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در نابودی جنگلها قصور

مسئوالن بیشتر از مردم است

چشم طمع دنیا به  ۲۹۲میلیارد
فوت مکعب گاز خزر
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گیالن امروز -یک کارشناس و کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی معتقد
است :ریشه تعرض ویرانگرانه جنگل ها نه تنها مردم بلکه دولتی ها هستند و
قصور دستگاه های دولتی در این زمینه بیش از مردم است.
حنیف رضا گلزار در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه امروزه در جنگل های
هیرکانی طرح های سدسازی در دست مطالعه و اجرای پروژه های بخش
دولتی ،نزدیک به  ۱۰۰۰هکتار از این جنگل ها را در معرض پاکتراشی قرار داده
اند ،اظهار کرد :جاده سازی ها ،واگذاری امتیاز بهره برداری از معادن ،ساخت
شهرک های صنعتی در داخل عرصه های جنگلی و سکوت در برابر تغییر
کاربری ها و ساخت و سازها در عرصه های جنگلی همه و همه از مصادیق
تعرض دولتی به جنگل هاست .گلزار با اشاره به اینکه تعرض و تخریبی که
بخش دولتی به محیط زیست و منابع طبیعی و به طور ویژه به جنگل های
شمال وارد می کند قابل مقایسه با حجم تخریب و تعرض مردم و جوامع محلی
نیست ،گفت :به عنوان نمونه اگر شهرک صنعتی بشل سوادکوه را بررسی کنیم
می بینیم مکان یابی غلط این شهرک صنعتی از سوی دولت چندصد هکتار از
جنگل های منطقه را نابود کرده است.
این کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی در ادامه گفت :منظور این نیست که با
تخریب و تجاوز جنگل ها توسط جوامع محلی برخورد قانونی انجام نشود ،بلکه
هدف این است که وقتی مردم می بینند دولت ها با زیرپا گذاشتن قانون در
حال تعرض و تخریب هستند این را به عنوان مجوزی برای هجمه به جنگل از
جانب خودشان تعبیر و تفسیر می کنند که دولت خراب می کند چرا ما نکنیم!؟
گلزار افزود :شکم گرسنه و آدم بیکار ،حفاظت از محیط زیست و کارکرد

فراخوان مناقصه عمومی خرید ،ساخت و نصب سوله
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
شرکت سیمکو به عنوان برگزار کننده مناقصه در نظر دارد جهت طرح و
توسعه خود واقع در شهرک صنعتی سفید رود رشت اجرای عملیات ردیف
یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با
ارزیابی کیفی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
 -1موضوع مناقصه  :تامین مصالح ،ساخت ،حمل و نصب سوله به تناژ
حدود  450تن.
 -2مهلت و محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت:
از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت
اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1401/07/06به امور
اداری شرکت سیمکو مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت
اداری مورخ  1401/07/12به امور اداری شرکت سیمکو تحویل نمایند.
 -3مبلغ خرید اسناد مناقصه  2.000.000/- :ریال می باشد که به
حساب جاری  8690250790نزد بانک ملت شعبه مرکزی رشت به نام
شرکت سیمکو واریز نمایند.
 -4مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه می باشد.
 -5هزینه انتشار آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان واجد شرایط مناقصه میتوانند با در دست داشتن فیش واریزی
به همراه درخواست کتبی به آدرس مناقصه گزار به نشانی :رشت ابتدای
جاده تهران -شرکت سیمکو مراجعه و در صورت وجود هرگونه سوال با امور
اداری شرکت سیمکو تماس حاصل نمایند.
تذکر :شرکت سیمکو در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
شرکت سیمکو

اکولوژیک جنگل و مرتع نمی شناسد که این امر طبیعی و قابل درک است و
باید در این راستا شرایط معیشت پایدار را برای جوامع محلی فراهم کرد و سپس
با آموزش از جوامع محلی خواست تا از محیط زیست و منابع طبیعی حمایت
و حفاظت کنند .وی با بیان اینکه خوشبختانه در چندسال گذشته سطح دانش
جوامع محلی از کارکرد این جنگل ها افزایش پیدا کرده است ،عنوان کرد:
مخالفت گسترده مردم محلی با ساخت پتروشیمی و سد که مصادیقی از سطح
دانش جوامع محلی بوده خود نشانه خوبی است؛ یعنی مردم به کارکرد این
جنگل ها پی برده اند.
این فعال محیط زیست و منابع طبیعی در ادامه خاطرنشان کرد :اوج این درک
از کارکرد جنگل را در همراهی جوامع محلی برای توقف بهره برداری چوب از
جنگل های شمال شاهد بودیم که واقعا دستاورد بزرگی بود ،مخالفت مردم با
طرح شیرین سازی و انتقال آب دریاچه کاسپین یک مورد موفق دیگری بوده
است که همه این مصادیق نام برده شده مربوط به همان هجمه ها و تعرض های
دولتی به محیط زیست و منابع طبیعی و جنگل است که در این راستا مردم
دولت ها را از تعرض به زیستگاه خودشان منع کردند.
گلزار با اشاره به  ۲مساله اساسی فروش اراضی و تغییر کاربری ها و نیز تولید
زباله و پسماند که طبیعت شمال و جنگل های هیرکانی را با تهدید جدی روبرو
کرده است ،گفت :در این رابطه باید سطح دانش جوامع محلی آنقدر افزایش
پیدا کند که فروش زمین های کشاورزی برای تغییر کاربری و ساخت و ساز
به عنوان یک خط قرمز تعریف شود اما در این بخش متاسفانه کارنامه خوبی
نداریم و هنوز جای کار هست.
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دستگیری  ۲۲نفر
از عامالن تخریب اموال
عمومی در رشت
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پیشبینی درآمد ترانزیتی
 ۱۱میلیارد دالری کریدور
شمال -جنوب
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پرویز پرستویی:

به من بگویند «سلبریتی»
کهیر میزنم
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زورگیری که فیلم سرقتش
منتشر شد

حواسم بود نمیرد!

نیروگاههای زبالهسوز جان میگیرند

گیالن امروز -در ایران هفت نیروگاه زیستتوده با تکنولوژیهای متفاوت
و با ظرفیت حدود  ۱۴مگاوات فعالیت میکنند ،اما تاکنون آنطور که باید از
ظرفیت آنها استفاده نشده و این در حالی است که به تازگی معاون وزیر
نیرو اعالم کرده که این نیروگاهها از سال آینده
برای تمامی شهرهای شمالی و کالن شهرها
اجرا میشوند.
به گزارش ایسنا ،در ایران روزانه بیش از ۵۸
هزار تن پسماند عادی تولید میشود که فقط
 ۲۰درصد آن بازیافت شده و حجم بسیار
زیادی از آن در اطراف شهرها و روستاها
یا حتی دریاها و جنگلها دفن میشوند؛
بیتوجهی به این موضوع معضالتی جدی از
جمله آلودگی هوا ،خاک و آبهای سطحی
و زیرزمینی را در کشور به وجود آورده است.
در کالنشهرهای کشور ۶۵ ،درصد از پسماندها
تر هستند که  ۶۰درصد آن قابل تبدیل به
کمپوست یا انرژی هستند .پسماندهای خشک
نیز  ۳۵درصد از پسماندهای عادی را تشکیل میدهند و بازیافت آنها توجیه
اقتصادی باالیی دارد که هماکنون حدود  ۱۰درصد آن نیز بازیافت میشود.
سازمان ساتبا امسال برنامهای را به منظور شناسایی و حل مشکالت
نیروگاههای موجود و همچنین احداث نیروگاههای جدید به ظرفیت حداقل
 ۴۰۰مگاوات ساعت در دستور کار قرار داده است و آن طور که محمود
کمانی  -معاون وزیر نیرو به تازگی درباره اقدامات صورت گرفته برای توسعه
نیروگاههای زیست توده در کشور ،به ایسنا گفت :این نیروگاهها به امحای
زباله کمک میکند که در فاز اول برای شهرهای شمالی و کالن شهرها اجرا
خواهد شد.
به گفته وی مراحل اجرای کار به این ترتیب است که شرکتهای سرمایهگذار

با کمک شهرداریها نسبت به احداث اقدام میکنند و ساتبا برق تولید شده
را خریداری میکند .روند سرمایهگذاری نیز به این شکل است که  ۶۰درصد
از سوی شهرداری و  ۴۰درصد نیز سرمایهگذاری خواهد بود و قرارداد ها به
صورت  BOTمنعقد میشود.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه این پروژهها
کمک زیادی به حفظ آب و خاک خواهد
کرد تصریح کرد :در حال حاضر سه نیروگاه
در شهرهای ساری رشت و فسا در حال
احداث است و برنامه ما این است که احداث
نیروگاههای زیست توده از سال آینده برای
تمامی شهرهای شمالی و کالن شهرها اجرا
شود .از آنجایی که تولید برق از پسماند بدون
در نظر گرفتن مزایای زیست محیطی و صرفا با
دید اقتصادی مقرون به صرفه نیست ،بنابراین
احداث ،تأمین خوراک نیروگاهی ،خرید برق و
رعایت مالحظات زیست محیطی یک نیروگاه
زیستتوده با همکاری تنگاتنگ وزارتخانههای
نیرو ،کشور و سازمان حفاظت محیط زیست میسر میشود.
در همین راستا وزارت نیرو تفاهمنامهای سه جانبه با وزارت کشور و سازمان
محیط زیست را در دستور کار قرار دارد که امضای آن ارتقای ظرفیت
نیروگاههای زیست توده کشور را با سرعت بیشتری جلو خواهد برد .در صورت
محقق شدن اهداف این پویش و رسیدن به ظرفیت جدید نیروگاهی زیست
توده حداقل به میزان  ۴۰۰مگاوات و تولید خالص سالیانه انرژی الکتریکی
پس از اتمام طرح به میزان  ۳میلیارد کیلووات ساعت میتوان بهرهوری انرژی
و کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع به میزان  ۲۵۰میلیون کیلووات ساعت،
صرفهجویی سالیانه سوخت «گاز طبیعی» به میزان  ۸۵۰میلیون مترمکعب
را پیشبینی کرد.

 ۳۶درصد مردم نان لواش مصرف میکنند

گیالن امروز -مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور آرد و نان بازرگانی
دولتی گفت :بنابر آمار  ۳۵تا  ۳۶درصد نان مصرفی مردم لواش است.
آقای محمد حسین جاللی گفت :براساس آمار و اطالعات فروش و میزان
آرد مصرفی ،باالترین مصرف نان در سطح کشور مربوط به لواش و بعد
بربری ،تافتون و سنگگ است.
به گفته او ۳۵ ،تا  ۳۶درصد نان مصرفی لواش است به طوریکه استانهای

مراکز معاینه فنی خودرو

برادران پوررستگار

همه روزه آماده خدمت رسانی
به مشتریان و همشهریان عزیز میباشد
 – 1رشت – روبروی فرودگاه خودروی سبک – مرکز 3404
 – 2رشت – الکانشهر خودرو سبک – نرسیده به تقاطع راه آهن
مرکز 4463
 – 3خمام – چوکام – خودروی سبک – مرکز 3401
 – 4خمام – چوکام – خودروی سنگین – مرکز 5402
تلفن 33722300-5 :و 33403448-50

مرکزی و جنوب نان لواش و استانهای شمالی نانهای حجیم و نیمه
حجیم همچون بربری مصرف میکنند.
جاللی میگوید :هنوز  ۱۰۰درصد نانواییها به کارتخوانهای هوشمند
مجهز نشدند چرا که همچنان برخی واحدها مشکالت پروانه کسب یا ورثه
دارند که این موضوع در حال بررسی و رفع است و در حال آماده سازی
زیرساختهای مرحله دوم آن هستیم.

شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین
پارس سیمین تولیدکننده انواع رنگهای ساختمانی
صنعتی و رنگهای پودری الکترواستاتیک

نشانی:کیلومتر  5جاده رشت انزلی صندوق پستی 43415-1141
تلفن 2166 :و 34422177

فکس34422044 :

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

