
  

شهرستان 6
بهره برداری از پمپ بازیافت آب تانک وکیوم پمپ 
کندانسور واحد دوم 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان

پمپ بازیافت آب تانک وکیوم پمپ کندانسور  به مسیر آب برگشتی 
برج خنک کن  واحد دوم 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
به گفته مدیر دفترمهندسی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، یکی 
از طرح های مفید کاهش مصرف آب در نیروگاه اصفهان، طرح برگشت 
آب سرریز تانک وکیوم پمپ کندانسور به آب برگشتی برج خنک کن بود 
که در واحد اول  320 مگاواتی، سال گذشته این طرح نصب و مورد بهره 

برداری قرار گرفت.
با توجه به صرفه جویی نسبتا زیاد آب )حدود 30  بنابراین گزارش، 
مترمکعب در ساعت( این طرح مفید صرفه جویی آب، برای واحد دوم 

320 مگاواتی نیز نصب و  راه اندازی شد.

فازنخست شهربازی گرگان تابستان ۹۹ به بهره برداری 
می رسد

شهردار گرگان با اشاره به اخذ مجوزهای الزم و انتخاب سرمایه گذار 
برای ساخت پارک تفریحات و شهربازی گفت: تا تابستان سال آینده فاز 

نخست این پروژه به بهره برداری خواهد رسید.
عبدالرضا اظهارداشت: پروژه بزرگ پارک تفریحات سرگرمی و شهربازی 
گرگان از سال گذشته عملیات طراحی آن و دریافت مجوزهایش آغاز و 

مجوزهای الزم اخذ شده و سرمایه گذار پروژه نیز انتخاب شده است.
وی افزود: سرمایه گذار برای تخصیص و خرید دستگاه های مورد نیاز 
در حال مذاکره است و شهرداری هم در این مدت اقدامات موازی را برای 
تسریع در کار انجام داده است و خوشبختانه روند پیشرفت روند اداری 

پروژه انجام شد.
شهردار گرگان گفت: اقداماتی برای ایجاد راه دسترسی مناسب از طرف 
شهرداری در حال انجام است که با تصویب شورای اسالمی شهر گرگان ، 

اقدامات بعدی پروژه انجام می شود.
وی بیان داشت: در یک ماه آینده بخشی از عملیات خاک برداری منطقه 

را آغاز خواهیم کرد تا بتوانیم عملیات اجرایی شهربازی را آغاز کنیم.
دادبود گفت: در حال حاضر بر اساس آنچه تاکنون اتفاق افتاده در هیچ 
برهه ای از زمان پروژه شهربازی به این میزان، پیشرفت نداشت و براساس 
توافق با سرمایه گذار فاز نخست پروژه یک سال پس از آغاز عملیات اجرایی 

آن به بهره برداری خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: اگر تا دو ماه آینده عملیات اجرایی این پروژه آغاز 
شود به طور قطع تا تابستان سال آینده فاز نخست پروژه به بهره برداری 

خواهد رسید.
شهردار گرگان بیان داشت: پروژه شهربازی در مساحت 15 هکتار از 

زمین های شهرداری گرگان در منطقه هزارپیچ احداث می شود.
وی ادامه داد: مهمترین مشکالت پیش رو مسائل اقتصادی و بین المللی 
است که سرمایه گذار را برای خرید دستگاه های خارجی با مشکل روبرو 
این  تولید داخل در  می کند و دلیل آن هم محدود بودن دستگاه های 
با همکاری بسیار  با تمام مشکالت موجود  امیدواریم  اما  بخش است 
خوب دستگاه های اجرایی بتوانیم این پروژه را هرچه زودتر به بهره برداری 

برسانیم.

معاون جهاد کشاورزی گیالن:
برداشت عسل از 2۹0 هزار کندو در گیالن

آغاز  از  گیالن  کشاورزی  جهاد  دامی  تولیدات  بهبود  معاون  رشت- 
برداشت عسل از 2۹0 هزار کندو در این استان خبر داد و گفت: بر اساس 

پیش بینی ها امسال 5500 تن عسل تولید شود
حجت علی اکبرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برداشت 
عسل از ۹20 هزار کندو در سراسر استان گیالن آغاز شده است، گفت: 
امسال پیش بینی می شود که زنبورداران گیالنی 5 هزار و 500 تن عسل 

از کندوها برداشت کنند.
وی ارزش این میزان عسل را 2۷5 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 
آستارا،  تالش،  گیالن  استان  در  تولیدکننده عسل  مهمترین شهرهای 

رضوانشهر، ماسال، رودسر، املش و لنگرود است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیالن در ادامه با اشاره به 
فعالیت ۴ هزار و ۷00 زنبوردار در این استان، گفت: برداشت عسل ها در 
دو مرحله اوایل خرداد ماه تا اواخر تیر ماه و از اوایل شهریور تا اوایل مهر 

در استان گیالن انجام می شود.
وی با بیان اینکه استان گیالن پنجمین تولید کننده عسل در کشور 
است، بیان کرد: پیش بینی می شود امسال با توجه به شرایط مناسب 
جوی در زمان گلدهی گیاهان، پرداخت به موقع ۴ میلیارد تومان تسهیالت 
ارزان قیمت به زنبورداران و افزایش تعداد کندوها، تولید عسل در گیالن 

در مقایسه با سال گذشته 10 درصد افزایش یابد.
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روایتی از 4۵ روز جهاد در پلدختر

احیای۵۰۰۰درختکمکخیرانرامیطلبد

بیشاز۴۵خبرنگاروعکاسلیگملتهایوالیبالراپوششمیدهند

در  قربانخانی  مجید  شهید  قرارگاه  مسئول  خرم آباد- 
پلدختر با اشاره به ۴5 روز خدمت نیروهای جهادی و 
مردمی برای نجات انجیرستان پلدختر گفت: احیای 5۸00 

درخت دیگر در 10 روز، کمک خیران را می طلبد.
حجت االسالم محمد صدارت در نشست با خبرنگاران با 
اشاره به جمع فعاالن فضای مجازی و توئیتر اظهار داشت: 
طی این سال ها دوستانی را از فضای توئیتر دور هم جمع 
کرده ایم که هم مسائل روز را پیگیری می کنیم و هم با 
تشکیل گروه های جهادی اقدامات مختلفی را در دستور 
کار داریم؛ از جمله اینکه در نقاط محروم و حاشیه ای 

تهران کارهای آموزشی و فرهنگی را انجام داده ایم.
جمع فعاالن توئیتر و اینستاگرام به یاری سیل زدگان 

آمدند
خود  مجموعه  به  وقوع سیالب،  با  اینکه  بیان  با  وی 
و  توییتری  دوستان  از  اتوبوس  دو  و  زدیم  فراخوان 
اینستاگرامی برای اعزام به مناطق سیل زده لرستان آماده 
شدند، تصریح کرد: جمع کثیری از نیروهای جهادی در 
پلدختر حاضر شده بودند لذا ما ابتدا به خوزستان رفتیم 
و 1۸ تا 2۸ فروردین ماه را مشغول امدادرسانی و کمک در 

خوزستان بودیم.
مسئول قرارگاه شهید مجید قربانخانی در پلدختر با تاکید 
بر اینکه اوایل اردیبهشت ماه بود که با چهار نفر از دوستان 
مجازی به سمت پلدختر حرکت کردیم و یک کامیون اقالم 
ارسالی مردم را به استان آوردیم، در راه برگشت با نقطه ای 
مواجه شدیم که در رابطه با آن کمتر مسائل مطرح شده 
بود، عمده توجه به سمت ساخت و ساز منازل، مدارس 
و… بود و کمتر به مبحث انجیرستان پلدختر پرداخته شده 
بود، افزود: وقتی کارشناسان به منطقه آمدند و وضعیت 
را توضیح دادند متوجه شدیم بحران در انجیرستان شدید 

تر از آن است که مطرح می شد.
روایت حضور نیروهای جهادی در پلدختر برای نجات 

انجیرستان
حجت االسالم صدارت با اشاره به اینکه همان زمان در 
روستای دمرود افرینه ماندگار شدیم و در مسجد امام رضا 
)ع( قرارگاه شهید قربانخانی را تشکیل دادیم، ادامه داد: از 
همان لحظه فیلم گرفتیم و با انتشار در اینستاگرام و توئیتر 
حساسیت الزم را ایجاد کردیم و برای حضور در منطقه 
تقاضا دادیم؛ نیروهای جهادی هم در پلدختر بودند که 

به کمک آمدند.
فعالیت ۴5 روزه و جهادی هایی که به تدریج آمدند

وی با بیان اینکه از طریق فضای مجازی، بسیج سازندگی 
و… نیروها به پلدختر آمدند و بیش از ۴5 روز در منطقه 
مستقر شدند تا انجیرستان پلدختر را نجات دهند، تصریح 
کرد: کار به صورت کامالً مردمی انجام شد و آنچه وظیفه 
ما و دیگر نیروهای جهادی بود نیز انجام شد؛ خوشبختانه 

توانستیم توجه مردم و مسئولین را جلب کنیم و از سوی 
ما  از  نیز حمایت های مختلفی  ارگان ها  و  ادارات  برخی 

صورت گرفت.
با  پلدختر  قربانخانی در  مسئول قرارگاه شهید مجید 
بیشتر  به  اول مسئولین محلی  روزهای  اینکه  بر  تاکید 
می دادند،  رد  جواب  را  ما  تقاضاهای  و  درخواست ها 
می گفتند به استان های معین مراجعه کنید، اما با این 
حال ما مقاومت کردیم و ماندیم تا بحران را حل کنیم، 
 1000 به  نیاز  انجیرستان  کامل  پاکسازی  برای  افزود: 
نفر نیرو داشتیم که طی 10 روز مداوم کار کنند، اما ما 
نمی توانستیم زمان را از دست بدهیم و بمانیم هزار نفر 
نیرو جمع شود، لذا به تدریج کار را شروع کردیم و به 

پیش بردیم.
روحیه یاس و ناامیدی مردم از بین رفت

حجت االسالم صدارت با اشاره به اینکه طی این ۴5 
روز بالغ بر هزار نفر نیرو به منطقه آمدند و بیل زدند 
و به کمک مردم رسیدند، باغات زیادی پاکسازی شد و 
روحیه یاس و ناامیدی در بین مردم از بین رفت، اظهار 
داشت: به ما می گفتند این اقدامات بی نتیجه است و اگر 
اطراف درختان هم از گل پاکسازی شود مسئله آبیاری و 

پاکسازی کامل باقی خواهد ماند، اما ما کار را پیش بردیم 
و خوشبختانه سه کارشناسی که به منطقه آمدند کار ما را 

تأیید کردند و گفتند درختان نجات یافته اند.
اجاره تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز توسط نهادهای 

ذی ربط
مسئول  نخستین  اردبیل  استاندار  اینکه  بیان  با  وی 
بیل  دستگاه   ۴ و  آمدند  منطقه  به  که  بودند  استانی 
مکانیکی را نیز برای کمک به ما ارسال کردند، تصریح کرد: 
پس از آن نیروهای جهاد کشاورزی نیز 5 دستگاه بابکت 
را به مدت 15 روز برای ما اجاره کردند، دیگر دستگاه ها نیز 
از جمله مهندسی سپاه لرستان، مؤسسه جهاد نصر، بنیاد 
مسکن اردبیل، قرارگاه صاحب االمر و… به کمک آمدند و 

اجاره دستگاه ها را تمدید کردند.
از امام جمعه تا مدیر حوزه علمیه و طلبه به کمک آمدند 

و بیل زدند
با  پلدختر  قربانخانی در  مسئول قرارگاه شهید مجید 
تاکید بر اینکه در عملیات پاکسازی باغات ۹50 نفر نیروی 
جهادی فعالیت کردند که ۶۸0 نفر از آنها طلبه بودند، 
امام جمعه و مدیر حوزه علمیه و طلبه در جمع نیروهای 
فعالیت  روزها  کردند،  کمک  و  داشتند  حضور  جهادی 

عمرانی داشتیم و شب ها برنامه فرهنگی را در دستور کار 
داشتیم، افزود: تاکنون 133 باغ را نجات داده ایم؛ در این 

باغات از 30 سانت تا 3 متر گل و الی جمع شده بود.
نجات 5۸00 درخت دیگر کمک خیران و حضور 300 نیرو 

را می طلبد
حجت االسالم صدارت با اشاره به اینکه 1۴ هزار و ۸۸5 
درخت را احیا کرده ایم و 5 هزار و ۸25 درخت دیگر مانده 
است که باید اطراف آنها را از گل خالی کنیم و سپس کل 
باغ پاکسازی شود، گفت: نیروهای جهادی در ماه رمضان 
و تا عید فطر در منطقه حضور داشتند اما اکنون امتحانات 
دانشجویان آغاز شده لذا نیروها از منطقه رفته اند؛ ادامه 
عملیات نجات انجیرستان همت و عزم عمومی و در عین 

حال کمک خیران را می طلبد.
وی با بیان اینکه امروز نیاز به 300 نیرو داریم تا کار 
نجات 5 هزار درخت دیگر را در مدت زمانی 10 روز انجام 
دهیم، تصریح کرد: همچنین به ۴0 دستگاه بابکت نیاز 

داریم که باید به تدریج اجاره شوند.
مسئول قرارگاه شهید مجید قربانخانی یادآور شد: از 
دستگاه های ذی ربط و از خیران می خواهیم برای نجات 

درختان اقدام کنند و به یاری ما بیایند.

ارومیه- ایرنا- دبیر کمیته اطالع رسانی هفته سوم لیگ 
ملت های والیبال گفت: ۴5 خبرنگار و عکاس داخلی و 
همچنین تعدادی خبرنگار خارجی رقابت های لیگ ملت 

های والیبال را پوشش خبری می دهند.
سجاد خوبدل روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: 30 خبرنگار و عکاس از این تعداد از آذربایجان 
غربی و 15 خبرنگار و عکاس نیز از تهران در این رقابت ها 

حضور می یابند.
وی ادامه داد: همچنین تعدادی خبرنگار خارجی نیز 
همراه تیم های کانادا، لهستان و روسیه برای پوشش خبری 

رقابت های لیگ ملت های والیبال وارد ارومیه می شوند.
خوبدل بیان کرد: انتخاب و معرفی خبرنگاران و عکاسان 
ورزشی برای پوشش هفته سوم لیگ ملت های والیبال 

والیبال  فدراسیون  اعالم  و  مسابقات  پروتکل  براساس 
گرفته  انجام  ایران  والیبال  فدراسیون  و   )FIVB( جهان 

است.
وی اظهار داشت: براساس پروتکل فدراسیون جهانی 
والیبال و فدراسیون والیبال ایران در مورد نحوه معرفی 
خبرنگاران میزبان و با توجه به محدودیت جایگاه، کاورهای 
رسانه های  برخی  خبرنگاران  حضور  و  مسابقات  تیپ 
پایتخت و خارجی مجبور به انتخاب محدود خبرنگاران و 

عکاسان شدیم.
ملت های  لیگ  هفته سوم  رسانی  اطالع  کمیته  دبیر 
والیبال اظهار داشت: 1۷ کمیته در بخش های مختلف با 
حضور مدیران دستگاه های اجرایی برای هر چه بهتر برگزار 
شدن این رقابت ها در استان تشکیل شده است تا شاهد 

میزبانی با کیفیت باشیم.
خوبدل بیان کرد: جایگاه ویژه خبرنگاران برای راحتی 
پوشش خبری رقابت های لیگ ملت های والیبال به نحو 
احسن آماده شده است در این راستا مشکلی وجود ندارد.

وی گفت: آماده سازی سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه 
لیگ  سوم  هفته  دیدارهای  در  شایسته  میزبانی  برای 

ملت های 201۹ والیبال انجام شده است.
از  نیز  پرسرعت  اینترنت  اتصال  داد:  ادامه  خوبدل 
دیگر کارهای اساسی بود که با همکاری مدیران شرکت 
مخابرات آذربایجان غربی انجام شده است و مشکلی 
نخواهیم  این خصوص  برگزاری مسابقات در  در طول 

داشت.
به گزارش ایرنا هفته سوم لیگ ملت های والیبال از 2۴ 

تا 2۶ خرداد ماه امسال به میزبانی ارومیه و با حضور 
تیم های ایران، کانادا، لهستان و روسیه در سالن ۶ هزار 

نفری غدیر ارومیه برگزار خواهد شد.
امسال والیبال ارومیه سهم مهمی در ترکیب تیم ملی 
بزرگساالن دارد به طوری که هفت بازیکن ارومیه ای به 
نام های »سعید معروف، امیر فالحت خواه، میالد عبادی 
پور، مرتضی شریفی، میثم صالحی، امیرحسین توخته و 
محمدرضا حضرت پور« در پست های مختلف در فهرست 

2۸ نفری »ایگور گوالگویچ« قرار گرفتند.
پور،  عبادی  میالد  معروف،  سعید  نیز  گذشته  سال 
مرتضی  و  پور  حضرت  محمدرضا  توخته،  امیرحسین 
شریفی پنج بازیکن ارومیه ای حاضر در لیگ ملت های 

201۸ والیبال بودند.

مدیرعامل شرکت برق گلستان خبرداد:
بدهی۶۶میلیاردی ادارات گلستان به توانیر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان:

۴0 میلیارد مترمکعب آب با سیالب وارد خوزستان شد

شرکت برق گلستان از بدهی ۶۶ میلیاردی ادارات گلستان به شرکت برق 
استان خبرداد و گفت: 10 درصد برق مصرفی گلستان معادل 130 مگاوات 

مربوط به ادارات است.
تولید در  به دلیل کمبود  اظهار کرد: سال گذشته  اکبر نصیری  علی 
نیروگاه های آبی خاموشی های متعددی در کل کشور و استان داشتیم 
که باعث شد برنامه ریزی های بخش صنعتی و کشاورزی دچار اختالل 

شود.
وی افزود: با توجه به خاموشی ها، برنامه ریزی برای مدیریت مصرف را از 
سال گذشته آغاز کردیم و در همین راستا با دستگاه های مختلف تفاهمنامه 

هایی امضاء شد.
نصیری گفت: امسال برای هر استان برنامه هفتگی پیک مصرف تعیین 
شده که باید این سقف را رعایت کنیم در غیر اینصورت در لیست خاموشی 

های توانیر قرار می گیریم.
وی با اشاره به تغییر ساعت اداری بیان کرد: این امر از شنبه هفته آینده 

اتفاق می افتد و شروع به کار ادارات ۶ و نیم تا 13 و نیم خواهد بود.
نصیری با تأکید بر رعایت الگوی مصرف ادامه داد: ساعات 13 الی 1۷ اوج 
مصرف بار است بنابراین هم استانی ها سعی کنند در این ساعات لوازم 

سرمایشی پرمصرف را از مدار خارج کنند.
وی تصریح کرد: 50 درصد سدهای کشور در سال گذشته خالی بود بنابراین 
آنها تنها توانستند چهار هزار مگاوات تولید کنند و با لحاظ تولید این مقدار در 

سال جاری کشور همچنان با کمبود چهار هزار مگاواتی روبرو است.
قبوض کاغذی تا پایان مرداد حذف می شود

مدیرعامل شرکت برق گلستان با بیان اینکه قبوض کاغذی تا انتهای مرداد 
حذف خواهد شد، گفت: ۶0 درصد اطالعات شهروندان کامل شده و دریافت 
اطالعات همچنان ادامه دارد. حذف این قبوض صرفه جویی کالنی در سطح 

کشور خواهد بود.
وی افزود: میزان مصرف برق ما در ماه های سرد سال 3۷0 مگاوات است که 
این رقم اکنون به ۹30 مگاوات و در تابستان به هزار و 3۴0 مگاوات می رسد.

نصیری با تأکید بر رعایت الگوی مصرف بیان کرد که صرفه اقتصادی ندارد 
که به بخاطر سه ماه از سال هزینه های هنگفت برای احداث نیروگاه انجام 

شود.
وی با بیان اینکه ادارات گلستان به شرکت برق ۶۶ میلیارد تومان بدهکار 
هستند، اضافه کرد: فرسودگی شبکه برق در برخی از نقاط استان باال است که 

همه ساله اعتباری در بودجه به این امر اختصاص داده می شود.
مدیرعامل شرکت برق گلستان گفت: 10 درصد برق مصرفی گلستان معادل 
130 مگاوات مربوط به ادارات است که امیدواریم امسال این مصرف را کنترل 

کنند.

اهواز- مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: سیالب فروردین 
و دشت های  وارد مخازن سدها  را  آب  مترمکعب  میلیارد  امسال ۴0  ماه 

خوزستان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث حاجی زاده عصر دوشنبه در جلسه قرارگاه 
بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده شهرستان دشت آزدگان و هویزه اظهار 
کرد: زحمات زیادی در زمینه مدیریت سیالب کشیده شد و بعد از حماسه 

دفاع مقدس مقابله با سیالب واقعاً یک حماسه دیگر بود.
وی افزود: کار بزرگ جهادی را در مرحله آمادگی و مقابله با سیالب انجام 

دادیم که در تاریخ ماندگار است.
مدیرکل بحران استانداری خوزستان بیان کرد: سیالب فروردین ماه امسال 

در خوزستان با همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها و مردم و بدون تلفات 
در استان مدیریت شد.

حاجی زاده گفت: سیالب ۴0 میلیارد مترمکعب آب با وارد مخازن سدها و 
دشت های خوزستان کرد.

وی ادامه داد: سیالبی که در فروردین ماه امسال رخ داد از نظر حجم آورد 
آب و میزان ورودی طبق گفته کارشناسان وزارت نیرو و اساتید دانشگاه در 

صد سال اخیر بی سابقه بود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان تصریح کرد: منکر نقاط ضعف 
در مدیریت سیالب نیستیم اما اینکه پای کار نبودیم را رد می کنم چون با همه 

توان و امکانات برای مقابله با سیالب به صورت شبانه روز حضور داشتیم.

باید هرچه سریع تر  حاجی زاده اضافه کرد: جهاد کشاورزی خوزستان 
نسبت به پرداخت خسارت کشاورزان سیل زده استان اقدام کند و سازمان 
برنامه و بودجه استان هم باید نقدینگی مورد نیاز را برای پرداخت خسارت 

تأمین کند.
وی گفت: بازسازی منازل مسکونی سیل زدگان دشت آزادگان جز اولویت 

های نخست دولت و ما است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان افزود: سازمان آب و برق نیز 
خوزستان نیز باید هرچه سریع تر نسبت به الیروبی زهکش ها و کانال ها 
اقدام و پاالیش و پخش نیز باید سوخت دستگاه هاچ ماشین آالتی که در 

عملیات بازسازی مناطق سیل زده حضور دارند را تامین کند.

روزنامه صبح ایران


