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تجمع مردم سراوان در اعتراض به وضعیت سایت زباله این منطقه /عکس :همشهری

طرح تحول نخلســتان ،یکی از طرحهای کشــاورزی است
که با توجــه به کاهش بارندگی و تشــدید خشکســالی از
سال 97در نخلستانهای اســتان بوشهر آغاز شده .در سفر
استانی رئیسجمهوری طی پاییز ســال گذشته به بوشهر،
۲۹۱میلیارد تومان اعتبار برای سرعتبخشــی به این طرح
اختصاص یافت و حاال مسئوالن جهادکشاورزی استان خبر
میدهند طرح تحول 2400هکتار نخلستان منطقه سعدآباد
شهرستان دشتســتان هفته دولت امســال به بهرهبرداری
خواهد رسید.
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهادکشاورزی
بوشــهر با بیان اینکه طرح تحول نخلســتان در مجموع در
۳۴هزارو250هکتار باغات استان اجرا میشود به همشهری
میگوید :طرح تحول نخلســتان بهعنوان یکی از طرحهای
ســتاد اقتصاد مقاومتی مطرح شــد و بهتصویب رســید و
بعد از انجام مطالعات فنــی و ارزیابیهــا وارد فاز عملیات
اجرایی شد.
ل این طرح 10هزارو100هکتار را شامل میشود که از
فاز او 
این عدد 2400هکتار در منطقه سعدآباد از سال 97آغاز شده
اســت و هماکنون حدود 85درصد پیشرفت فیزیکی دارد و
هفته دولت امسال بهرهبرداری میشود.
مســعود خوارزمینیا میافزاید7700 :هکتار از فاز اول در
منطقه آبپخش قرار دارد که از این عدد حدود 1050هکتار
امسال آغاز شده اســت و حدود 60درصد پیشرفت فیزیکی
دارد .مطالعــات 8700هکتار هــم از فــاز دوم در منطقه
شبانکاره به پایان رســیده که عملیات اجرایی آن بهزودی
آغاز میشود.
وی مهمترین هدف طرح تحول نخلســتان را صرفهجویی
در مصــرف آب و افزایــش عملکــرد محصــول میداند و
توضیح میدهد :اصالح شــیوه آبیاری از سنتی به غرقابی،
اصالح و بازســازی نخیالت درجــه ،2نوســازی و احیای
ارقام و نخیــات درجــه ،3تدوین الگوی کشــت و ایجاد
تشــکل آب برای توزیع و مدیریــت آب از اهداف این طرح
به شمار میرود.

پس از حدود 40سال تخلیه زباله در سراوان گیالن ،اتفاق افتاد

اعتراض مردم سراوان و واکنش وزارت کشور

خرما یکی از مهمتریــن محصوالت باغبانی دنیا به شــمار
میرود و ایران با تولید ســاالنه یک میلیون و ۲۳۰هزار تن
سومین تولیدکننده جهان در این زمینه است .استان بوشهر
هم با ۳۴هزار هکتار ســطح زیرکشت ۱۳درصد سهم تولید
کشور را بهخود اختصاص داده اســت .ساالنه ۱۶۰هزار تن
خرما از سوی ۱۶هزارو۷۳۲بهرهبردار در استان بوشهر تولید
و از این میزان ۲۷هزار تن محصول صادر میشود.
همچنین ۸۷واحد با ۹۰هزار تن ظرفیــت صنایع فرآوری
و ۶۵هزار تن ظرفیت سردخانهای در اســتان بوشهر برای
نگهداری خرما در استان فعال هستند.
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ماجرای سایت زباله ســراوان چندروزی است دوباره در فضای
رسانهای مطرح شــده؛ موضوعی که طی ســالهای گذشته
بهعنوان مسئله حلنشــده مردم و مســئوالن گیالن و البته
روســتای ســراوان را دچار چالش کرده اســت .با این حال،
حدود 2هفته گذشته حضور مردم در ســایت زباله و اعتراض
و مطالبهگری آنان موجب شــده است مســئوالن به موضوع
حساستر شوند.
کوه 120متری زباله

سایت زباله ســراوان در 17کیلومتری شــهر رشت20 ،هکتار
مساحت دارد .این دره که روزگاری محیطی طبیعی بود ،حاال
نهتنها با زباله پر شده ،بلکه کوهی از زباله به ارتفاع 120متر هم
روی آن بهوجود آمده است .تخلیه روزانه  800تا 1200تن زباله
در هر روز هم بر ابعاد این کوه میافزاید و زندگی مردم سراوان را
بیشتر تهدید میکند .وجود سایت دپوی زباله نهتنها جمعیت
6هزارنفری روســتای ســراوان را از نظر اقتصادی با معضالت
متعدد مواجه کرده ،بلکه امکان هر نوع پیشرفتی را نیز از منطقه
سلب کرده است.
اسداهلل عباسی ،استاندار گیالن اسفند سال گذشته ،خواستار
اقدام عملی برای حل مشکل سراوان شــده بود آنهم اقدامی
که طی هفته به نتیجه برســد .با این حال ،مردم در عمل اقدام
تأثیرگذار و مشهودی ندیدهاند .در روزهای گذشته هم مسئوالن
استان قولهای بسیاری به مردم دادهاند .برای مثال ،عباس صابر،
معاون عمرانی اســتاندار گیالن در روزهای گذشته وعده داده
است مرکز دفن سراوان تا یک سال آینده ساماندهی و بهزودی
برای انجام این ساماندهی پیمانکاری مشخص میشود.
روز گذشــته نیز اعالم خبر محکومیت 3عضو سابق شهرداری
رشت درباره ســایت ســراوان خبرها را به اوج رساند .بهگفته
دادســتان مرکز گیالن ،حکم محکومیت قطعی برای ۳مدیر
سابق شهرداری رشــت درباره زباله ســراوان صادر شده و این
پروندهها در مرحله اجرای حکم است.
مهدی فالح میری میگوید :در یکی از موارد تا ۹۰درصد مبلغ
قرارداد برای ساماندهی سایت زباله ســراوان به پیمانکار داده
شده ،اما هیچ کاری انجام نشــده است .تعقیب و پیگیری بقیه
مدیران متخلف و متولیان پسماند سراوان رشت هم ادامه دارد
تا حقوق مردم منطقه تضییع نشود.
در 2هفته گذشته اما حضور مردم سراوان در سایت دپوی زباله
و اعتراض به تعیین تکلیفنشدن این تخلیهگاه ،از وضعیت حاد
زندگی در این منطقه خبرداده اســت .زنان ،مردان و کودکان
سراوانی روزهاســت در این منطقه شبانهروز ماندهاند تا جلوی
ورود هرگونه زباله به سایت سراوان را بگیرند.
مردم از وعدهها ناامیدند

لکههای نفتی
آلودگی نفتی عاملی تهدیدکننده در خوزستان است
که هر چند وقت یکبار باعث بهوجود آمدن بحرانهای
زیستمحیطی میشود .فقط در میدان نفتی اهواز ۵۰۰چاه
حفر شده و فعالیتهای گسترده شرکتهای نفتی و
پتروشیمی آلودگیهای متعددی را بر محیطزیست وارد کرده
است.اجتناب شرکتها و پاالیشگاهها در انجام مسئولیت
اجتماعی در قبال این آالیندگی موجب شده سهم زمین
خوزستان از این ثروت فقط روی سیاه و آلوده باشد .منبع :ایرنا
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وزارت کشور 2هفته پس از اعتراض مردم سراوان به ادامه تخلیه زباله در سایت این روستا ،قول ساماندهی داد

گزارش

بهگفته مدیر آب و خاک و امور فنی مهندســی ســازمان
جهادکشاورزی بوشهر ،قرار است در قالب اجرای طرح تحول
نخلستان ۳۴هزارو۲۵۰هکتار شیوههای نوین آبیاری ،اصالح
و بازسازی نخیالت درجه ۲به میزان 7422هکتار ،نوسازی و
احیای ارقام نخیالت درجه ۳به میزان ۱۱هزارو۱۳۳هکتار و
تدوین الگوی کشت در سطح ۱۵هزارو۶۹۵هکتار انجام شود.
او اجرای این طــرح را زمانبر میداند ،امــا تأکید میکند
درصورت تخصیــص به موقع اعتبار طرح بهســرعت پیش
میرود و در ادامه به ســایر زمینهای باغی هم گســترش
خواهد یافت.
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حضور شــبانهروزی مردم در سایت ســراوان در فضایی کامال
صلحآمیز فقط یک هدف دارد و آن مشخصشدن تکلیف منطقه
یکبار برای همیشه است .یک فعال اجتماعی اهل سراوان درباره
شرایط کنونی سایت به همشهری میگوید :مردم از زن و مرد و
حتی کودک در سایت هستند و حتی مراسم افطار را همینجا
برگزار میکنند36 .سال است در این سایت زباله تخلیه میشود
و تنها خواسته مردم روستا این اســت که روند تخلیه زباله در
سایت متوقف شود.
احمد بابویی درباره سابقه مطالبهگری مردم منطقه هم توضیح
میدهد :البته چنین تجمعاتی ســال 96هم برگزار شد که آن
زمان شورای تامین استان از مردم خواست 2سال مهلت بدهند
تا بهسازی سایت انجام شود .سال 98وقتی مردم دیدند حتی
20درصد از کار هم انجام نشده است ،پیگیر شدند و دوباره قرار
شد این کار تا سال 1400به نتیجه برســد .هماکنون مردم از
قولهایی که به آنها داده شــده ،ناامیدند و قصد دارند تا زمانی
که نتیجه قطعی نگیرند ،ســایت زباله را ترک نکنند .به همین
دلیل ورودی سایت را داربست زد ه و بنر بزرگی با عکس شهدای
ســراوان نصب کردهاند تا ماشــینها نتوانند وارد شوند و زباله
تخلیه کنند.
وی ادامه میدهد :نکته مهم این اســتکه تجمعات با حضور
خانواده شــهدا و همراهی همه مردم منطقه برگزار میشود و

کامال مردمی و مسالمتآمیز است .زنان هم نقش قابلتوجهی در
این جریان داشتهاند ،تا صبح در محوطه سایت به همراه خانواده
و فرزندانشان حضور دارند و همه وقتشان را اینجا میگذرانند.
خوشبختانه دادستان شهر ســنگر و امامجمعه منطقه از مردم
حمایت میکنند که برای مردم بسیار مهم است.
حضور چشمگیر زنان روستا

زنان روســتایی در وضعیتی که مســئولیت ســنگین خانه و
فرزندان روی دوش آنهاســت ،نزدیک 2هفته است هر شب با
حضور در سایت ســراوان از تخلیه ماشینهای زباله جلوگیری
میکنند .یکی از زنان اهل سراوان درباره حضور در این تجمعات
شبانهروزی به همشــهری میگوید :از 2هفته قبل که مردان
سراوانی برای اعتراض به ســایت رفتند ،زنان هم راهی منطقه
شدند تا اعتراض به وضعیت سایت شکل جدیتری پیدا کند.
وقتی زنان همــراه بچهها در چنین فضایی شــرکت میکنند
وضعیت دیرتر به حالت عادی برمیگردد.
حدیثه دژمپناه ادامه میدهد :تعداد زنانــی که در اعتراضها
شرکت کردهاند زیاد است ،معموال یک شب در میان میمانند تا
بتوانند به خانهو فرزندان رسیدگی کنند و استراحت هم داشته
باشند .این زن روســتایی با بیان اینکه خودش یک بچه 3ساله
دارد و حتی یک شب با فرزندش در کنار ســایت مانده است،
اظهار میکند :مردم تا صبح در سایت دور هم میمانند و درباره
اینکه اعتراض چطور باید ادامه پیدا کند یا وضعیت سایت به چه
شکل درآید ،صحبت میکنند .به هر حال خواسته ما این است
که دیگر زبالهای به اینجا نیاید و تا زمانی که تصمیم قطعی برای
سایت گرفته نشود ،به اعتراض خود ادامه میدهیم.
زندگی در روستا ممکن نیست

شرایط زندگی برای مردم سراوان دشــوار است ،یکی دیگر از
زنانی که در ســایت زباله حضور دارد ،به همشهری میگوید:
روزی 1200تن زباله در سراوان تخلیه میشود و انباشت زباله
در منطقه مردم را دچار مشکل کردهاســت .بسیاری از اهالی
مهاجرتکردهاند و بســیاری هم اگر بتوانند تمایــل دارند ،از
اینجا بروند.
مریم ساروشی با بیان اینکه قرار بود فقط زباله شهرستان رشت به
سراوان منتقل شود ،میافزاید :اگر در اتوبان به سمت رشت بروید
خواهید دید کامیونهای زباله از شهرهای دیگر هم راهی سراوان
هستند .مسئله این اســت که منطقه مسکونی فقط هزارمتر با
سایت زباله فاصله دارد ،انگار این زبالهها بر سر مردم میریزد.
وی ادامه میدهد :من بهعنوان یک زن خانهدار 2هفته اســت
زندگیام را رها کرده و به ســایت رفتهام ،زیرا وضعیت زندگی
ما به سایت وابسته است .اینقدر اینجا بوی تعفن و مگس زیاد
است که زندگی ما مختل شده .رسانهها هم کمتر به این وضعیت
توجه کردهاند درحالیکه ما فقط یک درخواست داریم که دیگر
زباله وارد سراوان نشود .ما تا زمانی که وضعیت این دپوی زباله
یخواهیم زبالههای
مشخص نشود ،همین جا میمانیم .حتی نم 
موجود در سراوان از اینجا تخلیه شود ،فقط دیگر زباله جدیدی

به اینجا نیاورند .این زن اهل ســراوان با بیــان اینکه مردم در
سالهای گذشته هم اعتراض کردهاند ،اما خواسته آنان به جایی
نرسیده است ،ادامه میدهد :شرایط منطقه واقعا خوب نیست،
مردم سراوان سالهاست اینجا زندگی میکنند ،سیاهرود که از
جنگلهای کچا میگذرد ،محل تفریح مردم بود و حاال به جای
آب در آن شیرابه روان است؛ شیرابهای که تا تاالب انزلی میرود
و سپس وارد دریای خزر میشود.
اقتصاد سراوان در خطر نابودی

بهجز بیماری و آلودگی محیطی که زندگی را در سراوان سخت
کرده ،کشاورزی و اشتغال منطقه ســراوان هم بهدلیل وجود
سایت زباله با مشکالت بسیار مواجه شده است.
رئیس شورای روستای سراوان درباره وضعیت فعلی منطقه به
همشهری میگوید :جلوگیری از تخلیه زباله در سایت سراوان
خواسته اول و آخر مردم روستاست .وجود این تخلیهگاه مسائل
بسیار زیادی را برای مردم ایجاد کرده و وجود بیماریهای متعدد
ازجمله سرطان در میان مردم و مشکالت اقتصادی فقط موارد
اندکی از این معضل است .نعمت روشان با بیان اینکه هماکنون
هیچکس در سراوان نمیتواند زمین یا خانهاش را بفروشد ،اظهار
میکند :با وجود پتانسیلهای سراوان برای اشتغالزایی بهدلیل
وجود سایت زباله ســرمایهگذاران تمایلی برای ایجاد کارخانه
در منطقه ندارند .از ســوی دیگر وجود شیرابه زباله کشاورزی
سراوان را به نابودی کشانده است .پیش از این برنج سراوان زبانزد
خاص و عام بود ،اما حاال آلودگی ناشی از زباله موجب شده است
نهتنها تولید محصوالت با مشکل مواجه شود بلکه آنچه تولید
میشود هم خریداری نداشــته باشد .وی ادامه میدهد :آلوچه
و هلو 2محصول باغی ویژه سراوان بود که در سراسر استان آن
را میشناسند ،با این حال حدود 10سال است آلودگی سایت
موجب شــده همه درختان خشک شــوند و مردم حتی برای
مصرف خودشــان هم نتوانند میوه تولید کنند .حتی درختان
گردو که بسیار مقاوم هستند خشک شدهاند و تولید محصوالت
باغی و زراعی تقریبا از بین رفته است .رئیس شورای روستای
سراوان با تأکید بر اینکه مردم از همه نظر با آلودگی سایت زباله
متضرر شدهاند ،میگوید :اگر مردم به شکل خودجوش در اطراف
سایت تجمع کردهاند بهخاطر آن است که وعدههای مسئوالن در
سالهای گذشته عملی نشده و کارد به استخوان مردم رسیده
است .اینجا دختر 13ســالهای داریم که پزشکان تهران تأیید
کردهاند بهخاطر آلودگی زباله بیمار شده است و حاال باید برای
پنجمینبار عمل شود .روشان با گوشزدکردن خطر مهاجرت از
ســراوان ،اظهار میکند :مردم واقعا دیگر تمایلی ندارند اینجا
زندگی کنند ،اگر مســئوالن کاری نکنند ،سکونت در سراوان
معنی ندارد ،شما حتی نمیتوانید اینجا بهراحتی غذا بخورید،
آنقدر مگس زیاد است که زندگی روزانه دچار مشکل شده .وی
ادامه میدهد :من 30سال نظامی بود م و در جبهه و جنگ حضور
داشــتهام ،اینجا مردم فقط آمدهاند که خواستهشان را بگویند
تا بتوانند بهراحتی در روســتای خودشــان زندگی کنند .چرا
مسئوالن ارشد استان به اینجا سر نمیزنند و وضعیت مردم را
نمیبینند .سراوان 29شهید داده و مردم آن در سرنوشت کشور
سهیم بودهاند ،خواهش ما این اســت که مسئوالن مشکالت
سراوان را جدی بگیرند و برای رفع آن کاری انجام دهند.
شهرداری رشت پاسخگو نبود

در 2هفتــه گذشــته حضــور مــردم ســراوان در
سایت دپوی زباله و اعتراض به تعیین تکلیف

نشــدن این تخلیهگاه ،از وضعیت حاد زندگی

در این منطقــه خبرداده اســت ،زنــان ،مردان

و کودکان ســراوانی روزهاســت در این منطقه

ماندهاند تا جلوی ورود هرگونه زباله به سایت

سراوان را بگیرند

با وجود پیگیریهای متعدد خبرنگار همشــهری ،مســئوالن
شهرداری رشت رغبتی به توضیح درباره وضعیت سایت سراوان
نداشتند .با این حال انتشــار اطالعیهای از سوی وزارت کشور
درباره ساماندهی سایت سراوان نشان از پیگیری مسئوالن در
این زمینه دارد .در این اطالعیه که از سوی مرکز اطالعرسانی
وزارت کشور اعالم شــده اســت با تأکید بر انتظار بحق مردم
سراوان درباره تبعات زیستمحیطی دفنگاه پسماند ،اعالم شده
است عملیات اجرایی ساماندهی ،بهسازی فنی و زیربنایی این
دفنگاه ،کلید خورده و بهصورت جدی دنبال میشود.
بهنظر میرسد مسئوالن جنبههای مختلف مشکالت سراوان را
در آنچه از سوی وزارت کشــور اعالم کرده مدنظر قرار دادهاند.
با این حال آنچه مردم میخواهند اقدامی فوری و قطعی است
که به حیات آنان بستگی دارد و خواســته بحق اهالی سراوان
محسوب میشود.

مکث
براساس اطالعیه
وزارت کشور در
جلسههای برگزارشده
بین استانداری
گیالن ،شهرداری
رشت ،پیمانکاران
و سرمایهگذاران و
سازمان شهرداریها و
دهیاریها توافق شده
است عملیات اجرایی
با 5محور در نیمه
نخست اردیبهشت
امسال با حضور
نماینده ویژه وزیر
کشور آغاز شود.
این محورها شامل
طراحی الگوی
ساماندهی (شامل
پوشش کامل خاک،
کنترل و تصفیه
شیرابه) و انعقاد
قرارداد با پیمانکار
و تامین حدود
۷۰میلیارد تومان
برای این قرارداد
و ایجاد تمهیدات
الزم برای عملیات
اجرایی ،تعیین تکلیف
اختالفات موجود
درباره تصفیهخانه
شیرابه ،اصالح
مدیریت کارخانه کود
آلی و آغاز افزایش
ظرفیت آن ،پیگیری
مشکالت تامین منابع
نیروگاه زبالهسوز
۶۰۰تنی رشت و
همچنین فراهمشدن
سریع یک محل جدید
برای دفن پسماندهای
تولیدی هستند.

خبر

فرمانــده انتظامــی شهرســتان داالهو
از کشــف ۱۰هــزار بچــه ماهــی آلــوده
بــه بیمــاری در ایــن شهرســتان و دفن
بهداشــتی آنهــا خبــر داد .بــه گــزارش
ایرنــا ،کیومرث شــهبازی گفــت :پس
از اطالع مامــوران پلیس داالهو مبنی
بر وجــود یــک اســتخر ماهی آلــوده به
بیمــاری در حوالــی شــهرک ریجــاب،
تیمی از ماموران همراه با کارشناسان
اداره بهداشــت به محل اعزام شدند.
وی از دســتگیری صاحــب اســتخر
ماهیهای آلوده خبر داد و گفت :این
فرد پس از تشــکیل پرونــده به مراجع
قضایی معرفی شد.
سرپرســت اداره کل تعــاون ،کار و
رفاه اجتماعی سیســتان و بلوچستان
گفــت :در ســال گذشــته ۵۸۰میلیارد
ریــال اعتبــار مشــاغل خانگی توســط
۲بانــک عامــل اجــرای ایــن طــرح در
اســتان جــذب و باعــث اشــتغالزایی
برای 1239نفر شــد .به گزارش ایسنا،
حامــد آرامــش بــه ۲۸هــزار نفــر تعهد
اشــتغال سیســتان و بلوچســتان در
سالجاری هم اشاره کرد.
معــاون عمــران روســتایی بنیاد مســکن
انقالب اسالمی گفت :طرح هادی 4هزار
روستای کشور با هدف فراهمکردن زمینه
توســعه ،رفع محرومیت و شتاببخشی
بــه بهســازی ایــن ســکونتگاهها امســال
بازنگــری میشــود .بــه گــزارش ایرنــا،
محمدرضــا شــاملو افــزود :در بیشــتر
روستاهای کشــور این خواسته براساس
نیاز و در برخی مواقع الحاق اراضی افراد
به محدوده بافت انجام خواهد شد.

اردبیل

ساخت ۳۰۰کیلومتر بزرگراه
در اردبیل
معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان اردبیل
گفت :ساالنه  ۵۰تا ۶۰کیلومتر بزرگراه و تا 5سال آینده
۳۰۰کیلومتر بزرگراه در استان ســاخته خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،علی یوســفزاده اظهار کرد :میزان
تصادفات در جادههای استان نسبت به میانگین کشوری
باتوجهبه طول راهها در سطح پایین اما همچنان سعی
بر این است تا با افزایش ایمنی راهها میزان تصادفات و
تلفات کاهش یابد .وی با بیان اینکه با توسعه بزرگراهها و
بهسازی راههای استان شاهد کاهش تصادفات جادهای
در استان خواهیم بود ،خاطرنشان کرد :هزینه ساخت
بزرگراهها ۱۲۰هزار میلیارد ریال است که با تأمین این
اعتبار پروژههــای بزرگراهی اســتان تکمیل و ایمنی
جادههای استان هم فراهم میشود .یوسفزاده اولویت
توســعه بزرگراهها را مســیر اردبیل  -سرچم به طول
۱۷۸کیلومتر اعالم کرد و گفت :بخشی از این بزرگراه
به روی خودروها گشوده شده اســت و با تأمین اعتبار
بهصورت ملی و فاینانس بانک ،این پروژه در سالهای
آینده تکمیل میشــود .معاون مهندسی و ساخت راه
و شهرســازی اردبیل آســفالتریزی الیه دوم مسیر
پارسآباد  -سربند را یادآور شد و گفت۲۰ :کیلومتر از
این مسیر در مرحله آسفالتریزی الیه دوم و ۴۰کیلومتر
نیز از سهراهی سربند تا مشکینشهر در مرحله اجرا قرار
گرفته اســت .وی به عملیات اجرایی پروژه احداث راه
اصلی کلور به درام اشــاره کرد و گفت :این پروژه یکی
از پروژههای سخت و هزینهبر در منطقه جنوب استان
است .با تکمیل و بهرهبرداری آن امکان دسترسی مردم
اردبیل به استان گیالن با استفاده از یک راه ایمن و عاری
از گردنههای برفگیر فراهم خواهد شد.

