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 مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان همــدان 
گفــت: عملیــات اجرایــی انتقــال آب از ســد کالن بــه 
شــهر مالیر بــه پایــان رســیده اســت و بــه زودی این 
ح که نقش موثری در تأمین آب شــرب پایدار برای  طر

شهر دارد بهره برداری خواهد شد.
مهندس منصور ستوده با تبریک روز های خجسته 
دهــه فجــر و اشــاره بــه تــالش بی وقفــه همکارانــش 
، گفت:  برای تأمیــن آب در اســتان در ســال های اخیر
شــرکت آب منطقــه ای اســتان همــدان بــا تعامــل و 
همکاری مشــترک با شــرکت منابع آب ایران و وزارت 
نیــرو، با هــدف تأمین منابــع آب پایــدار در اســتان هر 
سه ســال موفق به بهره برداری از یک سد در استان 

همدان شده است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان همــدان 
نمونه این ســد ها را بهره بــرداری از ســد نعمت آباد با 
حضور وزیر نیــرو و تأمیــن آب پایدار بــرای 450 هکتار 
از اراضی کشــاورزی منطقه عنوان و افزود: همچنین 
آبرســانی از ســد کالن بــه شــهر مالیــر بــه طــول 38 
ح و پیگیری مســتمر شــد تا ســرانجام  کیلو متر مطــر
ح بــه زودی به مرحلــه بهره برداری برســد. این  این طر
ســد حجم مخزن ذخیره آب 45 میلیــون مترمکعب 
دارد و مساحت آن 384 کیلومترمربع و طول دریاچه 
4۹0 متــر اســت اکنون ایــن ســد بیــش از 4۱ میلیون 
مترمکعــب ذخیــره آب و ۷58 میلیاردریــال بــرای 
ســاخت این ســد هزینه شــده تــا بــه توانایــی تنظیم 

آب در حــدود ۲۲ میلیــون مترمکعب برســد. تاکنون 
ح 5۷3 میلیاردریــال هزینه و 3۷  برای اجــرای این طــر

ح اجراشده است. کیلومتر از طر
مهندس ســتوده با یاد آوری این که تا افق سال ۱4۱5 
پیش بینــی ایــن اســت کــه  جمعیت شــهر مالیــر به 
330 هــزار نفر افزایش یابــد، اظهار کــرد: ۲۷ حلقه چاه 
موجود تأمین کنننده آب شرب شــهر مالیر توانایی 
تأمین آب پایدار را با توجه تغییرات اقلیمی نداشــت 
پس بــرای تحقق این هــدف مهــم در شــهر مالیر 30 
میلیــون مترمکعــب خــط آب رســانی از ســد کالن به 
شــهر مالیر ســاخته شــد تا ۱۲ میلیــون مترمکعب از 
آب شــرب شــهر را توســط تصفیه خانه پایین دســت 
ســد کــه 500 لیتــر در ثانیــه توانایــی تصفیــه دارد و 
اکنون به طور متوســط 380 لیتر در ثانیه را برای شــهر 
مالیر تصفیــه و تأمین می کند. ســد کالن مالیر در 30 
کیلومتری جنوب شــهر مالیر ساخته  شــده و اکنون 

45 میلیون مترمکعب حجم  ذخیره آب  دارد.
مدیرعامــل آب منطقــه ای اســتان همــدان دربــاره 
ب ســد بعــد از بهره بــرداری از خط 

ّ
نحــوه اختصــاص آ

انتقــال نیــز گفــت: ۱۲ میلیــون مترمکعــب از این آب 
بــرای تأمیــن آب شــرب شــهر مالیــر و روســتاهای 
، نیــم میلیــون مترمکعب آب ســهم  واقــع در مســیر
شــهرک صنعتــی ســهند، چهــار میلیــون مترمکعب 
سهم حق آبه کشــاورزی پایین دســت و 5.5 میلیون 
مترمکعب  نیز ســهم محیط زیست اســت. ساخت 

تصفیه خانــه آب مالیــر بــا بــرآورد هزینــه اولیــه 40 
میلیاردریــال توســط بخــش خصوصــی در دســتور 
کار قرار گرفــت  و ســرانجام تصفیه خانه بــا هزینه کرد 
۲ هــزار میلیاردریــال و پیشــرفت کاری ۹5 درصــد 
ساخته شــده اســت؛ آزمایش کیفی آب تصفیه خانه 
انجام شــده و اکنون تصفیه خانه بهره بــرداری تجاری 

می شود.
مهندس ستوده مجموع اعتبارات هزینه شده برای 
ساخت سد کالن مالیر را با ۱00 درصد پیشرفت کاری 
۷58 میلیاردریال، خط آب رســانی با بیش از ۹0 درصد 
پیشــرفت کاری را 5۷3 میلیاردریــال و تصفیه خانــه 
آب شرب با ۹5 درصد پیشــرفت کاری  را حدود ۲ هزار 
ح هــای در  میلیاردریــال عنــوان و افــزود: از دیگــر طر
دست اجرا در اســتان نیز  ساخت ســد گرین نهاوند 
ح  مجوز تضمین نامه 33۷ میلیارد  اســت که این طر

تومان سرمایه گذاری دارد.
ح نیز گفت: با بررسی های تخصصی  وی درباره این طر
که مجدد برای ســاخت ســد گرین نهاوند انجام شد 
مشــکالتی مانند غرق شــدن چشــمه گاماســیاب یا 
فــرار آب از کارســت های کوه های گرین برطرف شــده 
ح ســاخت، دیگــر این  اســت و بــا بازبینی مجــدد طــر
ح چنین مشــکالتی را نخواهد داشــت؛ پس مقرر  طر
شــد ســد بــا مختصــات حجــم بدنــه و حجــم مخــزن 
کوچک تر ساخته شود. یکی از مشــاوران خوب برای 
ح انتخاب و  مطالعات بازنگری ســد  ســاخت  این طر

انجام شــد و ســد بــا مؤلفه هــای جدید تعریف شــده 
کــه  شــامل حجــم مخــزن ۱0 میلیــون مترمکعــب بــا 
حجم تنظیم آب  ۲۲.۱ میلیون مترمکعب)آب شــرب 
و صنعــت( و سیســتم انحــراف سیســتم انحــراف 

کالورت بتنی به طول تقریبی 350 متر است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان همــدان 
بــا بیــان این کــه آب یکــی از اساســی ترین عوامــل 
توسعه است و آب شرب نقش مؤثری در کشاورزی، 
صنعــت و عمــران  و رونــق کشــور دارد گفــت: پس از 
ح تــالش مســتمر  برای  اتمــام مطالعات ســاخت طر
جــذب ســرمایه گذار  و تضمین دولت بــرای پرداخت 
هزینه هــا را  هم زمــان بــرای انتخــاب پیمانــکار انجام 
دادیــم؛ پــس تالش هــا ثمــر داد، بــر ایــن اســاس در 
ســرمایه گذار  عامــل  بانــک  ســه  توســط  نهایــت 
)کشــاورزی، صادرات و تجارت( شرکت ساز آب کیان 
پــاد به عنــوان پیمانــکار انتخــاب شــد تــا توقفــی در 
پیشــرفت کاری ســاخت نداشــته باشــد. همچنیــن 
پیش  از این تضمین نامه نیز  مجوز مــاده 56 قانون 
الحاق مــوادی بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات 
دولــت ۱38۷ بــرای پــروژه ســد گریــن بــا رقــم 33۷ 
میلیارد تومان توسط معاون رئیس جمهور و رئیس 

سازمان برنامه وبودجه کشور صادر شده است.
مهندس ستوده از دیگر  اقدام های مؤثر برای تأمین 
آب پایدار در اســتان را  حفاظت از منابــع آبی و به ویژه 
آب هــای زیرزمینــی عنــوان کــرد و افــزود: بــرای تحقق 

بخشــی از این هــدف، با انتقــال پســاب تصفیه خانه 
فاضالب همــدان به نیــرو گاه شــهید مفتــح ۲0  حلقه 
چــاه نیــروگاه شــهید پلمــب شــده اســت. توســط 
ح انتقال پساب آب منطقه ویژه اقتصادی  همین طر
جهان آبــاد و پتروشــیمی هگمتانــه نیــز تأمین شــده 
اســت.مدیر عامل شــرکت  آب منطقــه ای اســتان 
ح تعادل بخشــی نیز اظهــار کرد: با  همدان درباره طــر
 ، اجــرای اقداماتــی ماننــد انســداد چاه هــای غیرمجاز
نصــب کنتــور و تعییــن مصــرف  قانونــی و مجــاز آب 
در چاه هــای موجود موفق شــدیم از افــت روز افزون 
هیــدرو گــراف آب هــای زیرزمینــی پیشــگیری کنیــم 
و در برخــی از دشــت های اســتان)۱3 دشــت( نیــز 
وضعیت این گراف هــا را ارتقــا دادیم. بر این اســاس 
 ، بــه ترتیــب کبودراهنــگ بــا ۱۲۹ حلقــه چــاه غیر مجاز
شهرســتان همــدان ۱۲3 حلقــه چــاه و فامنیــن بــا 
3 حلقــه چــاه، بیشــترین و کمتریــن تعــداد انســداد 
ح  چاه هــای غیرمجــاز را داشــته اند. از آغــاز اجــرای طــر
تعادل بخشــی تاکنون در اســتان همــدان، حدود به 

5868 حلقــه چاه غیرمجاز مســدود شــده اســت که 
بــر ایــن اســاس از برداشــت غیر مجــاز 360 میلیــون 
مترمکعــب آب از ســفره های زیر زمینــی در اســتان 

پیشگیری شده است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای همــدان با اشــاره 
به این که گروه های گشــت و بازرســی شــرکت به طور 
شــبانه روزی دشــت های اســتان را بازرســی و نظــارت 
می کننــد، افــزود: ایــن وظیفه در اســتان بر عهــده ۱5 
گروه گشــت و بازرســی اســت که به طور شــبانه روزی 
بــرای نظــارت بــر چاه هــای مجــاز و پیشــگیری از حفر 
از  و ماســه  برداشــت شــن  و  چاه هــای غیرمجــاز 
رودخانه هــا فعالیــت دارنــد و همچنیــن بــر اســاس 
قانــون مانــع از برداشــت غیر مجــاز افــزون بــر پروانه 
صادرشــده بــرای چاه هــای مجــاز نیــز خواهنــد شــد. 
همچنیــن امســال تاکنــون 4۱8 کنتــور هوشــمند بر 
روی چاه هــای مجــاز نصــب و بــر اســاس پیش بینــی 
برنامه اقتصاد مقاومتی تا پایان سال 500 عدد کنتور 

نصب خواهد شد.

مدیر عامل آب منطقه ای استان اعالم کرد؛

کالن مالیر  تصفیه خانه سد 
آب در ثانیه با توانایی تصفیه ۳۸۰ لیتر 

ویــــژه

بیشتر بخوانید

توسط رئیس جمهوری؛

بیمارستان ۱۵۴ تختخوابی تویسرکان بهره برداری شد

استاندار همدان:

نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در مالیر 
ساخته می شود

اســتاندار همدان گفت: اســتان همدان برای توسعه 
و پیشــرفت به یــک کارگاه بزرگ تبدیل شــده اســت و 
نمونــه آن نیــز ســاخت نیــرو گاه 500 مگاواتــی در مالیر 

است.
ســید ســعید شــاهرخی در آیین آغــاز عملیــات اجرایی 
نیــروگاه 500 مگاواتــی مالیــر، افــزود: از دیگــر مــوارد آن 
می توان بــه اهمیت عملیات اجرایی دو محور ســامن-

بروجرد و جــاده مالیر بــه ســمت اراک و تهــران در حوزه 
راه ســازی و نیــز تخصیــص ردیــف بودجه مســتقل خط 
ریلی همدان-مالیر که به دلیل ایجاد ارتباط ریلی مالیر با 

همدان به عنوان کانون اتصاالت ریلی اشاره کرد.

شهرداری  سرمایه گذاری  سازمان  مدیرعامل 
ح کرد؛ همدان مطر

سرمایه گذاری ۱7۰ میلیارد تومانی برای 
زیر ساخت های شهر هوشمند

سرپرست معاونت حمل ونقل اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای استان:

فعال  راننده  هزار   2۳ از  بیش 
استان کارت سالمت دارند

مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان همدان:

مشارکت  با  نهاوند  گرین  سد 
بانک کشاورزی ساخته خواهد 

شد

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای 
ح کرد؛ شهری همدان مطر

آسفالت افزایش مقاومت 
تا منفی ۳۰ درجه
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مدیرعامل نیروگاه همدان:

دانش بهره برداری و نگهداری نیرو گاه 
در ایران بومی است
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وی  فرمانــده انتظامــی اســتان همــدان گفــت: نیــر
خــدوم انتظامــی اســتان همــدان بــا تــالش و نظــارت 
شــبانه روزی خــود بــرای تأمیــن امنیــت اقتصــادی 
موفــق بــه کشــف یــک انبــار احتــکار لوازم خانگــی در 

استان شده است.

سردار سلمان امیری افزود: بر اســاس اخبار دریافتی 
و بررســی صحــت این خبــر مبتنی بــر احتــکار کاالهای 
اساســی و موردنیــاز مــردم در انبــاری در شهرســتان 
، مأمــوران انتظامــی اســتان، پیگیــری قانونــی و  بهــار
اجرایی خود را انجام دادند و این انبار احتکاری کشف 

شد.
داد:  ادامــه  همــدان  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
مأمــوران پلیــس بــه همــراه کارکنــان اداره صمــت، 
در بازرســی از ایــن محــل 34 قلــم انــواع لوازم خانگی 
،ماشــین لباسشویی، کولرآبی و  شامل یخچال فریزر

بخاری گازی کشــف کردند کــه برابر نظر کارشناســان، 
ارزش ریالی کاالی کشف شــده، 8 میلیاردریال برآورد 

شده است.
سردار امیری با اشاره به این که متهم پس از تشکیل 
پرونده مقدماتی تحویــل مرجع قضائی شــد، هرگونه 

اخبــار و اطالعــات خــود درزمینــٔه قاچــاق و احتــکار 
کاالهای اساســی و موردنیاز مردم را با شماره تلفن ۱۱0 
، پیشــنهاد  به پلیس اطــالع و برای اعالم مراتب تقدیر
و انتقاد از عملکرد کارکنان نیروی انتظامی از ســامانه 

۱۹۷ استفاده کنند.

ح کرد؛ فرمانده انتظامی همدان مطر

یال لوازم خانگی احتکار شده در استان کشف ۸ میلیارد ر
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان همدان

اجتماعی

؛ توسط رئیس جمهور
بیمارستان ۱۵۴ تختخوابی 
تویسرکان بهره برداری شد

بیمارســتان ۱54 تختخوابــی ســردار شــهید حــاج 
قاسم سلیمانی تویسرکان، توسط رئیس جمهور 
و بــا روش ویدئــو کنفرانــس و بــا هزینه کــرد 3۱4 

میلیارد تومان ارتباط بهره برداری شد.
 در مراســم بهره بــرداری از ایــن مرکــز درمانــی کــه 
سیدســعید شــاهرخی اســتاندار همدان،  قاسم 
جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی، محمدمهدی مفتــح  نماینده 
مــردم تویســرکان، فرمانــدار  ایــن شهرســتان 
حضور داشــتند.  رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
اســتان همــدان در  بــاره ایــن مرکــز خدماتــی و 
بهداشــتی گفت: ایــن بیمارســتان بــا زیربنــای ۱6 
هــزار و ۹34 مترمربــع شــامل بخش هایــی ماننــد 
بستری، جراحی، مراقبت های ویژه، بلوک زایمان، 
اورژانــس، آزمایشــگاه، آ.ســی.یو، سی.ســی.یو، 
نــوزادان و تصویربــرداری دارد و شــرایط اشــتغال 
برای ۲۷۷ نفر را موجب شده است. رشید حیدری 
مقــدم افــزود: بخــش اداری، ســالن اجتماعــات، 
، بستری داخلی، بستری  درمانگاه تخصصی، تریاژ
جراحــی، درمانــگاه، فیزیوتراپــی و رادیولــوژی از 
دیگــر بخش هــای ایــن مرکــز درمانــی و خدمــات 
و  بهداشــتی اســت. مدیــر شــبکه بهداشــت 
درمان تویســرکان نیــز گفت: اکنون بیمارســتان 
ولیعصــر تویســرکان با 50 تخــت بیمارســتانی به 
بیمــاران خدمــات ارائه می دهــد با بهره بــرداری از 
بیمارستان سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی، 
۱54 تخــت بــه تعــداد تخت هــای بیمارســتان 

شهرستان تویسرکان افزوده شده است.

خبــــــر

استاندار همدان:
نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی در 

مالیر ساخته می شود
برای  همدان  استان  گفت:  همدان  استاندار 
توسعه و پیشرفت به یک کارگاه بزرگ تبدیل شده 
است و نمونه آن نیز ساخت نیرو گاه 500 مگاواتی 

در مالیر است.
سید سعید شاهرخی در آیین آغاز عملیات اجرایی 
، افزود: از دیگر موارد  نیروگاه 500 مگاواتی مالیر
آن می توان به اهمیت عملیات اجرایی دو محور 
سامن-بروجرد و جاده مالیر به سمت اراک و تهران 
در حوزه راه سازی و نیز تخصیص ردیف بودجه 
مستقل خط ریلی همدان-مالیر که به دلیل ایجاد 
ارتباط ریلی مالیر با همدان به عنوان کانون اتصاالت 

ریلی اشاره کرد.
سیلیس  فرو  حوزه  موفقیت  به  اشاره  با  وی 
درزمینٔه صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده مواد 
معدنی، اظهار کرد: برگزاری جشنواره شهر جهانی 
مبل منبت به همت فرمانداری ویژه مالیر و 
دیگر مسئوالن شهرستان، با بیش از 600 میلیارد 
تومان تبادل مالی، زمینه توسعه و اشتغال را در 

شهرستان فراهم کرده است.
در  مالیر  شهرستان  انگور  ثبت  به  شاهرخی 
سازمان جهانی فائو اشاره  کردو گفت: با تالش های 
به  کالن  سد  از  آب  انتقال  به زودی،  مستمر 
شهرستان در قالب پویش الف-ب ایران اجرایی 
خواهد شد و بر این اساس به شهر مالیر ۱۲ 

میلیون مترمکعب آب منتقل خواهد شد. 
استاندار همدان بابیان این که یکی از چهار گاوداری 
6000 را سی استان همدان در شهرستان مالیر 
ح کرد: با توجه به توسعه  قرارگرفته است، مطر
چشمگیر صنایع مختلف در استان و معطلی 
بسیاری از این صنایع برای تأمین برق، ایجاد یک 
نیروگاه در این شهرستان ضروری است.شاهرخی 
گفت: سرمایه گذاری بیش از ۱000 میلیارد تومانی 
شرکت برق باختر در استان همدان در جذب 
سرمایه گذاران و ایجاد زمینه تولید و اشتغال 

نقش مؤثری دارد.

خبــــــر

مدیــر امــور شــعب بانــک کشــاورزی اســتان همــدان 
گفت: یکــی از طرح های مهــم در حوزه کشــاورزی تأمین 
آب با ســاخت ســد اســت کــه بانــک کشــاورزی اســتان 
همــدان بــرای ســاخت ســد گریــن نهاونــد مشــارکت 
از  درصــد   60 و  داشــت  خواهــد  ســرمایه گذاری  در 
ســرمایه گذاری یک هــزار و ۷۲۲ میلیاردریالی ایــن طرح را 

تأمین خواهد کرد.
 هوشــنگ حیدر نژادیان افزود: این مشــارکت در قالب 
ســرمایه گذاری با بازگشت ســرمایه ۷ ســاله با همکاری 
دو بانــک دیگر یعنــی صــادرات و تجارت محقــق خواهد 
ح را ایــن  شــد و 40 درصــد بقیــه ســرمایه گذاری ایــن طــر
بانک ها تأمین خواهند کرد. سود تعیین شده برای این 

سرمایه گذاری ۱8 درصد و 6 ماه نیز تنفس دارد.
مدیــر امور شــعب بانــک کشــاورزی اســتان همــدان در 
ادامــه ســخنان خــود بــه راه انــدازی و بهره بــرداری از یک 
دســتگاه خود پــرداز مخصــوص کــودکان و نوجوانــان و 
توان خواهان در دهه فجر امســال در اســتان اشاره کرد 
و گفــت: این ســامانه ارائه دهنــده الکترونیــک خدمات 
بانکی در مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

راه اندازی و بهره برداری شده است.

وی یکــی دیگــر از خدمــات ارائه شــده توســط بانــک بــه 
جامعه هدف کشاورزی استان را برای تأمین نهاد ه های 
کشــاورزی موردنیاز و ضروری ارائه کشــاورز کارت عنوان 
کرد و یاد آور شــد: بر این اســاس ۷65 کارت برای جامعه 
هــدف در اســتان صادرشــده اســت کــه البتــه چنــدان 
هم رضایت بخش نیســت چراکــه جامعه هــدف از این 

موضوع استقبال نکرده اند. 
حیــدر نژادیــان در پاســخ ایــن ســؤال خبرنــگار جام جــم 
کــه دلیــل نبــود اســتقبال از ایــن خدمــات چــه بــوده آیا 
آسیب شناســی شــده اســت یــا خیــر؟ توضیــح داد:۱300 
ح بــوده اســت کــه  میلیاردریــال اعتبــار ابالغــی ایــن طــر
باهــدف کمــک بــه تأمیــن نهاده  هــای کشــاورزی بــرای 
کشاورزان طرح اجرایی شده است اما چون این خدمت 
تناسبی بازمان فعالیت بخش کشاورزی نداشته است 

کشاورزان از آن استقبال نکردند.
مدیــر امــور شــعب بانــک کشــاورزی اســتان همــدان 
دربــاره شــعب فعــال بانــک کشــاورزی در اســتان نیــز 
گفت: اکنون 45 شعبه بانک کشاورزی در استان فعال 
است؛ که بر اساس ضرورت ها و نیاز این شعب در نقاط 
مختلــف به خصــوص در نزدیک تریــن محل دسترســی 

ســریع جامعه هدف راه اندازی شــده اند و بــه دلیل این 
خصوصیت نیز شعب بانک کشاورزی بعد از بانک ملی 
در اســتان باالترین جــذب ســپرده را به خــود اختصاص 
داده به طوری که ۲ سال قبل مجموع سپرده های بانکی 
۱۱ هــزار میلیاردریال بــود و اکنون به 30 هــزار میلیاردریال 

سپرده افزایش داشته است.
وی گفــت: بانک بیشــترین همراهــی را بــا کشــاورزان در 
باز پرداخــت تســهیالت دریافتی داشــته اســت و با این 
تعامل موجب رونق اقتصاد کشــاورزی در استان شده 
است به طوری که کل تسهیالت پرداختی امسال بانک 
در اســتان ۱6 هــزار میلیاردریال بوده اســت کــه در ایجاد 
اشتغال پایدار روستایی در بخش غیر حمایتی تا بهمن 
 امسال 3۱8 مورد تســهیالت به مبلغ ۱645 میلیاردریال 
پرداخت شد. همچنین برای گلخانه ها با در نظر گرفتن 
توســعه روســتایی 6۷ مــورد تســهیالت بــه مبلــغ 8۹6 
میلیاردریال پرداخت شد که در مقایسه با مدت مشابه 

سال قبل ازنظر تعداد 5 و ازنظر مبلغ 8 برابر شده است.
مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان همدان درباره 
بهره مندی جامعه هدف از خدمــات الکترونیکی بانک 
نیز اظهــار کــرد: جامعه هــدف بانــک همچنان اصــرار به 

اســتفاده از روش هــای ســنتی و قدیمــی بــرای دریافــت 
خدمات از بانک دارند درحالی که بانک همه سامانه های 
الکترونیکی خــود را ارتقــا داده و موبایل بانک همیشــه 
در دسترس جامعه کشــاورزی استان است. همچنین 
در حــوزه بهر ه منــدی از خدمات بیمه بخش کشــاورزی 
نیز کشــاورزان در پــی دریافت هزینــه بیمــه ای در قالب 
در آمد هســتند امــا بانک فقــط در این حــوزه هزینه های 
کشــت را می تواند پرداخــت کند و کشــاورزان بایــد برای 
پیشگیری از هر نوع خسارتی به محصوالت خود با توجه 
به تغییرات جوی مستمری که وجود دارد افزون بر بیمه 
پایه محصــوالت کشــاورزی از بیمه  تکمیلی هــم در این 

حوزه بهره مند شوند تا خسارت کامل را دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان گفت: 
اکنــون ۷5 درصــد از آبرســانی بــه شــهر همــدان به ســد 
اکباتان وابسته است و اکنون توانسته ایم ۱۲0 تا ۱50 لیتر 

در ثانیه ظرفیت تصفیه آب سد  را  افزایش دهیم.
ســید هادی حســینی بیدار افزود: بــرای تأمین آب شــهر 
همــدان افزایش ظرفیــت تصفیه خانه اکباتــان ضرورتی 
انکارناپذیر بود به این دلیل نیز در دســتور شــرکت قرار 
گرفت؛ سال گذشته با پیگیری های اعتبار قابل توجهی 

ح تخصیص یافت. برای اجرای طر
وی اظهار کرد: همکاران شــرکت آبفا با تشکیل کارگروه 
ح را در کوتاه ترین زمــان عملیاتی کردند.  ویژه طراحی طــر
ح اکسیالتور شماره 5 تصفیه خانه اکباتان ساختاری  طر
ماننــد ترمیــم حوضچــه، احــداث حوضچه، ســاخت پل 

، احداث شــیر خانــه خط تخلیه  فلزی و ســازه اکســیالتور
لجــن دارد.وی در ادامــه ســخنانش بــا اشــاره بــه این که 
اکســیالتور شــماره 5 تصفیه خانه اکباتان ۱۲0 تــا ۱50 لیتر 
در ثانیه قابلیت تصفیه دارد، عنوان کرد: این اکسیالتور 
با صرف دو میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار همزمان 
با ایام اهلل دهه مبارک فجر بهره برداری شــد. وی با تاکید 
بر این که این اقدام بســیار ارزشمند اســت، عنوان کرد: 
زمانــی بایــد بــا تکیه بــر متخصصــان فرامــرزی بــرای رفــع 
نیازهــای داخلــی اقــدام می کردیــم امــا امروز مهندســان 
توانمنــد و خــالق داخلــی در راســتای خدمت رســانی بــه 
مــردم، گام های بلنــدی برداشــته اند که باید دســت این 
متخصصان را بوسید. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان همــدان اظهار کــرد: فراهــم آوردن میــدان عمل 

بــرای جوانــان خالق کشــورمان شــرایطی مهیا می ســازد 
تا متخصصــان ما بــا جــرات بیشــتری وارد عمل شــوند.
وی افــزود: پیــش از ایــن، مجموعــه اقدامــات مرتبــط 
بــا مهندســی تصفیه خانه هــا بــا همراهــی مهندســان 
مشاور اصفهانی انجام می شــد اما با تالش شبانه روزی 
همکاران مان امــروز تمامی مراحل به دســت همکاران 
متخصصان ما امکان پذیر شــده اســت. حســینی بیدار 
افــزود: شــرکت آبفــای اســتان همــدان حامــی جوانــان 
اثرگــذار و مبدع اســت و حمایت از متخصصــان موجب 
گســترش اقدامات اثرگذار مانند این در اســتان خواهد 
شــد که نقش ارزنده ای در توسعه و رشد اســتان در پی 

دارد.
گفــت:  اســتان همــدان  آبفــای  مدیرعامــل شــرکت 

راه انــدازی اکســیالتور شــماره 5 تصفیه خانــه اکباتــان 
بــه ظرفیــت تولیــد آب همــدان افــزوده اســت و ایــن 
مهــم بــه پایــداری و افزایــش کیفیــت آب شــهر همدان 
ح هــای اقتصاد  ح ازجمله طر کمــک خواهد کــرد؛ این طــر

مقاومتی اجراشده بااعتبارات ملی و استانی است.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان همدان:

سد گرین نهاوند با مشارکت بانک کشاورزی ساخته خواهد شد

مدیرعامل  آبفای استان:

ح اکسیالتور سد اکباتان همدان بهره برداری شد طر

 مدیر عامــل ســازمان  ســرمایه گذاری و مشــارکت های 
مردمــی شــهرداری همــدان از فراهــم شــدن ســرمایه 
۱۷0 میلیــارد تومانــی بــرای ایجــاد زیر ســاخت های شــهر 
هوشــمند همــدان خبــر داد و گفــت: در ایــن حــوزه 
قراردادی به صورت بی. او.اس.تی برای اجرای فیبر نوری 
به طــول 80 کیلو متر در شــهر همــدان در مرحلــه انجام 

فراخوان است.
مهــران حاجیــان اظهــار کــرد: در حــوزه هوشمند ســازی 
شهر همدان و ایجاد شــهر الکترونیک ارائه خدمات در 
این حوزه نیازمند اجرای بستر فیبر نوری بود تا خدمات 
شــهری بــا ســرعت و بــدون وقفــه بــه شــهر وندان ارائه 
شود؛ پس بر اساس این ضرورت و نیاز شهر همدان، با 
حمایت شورا و شهردار همدان، سازمان سرمایه گذاری 

و مشــارکت های مردمی شــهرداری همــدان با همکاری 
ح را  ســازمان فنــاوری و اطالعــات شــهرداری ایــن طــر
به صورت مشترک پیگیری کردند که مطالعات این طرح 
را ســازمان فناوری و اطالعات شــهرداری همــدان انجام 
داد و اکنــون بر اســاس مصوبه شــورای شــهر و دســتور 

شهردار همدان در مرحله انجام فراخوان است.
مدیر عامــل ســازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های 
مردمی شــهرداری همدان یاد آور شــد: پیش بینی آورده 
شــهرداری همدان بــرای این طــرح در حــدود ۱00 میلیارد 
تومان افــزون بــر آورده  ۷0 میلیــارد تومانی ســرمایه گذار 
بخش خصوصی است تا بستر ارائه خدمات الکترونیک 
بــرای شــهروندان همــدان محقق شــود. بــا اجــرای این 
طرح اهدافی مانند ســاماندهی ســیما و منظر شهری با 

کاهش نصب دکل های مخابراتی تلفن همراه یا همان 
بــی. تی.اس هــا کــه اکنــون بیــش از 450 نقطــه شــهری 
همــدان را متصــرف شــده اند نیــز محقــق خواهــد شــد 
و بــا اجــرای بســتر فیبــر نــوری شــهری ایــن تعــداد دکل 
مخابراتــی بــه حــدود یک چهــارم یــا یک ســوم کاهــش 
خواهــد یافت؛ همچنین فیبر نوری ایجادشــده توســط 
شــهرداری همدان بســتر ارائه خدمات روز افزون را برای 
ســایر نهاد ها فراهــم می کنــد تــا  خدماتی ماننــد پایش 
تصویری و تجارت و بازرگانی دیجیتال را بیش از گذشته 
در همــدان اجــرا و ترافیک شــهری را نیز کاهــش دهند. 
حاجیان یاد آور شد: از دیگر خدمات مجموعه  شهرداری 
همــدان در ســازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های 
مردمی شهرداری، پیگیری ســرمایه گذاری برای ساخت 
و نصب 5 یا 6 پل عابر پیاده غیر مکانیزه با هزینه کرد در 
حدود۱۲ میلیــارد تومــان و به روزرســانی خدمات)تعمیر 
و نگهداری( در ۱6 پل مکانیزه فعلی شــهر با هزینه ای در 
حدود ۱0 میلیــار د تومان اســت که مدل ســرمایه گذاری 
ح مشــارکتی اســت. این ۱6 پل به دلیل فعالیت  این طر
ممتد نیازمند تعمیر  و نگهداری هستند؛ فعالیت این 
دســتگاه ها به صورت مــداوم نقــش ارزنده و مؤثــری در 
کاهــش تصادف هــای شــهری و افزایــش ایمنــی عبور و 

مرور شهروندان دارد.
مدیر عامــل ســازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های 
مردمی شــهرداری همدان افزود: ارائــه خدمات عمومی 
شــهری یکــی از نیاز هــای مســتمر مــردم اســت کــه بــا 
بررســی هایی مشــخص شــد برخــی از مناطــق شــهری 
همدان)حــدود ۲۲نقطــه( نیازمنــد اجــرای ســرویس 

ســازمان  اســاس  ایــن  بــر  پــس  اســت  بهداشــتی 
سرمایه گذاری شهرداری همدان با روش سرمایه گذاری 
بی.او.ال.تــی اجــرا و نصــب حدود 40 چشــمه ســرویس 
بهداشــتی را در مناطق شــهری مانند بوســتان شکریه، 
بوســتان باهنــر، چاربــاغ زینبیــه، شــهر ماشــین و غیــره 
در دســتور کار دارد کــه در بوســتان باهنــر همــدان ایــن 
ح بــا نصــب 6 چشــمه ســرویس بهداشــتی محقق  طــر
ح بــا 6 چشــمه دیگر  و در بوســتان شــکریه نیــز این طــر
اجرایی خواهد شــد.حاجیان با اشــاره به این که همدان 
مزیــن به عنوان شــهر ســبز پایــدار جهان اســالم شــده 
اســت، تاکیــد کــرد: ســرمایه گذاران خارجــی نیــز رغبــت 
خاصــی بــرای ســرمایه گذاری در شــهر همــدان دارنــد و 
با دســتور و پیگیــری شــهردار همــدان و مصوبه شــورا، 
شــهرداری همــدان موفــق بــه جــذب ســرمایه گذارانی 
برای ســاخت و راه اندازی طرح تولید گازوئیل از پسماند 
ح در مراحــل نهایــی  شــهری شــده اســت کــه ایــن طــر
خود قــرار دارد و به زودی دربــاره آن اطال ع رســانی جامعی 
خواهیم داشت. همچنین به دنبال سرمایه گذاری برای 
ساخت و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو با مشارکت 
بخش خصوصی هســتیم کــه مزایای ویــژه ای نیــز برای 

خودرو های عمومی شهر همدان در پی دارد.
 وی درباره ایجاد شهرک گردشگری یا باغ ویال در همدان 
نیــز گفــت: اجــرای ایــن طــرح در ۱03 هکتــار از زمین های 
متعلــق بــه شــهرداری بــا ســرمایه گذاری بیــش از ۲ 
هزار میلیارد تومان و اجرای ۷00 ویال با زوم بندی مناسب 
و تأمین سرانه های شهری نیز در مسیر کریدور همدان 
به غرب کشــور اجرایی خواهد شــد و با ارزش افــزوده ای  

کــه بــرای همــدان ایجــاد می کنــد ســنگینی کفــه تــراز 
گردشگری غرب کشور را به سمت همدان تغییر خواهد 
داد. همچنیــن نصــب و بهره بــرداری غرفه هــای غــذا و 
صنایع دســتی چارباغ ارم)فاز۱و ۲( و برخی دیگر از طرح ها 

در این حوزه است.
حاجیــان تاکیــد کــرد: بخــش دیگــری از فعالیت هــای 
ســازمان ســرمایه گذاری شــهرداری همدان وابســته به 
مشارکت های مردمی اســت که در این حوزه شهرداری 
همــدان از هــر نــوع مشــارکت قانونــی بــرای توســعه 
فعالیت های شــهری و ارائه خدمات روز افــزون به مردم 
ح هــای  همــدان اســتقبال می کنــد و آمــاده بررســی طر
مرتبط است؛ در این حوزه با همکاری اداره اوقاف و امور 
خیریه همدان، ۱0 بلوک مســکونی با 88 واحــد به ارزش 
سرمایه گذاری بیش از 80 میلیارد تومان ساخته خواهد 
شد.  وی یاد آور شد: شهرداری همدان برای بهبود عبور 
و مرور شــهری افــزون بر اجــرای تقاطع های ناهم ســطح 
ح هــای ترافیکــی مختلــف در نقــاط مختلف شــهر،  و طر
پارکینــگ خــودرو نیــز  بــا ظرفیت هــای مختلــف طراحــی 
و اجــرا کــرده اســت کــه در ادامــه ایــن رونــد در خیابــان 
تختی همدان ســازمان سرمایه گذاری شــهرداری اجرای 
طرحــی تلفیقــی شــامل پارکینــگ و واحدهــای اداری و 
تجــاری را در زمینی به مســاحت۲ هــزار و 508 متر مربع با 
ســرمایه گذاری در حــدود۱50 میلیــارد تومــان در دســت 
اقــدام دارد. ظرفیــت ایــن پارکینــگ نیــز 350 دســتگاه 
خــودرو اســت. همچنیــن ســرپل یخچــال نیــز مجتمع  
تجــاری دیگــر بــه مســاحت ۹55 متر مربــع در دســت 
مطالعه و اقدام اســت. بــرای بهبود عبور و مرور شــهری 
نیــز اجــرای قطــار شــهری)تراموا( بــا تأمیــن ردیــف ملــی 
بودجــه آن کــه بیــش از3 هــزار میلیــارد تومــان اســت در 

دستور کار است.
مدیر عامــل ســازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های 
مردمــی شــهرداری همــدان از همــکاری و مشــارکت 
شــهرداری همــدان بــا قــرار گاه خاتم االنبیــا و ســایر 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی ســخن گفــت و افزود: 
تفاهم نامه۱۱طرح  امضا و 4 مورد آن شامل اجرای زیر گذر 
بهشت همدان، توقفگاه طبقاتی خودرو کبابیان و مرمر 
و فضــای فرهنگی و یادمانــی حاج عنایت نیز ابالغ شــده 
اســت.وی دربــاره دیگر طــرح ســرمایه گذاری شــهرداری 
همدان - کارخانه ســیمان -   نیز اظهار کرد: این کارخانه 
ظرفیتی روزانه در حــدود3 هــزار تــن دارد و در فضایی به 

مســاحت بیش از 8۷ هکتار آمــاده جذب ســرمایه گذار 
و مشــارکت ســاخت اســت. ایــن کارخانــه تأسیســات 
زیربنایی مانند راه دسترســی بــه عرض۱8 متــر  و طول۱۲ 

کیلو متر دارد. 
ســرمایه گذاری  فرصت هــای  ازجملــه  حاجیــان 
مشخص شده توسط شورا و شهرداری در شهر همدان 
را ســاخت پارک آبی، و منطقه گردشــگری ســد اکباتان و 
منطقه گردشگری بوستان والیت، بیان کرد و ادامه داد: 
بوســتان فخر آباد به مســاحت ۱0۱ هکتار  و ســد اکباتان 
به مساحت ۲38 هکتار با همکاری بخش های مختلف 
شــهرداری همــدان مانند معاونــت خدمات شــهرداری 
و شــهردا ری های مناطــق در دســت اجرا ســت کــه برای 
بوستان مجاور سد و فخر آباد راه دسترسی فراهم شده 

است.
 مدیر عامــل ســازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های 
بســته های  گفــت:  همــدان  شــهرداری  مردمــی 
ســرمایه گذاری ارائه و مشخص شــده توســط شهرداری 
همدان ضمانت اجرایی کامل شهرداری و شورای شهر 
را برای ســرمایه گذاران در حوزه شــهری به همراه خواهد 
داشــت و ســرمایه گذاران عالقه منــد به ســرمایه گذاری 
در ایــن حــوزه فقــط کافی اســت بــا مراجعــه به ســازمان 
ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمــی شــهرداری 
همــدان واقــع در چاربــاغ ارم از جزییــات بیشــتر نحــوه 
مشــارکت در اجــرای این طرح هــا آگاهی کامل را کســب 
کنند. شــهرداری همــدان با ایجاد بســتر های مناســب 
سرمایه گذاری فرصت سرمایه گذاری موفق را برای همه 
ســرمایه گذاران فراهم کرده اســت و از صفرتا صد اجرای 

طرح ها همراه و همگام با سرمایه گذاران است.

ح کرد؛ مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری همدان مطر

سرمایه گذاری ۱7۰ میلیارد تومانی برای زیر ساخت های شهر هوشمند همدان

تاژ
رپر
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان همدان

اقتصادی

مدیرکل کمیته امداد استان  خبر داد؛

بهره بــرداری و واگــذاری ۱۸۰۰ 
مســکن شــهری و روســتایی 

در دهه فجر
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام ره اســتان همــدان 
گفــت: دهــه فجــر امســال یــک هــزار و 800 واحــد 
مســکن شــهری و روســتایی بهره بــرداری و یــا 

واگذارشده است.
پیمــان ترکمانــه بــا اشــاره بــه افزایــش روزافــزون 
عظمــت و اقتــدار نظــام جمهــوری اســالمی ایــران 
افزود: وظیفه مسئوالن پاسداشت دستاوردهای 
انقالب است زیرا همه دستاوردهای نظام مدیون 

نظام و مردم است.
وی ادامه داد: با همکاری و مشارکت سازمان ها 
و نهادهــای حمایتــی دیگر تاکنــون یک هــزار وام 
قرض الحسنه، بیش از یک هزار سبد غذایی، ۷0 
ســری جهیزیه کامل نوعروســان و 500 پک قرآنی 
بــرای دانــش آمــوزان نیازمنــد و غیــره اهداشــده 

است.
مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام )ره( اســتان همدان 
همچنیــن از برگــزاری محفــل انس با قرآن ســخن 
گفت و افــزود: در ایــن ایام برگزاری جشــن انقالب، 
ویزیت رایــگان بیمــاران نیازمند و اعــزام گروه های 
خدمــات  ارائــه  محــروم،  مناطــق  بــه  پزشــکی 
مشاوره ای و توانبخشی، برگزاری ۲5 هیات مذهبی 
مجازی و مراســم جشــن ویژه والدت حضرت زهرا 
)س( و میــالد حضــرت امــام )ره( توســط اعضــای 

کارگروه از دیگر برنامه ها بوده است.
ترکمانــه همچنیــن از سرکشــی بــه خانواده های 
بیمــاران  و  ایتــام  معلــوالن،  بازنشســتگان، 
مجــازی  مراســم  برگــزاری  و  درمــان  ســخت 
ســخن  اشــتغال  آموزشــگاه های  اختتامیــه 
ح های اشــتغالزا،  گفــت و ادامــه داد: بازدیــد از طر
برگــزاری مســابقات فرهنگــی، هنــری، ورزشــی، 
مقالــه نویســی و کتابخوانی بــه صــورت مجازی و 
حضوری با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی 
بــرای خانواده هــای تحــت حمایــت، برپایــی میــز 
خدمــت جهــادی در مناطــق محــروم، دیــدار بــا 
خانواده های شــهدا و عطرافشــانی گلزار شهدا از 

دیگر برنامه هاست.

مدیرعامــل نیــروگاه یک هزار مگاواتــی شــهید مفتــح همــدان 
گفت: مهندســان خارجــی بــا تــرس از آمریکا همــه صنایــع ایران 
به خصوص نیرو گاه ها را بالتکلیف گذاشــتند تا ایران توان تولید 
خــود را از دســت بدهــد امــا اکنــون با اتــکا بــه دانــش و تخصص 
مهندســان کشــور بهره برداری و نگهداری از نیرو گاه ها در کشور 
بومــی اســت کــه دســتاورد بزرگــی بــرای صنعت بــرق، اشــتغال و 

تولید کشور است.
مهنــدس عبدالمجیــد دینارونــد بــا اشــاره بــه نمونــه ای از  ایــن 
ج هــای تــر بــه خشــک در نیرو گاه شــهید  دســتاورد در تبدیــل بر
مفتــح همــدان، افــزود: در ســال های قبــل ۲۷ حلقــه چــاه آب در 
نیــرو گاه بــرای تولید برق اســتفاده می شــد کــه ۲ دهــم درصد آب 
چاه های مجاز منطقه را برداشــت می کرد؛ اکنون بــا بهره مندی از 
ح تبدیل  پســاب تصفیه خانه فاضالب شــهر همدان و اجرای طر
ج خشــک، فقــط ۲ حلقــه چــاه آب برای شــرب و  ج هــای تر بــه بر بر
بهداشــت در نیــرو گاه اســتفاده می شــود و بقیــه  چاه هــا از مــدار 
ج خشــک  ج و پلمب شــده اســت. بهره بــرداری از بر مصــرف خــار
نیــرو گاه، ســاالنه حــدود ۷5 درصــد مصــرف آب ایــن نیــروگاه را 

کاهش می دهد.
ج خشــک نیــروگاه شــهید مفتــح  وی تأکیــد کــرد: نخســتین بــر
ج  ج شــدن بــر همــدان ســال۱3۹4 بهره بــرداری و موجــب خــار
تر یــک واحــد ۲50 مــگاو واتــی نیــرو گاه از مدار شــد کــه 85 درصد 
ج خشــک دوم  صرفه جویــی آب دارد؛ پیش بینــی بهره بــرداری بر
نیرو گاه که یــک واحــد خنک کننده تــر ۲50 مگاواتــی دیگــر را نیز از 
ج خواهــد کــرد ســال ۱40۱ اســت و از ۱00 درصد  مــدار مصــرف خــار
اســتراکچر این واحد فقط 30 درصد اجرانشــده اســت.  این سازه 
ج هلر معروف است؛ ســازه ای فلزی به وزن دو هزار و ۱00 تن   به بر
، قطر دهانه خروجی  که پوشــش آلومینیومی با قطر پایه ۱05 متر

۷0 مترو ارتفاع ۱3۲ متر دارد.
مدیرعامل نیروگاه یک هزار مگاواتی شهید مفتح همدان درباره 
ح تغذیــه مصنوعی بــرای افزایــش ذخیــره آب چاه های  اجــرای طر
اطراف نیروگاه و  بهبود محیط زیســت منطقه با اشــاره به این که 
اکنــون نیــرو گاه ۷50 تن بــر ســاعت مصــرف آب دارد، اظهــار کرد: 
ح تغذیه  ، طــر باهــدف تحقــق سیاســت های صنعت برق کشــور
مصنوعی ســفره های آب زیر زمینی توســط نیــرو گاه و بدون هیچ 
الزام و تعهدی در اطراف نیرو گاه اجراشــده اســت که در ســیالب 
ح توانســت مانــع از ایجــاد ســیالب و تخریب  ســال قبل این طــر
زمین های کشاورزی شده و بیش از ۱5 میلیو ن متر مکعب آب را 
به سفره های زیر زمینی محیط اطراف وارد کند که افزایش ۱5 تا ۱۷ 

متری سطح  آب چاه ها را موجب شد.
مهنــدس دینارونــد تأکیــد کــرد: نیــروگاه مقصــر خشــک شــدن 
چاه هــای دشــت کبودرآهنــگ نیســت، بلکــه عامــل ایجــاد آن 
حفاری چاه  غیرمجاز و کســانی هســتند که کف شکنی بستر چاه 
را انجــام می دهنــد؛ هــر گاه سنگ بســتر را کف شــکنی کنند خالء 
ایجادشــده در ســطح زیرین خاک تــوان تحمــل وزن بــاالی خاک 
را نــدارد و فرو می ریــزد و فــرو چالــه ایجاد می شــود نقشــه هوایی 
تهیه شده نیز اثبات کننده این ادعاســت. نیرو گاه نقش مؤثری 
در تأمین برق استان، ایجاد اشتغال و تولید دارد و باید رسانه ها 
ح های توســعه ای  بیش از گذشــته یاریگــر نیــرو گاه در اجــرای طر
نیرو گاه باشند تا سوخت پاک و دوستدار محیط زیست بیشتری 
در اســتان تولید شــود و نیرو گاه نیز بــرای افزایش تــوان نیرو گاه  

برنامه هایی در دست اجرا دارد. 
ح شــده مرتبــط بــا مصــرف ســوخت  وی دربــاره گالیه هــای مطر
مازوت در نیرو گاه نیــز با تأکید بر این که هر مــاده ای خصوصیات 
خاص خودش را دارد و نیرو گاه نیز به ضــرورت از مازوت در فصل 
سرد برای تولید برق استفاده می کند، اظهار کرد: مازوت تحویلی 
به نیــرو گاه هم چنین ماهیتــی دارد امــا آلودگی آن کمتــر از مقدار 
آلودگی اگزوز خودرو های عبوری در اســتان اســت پــس چرا هیچ 
انتقــادی نســبت بــه ایــن آلودگــی و منابــع  آلودگی هــای دیگر در 
استان نمی شود آیا می توان با خاموشی نیرو گاه موجب رکورد در 
اشتغال و تولید استان شــد آن هم واحدی که ۱00 میلیارد تومان 

چرخش مالی در استان ایجاد کرده است.
مهنــدس دیناروند ادامه داد: امســال یک میلیــارد و ۱00 میلیون 
تومان برای بهبود خروجی دودکش نیرو گاه هزینه شــده اســت 
تــا دود خروجــی از دود کش نیــرو گاه را 3 تــا 4 درصد بهبــود دهد. 
ناظــر بــر فعالیــت زیســت محیطی همــه واحد هــای صنعتــی نیــز 
محیط زیســت اســت و آنالیــز همــه فعالیت هــای نیــرو گاه را در 
اختیــار دارد.مدیرعامــل نیــروگاه شــهید مفتــح همــدان دربــاره 
آخرین وضعیت جذب نیــرو در نیرو گاه نیز گفــت: همه نیرو  های 
متخصص نیرو گاه به صورت متمرکز و کشوری جذب و استخدام 
می شــوند؛ امــا بــر اســاس برخــی شــاخص ها اولویت هایــی نیــز 

بــرای نیــرو گاه در جــذب نیرو های بومــی وجــود دارد که همیشــه 
اولویت جذب نیروی بومی برای نیرو گاه بوده است؛اکنون غالب 
نیرو های فعــال در نیــرو گاه جوان هســتند  و نیرو هــای قدیمی و 
باتجربه بازنشسته شدند که در کنار نیرو های فعال فعلی تجربه 
و اندوختــه دانش تخصصــی خــود را به نیرو هــای جــوان نیرو گاه 
منتقل می کنند. نیرو های فعال در نیــرو گاه نیز با تخصص هایی 
مانند مکانیک، برق و غیــره در 3 نوبت کاری در نیــرو گاه فعالیت 

دارند.
مهندس دیناروند ادامه داد: این نیروگاه از نیروگاه هایی اســت 
کــه 40 درصــد بهــره وری دارد و اکنــون کشــور بــه ســمت ســاخت 
نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی باراندمــان 65 درصــد برنامه ریــزی 
دارد. همچنیــن فرایند ســاخت دومین نیــروگاه برق همــدان در 
مالیر به زودی آغاز خواهد شــد که ظرفیت پیش بینی شــده برای 
آن 500 مگاوات تولید برق است که به  دلیل پدافند عامل، ایجاد 

اشتغال و تقویت تولید استان نقش بسزایی دارد.
مدیرعامــل نیــروگاه شــهید مفتــح همــدان بــا یــاد آوری این کــه 
نیــرو گاه یــک هــزار مگاواتــی شــهید مفتــح همــدان بــا ســوخت 
طبیعی گاز کار می کند و فقط به ضرورت در فصل سرد از سوخت 
مازوت اســتفاده کرده اســت، افزود: هر المــپ ال.ای.دی ۱0 وات 
بــرق مصــرف می کنــد و بــرق تولیــدی نیــروگاه شــهید مفتــح  ۱00 
میلیون المپ را روشــن می کنــد. هر واحــد نیــرو گاه ۲50 مگاواتی 
اســت و بیــش از ۲5 هزار میلیارد تومــان بــا شــرایط فعلــی بــرای 

نیرو گاه سرمایه گذاری شده است. 
نیروگاه شــهید مفتح همدان همه بــرق اســتان را تأمین می کند 
مازاد برق تولیدی نیز از طریق شــبکه تولید به اســتان های دیگر 
منتقل می شــود؛ تابســتان ســال قبــل اســتان همــدان در دوره 

پیک 600 مگاوات برق مصرف داشت.

مدیرعامل نیروگاه همدان:

دانش بهره برداری و نگهداری نیرو گاه در ایران بومی است

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان همــدان 
ح برق رســانی بااعتبــاری  ۱36 طــر بابیــان این کــه 
معــادل 66 میلیــارد تومان بــه بهره برداری می رســد 
گفــت: یــک نیــروگاه خورشــیدی یــک مگاواتــی بــا 
ســرمایه گذاری یک میلیــون دالری و 3۲ پــروژه بــا ۱۹ 
میلیــارد و 400 میلیــون تومــان اعتبــار در ایــام دهــه 
فجر کلنگ زنی خواهد شــد که برنامه داریم تا پایان 

سال به پایان برسانیم.
شــیرزاد جمشــیدی افزود: 6۱۲ هزار و ۲3۱ مشــترک 
برق اســتان در ســال ۹8 بــا یک درصد رشــد بــه 6۱۹ 

هزار و 448 مشترک در سال ۹۹ رسیده است.
وی افــزود: تعــداد مشــترکان اســتان در تعرفــه 
عمومــی از ۲0 هــزار و 56۱ مشــترک بــه ۲0 هــزار و ۹30 
مشــترک و تعــداد مشــترکان کشــاورزی از ۱۲ هــزار 
و ۷4۲ مشــترک بــه ۱۲ هــزار و ۹۹۲ مشــترک و تعــداد 
مشــترکان تجــاری از ۹۱ هــزار و ۷۹۲ مشــترک بــه ۹5 

هزار و ۱65 مشترک رسیده است.
جمشــیدی افزود: پســت های توزیــع برق در ســال 
گذشــته ۱6 هزار و ۹۹۷ دستگاه ترانســفورماتور بود 
که با افزایــش دودرصدی بــه بیش از ۱۷ هــزار و ۹۹۹ 

دستگاه رسیده است.
وی بابیان این که پیش بینی می شود فروش انرژی 

در پایــان امســال رشــد ۹ درصــدی داشــته باشــد، 
ادامه داد: با برق دار شــدن ۱0۷۱ روســتای اســتان در 
حال حاضر تمام روســتاهای باالی ۱0 خانوار اســتان 
بــرق دار هســتند و هیــچ روســتای بــاالی ۱0 خانــوار 

بدون برق نداریم.
این مســئول بــا اشــاره بــه این کــه مدت خاموشــی 
شــبکه فشــار ضعیــف اســتان از 43 دقیقــه بــه 36 
دقیقه رســیده اســت، یادآور شــد: همچنین مدت 
خاموشی در شــبکه فشار متوســط از 35.30 دقیقه 
بــه ۲۷.4 دقیقــه و در پســت ها از 4۷ دقیقــه بــه 
خ خاموشــی در کل  3۹ دقیقــه رســیده اســت. نــر
تأسیسات برق اســتان از ۱.6۹ دقیقه به ۱.3۱ دقیقه 
رســیده که جزو بهترین عملکردهای شرکت توزیع 

برق کشور است.
وی بابیــان این که حداکثر پیک بار اســتان در ســال 
گذشته 6۹4 مگاوات بوده اســت، افزود: تولید برق 
نیروگاه اســتان ۱000 مگاوات بوده کــه ۱0 درصد برای 
مصــرف نیــروگاه و مابقــی وارد شــبکه شــده اســت 

ایــن در حالــی اســت کــه پیک بــار اســتان در ســال 
جــاری ۷۲5 مــگاوات بــوده کــه 4.5 درصــد در شــب 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش 

داشته است.
جمشــیدی از نصب ۱0 هــزار و ۷۱۷ کنتور هوشــمند 
در اســتان همدان خبر داد و گفــت: برنامه داریم در 
چند سال آینده تمام کنتورهای آنالوگ استان را به 

دیجیتال تبدیل کنیم.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه این کــه شــش نیــروگاه 
خورشــیدی ۷ مگاواتــی در اســتان همــدان وجــود 
دارد، یادآور شد: چهار نیروگاه مقیاس کوچک و 5۲ 
نیروگاه در حد ظرفیت انشــعاب در استان همدان 
وجود دارد و امســال نیز یــک نیروگاه یــک مگاواتی 

در دهه فجر افتتاح خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان همــدان 
تأکید کــرد: قــرارداد ایجــاد پنج نیــروگاه خورشــیدی 
بــا شــرکت ســاتبا منعقدشــده کــه به محــض ورود 

سرمایه گذار عملیاتی خواهد شد.

وی با اشــاره به این کــه تمام خدمات شــرکت توزیع 
بــرق اســتان همــدان به صــورت غیرحضــوری و بــا 
اســتفاده از اپلیکیشــن »برق من« انجام می شــود، 
اظهار کــرد: ۱۹ هــزار و 5۱ مشــترک این اپلیکیشــین 
را نصب کرده اند و 4۱ هــزار و 50۲ خدمــات به صورت 

غیرحضوری ارائه شده است.
جمشــیدی با اشــاره به »برق امید« افزود: 30 درصد 
۱80 هــزار  از مشــترکان اســتان همــدان معــادل 
مشــترک جــزو مشــترکان کم مصــرف هســتند کــه 
بهــای بــرق آن هــا بــا ۱00 درصــد تخفیــف محاســبه 

می شود.
ایــن مســئول بابیــان این کــه شــرکت توزیــع بــرق 
از  ۱۲5 میلیــارد تومــان مطالبــه  اســتان همــدان 
مشــترکان خود دارد، یادآور شــد: 50 میلیارد تومان 
از مطالبــات شــرکت بــرق مربــوط بــه ادارات دولتــی 
اســت که از مدیران ادارات می خواهیــم با پرداخت 
به موقع برق بهای مصرفــی ما را در ارائــه هرچه بهتر 

خدمات یاری کنند. 

مدیرعامل توزیع برق استان همدان:

ح برق رسانی در دهه فجر بهره برداری شد ۱۳۶ طر

رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی ابــن ســینای همــدان اعــالم کــرد: اورژانــس اســتان 
همدان در مجموع دارای 66 پایگاه فعال اســت کــه از این تعداد ۲0 

پایگاه در ساختمان های فرســوده یا استیجاری مستقر شده اند.
حبیــب معصومــی بــا بیــان این کــه یکــی از پایــگاه هــای اورژانــس 

ح احداث  نهاونــد در کانکــس مســتقر و فعــال شــده اســت، به طــر
8 ســاختمان جدیــد اورژانــس در همــدان اشــاره و اظهار کــرد: برای 
احداث هر یک از ســاختمان ها بــا 50 تا ۹0 درصد پیشــرفت فیزیکی 
حــدود 500 تــا ۷00 میلیــون تومــان هزینــه شــده و براســاس برنامــه 
زمان بندی شده تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری می رسند. 

ایــن هشــت ســاختمان اورژانــس شــامل مرکــز فارســبان و پایــگاه 
ســه شــهری نهاونــد، دو پایــگاه در شهرســتان فامنین، یــک پایگاه 
در کبودراهنــگ، دو پایــگاه در مالیــر و یــک پایــگاه در رزن اســت. 
وی بــا بیــان این کــه در همیــن ارتبــاط در ایــام دهــه فجر امســال دو 
ســاختمان جدیــد اورژانــس اســتان شــامل پایگاه شــهری شــهرک 

مدنــی همــدان و ســاختمان شــماره چهــار شــهر مالیــر بــه بهــره 
برداری رســید، افزود: برای احداث و بهره بردای از ســاختمان جدید 
اورژانس در شــهرک مدنی 600 میلیون تومان و پایگاه شــماره چهار 
شهرســتان مالیــر نیــز ۱00 میلیــون تومــان بــرای تجهیــز و نوســازی 

هزینه شده است./ ایسنا

انس پیش بیمارستانی استان خبر داد؛ رئیس اورژ
انس همدان، استیجاری و فرسوده 2۰ ساختمان اورژ

ح کرد؛ رئیس سازمان صمت همدان مطر

؛ قطب  شهرک صنعتی مالیر
تولید فرو سیلیس کشور

رئیــس ســازمان صمــت همــدان گفــت: شــهرک 
صنعتی مالیر ظرفیت بســیار مناســبی بــرای ایجاد 
ح صنعتی  مشاغل تولید مختلف دارد و اجرای 5 طر
در ایــن شــهرک زمینــه اشــتغال و تولیــد را بیــش از 

پیش در شهر مالیر فراهم خواهد کرد.
 حمیدرضا متین در حاشــیه آئیــن اجرایی عملیات 
ح شــهرک صنعتــی امــام رضــا جــوکار افــزود:  5 طــر
ح ها ۲ ســال آتی و پیش  افق بهره بــرداری از ایــن طر
رو خواهد بــود تا ســال ۱400، این شــهرک بــه عنوان 
قطب تولید فروســیلیس کشــور شــناخته خواهد 
ح های  ح را پس از تمامی طر شــد. وی افزود: این طر
ح 35 هزار تنی است  ۱۲ هزار تنی قبل، نخســتین طر
ح توســعه ۲0 هــزار تنــی تــا پایان  همچنیــن یــک طــر
ح توســعه ۱۲ هــزار تنــی منیزیم نیز  اســفند و یک طر
تا اردیبهشــت ســال آینــده به مرحلــه بهره بــرداری 

خواهد رسید.
 متیــن مجمــوع ســرمایه گــذاری انجــام شــده در 
شــهرک را، ۲800 میلیــارد تومــان عنــوان و گفــت: 
ح هایــی که امســال به  ح هــای موجــود و طر بــرق طر
بهره بــرداری می رســد، تأمیــن شــده و بــرای تأمیــن 
ح توســعه 35 هــزار تنــی از نیــروگاه  بــرق ایــن طــر
500 مگاواتــی کــه عملیــات اجرایــی آن امــروز آغــاز 
شــد، اســتفاده می شــود. کارخانــه فــرو ســیلیس 
شهرســتان مالیــر در زمینــی بــه مســاحت 36 هزار 
مترمربــع و بــا ســرمایه گذاری ریالــی بیــش از 4000 
میلیــارد و ارزی 5000 دالر بــا ظرفیــت 35 هــزار تــن در 
ســال، کلنگ زنی و پیش بینی بهره بــرداری از آن نیز 

سال ۱40۲ است.

خبــــــر
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سرپرســت معاونــت حمل ونقــل اداره کل راهــداری 
و حمل ونقــل جــاده ای اســتان همــدان گفــت: بــرای 
راننــدگان فعــال اســتان همــدان در حوزه هــای بــار و 
مسافر روستایی و شهری در حدود ۲3 هزار و ۷۱۷ کارت 

سالمت صادرشده است.
مهنــدس محمــد ســرگزی بــا یــاد آوری این کــه همــه 
راننــدگان فعــال بــار و مســافر اســتان همــدان کارت 
ســالمت دارند، افــزود: کارت های ســالمت بــا همکاری 
و تعامل رانندگان و بــا معرفی و مراجعه بــه 6 مرکز طب 
کار در استان صادرشده اســت؛ داشتن کارت سالمت 
از ضروریــات دریافــت کارت هوشــمند بــرای فعالیــت 

در حوزه ناوگان بار و مســافر کشــور و اســتان اســت؛ بر 
اساس قوانین همه رانندگان ملزم به اجرای این قانون 
باهدف تأمین ســالمت خود و دیگران در هنگام ســفر 

در جاده هستند.
سرپرســت معاونــت حمل ونقــل اداره کل راهــداری و 
حمل ونقــل جــاده ای اســتان همــدان ادامه داد: شــهر 
همدان 3 مرکز طــب کار برای ارائه خدمــات به رانندگان 
دارد و 3 مرکــز طــب کار دیگــر نیــز در شهرســتان های 
، نهاونــد و اســد آباد خدمــات خــود را در قالــب  مالیــر
دســتور العمل های تدوین شــده به راننــدگان فعال در 
حوزه بار و مســافر ارائه می دهند و در شهرســتان هایی 

خدمــات  از  راننــدگان  نداریــم،  کار  طــب  مرکــز  کــه 
شهرســتان های مجاور  دارنــده مرکز طــب کار بهره مند 
می شــوند و یــا بــرای دریافــت ایــن خدمــات ضــروری 
فعالیت در حوزه ناوگان بار و مسافر کشور و استان به 

مرکز استان یعنی همدان مراجعه می کنند.
مهنــدس ســرگزی بــا اشــاره بــه این کــه یکــی از شــرایط 
تأمین ایمنی ســفر در جاده  و راه ، ســالمتی راننده است 
و همــه راننــدگان باید کارت ســالمت داشــته باشــند و 
بدون آن، کارت هوشــمند بــرای بهره منــدی از خدمات 
جاده ای و راه به راننــدگان ارائه نخواهد شــد، تاکید کرد: 
راننــدگان هنــگام مراجعه بــه مراکز طــب کار در اســتان 
همدان آزمایش هایی مانند قند خون، قلب، تنفس و 
غیره  را باید بگذرانند و این موارد باید به لحاظ پزشــکی 
تائید شــود. تا خدای ناکرده هنگام رانندگی جان خود و 
دیگران را به خطر نیندازند. راننده ای که با سالمتی کامل 
پشــت فرمان خودرو ی سبک یا ســنگین قرار می گیرد 
می تواند با هوشــیاری و تســلط کافــی به جــاده رانندگی 
کنــد و از بروز هــر نوع خطــر و حادثــه ای هنــگام رانندگی 

پیشگیری خواهد کرد.
سرپرســت معاونــت حمل ونقــل اداره کل راهــداری 
و حمل ونقــل جــاده ای اســتان همــدان گفــت: کارت 
ســالمت صادرشــده برای رانندگان به مدت یک ســال 
اعتبار دارد و همه رانندگان فعال استان کارت سالمت 
دارند. تعداد خودروهای باری و مســافری استان نیز در 
حدود ۱3 تا ۱4 هزار دســتگاه اســت که برخــی خودرو ها 

یک یا چند راننده دارند که به دلیــل ضوابط برای تأمین 
ایمنی هنگام رانندگی به خصوص خودرو های مسافری 
یک الزام و ضرورت اســت تا راننده بدون خواب آلودگی 
در جــاده رانندگــی کنــد و مانــع از تصــادف و حــوادث 
خسارتی، جرحی و جانی شــود که رعایت چنین تدبیری 
نیــز مؤثــر بــوده اســت. در ایــن حــوزه ۱۲ هــزار دســتگاه 
خودروی ســبک و ســنگین و حــدود۱6۹۲ دســتگاه نیز 

خودروی مسافری داریم.
 مهندس ســر گزی در بخش دیگری از سخنان خود به 
موضوع صدور کارت هوشمند اشاره کرد و گفت:کارت 
ســالمت پیش زمینــه دریافــت کارت هوشــمند بــرای 
فعالیــت راننــدگان در خطــوط جــاده ای کشــور اســت و 
در این حوزه نیز در اســتان همدان بــرای دریافت کارت 
هوشــمند افــزون بــر ارائــه کارت ســالمت بایــد مــدارک 
هویتی و شــخصی خود مانند بیمه پایه، بیمه شــخص 
ثالــث، کارت ملــی، عدم اعتیــاد و عــدم سوءپیشــینه  و 

غیره را ارائه دهند.
سرپرســت معاونــت حمل ونقــل اداره کل راهــداری و 
حمل ونقــل جاده ای اســتان همــدان افــزود: رانندگانی 
کــه متقاضی دریافــت  کارت هوشــمند هســتند باید در 
کالس های آموزشی خاص که بین ۷0 تا 80 ساعت است 
شــرکت کنند و با موفقیت این آموزش ها را پشــت سر 
بگذارنــد که بعــد بــرای آنــان کارت هوشــمند نیــز صادر 
خواهد شد. دلیل ابطال کارت هوشمند برخی رانندگان 
ح موجــود در حــوزه حمل بار  نیز تخلف از قوانیــن مصر

و مسافر بوده اســت. در کالس های آموزشی رانندگان 
با همــه مــوارد قانونــی درزمینــه فعالیــت رانندگــی راه و 
جاده مانند نحوه حمل مــواد خطرناک یا نحــوه برخورد 
صحیح بــا مســافران در قالب  آمــوزش  اخــالق حرفه ای 

آشنا می شوند.
مهنــدس ســرگزی  دربــاره نیــاز مســتمر راننــدگان بــه 
حمایت های جانبی بــرای ارائه خدمات خــود و خدماتی 
که راهــداری به این قشــر زحمتکــش و حامــی انقالب و 
نظام ارائه داده است، نیز تاکید کرد: یکی از این خدمات 
حمایتــی نحوه توزیع الســتیک ســهمیه ای یــا حواله ای 
بوده است که با همکاری و تعامل مشــترک با سازمان 
صمت در استان همدان، حواله های مورد نیاز رانندگان 
از دهــه ســوم شــهریور ســال ۹۷  بــر اســاس ضوابــط 
تعیین شده بین رانندگان فعال توزیع شده است که از 

شرایط آن کارکرد خودرو ها بوده است.
وی ادامه داد: با تائید سازمان صمت، سهمیه الستیک 
نــاوگان جــاده ای بــه ســامانه توزیــع حوالــه راهــداری 
اختصاص داده می شود و این حواله الستیک نیز برای 
فعاالن نــاوگان جــاده ای کــه کارت هوشــمند دارنــد و از 
جهت پیمایــش و معاینــه فنی واجد شــرایط هســتند 

صادرشده است. 
دراین باره یکی از مســائلی کــه باید به آن توجــه کرد این 
اســت اگر خودرو های فعــال در ناوگان جاده ای شــرایط 
یاد شده را داشته باشــند اما در سامانه توزیع الستیک 
سهمیه ای سایز و تعداد موردنیاز موجود نباشد، پس 
امکان صدور حواله الســتیک نخواهیم داشت. اغلب 
الســتیک های اختصــاص داده شــده توســط ســازمان 
صمت در ســامانه راهــداری وارداتــی و برخی نیــز داخلی 

است. 
سرپرســت معاونــت حمل ونقــل اداره کل راهــداری و 

حمل ونقل جاده ای استان همدان در این باره که برخی 
رانندگان از نحوه توزیع الستیک سهمیه ای گالیه دارند، 
برای رفع این گالیه رانندگان، راهداری استان چه اقدامی 
انجــام داده اســت؟ بــا توضیــح این کــه راهــداری همــه 
تالش خود را برای حمایت از قشر زحمتکش و فعال در 
ناوگان بار و مســافر به شــکل های مختلف انجام داده 
است، افزود: از ابتدای امسال به دلیل اختالف قیمت 
الستیک های موجود در بازار میزان تقاضا برای دریافت 
حوالــه برخــی از ســایزهای الســتیک نــاوگان افزایــش 
داشت درحالی که میزان ســهمیه های اختصاص کمتر 
بود؛ همچنیــن به غیراز ســامانه توزیــع حوالــه راهداری 
توسط سامانه سازمان صمت و کافی نت ها نیز امکان 

ثبت نام و توزیع حواله برای متقاضیان فراهم شده بود.
مهندس سرگزی توضیح داد: به منظور صحت سنجی 
و پیشــگیری از وقوع هر نوع سوءاســتفاده احتمالی در 
فراینــد توزیع حواله الســتیک ســهمیه ای، بعــد از ثبت 
تقاضای مالک ناوگان در سامانه توزیع حواله الستیک، 
پیامکی حاوی یک رمز 4 رقمی بــرای تلفن همراه مالک 
حقیقی ناوگان ارســال می شــود که در صــورت اعالم آن 

صدور حواله امکان پذیر خواهد شد.
 الســتیک های موجــود در ســامانه توزیــع راهــداری بــه 
تفکیک عامــالن فــروش و با شــماره ســبدهای معین 
ابتدا توســط ســازمان صمت تائید می شــود و ســپس 
برای صدور حواله توسط مراکز یادشده سهمیه بندی و 

فعال سازی خواهد شد.
 با توجه به آغاز توزیع سیستمی حواله الستیک از دهه 
سوم شهریور سال ۹۷ تا هجدهم بهمن امسال توسط 
مراکــز راهــداری اســتان مســتقر در شــهر های همدان، 
مالیــر، نهاونــد، تویســرکان، اســدآباد، رزن و بهــار بــرای 

حدود ۱05 هزار حلقه الستیک حواله صادرشده است.

سرپرست معاونت حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان:

بیش از 2۳ هزار راننده فعال استان کارت سالمت دارند

مدیرعامــل ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهــای 
شــهری شــهرداری همدان گفت: به دلیل استفاده 
از پلیمــر آنتــی اســتریپر در فرآینــد تولیــد آســفالت  

چسبندگی قیر به سنگ دانه ها افزایش می یابد.
مهنــدس احســان صباغی، افــزود: ســازمان عمران 
و بازآفرینــی فضاهای شــهری شــهرداری همــدان در 
کارخانه آســفالت با اســتفاده از پلیمر آنتی استریپر 
موفق به افزایش چســبندگی قیــر و مقاومت باالی 
آســفالت در مقابــل شــن زدگی شــده اســت؛ تولید 
آســفالت بــا ایــن افزودنــی مانــع از ایجــاد تــرک در  

آسفالت خواهد شد.
وی در ادامــه افــزود: ایــن محصــول بــا توجــه بــه 
کیفیــت باالیــی کــه در عملکــرد آســفالت و هزینــه 
مناســب تولیــد آن دار تحولــی در تولیــد آســفالت 
محســوب می شــود و نقــش ارزنــده و مزیــت آن 

به مرورزمان مشخص خواهد شد.
مدیرعامل ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهای 
وضعیــت  دربــاره  همــدان  شــهرداری  شــهری 
آســفالت ریزی تقاطــع ناهم ســطح ســردار شــهید 

حــاج حســین همدانــی نیــز گفــت: آســفالت ریزی 
تقاطــع ناهم ســطح و رو گــذر ســردار شــهید حــاج 
حســین همدانــی بــه دلیــل تــردد بــاال و شــرایط 
آب وهوایــی  اقلیــم شــهر همــدان  بــا اســتفاده  از 
 
ً
ایــن فراینــد تولیــد آســفالت در همــدان  قطعــا

مقاومــت و اســتحکام  بیشــتری خواهــد داشــت 
چراکــه افــزودن پلیمــر آنتی اســتریپر به آســفالت، 
مقاومــت آســفالت را  تــا دمــای کمتــر از 30 درجــه 

افزایش می دهد.
مهنــدس صباغــی از ویژگی هــای افــزودن  پلیمــر 
آنتــی  اســتریپر بــه آســفالت را همچنیــن پوشــش  
یکنواخــت قیــر در همه ســطوح خشــک و مرطوب، 
خاصیت اتصال دهندگی، چســبندگی باال درمصالح 
)قیر و ســنگ دانه ها( و افزایــش ثبــات حرارتی عالی 
هنگام ترکیــب با قیر در دمای ۱80 درجه ســانتیگراد  

به عنوان پیونددهنده و عامل ضد رطوبت نام برد.
مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی درباره اجرای 
آسفالت ریزی تقاطع ناهم ســطح سردار شهید حاج 
حســین همدانــی ســردار همدانــی افــزود: بــا توجــه 

به ضرورت اجرای آســفالت ریزی  مرحلــه یک  تقاطع 
ناهم ســطح ســردار شــهید حــاج حســین همدانــی 
مبتنی بر تصمیم مدیریت شــهری، سازمان عمران 
و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان برای 
تحقــق فعالیت هــای  خــود به طور جــد بــا گروه های 
آســفالت ریزی و نظارتــی خــود درصــدد پخــش و 
تسطیح آســفالت روگذر ناهم سطح  ســردار شهید 

حاج حسین همدانی است.
 وی در بخش دیگری از ســخنان خود دربــاره انفجار 
معــدن آق حصــار نیــز افــزود: بــا تــالش و پیگیــری 
کارکنــان و کســب مجــوز از مراجــع مربوطــه بعــد 
از ۱0 ســال خاموشــی و ســکوت معــدن آق حصــار 
شهرداری نخستین انفجار را در این محیط اجرا کرد 
که زمــان بهره بــرداری از این معــدن کاهــش داده و 
موجب شد که مجموعه شــهرداری در کمترین بازه 

زمانی ممکن در این زمینه به خودکفایی برسد.
مهنــدس صباغی میــزان برداشــت و بهره بــرداری از 
هر انفجــار را در این معــدن 30 هزار تن عنــوان کرد و 
گفت: این معدن حدود چهار هکتار مساحت دارد 

کــه اکنــون حــدود دو هــزار مترمربــع از این وســعت 
بهره برداری خواهد شــد. هزینه هر انفجار نیز بیش 
از یــک میلیاردریــال پیش بینی شــده اســت؛ در هــر 
انفجــار نیــز بیــش از 30 هــزار تــن مصالــح اســتخراج 

خواهد شد.

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان همــدان 
گفت: بــا انســداد ۲۹۹ حلقه چــاه غیرمجاز در اســتان 
بیش از ۱0 میلیون مترمکعب آب صرفه جویی شــده 

است.
منصور ســتوده، در چهل و هشتمین جلسه شورای 
حفاظت از منابع آب اســتان با اشاره به افت بارش ها 
در سال آبی امسال نســبت به سال قبل از آن افزود: 
در سال آبی ۹8_۹۹ نســبت به ســال آبی قبل با افت 
میــزان بــارش مواجــه بودیــم. بــه عبارتــی میانگیــن 
بارش در ســال آبی جــاری 460 میلیمتر بوده اســت و 
ســال آبی پیش نیز میزان بارش به طور میانگین 606 

میلیمتر بود.
ســتوده بابیــان این کــه میــزان بــارش میانگیــن در 
34۹ میلیمتــر اســت، عنــوان کــرد: بــا  بلندمــدت 
مقایســه میــزان بــارش در ســال جــاری آبــی بــا بارش 
بلندمدت درمی یابیــم که میزان بارش گرچه نســبت 
به ســال قبــل کاهشــی بوده اســت امــا نســبت اما با 
در نظرگیــری بــازه زمانــی بیشــتر و بلندمــدت رونــدی 

افزایشی داشته است.
وی افــزود: در پــی این بارش هــا حجم مناســبی از آب 

در مخــزن ســدها انباشــته شــده اســت و اکنــون ۷۲ 
درصــد مخــزن ســد اکباتــان، 6۹ درصــد آبشــینه، ۷۹ 
درصد شیرینسو، ۹6 درصد کالن، ۷۷ درصد سرابی و 

35 درصد مخزن سد شنجور پر است.
صیانــت،  راســتای  در  اقدامــات  اهــم  بابیــان  وی 
تعادل بخشــی و احیــا منابــع آبــی، اظهــار کــرد: از آغــاز 
ســال جاری تاکنــون ۲۹۹ چــاه غیرمجــاز پر و مســدود 

شــده اســت کــه درنتیجــه ایــن اقــدام نزدیــک بــه ۱0 
میلیون و 500 هزار مترمکعب آب صرفه جویی شــده 

است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان همــدان 
اعــالم کــرد: کبودرآهنــگ بــا ۱04 چــاه و فامنیــن با یک 
چــاه، بیشــترین و کمتریــن تعــداد انســداد چاه هــای 
غیرمجــاز رادارنــد. همــدان نیــز بــا انســداد ۷3 چــاه 

غیرمجاز در رتبه دوم است.
وی خاطرنشــان کــرد: عــالوه بــر انســداد چاه هــای 
، با جدیــت بــه نصــب کنتورهای هوشــمند  غیرمجــاز
تاکیــد شــده و طی پنج ماه نخســت ســال جــاری ۲36 
کنتــور نصب شــده اســت. طبــق پیش بینــی برنامــه 
اقتصاد مقاومتی تــا پایان ســال ۱3۹۹ نصب کنتور به 

500 عدد خواهد رسید.
در ایــن جلســه فرهــاد فرزانــه، سرپرســت معاونــت 
هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری همــدان ضمن 
تاکید بر تشــکیل مســتمر جلسات شــورای حفاظت 
در شهرســتان ها، گفت: در این خصوص فرمانداران 
مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و از بهترین عملکرد 

تقدیر خواهد شد.
وی افــزود: همــه دســتگاه های ذیربــط کــه از اعضــای 
کــه  کننــد  تــالش  بایــد  شــورای حفاظــت هســتند 
مصوبات این جلســات پیگیری و در جلســات بعدی 

گزارش کاملی از آن را ارائه کنند.
فرزانــه گفــت: خروجــی جلســات شــورای حفاظــت در 
اســتان بایــد مصوباتــی باشــد کــه کمــک بــه احیــاء و 

صرفه جویی در منابع آبی استان باشد

ح کرد؛ ینی فضاهای شهری همدان مطر مدیرعامل سازمان عمران و بازآفر

افزایش مقاومت آسفالت تا منفی ۳۰ درجه

ح کرد؛ مدیرعامل آب منطقه ای استان همدان مطر

صرفه جویی بیش از ۱۰ میلیون مترمکعب آب 

خبر

فرماندار همدان:
ح در همدان   2۴۰ میلیارد طر

بهره برداری یا کلنگ زنی 
شده است

فرمانــدار همــدان از کلنــگ زنی یــا بهره بــرداری، ۱0 
ح عمرانــی، اقتصــادی و خدماتــی بااعتبــار ۲40  طــر

میلیاردریال در شهرستان همدان خبر داد.
محمد علی محمــدی افزود: هم زمــان با هفتمین 
ح ها با حضــور رئیس گروه  روز از دهــه فجر این طر
برنامــه، بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای 
اســالمی، فرمانــدار همــدان، رئیــس ســازمان 
و  اســتان  مدیــران  و  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 

شهرستان گشایش و کلنگ زنی شده اند.
محمدعلــی محمــدی اظهــار کــرد: در قالــب ایــن 
طرح ها همچنین بخــش ســوم دیالیــز و داروخانه 
بیمارستان شهید بهشتی همدان بهره برداری شد 
که با راه انــدازی این بخش تعــداد تخت های دیالیز 

همدان از 30 تخت به 56 تخت افزایش یافت.
وی با اشــاره به این که پایگاه شــماره 3 اورژانس و 
مرکز خدمات جامع ســالمت ســعدی نیز بااعتبار 
۲0 میلیاردریال در شهرک شهید مدنی همدان به 
ح بخش  بهره برداری رسید افزود: گشایش دو طر
کشاورزی با اشتغال زایی مســتقیم ۲۱ نفر از دیگر 

پروژه هایی است که به بهره برداری رسید.
ح پرورش گاو شیری ۷0  فرماندار همدان گفت: طر
رأسی در روستای امزاجرد و سردخانه محصوالت 
روســتای  در  تــن  هــزار   6 ظرفیــت  بــا  صیفــی 
ح هــای گشــایش یافته در  انصاراالمــام ازجمله طر

بخش کشاورزی شهرستان همدان است.
ح توســعه تصفیه خانــه فاضــالب  وی افــزود: طــر
شهرک صنعتی بوعلی بااعتبار 50 میلیاردریال نیز 
بهره برداری شــد که خدمات ایــن واحد بر کاهش 
آثار مخرب زیســت محیطی مؤثر اســت و خروجی 
پســاب ایــن تصفیه خانــه بــرای ســایر بخش هــا 

قابل استفاده خواهد بود. 
محمدی بابیان این که فرهنگســرای نشــاط ویژه 
کــودکان و نوجوانان در منطقــه حصــار علی آباد با 
۲5 میلیاردریال اعتبار در 3 طبقه بهره برداری شــد 
ح های مهــم و موردنیاز این منطقه  که ازجمله طر
ح در  بــوده اســت گفــت: عملیــات اجرایــی دو طــر
روســتای ســوالن همــدان نیــز آغــاز شــد کــه ایــن 
ح ها شامل آب رســانی به این روستا و ساخت  طر
پایگاه خدمات جامع ســالمت روســتایی سوالن 
اســت که زمینه خدمــات به روســتا های مجــاور را 

فراهم خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
ح کرد؛ همدان مطر

ضبط و توقیف قند تقلبی 
در همدان

مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان همــدان 
گفــت: چهــار تــن قنــد تقلبــی و نامرغــوب از دو 
فروشگاه در همدان کشف و ضبط شده است.

 داریوش جودکــی افزود: 4 تــن قند تقلبــی از دو 
فروشــگاه جمــع آوری و متخلفــان بــه مبلــغ 66۹ 

میلیون ریال جریمه شدند.
وی اظهــار کــرد: بــر اســاس گــزارش ســازمان 
صمت همدان مبنی بر کشــف و ضبط 4 تن قند 
تقلبــی از دو واحــد صنفــی در همــدان پرونده ای 

در شعبه هیات این اداره کل تشکیل شد.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان همــدان 
گفت: طبق اعــالم معاونت غذا و دارو دانشــگاه 
علــوم پزشــکی همــدان، قندهــای مکشــوفه 

تقلبی و فاقد استانداردهای الزم بوده است.
جودکــی افــزود: شــعبه هیــات بــدوی تعزیــرات 
حکومتــی همدان پــس از احراز تخلــف متهمان 
 بــه پرداخــت 66۹ میلیــون و 400 هزار 

ً
را مجموعــا

ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
وی با تاکید بر این که ســالمت مواد غذایی تأثیر 
مســتقیمی بــر حفــظ ســالمت مصرف کننــدگان 
دارد اظهــار کرد: از مــردم تقاضا داریــم در صورت 
مشــاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی ما 

را در جریان قرار دهند.
مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان همــدان 
بــا  می تواننــد  همدانــی  وندان  شــهر گفــت: 
اســتفاده از شــماره تمــاس 3۲5۲344۲ اداره 
 www.124.ir کل، تلفــن گویــای ۱۲4 و ســامانه
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و ســامانه 
ع تخلفــی را بــه مــا  پیامکــی 300000۱35 هــر نــو
گزارش دهند تا بازرســان این نهاد نظارتی اقدام 

قانونی الزم و به موقع را انجام دهند.

خبــــــر

تاژ
رپر


