
افزایش ۱۱ درصدی صادرات کاال از 
گمرکات گیالن

درصدی  افزایش ۱۱  با  کنون  تا  امسال  ابتدای  از  امروز-  گیالن 
صادرات کاال به کشور های همسایه، بیش از ۷۰۱ میلیوت دالر ارز عاید 

کشورمان شده است.
ناظر گمرکات گیالن امروز با اعالم این خبر گفت: از ابتدای امسال تا 
کنون ۷۰۱ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۲۳۹ دالر کاال از گمرکات گیالن 
صادر شده که از نظر ارزش ۱۱ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال 

است.
صادق برزگر افزود: از ابتدای امسال تا کنون یک میلیون و ۵۵ هزار 
نباتی، معدنی و مصنوعات آن،  و ۲۵۴ تن کاال، شامل محصوالت 
محصوالت شیمیایی، پالستیکی و صنایع غذایی از گمرکات گیالن به 
کشور های روسیه، آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، افغانستان، اوکراین، 

ترکمنستان و بالروس صادر شده است.
این مقدار کاال از نظر وزن ۱ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

برپایی ۹۰ ایستگاه صنایع دستی نوروزی
 در گیالن

گیالن امروز-  مدیرکل میراث فرهنگی گیالن از برپایی ۹۰ ایستگاه 
صنایع دستی با ۱۲۰۰ غرفه در ورودی شهرستان های گیالن خبر داد 
و گفت: بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی شامل جشنواره ها و همایش ها و 

نمایشگاه ها در سطح استان برگزار می شود.
ولی جهانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به آمادگی گیالن در پذیرایی 
از مسافران نوروزی، اظهار کرد: استان گیالن به جهت ظرفیت های 
گردشگری و مناطق طبیعی و تاریخی در طول سال مقصد و میعادگاه 

اصلی مسافران است.
وی با بیان اینکه از ۲۵ اسفند ماه تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار خودرو وارد 
استان گیالن شده است، اظهار کرد: ۳۲۰۰ تاسیسات گردشگری استان 

گیالن آماده خدمت رسانی به مسافران است.
جهانی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی شامل جشنواره ها و 
همایش ها و نمایشگاه ها در سطح استان برگزار می شود، خاطرنشان 
کرد: این برنامه ها با همکاری دستگاه های عضو ستاد خدمات سفر 

استان برگزار می شود.
وی همچنین از برپایی ۹۰ ایستگاه صنایع دستی با ۱۲۰۰ غرفه در 
ورودی شهرستان های گیالن خبر داد و بیان کرد: امسال در موزه 
میراث روستایی نیز ۲۴ جشنواره در دو نوبت صبح و عصر برگزار می 

شود.

توزیع مرغ و گوشت منجمد در نمایشگاه 
بهاره گیالن

گیالن امروز-  - مدیر تعاون روستایی گیالن، از توزیع کاالهای اساسی 
همچون مرغ و گوشت منجمد در نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کاال 
خبر داد و بیان کرد: هر کیلو مرغ منجمد ۴۵ هزار تومان و هر کیلو 

گوشت ایرانی بین ۱۵۰ تا ۱۵۸ هزار تومان به فروش می رسد.
عباس جعفرپور، از فروش ۳۰ درصدی میوه شب عید ستاد تنظیم بازار 
استان گیالن، خبر داد و اظهار کرد: طرح تنظیم بازار میوه شب عید از 

۲۵ اسفند ماه شروع شده و تا ۲۹ اسفند ماه ادامه داد.
وی به برپایی ۳۵ غرفه توزیع میوه شب عید در سطح استان اشاره کرد 

و گفت: هشت غرفه در شهرستان رشت است.
مدیر تعاون روستایی گیالن در گفت وگوی خبری باران، قیمت هر کیلو 
سیب قرمز را ۲۵ هزار تومان دانست و تصریح کرد: هر کیلو پرتقال 
تامسون خریداری شده از کشاورزان شرق گیالن نیز هر کیلو ۱۳ هزار 

تومان به فروش می رسد.
جعفرپور، با اشاره به کیفیت خوب سیب و پرتقال های ذخیره سازی 
شده، خاطرنشان کرد: قیمت سیب و پرتقال ستاد تنظیم بازار ۱۰ 

درصد کمتر از قیمت بازار است.
وی با بیان اینکه میوه به اندازه کافی ذخیره شده، از مردم خواست در 
غرفه ها ازدحام نکنند و یادآور شد: ساعت فعالیت غرفه ها ۹ الی ۱۳ 

صبح و ۱۶ الی ۱۹ عصر است.
مدیر تعاون روستایی گیالن همچنین از توزیع کاالهای اساسی همچون 
مرغ و گوشت منجمد در نمایشگاه بهاره عرضه مستقیم کاال خبر داد و 
بیان کرد: هر کیلو مرغ منجمد ۴۵ هزار تومان و هر کیلو گوشت ایرانی 
بین ۱۵۰ تا ۱۵۸ هزار تومان به فروش می رسد؛ همچنین اقدام به 

توزیع شکر و برنج و خرما با قیمت مصوب کردیم.

دادستان بندرانزلی خبر داد:

تشکیل پرونده در خصوص عدم 
تعریض جاده انزلی به رضوانشهر

برای  پرونده   تشکیل  از  بندرانزلی  دادستان  امروز-  گیالن 
پیگیری عدم تعریض جاده انزلی به رضوانشهر خبر داد.

اکبر سبحانی گفت: پروژه تعریض جاده انزلی به رضوانشهر مدتی 
این محور بسیار پرخطر بوده  است رها شده است در حالی که 
و تاکنون صدمات مالی و جانی زیادی به شهروندان وارد کرده 

است.
حقوق  از  صیانت  جهت  دادستان  عنوان  به  اینکه  بیان  با  وی 
نیروی  و  فرمانداری  با  گفت:  است  داده  پرونده  تشکیل  عامه، 
انتظامی مکاتباتی انجام شده است تا هر چه سریعتر، معضالت و 

کمبودهای جاده انزلی به رضوانشهر برطرف شود.

کشف بیش از 27 هزار رشته دام از صیادان 
غیرمجاز طی 6 ماهه دوم امسال در گیالن 

آبزیان شیالت  گیالن امروز-   فرمانده یگان حفاظت منابع 
از  گیالن  شیالت  آبزیان  حفاظت  یگان  کرد:  اظهار  گیالن 
بیست  از  بیش  کنون  تا  صید  فصل  شروع  و  مهرماه  ابتدای 
ضبط  و  کشف  مجاز  غیر  صیادان  از  دام  رشته  هزار  هفت  و 

است. کرده 
مأموریت  ساعت  نفر  اجرای ۳۶۶۷  به  عاشوری   کیوان  سرهنگ 
دریایی این یگان اشاره کرد و افزود: در این مدت ۴۳ فروند قایق 
موتوری و۱۷۲ دستگاه پره و الکش صیادی از صیادان غیر مجاز 
در سطح استان کشف شد همچنین در شش ماهه دوم سال جاری 
۶۹ صیاد غیر مجاز نیز دستگیر و با تشکیل پرونده تخلف، به مراجع 

قضائی معرفی شدند.
وی با بیان اینکه یگان حفاظت شیالت گیالن در شروع فصل تخم 
ریزی  به شدت از رودخانه های استان حفاظت می کند، تاکید کرد 
در ۶رودخانه در سطح استان عملیات تکثیر طبیعی ومصنوعی توسط 
اداره کل شیالت صورت می گیرد که حفاظت ازآنهارا یگان به کمک 

مرزبانی و محیط زیست برعهده دارد.
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گیالن در تب و تاب نوروز 

به استقبـال بهـار 
یکی   ۱۴۰۱ سال  پایانی  روزهای  امروز-  گیالن 
تنها  و  می شود  سپری  سرعت  به  دیگری  از  پس 
چند روز تا رسیدن به نوروزباستانی باقی مانده  در 
این بین گیالنیان همچون سایر هموطنان پُرشور 
سال  تکاپوی  در  و  رفته  نوروز  پیشواز  به  شوق  و 

جدید هستند.
به واقع نوروز را آیین های زیبایش ماندگار ساخته 
و با آمدنش همه چیز حال و هوایی دیگر و عطر 
و  ُجنب  به  نشاط  و  با شور  همه  می گیرد،  تازگی 
و  روزگاری  و  نو  سالی  مهیای  تا  آیند  می  جوش 

بهتر برای خود، اطرافیان و ... شوند.
گیالنیان نیز همواره در پایبندی و احیای سنت ها 
پیش قدم بوده و هستند، نوروز از سنت هایی مورد 
خطه  این  اهالی  است،  دیار  این  مردمان  توجه 
جدید  سال  آغاز  از  قبل  هموطنان  سایر  مانند 
خانه تکانی،  جمله  از  باشکوه  آیین هایی  انجام  با 
لباس  خرید  و  هفت سین  سفره  سبزه  سبزکردن 
پیشواز  به  با شور و شوق خاص و وصف ناپذیر  نو 
هوای  و  حال  این  می روند،  نوروز  کهن  سنت 
یادماندنی  به  نوروز  از  قبل  با هیجان،  توام  خاص 

و دلنشین است.
برای  نوروزی  آداب  مهمترین  از  یکی  خانه تکانی 
را هر دو  و دل  تا خانه  است  ایرانیان  و  گیالنیان 
تکانی دوباره داده و گرد و غبار نشسته بر آنها را 

بزدایند.
گذشته  به  نسبت  ماشینی  عصر  در  تکانی  خانه 
متفاوت شده، تنها شباهت آن در صفا، صمیمت، 
رسوم  و  رسم  این  برگزاری  برای  نشاط  و  شور 
از  قبل  روستایی  خانواده های  گذشته  در  است، 
فرارسیدن نوروز حصیر و گلیم را با آب رودخانه ها 
گویشی  در  ِگل  با  را  خانه ها  دیوار  و  می شستند 
اما  دادند  می  رنگ  و  کرده  تمیز  »آالوه«  محلی 
به روش سنتی در گیالن کنار  تکانی  امروز خانه 
در  شهری  زندگی  شرایط  همان  و  شده  گذاشته 

روستاها غالب شده است.
عنوان  به  منازل  نظافت  و  در هر حال خانه تکانی 
به  و  نوروز  آستانه  در  دیرینه  سنت های  از  یکی 
استان  روستاهای  و  شهرها  در  شدن  نو  مناسبت 
را  آلودگی ها  کار  این  با  آنان  می شود،  انجام 
می زدایند و به پیشواز پاکیزگی و نوشدن همراه با 

بهار طبیعت می روند.
از  دیگر  یکی  هفت سین  سفره  سبزه  کردن  سبز 
مناطق  سایر  همانند  گیالن  در  نوروز  های  سنت 
کشور است، گیالنیان تقریبا ۲ هفته مانده به سال 
از  اعم  انواع غالت  به خیس کردن  نسبت  جدید، 

گندم، عدس، ماش و این روزها دانه های نارنج و 
اقدام  هفت سین  سفره  سبزه  کاشت  برای  پرتقال 
و  زیباتر  اشکال  روزها  این  که  سبزه  می کنند، 
متنوع تری یافته و بسیاری آن را آماده می خرند 
خود یکی از زیباترین سین های سفره هفت سین 
به شمار می رود که توانسته جایگاه خاصی در ِدل 

این سفره داشته باشد.
 بازارهای گیالن در تب و تاب نوروز

هفت  سفره  سبزه  سبزکردن  و  خانه تکانی  از  بعد 
خریدهای  هیجان  با  و  جذاب  بخش  نوبت  سین، 
نوروزی می رسد، در فاصله کمتر از۵ روز به آغاز 
سال نو و ایام نوروز؛ تکاپو برای خرید مایحتاج عید 
در میان گیالنیان به اوج رسیده و بازارهای رشت 
محلی  بازارهای  آن  از  بیش  و  گیالن  شهرهای  و 
و روزبازارهاهمه وهمه رونقی دو چندان یافته اند 
سال  آخری  عیدی  و  پاداش  و  حقوق  پرداخت  و 

کارکنان دولت بر این ازدحام افزوده است.
بین  در  زیادی  طرفداران  گیالن  محلی  بازارهای 
مردم استان و مسافران دارد، این بازارها به عنوان 
فعال  حضور  با  امروز  تا  دیرباز  از  ماندگار  میراثی 
مردم به بخشی مهم از فرهنگ این سرزمین کهن 
و  فرهنگی  جاذبه  یک  عنوان  به  و  شده  تبدیل 

اقتصادی در جذب گردشگر است.
به طور معمول در هر یک از شهرستان های گیالن 
می شود،  دایر  محلی  بازار  هفته  روزهای  اسم  به 
ماسال،  و  اسالم  لنگرود،  بندرانزلی،  بازار  شنبه 
یکشنبه بازار خمام، رودسر و صومعه سرا، دوشنبه 
سه شنبه  شفت؛  و  رحیم آباد  آستانه اشرفیه،  بازار 
بازار  پنجشنبه  رضوانشهر؛  و  چابکسر  فومن،  بازار 
تالش و کالچای و جمعه بازار لنگرود و شاندرمن 

از بازارهای محلی و معروف استان است.
در این بازارها عالوه بر موادغذایی، میوه و سبزی 
عرضه  دیگر  اقالم  بسیاری  و  محلی  ویژه  به 
می شود، در این بین بازار سنتی و بزرگ رشت در 
از  مردم  پذیرای  هفته  روزهای  تمام  گیالن  مرکز 
شهرستان های مختلف استان است، گیالنیها برای 
خرید به ویژه خریدهای نوروزی اعم از پوشاک و 
سایر ملزومات به این شهر سفر می کنند و در این 
میان کم نیست آمار مسافرانی از سایر نقاط کشور 
با لهجه های شیرازی، کرمانی و خوزستانی و غیره 
که به این بازار می آیند و برایشان هم فال است 

وهم تماشا.
خرید و پوشیدن لباس تازه از آیین های نوروزی به 
شمار می رود که شور و هیجان و جایگاه ویژه ای 
نزد گیالنیها به ویژه کودکان و نوجونان این خطه 
دارد، بازار بزرگ رشت در خیابان »شیک« و پیاده 

مکان های  بقیه  از  شلوغ تر  شهر  این  فرهنگی  راه 
آنها  اطراف  خیابان های  روزها  این  و  است  خرید 

بیش از گذشته پُر رفت و آمده شده است.
از  پُر  مغازه های  وارد  مادر  و  پدر  همراه  کودکان 
روژان،  صدرا،  محدثه،  کیان،  می شوند،  مشتری 
آتنا، یاسین، متینا، کارن و سارا هر یک با کمک 

بزرگترها مشغول خرید لباس هستند.
از  بیش  نوروز  آستانه  در  نوجوانان  و  کودکان 
تازه  لباس  است  قرار  دارند،  و شوق  دیگران شور 
یک  حدود  تعطیالت  در  و  بروند  مهمانی  بخرند، 
نوروز  از یک هفته قبل  نوروزی مدارس که  ماهه 
بازی و غیره  به تفریح و  برایشان شروع می شود 

بپردازند.
و  جنب  پُر  کودکان  از  یکی  ساله  هشت  آتنای 
جوش در پیاده راه فرهنگی رشت به خبرنگار ایرنا 
خرید  برای  کوچکم  خواهر  و  مادر  با  گوید:  می 

لباس آمده ام.
دارد  دوست  خیلی  را  نوروز  که  کند  می  بیان  او 
هم لباس نو و هم هفت سین و ماهی قرمزهایش 
را و لباس نو و بازی با هم سن و ساالنش که در 
عید می بیند برایش دوست داشتنی ترین هاست.
آتنا می افزاید: امروز عالوه بر خرید لباس نوروز، 
قرار است که ماهی و سبزه برای سفره هفت سین 

بخریم.
در چندین گوشه از پیاده راه فرهنگی و بازار بزرگ 
تُنگ هایی  و  قرمز  ماهی  از  پُر  ظرف هایی  رشت 
تعدادی  گرفته است،  قرار  مختلف  سایزهای  با 
کوچک  قرمز  ماهیان  تماشای  به  کودکان  از 
نشسته اند، سارا یکی از کودکان همراه پدر و مادر 
در حال انتخاب ماهی قرمز است، او می گوید: من 
مادر  از  دارم  دوست  را  سین  هفت  سفره  ماهی  

خواستم که امسال ۲ ماهی برای من بخرد.
عده ای بر این باورند ماهی قرمز خوش شانسی به 
خانه می آورد و معتقدند ماهی در هفت سین نشانه 
در  نیز  ماهی  قرمز  رنگ  است؛  موفقیت  و  زندگی 
سفره هفت سین سمبل مهربانی، پیروزی و برکت 

است.
سماق،  سمنو،  از  اعم  هفت سین  سفره  وسایل 
بازار بزرگ رشت  سنجد، سیر، سوزن و سبزه در 
نوروزی  خریدهای  از  بخش  این  شده است،  پهن 
بیشتر مورد توجه مادران و دختران خانواده است 
تا با خریداری وسایل مورد نیاز؛ برای گسترانیدن 

هر چه بهتر سفره هفت سین اقدام کنند.
و  برکت  »نشانه  سکه  سالمتی«،  »نشانه  سیر 
فراوانی«، سماق »نماد مزه زندگی«، سنجد »نماد 
مهرورزی«،  و  مهر  زیبایی،  »نشانه  سیب  عشق«، 
»نشانه  سمنو  نوشدن«،  و  خرمی  »نشانه  سبزه 
صبر  »نشانه  سرکه  برکت«،  و  خیر  فراوانی، 
نشانه  آیینه  بهار«،  »نشانه  ُسنبل  شادی«،  و 
و  ایمان  »نشانه  قرآن  و  حافظ  کتاب  روشنایی«، 
 « ماهی  و  فکری«  روشن  »نشانه  شمع  اعتقاد«، 
در  خانواده ها  که  است  وسایلی  از  زندگی«  نشانه 

سفره هفت سین قرار می دهند.
که  است  آئین هایی  و  برای جشن ها  بزمی  گیالن 
عطر هرکدامشان به وسعت ایران می گسترد و این 
نوای  دهل،  و  ساز  میان  در  سمنو  پخت  عطر  بار 
برکت  برای  ای  جشنواره  نوروزخوانی؛  و  سورنا 
آستانه  سیاهکوچه  روستای  در  سین  هفت  سفره 
است.  کرده  خلق  استان  شرق  در  واقع  اشرفیه 
بیشتر بخوانید: جوشش دیگ های سمنو در گیالن
راه  پیاده  در  تزئینی  و  آپارتمانی  ُگل های  انواع 
پیاده  این  زیبایی  فروش؛  برای  رشت  فرهنگی 
گل های  گر  نظاره  عده ای  کرده،  دوچندان  را  راه 
برای  انتخاب  در حال  تعدادی هم  و  زیبا هستند 
ثابت  پای  ُسنبل  ُگل   ویژه  به  ُگل  خریدند، خرید 

خریدهای نوروزی بانوان گیالن است.
با این اوصاف بازارهای گیالن معموال تا ساعت های 
آخر قبل از سال تحویل پُر از جمعیت است و شور 
می شود،  بیشتر  جدید  سال  آغاز  برای  هیجان  و 
با  توام  سالی  امید  به  هیجان  و  شور  با  گیالنیها 
آماده  نو  سال  برای  سختی ها  از  دور  و  شادی 

شده اند.

اوایل اردیبهشت ماه سال جاری بود که کاسه صبر مردم سراوان 
از پس آلودگی های زیست محیطی و کشنده زباله این منطقه، 
به سر رسید و با تجمعی شبانه روزی در ورودی سایت پسماند، 
از ورود خودروهای حمل زباله ممانعت کردند این تجمع چند 
روزی طول کشید تا اینکه پای مسئوالن و شورای تأمین استان 
به این منطقه باز شد. »پایان زباله سراوان در سال جاری« وعده 
اسداهلل عباسی نماینده عالی دولت در گیالن به مردم سراوان 
بود و در این راستا با صدور دستورات الزم و پیگیری های شبانه 

روزی، از هیچ کوششی برای تحقق این وعده دریغ نکرد.
حاال پس از گذشت ۸ ماه از ماجرای اجتماع مطالبه گرانه مردم 
سراوان در خصوص ساماندهی زباله، شرایط به سمت تغییر در 
حال حرکت بوده و به بیانی دیگر امید به سراوان برگشته است.
اگر چه مکان دفن زباله همچنان نامطلوب است اما اگر تا چند 
ماه پیش نمی توانستید حتی دقایقی از کنارش رد شوید اما 
امروز می توانید ساعتی را در هیاهوی کوه ۱۱۰ متری اُطراق 

کنید.
حجت االسالم محمدی امام جمعه سنگر در گفتگو با مهر با اشاره 
به اقدامات ارزشمند در راستای ساماندهی زباله سراوان رشت، 
اظهار کرد: روند بهسازی و ساماندهی زباله سراوان به خوبی 
پیش می رود.وی با امیدبخش خواندن اقدامات دولت سیزدهم 
در راستای ساماندهی زباله سراوان افزود: دولت و دست اندر 
کاران امر قدم های مثبتی در راستای ساماندهی زباله برداشتند 
که البته انتظارات و مطالبات مردم در این بخش به حق است.
امام جمعه سنگر با بیان اینکه مردم قدردان تالش های دولت 
در خصوص ساماندهی زباله سراوان هستند، گفت: دغدغه ۴۰ 

ساله سراوان باید هر چه زودتر خاتمه پیدا کند.

به سراوان  را  زباله  ریجکت  ورود  اجازه  مردم حتی    
نمی دهند

ابراهیمی یکی از معتمدین روستای سراوان با تقدیر از تالش های 
صورت گرفته در قبال بهسازی زباله این منطقه، اظهار کرد: اگر 
تمام منطقه را طالکوب کنید باز هم برای ما اهمیتی ندارد تا 

زمانی که هیچ زباله ای به سراوان نیاید راضی نمی شویم.
وی با اشاره به قول استاندار گیالن مبنی بر اتمام زباله تا پایان 
سال جاری، افزود: سال در حال تمام شدن است اما همچنان 

زباله در سراوان ریخته می شود.
این معتمد اهل سراوان رشت با بیان اینکه ۴۰ سال است که 
این منطقه در رنج و عذاب هستند، گفت: ساماندهی  مردم 

شیرابه زباله سراوان باید در اولویت قرار گیرد.
ابراهیمی با اشاره به آثار مخرب رهاسازی شیرابه زباله به دامان 
طبیعت، بیان کرد: کار تصفیه خانه شیرابه زباله سراوان یک 
درصد هم پیشرفت فیزیکی ندارد و شیرابه ها در طبیعت رها 

شده است.
با بیان اینکه مردم حتی اجازه ورود ریجکت زباله را به  وی 
در  قاطعانه  مسئوالن  از  هیچکدام  افزود:  نمی دهند،  سراوان 

خصوص پایان زباله سراوان در سال جاری نظر نمی دهد.
این معتمد سراوانی با بیان اینکه ورود زباله به این منطقه خط 
قرمز مردم است، گفت: به خط قرمز مردم سراوان اهمیت داده 

نمی شود.

 ورود زباله ممنوع
شهریاری یکی دیگر از روستاییان سراوان با تاکید بر اینکه وعده 
آقای استاندار پایان زباله در سال جاری بود، اظهار کرد: با این 

شرایط موجود تحقق وعده آقای استاندار ممکن نیست.
وی با بیان اینکه ورود زباله به سراوان ممنوع شود، افزود: عدم 

ورود زباله به سراوان مطالبه جدی مردم است.

 زهکشی شیرابه های زباله سراوان
اشاره  با  رشت  سراوان  زباله  بهسازی  پروژه  مجری  ربیعی 
پیشرفت ۲۸ درصدی اجرای این پروژه، اظهار کرد: ساماندهی 
رانش  از  جلوگیری  برای  حفاظ  ایجاد  شده،  دفن  زباله های 
زباله ها و پوشش سطح زباله ها بخشی از روند طرح بهسازی 

زباله سراوان رشت است.
با بیان اینکه شیرابه های زباله سراوان زهکشی می شود،  وی 
افزود: با راه اندازی تصفیه خانه سراوان این شیرابه ها وارد مدار 

تصفیه می شود.
مجری طرح بهسازی زباله سراوان رشت با بیان اینکه بعد از 
ساماندهی زباله، عملیات درخت کاری انجام می شود، گفت: 
ایجاد فضای سبز و احیای طبیعت سراوان در اولویت قرار دارد.

زباله  برای ساماندهی  قرارداد یک ساله  اینکه  بیان  با  ربیعی 

سراوان و بهسازی منطقه بسته شده است، اضافه کرد: از آبان 
ماه سال جاری این طرح وارد فاز اجرایی شده است.

وی از ایجاد ۱۳ متر دیواره برای جلوگیری از رانش زباله خبر 
داد و افزود: تسطیح و بهسازی انبوهی از زباله کار زمان بری 
است اما تالش می کنیم تا پایان تعهدات قراردادی این مهم را 

تحقق ببخشیم.

 بازگشت سراوان به دامان طبیعت
»حمیدرضا امام پناهی« فرماندار رشت، اظهار کرد: بهسازی 
محل زباله سراوان و احیای طبیعت این منطقه در اولویت دولت 

سیزدهم قرار دارد.
وی از اجرای حدود ۳۰ درصدی بهسازی زباله سراوان رشت 
در مجموعه  گرفته  پیگیری های صورت  با  افزود:  و  داد  خبر 

استان، کار بهسازی زباله سراوان با جدیت تمام پیگیری شد.
با بیان اجرای تصفیه شیرابه سراوان در روند  فرماندار رشت 
مقدماتی قرار دارد، گفت: طبق تعهدات پیمانکار، قرار بر این 
است پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان تا پایان سال به بهره 
برداری برسد.امام پناهی با تاکید بر افزایش ظرفیت کود آلی 
الکان رشت، بیان کرد: این پروژه در حال حاضر با ظرفیت ۳۰۰ 

تن فعالیت می کند که بنا داریم این رقم به ۸۰۰ تن برسانیم.
جهت  رشت  آلی  کود  کارخانه  مزیت های  اشاره  با  وی 
ساماندهی زباله استان گیالن، افزود: خروجی زباله ها به این 
شرکت، به ۵۰ درصد به کود آلی و ۵۰ درصد به زباله خشک 

تبدیل می شود.
فرماندار رشت با اشاره به رونمایی آزمایشی دستگاه تصفیه آب 
توسط سازمان انرژی هسته ای در گیالن، بیان کرد: این طرح 
برای تصفیه شیرابه زباله سراوان به آب کشاورزی طراحی شده 

که بزودی در مرحله اجرا قرار می گیرد.
امام پناهی با بیان اینکه سراوان به زودی به دامان طبیعت بر 
می گردد، گفت: تالش های دولت سیزدهم و همچنین مجموعه 
استانداری گیالن بر این است تا محل دفن زباله سراوان دوباره 

به منطقه سرسبز و طبیعی تبدیل شود.

 خروجی کود آلی زباله نیست
اینکه  بیان  با  رشت  شهرداری  سرپرست  یزدانی«  »یوسف 

عملکرد این شهرداری در خصوص بهسازی زباله سراوان مثبت 
است، اظهار کرد: داشتن طبیعتی سالم حق مردم سراوان است.
وی از بهره برداری افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی خبر داد و 
اضافه کرد: افزایش ظرفیت کود آلی از ۴۰۰ تن به ۸۰۰ دالی 
۱۰۰۰ تن کار ارزشمندی در حوزه مدیریت شهری رشت به 

شمار می رود.
سرپرست شهرداری رشت با بیان اینکه خروجی کود آلی زباله 
نیست، گفت: در فرایند این شرکت، زباله ها ۵۰ به کود آلی و 

۵۰ درصد به ریجکت تبدیل می شود.
یزدانی با بیان اینکه محل دفن جدید زباله را به شهرداری 
مجری  نقش  فقط  شهرداری  کرد:  اضافه  نکردند،  معرفی 
داشته و وظیفه اش جمع آوری زباله است و تصمیم سازی 
ها و تصمیم گیری در خصوص زمین در جای دیگر صورت 

می گیرد.

 مطالبه مردم سراوان به حق است
اسالمی  شورای  رئیس  کارگرنیا«  واثق  حسین  »محمد 
شهر رشت با بیان اینکه مطالبه مردم سراوان به حق است، 
گفت: مردم سراوان سال هاست که با بوی تعفن زباله روزگار 

می گذرانند که از بابت سو مدیریت پیش آمده عذر خواهیم.
وی از افزایش ظرفیت کود آلی رشت خبر داد و افزود: افزایش 
ظرفیت کود آلی از ۵۰۰ تن به ۱ هزار تن می تواند مشکل زباله 

سراوان را حل کند.
کود  نقش  به  اشاره  با  رشت  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
آلی در ساماندهی زباله بیان کرد: نظارت و بررسی در روند 
اجرای کود آلی و پاکسازی زباله سراوان رشت با دقت انجام 

می شود.
پروژه  برانگیز  تحسین  اقدامات  به  اشاره  با  کارگرنیا  واثق 
بهسازی زباله سراوان، بیان کرد: ساماندهی و اجرای پروژه 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۳۰ حدود  سراوان  زباله  بهسازی 
قراردادی عملکرد  تعهد  به میزان  پیمانکار نسبت  و  داشته 

خوبی داشته است.
می شود،  احیا  دوباره  سراوان  طبیعت  اینکه  بیان  با  وی 
افزود: اجرای بهسازی و ساماندهی محل زباله، سراوان را به 

روزهای گذشته و پاک برمی گرداند.

بازگشت سراوان به دامان طبیعت
قربانپور  بهرام   


