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نجات از چوبه دار
به حرمت ماه محرم
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بازگشت ممی به ملوان

احمدزاده:

امسال طالییترین
سال ملوان میشود
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تاالبخواری؛ پدیده ای جدید
در تهدیدات زیست محیطی گیالن
گیالن امروز-عرصه منابعطبیعی در کشور هر روز آب میرود؛ یک روز
جنگلخواری روز بعد کوهخواری و دریاخواری اما اینبار نوبت به تاالبخواری
رسیده است .یکی ازمعضالت تاالبهای استان گیالن دخل و تصرفهایی است
که وجود دارد  .گاهی اوقات این دخل و تصرفها توسط اشخاص حقیقی و
گاهی اوقات نیز توسط ارگانهای دولتی و غیردولتی صورت میگیرد .بهدلیل وقوع
خشکسالی و همچنین نوع رفتار انسانها با محیط زیست بسیاری از تاالبها رو
به خشکسالی رفته و با عقب نشینی از مرز دریا به خشکی وارد شده است .این
مساله منجر شد که اطراف و سواحل این تاالبها محل مناسبی برای کشاورزان
و بومیهای این مناطق ایجاد شود تا این مکانها را بهصورت رایگان و آزادانه به
فعالیتهای مورد نظر خود نظیر پرورش ماهی یا کشاورزی اختصاص دهند .این
تصرفات غیر قانونی بوده است و از آنجا که از سوی افراد ساکن در این محدودهها
صورت گرفته در موارد زیادی بازپس گیری آنها باعث درگیری بین ماموران محیط
زیست و ساکنان این مناطق شده است.
افرادی که چون ساکن این مناطق هستند و شاید سالها از دستاندازیشان به این
نواحی گذشته است ،دیگر آنجا را حق طبیعی خود قلمداد کرده و حاضر به ترک
این مکانها و تحویل آن به سازمان محیط زیست نیستند .در این بین فرمانده
یگان حفاظت محیط زیست گیالن از عزم جدی جهت برخورد با سودجویان و
متخلفانی که قصد تغییر کاربری اراضی به نیت تصرف دارند خبر داد و اظهار
داشت :پدیده تاالبخواری و تصرف غیرقانونی اراضی ،استان گیالن را تهدید
میکند.
ساسان اکبریپور با بیان اینکه وقوع پدیده تاالبخواری در سالهای اخیر در
مجاورت تاالبهای استان گیالن به علت بروز خشکسالی در حال افزایش است
عنوان کرد :انجام گشتها و پایشهای مستمر با هدف کنترل اراضی تحت مدیریت
در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست گیالن قرار دارد .اکبریپور توقیف

 4دستگاه بیل میکانیکی در شهرستان الهیجان توسط پرسنل یگان حفاظت
محیطزیست را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد :این ادوات در  48ساعت گذشته
و پس از انجام گشت و کنترل در مناطق تحت مدیریت و حفاظت شده محیط
زیست استان گیالن توسط پرسنل یگان حفاظت محیط زیست توقیف شدهاند.
وی با بیان اینکه افراد سود جو و متخلف با استفاده از این بیلهای مکانیکی به
امر تغییر کاربری به نیت تصرف اراضی مشغول بودند ابراز داشت :نیروهای یگان
حفاظت محیط زیست گیالن از ادامه فعالیت این افراد به علت عدم ارائه مجوزهای
الزم جلوگیری به عمل آوردند و پرونده مقدماتی نیز برای آنان تشکیل شد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن از تحویل افراد سودجویی که در
الهیجان اقدام به تغییر کاربری اراضی کرده بودند به جهت مراجع قضایی استان
خبر داد و اظهار داشت :مبارزه با متخلفان ،سودجویان و تاالبخواران با تمام توان
در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست گیالن پیگیری میشود.
اکبریپور بسیج تمامی نیروها و عوامل یگان حفاظت محیط زیست گیالن در برابر
تاالبخواران و حمایت قاطع دستگاه قضایی را مورد تأکید قرار داد و گفت :تاالبها
جزء اکوسیستم بینظیر استان گیالن و کشور محسوب میشوند بنابراین حفظ
و صیانت از این میراث ارزشمند همواره در دستور کار محیط زیست قرار دارد.
وی تاالبها را از حیث امور اقتصادی ،گردشگری ،زادآوری جانوران و آبزیان و
ت شده دارای اهمیت فوقالعاده دانست و خاطرنشان کرد:
مهاجرت پرندگان حمای 
هرگونه تعرض و تصرف غیرقانونی و تغییرکاربری این مناطق جرم است بنابراین در
صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک به شدت با افراد سودجو و متخلفان برخورد
میشود .فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیالن اطالعرسانی مردمی در مورد
انجام هرگونه فعالیت تاالبخواری و تغییر کاربری اراضی در سطح استان را مورد
تأکید قرار داد و عنوان کرد :گشتهای محیطبانان برای کنترل و پایش مناطق
تحت مدیریت حفاظت محیط زیست گیالن به صورت مستمر و پایدار ادامه دارد.

در یک پدیده نادر

ذخایر یخی یخچال طبیعی درفک تمام شد
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شرکت شکوفه موتور گیالن
(برادران پور رستگار)

تعمیرات کلیه محصوالت ایران خودرو مرکز تخصصی هایما
رشت  -روبهروی فرودگاه -نمایندگی ایران خودرو  1960تلفن33722300-5 :

تلگرام 0935-400-1960 :

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین
تولیدکننده انواع رنگهای صنعتی و ساختمانی
نشانی:کیلومتر  5جاده رشت انزلی صندوق پستی 43415-1141
تلفن 2166 :و 34422177

فکس34422044 :

پست الکترونیکinfo@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :

محل جديد دفتر
روزنامه گيالن امروز

رشت  -خيابان آيت ا ...احسان بخش (صيقالن  -تختي)

ساختمان توسکا  -طبقه  - 3واحد 2
کدپستي4173738033 :
تلگرام09113874125 :
تحريريه32268113 :
امور آگهي 32268115 :
فكس32268114 :

