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جوان گیالنی به سه بیمار
زندگی دوباره بخشید

گیالن امروز -مسئول بیماری های خاص دانشگاه
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن
گفت :اهداء اعضای جوان  18ساله در این استان،
جان سه بیمار نیازمند به پیوند عضو را نجات داد.
به گزارش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی گیالن ،محمدرضا حسین زاده افزود :اهداء
عضو سید احمد عباسیان  18ساله اهل بخش
کالچای شهرستان رودسر که به علت تصادف در
بیست و دوم فروردین ماه جاری ،دچار مرگ مغزی
شده بود ،با رضایت خانواده جان سه بیمار را نجات
داد.
وی اظهار داشت :دو کلیه این جوان دچار مرگ
مغزی در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت به دو
بیمار پیوند زده و کبد او نیز برای پیوند به بیمار
نیازمند دیگری به بیمارستان شیراز منتقل شده
است.
این دومین مورد اهدا عضو در سال  97در استان
گیالن است.
پارسال ،خانواده  31متوفی در گیالن برای اهدای
عضو عزیزانشان اقدام کردند.
اعالم رضایت برای پیوند اعضاء از سال  1387در
گیالن انجام گرفت؛ اولین اهدای عضو در گیالن
توسط خانواده باربد چمن زیبای ،کودک چهار ساله
برای نجات جان یک بیمار کلیوی انجام شد.

عکاس گیالنی برنده دریافت
مدال طالی آساهی شیمبون شد

گیالن امروز -اثر محمدحسن امینی عکاس گیالنی،
برنده مدال طالی فستیوال  2018آساهی شیمبون
ژاپن و برگزیده عکس phil Harmonia
قرقیزستان شد.
عکس یاد شده مربوط به شیرخوارگان حسینی است
که در  2فستیوال پذیرفته شده است.
محمدحسن امینی متولد سال  1345در رشت
و عضو اصلی انجمن عکاسان ایران و عضو هیات
موسس انجمن عکاسان رشت است .او سال 2010
نیز برنده کسب مدال طالی آساهی شیمبون شده
بود و برگزیده فستیوال جهانی تایوان ،اسلواکی،
لیتوانی و ازبکستان در سال های مختلف است.
جشنواره رایگان عکس آساهی شیمبون به عنوان
یکی از بزرگترین جشنواره های عکاسی جهان
شناخته می شود که توسط انجمن عکاسی ژاپن،
موسسه انتشاراتی آساهی شیمبون اجرا و در
شهرهای توکیو ،ناگویا ،اوزاکا و سایر شهرهای بزرگ
ژاپن برگزار می شود.

دار و دسته ونیزی
به رشت می آیند

گیالن امروز« -دار و دستهی ونیزی» با کارگردانی
مازیار سیدی از اول اردیبهشت در تماشاخانه هامون
رشت روی صحنه میرود.
دار و دستهی ونیزی براساس نمایشنامهی
«غلتشنها» ،نوشتهی کارلو گولدونی توسط مازیار
سیدی و میالد اخگر نوشته شده است.
دار و دستهی ونیزی کاری از گروه تئاتر لیو رشت
است .محمدحسن معجونی هنرمند مطرح عرصه
تئاتر کشور مشاور کارگردان و طراح صحنهی این
نمایش است.
بازیگران این نمایش براساس حروف الفبا عبارتند از
 :الناز برازش ،آنا پورصدراله ،کیمیا توکلنیا ،فرانک
زعمات ،سینا صیام ،مجتبی علیپور ،احمدرضا
مقدسی ،مهتاب محبوب ،مریم نژاد ،سوفیا
معصومزاده ،امین ناطقی ،مهیار ندایی و مازیار سیدی.
این نمایش از  1اردیبهشت ،ساعت 18:30در
تماشاخانه هامون رشت واقع در خیابان سعدی،
کوچه فرقانبین ،جنب ساختمان هاللاحمر ،کوچه
نوروزی به روی صحنه می رود.
عالقهمندان میتوانند جهت تهیه بلیت این نمایش
به سایت  www.haftsaz.comمراجعه کنند.

مهار آتشسوزی کارخانه
فوالد آناهیتا
در شهر صنعتی رشت

گیالن امروز -کارخانه فوالد آناهیتا در شهر صنعتی
رشت طعمه حریق شد.
این آتش سوزی در ساعت  ۹:۳۵دقیقه دیروز ۲۶
فروردین به آتش نشانی شهر صنعتی رشت اطالع
داده شد که سریعا  ۲خودروی اطفایی از آتش نشانی،
یک خودرو از کارخانه فومن شیمی به همراه  ۷آتش
نشان به محل حادثه اعزام شدند.
محل آتش گرفته چیلر بوده که به علت وجود مواد
قابل اشتعال همچون پشم شیشه و پالستیک شعله و
دود شدید از آن متصاعد می شد.
با تالش آتش نشانان از سرایت به سقف شرکت
پیشگیری شد و آتش در همان مکان پس از زمانی
بالغ بر  ۲ساعت اطفای کامل گردید.
خوشبختانه این حریق خسارت جانی نداشت و
خسارت مالی آن نیز در دست بررسی است.

{گیالن زمین}
هادی حق شناس مطرح کرد:

تنها  ۱۰درصد کسانی که مقابل صرافی ها صف میکشیدند خریدار واقعی بودند
گیالن امروز -یک کارشناس اقتصادی معتقد است که تصمیم دولت برای یکسان سازی
نرخ ارز  ،تصمیمی راهبردی و دقیق است و میتوان انتظار داشت که با نظارت و مدیریت
بانک مرکزی قیمت دالر نیز به سمت واقعی شدن میل کند.
به گزارش خبرآنالین ،هادی حق شناس در گفتوگویی با تاکید بر اینکه تحوالت بازار ارز
باید از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد ،گفت :واقعیت اینجاست که ارز در تمامی کشورها
متاثر از عوامل سیاسی و اقتصادی تعیین قیمت می شود ،اما اگر دولت اجازه تعدیل نرخ
ارز متناسب با تورم سال های  ۱۳۹۳تا  ۱۳۹۶را می داد ،امکان جهش یک باره قیمت ارز
در ماه های پایانی سال گذشته و امسال از میان می رفت.
وی یکسان سازی نرخ ارز را مطالبه مهم اقتصاد از دولت دانست و گفت :هر چند می
توان بر سر واقعی بودن یا نبودن نرخ  ۴۲۰۰تومان برای هر دالر بحث کرد ،اما الزم است
دقت کنیم که رفتار دولت در یکسان سازی نرخ ارز رفتاری درست و راهبردی بود و با هر
منطق اقتصادی می توان بر صحت این تصمیم تاکید نمود.
حق شناس با اشاره به اینکه وقتی اصل ماجرا یعنی یکسان سازی نرخ ارز از نظر اقتصادی
مهر تایید می گیرد می توان بر فرعیات بحث کرد ،ادامه داد :به عنوان مثال در این شرایط
یکسان سازی نرخ ارز مبنایی برای عمل دولت در سال های آینده خواهد بود .حال می
توان انتظار داشت که با نظارت و مدیریت بانک مرکزی قیمت دالر نیز به سمت واقعی
شدن میل کند.
اقتصاد توصیه اخالقی نمیپذیرد
او گفت :ارز چند نرخی خود عامل ایجاد رانت و فساد در اقتصاد است و اتفاقا همین بستر
زمینه ظهور دالالن را در اقتصاد فراهم میکند.
حق شناس در توضیح این مطلب افزود :داللی و رانت خواری به لحاظ اخالقی امری
مذموم و ناپسند است ،اما باید به این نکته توجه کرد که این امر اخالقی ناپسند به دلیل
نبود سیاست های شفاف ،در جامعه رواج می یابد .از این رو می بینیم که عده ای با سوء
استفاده از موقعیت ،در قامت صرافان بی مجوز و غیر مجاز یا حتی صرافان با مجوز اما
بدون پایبندی به قانون بر موج سوار می شوند و اقتصاد کشور را تحت فشار قرار می دهند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد :وقتی سیاست ها خود زمینه را برای ظهور این دست
افراد فراهم می کند ،نمی توان توقع داشت که افراد صرفا به دلیل پایبندی به آموزه های

اخالقی دست از تنش آفرینی بردارند .ماهیت اقتصاد توصیه اخالقی نمی پذیرد از این
رو بیش از آنکه نقش آفرینی صرافان غیر مجاز و دالالن در این عرصه مهم باشد ،شکل
سیاستگذاری اهمیت دارد چرا که با از بین رفتن بستر رانت ،این ها دیگر مجالی برای
بروز و ظهور نمی یابند.
نوبت بازار ارزی است
حق شناس گفت :دولت و بانک مرکزی سال قبل با جدیت به ساماندهی موسسات مالی
و اعتباری غیر مجاز ورود کردند و البته از این ناحیه نیز در فشار سنگینی قرار گرفتند اما
نتیجه بی تردید شفاف شدن وضعیت بازار پولی کشور است .حاال نیز با ساماندهی صرافی
های غیر مجاز الزم است ساماندهی بازار ارزی را در دستور کار قرار دهد.
او چنین نتیجه گیری کرد که در این بازار حذف ارز چند نرخی از بهترین تصمیمات بوده
است و گفت :در شرایط اخیر دولت رانت موجود در این بازار را هدف گرفت اما الزم است
با تعدیل نرخ دالر و نظارت دقیق بر بازار مانع از شکل یری دوباره این فضا شود.
به گفته وی اگر یکسان سازی نرخ ارز در سال  ۱۳۹۵اتفاق می افتاد ،بازار ارز نمیتوانست
اقتصاد ایران در در مضیقه ای جدی قرار دهد.
او در پاسخ به این سئوال که آیا بانک مرکزی در اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز
تعلل کرده است یا خیر گفت :تصور من این است که با توجه به تالش این نهاد برای
ساماندهی بازار پولی و حذف موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ،در این حوزه احتیاط و
مالحظه بی از اندازه ای به خرج داده است.
وقتی اعتماد از دست میرود
او با اشاره به اینکه صف های طویل مقابل صرافی ها خود نشان از بی اعتماد شدن مردم
به آینده اقتصاد داشت ،گفت :از میان کسانی که مقابل صرافی صف می کشیدند تنها ۱۰
درصد خریدار واقعی بودند و بقیه با هدف سرمایه گذاری به این بازار هجوم برده بودند.
این کارشناس اقتصادی پیش بینی کرد در ماه های پیش رو نتایج سیاست یکسان سازی
نرخ ارز با بازگشت آرامش به بازار آشکار می شود.
حق شناس گفت :به نظر می رسد کسانی که در قیمت های باال دست به خرید دالر زدند
و حتی کسانی که با در شرایط کنونی به منظور سرمایه گذاری وارد بازار ارز می شوند با
زیان هنگفتی روبرو خواهند شد.

نقاشی های دیواری تاریخی گیالن یک به یک محو میشوند
مرضیه ضامن
نقاشی های دیواری بقعه های گیالن مربوط به دوره تاریخی قاجاریه یک به یک محو
می شوند؛ این خبر مدتی است که دغدغه مندان تاریخ و فرهنگ استان را به خود
مشغول کرده و گروه های مردم نهاد را به سمت و سوی حفاظت ،مرمت و احیای این
میراث فرهنگی گسیل داشته است .در هیاهوی فضای مجازی ،خبر یادشده داغ شد
و درهمین بین فراخوان برگزاری تور تاریخی هشدار ،معرفی و بازدید از نقاشی های
دیواری عصر قاجار بقاع شرق گیالن به طور خودجوش از سوی مجمع اسالمی فرهنگیان
گیالن صادر و گروه ایرنا نیز
بمنظور بررسی این دغدغه،
با این گروه از دغدغه مندان
همراه شد.
استقبال از این تور شایان
توجه بود؛ چهره های
شناخته شده در میان
مخاطبان تور کم نبودند و
در معرفی اعضا مشخص
شد جمعی از اعضای هیات
علمی دانشگاه ،مرمتگران،
خبرنگاران،
پژوهشگران،
دانشجویان رشته های
مختلف فرهنگی ،هنری و
مدیران دستگاه های مختلف
استان این تور را همراه شده
و رشت را به سوی شرق
گیالن پشت سر گذاشتند.
همچنان که اتوبوس در میان
شالیزارهای وسیع روستای
لیچا از توابع بخش لشت
نشا حرکت می کرد تا به
نخستین بقعه با نقاشی های
قجری برسد ،مینو خاکپور عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ شعبه رشت ،در
میانه راه ،میکروفون را به دست گرفت و توضیح داد :بخش عمده ای از نقاشی های
دیواری تاریخی بقاع استان از بین رفته و باید کوشید تا مردم را نسبت به حفظ  ،احیا
و مرمت هوشیار کرد.
وی توضیح داد :بخش اعظم نقاشی ها به سبب ناآگاهی از سوی مردم و با هدف
سانسور ،تخریب شده بدین شکل که مثال شنیده اند که چهره معصومان نباید دیده
شود و بر همین اساس در جاهایی چهره حضرت عباس (ع) را با اشیا مختلف مخدوش
کرده اند یا در جاهایی هیبت های برهنه انسان را در گذر از پل صراط با اشیاء تیز
خراشیده اند.
اتوبوس به موازات بقعه چوبی امامزاده آقا سید محمد یمنی روستای لیچا ایستاد و
خاکپور حین بازدید توضیح می داد که متاسفانه مرمتگران میراث فرهنگی نیز بطور
کامل آموزش ندیده اند و مرمت ها بصورت غیر تخصصی و با رنگ ها و مواد معماری
امروزی مرمت شده ،بطوریکه بخشی از نقاشی ها به دلیل نوسازی های غیر اصولی و
مرمت های نادرست ،از بین رفته است.
وی ادامه داد :نقاشی های دیواری بقاع گیالن مربوط به زمان قاجار است و همه داستان
های نقاشی شده برگرفته از روایت های اسالمی است اما داستان های یک هزار و 300
سال پیش توسط نقاشان این نقاشی های دیواری به نوعی بومی شده بطوریکه در برخی
نقاشی ها  ،المان های گیالنی چون درختان آزاد که نماد استواری است ،گهواره گیلکی،
ترنگ ( پرنده ای بومی گیالن) تزئینات ،صندلی های چوبی و  ...را می توان دید.
یادگاری های گردشگران بر دیوار نگاره های تاریخی ،هیبت های برهنه سیمان گرفته
شده ،مرمت ها و نوسازی های نامطلوب با موادی چون سیمان تاسف بازدید کنندگان
را برانگیخته بود که گروه به سمت مسجد چهار پادشاهان الهیجان هدایت شدند.
از فضای روستایی خارج و پس از گذار از آستانه اشرفیه و سپیدرود جاری به الهیجان
رسیده بودیم و عظمت نقاشی های بقعه چهار پادشاهان (یکی از آثار تاریخی الهیجان
و مدفن چهارتن از شاهان کیایی است که در سال  1317همزمان با تخت جمشید
شیراز در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است) هویداتر بود و گویی فریاد
حمایتشان بیش تر احساس می شد .گروه ،در ایوان پای نقاشی نیمه پیدای ‹درخت
زندگی› گرد آمدند و استاد محمدتقی محیطی  87 ،ساله و آخرین بازمانده تابلونویسی،
خطاطی و مرمت نقاشی های دیواری توضیح داد :هنر خویش را مرهون استادان مخمر
 ،افشار و غالمحسین نقاش هستم .وی بیان کرد :همه این میراث یکبار زیر رنگ رفته
و دوباره احیاء شده و آخرین مرمت در سال  1338اتفاق افتاده است .پس از توضیحات
استاد  ،گروه توسط علی امیری کارشناس اسناد گیالن که توضیحات تاریخی را عهده
دار بود به سوی آرامگاه استاد مشهدی آقا جان نقاش و سید محمد نقاش فر هدایت
شد و با نثار شاخه گل بر سنگ قبر سیمانی و کهن این استادان ،ادای احترام کردند.
روستای متعلق محله و بقعه آقا سید علی کیا بقعه بعدی بود و گرمای هوا اندکی

آزاردهنده شده بود اما گروه حاضر نشد صحبت های ولی جهانی معاون میراث فرهنگی
اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گیالن را از دست بدهد.
او توضیح داد :مرمت نقاشی های دیواری بقاع گیالن اعتبار بسیاری می طلبد و دست
این اداره کل خالیست و در حد امکان توانسته برخی از نقاشی ها را احیا و مرمت کند.
وی با بیان اینکه حدود  20بقعه در گیالن وجود دارد که مزین به نقاشی دیواری
اسالمی است و بیشتر آنها در شرق گیالن واقع شده ،ادامه داد18 :سال پیش بقعه
چهار پادشاهان مرمت شد و در سال های اخیر نقاشی های دیواری تعداد محدودی از
بقاع با صرف حدود هر بقعه
یک میلیارد و  500میلیون
ریال مرمت و احیا شد و
امروز می کوشیم اعتبار ویژه
ای را برای حفظ و احیای
این بخش از میراث فرهنگی
جذب کنیم.
جهانی بر پلکان چوبی کهن
بقعه که در اشاره به کودکان
پر انرژی و بازیگوش گروه
سخن می گفت ،افزود:
میراث فرهنگی امانت
دیروزیان به امروزیان برای
سپردن به نسل های آینده
است.
گرمای هوا تاب برخی از
کودکان و افراد گروه از جمله
خبرنگار ایرنا را ربوده بود که
به کولر اتوبوس پناه آوردند
و در آنجا بود که عبارت
‹سپردن میراث فرهنگی
به آیندگان› توسط معاون
میراث فرهنگی گیالن ،نمود
عینی تر پیدا کرد آن گاه که فرزند 10ساله مهری شیرمحمدی از مسئوالن رسانه ای
برگزار کننده تور ( که خوش سخن بود و خوش فکر بطوریکه طی راه بارها حواس افراد
تور را جذب خویش کرد) در پاسخ به عبارت ‹ موفق باشی پسر جان !› یکی از افراد
گروه به او  ،با صدای بلند گفت :شما هم موفق باشید اما در زندگی ...
گروه خسته بودند و گرمازده که از سوی سروش اکبرزاده مسئول مستقیم برگزارکننده
تور تاریخی نقاشی های دیواری و رئیس مجمع اسالمی فرهنگیان گیالن به رستوانی
سنتی در خانه ای  300ساله برآمده از درخت های آزاد (یکی از نمادهای گیالن) در
میان شالیزارهای وسیع دعوت شدند .وی با بیان اینکه اهمیت نقاشی های دیواری
مغفول مانده ،از همه دغدغه مندان به فرهنگ و هنر استان خواست تا در راستای حفظ
فرهنگ و هنر کهن گیالن بکوشند و چه بسا اگر هریک از این داشته های فرهنگی
در استان های دیگر کشور بود ،به حتم پاسداشتی عظیم برای آن بر پا کرده بودند.
گروه پس از استراحت در فضایی کهن و روستایی ،جان دوباره یافته بود؛ بقعه الشیدان
حکومتی مرقد امامزاده آقا پیر مال شمس الدین ،تپه باستانی پنج پیران و پس از آن
بقعه سید علی کیا حاکم بلوکات لیالمان (که در مرمت و نوسازی عاقبت به خیر شده
بود و پیرمرد محلی در بقالی کوچک خود در مجاورت بقعه ،افراد گروه را به صرف چای
محلی برآمده از باغ های چای الهیجان دعوت کرد و با سادگی و مهربانی خستگی
زدود؛ گروه نیز در راستای تعریف و توسعه اقتصاد محلی گردشگری خرید شایانی از
پیرمرد چای فروش داشتند) از دیگر بقاع مورد بازدید بودند .اتوبوس در میان عطر بوته
های چای و نارنج راهی شهرستان لنگرود شد و برای رسیدن به بقعه آقا سید حسین و
آقا ابراهیم در مجاورت پل خشتی تاریخی لنگرود ایستاد و گروه برای رسیدن به بقعه
می بایست از شنبه بازاری پر برکت گذر می کردند که عطر سبزی های محلی ،ماهی
تازه و ماهی دودی مشامشان را نوازش می داد؛ با ورود گروه به حیاط بقعه ،صدها کبوتر
خاکستری پران شدند و توضیحات کارشناسان ادامه یافت و از پس آن ،خرید ماهی و
سبزی محلی افراد گروه ،لبخند بر لب زنان محلی فروشنده نشاند .هوا گرگ و میش
شده بود که بازدید تور تاریخی از بقعه  12تن از امیران کیایی پس از گذر از جاده ای
مملو از عطر نان محلی و پرتقال مالط آغاز شد و استاد فریدون شایسته از مورخان
گیالنی در این بقعه توضیح داد :این بقعه مدفن  12تن از سالطین کیایی است که در
دهه  80بطور کامل تخریب و به سبک جدید ساخته شد .بقعه  12تن مالط  ،آخرین
بقعه بود که پس از بازدید از آن ،گروه باغ های مملو پرتقال و نارنج ،پشته پشته بوته
های چای و ارتفاعات مه آلود را در ترافیک سنگین حضور گردشگران جاده مالط پشت
سر گذارده و راهی رشت مرکز گیالن شدند .تور تاریخی هشدار ،معرفی و بازدید از
نقاشی های دیواری عصر قاجار بقاع شرق گیالن در حالی به اتمام رسید که فرزندان
این سرزمین به کشف و شناخت این میراث نیاز دارند و الیه هایی از این تصاویر تاریخی
دیواری ،آرام و به دور از نگاه رهگذران فریاد مرمت و احیا را بلند می دارند  ...باشد که
دغدغه حفاظت از تاریخ ،فرهنگ و هنر این مرز و بوم به دغدغه ای فراگیر تبدیل شود.
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رییس سازمان چای کشور خبر داد:

افزایش رغبت مردم به مصرف
چای داخلی

گیالن امروز -رییس سازمان چای کشور با اشاره به آشتی
مردم با چای ایرانی گفت :در سالهای اخیر رغبت مردم به
مصرف چای داخلی افزایشیافته است.
محمدولی روزبهان ظهر دیروز در دیدار با سرپرست فرمانداری
رودسر باهدف بررسی وضعیت چای این شهرستان با اشاره به
تأکید مقام معظم رهبری در نامگذاری سال با عنوان حمایت
از تولیدات داخلی اظهار کرد :تشویق مردم برای مصرف و
خرید چای داخلی و افزایش َرغبت آنان به استفاده از تولیدات
داخلی ضروری است .وی با اشاره به آشتی مردم با چای ایرانی
افزود :در سالهای اخیر رغبت مردم به مصرف چای داخلی
افزایشیافته است .رییس سازمان چای کشور از سرمایهگذاری
 230میلیارد تومانی سال گذشته در حوزه خرید برگ سبز
چای از چایکاران استانهای شمالی کشور خبر داد.
وی کشت و تولید چای را عاملی مهم در راستای افزایش اشتغال
و کاهش بیکاری ذکر کرد و گفت :خوشبختانه در سالهای اخیر
تاکنون گامهای خوبی در راستای توسعه و ارتقای صنعت چای
کشور صورت گرفته و دولت همچنان به حمایت همهجانبه
خود از این صنعت بهعنوان محصول استراتژیک ادامه میدهد.
روزبهان احیای باغهای چای و اعطای تسهیالت بهزراعی را از
اقدامات مهم دولت در راستای تشویق و ترغیب چایکاران به
تولید چای برشمرد و افزود :امیدواریم که این وضعیت در سال
جاری استمرار داشته باشد.
سرپرست فرمانداری رودسر نیز در این نشست ،این شهرستان
را بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم در بخش چای عنوان کرد و
گفت :باید تالش کنیم با حمایت همهجانبه از چایکاران انگیزه
رغبت آنان را برای ورود به چایکاری افزایش دهیم.
علی وارسته افزایش متعارف خرید برگ سبز چای را بهعنوان
محوریترین موضوعات حمایت بیشتر از چایکاران اعالم کرد
و افزود :این امر منجر به افزایش بیشتر چایکاران میشود.
وی با تأکید بر ضرورت فرهنگسازی بهینه مصرف چای ایرانی
بیان کرد :برای حمایت بیشتر از چای و چایکاران همه باید در
این زمینه نگاه مسئوالنه داشته باشند.
سرپرست فرمانداری رودسر از ادارات سطح این شهرستان
خواست موضوع استفاده از چای داخلی را جدی بگیرند و از
مصرف چای خارجی پرهیز کنند.
رییس شورای شهر رشت خبر داد:

راه اندازی کارخانه زباله سوز رشت
تا دو سال دیگر

گیالن امروز -رییس شورای شهر رشت گفت :قرار است کارخانه
زباله سوزی با ظرفیت  ۶۰۰تن احداث شود ،این کارخانه که سه
دستگاه زباله سوز  ۲۰۰تنی خواهد داشت قرار است بخشی از
پسماند شهرستان را مدیریت کند ،بخش دیگری نیز به کارخانه
کمپوست سپرده خواهد شد .امیرحسین علوی رییس شورای
شهر در گفت و گو با شهردارآنالین در خصوص معضل زباله
در این شهرستان گفت :رشت در این سال ها همیشه در نوروز
درگیر معضل زباله بوده است.
او با اشاره به صحبت های اخیر مدیرکل حفاظت از محیط
زیست گیالن در مبنی بر تولید روزانه  ۳۰۰۰تن زباله در ایام
نوروز گفت :آمار تولید زباله در نوروز در این سال ها همیشه
باال بوده است اما در روز های عادی شهرستان رشت به همران
چند شهرستان کوچک دیگر در طول روز حدود  ۱۱۰۰تن زباله
تن می کنند که این زباله ها در مدفن سراوان و چند کارخانه
کمپوستی که شهرداری آن ها را ساخته است جمع می شوند.
رییس شورای شهر رشت ادامه داد :مهمترین کاری که باید در
خصوص حل معضل زباله در رشت انجام شود ،ارتقای فرهنگی
مردم در این بحث است چراکه افزایش تولید زباله با افزیش
جمعیت امری بدیهی است ،اما برای مدیریت پسماند نیز وظایفی
مهمی برای شهرداری وجود دارد.
او اظهار کرد :قرار است کارخانه زباله سوزی با ظرفیت  ۶۰۰تن
احداث شود ،این کارخانه که سه دستگاه زباله سوز  ۲۰۰تنی
خواهد داشت قرار است بخشی از پسماند شهرستان را مدیریت
کند ،بخش دیگری نیز به کارخانه کمپوست سپرده خواهد شد.
به گفته علوی در حال حاضر مجوز های محیط زیستی کارخانه
زباله سوز دریافت شده و کارهای مکان یابی آن در حال انجام
است ،اما مراحل پیش پرداخت ،مکان یابی و احداث به حداقل
دو سال زمان نیاز دارد.
او در پایان گفت :در بهترین حالت امیدواریم که تا پایان سال ۹۹
این کارخانه به بهره برداری برسد و بخش عظیمی از مشکالت
مردم رشت در بحث زباله حل شود.
به گزارش شهردار آنالین این در حالی است که منطقه سراوان
رشت در میان جنگل های انبوه سال هاست از زباله و دفع غیر
اصولی آن رنج می برد .شیرابه های ناشی از این زباله ها به
رودخانه سیاهرود و در ادامه به دریای خزر سرازیر می شود .بوی
نامطبوع زباله و هجوم بی شمار مگس ها نیز موجب رنجش مردم
اهالی سراوان که حدود  ۴۰۰خانوار شده است.
چندی پیش نیز ۲۰۰نفر از مردم منطقه سراوان سنگر رشت
با تجمع در محل انباشت زبالههای این شهرستان در حرکتی
اعتراضی مانع از ورود خوروهای حمل زباله و تخلیه آن در این
محل شده بودند.
مشکل انباشت و دفن زباله از سال  ۶۴در این منطقه وجود دارد
و زباله شهرستان رشت وچند شهر دیگر توسط شهرداریها در
سراوان انباشت و دفن میشود.

