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بیمارستان  ۱۵۴تختخوابی تویسرکان بهرهبرداری شد

مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری شهرداری
همدان مطر ح کرد؛
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ویـ ــژه

استاندار همدان:

مدیرعامل نیروگاه همدان:

نیروگاه  ۵۰۰مگاواتی در مالیر
ساخته میشود

دانش بهرهبرداری و نگهداری نیروگاه
در ایران بومی است

اســتاندار همدان گفت :اســتان همدان برای توسعه
لشــده اســت و
و پیشــرفت به یــک کارگاه بزرگ تبدی 
نمونــه آن نیــز ســاخت نیــروگاه  500مگاواتــی در مالیر
است.
ســید ســعید شــاهرخی در آیین آغــاز عملیــات اجرایی
نیــروگاه  ۵۰۰مگاواتــی مالیــر ،افــزود :از دیگــر مــوارد آن
میتوان بــه اهمیت عملیات اجرایی دو محور ســامن-
بروجرد و جــاده مالیر بــه ســمت اراک و تهــران در حوزه
را هســازی و نیــز تخصیــص ردیــف بودجه مســتقل خط
ریلیهمدان-مالیر کهبهدلیلایجادارتباطریلیمالیر با
همدانبهعنوانکانوناتصاالتریلیاشارهکرد.
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سرپرستمعاونتحملونقلادارهکلراهداری
وحملونقلجادهایاستان:

بیش از  23هزار راننده فعال
استان کارت سالمت دارند
4

مدیر امور شعببانک کشاورزیاستانهمدان:

سد گرین نهاوند با مشارکت
بانک کشاورزیساختهخواهد
شد

2
منبع  :روابط عمومی نیروگاه همدان
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مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای
شهری همدان مطرح کرد؛

افزایش مقاومت آسفالت
تا منفی  30درجه
4
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تصفیهخانه سد کالن مالیر
با توانایی تصفیه  ۳۸۰لیتر آب در ثانیه
آب در حــدود  ۲۲میلیــون مترمکعب برســد .تاکنون
برای اجــرای این طــرح  ۵۷۳میلیاردریــال هزینه و ۳۷
کیلومتر از طرح اجراشده است.
مهندس ســتوده با یادآوری اینکه تا افق سال 1415
پیشبینــی ایــن اســت کــهجمعیت شــهر مالیــر به
 330هــزار نفر افزایش یابــد ،اظهار کــرد 27 :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 آبرســانی از ســد کالن به
شــهر مالیر ســاخته شــد تا  12میلیــون مترمکعب از
آب شــرب شــهر را توســط تصفیهخانه پاییندســت
ســد کــه  ۵۰۰لیتــر در ثانیــه توانایــی تصفیــه دارد و
اکنون بهطور متوســط  ۳۸۰لیتر در ثانیه را برای شــهر
مالیر تصفیــه و تأمین میکند .ســد کالن مالیر در ۳۰
کیلومتری جنوب شــهر مالیر ساختهشــده و اکنون
 ۴۵میلیون مترمکعب حجم ذخیره آب دارد.
مدیرعامــل آب منطق ـهای اســتان همــدان دربــاره
ّ
نحــوه اختصــاص آب ســد بعــد از بهرهبــرداری از خط
انتقــال نیــز گفــت ۱۲ :میلیــون مترمکعــب از این آب
بــرای تأمیــن آب شــرب شــهر مالیــر و روســتاهای
واقــع در مســیر ،نیــم میلیــون مترمکعب آب ســهم
شــهرک صنعتــی ســهند ،چهــار میلیــون مترمکعب
سهم حقآبه کشــاورزی پاییندســت و  ۵.۵میلیون
مترمکعب نیز ســهم محیطزیست اســت .ساخت

تصفیهخا نــه آب مال یــر بــا بــرآورد هزینــه اولیــه ۴۰
میلیاردر یــال توســط بخــش خصوصــی در دســتور
کار قرار گرفــت و ســرانجام تصفیهخانه بــا هزینهکرد
 ۲هــزار میلیاردر یــال و پیشــرفتکاری  95در صــد
ساخته شــده اســت؛ آزمایش کیفی آب تصفیهخانه
انجام شــده و اکنون تصفیهخانه بهر هبــرداری تجاری
میشود.
مهندس ستوده مجموع اعتبارات هزینه شده برای
ساخت سد کالن مالیر را با  ۱۰۰درصد پیشرفت کاری
 ۷۵۸میلیاردریال ،خط آبرســانی با بیش از  ۹۰درصد
پیشــرفتکاری را  ۵۷۳میلیاردر یــال و تصفیهخانــه
آب شرب با  ۹۵درصد پیشــرفت کاری را حدود  ۲هزار
میلیاردر یــال عنــوان و افــزود :از دیگــر طر حهــای در
دست اجرا در اســتان نیز ساخت ســد گرین نهاوند
اســت که این طرح مجوز تضمیننامه  337میلیارد
تومان سرمایهگذاری دارد.
وی درباره این طرح نیز گفت :با بررسیهای تخصصی
که مجدد برای ســاخت ســد گرین نهاوند انجام شد
مشــکالتی مانند غرق شــدن چشــمه گاماســیاب یا
فــرار آب از کارس ـتهای کوههای گرین برطرف شــده
اســت و بــا بازبینی مجــدد طــرح ســاخت ،دیگــر این
طرح چنین مشــکالتی را نخواهد داشــت؛ پس مقرر
شــد ســد بــا مختصــات حجــم بدنــه و حجــم مخــزن
کوچکتر ساخته شود .یکی از مشــاوران خوب برای
ســاخت این طرح انتخاب و مطالعات بازنگری ســد

رپرتاژ

مدیرعامل آب منطقهای استان اعالم کرد؛

مدیرعامــل شــرکت آب منطق ـهای اســتان همــدان
گفــت :عملیــات اجرایــی انتقــال آب از ســد کالن بــه
شــهر مالیر بــه پایــان رســیده اســت و بــه زودی این
طرح که نقش موثری در تأمین آب شــرب پایدار برای
شهر دارد بهرهبرداری خواهد شد.
مهندس منصور ستوده با تبریک روزهای خجسته
دهــه فجــر و اشــاره بــه تــاش بیوقفــه همکارانــش
برای تأمیــن آب در اســتان در ســالهای اخیر ،گفت:
شــرکت آب منطق ـهای 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 بهرهبرداری از یک سد در استان
همدان شده است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطق ـهای اســتان همــدان
نمونه این س ـدها را بهر هبــرداری از ســد نعمتآباد با
حضور وزیر نیــرو و تأمیــن آب پایدار بــرای  450هکتار
از اراضی کشــاورزی منطقه عنوان و افزود :همچنین
آبرســانی از ســد کالن بــه شــهر مالیــر بــه طــول 38
کیلومتر مطــرح و پیگیری مســتمر شــد تا ســرانجام
این طرح ب ـهزودی به مرحلــه بهرهبرداری برســد .این
ســد حجم مخزن ذخیره آب  ۴۵میلیــون مترمکعب
دارد و مساحت آن  ۳۸۴کیلومترمربع و طول دریاچه
 ۴۹۰متــر اســت اکنون ایــن ســد بیــش از  ۴۱میلیون
مترمکعــب ذخیــره آب و  ۷۵۸میلیاردر یــال بــرای
ســاخت این ســد هزینه شــده تــا بــه توانایــی تنظیم
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انجام شــد و ســد بــا مؤلف ههــای جدید تعریف شــده
کــه شــامل حجــم مخــزن  10میلیــون مترمکعــب بــا
حجم تنظیم آب  22.1میلیون مترمکعب(آب شــرب
و صنعــت) و سیســتم انحــراف سیســتم انحــراف
کالورت بتنی به طول تقریبی  350متر است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطق ـهای اســتان همــدان
بــا بیــان اینکــه آب یکــی از اسا س ـیترین عوا مــل
توسعه است و آب شرب نقش مؤثری در کشاورزی،
صنعــت و عمــران و رونــق کشــور دارد گفــت :پس از
اتمــام مطالعات ســاخت طرح تــاش مســتمر برای
جــذب ســرمایهگذار و تضمین دولت بــرای پرداخت
هزینههــا را همزمــان بــرای انتخــاب پیمانــکار انجام
دادیــم؛ پــس تالشهــا ثمــر داد ،بــر ایــن اســاس در
نها یــت تو ســط ســه با نــک عا مــل ســرمایهگذار
(کشــاورزی ،صادرات و تجارت) شرکت ساز آب کیان
پــاد بهعنــوان پیمانــکار انتخــاب شــد تــا توقفــی در
پیشــرفت کاری ســاخت نداشــته باشــد .همچنیــن
پیشاز این تضمیننامه نیز مجوز مــاده  56قانون
الحاق مــوادی بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات
دولــت  1387بــرای پــروژه ســد گر یــن بــا رقــم 337
میلیارد تومان توسط معاون رئیسجمهور و رئیس
سازمان برنامهوبودجه کشور صادر شده است.
مهندس ستوده از دیگر اقدامهای مؤثر برای تأمین
آب پایدار در اســتان را حفاظت از منابــع آبی و بهویژه
بهــای زیرزمینــی عنــوان کــرد و افــزود :بــرای تحقق
آ 

بخشــی از این هــدف ،با انتقــال پســاب تصفیهخانه
فاضالب همــدان به نیــر وگاه شــهید مفتــح  20حلقه
چــاه نیــروگاه شــهید پلمــب شــده اســت .توســط
همین طرح انتقال پساب آب منطقه ویژه اقتصادی
جهانآبــاد و پتروشــیمی هگمتانــه نیــز تأمینشــده
ا ســت.مدیرعامل شــرکت آب منطقــهای اســتان
همدان درباره طــرح تعادل بخشــی نیز اظهــار کرد :با
اجــرای اقداماتــی ماننــد انســداد چاههــای غیرمجاز،
نصــب کنتــور و تعییــن مصــرف قانونــی و مجــاز آب
در چاههــای موجود موفق شــدیم از افــت روزافزون
هیــدرو گــراف آبهــای زیرزمینــی پیشــگیری کنیــم
و در بر خــی از د ش ـتهای ا ســتان( 13دشــت) نیــز
وضعیت این گرافهــا را ارتقــا دادیم .بر این اســاس
بــه ترتیــب کبودراهنــگ بــا  129حلقــه چــاه غیرمجاز،
شهرســتان همــدان  123حلقــه چــاه و فامنیــن بــا
 3حلقــه چــاه ،بیشــترین و کمتریــن تعــداد انســداد
چا ههــای غیرمجــاز را داشــتهاند .از آغــاز اجــرای طــرح
تعادلبخشــی تاکنون در اســتان همــدان ،حدود به

 5868حلقــه چاه غیرمجاز مســدود شــده اســت که
بــر ایــن اســاس از برداشــت غیرمجــاز  360میلیــون
مترمکعــب آب از ســفرههای زیرزمینــی در اســتان
پیشگیری شده است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای همــدان با اشــاره
به اینکه گروههای گشــت و بازرســی شــرکت بهطور
شــبانهروزی دشــتهای اســتان را بازرســی و نظــارت
میکننــد ،افــزود :ایــن وظیفه در اســتان بر عهــده 15
گروه گشــت و بازرســی اســت که بهطور شــبانهروزی
بــرای نظــارت بــر چاههــای مجــاز و پیشــگیری از حفر
چا ههــای غیرمجــاز و برداشــت شــن و ما ســه از
رودخانههــا فعالیــت دارنــد و همچنیــن بــر اســاس
قانــون مانــع از برداشــت غیرمجــاز افــزون بــر پروانه
صادرشــده بــرای چاههــای مجــاز نیــز خواهنــد شــد.
همچنیــن امســال تاکنــون  418کنتــور هوشــمند بر
روی چاههــای مجــاز نصــب و بــر اســاس پیشبینــی
برنامه اقتصاد مقاومتی تا پایان سال  ۵۰۰عدد کنتور
نصب خواهد شد.
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اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان همدان

خبـ ـ ــر

توسط رئیس جمهور؛

بیمارستان  ۱۵۴تختخوابی
تویسرکان بهرهبرداری شد

بیمارســتان  ۱۵۴تختخوابــی ســردار شــهید حــاج
قاسم سلیمانی تویسرکان ،توسط رئیسجمهور
و بــا روش ویدئــو کنفرانــس و بــا هزینهکــرد 314
میلیاردتومانارتباط بهرهبرداریشد.
در مراســم بهرهبــرداری 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 علومپزشــکی
اســتان همــدان دربــاره ایــن مرکــز خدماتــی و
بهداشــتی گفت :ایــن بیمارســتان بــا زیربنــای ۱۶
هــزار و  ۹۳۴مترمربــع شــامل بخشهایــی ماننــد
بستری ،جراحی ،مراقبتهای ویژه ،بلوک زایمان،
اورژانــس ،آزمایشــگاه ،آ.ســی.یو ،سی.ســی.یو،
نــوزادان و تصویربــرداری دارد و شــرایط اشــتغال
برای  277نفر را موجب شده است .رشید حیدری
مقــدم افــزود :بخــش اداری ،ســالن اجتماعــات،
درمانگاه تخصصی ،تریاژ ،بستری داخلی ،بستری
جراحــی ،درمانــگاه ،فیزیوتراپــی و رادیولــوژی از
دیگــر بخشهــای ایــن مرکــز درمانــی و خدمــات
بهداشــتی اســت .مد یــر شــبکه بهدا شــت و
درمان تویســرکان نیــز گفت :اکنون بیمارســتان
ولیعصــر تویســرکان با  ۵۰تخــت بیمارســتانی به
بیمــاران خدمــات ارائه میدهــد با بهره بــرداری از
بیمارستان سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی،
 ۱۵۴تخــت بــه تعــداد تختهــای بیمار ســتان
شهرستان تویسرکان افزوده شده است.

فرمانده انتظامی همدان مطر ح کرد؛

کشف  ۸میلیارد ریال لوازمخانگی احتکار شده در استان

فرمانــده انتظامــی اســتان همــدان گفــت :نیــروی
خــدوم انتظامــی اســتان همــدان بــا تــاش و نظــارت
شــبانهروزی خــود بــرای تأمیــن امنیــت اقتصــادی
موفــق بــه کشــف یــک انبــار احتــکار لوازمخانگــی 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
بهــار ،مأمــوران انتظامــی اســتان ،پیگیــری قانونــی و
اجرایی خود را انجام دادند و این انبار احتکاری کشف

شد.
فرمانــده انتظامــی اســتان همــدان ادامــه داد:
مأمــوران پلیــس بــه همــراه کارکنــان اداره صمــت،
در بازرســی از ایــن محــل  ۳۴قلــم انــواع لوازمخانگی
شامل یخچالفریزر،ماشــین لباسشویی ،کولرآبی و

بخاری گازی کشــف کردند کــه برابر نظر کارشناســان،
ارزش ریالی کاالی کشفشــده ۸ ،میلیاردریال برآورد
شده است.
سردار امیری با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل
پرونده مقدماتی تحویــل مرجع قضائی شــد ،هرگونه

خبـ ـ ــر

مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان همدان:

سد گرین نهاوند با مشارکت بانک کشاورزی ساخته خواهد شد
وی یکــی دیگــر از خدمــات ارائ هشــده توســط بانــک بــه
جامعه هدف کشاورزی استان را برای تأمین نها دههای
کشــاورزی موردنیاز و ضروری ارائه کشــاورز کارت عنوان
کرد و یادآور شــد :بر این اســاس  765کارت برای جامعه
هــدف در اســتان صادرشــده اســت کــه البتــه چنــدان
هم رضایتبخش نیســت چراکــه جامعه هــدف از این
موضوعاستقبالنکردهاند.
حیــدر نژادیــان در پاســخ ایــن ســؤال خبرنــگار جا مجــم
کــه دلیــل نبــود اســتقبال از ایــن خدمــات چــه بــوده آیا
آسیبشناســی شــده اســت یــا خیــر؟ توضیــح داد1300:
میلیاردریــال اعتبــار ابالغــی ایــن طــرح بــوده اســت کــه
باهــدف کمــک بــه تأمیــن نهاد ههــای کشــاورزی بــرای
کشاورزان طرح اجرایی شده است اما چون این خدمت
تناسبی بازمان فعالیت بخش کشاورزی نداشته است
کشاورزاناز آناستقبالنکردند.
مدیــر امــور شــعب بانــک کشــاورزی اســتان همــدان
دربــاره شــعب فعــال بانــک کشــاورزی در اســتان نیــز
گفت :اکنون  45شعبه بانک کشاورزی در استان فعال
است؛ که بر اساس ضرورتها و نیاز این شعب در نقاط
مختلــف بهخصــوص در نزدیکتریــن محل دسترســی

مدیــر امــور شــعب بانــک کشــاورزی اســتان همــدان
گفت :یکــی از طر حهای مهــم در حوزه کشــاورزی تأمین
آب با ســاخت ســد اســت کــه بانــک کشــاورزی اســتان
همــدان بــرای ســاخت ســد گریــن نهاونــد مشــارکت
در ســرمایهگذاری خواهــد داشــت و  60درصــد از
ســرمایهگذاری یک هــزار و  722میلیاردریالی ایــن طرح را
تأمینخواهدکرد.
هوشــنگ حیدر نژادیان افزود :این مشــارکت در قالب
ســرمایهگذاری با بازگشت ســرمایه  7ســاله با همکاری
دو بانــک دیگر یعنــی صــادرات و تجارت محقــق خواهد
شــد و  40درصــد بقیــه ســرمایهگذاری ایــن طــرح را ایــن
بانکها تأمین خواهند کرد .سود تعیینشده برای این
سرمایهگذاری 18درصدو 6ماهنیز تنفسدارد.
مدیــر امور شــعب بانــک کشــاورزی اســتان همــدان در
ادامــه ســخنان خــود بــه راهانــدازی و بهر هبــرداری از یک
دســتگاه خو دپــرداز مخصــوص کــودکان و نوجوانــان و
توانخواهان در دهه فجر امســال در اســتان اشاره کرد
و گفــت :این ســامانه ارائهدهنــده الکترونیــک خدمات
بانکی در مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
راهاندازیوبهرهبرداریشدهاست.

ســریع جامعه هدف راهاندازی شــدهاند و بــه دلیل این
خصوصیت نیز شعب بانک کشاورزی بعد از بانک ملی
در اســتان باالترین جــذب ســپرده را به خــود اختصاص
داده بهطوریکه  2سال قبل مجموع سپردههای بانکی
 ۱۱هــزار میلیاردریال بــود و اکنون به  ۳۰هــزار میلیاردریال
سپردهافزایشداشتهاست.
وی گفــت :بانک بیشــترین همراهــی را بــا کشــاورزان در
بازپرداخــت تســهیالت دریافتی داشــته اســت و با این
تعامل موجب رونق اقتصاد کشــاورزی در استان شده
است بهطوریکه کل تسهیالت پرداختی امسال بانک
در اســتان  16هــزار میلیاردریال بوده اســت کــه در ایجاد
اشتغال پایدار روستایی در بخش غیر حمایتی تا بهمن
امسال  318مورد تســهیالت به مبلغ  1645میلیاردریال
پرداخت شد .همچنین برای گلخانهها با در نظر گرفتن
توســعه روســتایی  67مــورد تســهیالت بــه مبلــغ 896
میلیاردریالپرداختشد کهدر مقایسهبامدتمشابه
سالقبلازنظر تعداد 5وازنظر مبلغ 8برابر شدهاست.
مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان همدان درباره
بهرهمندی جامعه هدف از خدمــات الکترونیکی بانک
نیز اظهــار کــرد :جامعه هــدف بانــک همچنان اصــرار به

استاندار همدان:

نیروگاه  ۵۰۰مگاواتی در
مالیر ساخته میشود

شهــای ســنتی و قدیمــی بــرای دریافــت
اســتفاده از رو 
خدماتاز بانکدارنددرحالیکهبانکهمهسامانههای
الکترونیکی خــود را ارتقــا داده و موبایل بانک همیشــه
در دسترس جامعه کشــاورزی استان است .همچنین
در حــوزه بهرهمنــدی از خدمات بیمه بخش کشــاورزی
نیز کشــاورزان در پــی دریافت هزینــه بیم ـهای در قالب
درآمد هســتند امــا بانک فقــط در این حــوزه هزینههای
کشــت را میتواند پرداخــت کند و کشــاورزان بایــد برای
پیشگیریاز هر نوعخسارتیبهمحصوالتخودباتوجه
به تغییرات جوی مستمری که وجود دارد افزون بر بیمه
پایه محصــوالت کشــاورزی از بیم ه تکمیلی هــم در این
حوزهبهرهمندشوندتاخسارتکاملرادریافتکنند.

مدیرعامل آبفای استان:

طرح اکسیالتور سد اکباتان همدان بهرهبرداری شد
فلزی و ســازه اکســیالتور ،احداث شــیر خانــه خط تخلیه
لجــن دارد.وی در ادامــه ســخنانش بــا اشــاره بــه اینکه
اکســیالتور شــماره  ۵تصفیهخانه اکباتان  ۱۲۰تــا  ۱۵۰لیتر
در ثانیه قابلیت تصفیه دارد ،عنوان کرد :این اکسیالتور
با صرف دو میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان اعتبار همزمان
با ایاماهلل دهه مبارک فجر بهرهبرداری شــد .وی با تاکید
بر اینکه این اقدام بســیار ارزشمند اســت ،عنوان کرد:
زمانــی بایــد بــا تکی هبــر متخصصــان فرامــرزی بــرای رفــع
نیازهــای داخلــی اقــدام میکردیــم امــا امروز مهندســان
توانمنــد و خــاق داخلــی در راســتای خدمترســانی بــه
مــردم ،گامهای بلنــدی برداشــتهاند که باید دســت این
متخصصان را بوسید .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
اســتان همــدان اظهار کــرد :فراهــم آوردن میــدان عمل

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان گفت:
اکنــون  ۷۵درصــد از آبرســانی بــه شــهر همــدان به ســد
اکباتان وابسته است و اکنون توانستهایم  ۱۲۰تا  ۱۵۰لیتر
در ثانیه ظرفیت تصفیه آب سد را افزایش دهیم.
ســیدهادی حســینی بیدار افزود :بــرای تأمین آب شــهر
همــدان افزایش ظرفیــت تصفیهخانه اکباتــان ضرورتی
انکارناپذیر بود به این دلیل نیز در دســتور شــرکت قرار
گرفت؛ سال گذشته با پیگیریهای اعتبار قابلتوجهی
برای اجرای طرح تخصیص یافت.
وی اظهار کرد :همکاران شــرکت آبفا با تشکیل کارگروه
ویژه طراحی طــرح را در کوتاهترین زمــان عملیاتی کردند.
طرح اکسیالتور شماره  ۵تصفیهخانه اکباتان ساختاری
ماننــد ترمیــم حوضچــه ،احــداث حوضچه ،ســاخت پل

بــرای جوانــان خالق کشــورمان شــرایطی مهیا م یســازد
تا متخصصــان ما بــا جــرات بیشــتری وارد عمل شــوند.
وی افــزود :پیــش از ایــن ،مجموعــه اقدامــات مرتبــط
بــا مهندســی تصفیهخانههــا بــا همراهــی مهندســان
یشــد اما با تالش شبانهروزی
مشاور اصفهانی انجام م 
همکارانمان امــروز تمامی مراحل به دســت همکاران
متخصصان ما امکانپذیر 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 ارزندهای در توسعه و رشد اســتان در پی
دارد.
مدیرعامــل شــرکت آبفــای اســتان همــدان گفــت:

ٔ
درزمینــه قاچــاق و احتــکار
اخبــار و اطالعــات خــود
کاالهای اساســی و موردنیاز مردم را با شماره تلفن ۱۱۰
به پلیس اطــاع و برای اعالم مراتب تقدیر ،پیشــنهاد
و انتقاد از عملکرد کارکنان نیروی انتظامی از ســامانه
 ۱۹۷استفاده کنند.

راهانــدازی اکســیالتور شــماره  ۵تصفیهخانــه اکباتــان
بــه ظرفیــت تولیــد آب همــدان افــزوده اســت و ایــن
مهــم بــه پایــداری و افزایــش کیفیــت آب شــهر همدان
کمــک خواهد کــرد؛ این طــرح ازجمله طر حهــای اقتصاد
مقاومتی اجراشده بااعتبارات ملی و استانی است.

استاندار همدان گفت :استان همدان برای
توسعهوپیشرفتبهیک کارگاهبزرگتبدیلشده
است و نمونه آن نیز ساخت نیروگاه  500مگاواتی
در مالیر است.
سیدسعیدشاهرخیدر آیین آغاز عملیاتاجرایی
نیروگاه  ۵۰۰مگاواتی مالیر ،افزود :از دیگر موارد
آن میتوان به اهمیت عملیات اجرایی دو محور
سامن-بروجردوجادهمالیر بهسمتاراکوتهران
در حوزه راهسازی و نیز تخصیص ردیف بودجه
مستقل خط ریلی همدان-مالیر که به دلیل ایجاد
ارتباطریلیمالیر باهمدانبهعنوانکانوناتصاالت
ریلیاشارهکرد.
وی با اشاره به موفقیت حوزه فرو سیلیس
ٔ
درزمینه صنایع تبدیلی و ایجاد ارزشافزوده مواد
معدنی ،اظهار کرد :برگزاری جشنواره شهر جهانی
مبل منبت به همت فرمانداری ویژه مالیر و
دیگر مسئوالن شهرستان ،با بیش از  ۶۰۰میلیارد
تومان تبادل مالی ،زمینه توسعه و اشتغال را در
شهرستان فراهم کرده است.
شاهرخی به ثبت انگور شهرستان مالیر در
سازمانجهانیفائواشاره کردو گفت:باتالشهای
مستمر بهزودی ،انتقال آب از سد کالن به
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 همدانبابیاناینکهیکیاز چهار گاوداری
 ۶۰۰۰را سی استان همدان در شهرستان مالیر
قرارگرفته است ،مطر ح کرد :با توجه به توسعه
چشمگیر صنایع مختلف در استان و معطلی
بسیاری از این صنایع برای تأمین برق ،ایجاد یک
نیروگاهدر اینشهرستانضروریاست.شاهرخی
گفت :سرمایهگذاری بیش از  ۱۰۰۰میلیارد تومانی
شرکت برق باختر در استان همدان در جذب
سرمایهگذاران و ایجاد زمینه تولید و اشتغال
نقش مؤثری دارد.

رپرتاژ

مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری شهرداری همدان مطرح کرد؛

سرمایهگذاری  170میلیارد تومانی برای زیرساختهای شهر هوشمند همدان
ن ســرمایهگذاری و مشــارکتهای
مدیرعامــل ســازما 
مردمــی شــهرداری همــدان از فراهــم شــدن ســرمایه
 170میلیــارد تومانــی بــرای ایجــاد زیرســاختهای شــهر
هوشــمند همــدان خبــر داد و گفــت :در ایــن حــوزه
قراردادی بهصورت بی .او.اس.تی برای اجرای فیبر نوری
به طــول  80کیلومتر در شــهر همــدان در مرحلــه انجام
فراخواناست.
مهــران حاجیــان اظهــار کــرد :در حــوزه هوشمن دســازی
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 شــهروندان ارائه
شود؛ پس بر اساس این ضرورت و نیاز شهر همدان ،با
حمایت شورا و شهردار همدان ،سازمان سرمایهگذاری

و مشــارکتهای مردمی شــهرداری همــدان با همکاری
ســازمان فنــاوری و اطالعــات شــهرداری ایــن طــر ح را
بهصورت 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 همداندر مرحلهانجامفراخواناست.
مدیرعامــل ســازمان ســرمایهگذاری و مشــارکتهای
مردمی شــهرداری همدان یادآور شــد :پیشبینی آورده
شــهرداری همدان بــرای این طــرح در حــدود  100میلیارد
تومان افــزون بــر آورده  70میلیــارد تومانی ســرمایهگذار
بخشخصوصیاستتابستر ارائهخدماتالکترونیک
بــرای شــهروندان همــدان محقق شــود .بــا اجــرای این
طرح اهدافی مانند ســاماندهی ســیما و منظر شهری با

کاهش نصب دکلهای مخابراتی تلفن همراه یا همان
سهــا کــه اکنــون بیــش از  450نقطــه شــهری
بــی .تی.ا 
همــدان را متصــرف شــدهاند نیــز محقــق خواهــد شــد
و بــا اجــرای بســتر فیبــر نــوری شــهری ایــن تعــداد دکل
مخابراتــی بــه حــدود یکچهــارم یــا یکســوم کاهــش
خواهــد یافت؛ همچنین فیبر نوری ایجادشــده توســط
شــهرداری همدان بســتر ارائه خدمات روزافزون را برای
ســایر نهادها فراهــم میکنــد تــا خدماتی ماننــد پایش
تصویری و تجارت و بازرگانی دیجیتال را بیش از گذشته
در همــدان اجــرا و ترافیک شــهری را نیز کاهــش دهند.
حاجیانیادآور شد:از دیگر خدماتمجموع هشهرداری
همــدان در ســازمان ســرمایهگذاری و مشــارکتهای
مردمی شهرداری ،پیگیری ســرمایهگذاری برای ساخت
و نصب  5یا  6پل عابر پیاده غیرمکانیزه با هزینه کرد در
حدود 12میلیــارد تومــان و بهروزرســانی خدمات(تعمیر
و نگهداری) در  16پل مکانیزه فعلی شــهر با هزینهای در
حدود  10میلیــارد تومان اســت که مدل ســرمایهگذاری
این طرح مشــارکتی اســت .این  16پل به دلیل فعالیت
ممتد نیازمند تعمیر و نگهداری هستند؛ فعالیت این
دســتگاهها بهصورت مــداوم نقــش ارزنده و مؤثــری در
فهــای شــهری و افزایــش ایمنــی عبور و
کاهــش تصاد 
مرور شهرونداندارد.
مدیرعامــل ســازمان ســرمایهگذاری و مشــارکتهای
مردمی شــهرداری همدان افزود :ارائــه خدمات عمومی
شــهری یکــی از نیازهــای مســتمر مــردم اســت کــه بــا
بررس ـیهایی مشــخص شــد برخــی از مناطــق شــهری
همدان(حــدود ۲۲نقطــه) نیازمنــد اجــرای ســرویس

بهداشــتی اســت پــس بــر ایــن اســاس ســازمان
سرمایهگذاری شهرداری همدان با روش سرمایهگذاری
بی.او.ال.تــی اجــرا و نصــب حدود  40چشــمه 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
طــرح بــا نصــب  6چشــمه ســرویس بهداشــتی محقق
و در بوســتان شــکریه نیــز این طــرح بــا  6چشــمه دیگر
اجرایی خواهد شــد.حاجیان با اشــاره به اینکه همدان
مزیــن بهعنوان شــهر ســبز پایــدار جهان اســام شــده
اســت ،تاکیــد کــرد :ســرمایهگذاران خارجــی نیــز رغبــت
خاصــی بــرای ســرمایهگذاری در شــهر همــدان دارنــد و
با دســتور و پیگیــری شــهردار همــدان و مصوبه شــورا،
شــهرداری همــدان موفــق بــه جــذب ســرمایهگذارانی
برای ســاخت و راهاندازی طرح تولید گازوئیل از پسماند
شــهری شــده اســت کــه ایــن طــرح در مراحــل نهایــی
خود قــرار دارد و بهزودی دربــاره آن اط العرســانی جامعی
خواهیمداشت.همچنینبهدنبالسرمایهگذاریبرای
ساخت و راهاندازی مرکز معاینه فنی خودرو با مشارکت
بخش خصوصی هســتیم کــه مزایای ویــژهای نیــز برای
خودروهایعمومیشهر همداندر پیدارد.
وی درباره ایجاد شهرک گردشگری یا باغویال در همدان
نیــز گفــت :اجــرای ایــن طــرح در  103هکتــار از زمینهای
متعلــق بــه شــهرداری بــا ســرمایهگذاری بیــش از 2
هزارمیلیاردتومان و اجرای  700ویال با زومبندی مناسب
و تأمین سرانههای شهری نیز در مسیر کریدور همدان
به غرب کشــور اجرایی خواهد شــد و با ارزشافــزودهای

کــه بــرای همــدان ایجــاد میکنــد ســنگینی کفــه تــراز
گردشگریغربکشور رابهسمتهمدانتغییر خواهد
داد .همچنیــن نصــب و بهر هبــرداری غرف ههــای غــذا و
صنایعدســتی چارباغ ارم(فاز1و  )2و برخی دیگر از طر حها
در این حوزه است.
حاجیــان تاکیــد کــرد :بخــش دیگــری از فعالیتهــای
ســازمان ســرمایهگذاری شــهرداری همدان وابســته به
مشارکتهای مردمی اســت که در این حوزه شهرداری
همــدان از هــر نــوع مشــارکت قانونــی بــرای توســعه
فعالیتهای شــهری و ارائه خدمات روزافــزون به مردم
همــدان اســتقبال میکنــد و آمــاده بررســی طر حهــای
مرتبط است؛ در این حوزه با همکاری اداره اوقاف و امور
خیریه همدان 10 ،بلوک مســکونی با  88واحــد به ارزش
سرمایهگذاری بیش از  80میلیارد تومان ساخته خواهد
شد .وی یادآور شد :شهرداری همدان برای بهبود عبور
مســطح
و مرور شــهری افــزون بر اجــرای تقاطعهای ناه 
و طر حهــای ترافیکــی مختلــف در نقــاط مختلف شــهر،
تهــای مختلــف طراحــی
پارکینــگ خــودرو نی ـز بــا ظرفی 
و اجــرا کــرده اســت کــه در ادامــه ایــن رونــد در خیابــان
تختی همدان ســازمان سرمایهگذاری شــهرداری اجرای
طرحــی تلفیقــی شــامل پارکینــگ و واحدهــای اداری و
تجــاری را در زمینی به مســاحت 2هــزار و  508مترمربع با
ســرمایهگذاری در حــدود 150میلیــارد تومــان در دســت
اقــدام دارد .ظرفیــت ایــن پارکینــگ نیــز  350دســتگاه
خــودرو اســت .همچنیــن ســرپل یخچــال نیــز مجتمع
تجــاری دیگــر بــه مســاحت  955مترمربــع در دســت
مطالعه و اقدام اســت .بــرای بهبود عبورو مرور شــهری
نیــز اجــرای قطــار شــهری(تراموا) بــا تأمیــن ردیــف ملــی
نکــه بیــش از 3هــزار میلیــارد تومــان اســت در
بودجــه آ 
دستور کار است.
مدیرعامــل ســازمان ســرمایهگذاری و مشــارکتهای
مردمــی شــهرداری همــدان از همــکاری و مشــارکت
شــهرداری همــدان بــا قــرارگاه خاتماالنبیــا و ســایر
ســرمایهگذاران بخش خصوصی ســخن گفــت و افزود:
تفاهمنامه11طرح امضا و 4مورد آن شامل اجرای زیرگذر
بهشتهمدان،توقفگاهطبقاتیخودرو کبابیانومرمر
و فضــای فرهنگی و یادمانــی حاج عنایت نیز ابال غشــده
اســت.وی دربــاره دیگر طــرح ســرمایهگذاری شــهرداری
همدان  -کارخانه ســیمان  -نیز اظهار کرد :این کارخانه
ظرفیتی روزانه در حــدود 3هــزار تــن دارد و در فضایی به

مســاحت بیش از  87هکتار آمــاده جذب ســرمایهگذار
و مشــارکت ســاخت اســت .ایــن کارخانــه تأسیســات
زیربنایی مانند راه دسترســی بــه عرض 18مت ـر و طول12
کیلومتر دارد.
حاجیــان ازجملــه فرصتهــای ســرمایهگذاری
مشخصشدهتوسطشوراوشهرداریدر شهر همدان
را ســاخت پارک آبی ،و منطقه گردشــگری ســد اکباتان و
منطقه گردشگری بوستان والیت ،بیان کرد و ادامه داد:
بوســتان فخرآباد به مســاحت  101هکتار و ســد اکباتان
به مساحت 238هکتار با همکاری بخشهای مختلف
شــهرداری همــدان مانند معاونــت خدمات شــهرداری
و شــهرداریهای مناطــق در دســت اجرا ســت کــه برای
بوستان مجاور سد و فخرآباد راه دسترسی فراهمشده
است.
مدیرعامــل ســازمان ســرمایهگذاری و مشــارکتهای
مردمــی شــهرداری همــدان گفــت :بســتههای
صشــده توســط شهرداری
ســرمایهگذاری ارائه و مشخ 
همدان ضمانت اجرایی کامل شهرداری و شورای شهر
را برای ســرمایهگذاران در حوزه شــهری به همراه خواهد
داشــت و ســرمایهگذاران عالقهمنــد به ســرمایهگذاری
در ایــن حــوزه فقــط کافی اســت بــا مراجعــه به ســازمان
ســرمایهگذاری و مشــارکتهای مردمــی شــهرداری
همــدان واقــع در چاربــاغ ارم از جزییــات بیشــتر نحــوه
مشــارکت در اجــرای این طر حهــا آگاهی کامل را کســب
کنند .شــهرداری همــدان با ایجاد بســترهای مناســب
سرمایهگذاری فرصت سرمایهگذاری موفق را برای همه
ســرمایهگذاران فراهم کرده اســت و از صفرتا صد اجرای
طر حهاهمراهوهمگامباسرمایهگذاراناست.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان خبر داد؛

 ۲۰ساختمان اورژانس همدان ،استیجاری و فرسوده
رئیــس مرکــز مدیر یــت حــوادث و فوریتهــای پزشــکی دانشــگاه
علــوم پزشــکی ابــن ســینای همــدان اعــام کــرد :اورژانــس اســتان
همدان در مجموع دارای  ۶۶پایگاه فعال اســت کــه از این تعداد ۲۰
پایگاه در ساختمان های فرســوده یا استیجاری مستقر شده اند.
حبیــب معصو مــی بــا بیــان اینکــه یکــی از پا یــگاه هــای اورژا نــس

نهاونــد در کانکــس مســتقر و فعــال شــده اســت ،به طــر ح احداث
 8ســاختمان جدیــد اورژانــس در همــدان اشــاره و اظهار کــرد :برای
احداث هر یک از ســاختمان ها بــا  ۵۰تا  ۹۰درصد پیشــرفت فیزیکی
حــدود  ۵۰۰تــا  ۷۰۰میلیــون تومــان هزینــه شــده و براســاس برنامــه
زمانبندی شده تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری میرسند.

 ۱۳۶طر ح برقرسانی در دهه فجر بهرهبرداری شد

شهرکصنعتیمالیر؛قطب
تولیدفروسیلیس کشور

مدیرعا مــل شــرکت توز یــع بــرق ا ســتان همــدان
بابیــان اینکــه  ۱۳۶طــر ح بر قر ســانی بااعتبــاری
معــادل  ۶۶میلیــارد تومان بــه بهرهبرداری میرســد
گفــت :یــک نیــروگاه خورشــیدی یــک مگاواتــی بــا
ســرمایهگذاری یکمیلیــون دالری و  ۳۲پــروژه بــا ۱۹
میلیــارد و  ۴۰۰میلیــون تومــان اعتبــار در ایــام دهــه
فجر کلنگ زنی خواهد شــد که برنامه داریم تا پایان
سال به پایان برسانیم.
شــیرزاد جمشــیدی افزود ۶۱۲ :هزار و  ۲۳۱مشــترک
برق اســتان در ســال  ۹۸بــا یک درصد رشــد بــه ۶۱۹
هزار و  ۴۴۸مشترک در سال  ۹۹رسیده است.
وی ا فــزود :تعــداد مشــترکان ا ســتان در تعر فــه
عمومــی از  ۲۰هــزار و  ۵۶۱مشــترک بــه  ۲۰هــزار و ۹۳۰
مشــترک و تعــداد مشــترکان کشــاورزی از  ۱۲هــزار
و  ۷۴۲مشــترک بــه  ۱۲هــزار و  ۹۹۲مشــترک و تعــداد
مشــترکان تجــاری از  ۹۱هــزار و  ۷۹۲مشــترک بــه ۹۵
هزار و  ۱۶۵مشترک رسیده است.
جمشــیدی افزود :پس ـتهای توز یــع برق در ســال
گذشــته  ۱۶هزار و  ۹۹۷دستگاه ترانســفورماتور بود
که با افزایــش دودرصدی بــه بیش از  ۱۷هــزار و ۹۹۹
دستگاه رسیده است.
وی بابیان اینکه پیشبینی میشود فروش انرژی

در پایــان امســال رشــد  ۹درصــدی داشــته باشــد،
ادامه داد :با برقدار شــدن  ۱۰۷۱روســتای اســتان در
حال حاضر تمام روســتاهای باالی  ۱۰خانوار اســتان
بــرقدار هســتند و هیــچ روســتای بــاالی  ۱۰خانــوار
بدون برق نداریم.
این مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه مدت خاموشــی
شــبکه فشــار ضعیــف اســتان از  ۴۳دقیقــه بــه ۳۶
دقیقه رســیده اســت ،یادآور شــد :همچنین مدت
خاموشی در شــبکه فشار متوســط از  ۳۵.۳۰دقیقه
بــه  ۲۷.۴دقیقــه و در پس ـتها از  ۴۷دقیقــه بــه
 ۳۹دقیقــه ر ســیده ا ســت .نــر خ خامو شــی در کل
تأسیسات برق اســتان از  ۱.۶۹دقیقه به  ۱.۳۱دقیقه
رســیده که جزو بهترین عملکردهای شرکت توزیع
برق کشور است.
وی بابیــان اینکه حداکثر پیکبار اســتان در ســال
گذشته  ۶۹۴مگاوات بوده اســت ،افزود :تولید برق
نیروگاه اســتان  ۱۰۰۰مگاوات بوده کــه  ۱۰درصد برای
مصــرف نیــروگاه و مابقــی وارد شــبکه شــده اســت

ایــن در حالــی اســت کــه پیکبــار اســتان در ســال
جــاری  ۷۲۵مــگاوات بــوده کــه  ۴.۵درصــد در شــب
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش
داشته است.
جمشــیدی از نصب  ۱۰هــزار و  ۷۱۷کنتور 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 اینکــه شــش نیــروگاه
خورشــیدی  ۷مگاواتــی در اســتان همــدان وجــود
دارد ،یادآور شد :چهار نیروگاه مقیاس کوچک و ۵۲
نیروگاه در حد ظرفیت انشــعاب در استان همدان
وجود دارد و امســال نیز یــک نیروگاه یــک مگاواتی
در دهه فجر افتتاح خواهد شد.
مدیرعا مــل شــرکت توز یــع بــرق ا ســتان همــدان
تأکید کــرد :قــرارداد ایجــاد پنج نیــروگاه خورشــیدی
بــا شــرکت ســاتبا منعقدشــده کــه بهمحــض ورود
سرمایهگذار عملیاتی خواهد شد.

رپرتاژ

خبـ ـ ــر

رئیــس ســازمان صمــت همــدان گفــت :شــهرک
صنعتی مالیر ظرفیت بســیار مناســبی بــرای ایجاد
مشاغل تولید مختلف دارد و اجرای  5طرح صنعتی
در ایــن شــهرک زمینــه اشــتغال و تولیــد را بیــش از
پیش در شهر مالیر فراهم خواهد کرد.
حمیدرضا متین در حاشــیه آئیــن اجرایی عملیات
 ۵طــرح شــهرک صنعتــی امــام رضــا جــوکار افــزود:
افق بهر هبــرداری از ایــن طر حها  2ســال آتی و پیش
رو خواهد بــود تا ســال  ،۱۴۰۰این شــهرک بــه عنوان
قطب تولید فروســیلیس کشــور شــناخته خواهد
شــد .وی افزود :این طرح را پس از تمامی طر حهای
 ۱۲هزار تنی قبل ،نخســتین طرح  ۳۵هزار تنی است
همچنیــن یــک طــرح توســعه  ۲۰هــزار تنــی تــا پایان
اســفند و یک طرح توســعه  ۱۲هــزار تنــی منیزیم نیز
تا اردیبهشــت ســال آینــده به مرحلــه بهر هبــرداری
خواهدرسید.
متیــن مجمــوع ســرمایه گــذاری انجــام شــده در
شــهرک را ۲۸۰۰ ،میلیــارد تومــان عنــوان و گفــت:
بــرق طر حهــای موجــود و طر حهایــی که امســال به
بهر هبــرداری میرســد ،تأمیــن شــده و بــرای تأمیــن
بــرق ایــن طــر ح توســعه  ۳۵هــزار تنــی از نیــروگاه
 ۵۰۰مگاواتــی کــه عملیــات اجرایــی آن امــروز آغــاز
شــد ،اســتفاده میشــود .کارخانــه فــرو ســیلیس
شهرســتان مالیــر در زمینــی بــه مســاحت  ۳۶هزار
مترمربــع و بــا ســرمایهگذاری ریالــی بیــش از ۴۰۰۰
میلیــارد و ارزی  ۵۰۰۰دالر بــا ظرفیــت  ۳۵هــزار تــن در
ســال ،کلنگ زنی و پیشبینی بهر هبــرداری از آن نیز
سال  ۱۴۰۲است.

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 اینکــه در همیــن ارتبــاط در ایــام دهــه فجر امســال دو
ســاختمان جدیــد اورژانــس اســتان شــامل پایگاه شــهری شــهرک

مد نــی همــدان و ســاختمان شــماره چهــار شــهر مالیــر بــه بهــره
برداری رســید ،افزود :برای احداث و بهره بردای از ســاختمان جدید
اورژانس در شــهرک مدنی  ۶۰۰میلیون تومان و پایگاه شــماره چهار
شهرســتان مالیــر نیــز  ۱۰۰میلیــون تومــان بــرای تجهیــز و نوســازی
هزینه شده است /.ایسنا

مدیرعامل توزیع برق استان همدان:

رئیسسازمانصمتهمدانمطرحکرد؛
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وی با اشــاره به اینکــه تمام خدمات شــرکت توزیع
بــرق اســتان همــدان بهصــورت غیرحضــوری و بــا
اســتفاده از اپلیکیشــن «برق من» انجام میشــود،
اظهار کــرد ۱۹ :هــزار و  ۵۱مشــترک این اپلیکیشــین
را نصبکردهاند و  ۴۱هــزار و  ۵۰۲خدمــات بهصورت
غیرحضوری ارائهشده است.
جمشــیدی با اشــاره به «برق امید» افزود ۳۰ :درصد
از مشــترکان ا ســتان همــدان معــادل  ۱۸۰هــزار
مشــترک جــزو مشــترکان کممصــرف هســتند کــه
بهــای بــرق آنهــا بــا  ۱۰۰درصــد تخفیــف محاســبه
میشود.
ایــن مســئول بابیــان اینکــه شــرکت توزیــع بــرق
ا ســتان همــدان  ۱۲۵میلیــارد تومــان مطالبــه از
مشــترکان خود دارد ،یادآور شــد ۵۰ :میلیارد تومان
از مطالبــات شــرکت بــرق مربــوط بــه ادارات دولتــی
اســت که از مدیران ادارات میخواهیــم با پرداخت
بهموقع برق بهای مصرفــی ما را در ارائــه هرچه بهتر
خدمات یاری کنند.

ضمیمه رایگان روزنامه در استان همدان

خبر

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد؛

بهرهبــرداری و واگــذاری ۱۸۰۰
مســکن شــهری و روســتایی
در دهه فجر

مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام ره اســتان همــدان
گفــت :دهــه فجــر امســال یــک هــزار و  ۸۰۰واحــد
مســکن شــهری و روســتایی بهرهبــرداری و یــا
واگذارشدهاست.
پیمــان ترکمانــه بــا اشــاره بــه افزایــش روزافــزون
عظمــت و اقتــدار نظــام جمهــوری اســامی ایــران
افزود:وظیفهمسئوالنپاسداشتدستاوردهای
انقالب است زیرا همه دستاوردهای نظام مدیون
نظام و مردم است.
وی ادامه داد :با همکاری و مشارکت سازمانها
و نهادهــای حمایتــی دیگر تاکنــون یک هــزار وام
قرضالحسنه ،بیش از یک هزار سبد غذایی۷۰ ،
ســری جهیزیه کامل نوعروســان و  ۵۰۰پک 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 گروههای
پزشــکی بــه مناطــق محــروم ،ارائــه خدمــات
مشاورهای و توانبخشی ،برگزاری ۲۵هیات مذهبی
مجازی و مراســم جشــن ویژه والدت حضرت زهرا
(س) و میــاد حضــرت امــام (ره) توســط اعضــای
کارگروه از دیگر برنامههابودهاست.
ترکمانــه همچنیــن از سرکشــی بــه خانوادههای
بازنشســتگان ،معلــوالن ،ایتــام و بیمــاران
ســخت درمــان و برگــزاری مراســم مجــازی
اختتامیــه آموزشــگا ههای اشــتغال ســخن
گفــت و ادامــه داد :بازدیــد از طر حهای اشــتغالزا،
برگــزاری مســابقات فرهنگــی ،هنــری ،ورزشــی،
مقالــه نویســی و کتابخوانی بــه صــورت مجازی و
حضوری با رعایت دســتورالعملهای بهداشــتی
بــرای خانوادههــای تحــت حمایــت ،برپایــی میــز
خدمــت جهــادی در مناطــق محــروم ،دیــدار بــا
خانوادههای شــهدا و عطرافشــانی گلزار شهدا از
دیگر برنامههاست.

رپرتاژ

مدیرعامل نیروگاه همدان:

اقتصادی

دانش بهرهبرداری و نگهداری نیر وگاه در ایران بومی است

مدیرعامــل نیــروگاه یکهزارمگاواتــی شــهید مفتــح همــدان
گفت :مهندســان خارجــی بــا تــرس از آمریکا همــه صنایــع ایران
بهخصوص نیروگاهها را بالتکلیف گذاشــتند تا ایران توان تولید
خــود را از دســت بدهــد امــا اکنــون با اتــکا بــه دانــش و تخصص
مهندســان کشــور بهرهبرداری و نگهداری از نیروگاهها در کشور
بومــی اســت کــه دســتاورد بزرگــی بــرای صنعت بــرق ،اشــتغال و
تولید کشور است.
مهنــدس عبدالمجیــد دینارونــد بــا اشــاره بــه نمون ـهای از ایــن
جهــای تــر بــه خشــک در نیروگاه شــهید
دســتاورد در تبدیــل بر 
مفتــح همــدان ،افــزود :در ســالهای قبــل  27حلقــه چــاه آب در
یشــد کــه  2دهــم درصد آب
نیــروگاه بــرای تولید برق اســتفاده م 
چاههای مجاز منطقه را برداشــت میکرد؛ اکنون بــا بهرهمندی از
پســاب تصفیهخانه فاضالب شــهر همدان و اجرای طرح تبدیل
جهــای تر بــه برج خشــک ،فقــط  2حلقــه چــاه آب برای شــرب و
بر 
بهداشــت در نیــروگاه اســتفاده میشــود و بقی ـ ه چا ههــا از مــدار
بشــده اســت .بهر هبــرداری از برج خشــک
مصــرف خــارج و پلم 
نیــر وگاه ،ســاالنه حــدود  ۷۵درصــد مصــرف آب ایــن نیــروگاه را
کاهش میدهد.
وی تأکیــد کــرد :نخســتین بــرج خشــک نیــروگاه شــهید مفتــح
همــدان ســال ۱۳۹۴بهرهبــرداری و موجــب خــار ج شــدن بــر ج
تر یــک واحــد  250مــگاو واتــی نیــروگاه از مدار شــد کــه  85درصد
صرفهجویــی آب دارد؛ پیشبینــی بهر هبــرداری برج خشــک دوم
نیروگاه که یــک واحــد خنککنند هتــر 250مگاواتــی دیگــر را نیز از
مــدار مصــرف خــارج خواهــد کــرد ســال  1401اســت و از  100درصد
اســتراکچر این واحد فقط  30درصد اجرانشــده اســت .این سازه
به برج هلر معروف است؛ ســازهای فلزی به وزن دو هزار و  ۱۰۰تن
که پوشــش آلومینیومی با قطر پایه  ۱۰۵متر ،قطر دهانه خروجی

 ۷۰مترو ارتفاع  ۱۳۲متر دارد.
مدیرعامل نیروگاه یکهزارمگاواتی شهید مفتح همدان درباره
اجــرای طرح تغذیــه مصنوعی بــرای افزایــش ذخیــره آب چاههای
اطراف نیروگاه و بهبود محیطزیســت منطقه با اشــاره به اینکه
اکنــون نیــروگاه  750تن بــر ســاعت مصــرف آب دارد ،اظهــار کرد:
باهــدف تحقــق سیاس ـتهای صنعت برق کشــور ،طــرح تغذیه
مصنوعی ســفرههای آب زیرزمینی توســط نیــروگاه و بدون هیچ
الزام و تعهدی در اطراف نیروگاه اجراشــده اســت که در ســیالب
ســال قبل این طــرح توانســت مانــع از ایجــاد ســیالب و تخریب
زمینهای کشاورزی شده و بیش از  15میلیون مترمکعب آب را
به سفرههای زیرزمینی محیط اطراف وارد کند که افزایش  15تا 17
ح آب چاهها را موجب شد.
متری سط 
مهنــدس دینارونــد تأکیــد کــرد :نیــروگاه مقصــر خشــک شــدن
چاههــای دشــت کبودرآهنــگ نیســت ،بلکــه عامــل ایجــاد آن
حفاری چا ه غیرمجاز و کســانی هســتند که کفشکنی بستر چاه
فشــکنی کنند خالء
را انجــام میدهنــد؛ ه ـرگاه سنگبســتر را ک 
ایجادشــده در ســطح زیرین خاک تــوان تحمــل وزن بــاالی خاک
را نــدارد و فرومیریــزد و فــرو چالــه ایجاد میشــود نقشــه هوایی
تهیهشده نیز اثبات کننده این ادعاســت .نیروگاه نقش مؤثری
در تأمین برق استان ،ایجاد اشتغال و تولید دارد و باید رسانهها
بیش از گذشــته یاریگــر نیــروگاه در اجــرای طر حهای توســعهای
نیروگاه باشند تا سوخت پاک و دوستدار محیطزیست بیشتری
در اســتان تولید شــود و نیروگاه نیز بــرای افزایش تــوان نیروگاه

برنامههایی در دست اجرا دارد.
وی دربــاره گالیههــای مطر حشــده مرتبــط بــا مصــرف ســوخت
مازوت در نیروگاه نیــز با تأکید بر اینکه هر مــادهای خصوصیات
خاص خودش را دارد و نیروگاه نیز ب هضــرورت از مازوت در فصل
سرد برای تولید برق استفاده میکند ،اظهار کرد :مازوت تحویلی
به نیــروگاه همچنین ماهیتــی دارد امــا آلودگی آن کمتــر از مقدار
آلودگی اگزوز خودروهای عبوری در اســتان اســت پــس چرا هیچ
یهــای دیگر در
انتقــادی نســبت بــه ایــن آلودگــی و منابــع آلودگ 
استان نمیشود آیا میتوان با خاموشی نیروگاه موجب رکورد در
اشتغال و تولید استان شــد آنهم واحدی که  100میلیارد تومان

چرخش مالی در استان ایجاد کرده است.
مهنــدس دیناروند ادامه داد :امســال یک میلیــارد و  100میلیون
تومان برای بهبود خروجی دودکش نیروگاه هزینه شــده اســت
تــا دود خروجــی از دودکش نیــروگاه را  3تــا  4درصد بهبــود دهد.
ناظــر بــر فعالیــت زیس ـتمحیطی همــه واح دهــای صنعتــی نیــز
محیطزیســت اســت و آنالیــز همــه فعالیتهــای نیــر وگاه را در
اختیــار دارد.مدیرعامــل نیــروگاه شــهید مفتــح همــدان دربــاره
آخرین وضعیت جذب نیــرو در نیروگاه نیز گفــت :همه نیروهای
متخصص نیروگاه بهصورت متمرکز و کشوری جذب و استخدام
میشــوند؛ امــا بــر اســاس برخــی شــاخصها اولویتهایــی نیــز

بــرای نیــروگاه در جــذب نیروهای بومــی وجــود دارد که همیشــه
اولویت جذب نیروی بومی برای نیروگاه بوده است؛اکنون غالب
نیروهای فعــال در نیــروگاه جوان هســتند و نیروهــای قدیمی و
باتجربه بازنشسته شدند که در کنار نیروهای فعال فعلی تجربه
و اندوختــه دانش تخصصــی خــود را به نیروهــای جــوان نیروگاه
منتقل میکنند .نیروهای فعال در نیــروگاه نیز با تخصصهایی
مانند مکانیک ،برق و غیــره در  3نوبتکاری در نیــروگاه فعالیت
دارند.
مهندس دیناروند ادامه داد :این نیروگاه از نیروگاههایی اســت
کــه  ۴۰درصــد بهــرهوری دارد و اکنــون کشــور بــه ســمت ســاخت
نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی باراندمــان  ۶۵درصــد برنامهریــزی
دارد .همچنیــن فرایند ســاخت دومین نیــروگاه برق همــدان در
مالیر بهزودی آغاز خواهد شــد که ظرفیت پیشبینیشــده برای
آن  ۵۰۰مگاوات تولید برق است که به دلیل پدافند عامل ،ایجاد
اشتغال و تقویت تولید استان نقش بسزایی دارد.
مدیرعامــل نیــروگاه شــهید مفتــح همــدان بــا یــادآوری اینکــه
نیــروگاه یــک هــزار مگاواتــی شــهید مفتــح همــدان بــا ســوخت
طبیعی گاز کار میکند و فقط بهضرورت در فصل سرد از سوخت
مازوت اســتفاده کرده اســت ،افزود :هر المــپ ال.ای.دی  ۱۰وات
بــرق مصــرف میکنــد و بــرق تولیــدی نیــروگاه شــهید مفتــح ۱۰۰
میلیون المپ را روشــن میکنــد .هر واحــد نیــروگاه 250مگاواتی
اســت و بیــش از  25هزارمیلیاردتومــان بــا شــرایط فعلــی بــرای
نیروگاه سرمایهگذاری شده است.
نیروگاه شــهید مفتح همدان همه بــرق اســتان را تأمین میکند
مازاد برق تولیدی نیز از طریق شــبکه تولید به اســتانهای دیگر
منتقل میشــود؛ تابســتان ســال قبــل اســتان همــدان در دوره
پیک  ۶۰۰مگاوات برق مصرف داشت.
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بیش از  23هزار راننده فعال استان کارت سالمت دارند
سرپرســت معاونــت حملونقــل اداره کل راهــداری
و حملونقــل جــادهای اســتان همــدان گفــت :بــرای
راننــدگان فعــال اســتان همــدان در حوزههــای بــار و
مسافر روستایی و شهری در حدود 23هزار و 717کارت
سالمتصادرشدهاست.
مهنــدس محمــد ســرگزی بــا یــادآوری اینکــه همــه
راننــدگان فعــال بــار و مســافر اســتان همــدان کارت
ســامت دارند ،افــزود :کارتهای ســامت بــا همکاری
و تعامل رانندگان و بــا معرفی و مراجعه بــه  6مرکز طب
کار در استان صادرشده اســت؛ داشتن کارت سالمت
از ضروریــات دریافــت کارت هوشــمند بــرای فعالیــت

خبـ ـ ــر

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان
همدان مطر ح کرد؛

ضبط و توقیف قند تقلبی
در همدان

مد یــرکل تعز یــرات حکومتــی ا ســتان همــدان
گفــت :چهــار تــن قنــد تقلبــی و نامرغــوب از دو
فروشگاه در همدان کشف و ضبطشده است.
داریوش جودکــی افزود 4 :تــن قند تقلبــی از دو
فروشــگاه جم ـعآوری و متخلفــان بــه مبلــغ 669
میلیون ریال جریمه شدند.
وی اظهــار کــرد :بــر ا ســاس گــزارش ســازمان
صمت همدان مبنی بر کشــف و ضبط  4تن قند
تقلبــی از دو واحــد صنفــی در همــدان پروندهای
در شعبه هیات این اداره کل تشکیل شد.
مد یــرکل تعز یــرات حکومتــی ا ســتان همــدان
گفت :طبق اعــام معاونت غذا و دارو دانشــگاه
علــوم پز شــکی همــدان ،قند هــای مکشــوفه
تقلبی و فاقد استانداردهای الزم بوده است.
جودکــی افــزود :شــعبه هیــات بــدوی تعز یــرات
حکومتــی همدان پــس از احراز تخلــف متهمان
ً
را مجموعــا بــه پرداخــت  669میلیــون و  400هزار
ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.
وی با تاکید بر اینکه ســامت مواد غذایی تأثیر
مســتقیمی بــر حفــظ ســامت مصرفکننــدگان
دارد اظهــار کرد :از مــردم تقاضا دار یــم در صورت
مشــاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی ما
را در جریان قرار دهند.
مد یــرکل تعز یــرات حکومتــی ا ســتان همــدان
گفــت :شــهروندان همدا نــی میتواننــد بــا
ا ســتفاده از شــماره تمــاس  32523442اداره
کل ،تلفــن گو یــای  124و ســامانه www.124.ir
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت و ســامانه
پیامکــی  300000135هــر نــوع تخلفــی را بــه مــا
گزارش دهند تا بازرســان این نهاد نظارتی اقدام
قانونی الزم و بهموقع را انجام دهند.

در حوزه ناوگان بار و مســافر کشــور و اســتان اســت؛ بر
اساس قوانین همه رانندگان ملزم به اجرای این قانون
باهدف تأمین ســامت خود و دیگران در هنگام ســفر
در جادههستند.
سرپرســت معاونــت حملونقــل اداره کل راهــداری و
حملونقــل جــادهای اســتان همــدان ادامه داد :شــهر
همدان  3مرکز طــب کار برای ارائه خدمــات به رانندگان
دارد و  3مرکــز طــب کار دیگــر نیــز در شهرســتانهای
مالیــر ،نهاونــد و اس ـدآباد خدمــات خــود را در قالــب
نشــده به راننــدگان فعال در
دســتورالعملهای تدوی 
حوزه بار و مســافر ارائه میدهند و در شهرســتانهایی

یک یا چند راننده دارند که به دلیــل ضوابط برای تأمین
ایمنیهنگامرانندگیبهخصوصخودروهایمسافری
یک الزام و ضرورت اســت تا راننده بدون خوابآلودگی
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  12هــزار دســتگاه
خودروی ســبک و ســنگین و حــدود 1692دســتگاه نیز
خودرویمسافریداریم.
مهندس س ـرگزی در بخش دیگری از سخنان خود به
موضوع صدور کارت هوشمند اشاره کرد و گفت:کارت
ســامت پیشزمینــه دریافــت کارت هوشــمند بــرای
فعالیــت راننــدگان در خطــوط جــادهای کشــور اســت و
در این حوزه نیز در اســتان همدان بــرای دریافت کارت
هوشــمند افــزون بــر ارائــه کارت ســامت بایــد مــدارک
هویتی و شــخصی خود مانند بیمه پایه ،بیمه شــخص
ثالــث ،کارت ملــی ،عدم اعتیــاد و عــدم سوءپیشــینه و
غیرهراارائهدهند.
سرپرســت معاونــت حملونقــل اداره کل راهــداری و
حملونقــل جادهای اســتان همــدان افــزود :رانندگانی
ت کارت هوشــمند هســتند باید در
کــه متقاضی دریاف ـ 
کالسهای آموزشی خاص که بین 70تا 80ساعت است
شــرکت کنند و با موفقیت این آموزشها را پشــت سر
بگذارنــد که بعــد بــرای آنــان کارت هوشــمند نیــز صادر
خواهدشد.دلیلابطال کارتهوشمندبرخیرانندگان
نیز تخلف از قوانیــن مصرح موجــود در حــوزه حمل بار

و مسافر بوده اســت .در کالسهای آموزشی رانندگان
با همــه مــوارد قانونــی درزمینــه فعالیــت رانندگــی راه و
جاده مانند نحوه حمل مــواد خطرناک یا نحــوه برخورد
ش اخــاق حرفهای
صحیح بــا مســافران در قالب آمــوز 
آشنامیشوند.
مهنــدس ســرگزی دربــاره نیــاز مســتمر راننــدگان بــه
حمایتهای 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 ســهمیهای یــا حوالهای
بوده است که با همکاری و تعامل مشــترک با سازمان
صمتدر استانهمدان،حوالههایموردنیاز رانندگان
از دهــه ســوم شــهریور ســال  97بــر اســاس ضوابــط
تعیینشده بین رانندگان فعال توزیعشده است که از
شرایط آن کارکردخودروهابودهاست.
ویادامهداد:باتائیدسازمانصمت،سهمیهالستیک
نــاوگان جــادهای بــه ســامانه توزیــع حوالــه راهــداری
اختصاص داده میشود و این حواله الستیک نیز برای
فعاالن نــاوگان جــادهای کــه کارت هوشــمند دارنــد و از
جهت پیمایــش و معاینــه فنی واجد شــرایط هســتند
صادرشدهاست.
دراینباره یکی از مســائلی کــه باید به آن توجــه کرد این
اســت اگر خودروهای فعــال در ناوگان جادهای شــرایط
یادشده را داشته باشــند اما در سامانه توزیع الستیک
سهمیهای سایز و تعداد موردنیاز موجود نباشد ،پس
امکان صدور حواله الســتیک نخواهیم داشت .اغلب
الســتیکهای اختصــاص دادهشــده توســط ســازمان
صمت در ســامانه راهــداری وارداتــی و برخی نیــز داخلی
است.
سرپرســت معاونــت حملونقــل اداره کل راهــداری و

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

افزایش مقاومت آسفالت تا منفی 30درجه

مدیرعامــل ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهــای
شــهری شــهرداری همدان گفت :به دلیل استفاده
از پلیمــر آنتــی اســتریپر در فرآینــد تولیــد آســفالت
چسبندگی قیر به سنگدانهها افزایش مییابد.
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 ادا مــه ا فــزود :ا یــن محصــول بــا تو جــه بــه
کیفیــت باالیــی کــه در عملکــرد آســفالت و هزینــه
مناســب تولیــد آن دار تحولــی در تولیــد آســفالت
محســوب میشــود و نقــش ارز نــده و مز یــت آن
بهمرورزمان مشخص خواهد شد.
مدیرعامل ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهای
شــهری شــهرداری همــدان در بــاره وضعیــت
آ ســفالتریزی تقا طــع ناهمســطح ســردار شــهید

حــاج حســین همدا نــی نیــز گفــت :آ ســفالتریزی
تقا طــع ناهمســطح و ر وگــذر ســردار شــهید حــاج
حســین همدا نــی بــه دلیــل تــردد بــاال و شــرایط
آبوهوایــی اقلیــم شــهر همــدان بــا اســتفاده از
ً
ا یــن فراینــد تولیــد آ ســفالت در همــدان قطعــا
مقاو مــت و ا ســتحکا م بیشــتری خوا هــد دا شــت
چراکــه افــزودن پلیمــر آنتی اســتریپر به آســفالت،
مقاومــت آســفالت را تــا دمــای کمتــر از  30درجــه
افزایش میدهد.
مهنــدس صبا غــی از ویژگیهــای ا فــزودن پلیمــر
آنتــی اســتریپر بــه آســفالت را همچنیــن پوشــش
یکنواخــت قیــر در همه ســطوح خشــک و مرطوب،
خاصیت اتصالدهندگی ،چســبندگی باال درمصالح
(قیر و ســنگدانهها) و افزایــش ثبــات حرارتی عالی
هنگام ترکیــب با قیر در دمای  180درجه ســانتیگراد
بهعنوان پیونددهنده و عامل ضد رطوبت نام برد.
مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی درباره اجرای
آسفالتریزی تقاطع ناهمســطح سردار شهید حاج
حســین همدانــی ســردار همدانــی افــزود :بــا توجــه

بهضرورت اجرای آســفالتریزی مرحلــه یک تقاطع
ناهمســطح ســردار شــهید حــاج حســین همدانــی
مبتنی بر تصمیم مدیریت شــهری ،سازمان عمران
و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان برای
تحقــق فعالیتهــای خــود بهطور جــد بــا گروههای
آ ســفالتریزی و نظار تــی خــود در صــدد پخــش و
تسطیح آســفالت روگذر ناهمسطح ســردار شهید
حاج حسین همدانی است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود دربــاره انفجار
معــدن آق حصــار نیــز افــزود :بــا تــاش و پیگیــری
کارکنــان و کســب مجــوز از مرا جــع مربو طــه بعــد
از  10ســال خاموشــی و ســکوت معــدن آق حصــار
شهرداری نخستین انفجار را در این محیط اجرا کرد
که زمــان بهرهبــرداری 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 بهرهبــرداری از
هر انفجــار را در این معــدن  30هزار تن عنــوان کرد و
گفت :این معدن حدود چهار هکتار مساحت دارد

کــه اکنــون حــدود دو هــزار مترمربــع از این وســعت
بهرهبرداری خواهد شــد .هزینه هر انفجار نیز بیش
از یــک میلیاردر یــال پیشبینیشــده اســت؛ در هــر
انفجــار نیــز بیــش از  30هــزار تــن مصالــح اســتخراج
خواهد شد.

مدیرعامل آب منطقهای استان همدان مطر ح کرد؛

صرفهجویی بیش از  ۱۰میلیون مترمکعب آب
مدیرعامــل شــرکت آب منطق ـهای اســتان همــدان
گفت :بــا انســداد  ۲۹۹حلقه چــاه غیرمجاز در اســتان
بیش از  ۱۰میلیون مترمکعب آب صرفهجویی شــده
است.
منصور ســتوده ،در چهل و هشتمین جلسه شورای
حفاظت از منابع آب اســتان با اشاره به افت بارشها
در سال آبی امسال نســبت به سال قبل از آن افزود:
در سال آبی  ۹۹_۹۸نســبت به ســال آبی قبل با افت
میــزان بــارش مواجــه بودیــم .بــه عبارتــی میانگیــن
بارش در ســال آبی جــاری  ۴۶۰میلیمتر بوده اســت و
ســال آبی پیش نیز میزان بارش به طور میانگین ۶۰۶
میلیمتر بود.
ســتوده بابیــان اینکــه میــزان بــارش میانگیــن در
بلند مــدت  ۳۴۹میلیمتــر ا ســت ،عنــوان کــرد :بــا
مقایســه میــزان بــارش در ســال جــاری آبــی بــا بارش
بلندمدت درمییابیــم 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 بارشهــا حجم مناســبی از آب

در مخــزن ســدها انباشــته شــده اســت و اکنــون ۷۲
درصــد مخــزن ســد اکباتــان ۶۹ ،درصــد آبشــینه۷۹ ،
درصد شیرینسو ۹۶ ،درصد کالن ۷۷ ،درصد سرابی و
 ۳۵درصد مخزن سد شنجور پر است.
وی بابیــان ا هــم اقدا مــات در را ســتای صیا نــت،
تعادلبخشــی و احیــا منابــع آبــی ،اظهــار کــرد :از آغــاز
ســال جاری تاکنــون  ۲۹۹چــاه غیرمجــاز پر و مســدود

باباطاهر
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سرپرستمعاونتحملونقلادارهکلراهداریوحملونقلجادهایاستان:

کــه مرکــز طــب کار ندار یــم ،راننــدگان از خدمــات
شهرســتانهای مجاور دارنــده مرکز طــب کار بهرهمند
میشــوند و یــا بــرای دریافــت ایــن خدمــات ضــروری
فعالیت در حوزه ناوگان بار و مسافر کشور و استان به
مرکز استانیعنیهمدانمراجعهمیکنند.
نکــه یکــی از شــرایط
مهنــدس ســرگزی بــا اشــاره بــه ای 
تأمین ایمنی ســفر در جاد ه و راه ،ســامتی راننده است
و همــه راننــدگان باید کارت ســامت داشــته باشــند و
بدون آن ،کارت هوشــمند بــرای بهرهمنــدی از خدمات
جادهای و راه به راننــدگان ارائه نخواهد شــد ،تاکید کرد:
راننــدگان هنــگام مراجعه بــه مراکز طــب کار در اســتان
همدان آزمایشهایی مانند قند خون ،قلب ،تنفس و
غیره را باید بگذرانند و این موارد باید به لحاظ پزشــکی
تائید شــود .تا خدایناکرده هنگام رانندگی جان خود و
دیگرانرابهخطر نیندازند.رانندهایکهباسالمتیکامل
پشــت فرمان خودروی سبک یا ســنگین قرار میگیرد
میتواند با هوشــیاری و تســلط کافــی به جــاده رانندگی
کنــد و از بروز هــر نوع خطــر و حادث ـهای هنــگام رانندگی
پیشگیریخواهدکرد.
سرپرســت معاونــت حملونقــل اداره کل راهــداری
و حملونقــل جــادهای اســتان همــدان گفــت :کارت
ســامت 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  13تا  14هزار دســتگاه اســت که برخــی خودروها

خــرم کــوه و خــرم صحــرا خــرم دشــت
خــرم آنانکــه ایــن آاللیــان کشــت
بســی هنــد و بســی شــند و بســی ینــد
همــان کــوه و همــان صحــرا همــان دشــت

شــده اســت کــه درنتیجــه ایــن اقــدام نزدیــک بــه 10
میلیون و  500هزار مترمکعب آب صرفهجویی شــده
است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطق ـهای اســتان همــدان
اعــام کــرد :کبودرآهنــگ بــا  ۱۰۴چــاه و فامنیــن با یک
چــاه ،بیشــترین و کمتریــن تعــداد انســداد چاههــای
غیرمجــاز رادارنــد .همــدان نیــز بــا انســداد  ۷۳چــاه

غیرمجاز در رتبه دوم است.
وی خاطرنشــان کــرد :عــاوه بــر انســداد چا ههــای
غیرمجــاز ،با جدیــت بــه نصــب کنتورهای هوشــمند
تاکیــد شــده و طی پنج ماه نخســت ســال جــاری ۲۳۶
کنتــور نصبشــده اســت .طبــق پیشبینــی برنامــه
اقتصاد مقاومتی تــا پایان ســال  ۱۳۹۹نصب کنتور به
 ۵۰۰عدد خواهد رسید.
در ایــن جلســه فرهــاد فرزانــه ،سرپرســت معاونــت
هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری همــدان ضمن
تاکید بر تشــکیل مســتمر جلسات شــورای حفاظت
در شهرســتانها ،گفت :در این خصوص فرمانداران
مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و از بهترین عملکرد
تقدیر خواهد شد.
وی افــزود :همــه دســتگاههای ذیربــط کــه از اعضــای
شــورای حفا ظــت هســتند بایــد تــاش کننــد کــه
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
صرفهجویی در منابع آبی استان باشد

حملونقل جادهای استان همدان دراینباره که برخی
رانندگاناز نحوهتوزیعالستیکسهمیهای گالیهدارند،
برای رفع این گالیه رانندگان ،راهداری استان چه اقدامی
انجــام داده اســت؟ بــا توضیــح اینکــه راهــداری همــه
تالش خود را برای حمایت از قشر زحمتکش و فعال در
ناوگان بار و مســافر به شــکلهای مختلف انجام داده
است ،افزود :از ابتدای امسال به دلیل اختالف قیمت
الستیکهای موجود در بازار میزان تقاضا برای دریافت
حوالــه برخــی از ســایزهای الســتیک نــاوگان افزایــش
داشت درحالیکه میزان ســهمیههای اختصاص کمتر
بود؛ همچنیــن بهغیراز ســامانه توزیــع حوالــه راهداری
توسط سامانه سازمان صمت و کافینتها نیز امکان
ثبتناموتوزیعحوالهبرایمتقاضیانفراهمشدهبود.
مهندس سرگزی توضیح داد :بهمنظور صحت سنجی
و پیشــگیری از وقوع هر نوع سوءاســتفاده احتمالی در
فراینــد توزیع حواله الســتیک ســهمیهای ،بعــد از ثبت
تقاضای مالک ناوگان در سامانه توزیع حواله الستیک،
پیامکی حاوی یک رمز  4رقمی بــرای تلفن همراه مالک
حقیقی ناوگان ارســال میشــود که در صــورت اعالم آن
صدور حوالهامکانپذیر خواهدشد.
الســتیکهای موجــود در ســامانه توزیــع راهــداری بــه
تفکیک عامــان فــروش و با شــماره ســبدهای معین
ابتدا توســط ســازمان صمت تائید میشــود و ســپس
برای صدور حواله توسط مراکز یادشده سهمیهبندی و
فعالسازیخواهدشد.
با توجه به آغاز توزیع سیستمی حواله الستیک از دهه
سومشهریور سال 97تاهجدهمبهمنامسالتوسط
مراکــز راهــداری اســتان مســتقر در شــهرهای همدان،
مالیــر ،نهاونــد ،تویســرکان ،اســدآباد ،رزن و بهــار بــرای
حدود 105هزار حلقهالستیکحوالهصادرشدهاست.

خبر

فرماندار همدان:

 240میلیاردطرحدر همدان
بهرهبردارییاکلنگزنی
شدهاست

فرمانــدار همــدان از کلنــگ زنی یــا بهر هبــرداری۱۰ ،
طــرح عمرانــی ،اقتصــادی و خدماتــی بااعتبــار ۲۴۰
میلیاردریال در شهرستان همدان خبر داد.
محمدعلی محمــدی افزود :همزمــان با هفتمین
روز از دهــه فجر این طر حها با حضــور رئیس گروه
برنامــه ،بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای
اســامی ،فرمانــدار همــدان ،رئیــس ســازمان
مدیریــت و برنامهریــزی و مدیــران اســتان و
شهرستان گشایش و کلنگزنی شدهاند.
محمدعلــی محمــدی اظهــار کــرد :در قالــب ایــن
طر حها همچنین بخــش ســوم دیالیــز و داروخانه
بیمارستانشهیدبهشتیهمدانبهرهبرداریشد
که با راهانــدازی این بخش تعــداد تختهای دیالیز
همداناز  30تختبه 56تختافزایشیافت.
وی با اشــاره به اینکه پایگاه شــماره  3اورژانس و
مرکز خدمات جامع ســامت ســعدی نیز بااعتبار
 20میلیاردریال در شهرک شهید مدنی همدان به
بهرهبرداری رسید افزود :گشایش دو طرح بخش
کشاورزی با اشتغالزایی مســتقیم  21نفر از دیگر
پروژههایی است که به بهرهبرداری رسید.
فرماندار همدان گفت :طرح پرورش گاو شیری 70
رأسی در روستای امزاجرد و سردخانه محصوالت
صیفــی بــا ظرفیــت  6هــزار تــن در روســتای
انصاراالمــام ازجمله طر حهــای گشــایشیافته در
بخش کشاورزی شهرستان همدان است.
وی افــزود :طــرح توســعه تصفیهخانــه فاضــاب
شهرک صنعتی بوعلی بااعتبار  50میلیاردریال نیز
بهرهبرداری شــد که خدمات ایــن واحد بر کاهش
آثار مخرب زیســتمحیطی مؤثر اســت و خروجی
پســاب ایــن تصفیهخانــه بــرای ســایر بخشهــا
قابلاستفادهخواهدبود.
محمدی بابیان اینکه فرهنگســرای نشــاط ویژه
کــودکان و نوجوانان در منطقــه حصــار علیآباد با
 25میلیاردریال اعتبار در  3طبقه بهرهبرداری شــد
که ازجمله طر حهای مهــم و موردنیاز این منطقه
بــوده اســت گفــت :عملیــات اجرایــی دو طــرح در
روســتای ســوالن همــدان نیــز آغــاز شــد کــه ایــن
طر حها شامل آبرســانی به این روستا و ساخت
پایگاه خدمات جامع ســامت روســتایی سوالن
اســت که زمینه خدمــات به روســتاهای مجــاور را
فراهم خواهد کرد.

