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خبر

استاندار گیالن: 

از اراضی صنعتی بالاستفاده در 
زراعت چوب استفاده می شود

لزوم  بر  تأکید  با  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده  امروز-  گیالن 
استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت های نئوپان و پالت ساز گیالن 
از  استفاده  زراعت چوب  در حوزه  تحقق شعار سال  برای  گفت: 
اجرای طرح زراعت چوب گامی  برای  اراضی صنعتی بالاستفاده 

مؤثر در تحقق شعار سال و ایجاد اشتغال و توسعه تولید است.
اجتماعات  سالن  در  چوب  زراعت  ستاد  جلسه  در  زارع  ارسالن 
در  چوب  زراعت  اینکه  بیان  با  گیالن  استانداری  انصاری  شهید 
استان یک ظرفیت ارزشمند در راستای اشتغال زایی است، اظهار 
کرد: اجرای طرح زراعت چوب در استان باید به بهترین نحو اجرا 
شود، زیرا انجام این کار منجر به ایجاد اشتغال در استان می شود.

شرکت های  ظرفیت  از  حداکثری  استفاده  لزوم  بر  تأکید  با  وی 
از  بهره گیری  و  رونق  به منظور  گفت:  گیالن  ساز  پالت  و  نئوپان 
اولیه صنایع  مواد  تأمین  این شرکت ها و ضرورت  ظرفیت کامل 

سلولزی، اجرای طرح زراعت چوب باید مورد تأکید قرار گیرد.
نماینده عالی دولت در گیالن یکی از راه های اجرای درست طرح 
زراعت چوب را استفاده از اراضی صنعتی بالاستفاده دانست، بیان 
کرد: برای تحقق شعار سال در حوزه زراعت چوب استفاده از اراضی 
صنعتی بالاستفاده برای اجرای طرح زراعت چوب گامی مؤثر در 

تحقق شعار سال و ایجاد اشتغال و توسعه تولید است.
برای  اجرای طرح زراعت چوب  تبیین  به ضرورت  زارع همچنین 
محیط زیست  حافظ  مردم نهاد  سازمان های  و  اجتماعی  دلسوزان 
محلی  جوامع  و  شوراها  سمن ها،  همراهی  افزود:  و  کرد  اشاره 
می تواند در آرامش اجتماعی و اطمینان بخشی برای اثرگذاری این 

طرح در جهت رونق اشتغال و تولید، مؤثر باشد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا در رشت:
پلیس امنیت اقتصادی به دنبال 

تعطیلی کارخانه ها نیست
امنیت  پلیس  رئیس  مقیمی،  محمدرضا  سردار  امروز-  گیالن 
اقتصادی ناجا بر لزوم مطالبه گری از دستگاه ها و مسؤولیت خواهی 
از آن ها در راستای ایجاد امنیت اقتصادی تاکید کرد و گفت: تالش 

هوشمندانه، عامل ارتقاء کیفیت ماموریت های محموله است.
به گزارش دیارمیرزا، سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت 
اقتصادی ناجا در جلسه کمیسیون عملیات امنیت اقتصادی که 
انتظامی  ستاد  در  گیالن  انتظامی  مسؤوالن  و  فرمانده  با حضور 
استان برگزار شد، اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی در راستای 
مطالبات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( برای برخورد با مفاسد 
و مخالن نظام مالی و اقتصادی کشور تشکیل شده و در مقابله با 

اخاللگران نظام مالی کشور از هیچ کوششی دریغ نمی کند.
حضرت  قوا  کل  معظم  فرمانده  منویات  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
اقتصادی و  با مفاسد  العالی( برای مبارزه  امام خامنه ای )مدظله 
رونق تولید داخل اشاره کرد و افزود: پیش بینی فساد اقتصادی، 
اقتصادی  فضای  بر  نظارت  و  مالی  نظام  در  اخالل  از  پیشگیری 
کشور و در نهایت ایجاد امنیت در حوزه اقتصادی از وظایف اصلی 

پلیس امنیت اقتصادی است.
مهارت  و  دانش  تقویت  بر  ناجا  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
کارکنان این مجموعه تاکید کرد و اذعان داشت: با داشتن اشرافیت 
بسیاری  از  می توان  اقتصادی  حوزه های  در  مناسب  اطالعاتی 
با اشاره  انتظامی  این مقام ارشد  فسادهای مالی جلوگیری کرد. 
به شرکت های صنعتی، تولیدی و کشاورزی گیالن و با بیان اینکه 
گیالن یک استان مرزی و گردشگری با گردش مالی قابل توجه 
است، تصریح کرد: نظارت بر مناطق آزاد، گمرک، تعاونی مناطق 
مرزنشین و حوزه های صنعتی در راستای کاهش مفاسد اقتصادی و 
ایجاد امنیت اقتصادی مطلوب از جمله مواردی است که در دستور 

کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.
در  اقتصادی  امنیت  پلیس  حضور  اینکه  بیان  با  مقیمی  سردار 
و  اقتصادی  امن  فضای  ایجاد  منظور  به  آزاد  مناطق  و  گمرکات 
شناسایی آسیب ها و معضالت نظام مالی است بر لزوم مطالبه گری 
از دستگاه ها و مسؤولیت خواهی از آن ها در راستای ایجاد امنیت 
اقتصادی تاکید کرد و بیان داشت: پلیس امنیت اقتصادی به دنبال 
تعطیلی کارخانه ها و فعالیت های اقتصادی نیست بلکه با نظارت 

خود به دنبال تحکیم مراکز اقتصادی کشور است.
وی با بیان اینکه تعطیلی کارخانه ها و مراکز صنعتی افزایش جرائم 
در کشور را به دنبال دارد گفت: رفع مشکالت اقتصادی و ایجاد 

اشتغال می تواند از بسیاری آسیب های اجتماعی پیشگیری کند.

وجود ۳۲۲ نقطه خطرآفرین 
در سواحل دریا

گیالن امروز- طرح های سالم سازی دریا هر ساله در استان های 
ساحلی کشور اجرا می شود. با این حال در دو سال گذشته به علت 
وجود کرونا و کاهش سفرهای انبوه، این مهم تحت چالش قرار 
گرفته است. اگر چه این ایام موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری 
در طرح های ساحلی بود. با نگاهی به مناطق اجرای طرح های سالم 
سازی دریا در سالهای اخیر، مواردی مانند کمبود امکانات رفاهی، 
بهداشتی، وجود انواع زباله های خانگی و پزشکی و صنعتی، ورود 
پساب و فاضالب های شهری و شیمیایی کارخانه ها به دریا و… 
در کنار طرح  های سالم سازی دریا برای مسافران تابستانی گیالن 
مشکالتی را به وجود آورده است. مشکالتی که نشان می دهد این 
باید  طرحها چندان شایسته شهروندان نیست و بهتر بود دولت 
با  شرایط  واجدان  تا  شده  مذاکره  وارد  جدید  گذاران  سرمایه  با 
واگذاری بلند مدت ورود پیدا کنند. در حال حاضر گیالن بیش از 
۳۰۰ کیلومتر سواحل دارد که از این میزان حدود ۲۰۰ کیلومتر 

برای استفاده گردشگران آزاد و باز است.
سیامک حیدری مدیر کل اجتماعی فرهنگی استانداری گیالن با 
بیان این مطلب به مرور گفت: در طول سواحل استان، ۳۲۲ نقطه 
خطرآفرین، ۳۵ طرح سالم سازی و ۶۸ شناگاه فعال وجود دارد. 
بر اساس مصوبات ستاد سواحل استان، طرح های سالم سازی باید 
و  اما هنوز ستاد ملی کرونا  بازگشایی می شدند  ماه  از ۸ خرداد 
ستاد استانی در خصوص بازگشایی طرحهای سالم سازی تصمیمی 
اتخاذ نکرده است. این در حالیست که سال گذشته از سوی ستاد 
ملی کرونا دستورالعمل های واحد برای بازگشایی طرح های سالم 

سازی از سوی وزرات بهداشت ارایه شده بود.
به نسبت سال ۹۸، ۳۴ درصد کاهش  افزود:  سال گذشته  وی 
غریق در سواحل استان داشتیم که این میزان نسبت به سال ۹۷، 

۳۸ درصد و نسبت به سال ۹۲، ۶۳ درصد کاهش داشته است.
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ماجرای روزهای پرتنش در آستارا و اردبیل

درگیری قومی یا برنامه ریزی برای آینده
طاها عبدالهی 

ماجرا از عصر جمعه های معروف آستارا شروع می شود که از ۵۰ سال پیش 
تاکنون موعد مقرر دعوای قدیمی اردبیلی و آستارایی در کنار ساحل دریا بوده 
است. اما این بار موضوع کمی متفاوت است و عصر جمعه ۷ خرداد پر حادثه 

در پیش.
درگیری ۷ نفر با یک شهروند اردبیلی که مزاحم یکی از بانوان بوده و تصاویر 
منتشر شده نزاع خیابانی پای قمه کش های اردبیل را به میان کشیده است. 
مصاحبه و تحلیل نسنجیده پلیس در روز اول و آتش بیارهای تنش آفرین 

فضای مجازی هم کار را چنان سخت 
کرده است که ترد میان ۲ شهر را برای 

مردم سخت کرده است.
آغاز تنش

بر  سوار  اردبیل  اهل  خیابانی  مزاحم 
رنگ  ای  نقره  پرشیای  پژو  خودرو 
در خیابان و میدان گاز مزاحم بانوی 
همراهان  و  برادر  می شود.  آستارایی 
متوقف  را  وی  خودروی  خانم  این 
خیابان  وسط  در  راننده  و  می  کنند 
آنها  می خورد.  هم  مفصلی  کتک 
به  را می شکنند و  شیشه های خودرو 
بدنه نیز صدمه وارد می کنند. رفتاری 
که در عرف سر از کوچه غیرت و دفاع 
از ناموس در می آورد. مرتکبان با کمی 
فوریت های  با  تماس  و  اندیشی  چاره 
پلیسی می توانستند حکم بازداشت و 
یا حداقل توقیف خودروی فرد مظنون 
را بگیرند ولی به خاطر یک احساس، 
فیلم  می گیرد.  شکل  خیابانی  نزاعی 
اجتماعی  شبکه  مختلف  در صفحات 
کانال های  و  گروه ها  و  اینستاگرام 
تلگرامی دست به دست می شود و کار 

به همین جا ختم شدنی نیست. اکنون گروهی از مردم ۲ شهر در مقابل یکدیگر 
موضع گیری می کنند و پای هر چیزی را پیش می کشند.
 پای یک قمه کش در میان است 

ایجاد  به  میان مظنون  این  در  اردبیل  اهل  اهورا  به  معروف  فوالدی  محمد 
درگیری میان ۲ شهر است. وی شنبه شب ۸ خرداد به محل کتک خوردن 
همشهری خود در آستارا می رود و رجز خوانی می کند. طبق گفته بینندگان او 
با پخش زنده اینستاگرامی به بانوان آستارا و استان های شمالی فحاشی می کند 

و هواداران خود را برای درگیری فیزیکی با اهالی آستارا فرا می خواند.
یکشنبه پر التهابی فرا می رسد و همراهان وی در میدان علی سرباز محله جهاد 
در خروجی شهر اردبیل به خودروهایی با پالک استان گیالن و به ویژه آستارا 
حمله می کنند. آنها خسارت های فراوانی را به ماشین ها می زنند و تعدادی را به 
شدت مجروح مجروح می کنند. میان مجروحان خانواده ای ۳ نفره هستند که 

برای شیمی درمانی راهی اردبیل بودند.
 البته گروهی از مردم اردبیل نیز برای جلوگیری از ادامه این وضع مداخله 

می کنند تا ماجراجویی گروهی بزن بهادر بیش از این زیانبار نشود.
 بنا به روایت مردم هواداران اهورا به همین هم اکتفا نکرده و گروهی از آنها 
سری به این سوی تونل حیران )هیران( در محدوده استان گیالن می زنند. 
برخی تا خیابان های آستارا نیز پیش می آیند و پس از تخریب چندین دستگاه 
خودرو با پالک آستارا و اموال مردم به سمت اردبیل می گریزند. التهابی که آنها 
در جاده مرزی حیران ایجاد می کنند پای پلیس مرزبانی را هم به این سوژه 

باز کرده است.
 شکل گیری تجمعات در آستارا 

پیش از اقدام تحریک آمیز اهورای مظنون به ایجاد درگیری، اظهار نظر شتابزده 
جانشین فرماندهی انتظامی )پلیس( گیالن نیز افکار عمومی را تحریک می کند: 
سرهنگ حسین حسن پور۷ خرداد طی گفتگو با تسنیم می گوید: علت وقوع 
درگیری میان این اراذل و اوباش مسائل خانوادگی و ناموسی بوده است و ۷ نفر 
اراذل و اوباش این درگیری در دو عملیات جداگانه شناسایی شده و در مدت 
کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شدند. نیروی انتظامی با هرگونه حرکت اراذل و 
اوباش  که باعث اختالل در نظم، امنیت و آسایش شهروندان شود با اقتدار 

برخورد می کند و اجازه ایجاد ناامنی به هیچ اراذل و اوباشی نمی دهد.
 همین خبر رسمی منتشر شده و حضور اغتشاشگران اردبیلی در شهر آستارا و 
تصویر خودروهای زیان دیده، مردم را عصبانی می کند که دستمایه گردهمایی 

روزهای یکشنبه و دوشنبه آستارا می شود. صورت مساله این است که یکشنبه 
شب ۹ خرداد افرادی در ۳ نقطه ورودی تونل حیران در مرز اداری گیالن و 
اردبیل، پست ایست بازرسی قلعه در ابتدای جاده آستارا به اردبیل و مقابل 
فرمانداری آستارا تجمع می کنند. مشارکت کنندگان مسیرهای متفاوتی را 
در پیش می گیرند که ۲ گروه در جاده حیران تالش می کنند تا مانع وورد 
شهروندان اردبیلی به گیالن شوند که مداخله پلیس مانع پیشروی این تالش 

را ناکام می گذارد.
چند هزار نفر هم در میدان نماز و مقابل فرمانداری آستارا تجمع می کنند. 

مطالبه گروهی مشارکت کنندگان میدان نماز و مقابل فرمانداری این شهرستان 
تامین امنیت، دستگیری محمد فوالدی عامل توهین به مردم آستارا، خیابان 
گردانی وی و نوچه هایش در سطح شهرشان است. خواسته دوم چندان بوی 
قانون نمی دهد و ساختار قضایی نیز پس از اقدامات این چنینی دادستان ها 
زیر فشار سازمان های بین المللی مجبور ترک این روش برای مجازات بزهکاران 

شده است.
تغییر مسیر یک تجمع 

تجمعی که از حالت یک مطالبه گری خارج شده و بیشتر به یک شورش شبیه 
است. جوانانی در اوج هیجان و بیشترشان در محدوده ۱۸ تا ۳۵ سالگی. هیچ 
رهبری مشخصی ندارند و جماعت گوش به فرمان گوشی تلفن و سلبریتی های 
محلی شبکه اجتماعی اینستاگرام. آنها از فرمانداری به سوی یکی از مقرهای 
پلیس حرکت می کنند که طی درگیری نه چندان سخت با نیروهای امنیتی و 
تعدادی از آنها دستگیری می شوند. همه بازداشت شدگان روز بعد پس از تعهد 

کتبی به خانه می روند.
گفته های متناقض و عذرخواهی پلیس از مردم آستارا 

دادگستری  رییس  و  گیالن  انتظامی  فرمانده  جانشین  خرداد  دوشنبه ۱۰ 
گیالن به آستارا می روند تا اوضاع را کنترل کنند. سرهنگ حسین حسن پور 
طی نشست خبری در فرمانداری آستارا برخالف مصاحبه گذشته خود گزینه 
درگیری اراذل و اوباش را کنار گذاشته و پای مسایل قومی، امنیتی و دخالت 
خارجی را پیش می کشد. وی در این باره به ایسنا می گوید: سرشاخه های وقایع 
اخیر آستارا از معاندان نظام در خارج و داخل کشور بودند که با دستگیری ۶ 
تفرقه افکن و اخالل گر دیگر در استان اردبیل، آمار دستگیر شدگان به ۱۳ نفر 
در این دو شهر افزایش یافته است. پلیس و سایر دستگاه های امنیتی کشور، از 
حدود ۱۸ ماه گذشته کلیه تحرکات قومی گرایانه را در غرب استان گیالن به 

خصوص منطقه آستارا رصد می کردند.
سرهنگ حسن پور ضمن عقب نشینی از موضع قبلی خود درباره درگیری 
روز جمعه تصریح می کند: مردم آستارا در اجتماع شب گذشته خود هتاکی 
و فحاشی به نظام و مسئوالن نکردند و خواستار برخورد با مسببین این قائله 
بودند.اگر در انتشار خبر اولیه که از کلمه “اراذل و اوباش” استفاده شد و سبب 

رنجش خاطر شهروندان آستارایی شده عذرخواهی می کنم.
تجمع دوباره 

وی همچنین از پایان تنشها در آستارا خبر می دهد اما ساعتی پس از انتشار 

همین خبر در خبرگزاری ها تجمع دیگری در مقابل فرمانداری برپا می شود که 
نسبت به روز قبل کم شمار است. باز هم همان تیپ خاص جوانان این بار در 
ساعت های عصر پای کار هستند که پلیس و نیروهای بسیج عالوه بر استفاده از 
گاز اشک آور با تیراندازی هوایی مردم را متفرق می کنند. دقایقی پس از صدای 
تیراندازی رییس دادگستری و جانشین فرمانده پلیس با یک فروند بالگرد بل 

۲۱۶ آستارا را به مقصد رشت ترک می کنند.
همین رویداد نشان می دهد که تحلیل گفتگوی حسن پور با رسانه ها چندان 
دقیق نیست و سرنخ جای دیگریست که چندان ربطی به اردبیل یا آستارا 
هم ندارد.شاید در نگاه اول جریان های فکری 
پان ترک  و پان ایرانی هم بوق و کرنای تالش 
می کنند تا مدیر صحنه باشند اما آستارا یک 

شهر چند قومی است با هویتی جدید.
ماجرا قومیتی نیست 

اصغر موحد روزنامه نگار سرشناس آستارایی 
با  برخالف مسووالن نظر دیگری دارد. وی 
می گوید:  شهر   ۲ میان  رابطه  سابقه  بیان 
به  موضوع درگیری روزهای گذشته آستارا 
بیشتر مردم  و  نیست  قومیتی  هیچ وجهی 
امروزی شهر آستارا ترکیبی از اهالی بومی 
و مهاجران منطقه نمین و اردبیل هستند. 
آنها حتی سنخیتی با شهرستان مجاورشان 
تالش هم ندارند و خود را آستارایی می دانند. 
ساکنان شهر طی ۳ دهه گذشته اقتصاد باز 
بر پایه تجارت و خدمات را تجربه می کردند 
که مرزها بسته شده و رکود حاصل از کرونا 
فشار  است.  کرده  راکد  را  کارها  و  کسب 
اجتماعی و اقتصادی ۱۸ ماهه ناشی ناشی 
جامعه  افزایشی  های  هزینه  و  بیکاری  از 
را ملتهب می کند و هر جرقه ای برای آن 

خطرناک است.
وی با بیان لزوم پرهیز از ساده انگاری درباره 
این حرکت بیان می کند: چنین اتفاقاتی در طول چند دهه سابقه نداشته و 
کنندگان  مشارکت  با  برخورد سخت  از  انتخابات  نزدیکی  بخاطر  مسووالن 
خودداری می کنند. همین فضای باز نسبی جرات بیشتری به تجمع کنندگان 
می دهد تا بیشتر پیش بروند. رویدادهای این ۲ روز نه تنها پایان ماجرا نیست 
بلکه یک تست زنی برای سنجش روحیات جامعه به ویژه جوانان در شهر مهم 
آستارا است. ممکن است در آینده و روزهای پایانی دولت که فشار روزافزون 
اقتصادی برمردم بیشتر می شود همین ماجرا با شدت بسیار بیشتری تکرار شود 

که چندان خوشایند نیست.
تله اقتصادی پشت پرده درگیری 

آیت ا... سید حسن عاملی امام جمعه اردبیل هم درباره تاثیر اقتصادی این 
وضع به مردم هشدار داده و تاکید می کند: اهالی دو شهر قرار است سال های 
متمادی با هم تعامل نزدیک داشته باشند در چنین حالتی حتی ایجاد نطفه 
اختالف گناه نابخشودنی است، سهم عمده تجارت آستارا با اردبیل ماست و 
ایجاد اختالف سم مهلک به اقتصاد اردبیل است. این گفته را می توان به تجارت 
غرب گیالن با اردبیل هم تعمیم بدهیم. بیشتر مراجعان خدمات پزشکی به 
اردبیل می روند و انواع محصوالت تولیدی یا توزیعی استان اردبیل به گیالن 
فروخته می شود. کاهش یا قطع مراودات اقتصادی برای هر ۲ طرف خطرناک 
است که در یک طرف عدم فروش کاال و خدمات بحران ساز می شود و در طرف 
دیگر کمبود و افزایش قیمت. نتیجه هم تنش عمومی در زندگی مردم است و 
دیگر هیچ. تجربه ای که می تواند در جاده اسالم به خلخال شهرستان تالش و 

پونل به خلخال شهرستان رضوانشهر هم اتفاق بیفتد.
زمینه درگیری در سال های گذشته 

البته زمینه این درگیری را سال ها پیش مسووالن دولتی و نمایندگان مجلس 
با کوتاه اندیشی فراهم کرده اند. زمانی موضوع تهدید مرزهای اداری گیالن به 
واسطه نقشه کاداستری از حیران تا ماسوله مطرح می شده که مسووالن گیالنی 
مهر سکوت بر لب زدند و طرف دیگر یعنی اردبیل راضی بودند. شیطنت های 
رسانه ای در صدا و سیما، روزنامه ها و خبرگزاری ها برای نامگذاری نقاطی به 
نام استان اردبیل هم مزید بر علت بوده است. چیزی که در ۸ سال گذشته 
بارها موجب موضع گیری طرفین در مقابل یکدیگر از مرز ییالقی عشایر و کف 
خیابان تا صحن مجلس شورای اسالمی می شود. حاال این خرمن نیمه سوخته 

حاصل همین است که می بینیم.
منبع : مرور

سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی:

پسماند؛ مهمترین معضل زیست محیطی گیالن است
جهاددانشگاهی،  زیست  محیط  پژوهشکده  سرپرست  امروز-  گیالن 
یکی از مهمترین معضالت پیش روی محیط زیست استان را معضل دفع 
پسماندها دانست و خاطرنشان کرد: به دلیل حجم باالی تولید پسماند به 
ویژه در فصول گردشگری و ریجکت های کارخانجات کمپوست ساماندهی 

پسماندها را دشوار کرده است.
دکتر نیلوفر عابدین زاده در گفت وگو با ایسنا، هفته جهانی محیط زیست 
را فرصتی برای افزایش آگاهی مردم در جهت نگهداری محیط زیست و 
تحریک سیاستمداران به اتخاذ تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط 
زیست و گونه های زیستی - جانوری دانست و اظهار کرد: شعار روز جهانی 

محیط زیست ۲۰۲۱ »بازنگری، بازآفرینی و ترمیم« است.
وی با بیان اینکه افراد باید تصمیم بگیرند تغییرات اندکی در سبک زندگی 
خود ایجاد کند تا بتوانند نظم طبیعت را بازگردانند، افزود: بررسی جایگاه 
ایران از نظر شاخص پایداری جهان نشان می دهد که کشور ما در بین ۱۸۰ 
کشور دنیا، رتبه ۶۸ را دارد؛ اگر چه این رتبه نسبت به سال های گذشته 
بهبود یافته است ولی از طرفی به دلیل ورود دوباره اقلیم ایران به وضعیت 

خشکسالی این رتبه از وضعیت پایداری برخوردار نیست.
به  اشاره  با  دانشگاهی،  جهاد  زیست  محیط  پژوهشکده  سرپرست 
حساسیت های اکولوژیکی استان گیالن، تصریح کرد: وجود تنوع زیستی 
حفاظتی،  باالی  ارزش  دارای  زیستگاه های  بین المللی،  تاالب های  غنی، 
بودن سطح آب های  باال  و  و مرطوب  معتدل  اقلیم  جنگل های هیرکانی، 
زیرزمینی موجب شده که محیط زیست استان گیالن با چالش های فراوانی 

مواجه باشد.
به محیط های  عابدین زاده، عدم مدیریت فاضالب های شهری و ورود آن 
به محیط های  پذیرنده رودخانه ای، تخلیه فاضالب و شیرابه های صنعتی 
رودخانه ها،  و  تاالب ها  به  آبی  سنبل  نظیر  مهاجم  گونه های  ورود  آبی، 
تخریب پوشش گیاهی و... را از جمله مهمترین چالش های زیست محیطی 

گیالن دانست که چنانچه تدابیر ویژه ای برای جلوگیری از این آلودگی ها 
صورت نگیرد، صدمات جبران ناپذیری به این اکوسیستم های ارزشمند وارد 

می شود.
وی یکی از مهمترین معضالت پیش روی محیط زیست استان را معضل 
دفع پسماندها دانست و خاطرنشان کرد: دفع پسماندها در استان گیالن 
زباله در  براساس آمارهای موجود تعداد ۲۶ مرکز دفع  بوده و  غیراصولی 
زیست محیطی  ضوابط  محل ها  این  اکثر  که  آنجا  از  دارد؛  وجود  استان 
که  بوده  این  بر  سیاست  اخیر  سال های  در  نمی کنند،  رعایت  را  استقرار 

محل دفن زباله جدیدی تعریف نشود.
اینکه  بیان  با  جهاددانشگاهی،  زیست  محیط  پژوهشکده  سرپرست 
طی  ویژه  به  شده  ایجاد  استانی  و  ملی  زیست محیطی  حساسیت های 
سال های اخیر ساماندهی مرکز دفن پسماند سراوان، احداث تصفیه خانه 
شیرابه سراوان، احداث نیروگاه زباله سوز ۶۰۰ تنی رشت، افزایش ظرفیت 
احداث  بندرانزلی،  شیرابه  تصفیه خانه  احداث  رشت،  آلی  کود  کارخانه 
کارخانه کمپوست لنگرود و بهسازی کارخانه کمپوست رودسر را به دنبال 
داشته است، گفت: با این وجود به دلیل حجم باالی تولید پسماند به ویژه 
تولید  کمپوست  کارخانجات  از  که  ریجکت هایی  و  گردشگری  فصول  در 
می شود، ساماندهی پسماندها هنوز هم معضل اساسی زیست محیطی در 

استان محسوب می شود.
وی از تولید روزانه بیش از ۲۰۰۰ تن پسماند در گیالن خبر داد و اضافه 
و  پسماند  تولید  کانون های  پراکندگی  پسماند،  تولید  باالی  میزان  کرد: 
عدم امکان تجمیع آنها به دلیل عدم وجود زیرساخت های الزم از جمله 
ترانسپورت و دسترسی، ممانعت های اجتماعی و عدم وجود زمین مناسب 

کار مدیریت پسماند را دچار مشکل کرده است.
زباله سوز  نیروگاه های  احداث  باالی  بسیار  به هزینه  اشاره  با  عابدین زاده، 
اجرای  به دلیل طوالنی شدن زمان  برق، خاطرنشان کرد:  تولید  با هدف 

قیمت  و  مالی  تامین  امکان  عدم  و  قیمت  نوسان  به  توجه  با  و  زباله سوز 
بسیار پایین خرید تضمینی برق برای امحای پسماندها اعم از ریجکت و 
زباله مخلوط شهری، طراحی و ساخت زباله سوزهای کوچک مقیاس با دو 
هدف همزمان کاهش حجم زباله ها و جلوگیری از آلودگی محیط زیست در 
دستور کار گروه فرآوری پسماند پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی 
قرار گرفته و به عنوان یکی از طرح های فناورانه جهاد دانشگاهی برای سال 

۱۴۰۰ مصوب گردیده است.
وی از دیگر مشکالت محل های دفن پسماند و کارخانجات کمپوست کشور 
به ویژه استان گیالن را باال بودن سطح آب های زیرزمینی و عدم تصفیه 
مناسب شیرابه تولیدی و تخلیه آن به محیط و آب های پذیرنده دانست 
فلزات سنگین، حجم  باال،  آلی  بار  یادآور شد: شیرابه کمپوست حاوی  و 
زیادی مواد جامد معلق و محلول است لذا گروه مهندسی محیط زیست 
پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی برای اولین بار در کشور توانست 
با استفاده از روش تصفیه ترکیبی انعقاد و اکسیداسیون شیمیایی پیشرفته 
و روش تصفیه بیولوژیکی، میزان COD شیرابه تولیدی کارخانه کود آلی 
بندرانزلی را به حد مجاز برساند و در حال حاضر این تصفیه خانه براساس 
نتایج بهینه به دست آمده در فاز آزمایشگاهی برای ظرفیت ۲۰ مترمکعب 

در روز طراحی شده و توسط پیمانکار در حال اجراست.
زیست محیطی  حق آبه های  به  دست اندازی ها  به  اشاره  با  عابدین زاده، 
رودخانه ها و تاالب ها در مواقع کمبود آب جهت رفع نیاز کشاورزی، ادامه 
نیازهای کشاورزی،  رفع  منظور  به  رودخانه ها  از  بی رویه  بهره برداری  داد: 
بندهای  و  آب بندها  تاسیس  و  شالیزار  به  جنگلی  اراضی  کاربری  تغییر 
انحرافی در مسیر رودخانه ها از یک طرف و دفع مواد زاید شامل فاضالب 
و پساب های کشاورزی که نقش مهمی در  فاضالب های صنعتی  شهری، 
آلودگی تاالب و مرگ آبزیان و تغییر شرایط محیط تاالب داشته از طرف 

دیگر، سبب کاهش حق آبه زیست محیطی تاالب شده است.


