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لغو ممنوعیت تردد شبانه در گیالن 
صحت ندارد

گیالن امروز- جانشین رئیس ستاد مدیریت کرونا گیالن با اشاره 
ندارد، گفت: همچنان  تردد شبانه صحت  لغو ممنوعیت  اینکه  به 
بامداد ممنوعیت تردد شبانه در استان گیالن  تا ۳  از ساعت ۲۲ 
به  اشاره  با  نژاد  قاسم  به گزارش مهر، محمود  اعمال خواهد شد. 
مصوبه لغو ترددهای شبانه ستاد ملی مدیریت کرونا، اظهار کرد: با 
توجه به بازتاب های این موضوع در جامعه، تماسی با کمیته امنیتی 
و انتظامی وزارت کشور انجام شد. وی افزود: در این تماس اعالم 
این  نیز در  ناجا  و  نداشته  این موضوع صحت  به هیچ عنوان  شد 
زمینه تکذیبه ای صادر کرده است. قاسم نژاد تأکید کرد: با توجه 
به اینکه این موضوع مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا بوده حتماً لغو 
ممنوعیت تردد شبانه باید مجدداً از سوی همین ستاد انجام شود. 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر این موضوع اعمال نمی شود و 
همانند گذشته ممنوعیت ترددهای شبانه اجرا و اعمال خواهد شد، 
ادامه داد: شهروندان توجه داشته باشند که ممنوعیت تردد شبانه از 

ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد اعمال می شود.

ضربه هایی بدتر از ویالسازی 
به شالیزارهای گیالن

گیالن امروز- مدیر جهاد کشاورزی سیاهکل گفت: خرید و فروش 
به  ناپذیر  برنج، ضربه ای جبران  نکاشتن  با هدف  زمین کشاورزی 
اراضی کشاورزی وارد می کند. محمد کریمی در گفت و گو با ایسنا 
گفت: برداشت محصول در شالیزارهای این شهرستان پایان یافته 
است و در حال حاضر کشاورزان برای پرورش راتون آماده می شوند.
وی افزود: پرورش راتون موجب ارتقای درآمد کشاورزان و میزان 
همه  اینکه  بیان  با  کریمی  می شود.  شهرستان  سفید  برنج  تولید 
تالش ما این است که در جهت حفظ شالیزارها تولید برنج را در این 
اراضی اقتصادی تر کنیم، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش قیمت 
فروش برنج اخیرا افراد بیشتری برای پرورش راتون رغبت هستند و 

این امر منجر به بهبود معاش خانوارهای روستایی می شود.
وی تصریح کرد: در سالهای گذشته کشاورزان پس از برداشت برنج 
معموال مرحله به مرحله برنج را برای فروش به شالکوبی ها می بردند، 
اما اخیرا روند فروش تغییر پیدا کرده است و محصوالت بالفاصله 

پس از برداشت برنج برای فروش به واسطه ها عرضه می شود.
از  برخی  اقتصادی  وضعیت  بودن  ضعیف  دلیل  به  گفت:  کریمی 
کشاورزان شاهد هستیم که برنج ها بالفاصله پس از برداشت فروخته 

می شوند، چون برنجکار بدهکار است و باید قرضش را ادا کند.
وی ابراز امیدواری کرد: در دولت جدید تدابیر ویژه ای برای حمایت 

از برنج کاران اندیشیده شود تا کسی به فکر فروش زمین نباشد.
مدیر جهاد کشاورزی سیاهکل گفت: ساخت و ساز در شالیزارها 
و  شود  می  برخورد  حوزه  این  در  متخلفین  با  و  است  ممنوع 
خوشبختانه شاهد هستیم که ساخت خانه های دوم یا ویالها در 
شالیزارها بسیار کم و حتی در مناطقی به صفر هم رسیده است 
اما متاسفانه خرید و فروش ها همچنان انجام می شود و افرادی هم 

هستند که زمین می خرند و آن را به صورت نکاشت نگه می دارند.
به تدریج  برنج در شالیزار موجب می شود که  وی گفت: نکاشتن 
اگر چند سال  و  بدهد  از دست  را  زمین حالت حاصلخیزی خود 
بگذرد دیگر نمی توان در آن برنج کاشت و سود جویان با استفاده 
از این موضوع در حال ضربه زدن های پنهان و حتی مخرب تر زا 
ویالسازی به شالیزارها هستند. کریمی تصریح کرد: برخی از دهیاران 
نسبت به حفظ شالیزارها برای تامین امنیت غذایی کشور آگاهند و 
در این خصوص حساسیت به خرج می دهند و با متخلفین همکاری 
نمی کنند اما متاسفانه دهیارانی هم داریم که خود بنگاه معامالتی 
دارند و خرید و فروش زمین را به افراد غیر بومی انجام می دهند. 
وی تاکید کرد: ضروری است برای حفاظت از شالیزارها و اراضی 
ارزشمند باغی عزم ملی داشته باشیم زیرا این خاک ارزشمند برای 
تولید محصوالت کشاورزی از جمله برنج که محصولی استراتزیک 

است،باید برای آیندگان حفظ شود.

اجرای طرح ممیزی الکترونیک 
امالک رشت

گیالن امروز- سرپرست شهرداری رشت گفت: در تالش هستیم 
با برطرف شدن موانع، طرح ممیزی الکترونیک امالک این شهر 
بهارمست سرپرست  علی  کنیم.  آغاز  امسال  مهر  دوم  نیمه  از  را 
مهمترین  از  یکی  امالک،  ممیزی  طرح  گفت:  رشت  شهرداری 
که  است  هوشمند  شهر  ایجاد  برای  رشت  شهرداری  اقدامات 
اطالعات امالک مناطق مختلف این شهر در سامانه ای که به این 
در  مختلف  مناطق  و  کمبود محالت  و  ثبت  یافته  اختصاص  کار 
خصوص فضای ورزشی، آموزشی و فضای سبز بررسی شده و در 
بیان  با  او  استفاده خواهد شد.  برنامه ریزی طرح های شهرسازی 
اینکه سامانه ها و اپلیکیشن های مورد نظر به زودی به شهروندان 
شهر رشت اعالم خواهد شد، افزود: مردم این شهرستان عالوه بر 
اعتراض های  می توانند  خود،  شخصی  ملک  اطالعات  کردن  وارد 
خود را هم در این سامانه ها ثبت و پاسخ را به صورت الکترونیک 

دریافت کنند.
سرپرست شهرداری رشت، کاهش تردد مردم در ادارات شهرداری، 
صرفه جویی در وقت و هزینه و کاهش ترافیک شهری را از مزایای 
اجرای طرح الکترونیک ممیزی امالک در این شهرستان عنوان کرد.

قطعی چهار ماهه تلفن ثابت 
مشترکان هفت روستای املش

گیالن امروز- تلفن ثابت مشترکان ۷ روستای شهرستان املش از 
اردیبهشت ماه تاکنون قطع است.

گفت:  املش  شهرستان  مخابرات  اداره  رئیس  پور،  جانی  محمد 
املش  مرکزی  بخش  در  سورکوه  روستای  مخابرات  ساختمان 
اردیبهشت ماه امسال بر اثر اتصال سیم های برق داخل ساختمان 
مخابراتی  تاسیسات  تخریب  سوزی  آتش  این  و  شد  حریق  دچار 
داخل ساختمان را در پی داشت که بدنبال آن شماره تلفن های ثابت 
ساکنان ۷ روستای سورکوه، کهنه گوراب، استادکالیه، شیخ آباد، 

گواسرای علیا و سفلی و چهارده سفلی در املش قطع شده است.
او افزود: برای حل این مشکل تاکنون با ۲ و نیم میلیارد تومان هزینه 
۵ کافوی فیبر نوری در این روستا ها نصب شد و فقط مشکل تامین 
سیم خط انتقال برای روستای چهارده سفلی باقی مانده که تا ماه 

آینده این مشکل هم رفع خواهد شد.
مخابرات  پوشش  تحت  روستا  ساکن ۷  ثابت  تلفن  مشترک  هزار 

روستای سورکوه شهرستان املش هستند.

سدیکهازبلعیدنبیتالمالسیرابنمیشود
گذشت  و  میلیاردی  اعتبارات  وجود صرف  با  شفارود  سد  امروز-  گیالن 
بهره برداری  تا  نیمه راه  در  همچنان  آن  اجرایی  عملیات  آغاز  از  چندساله 
قرارگرفته و صدای ذینفعان را در می آورد تا جایی که حامیان محیط زیست 
با آبگیری این سد  معتقدند جنگل های زیادی اکنون از بین رفته و یقیناً 

زیرآب می رود.
به گزارش فارس ، با تالش وزارت نیرو، مقامات 
استان و شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن، 
عملیات اجرایی ساخت بدنه سد مخزنی شفارود 
فاینانس  بین المللی  تسهیالت  از  استفاده  با 

خارجی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ آغاز شد.
دیرینه  آرزوهای  از  که  مذکور  طرح  اجرای  با 
مردم و کشاورزان شالی کار غرب گیالن بوده و 
آب مطمئن  تأمین  هست، شرایط الزم جهت 
و  صنعت  شرب،  کشاورزی،  بخش های  برای 

محیط زیست فراهم می شود.
منطقه  گیالن  غرب  در  شفارود  مخزنی  سد 
پونل رضوانشهر بر روی رودخانه شفارود و در 
و  رضوانشهر  شهرستان  کیلومتری   ۲.۵ فاصله 
۶۵ کیلومتری کالن شهر رشت احداث می شود.

رضوانشهر،  شهرستان های  شرب  آب  تأمین 
میزان  به   ۱۴۲۵ افق  در  تالش  و  سر  پره 
آب  تأمین  سال،  در  مترمکعب  میلیون   ۲۳.۱
کشاورزی به میزان ۳۲.۹ میلیون مترمکعب در 
میلیون  میزان ۱۰  به  تأمین آب صنایع  سال، 
)دو  برق آبی  انرژی  تولید  سال،  در  مترمکعب 
واحد نیروگاهی هرکدام به ظرفیت ۲.۳ مگاوات 
توسعه  فصلی،  سیالب های  کنترل  ساعت(، 
ازجمله  منطقه  در  اشتغال زایی  و  آبزی پروری 

اهدافی است که در طرح احداث سد شفارود، هدف گذاری شده است.
عملیات اجرایی سد و سازه های جانبی آن بر اساس قرارداد تأمین مالی و 

اجرای سد شفارود از فروردین ۱۳۹۳ آغازشده و همچنان نیز ادامه دارد.
اما طبق قرارداد سد و نیروگاه شفارود باید در سال ۹۷ به اتمام می رسید 
استاندار هنوز در حد  به گفته  بلکه  راه اندازی نشده  اینکه  نه  تاکنون  ولی 
۵۷ درصد پیشرفت عمرانی داشته و هیچ اقدامی برای بخش نیروگاهی آن 

انجام شده است.
مسؤوالن استان گیالن در آخرین اظهارنظر خود مدعی شده اند که پایان سال 
۱۴۰۰ سد شفارود آبگیری می شود اما آنچه واضح است اینکه قرارداد احداث 
سد به پایان رسیده و طرف خارجی نیز عمده تعهدات مالی خود را انجام داده 

اما سد به مرحله آبگیری نرسیده و به زمان بهره برداری فاصله معنادار دارد.
در فرآیند احداث ساختمان سد نیز بارها و در ادوار مختلف کمبود منابع 
اعتباری، عدم تخصیص به موقع آن و همچنین معوقات حقوق و دستمزد 

کارگران دیده و شنیده شده و برای آن مسکن هایی تجویزشده که کارساز 
نبود است.

مجلس  در  ماسال  و  رضوانشهر  طالش،  مردم  نماینده  محمدیاری،  حسن 
درصد   ۵۰ تاکنون  شفارود  سد  است  گفته  دراین باره  نیز  اسالمی  شورای 

پیشرفت فیزیکی دارد.
همکاری  به ضرورت  اسالمی  شورای  مجلس  در  بزرگ  تالش  مردم  وکیل 
سازمان منابع آب با مردم منطقه تأکید کرده و خواستار عزم و اهتمام جدی 

آن ها در جهت اتمام سد واکسیناسیون شده است.
محمد یاری که در مجلس بارها شفارود را فریاد زده و خواستار پاسخگویی 
وزرای نیرو شده در گفت وگو با فارس گفته است در حال حاضر حدود پنج 
ماه کارگران سد شفارود در شرایط کنونی حقوق و دستمزد خود را دریافت 

نکرده اند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با در نظر گرفتن تمامی 
تبعات اجتماعی که بالتکلیفی سد شفارود داشته خبر داده که در خصوص 

ساماندهی سد و جوانب آن با رئیس جمهوری نیز مکاتباتی را داشته است.
به گفته محمدیاری هم کار در سد شفارود خوابیده است و هم کارگران 
حقوق خود را دریافت نکرده اند و این مسئله زیبنده نظام اسالمی نیست و 

بسیار موجب رنج و خاطر است.
جدای از عدم اتمام و فریادهای کارگران و ذینفعان سد شفارود، معضالت و 
چالش های زیست محیطی و عواقبی که احداث سد به دنبال خواهد داشت، به 

موضوع ترند در محافل سیاسی امنیتی و اجتماعی تبدیل شده است.
با  مرتبط  سمن های  و  مردمی  گروه های 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیز  محیط زیست 
مطالعات  شفارود  سد  احداث  در  گفته اند  فارس 

کارشناسی دقیقی انجام نشده است.
حامیان محیط زیست معتقدند جنگل های زیادی 
سد  این  آبگیری  با  یقیناً  و  رفته  بین  از  اکنون 
زیرآب می رود و یا این وضعیت کلی از منابع تولید 
اکسیژن خالص را در استان از دست خواهیم داد.

از  اقلیم  تغییر  نهایتاً  و  طبیعت  در  دست کاری 
رود،  شفا  سد  احداث  پی  در  که  است  عواقبی 
حامیان محیط زیست را بی نهایت نگران کرده اما 
در کنار بی انضباطی در احداث آن، تاکنون به این 

دغدغه ها توجهی نشده است.
دستگاه های نظارتی و قضایی نسبت به عدم اقدام 
و  دهند  انجام  را  الزم  پیگیری  قرارداد  به موقع 
همچنین می طلبد از ابزارهای قانونی خود برای 
استفاده  پروژه  انجام  مختلف  ابعاد  شدن  روشن 

کنند.
آن،  ماندن  ناتمام  شفارود،  سد  احداث  موضوع 
و  سدسازی  کارگاه  در  کارگران  درماندگی 
و  ملی  پروژه  این  به  نسبت  انتقادهای مسؤوالن 
شائبه هایی که فرایند احداث سد مطرح می شود، 
چاه کن  و  آقاسی  میرزا  حاج  روایت  از  مصداقی 
آب  من  برای  چاه  این  اگر  می گفت  که  هست 

نداشته باشد برای تو که نان دارد«
موضوع سدسازی در گیالن اگر بد باشد یا خوب و اگر متناسب با اقلیم یک 
منطقه باشد یا نباشد، نباید صرفاً برای تحمیل هزینه به بیت المال باشد و 

درگذر زمان پیوسته یک معضل اجتماعی برای مردمان منطقه ایجاد کند.
امروزه برخورد قاطع و بی تعارف دستگاه های نظارتی در استان و کشور نسبت 
به مسببان آنچه در شفا رود روی داده از مطالبات اصلی و به حق است که دیر 

یا زود باید در محاکم قضایی مطرح و رسیدگی شود.
ناتمام ماندن سد، تضییع حقوق کارگران سد  صرف هزینه از بیت المال و 
مجموعاً  و  امنیتی  و  اجتماعی  بزرگ  و  کوچک  چالش های  بروز  شفارود، 
مشکالت و موانعی که در پی هرگونه ترک فعلی در اجرای این سد صورت 
گرفته دستگاه قضایی و دادستانی به عنوان مدعی العموم باید وارد میدان شود 
و با ترک فعل ها و مسببان آن برخورد قاطع کند چراکه اصلی ترین راه زنده 
کردن بیت المال و متجاوزین به حقوق عامه همان اعمال و اجرای قانون است.

معرفی بدون مماشات ترک فعل  رؤسای اتحادیه ها و اتاق اصناف گیالن به دستگاه قضا
گیالن امروز- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن با اشاره به 
گفت:  آستارا،  نان  و  آرد  در حوزه  متخلفان  با  گرفته  برخوردهای صورت 
به  کرده اند  کم کاری  آستارا  شهرستان  نان  و  آرد  موضوع  در  که  افرادی 
دادستان کل استان معرفی شده اند و پس ازاین بدون مماشات با ترک فعل 
به دستگاه قضایی  اتاق اصناف گیالن همانند آستارا  و  اتحادیه ها  روسای 

گزارش خواهد شد.
فرهاد دلق پوش در گفت وگو با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به بحران 
حوزه آرد و نان در شهرستان مرزی آستارا، اظهار کرد: مسؤولیت کارگروه 
آرد و نان در شهرستان ها بر عهده فرمانداران بوده و این چالش و بررسی 
وضعیت پیش آمده طی هفته گذشته به فرمانداری این شهرستان گزارش 

شده است.
وی بر لزوم همکاری همه جانبه در مدیریت بهینه و صحیح آرد و نان در 
شهرستان آستارا تأکید کرد و افزود: همه دستگاه ها باید با کارگروه آرد و 
نان در شهرستان همکاری کنند و نقش اتاق اصناف و اتحادیه نانوایان در 

این زمینه بسیار پررنگ است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیالن با بیان اینکه در جهت 
اداره تذکر داده شده،  به رئیس  نان  و  آرد  به وجود آمده در حوزه  بحران 
نانوایان  اتحادیه  اقدامات  که  است  به گونه ای  پیش آمده  وضعیت  گفت: 
ندارد  همخوانی  صمت  باسیاست های  اصناف  اتاق  همچنین  و  شهرستان 
دلق پوش  است.   نشده  مرتفع  است چراکه هنوز مشکالت  انتقاد  و محل 
با اشاره به ترک فعل های صورت گرفته در بخش آرد و نان در شهرستان 
آستارا  شهرستان  نان  و  آرد  موضوع  در  که  افرادی  افزود:  آستارا،  مرزی 
کم کاری کرده اند به دادستان کل استان معرفی شده اند و پس ازاین بدون 
مماشات با ترک فعل روسای اتحادیه ها و اتاق اصناف گیالن که به وظایف 
ذاتی خود عمل نکنند همانند آستارا به دستگاه قضایی گزارش خواهد شد.

وی با اشاره به برخوردهای صورت گرفته در شهرستان آستارا با متخلفان، 
اعمال  تخلفات  و  کم کاری ها  نوع  این  برای  قانون  اساس  بر  کرد:  بیان 
جریمه ها و وضع تعزیرها ناکافی است و تنها راه ممکن ورود دستگاه قضا و 

تشکیل پرونده برای این متخلفان با جرائم اختالل در بازار و نظام اقتصادی 
است.

نان وجود  اینکه در حال حاضر  به  اذعان  با  رئیس سازمان صمت گیالن 
دارد منتها صفوف بسیار طوالنی است، گفت: برخی از نانوایی ها نان تولید 

نمی کنند و بعضاً نیز آرد را خارج از شبکه توزیع هدایت می کنند.
دلق پوش با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کاال به ویژه آرد و عوامل اخالل گر 
نانوایی بدون مجوز حق تعطیلی  افزود: هیچ  یک بحث بسیار مهم است، 
خودسرانه را ندارد و  از مصادیق بارز ترک فعل هست و اتحادیه نانوایان و 

اتاق اصناف موظف به بازرسی و رسیدگی به این موضوعات هستند.
سوء  به  مربوط  پیش آمده  بحران  از  مهمی  بخش  اینکه  به  اذعان  با  وی 
مدیریت های صنفی است، بیان کرد: بخش مهمی از کوتاهی های پیش آمده 
تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  سپس  و  اصناف  اتاق  اتحادیه،  به  مربوط 
شهرستان است و قطعاً با این کم کاری ها برخورد شده و هیچ گاه از کسانی 

که با نان مردم منطقه بازی می کنند، نخواهیم گذشت.

ویالهای سیراب در روستاهای کم آب آستارا
گیالن امروز- قامت سبز درختها به خاک می افتد و بناهایی از جنس سنگ 
و سیمان و آهن به جای آنها قد علم می کند ، ساختمانهایی که گرچه شاید 
تنها سه ماه از سال رنگ آدمیزاد به خود ببیند اما با استخر و جکوزی هایشان 

آب فراوانی را سر می کشند.
افزایش ساخت و ساز ویالهای مجهز به استخر، سونا و جکوزی در روستاهای 
آستارا، از نظر کارشناسان یکی از دالیل مصرف بی رویه و کمبود آب  و در 

برخی موارد از علل تخریب اراضی ملی و جنگلی است.
شهرستان مرزی آستارا در میان دریای خزر و رشته کوه های سرسبز البرز، از 
روستاهای جنگلی زیبایی برخوردار است و جاذبه های طبیعی و گردشگری 
مناطق روستایی این شهرستان، افراد متمکن غیربومی را به ویالسازی در 

طبیعت ترغیب می کند.
از تونل حیران رد  وقتی از سمت استان اردبیل به مقصد گیالن و آستارا 
می شوید، از پیچ و خم گردنه های حیران تا شهر زیبای آستارا، روستاها و 
سکونتگاه های بسیاری به چشم می خورد که در اغلب آنها ویالهای بزرگ و 

کوچک با سقف ها و نماهای رنگی خودنمایی می کند.
آستارا از جمله شهرستان هایی است که قیمت زمین در شهرها با روستاهای 
آن تفاوت چندانی ندارد و بهای اغلب زمین های روستایی به علت طبیعت 
زیبا و روح نواز از اراضی شهری بیشتر است و  با وجود مشکل کم آبی در 

روستاها  تب ویالسازی  در مناطق روستایی فروکش نمی کند.
ارتباط کم آبی روستاها با ویالسازی ها

مدیر شرکت آب و فاضالب آستارا افزایش ویالسازی و انشعابات غیرمجاز را 
علت افت فشار یا قطعی آب در برخی روستاها اعالم کرده و تدبیر و همکاری 

دستگاه های مرتبط را برای اصالح این رویه خواستار شده است.
علیرضا ملکی نژاد، تعداد  ۲۳ دهنه چشمه، ۳۷ واحد مخزن، ۲۰ ایستگاه 
پمپاژ و ۱۱۳ کیلومتر خط انتقال را از تاسیسات آبرسانی روستاهای آستارا 
برشمرده و گفته است که خرید و نصب دستگاه های پمپ و لوله گذاری ها 
از خدمات شرکت برای پایداری شبکه توزیع آب روستاهاست اما مصارف بی 

رویه بخصوص در ویالها موجب کمبود آب می شود.

وی با اشاره به این که شرکت آب و فاضالب آستارا ۸۹ هزار مشترک آب 
دارد و روزانه ۳۵ هزار متر مکعب آب در تصفیه خانه این شهرستان تصفیه و 
مصرف می شود خاطرنشان کرد: در صورت اجرای طرح آبرسانی از رودخانه 
چلوند، مشکل کمبود آب برطرف خواهد شد اما تا محقق شدن آن، باید برای 

پایداری آب روستاها مصارف بی رویه حذف شود.
فرمانده سپاه ناحیه آستارا نیز با اعالم اینکه عوامل این نهاد در حوزه امر به 

معروف و نهی از منکر، به منکرات جدیدی نظیر کوه خواری و ساحل خواری 
ناشی از ویالسازی برخورد کرده اند، ویالهای ساخته شده در کوهستان ها را 

مصداق کوه خواری دانست.
سرهنگ پاسدار بهزاد قنبری گفت: اهالی برخی روستاها از نبود یا کمبود آب 

گالیه می کنند و اغلب این مشکل ناشی از افزایش جمعیت روستاها به علت 
ویالسازی هاست و متاسفانه امکانات زیرساختی روستاها از جمله آب و شبکه 

توزیع آن، جوابگوی افزایش جمعیت نیست.
وی ادامه داد: وقتی صاحب ویال در ساختمان آن سونا و جکوزی می سازد و 
چند برابر روستائیان آب مصرف می کند، بی شک روستاها که از نظر منابع 

و امکانات محدودیت دارند، دچار کم آبی خواهند شد.
به عقیده او بسیاری از روستائیان برای ساخت خانه در زمین هایشان در پیچ 
و خم اداره ها، ماده واحده ها و مقررات گرفتار شده و از ساخت و ساز منصرف 
و ناامید می شوند اما افرادی از سایر شهرستان ها آمده و در کوهستان ها و 

روستاهای آستارا ویالهای آنچنانی را به راحتی می سازند.
فرمانده سپاه آستارا به تخریب نوار ساحلی دریای خزر نیز اشاره و اضافه 
کرد: برخی افراد بخشی از ساحل را قُرق کرده اند و متاسفانه افراد دیگری 
هم به آن مناطق می آیند و زمینه برخی منکرات را ایجاد می کنند و عالوه 
بر ادارات مسئول، باید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با جدیت با ساحل 

خواری و تخریب اراضی ملی مقابله کند.

هشدار مسئوالن به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی
ویالسازی عالوه بر تشدید کم آبی روستاها، اغلب به دلیل قرار گرفتن در 

طبیعت، سبب تخریب منابع ملی نیز می شود.
در همین رابطه رئیس دادگستری آستارا با هشدار نسبت به تغییر کاربری 
غیرمجاز اراضی تاکید کرد: هرگونه تغییر کاربری باید طبق قانون باشد و 
ساخت و سازها در داخل طرح  هادی و بعد از اخذ مجوزها انجام شود و در 

غیر این صورت باید توسط دستگاه های متولی تخریب و قلع و قمع شود.
عباس جاذب اظهار داشت: برای پنج فقره ساخت و سازهای غیرمجاز در 
اراضی پشت باغ پرندگان در نوار ساحلی، حکم تخریب و قلع و قمع صادر 
شده و انشعابات آب، برق، گاز و تلفن بناهای غیرمجاز این منطقه قطع شده 
است ، ضمن این که جلوی هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز جدید مجاز در 

این اراضی گرفته و لوازم آنها توقیف خواهد شد.
پیشتر فرمانداری آستارا نیز از بخشداران، شهرداران و دهیاران خواسته بود 
مطابق قانون با هر گونه ساخت و ساز و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در 

شهرها و روستاهای این شهرستان برخورد کنند.
در  تخلف  پرونده  گذشته ۲۰۵  سال  در  آستارا  فرمانداری  اعالم  اساس  بر 
با  ها  بخشداری  در  تخلف  پرونده  و ۷۵  لوندویل  و  آستارا  های  شهرداری 
موضوع ساخت و ساز غیرمجاز تشکیل شده اما پیگیری های قضایی در حوزه 
ساخت و ساز غیرمجاز کم است و باید بخشداران، دهیاران و شهرداران به 
این امر حساسیت بیشتر داشته باشند و دستگاه قضا و نیروی انتظامی نیز 

همکاری کند.
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار آستارا، فلسفه تشکیل کمیسیون 
ماده ۱۰۰ شهرداری ها را جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی و فاقد 
جهت  آستارا  شهر  تفصیلی  طرح  اجرای  بر  و  دانسته  فنی  استانداردهای 

جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز تاکید کرده است.
کامبیز لقمانی با ابراز تاسف از این که  سال های گذشته بخشی از اراضی 
کشاورزی آستارا تغییر کاربری غیرمجاز یافته است افزود : مساعدت بیشتر 
مسئوالن و نهادهای ذیربط در برخورد با عوامل تغییرکاربری غیرمجاز زمین 
برای  گاز  و  برق  متولی آب،  و دستگاه های  است  های کشاورزی ضروری 
واگذاری انشعاب به ساخت و سازها، باید استعالمات الزم را از شهرداری ها 

اخذ کنند.
به نظر می رسد بخش های اداری مختلف در آستارا به وظایف خود در صیانت 
اراضی ملی و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز به خوبی واقف هستند و 
شاید در حوزه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سهل انگاری صورت گرفته 
باشد اما این اداره، رتبه نخست صیانت از اراضی ملی را در استان گیالن دارد.


