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شهرستان

اخبار
کلنگ احداث تصفیه خانه مرکزی فاضالب انسانی و پساب
صنعتی شهر صنعتی رشت به زمین خورد

فعالیت  ۳۵۵واحد صنعتی
در شهر صنعتی رشت

کلنگ احداث تصفیه
خانه مرکزی فاضالب
انسانی و پساب شهر
صنعتی رشت با ظرفیت
روزانه سی هزار متر مکعب
به زمین خورد.مدیر عامل
شرکت شهر صنعتی رشت ظهر امروز در مراسم کلنگ زنی
احداث تصفیه خانه مرکزی فاضالب انسانی و پساب صنعتی
در شهر صنعتي رشت با اشاره به اینکه ما آغاز گر برنامه
ای هستیم که کار مطالعاتی آن پیش تر از این انجام شده
بود اظهار کرد :کلنگ احداث تصفیه خانه مرکزی فاضالب
انسانی و پساب شهر صنعتی رشت در ظرفیت روزانه سی هزار
متر مکعب امروز به زمین می خورد.میر شمس الدین مهدوی
با قدردانی از تمامی افرادی که در این پروژه به نحوی دخیل
بودند افزود :شهر صنعتی رشت تا چند سال پیش با اشتغالزایی
حدود هفت هزار نفر مشغول به فعالیت بود و با توجه به اینکه
گیالن را به عنوان قطب کشاورزی می شناختند  ،عمال از
بسیاری از زیر ساخت های حوزه صنعت برخوردار نبود.وی به
انجام اقدامات الزم به منظور جلوگیری از بروز بحران بی آبی
در شهر صنعتی رشت اشاره کرد و گفت  :در بستر سفیدرود با
ایجاد چاه فِلمن و خط انتقال آب مربوطه و پس از آن رایزنی
با شرکت آب و فاضالب درجهت تهاتر تاسیسات مذکور با
انشعاب آب پایدار  ،از بروز مشکالت کم آبی در شهر صنعتی
رشت جلوگیری شد.مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی
رشت با اشاره به ایجاد زیر ساخت ها و امتیازاتی از جمله
برق و مخابرات در شهر صنعتی رشت تصریح کرد :اجرای این
زیر ساختها موجب شد تا بیشترین جذب واحدهای صنعتی
و باالترین نرخ رشد اشتغال را در سطح استان کسب کنیم
و با تعریض جاده دسترسی شهرصنعتی رشت برای سهولت
بخشیدن به عبور و مرور خودروهای حمل بار و وسائط نقلیه
سبک و سنگین  ،نیز تمام تالشمان را به کار گرفته ایم.مهدوی
با تاکید به اینکه با تعریض جاده  ،بخش عظیمی از ترافیک
را هدایت کردیم افزود :اعتبار دولتی به شهر صنعتی تعلق
نمی گیرد و با همراهی برخی از سهامداران و تولید کنندگان
این اقدامات را اجرایی کرده ایم.وی به وضعیت آسفالت درون
محدوده شهر صنعتی رشت اشاره کرد و گفت :شهر صنعتی
رشت به واسطه عبور تجهیزات و خودروهای سنگین نیازمند
انجام آسفالت مناسب است و ما تقاضا کردیم تا قیر مورد نیاز را
برای آسفالت در اختیار ما قرار دهند و پس از آن نیز خودمان
مابقی امور را اجرایی کنیم.

مشکالت مخابراتی شهرستانهای
مینودشت و گالیکش بررسی شد

در جلسه ای با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان
 ،مشکالت ادارات مخابرات شهرستانهای مینودشت و
گالیکش بررسی شد.دکتر غالمعلی شهمرادی با حضور در
اداره مخابرات شهرستان مینودشت  ،به بررسی مشکالت
مخابراتی این شهرستان همچنین گالیکش پرداخت.مدیر
مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر استفاده حداکثری از
ظرفیت و توانمندی موجود گفت :از فرصت ایجاد شده برای
خدمتگذاری باید نهایت بهره مندی را داشت و در راستای
ارائه خدمات مناسب و مطلوب به مردم استفاده کرد.شایان
ذکر است در این جلسه شاخصهای کاهش ال وصولی ،
دایری تلفن و اینترنت پرسرعت بررسی و راهکارهای رشد
شاخصها ارائه و بر ارتقا ارتباطات روستایی تاکید شد.
در دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با فرماندار
مینودشت:

مخابرات عامل مهمی
در توسعه و رشد شهرستان است

مدیر مخابرات منطقه گلستان در دیدار با فرماندار
شهرستان مینودشت  ،مخابرات را عامل رشد و توسعه
شهرستان دانست.دکتر غالمعلی شهمرادی با حضور در
فرمانداری شهرستان مینودشت با قزلسفلی فرماندار این
شهرستان دیدار کرد.وی با تشریح عملکرد مخابرات در
شهرستان مینودشت و اقدامات انجام شده در راستای توسعه
ارتباطات مخابراتی ،تقویت زیر ساختهای مخابراتی را عامل
مهمی در رشد و توسعه شهرستان دانست.مدیر مخابرات
منطقه گلستان همکاری و حمایت فرمانداری را در پیشبرد
پروژه ها موثر دانست و گفت :اجرای طرح های مخابراتی و
تامین زیر ساختهای ارتباطی نیازمند همکاری سازمانها و
ادارات مرتبط میباشد.فرماندار شهرستان مینودشت با اشاره به
اقدامات خوبی که مخابرات در سطح این شهرستان انجام داده
است گفت :رفع نیاز مخابراتی مردم اولویت بوده و جلب رضایت
آنها با اجرای طرح های مناسب و کاربردی بر حسب تقاضای
آنها مورد در خواست می باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه:

همکاری صنایع و ادارات در پیک تابستان امسال ضروری است

كرمانشاه – ليال حياتي  -باحضور
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان
کرمانشاه ،مدیرعامل شرکت توزیع برق
استان کرمانشاه و با دعوت جمعی از مسئوالن
سازمان صنعت ،معدن ،تجارت ،سازمان جهاد
کشاورزی ،امور اقتصادی استان ،شرکت برق
منطقه ای غرب و سازمان بازرسی جلسه
هماهنگی برنامه ها و اقدامات مورد نیاز برای
مدیریت مصرف و کنترل پیک بار تابستانی
در شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
برگزار شد .در این جلسه که به منظور تعامل
و هم افزایی جهت مدیریت مصرف بار انرژی
 1401برگزار شد ،محمد مرادی مدیرعامل
این شرکت با تشکر از همکاری صنایع ،ادارات
و کشاورزان در سال گذشته ،گفت :باتوجه به
افزایش دمای هوا و تقاضای زیاد برای انرژی
برق ،به همکاری صنایع ،کشاورزان و ادارات
دولتی نیازمندیم.به همین دلیل هر ساله
تفاهمنامه هایی با مشترکین کشاورزی و
صنایع برای مدیریت مصرف بار داریم.

وی همچنین استفاده از مولدهای
اضطراری در ساعات اوج مصرف ،خاموش
کردن سیستم های روشنایی ،سرمایشی و
مصارف غیرضروری در پایان وقت اداری،

انجام سرویس دوره ای تجهیزات سرمایشی
و مشخص نمودن فردی به عنوان مدیر انرژی
را به عنوان اهم انتظارات از دستگاههای
اجرایی برای عبور از پیک بار تابستان سال

جاری برشمرد .مدیرعامل شرکت توزیع برق
استان کرمانشاه تصریح کرد :یکی از دالیل
اصلی افزایش شدید مصرف برق استان
نسبت به سال قبل ،استفاده از رمز ارزهای
غیر مجاز در شبکه است که مقابله با آنها
از الویت های اصلی شرکت است و در مانور
های اخیر دستاوردهای قابل قبولی در کشف
بدست آمد .در این جلسه عملکرد اجرای
طرح مدیریت بار شهرک های صنعتی در
پیک بار  1400تشریح شد و پس از طرح
مشکالت توسط مدیران واحدهای صنعتی و
لزوم توجه به مدیریت مصرف بار در استان
کرمانشاه ،همکاری و تعامل طرفین مورد
تاکید قرار گرفت .یادآور میشود :در این
نشست پیرامون مراکز غیر مجاز استخراج رمز
ارز دیجیتال ،مدیریت انشعاب های غیرمجاز،
تعدیل و تغییر ساعات کاری ادارات ،ارائه
پیشنهادهای مرتبط با مدیریت مصرف برق
صنایع و تامین برق مشترکان باالی پنج
مگاوات ،بحث و تبادل نظر شد.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران خبر داد

برگزاری اجتماع بزرگ «سالم فرمانده» در مسجد مقدس جمکران

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران از برگزاری
اجتماع بزرگ سالم فرمانده در این مکان مقدس با حضور
قومیت ها و ملیت های مختلف در روز  ۳۱خرداد در صحن
جامع این مکان مقدس خبر داد .به گزارش مرکز خبر مسجد
مقدس جمکران ،حجت االسالم مهدی حسین آبادی با اشاره
به اینکه بعد از ضبط سرود سالم فرمانده در مسجد مقدس
جمکران توسط گروه فرهنگی ماح و جبهه فرهنگی انقالب
و انتشار آن ،اقبال ویژه ای از سوی مردم به ویژه کودکان
و نوجوانان نسبت به این کلیپ شد ،اظهار کرد :پس از آن
شاهد بودیم در دل خانواده ها و سپس توسط گروه های
مختلف مردمی در سراسر کشور و حتی خارج از کشور این
سرود بازخوانی و حماسه ای ایجاد شد .وی ادامه داد :ارادت
مردم به حضرت ولی عصر(عج) باعث شد اجتماعات عظیمی
در شهرهای اصفهان ،مشهد ،تهران ،یزد و دیگر تقاط کشور
شکل بگیرد و در این مدت مردم بارها به مسجد مقدس
جمکران مراجعه کرده و درخواست داشتند که این سرود به

صورت عمومی با حضور مردم در این مکان مقدس اجرا شود.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران با اشاره به اینکه
در طی این مدت گروه های زیادی از قم و شهرهای دیگر در
مسجد مقدس جمکران به اجرای این سرود پرداختند ،گفت:
اخیرا بعد از اجتماع یزد مطالبه عمومی از ناحیه مردم شدت
پیدا کرد و درخواست برگزاری اجتماعی بزرگ در مسجد
مقدس جمکران شکل گرفت که طی آن مجموعه های
فرهنگی استان فعال شدند و مقرر شد این اجتماع در این
مکان مقدس برگزار شود .حسین آبادی با تاکید بر اینکه این
مراسم با حضور قومیت ها و ملیت های مختلف برگزار می
شود ،افزود :در نهایت مقرر شد اجتماع بزرگ سالم فرمانده
در مسجد مقدس جمکران روز سه شنبه  ۳۱خرداد ماه با
حضور حاج ابوذر روحی و برخی از مداحان اهل بیت(ع)
از ساعت  ۱۸:۳۰در صحن جامع مهدوی برگزار شود .وی
در پایان خاطرنشان کرد :محور این برنامه تجدید عهد و
پیمان با امام زمان(عج) و استکبار ستیزی است و این پیام را

مخابره می کنیم که ما منتظران امام زمان(عج) تحت بیرق
یالثارات الحسین(ع) عهد و پیام می بندیم برای اقامه حق و
مبارزه با زورگویان عالم کنار حضرت بایستیم و انتقام خون
به ناحق ریخته سیدالشهدا(ع) و تمام شهیدان و مظلومان
عالم به ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را بگیریم و
برای برقراری حکومت مهدوی در جهان تالش کنیم.

با حضور معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی انجام شد؛

معرفی مدیرعامل جدید نیروگاه شهید رجایی قزوین

ابوالفضل موتابها به عنوان مدیرعامل جدید
نیروگاه شهید رجایی قزوین معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت
مدیریت تولید برق شهید رجایی ،آیین تکریم
و معارفه مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی با
حضور ناصر اسکندری معاون راهبری شرکت
مادر تخصصی تولید برق حرارتی در این
نیروگاه برگزار شد.
معاون راهبری شرکت مادر تخصصی
تولید برق حرارتی در آیین تکریم و معارفه
مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی با تشریح
شرایط تولید برق در تابستان امسال گفت:
امسال با توجه به کاهش بارندگی ها و پایین
بودن سطح ذخایر سدهای آبی ،تابستان
حساسی پیش رو داریم که بر همین اساس،
بیش از  95درصد از سهم تولید برق کشور
در این شرایط بر عهده نیروگاه های حرارتی
است .از این روی حضور مهندس علی فرهور
مدیرعامل سابق نیروگاه شهید رجایی در
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران به عنوان
مدیرعامل در این شرایط حساس و سال ها
تجربه ارزنده ایشان در صنعت تولید برق،
فرصتی است تا با انجام برنامه ریزی های

مناسب و مطلوب از سوی ایشان در این
حوزه ،واحدهای نیروگاهی از آمادگی کامل
برای تولید در این تابستان برخوردار باشند.
معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید
برق حرارتی در ادامه افزود :مهندس فرهور از
مدیرانی بود که برای بهبود شرایط کنونی
صنعت برق ،نظرات و پیشنهادهای مناسبی ارائه
داده و همواره نگاه رو به جلویی داشته است و
نیروگاه شهید رجایی نیز به عنوان یک مجموعه
استاندارد در حوزه صنعت برق شناخته می شود
و مهم تر آن که ظرفیت انسانی خوبی در این
مجموعه پرورش یافته است.
اسکندری به وضعیت فعلی صنعت برق
اشاره نمود و بیان داشت :انتظارات زیادی از
صنعت برق وجود دارد که ناظر بر عملکرد
آن نیز جمعیت افزون بر  80میلیون نفر است.
حقیقت آن که صنعت تولید برق ،حساس ترین
بخش تولید کشور است .در واقع ما با یک
موجود زنده به نام نیروگاه ارتباط داریم که برای
پویایی و پایداری حرکت آن ،نیازمند حفظ و
ارتقای آمادگی آن هستیم.
معاون راهبری شرکت مادر تخصصی
تولید برق حرارتی ادامه داد :تمامی فعالیت
های اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشی ،فرهنگی
و  ...در کشور ،وابسته به صنعت برق است که
خوشبختانه خدمات مورد انتظار از این صنعت
به خوبی ارائه شده و از این نظر ،صنعت برق
کشور ،روسفید بوده است که بزرگان کشور نیز
از عملکرد این صنعت رضایت دارند.
وی اظهار داشت :حساسیت بخش تولید
در صنعت برق از همه بخش های آن باالتر است
و از سویی ،عملکرد مطلوب صنعت تولید برق،
ناشی حضور نیروی انسانی متخصص در این

حوزه است که می باید مشکالت نیروی انسانی
و همکاران خود را در این بخش از صنعت
بررسی و حل نماییم.
اسکندری در ادامه با اشاره به تجارب
ارزنده ابوالفضل موتابها مدیرعامل جدید
نیروگاه شهید رجایی افزود :مدیر خوب می باید
جرات و شهامت تصمیم گیری داشته باشد که
خوشبختانه با سابقه خوبی که مهندس موتابها
در صنعت تولید برق داشته و نتایج خوبی که از
عملکرد ایشان داشته ایم ،پیش بینی می کنیم
سرعت حرکت روبه جلویی که پیش از این با
حضور مهندس فرهور وجود داشت ،تداوم یافته
و حتی افزایش یابد.
معاون راهبری شرکت مادر تخصصی

تولید برق حرارتی در این برنامه ،رضایت وزیر
نیرو از کارکنان این صنعت را اعالم نمود که
علی رغم وجود تحریم ها و مشکالت مالی ،این
صنعت را سرافرازانه و رو به پیشرفت ،همواره
به جلو هدایت می کنند .ابوالفضل موتابها
مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی،
دارای مدرک تحصیلی مهندسی
مکانیک از دانشگاه تبریز است
که از سال  1375به استخدام
این شرکت درآمده که آخرین
سمت ایشان ،پیش از بر عهده
گرفتن سمت مدیر عامل نیروگاه،
مدیریت نیروگاه سیکل ترکیبی
شهید رجایی بود.
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خبر کوتاه
 50روز از پنجشنبه سیاه سراوان گذشت؛

معضل پسماند سراوان و نمایش های
تمام نشدنی شهرداری رشت!

قریب به  50روز از
زمان اعتراضات مردم سراوان
نسبت به پسماندهای این
منطقه که منجر به درگیری
و بازداشت تنی چند از آنان
شد ،میگذرد و در این بین،
قول و وعدههای بسیاری از
سوی مسئولین ،از وزارت کشور و فرمانداری گرفته تا شهرداری
رشت مبنی بر حل مشکالت مردم این منطقه داده شد ،اما با
گذشت چندین هفته ،همچنان عملکرد عینی در این خصوص
دیده نمیشود.به نقل از گیل خبر ؛ آنچه از آن زمان تاکنون
شاهدش بودهایم ،اجرای کارهای روتین و معمول و همچنین
شو و نمایش های تبلیغاتی بوده است.آن طور که پیداست،
شهرداری رشت به جای آن که در پی حل اساسی مشکل
باشد ،با اجرای پویشهایی همچون “شهر پاک ،شهروند همراه”
و برگزاری جشن تفکیک زباله در محالت ،در حال سرپوش
گذاشتن بر عملکرد غیرقابل دفاع خود است.به واقع میبایست
اعتراف کرد که امیرحسین علوی شهردار رشت ،عملکرد قابل
توجهی در حوزه رسانه و تبلیغات داشته است ،به گونهای که
کارهای معمول و روتینی همچون شنریزی در لندفیل سراوان
را دستاورد و عملکرد خیرهکننده شهرداری در حل معضل
سراوان معرفی میکند!آنچه تاکنون شاهدش نبودهایم ،ارائه
یک طرح درست و گام به گام در راستای حل معضل سراوان
است .در حقیقت زمانی میتوان به حل مشکالت سراوان
امیدوار بود که حرکت قابل توجهی در دو مورد زیر اتفاق بیفتد:
 -۱ظرفیت کارخانه کود آلی گیالن به  ۱۰۰۰تُن واقعی
افزایش یابد ،در حالی که ظرفیت عملی آن ،هماکنون تنها ۳۰۰
تن است -۲ .زباله سوز رشت پیشرفت جهشی داشته باشد.
متاسفانه در حالی قرارداد ساخت زباله سوز رشت همزمان با
زباله سوزهای نوشهر و ساری و تهران در سال  ۹۲امضا شد و در
شهرهای اشاره شده ،این زباله سوزها بهرهبرداری و یا در آستانه
افتتاح هستند ،اما زباله سوز رشت از  ۱۳سازهای که میبایست
ساخته میشد ،تنها یک سازه فقط  ۱۳درصد پیشرفت فیزیکی
داشته است! این درحالی است که منبع و ردیف اعتبار تمام این
پروژهها مشترک بوده است.البته باید اشاره کرد که مقصر تمام
مشکالت فعلی سراوان ،شهرداری رشت نیست و سایر ارگانها
و سازمانها نیز به سهم خود ،در وضعیت تاسفبرانگیز فعلی نقش
دارند اما آنچه آزاردهنده است آن است که شهرداری رشت به جای
پذیرش کوتاهیها و قصورات و تالش برای حل اساسی مشکالت،
با طرح پروژههای تبلیغاتی همچون تفکیک زباله از مبدا با اجرایی
ضعیف و ناکارآمد ،سعی در عادی جلوه دادن اوضاع دارد.باید توجه
داشت که یکی از دالیل اصلی بیاعتمادی مردم به شهرداری و
نهادهای این چنینی در سالهای اخیر ،سوء مدیریت و تبلیغات
واهی و خالف واقع حضراتی است که به درک و شعور مردم توهین
میکنند.با ادامه روند فعلی ،شروع دوباره اعتراضات مردم سراوان و
رقم خوردن روزهای تلخ و سیاه دیگری در گیالن ،دور از انتظار
نیست و مشخص نیست که تا چه زمانی باید دستگاههای قضایی و
انتظامی جور عملکرد ضعیف شهرداری رشت و سایر سازمانهای
مسئول را بکشند و مردم شریف این دیار ،تاوان سوء مدیریت آقایان
را پس بدهند؟!

