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خبرها

باالرفتن درآمد
روستاییان گیالن با افزایش
جمعیت اردکهای بومی

گیالن امروز -مدیر امور طیور سازمان جهاد
کشاورزی گیالن گفت :افزایش جمعیت اردک بومی
گیالن منجر به افزایش درآمد روستاییان استان
میشود.
سورنا چایچی در گفت و گو با ایسنا-منطقه گیالن،
با بیان اینکه بزرگترین مرکز پشتیبانی و اصالح نژاد
اردک بومی کشور در شهرستان فومن قرار دارد،
گفت :با افزایش جمعیت اردکهای بومی گیالن
عالوه بر تامین بخشی از پروتئین خانوارهای روستایی
شاهد بهبود معیشت روستاییان با فروش گوشت و
تخم ارک خواهیم بود.
وی افزود :اردک های بومی گیالن نژاد مرغوبی
هستند و نسبت به بیماریها مقاومت خوبی دارند،
افزایش جمعیت آنها برای روستاییان فواید اقتصادی
زیادی دارد.
چایچی ادامه داد :ثبت شجرهنامه اردک بومی گیالن
موجب افتخار برای ایران و گیالن است .برنامه داریم
با تغییر برنامه تغذیهای اردکها در سنین رشد ،اردک
بومی گیالن را به عنوان یک نژاد گوشتی هم معرفی
کنیم.
وی با اشاره به اینکه افزایش جمعیت اردکهای بومی
منجر افزایش تخم اردک میشود ،خاطرنشان کرد:
اردکهای خانگی کشاورزان استان ساالنه بین ۴۰
الی  ۵۰عدد تخم می گذارند و ما می خواهیم با
توزیع اردک های اصالح شده این مرکز اردک هایی
در استان پرورش یابند که ساالنه بین  ۱۰۰الی ۱۵۰
عدد تخم گذاری میکنند.
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی گیالن با
بیان اینکه توزیع جوجه اردکهای تولیدی درآمدزایی
بیشتر کشاورزان استان را به دنبال دارد گفت :توزیع
جوجه اردکها در همه 16شهرستان استان صورت
خواهد گرفت.
چایچی تصریح کرد :در حال حاضر بالغ بر 3میلیون و
450هزار قطعه اردک در گیالن وجود دارد.

گیالن سومین استان کشور
در توسعه گلخانهها

گیالن امروز -مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی
گیالن گفت :گیالن رتبه سوم کشور در توسعه
گلخانه ها را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا منوچهر پارسافر از اجرای طرح
توسعه گلخانه ها در گیالن خبرداد و گفت :این
امر با هدف افزایش تولید و ضریب امنیت غذایی،
مصرف بهینه آب و ارتقای بهرهوری آب ،افزایش
صادرات در جهت مثبت کردن تراز تجاری در بخش
کشاورزی و اشتغال پایدار در حال انجام است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر  ۵۶هکتار
بر سطح توسعه گلخانه های استان افزوده شده که
در حال احداث و بهره برداری هستند ،افزود:این
امر استان گیالن را در رتبه سوم در کشور از لحاظ
توسعه گلخانه ها در سال  ۹۷قرار داده است .
مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی گیالن تصریح
کرد :تعداد طرح های معرفی شده به بانک کشاورزی
و سایر بانکها بالغ بر  ۱۱۰طرح با سطح زیر کشت
 ۲۰۲هکتار تا پایان سال  ۹۷بوده است .
وی خاطر نشان کرد :بر اساس برنامه ابالغی از سوی
دفتر وزارتی در سال  ۹۸در برنامه ششم توسعه
 ۸هکتار سطح توسعه گلخانه ها در استان است
که با توجه به تمهیدات الزم در اعطای تسهیالت
به احداث گلخانه در استان این روند رو به افزایش
خواهد بود.
پارسافر گفت :متقاضیان پس از اخذ پروانه تأسیس
از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی استان در سامانه سیتا جهت دریافت
تسهیالت ثبت نام کنند تا پس از بررسی به بانک
عامل جهت اخذ تسهیالت معرفی شوند.

آغاز توزیع تخم نوغان
اصالحشده در گیالن

گیالن امروز -معاون مرکز توسعه نوغانداری کشور
با اشاره توزیع تخم نوغان اصالحشده در استان گیالن
گفت :تاکنون  ۲۲هزار و  ۶۵۰تخم نوغان اصالحشده
در استان گیالن برای رفاه حال کشاورزان توزیعشده
است.
مجید فرزانه با بیان اینکه پرورش کرم ابریشم در
استان گیالن سابقه زیادی دارد ،اظهار کرد :پرورش
کرم ابریشم در استان گیالن از گذشته رواج داشته
و مردم درآمد بسیار خوبی از این صنعت به دست
میآورند که باید موردتوجه کشاورزان قرار گیرد.
وی با اشاره به توزیع تخم نوغان اصالحشده در استان
گیالن گفت :تاکنون  ۲۲هزار و  ۶۵۰تخم نوغان
اصالحشده در استان گیالن برای رفاه حال کشاورزان
توزیعشده است.
معاون مرکز توسعه نوغانداری کشور با اشاره به
رشد  ۲۵درصدی تخم نوغان بیان کرد :در مرحله
نخست  ۷۰۰جعبه تخم نوغان در بین کشاورزان و
نوغانداران گیالنی توزیعشد که با رشد  ۲۵درصدی
مواجه بودهایم.

{گیالن زمین}
رئیس کل دادگستری گیالن مطرح کرد:

روند کند بررسی پروندهها فسادآور است

گیالن امروز -رئیسکل دادگستری گیالن اظهار داشت :کندی در بررسی پروندههای
مربوط به تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی مجرایی برای فساد و انجام کارهای
غیرقانونی است.
به گزارش ایلنا  ،احمد سیاوشپور گفت :دستگاههای متولی امور اراضی باید از زمینهای
کشاورزی مراقبت کنند و پایش مستمر
داشته باشند و برای این کار هیات هایی
در شهرستان تشکیل شده است.
سیاوش پور با اشاره به اینکه پرونده
های زیادی در خصوص تغییر کاربری
اراضی در شهرستان های گیالن بدون
تصمیم گیری باقی مانده است ،افزود:
روند کند بررسی این پروندهها و عدم
تصمیمگیری موجبات فساد و انجام
کارهای غیرقانونی را فراهم می کند.
وی تصریح کرد :در جلساتی که به
زودی با امور اراضی و فرمانداران
شهرستانها برگزار خواهد شد علت
عدم تصمیم گیری و روند کند بررسی
پرونده های مربوط به تغییر کاربری
اراضی بررسی می شود.
رئیس کل دادگستری گیالن با اشاره به
وجود کمیسیون ماده  ۹۹شهرداریها
برای بررسی تخلفات ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از محدوده شهری گفت :قاضی
یکی از اعضای این کمیسیون ۳نفره است که رای صادر میکند و همانند رای کمیسیون
ماده  ۱۰۰ضمانت اجرایی دارد.
سیاوش پور تصریح کرد :بررسیها نشان میدهد تعداد زیادی پرونده در ماده  ۹۹است که
متاسفانه به رغم اینکه چند سالی است رای صادر شده اما اجرایی نشده است.
وی با تاکید بر اینکه قانون گذار به دستگاه های متولی حفاظت از اراضی کشاورزی و ملی
اجازه داده است که در ابتدای اقدامات غیر قانونی در خصوص تصرف و ساخت و سازهای
غیرمجاز وارد عمل شود گفت :اگر دستگاه های مسئول این کار را به خوبی انجام دهند
از بسیاری از هزینه های سنگینی که دولت باید برای تخریب بناهای غیرمجاز بپردازد
جلوگیری می شود.
رئیس کل دادگستری گیالن خاطرنشان کرد :اهمال در جلوگیری از تغییر کاربری

غیرمجاز اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز موجب افزایش این بی اعتمادی بین
شهروندان و خسارت به بیت المال می شود.
سیاوش پور با بیان اینکه برخی از دستگاه های متولی حراست از اراضی ملی نداشتن
اختیارات را بهانه قرار میدهند ،تصریح کرد :در این زمینه خال قانونی وجود ندارد و فقط
باید به موقع وارد شد ،احساس تعهد
کرد و کار قانونی درست انجام داد.
وی در ادامه به سهل انگاری در
خصوص ساخت و ساز غیرمجاز در
حاشیه رودخانه اشاره کرد و افزود:
متاسفانه این مشکل در گیالن به
وضوح دیده می شود که نمونه بارز آن
خانه های کنار دو رودخانه شهر رشت
است.
رئیس کل دادگستری گیالن
خاطرنشان کرد :سیالب اخیر کشور
برای مسئوالن ،دستگاه های دولتی و
قضایی ،متولیان حراست از اراضی ملی
و مردم درس عبرت بود.
سیاوش پور تاکید کرد :مردم باید در
خصوص ساخت و سازها بیشتر مراعات
کنند.
وی گفت :متاسفانه برخی افراد برای
منافع شخصی خود هیچگونه آینده نگری و توجه ای به حفظ محیط زیست و بیت المال
ندارند.
رئیس کل دادگستری گیالن بر حفظ شان نظارتی دستگاه قضا تاکید کرد و افزود :در این
زمینه ایراداتی است که باید رفع شود و این اراده در قوه قضاییه شکل گرفته است که در
بحث حقوق عامه کوتاه نیاید ،با کسی تعارف ندارد ،ضمن حفظ حرمت و احترام در حفظ
حقوق عامه قاطع برخود خواهد کرد.
سیاوش پور در ادامه بر حفظ حریم رودخانه ها تاکید کرد و افزود :اجرای شیوه نامه
حفاظت از رودخانه ها که استانداری ابالغ کرده است نقش موثری در کاهش تصرف
غیرقانونی حاشیه ۵۴رودخانه گیالن دارد .وی در پایان تاکید کرد :دادستان به عنوان
مدعی العموم می تواند در هرجایی که حقوق عامه مورد تعرض قرار می گیرد ورود کند
اما این به معنای سلب مسئولیت از دستگاه های متولی امر نیست.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیالن:

ملخ مراکشی جدیترین تهدید زیستی استان است
گیالن امروز -مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیالن با اشاره به اینکه هر اتفاق
زیستی که به صورت طبیعی و غیر طبیعی سبب نابودی سرمایه های انسانی یا اقتصادی
کشور از طریق تخریب و نابودی محصوالت کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی گردد
شامل تهدیدات زیستی میشود اظهار کرد :امروزه ملخ مراکشی جدیترین تهدید زیستی
استان محسوب میشود.
محمدپور گفت  :در استان بر اساس گزارش های اعالم شده حدود  ۵هزار هکتار از مزارع
و باغات ما را در چند شهرستان درگیر خود کرده که بحمداهلل با اقدام به موقع کارگروه
کشاورزی و امنیت غذایی شورای پدافند غیرعامل استان مبارزه با این تهدید زیستی از
مدتی قبل آغاز شده و در حال حاضر این تهدید تقریبا کنترل شده و میزان خسارت آن
به مردم تا کنون بسیار اندک بوده ولی باید این مبارزه تا تیرماه تداوم پیدا کند.
وی به روایتی از امام صادق (ع) درباره ملخ اشاره کرد و گفت :تودههای ملخ گاهی بهقدری
زیاد و گسترده میشوند که هزاران کیلومتر مربع از آسمان را میپوشانند .آنها در عین
کوچکی جثهشان میتوانند مزرعهها و باغها را بهسرعت نابود کنند ازین رو امام صادق
می فرمایند :اگر پادشاهى از پادشاهان زمین تمام لشکر سواره و پیاده خود را بسیج کند

تا سرزمین خود را از ملخها رهایى دهد نتواند؟ آیا این نشانههاى قدرت خداى جل و عال
نیست که ضعیفترین آفریدهاش را بهجانب قویترین آفریده گسیل دارد و آفریده قوى
نتواند در برابرش تاب آورد؟
امیر محمدپور اظهار کرد :اگر شخصی نسبت به تهدیدات زیستی آشنایی نداشته باشد
به احتمال زیاد در اولین نگاه ،این نظر را خواهد داشت که تهدیدات شیمیایی و هسته
ای نسبت به تهدیدات زیستی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و ضرورت دارد ،چون
اولویت نخست پدافند غیرعامل زیستی حفظ جان انسانها و به عبارتی حفظ سرمایه
انسانی کشور است ،لذا حتی اگر عوامل زیستی ناخواسته ایجاد شود و جان انسان را تهدید
کند ،به نظر پدافند غیرعامل نوعی تهدید تلقی میشود.
محمدپور با اشاره به اینکه مبارزه با این آفت در استان ما باید به جد ادامه یابد اظهار کرد:
ملخ مراکشی ،عالوه بر خسارت مستقیم ،روی دامداری شدیدا ً تأثیر میگذارد و میزان
گوشت و شیر دامها بر اثر حمله آن به مراتع تقلیل مییابد .آروارههای این آفت به میزانی
قوی است که تنه درخت را نیز میتواند بخورد و این ملخ محدودیت پروازی ندارند و بعضاً
از آب نیز عبور میکنند.

رییس سازمان چای کشور خبر داد:

افزایش ده درصدی تولید چای درجه یک در کشور

گیالن امروز -رییس سازمان چای کشور گفت :به رغم تاخیر 10روزه در آغاز برداشت
برگ سبز چای تولید چای خشک درجه یک
امسال حدود 10درصد افزایش یافت.
به گزارش ایسنا حبیب جهانساز گفت :از نهم
اردیبهشت آغاز چین برگ سبز چای تا امروز
7هزار تن چای خشک با کیفیت در 160کارخانه
چایسازی گیالن و مازندران تولید شده است.
وی افزود :این مقدار چای خشک از  32هزار تن
برگ سبز چای خریداری شده از چایکاران شمال
کشور استحصال شد.
جهانساز با بیان اینکه  99درصد برگ سبز چای
خریداری شده درجه یک است ،ادامه داد :شرایط
مناسب آب و هوایی ،توجه دولت به صنعت چای
با پرداخت وام به زراعی ،افزایش رغبت چایکاران
برای تولید با افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای ،دقت چایکاران در برداشت و
همت کارخانه داران در تولید باعث شد تا به رغم تاخیر 10روزه در آغاز برداشت برگ سبز

چای تولید چای خشک درجه یک امسال حدود 10درصد افزایش یابد.
رییس سازمان چای کشور تصریح کرد :ممتاز،
شکسته ،قلم ،باروتی و خاک از رقم های مهم
چای خشک تولیدی در شمال ایران است.
وی با بیان اینکه گیالن و مازندران 55هزار
خانوار چایکار و 25هزار هکتار باغ چای دارد،
تصریح کرد :این چایکاران در سه مرحله
بهاره ،تابستانه و پائیزه برگ سبز برداشت
می شود .جهانساز ،اصالح و ساختار باغ های
چای ،به روز رسانی کارخانجات فرآوری ،برند
سازی چای با کیفیت ،نظارت بیشتر برای
جلوگیری از ورود چای خشک سنواتی به
بازارهای مصرف ،پرداخت وام های بهزراعی
باغ های چای به چایکاران برای ترغیب آنها
به تولید برگ سبز با کیفیت را از مهمترین سیاست های دولت برای رونق بازرگانی چای
ایرانی عنوان کرد.

استاندار گیالن:

بخشنامه نظارت مردم بر دولت از طریق سمنها ابالغ میشود
(ادامه از صفحه )1
وی ممنوعیت برگزاری جلسات با حضور  ۲تا  ۳نفر از مدیران دستگاهها در ساعات
اداری را یکی دیگر از اقدامات در مسیر رعایت حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت:
ابالغ بخشنامه ساماندهی مأموریتها و پرهیز از سفرهای غیر ضروری مدیران به خارج
از استان نیز یکی دیگر از اقدامات در جهت دسترسی بیشتر مردم به مسئوالن است.
استاندار گیالن ابالغ بخشنامه تشریفاتزدایی را نیز یکی دیگر از موضوعات رعایت حقوق
شهروندی عنوان کرد و افزود :رعایت شفافیت ،عدالت و تساوی در جذب نیروی انسانی
نیز از تأکیدات جدی بنده به مدیران است و از دستگاههایی که پس از بخشنامه حدود
یک سال گذشته این موضوع را رعایت نکردند ،نخواهم گذشت زیرا مجموع این بخشنامه
های اصالح رفتار اداری ابالغی از مصادیق تحقق حقوق شهروندی است.
دکتر ساالری به اصالح رفتارهای اداری و ابالغ شیوهنامههایی همچون ساماندهی
آببندانها ،رودخانهها و تدوین پیشنویس احداث شناگاهها اشاره و خاطرنشان کرد :این
شیوهنامهها در راستای جلوگیری از تفسیرهای مختلف توسط دستگاههای متفاوت و در
جهت پاسخگویی شفاف به مراجعهکنندگان است.
وی موضوع اصلی در بحث عفاف و حجاب را مسائل اعتقادی و کارهای فرهنگی عنوان
کرد و گفت :اگر یک دستگاه فرهنگی نتوانست کار اصلی خود را به درستی انجام دهد
نباید مستقیما متوسل به قوه قاهره شویم.

نماینده عالی دولت در گیالن خاطرنشان کرد :دستگاههای فرهنگی درصورت عجز
از انجام وظایف اصلی خود باید این موضوع را اعالم کنند و برای مراجع دیگر نیز
نسخهپیچی نکنند.
وی با بیان اینکه برخوردهای مبتنی بر قوه قاهره مسائل اعتقادی را تقویت نمیکند،
اظهار داشت :باید با روشهای اقناعی ،رفتار و اخالق حسنه باور جامعه نسبت به عفاف
و حجاب را تقویت کنیم.
استاندار گیالن با بیان اینکه موضوعات فرهنگی بر عملکردهای روزانه ما اثرگذار است،
افزود :با برنامهریزی صحیح برای اوقات فراغت جوانان همچون مسابقات ورزشی ،توسعه
ورزش همگانی ،تئاتر ،سینما و گسترش خدماتی از این قبیل زمانی برای فعالیتهای
ناسالم باقی نمیماند و برای آن دسته از افراد حداقلی جامعه نیز قانون به نحو صحیح
اجرا میشود.
وی ساماندهی و ترویج فعالیتهای ورزشی و فرهنگی را از وظایف اصلی برخی
دستگاههای متولی در این حوزه دانست و اظهار داشت :متأسفانه به درستی از ساخت و
سازهایی که ابزار برای ترویج فعالیتها هستند استفاده نمیشود.
در این جلسه مدیران برخی از دستگاههای اجرایی به ارائه گزارشی از روند پیگیری و
مرتفع نمودن مشکالت شهروندان ،دیدارهای چهره به چهره و برنامههای پیشبینی شده
و در دست اجرا درخصوص عفاف و حجاب پرداختند.
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خبرها

 107هزار هکتار از اراضی
شالیکاری گیالن نشا شد

گیالن امروز -مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان با اشاره به
نشای  45درصدی کشاورزان گیالنی گفت 107 :هزار هکتار از
اراضی  238هکتاری گیالن نشا شده است.
ابراهیم اکبر زاده امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در رشت
با اشاره به نشا برنج در  45درصد از سطح اراضی شالیکاری
گیالن اظهار کرد :از  238هزار هکتار اراضی شالیکاری در
گیالن  107هزار هکتار از اراضی شالیکاری توسط کشاورزان
نشاکاری شده است.
وی بر ضرورت استفاده از فرصت جهت نشا اراضی باقیمانده
شالیزاری در گیالن تأکید کرد و افزود :کشاورزان از فرصت
آبوهوای مطلوب فعلی برای کشت مابقی اراضی خود استفاده
و شالیزارهای خود را نشا کنند.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن با تأکید بر
مصرف بهینه کودهای شیمایی در اراضی شالیکاری توسط
کشاورزان گفت :کشاورزان حتماً در مصرف کودهای شیمیایی
به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی توجه داشته باشند.
اکبر زاده با بیان اینکه کشاورزان باید کودهای فسفات و پتاس
را بهعنوان کودهای پایه در موقع آمادهسازی زمین استفاده
کنند ،افزود :کشاورزان باید کود اوره را در زمان نشاکاری،
تغذیهای و همچنین دوران وجین استفاده کنند.
وی خطاب به کشاورزانی که عملیات کشاورزی آنها در مرحله
خزانه گیری قرار دارد بیان کرد :کشاورزان در طول روز ازجمله
نزدیک ظهر اقدام به عملیات هوادهی به خزانه به شیوه پشت
پالستیکی کنند.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی گیالن با اشاره به لزوم بهرهگیری
از منابع آبی موجود در اراضی شالیکاری توسط کشاورزان
تصریح کرد :کشاورزان از منابع آبی موجود نسبت به آب گذاری
اراضی شالیکاری در هفته اول نشاکاری به عمق سه تا پنج
سانتی اقدام کنند تا عالوه بر تأمین آب موردنیاز ،از مصرف
بیشازاندازه علفکشها نیز بکاهند.

شکر به اندازه کافی در انبارهای
گیالن موجود است

گیالن امروز -مدیر شرکت بازرگانی دولتی ایران –گیالن
گفت :تاکنون  ۷هزار و  ۱۵۰تن شکر یارانهای در گیالن توزیع
شده است .به گزارش ایسنا ،یعقوب خزرآیی با بیان اینکه
تاکنون  ۷هزار و  ۱۵۰تن شکر یارانهای در گیالن توزیع شده
است،گفت :از این میزان  ۶هزار و  ۵۰۰تن در کارخانجات و
قنادیهای استان و  ۶۵۰تن هم در اتحادیهها و فروشگاههای
زنجیرهای برای مصرف خانوارها توزیع شد.
وی با اشاره به اینکه روند توزیع شکر یارانهای در گیالن ادامه
دارد ،گفت :پیش بینی میشود  ۲هزار و  ۵۰۰تن شکر دیگر
در گیالن توزیع شود.
مدیر شرکت بازرگانی دولتی ایران – گیالن گفت :قیمت هر
کیلوگرم شکر یارانهای برای فروش در اتحادیهها  ۳هزار تومان و
برای مصرف کننده  ۳تا  ۳هزار و  ۵۰۰تومان تعیین شده است.

لزوم جابه جایی صدخانوار
حاشیه رودخانه های گیالن

گیالن امروز -مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن
گفت :شاخص ملی صدور سند روستایی در کشور  ۴۹درصد
اعالم شده در حالیکه این شاخص در گیالن  ۳۶درصد است.
محمد اکبرزاده با بیان اینکه باید عقب ماندگی در زمینه شاخص
صدور سند روستایی را جبران کرد،گفت :برای این کار در حال
ثبت  ۲۲هزار سند امالک و زمینهای روستایی هستیم.
وی در ادامه با اشاره به لزوم جابجایی  ۱۰۰خانوار ساکن حاشیه
رودخانهها گفت  :بنیاد مسکن به هر یک این خانوارها برای
ساخت خانه جدید  ۱۰میلیون تومان و تامین زمین هم ۱۰
میلیون تومان کمک بالعوض پرداخت میکند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن با بیان اینکه
برای احیای مناطق سیل زده گیالن در سال  ۵۰ ،۹۷میلیارد
ریال اعتبارات ملی دریافت شده است ،افزود :در زمان کنونی
طرحهای بازسازی این مناطق  ۳۵درصد پیشرفت دارد  .محمد
اکبرزاده به ساخت مسکن مهر در گیالن نیز اشاره کرد و گفت
 :پرونده مسکن مهر تا پایان شهریور امسال بسته خواهد شد .
وی با اشاره به اجرای طرح بوم گردی در گیالن افزود  :ساخت
 ۵هزار واحد بوم گردی در استان هدف گذاری شده است که
صاحبان  ۲هزار و  ۷۰۷واحد موافقت اصولی دریافت کردهاند.

جزای نقدی عاقبت شکار حواصیل
خاکستری در گیالن

گیالن امروز -شکارچی حواصیل خاکستری در گیالن به
پرداخت هیجده میلیون ريال جزای نقدی در حق صندوق
دولت محکوم شد .
رضا زمانی رئیس اداره محیط زیست شفت از عموم مردم
درخواست کرد ،با توجه به اهمیت پرندگان در تنوع زیستی
با پیوستن به نهضت فراگیر حراست از منابع جانوری و گیاهی
رسالت خویش را جهت حفظ محیط زیست به اجرا در آورند
و در صورت مشاهده هر گونه تخلف شکار مراتب را به اداره
حفاظت محیط زیست گزارش کنند.
وی با تاکید بر حفاظت روز افزون از پرنده های این شهرستان،
حواصیل خاکستری را از گونه های مهم پرندگان شفت عنوان
کرد و افزود :توسط گزارشات مردمی در حین گشت و کنترل
از مناطق شهرستان به یک شکارچی غیرمجاز که اقدام به شکار
یک قطعه حواصیل خاکستری کرده بود ،دستگیر شد.
زمانی با اشاره به اینکه شکارچی متخلف با ادوات مربوطه به
مرجع قضائی معرفی شد ،خاطرنشانکرد :پس از طی مراحل
قضایی متهم به پرداخت هیجده میلیون ريال جزای نقدی در
حق صندوق دولت محکوم شد.

