ادارات
دولتی شهرســتان ها بایــد مســتقیم در محاکم
مرکز اســتان صورت بگیــرد و طبق مــاده ۳۱۱
همــان قانــون ،رســیدگی بــه جرایــم معاونان و
مشــارکین در دادگاهی صــورت خواهد گرفت
که صالحیت رســیدگی به اتهام متهــم اصلی را
دارد.وی ادامه داد :به زعم ما اتهاماتی که در این
پرونده وجــود دارد عبارت اســت از :قطع کردن
عالمانه و عامدانه  ۷۵اصله درخت کاج و ســرو،
گزارش خالف واقع توسط مسئوالن اداره منابع
طبیعی شهرستان ،تضییع اموال دولتی ناشی از
اهمال و تفریط .همچنین غیر از مسئوالن اداره
منابع طبیعی شهرستان ،نماینده پیمانکاری که
صرفا مجوز قطع کردن درختان خشک را داشته
اســت و همچنین ناظر عالی قرارداد پیمانکاری
و حتی افرادی که در قالب کارگــر اقدام به قطع
درختان کردنــد باید بــرای ادای توضیح حاضر
شوند.وی یادآورشد:درباره این پرونده نیز طبق
قانون باید قــرار عــدم صالحیت صادر می شــد
که بازپرســی پــس از ذکــر مشــخصات متهمان
و نــوع اتهامات ایشــان ،قــرار عــدم صالحیت به
شایستگی دادسرای مرکز استان صادر کرد که
مورد موافقت دادســتان تربت جام قرار گرفت و
پروندهبهدادسرایمشهدارسالشد.سرگلزایی
گفــت :پــس از ارجاع موضــوع به شــعبه تحقیق
مربوطدردادسرایمشهد،اگرهمکاران قضایی
مســتقر در مرکز اســتان صالح بدانند با اعطای
نیابت به دادسرای تربت جام کار تحقیق در این
مرجع صورت خواهد گرفــت در غیر این صورت

رسیدگی به پرونده در همان مرجع انجام خواهد
شــد.وی درباره متهمان خشک کردن درختان
پارکجنگلینیزافزود:طیماههایاخیرپرونده
ای علیه رئیس ســابق منابع طبیعــی و پیمانکار
وقت مبنی بر اهمال و تقصیر در حفظ و نگهداری
اموال دولتی تشــکیل شــده که با توجــه به مواد
قانونی مذکور ،آن پرونده نیز بــا صدور قرار عدم
صالحیت به مرکز اســتان ارســال شــده و تحت
رسیدگی قراردارد.
•اعالم آمادگی شهرداری

شــهردار تربــت جــام گفت:آمادگــی داریــم
پارک جنگلــی شــهید عظیمــی را با شــرایط و
تفاهم نامه تحویل بگیریم .ســیدعلی حسینی
افزود:ازتاریخ  96.9.12طی نامه های متعدد
به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان
رضوی اعالم کردیم شــهرداری حاضر است با
عقد قراردادو تفاهم نامه پارک جنگلی شــهید
عظیمی را تحویــل بگیردکه در هر شــرایطی با
سنگ اندازی اداره کل منابع طبیعی خراسان
رضوی روبه رو شــدیم .وی اضافــه کرد :یکی از
مکان هایی که درســال های گذشــته به آن بی
توجهی شــده مجموعــه پارک شــهید عظیمی
اســت که توســط منابــع طبیعــی و آبخیزداری
احداث و متاســفانه به دلیل رســیدگی نکردن
کافی آســیب های زیادی بــه پارک وارد شــده
است .حسینیافزود:شهرداری در همین نامه
آمادگی خــود را برای همکاری بــه منظور احیا
و توســعه پارک با در نظر گرفتن مسائل رفاهی
،گردشــگری و اقتصــادی اعــام کرده اســت.
وی خاطرنشــان کرد:در ســال  ۹۰شهرداری
برای تحویل پارک مراجعاتــی به منابع طبیعی
داشــته اســت که آن ها اعــام کردند پــارک را
 ۱۵ســاله در اختیار قرار می دهندو با توجه به
این که شــهرداری قرار اســت در پــارک هزینه
کند  ۱۵ســاله توجیه نداشــت و شــهرداری به
دنبال مالکیت بود ،سپس شهرداری ۹۹ساله
درخواســت کرد که باز هم منابع طبیعی قبول
نکرد.حســینی افزود :منابع طبیعــی قرارداد
ترکمنچای آمــاده کردند به صــورت یک طرفه
و اعالم کردنــد ۱۰هکتار جدا مــی کنیم .همه
تجهیزات و امکانات را احداث و اجاره پرداخت
کنیــدو بــا کوچــک تریــن تغییــرات هــم مجوز
بگیرید ،می توان گفت مسئوالن منابع طبیعی
دایم فرصت سوزی کردند که مشکالت پارک به

این جا رسیده است.شهردار بیان کرد :با وجود
همه مباحث مطرح شــده مجدد بــا هماهنگی
اداره کل پیش نویس قرار داد تنظیم و ارســال
شــد که باز هم آنــان قبــول نکردنــد و از طریق
مزایــده مســتاجر پیــدا کردند کــه بر اثر ســهل
انگاری پیمانکار تعداد زیادی از درختان پارک
خشک شــده و اکنون درحال رسیدگی است.
حســینی افزود:مســتاجر قبلــی هنــوز تعیین
تکلیف نشده است وشــهرداری با  ۱۲۰هکتار
فضای ســبز و مشــکل کمبود آب آمادگی دارد
با تفاهم نامه پــارک را تحویلبگیردو تبدیل به
تفرجگاه کند .تا کنون رایزنی های زیادی انجام
شده که به در بسته خوردیم و آب های سطحی
زمســتان و بهار را از دســت دادیم .می شــد در
باالدست پارک برای جمع آوری اقدام کرد و این
فرصت هم از دست رفت.فرمانده یگان حفاظت
اداره کل منابع طبیعی استان درحاشیه بازدید
از پارک جنگلی شهید عظیمی تربت جام گفت
:با هماهنگی فرمانداری مشکالت ساختمان
یگان حفاظت پارک برطرف شــد و برای حفظ
و حراســت از پارک نیــروی وظیفــه و دونیروی
حفاظتی به صورت شبانه روزی در پارک مستقر
شدند.سرهنگ رمضانیان افزود :با هماهنگی
نیروی انتظامی گشــت خودرویی پلیس از ســه
روز قبل در پارک راه اندازی شده است .محمد
زادهرئیسادارهمنابعطبیعیوآبخیزداریتربت
جام با اشــاره به اقدامات انجام شده در روزهای
گذشته گفت :استقراراکیپ حفاظتی در پارک
،وصــل انشــعابات آب ،بــرق و تجهیــز پاســگاه
حفاظتی بــرای نگهبانــی از پــارک ،جلوگیری
از ورودافــراد غیر مســئول به مجموعــه پارک تا
اطالع ثانوی در راستای اجرای عملیات احیایی
،اصالحــی و پیشــگیری از حــوادث احتمالــی
،آبیاری درختان پارک از طریــق تانکر به میزان
۴میلیون و۸۰۰هزار لیتر ،پیش بینی اعتبارات
الزم از طریــق کمیتــه برنامــه ریــزی و اداره کل
منابع طبیعی اســتان و حذف علف های خشک
شده در زیر اشکوب درختان پارک جنگلی برای
جلوگیــری از وقوع و گســترش حریــق از جمله
اقدامات انجام شده در چند روز اخیر است.

اخبار
شهرستان ها

تشییعپیکرحجتاالسالماخالقی
از روحانیون انقالبی در سبزوار
کالته-پیکر مرحوم حجت
االســام و المســلمین
ســید محمــد اخالقــی از
روحانیون مبارز و انقالبی
بــا حضــور خانــواده های
معظم شــهدا ،ایثارگران،
مســئوالن شــهری و قشــرهای مختلــف مــردم
در ســبزوار تشــییع و بــه خــاک ســپرده شــد.به
گزارش خراســان رضــوی ،مراســم تشــییع پیکر
حجت االسالم و المسلمین ســید محمد اخالقی
از روحانیون مبارز و انقالبی صبح دیروز با حضور
خانواده های معظم شــهدا ،ایثارگران ،مسئوالن
شهری و قشــرهای مختلف مردم از مسجد جامع
به ســمت آرامستان ســبزوار برگزار شــد.مرحوم
حجــت االســام اخالقــی از روحانیــون فعال در
اوایل پیــروزی انقالب اســامی بود کــه خدمات
متعــددی را برای شــکل گیری انقالب اســامی
انجام داده است.

مدیرامورآبوفاضالببردسکناعالمکرد:

تداوم گرما در بردسکن مخازن آب
شرب را درحالت بحرانی قرارداد

علی نوری -مدیرامور آب و فاضالب بردسکن گفت:
تداوم گرما و دمای بیش از  45درجه هوا طی 10
روز اخیــر مخازن آب شــرب این شــهر را در حالت
بحرانی قــرار داد .عبدالهی به خبرنــگار ما گفت:
ظرفیت مخازن آب شرب شــهر بردسکن  7هزار و
 500متر مکعب است که از طریق شش حلقه چاه
و یک رشته قنات تامین می شود و تولید آب 140
لیتر بر ثانیه است در صورتی که آب مصرفی مردم
 190لیتر برثانیه و  40لیتر برثانیه بیشتر از میزان
تولید آب شرب است .وی اظهار کرد :هر مشترک
خانگی بایــد در هــر دوره  60روزه  36متر مکعب
آب مصرف کند کــه این رقم در بردســکن بیش از
 45متر مکعب اســت .وی افزود :خوشــبختانه با
تدابیر اتخاذ شده تاکنون هیچ گونه قطعی آب در
هیچ یک از مناطق مختلف شهر بردسکن صورت
نگرفته اســت و هیچ تصمیمی بــرای اجرای طرح
جیره بندی آب در شــهر بردســکن نداریــم .وی با
اشــاره به این که بیش از  13هزار مشــترک آب در
شــهر بردســکن وجود دارد گفــت :از خانــواده ها
میخواهیــم در مصــرف آب صرفه جویــی الزم را
داشته باشند و از مصارف غیر ضروری پرهیز کنند.
وی همچنین از شــهرداری بردســکن خواست در
آبیاری فضای ســبز از آب شرب اســتفاده نکنند تا
شــاهد افت فشــار یا قطعی آب در شــهر بردسکن
نباشــیم .مدیر امور آب و فاضالب بردسکن اظهار
کرد :بــا توجه بــه تــداوم گرمــا درصورتــی که آب
شرب مصرفی مردم کاهش نیابد ،مجبوریم طرح
جیره بنــدی آب را اجــرا و مشــترکان پرمصرف را
شناســایی کنیــم .وی همچنیــن از اجــرای طرح
پایش مشــترکان آب با هدف شناسایی انشعابات
غیرمجاز و نوسازی آن خبرداد .

