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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 در معرض خطر نابودی بودن بزرگترین باغ مکانیزه سیب استان سمنان

منطقه ییالقی و حاصلخیز "دازگاره و افشار" از توابع مهدیشهر، در استان سمنان واقع گردیده است که دارای  

 باشد.میسارهای اختصاصی و امالک حاصلخیز چشمه

باشد، ملک أباء و اجدادی متعلق به فامیلهای خانجانی میباشد که  هکتار می  130 این منطقه ییالقی که دارای وسعت

سال در آن منطقه بصورت نسل اندر نسل زندگی مینمایند. به مرور زمان و در اثر فوت مالکین اولیه و   150بیش از 

لی شدن اراضی که باعث تفکیک اراضی ملی و مرتعی از زمینهای  تقسیم امالک به نام وراث مختلف و همچنین م

ملک موصوف گردید، به تدریج امالک مزبور به علت عدم امکانات غیرقابل استفاده و غیرقابل کشت گردید که در  

 حال حاضر نیز بسیاری از امالک آن بال استفاده است. 

 نحوه تشکیل شرکت  

از خرده مالکین که هر کدام دارای زمینهای کمی بودند، اقدام به تشکیل شرکتی نفر  70با اقدام حدود  1370در سال  

نمودند که بتوانند زمینهای کوچک را یکپارچه نموده و قابل کشت و زرع نمایند، به موازات آن شرکاء اقدام به اجاره  

اداره   1374 مهر ماه 1خ تاری 21090طی سند رسمی به شماره  1374نمودن مراتع نمودند که مراتع مزبور در سال 

هکتار اراضی ملی شده، برای اجراء طرح مرتعداری دازگاره و افشار به مدت   1472کل منابع طبیعی استان سمنان،  

هللا خانجانی واگذار گردید. در نتیجه شرکاء مزبور امالکی سال به یکی از سهامداران و شرکاء به نام آقای نجات 30

اهی در فصول بهار و تابستان به کشت دیم یونجه اختصاص داشت را به زمین یکپارچه را که بال استفاده بود و گ

 .تبدیل نمودند که قابل استفاده برای احداث بزرگترین باغ سیب استان سمنان شود

 امکانات شرکت 

نی به جهت تامین امکانات برای کشت مزارع مذکور و اجرای طرح مرتعداری، شرکت اقدام به اخذ مجوزهای قانو

های اختصاصی در آن جهت شرب  برای احداث دو بند خاکی در زمینهای منابع طبیعی و جمع آوری آب چشمه 

اراضی تحت کشت و حفر چاه عمیق و همچنین آوردن شبکه برق سراسری به منطقه نمودند، قابل ذکر است که هزینه  

تومان توسط بانک کشاورزی مهدیشهر  4000000انجام چنین امکاناتی با هزینه شخصی سهامداران بوده و فقط مبلغ 

الذکر شرکت اقداماتی بطور موازی را جهت ایجاد دو  وام به این پروژه تخصیص گردید. پس از تامین امکانات فوق

 طرح زیر نمود  

هکتار از اراضی منابع  200اقدام به اجرای طرح تکمیلی مرتعداری در قالب طرح طوبی که شامل کشت بادام در   -1

 عی که تحت آبیاری مکانیزه قرار گرفت. طبی

فشار   ای و تحتهزار اصله درخت که تماماً بصورت آبیاری قطره 40اقدام به احداث باغ سیب و هلو که بیش از  -2

 گیرد. مکانیزه انجام می در اراضی موروثی و ملکی مالکان و بصورت

 بودی اراضی مزبور  ایجاد فشار و تضیقات جهت نا

به دالیلی نامعلوم و واهی، ایجاد فشارها و تضییغات برای نابودی این منطقه شروع گردید که در   1385از سال  

باشد انجام پذیرفته و سالیان بعد مشخص گردید که تماماً تحت هدایت افرادی خاص در اداره اطالعات استان سمنان می

گردد و بسیاری از مسئولین و مقاماتی که برای احقاق حق، به آنان مراجعه شده از خود سلب مسـئولیت  می حمایت

کردند که "دستور از باال آمده". فشارهای وارده جهت نابودی باغ مذکور به شرح زیرعنوان  نموده و اعالم می

  گردد:می

 بود تخریب ذخیره آب که به منظور شرب درختان احداث شده  -1
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های الزم اقدام به اخذ آن شده بود نهایتاً منجر به صدور مجوز از  دو بند خاکی که طی درخواستهای قانونی و استعالم

گردید که شرکت شروع به  1378 شهریور 19م /آ در تاریخ  542/ 11646طرف اداره آبخیزداری طی نامه شماره 

ن محترم اداره آب و آبخیزداری به جهت حسن اجرای پروژه  ساخت آنها نمود که در طی مراحل ساخت آن، کارشناسا

به اتمام و قابل   1379نمودند. نهایتاٌ این دو بند خاکی در سال مرتباً از محل احداث بازدید و مراحل کار را پیگیری می

  برداری گردید.بهره

خاکی احداثی شد که این   اداره حراست سازمان آب اقدام به طرح شکایت و خواستار تخریب بند 1385در سال  

دادگاه مهدیشهر طرح گردید و در حالیکه دادگاه محترم طی استعالمی از اداره منابع طبیعی منتظر   1شکایت در شعبه 

( در  9پاسخ بود، بدون توجه به عدم وصول استعالم اقدام به صدور رای مبنی بر تخریب بند خاکی نمود. )ضمیمه 

، قضات محترم استان در حوزه نظارت، خالف بیَن بودن رای صادره  18اعمال ماده اقدامات قضایی در جهت اجرا و 

اداره   .مهدیشهر را تشخیص و پرونده به دفتر ریاست محترم قوه قضائیه جهت بازبینی ارسال گردید 1از شعبه 

عدالت را فراهم  ای محرمانه به دفتر دادستان محترم کل کشور موجبات توقف اجرای صحیح اطالعات سمنان طی نامه

با تخریب بند خاکی که در اجرا آن مامورین اداره اطالعات استان سمنان نظارت مستقیم و   1388نمودند و در بهمن 

حضوری فعال داشتند باعث هدر رفتن بیش از شصت ملیون لیتر آب ذخیره شدند و بدین ترتیب بند خاکی را که با 

ای که آب جنبه حیاتی دارد با هدر دادن آن  ساخته شده و در منطقهسرمایه شخصی و با دریافت مجوزهای قانونی 

الذکر گشته را نابود نمودند و علت آن فقط نگرش غیرصحیح بعضی از مسئولین اداره  باعث عدم آبیاری باغ فوق

و   سازد که در تمام مراحل دادرسی و مراجعات به ادارات آباطالعات به طرح توسعه مملکت است. خاطر نشان می

منابع طبیعی، از وکیل اداره سازمان آب سمنان تا تمامی کارمندان آن در مورد تخریب بند خاکی اظهار تاسف 

اند و ما مجبور هستیم.  داشتند که از نظر ما تمام مدارک شما کامل است ولی از باال دستور داده نمودند و اظهار میمی

شرکت اخذ نموده که بصورت توقیف مال )گوسفندان آقای   جالب توجه این است که هزینه تخریب آن را نیز از

 . خانجانی( انجام پذیرفته است

 قطع انشعاب برق سراسری -2

الذکر و همچنین کشت بادام در های جاری برای احداث باغ فوقهمان طور که بیان شد به جهت صرفه جویی در هزینه 

های آن توسط شرکت تامین و ی گردید که تمام هزینهطرح طوبی، توسط شرکت اقدام به انتقال برق شبکه سراسر

به ناگاه و بدون اطالع قبلی، برق  1389پرداخت گردید، که فقط جنبه مصرف کشاورزی داشت. در شهریور 

اطالعی  کشاورزی شرکت هازل دار قطع گردید. در مراجعات اولیه تمامی مسـؤلین اداره برق مهدیشهر اظهار بی

های اداره برق مهدیشهر، موضوع را به اداره برق استان سمنان احاله داد و پس از پیگیرینموده و رئیس محترم 

مختلف و مراجعات مکرر به مقامات وزارت نیرو مشخص گردید که دستور قطع برق توسط شورای تامین استان 

ختلف برق و اینکه طبق  سمنان صادر گردیده است و باز هم داستان تکراری از اظهار تاسف مسئولین محترم ادارات م

دستور و فشار اداره اطالعات سمنان این امر انجام گرفته است و دلیل آن را اینطور مطرح نمودند که منطقه دازگاره 

 گیرد!!  و افشار امنیتی است و در آن محل امور ضد امنیتی انجام می

 قطع نمودن سهمیه گازوییل کشاورزی -3

یل شرکت نیز قطع گردیده است و باز هم متأسفانه  یزگاره و افشار، سهمیه گازودر ادامه روند فشارها بر شرکت دا

 نمایند."دستور از باال" مطرح می دلیل آن را

 ساله منابع ملی 30خلع ید نمودن از قرارداد   -4

 ساله اراضی مرتع منطقه را در اختیار یکی از شرکاء و 30در حالیکه سازمان منابع طبیعی طی یک قرار داد   

هکتار را داده بود و    200سهامداران به نام نجات هللا خانجانی گذاشته بود و طی طرح تکمیلی اجازه کشت بادام در  

قرار داد مزبور بصورت یکطرفه  1390هکتار آن را اجرا نموده و زیر کشت مکانیزه برده بود، در خرداد   60ایشان 

گشته و به آقای نجات هللا خانجانی اخطار گردید که حق ورود  و بدون اطالع قبلی از طرف سازمان منابع طبیعی لغو 

ای گزاف صورت اند و در نتیجه طرح طوبی که با هزینهگوسفندان را به اراضی مذکور ندارد و اجاره را لغو کرده

   .شودپذیرفته است نیز از دسترس خارج گردیده و به نابودی کشیده می

 احداثی اخطار اداره آب جهت پر نمودن چاه -5
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در ادامه فشارها و تضییقاتی که به شرکت هازل دار جهت به نابودی کشاندن باغ مذکور اعمال گردیده، اخطار 

الذکر که بیان  سازمان آب مهدیشهر میباشد که در حال حاضر در کشمکش اداری میباشد، ولی باتوجه به سوابق فوق

 . یری شکایت خود شودگردید بعید به نظر میرسد شرکت هازل دار موفق به پیگ 

 اقدام به پرونده سازی جهت تخریب منزل مسکونی  -6

طی مدت یک ساله اخیر و به جهت فشار مضاعف به شرکاء و ساکنین محلی، ابتدا از طریق بخشداری مهدیشهر و  در

یا نداشتن  های واهی از قبیل بنا شدن ساختمان در اراضی طبیعی وسپس ازطریق اداره آگاهی محل به دنبال بهانه

 مجوز ساخت در صدد تخریب منزل مسکونی که با سرمایه شرکاء بنا شده است میباشند. 

 اقدامات حقوقی و قضائی در جهت رفع ظلم 

های قضائی در جهت رفع ظلم و فشارهای وارده میباشند، لذا  با توجه به اینکه سهامداران این شرکت معتقد به پیگیری

ایم، ولی متاسفانه هیچ مرجعی حاضر به  ی، اعم از محلی و کشوری شکایت نمودهبه تمام مقامات قضائی و دولت

 پاسخگوئی و پیگیر نمودن موضوع را ننموده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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