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همدان

معاون وزیر جهادکشاورزی در همدان :

ایران 8 میلیون هکتار کشت دیم دارد
 رئیس ســازمان تحقیقات، آمــوزش و ترویج 
کشاورزی و معاون وزیر جهادکشاورزی، گفت: در 
کشــور در حوزه دیم 4 میلیو ن هکتار گندم، یک 
میلیو ن هکتار جو، و یک میلیون هکتار هم غالت 

کاشته می شود و 2 میلیون هکتار هم آیش است.
خبرنــگار جام جــم همــدان:  کاظم 

خــاوازی در بیســت و پنجمیــن همایــش 
ســالیانه موسســه تحقیقات کشــاورزی دیم 
کشــور درهمــدان اظهــار کــرد: بایــد نگاه 
بین بخشــی و برون بخشــی را برای دسترسی 
به دســتاورد های جدید در حوزه دیم افزایش 

دهیم، کار های مناسبی در ...

همدان، آماده 
استقبال، پذیرایی و 
انتقال زائران اربعین
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با حضور معاون اول قوه قضائیه؛
رئیس جدید دادگستری 

همدان معرفی شد

فراخوان ایده پردازی 
پسماندهای صنعتی 
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رئیس هیات مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان:
پیک مصرف برق استان

را با موفقیت پشت سر گذاشتیم
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه در

استان همدان

فراخوان ایده پردازی 
پسماندهای صنعتی در 

همدان
معــاون نظــارت و پایــش اداره کل 
حفاظت محیط زیست اســتان همدان از 
انتشــار فراخــوان ایده پــردازی برای 
مدیریــت پســماندهای صنعتی همدان 
خبر داد و گفت: ایده شــو پســماندهای 
صنعتی مهرماه امسال در همدان برگزار 

میشود.
رضــا عبدالهی اظهــار کــرد: رویکرد 
ویژه این ایده شــو به صنایع مســتقر در 
شــهرک های صنعتی است؛ محورهای 
ایده پردازی شــامل راهکارهای کاهش 
حداکثری پســماند در صنایع، تفکیک و 
بازیافت حداکثری پســماندهای صنعتی 
و ویــژه در مبدا، ایجــاد ارزش افزوده از 
پســماند در صنایع مختلف و روش های 

دفع پایدار پسماند صنعتی و ویژه است.
وی با یاد آوری این  کــه آخرین فرصت 
ثبت نام ایــن رویداد 14 مهر ماه اســت، 
 www.barazeh.ir افزود: وبســایت
برای ثبت نام پیش بینی شــده اســت و 
جوایز ارزنده ای نیز به ایده های برگزیده 

اهدا خواهد شد.
عبدالهی گفت: این رویداد یکشــنبه 21 
مهر امســال در اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان همدان برگزار و در این 
رویداد مدیریت توســعه فناوری سالمت 
دانشگاه علوم پزشــکی همدان، فن بازار 
منطقــه ای همــدان، اداره کل حفاظت 
محیط زیســت و شرکت شــهرک های 

صنعتی استان همدان مشارکت دارند.
 عالقمندان برای حضــور در این رویداد 
می توانند اطالعــات الزم را از دبیرخانه 
رویداد با شــماره های 08138265143 
، 08134481568 و 09184442904 

کسب کنند.

خبر

رئیس هیات مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان:

پیک مصرف برق استان را با موفقیت پشت سر گذاشتیم
 رئیس هیات مدیره شــرکت توزیع نیروی برق استان گفت: 
امسال با موفقیت پیک مصرف برق استان را پشت سر گذاشتیم. 

خبرنگار جام جم همدان: محمد مهدی شــهیدی افزود: 
امسال پیک بار برق اســتان 694 مگاوات رسید که برنامه ریزی 
دراین حــوزه، و کاهــش پیک بار بــا همکاری مناســب مردم 

)مشترکان( با موفقیت از پیک بار تابستان عبور کردیم.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همــدان گفت: 
امسال در مقایسه با سال گذشــته 60 درصد در خاموشی بدون 
برنامه و حــدود 98 درصد در خاموشــی های با برنامه  کشــور 

کاهش داشتیم.
شهیدی بااشاره به اصالح شــبکه ها و خطوط انتقال برق، اظهار 
کرد: در تــالش برای کاهــش هدر رفت برق در شــبکه توزیع 
هســتیم، همچنین از آغاز مــاه مهر قبض کاغــذی برق توزیع 
نخواهد شد؛ سال گذشته 9۷ درصد مطالبات شرکت وصول شد 

امسال هم تالش می کنیم محقق شود.
شــهیدی با اشــاره به تبدیل وضعیــت 60 درصــد کنتور برق 
مشــترکان اســتان از آنالوگ به دیجیتــال، ادامــه داد: اکنون 
400 هزار مشــترک، کنتور دیجیتــال دارند؛همچنین در 5ماه 

گذشته 2۷ میلیارد تومان اعتبار ســرمایه ای جذب شده است که 
پیش بینی می کنیم تا پایان امســال به 50 میلیارد تومان افزایش 

یابد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همــدان درباره 
اســتفاده از انرژی های نو در اســتان، گفت: با اعتباری در حدود 
116 میلیارد تومان نیروگاه بشــیک تپــه کبودرآهنگ، به عنوان 
ششــمین نیروگاه خورشیدی اســتان ســال قبل آزمایشی وارد 
توزیع برق شــد که نقش خــودش را در پیک بــار مصرف برق 

امسال به خوبی نشان داد.

مهر 98؛

همدان؛ میزبان نشست های جهانی راه ابریشم
نشست خبری میزبانی نشست های راه ابریشم در 
همدان برگزار و عنوان شــد که همــدان از یکم تا 

هفتم مهر  میزبان برگزاری این نشست ها است.
محمود رضــا عراقــی، معــاون عمرانی اســتاندار 
همدان دراین نشســت خبری، گفــت: باید از همه 
ظرفیت های ملی و بین المللی برای معرفی ظرفیت 
های گردشــگری همدان اســتفاده کــرد که این 
نشست فرصت مناســبی برای تحقق این هدف در 
اختیار همدان قرار می دهد. اکنون در این نشســت 
حضور وزیر علوم و تحقیقات قطعی شــده است و 
از 16 کشــور عضو راه ابریشــم هم نمایندگانی در 
نشســت حضور دارند. همچنین برای حضور افراد 
شــاخص دیگر هم در حال رایزنی هستیم. رئیس 
سازمان یونســکو هم قول حضور در مراسم را داده 

است.
 عباس صوفی شــهردار همدان هم افزود: همیشه 
رسانه های اســتان همدان در کنار ما برای اطالع 
رســانی ظرفیت های شــناخته شــده و ناشناخته 
گردشــگری شــهر ما را یاری دادند و انتظار داریم 
در این میزبانی هم ما را مانند گذشته از آغازین روز 
نشســت تا پایان آن با تعاملی که دارند یاری دهند. 

نشست جهانی کشــور های عضو راه ابریشم نقش 
موثری در ترغیــب و افزایش گردشــگران دارد. از 
نمایندگان و ارکان ســازمان جهانی یونســکو که 
تاثیر گذار در ثبت جهانی آثار تاریخی کشور ها دارند 

هم در این نشست حاضر هستند و می توانیم ذهنیت 
مناسب را برای ثبت آثار تاریخی همدان به صورت 

جهانی در آنان ایجاد کنیم.
 کامران گردان رئیس شورای شهر همدان ادامه داد: 

شورای شهر تامین هزینه برگزاری نشست جهانی 
راه ابریشم را مصوب کرده است که فقط هزینه بلیط 
است و در سایر موارد استانداری همدان، یونسکو و 

سایر بخش ها برای تامین هزینه مشارکت دارند.

حمیــد بادامی نجات نایب رئیس شــورای شــهر 
همدان اظهار کرد: بــا رایزنی که انجــام دادیم به 
دنبال آن هستیم که دراین نشست 3 موضوع ایجاد 
دفتر منطقه ای یونسکو در همدان، طرح دیسکاوری 
همدان) شــناخت همدان در مبدا گردشــگران( و 
سیتی برندینگ همدان را در این نشست بین المللی 

با همکاری یونسکو محقق کنیم.
 حســن محمدی دبیر اجرایی نشســت بین المللی 
راه ابریشــم هم از پیش بینی و برگزاری 2 گشــت 
شهری برای معرفی آثار تاریخی شهر همدان برای 
مدعوان نشســت، برگزاری پنل هــای تخصصی 
مرتبط با عنوان هــای گفتگوی تاثیــرات ادیان و 
معنویات در راه ابریشــم و کنفرانــس بین ادیان در 
مســیر فرهنگی ر دانشــگاه بوعلی مانند آن سخن 
گفت و افزود: نشست راه ابریشم به میزبانی همدان 
در روز های یکــم تا هفتــم مهر ماه بــه میزبانی 

شهرداری همدان برگزار خواهد شد.
 در این نشست مطرح شد که امکان دارد برخی آثار 
تاریخی همدان مانند غار علیصدر، معبد نوشیجان و 
تپه همگمتانه برای ثبت جهانــی فرایند آن اجرایی 

شود.

رئیس جدید دادگستری 
همدان معرفی شد

با حضور حجت االســالم غالمحسین اژه ای معاون 
اول قوه قضائیه، رئیس جدید دادگستری استان همدان) 
محمد رضا عدالتخواه( معرفی و از خدمات رئیس سابق 

دادگستری همدان)توکل حیدری( تقدیر شد.
خبرنــگار جام جــم همدان: حجت االســالم 
غالمحسین محســنی اژه ای در مراسم معارفه رئیس 
کل دادگستری اســتان همدان گفت: ضرورت نظام و 
ماموریت اصلی انبیا الهی برخورد با فســاد و برقراری 
عدالت بــود که عامل اصلــی تحقق آن نیــز اتحاد و 
همدلی اســت؛برای تحقق عدالت نیز ابتدا باید فعاالن 

دستگاه های قضایی عادل باشند و نقص های احتمالی 
را در این حوزه برطرف کنند.وی افزود: توســعه عدالت 
نیازمند قانون متناسب با زمان، برنامه، تشریک مساعی 
همکاری و هماهنگی همه دســتگاه ها است؛ افزون بر 
مبارزه با فساد وظیفه مهم دیگر حمایت از رونق تولید، 
تمرکز در تقویت تولید داخلــی، رفع موانع تولید، فراهم 
کردن زمینه های خودکفایی اســت. حجت االســالم 

اژه ای همچنین با نگاهی به وضعیت دادگستری همدان 
خطاب به رئیس جدید دادگســتری استان گفت: تعداد 
پروند ه ای در دست بررسی اســتان زیاد است و باید با 
برنامه دلیل این موضوع بررسی و رفع شود. محمدرضا 
عدالتخواه قبل از انتخاب به عنوان رئیس  دادگســتری 
اســتان همدان، رئیس دادگستری اســتان کرمانشاه 

بوده است.
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3 ضمیمه رایگان 
روزنامه در

استان همدان

همدان، آماده استقبال، پذیرایی 
و انتقال زائران اربعین

همزمــان با آغــاز عبــور زائــران اباعبداهلل 
الحســین)ع( از اســتان همدان برای حضور در 
مراســم اربعین حســینی در کربال، مســاجد و 
نمازخانه مجتمع هــای خدماتی رفاهی بین راهی 
اســتان همدان تجهیز و آماده  پذیرایــی از این 

زائران شده است.
معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل 
راهداری و حمل  و نقل جاده ای اســتان همدان، 
گفت: افزون بر گذشــته و همزمان با فرارسیدن 
اربعین؛ بــرای تامین رفــاه زائران کارشناســان 
ایــن اداره کل در قالب گروه   هــای کاری مداوم 
از نمازخانه هــای مجتمع هــای خدماتی-رفاهی 
بین راهی بازدید و بر عملکرد این واحد ها نظارت 

دارند.
محمد ســرگزی اظهار کرد: 30 مجتمع خدماتی 
رفاهی بین راهــی بخش خصوصــی به صورت 
شبانه روزی آماده ارایه خدمات به زائران هستند و 
توصیه شده است که همه مساجد و نمازخانه های 
بین راهی امکانــات الزم را بــرای اقامه نماز در 
زمان اوقات شرعی و پخش اذان برای زوار فراهم 

کنند و مجهز باشند.
همچنین در جلســه ای دیگر معاون حمل و نقل 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
همدان از جانمایی 3 مکان در همدان برای تجمع 
ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری ویژه زائران 

اربعین حسینی خبر داد.
صفر صادقی راد گفت: ناوگان مســافری اســتان 
همدان از 24 مهرماه انتقال زائران اربعین حسینی 
را بر عهــده دارد و با انتخاب همــدان به عنوان 
اســتان معین بازگشــت زائران اربعین حسینی 

اســتان های عبوری)اســتان های قم، گلستان، 
مازندران، خراســان رضوی و خراســان شمالی( 
پیش بینی تامین امکانات برای این موضوع شده 

است.
وی مکان های در نظر گرفته شــده برای توقف و 
تجمع ناوگان مســافری زائران اربعین را ورودی 
شــهر های بهار، مریانج و پایانــه انقالب همدان 
عنوان کرد و افزود: ناوگان مســافری استان، در 
این مدت امکان انتقال روزانه 500 تا 1300 زائر  

را اربعین دارد.
معاون حمل و نقــل و راهداری اســتان همدان 
اظهار کرد: تامین اســتراحتگاه، ســرویس های 
بهداشتی، استقرار نیروهای راهداری، پلیس راه، 
هالل احمر، اورژانــس و... در مکان های در نظر 

گرفته شده با همکاری ارگانهای مرتبط است.
 قابل ذکر آنکه استان همدان به دلیل نزدیکی به 
مرز خروجی زائران به عتبات عالیات، استان معین 

انتقال زائران انتخاب شده است.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان :

اطالع شهروندان از زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری همدان گفت: شهرداری همدان با هدف 
افزایش ارایــه خدمات نــاوگان اتوبوســرانی به 
شهروندان، سامانه مطلع شــدن ورود اتوبوس  به 

ایستگاه های شهری را راه اندازی کرد.
خبرنــگار جام جــم همدان: ســید محمد 
پوروخشــوری، اظهار کرد: کشــور های اروپایی 
برنامه روزمره زندگی خود را بر مبنای آمد و شــد 
ناوگان عمومی شــهری برنامه ریــزی می کنند تا 
بهترین بهــره را از زندگی بــرای افزایش کارایی 

کار، تالش و تفریح خود داشته باشند.
 وی افزود: شــهرداری همدان هم با برنامه ریزی 
برای اجرایی شــدن این نرم افزار و سامانه آنالین 
اطالع رسانی اتوبوس های شهری؛ گام  های آغازین 
را برای افزایش خدمات عمومی ناوگان شهری در 

حوزه اتوبوسرانی همدان برداشته است..
رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر 
شــهرداری همدان با یاد آوری این کــه اکنون در 
شهر همدان 200 دســتگاه اتوبوس داریم، گفت: 
اکنون از این تعــداد 1۷0 تا 180 دســتگاه فعال 

است و به شهروندان همدانی خدمات می دهد.
 پور وخشوری تاکید کرد: ســامانه ای که شهرداری 
همدان به صورت آزمونه در 4 خط شــهر)پردیس، 
سعیدیه، دره مرادبیک و اســتادان( راه اندازی کرده 
است به شهروندان اطالع می دهد که اتوبوس های 
این مسیر چه زمانی به ایســتگاه وارد و چه زمانی 
از آن خارج می شوند و شــهروندان هم توسط نرم 
افزار مرتبط و سامانه نصب شــده در ایستگاه های 

اتوبوس به این اطالعات دسترسی دارند.
وی افزود: با ایــن روش شــهروندان در موقعیت 
نزدیک بــه ایــن ایســتگاه ها می تواننــد برای 
بهره  مندی از خدمات ایــن اتوبوس ها برنامه ریزی 
کنند و به نوعی شهرداری همدان با راه اندازی این 

ســامانه مبتنی بر جی پی اس و نرم افزار هوشمند 
شبیه ســاز، زمان حرکت اتوبوس ها را مشــاهده 
می کنند و فرصت بیشــتری برای پرداختن به امور 

زندگی خواهند داشت.
 پور وخشــوری اظهار کرد: این ســامانه توســط 
شــرکتی دانش بنیان در همدان ســاخته شــد و 
تابلو هــای وی. ام. اس آن هــم اطالعات الزم را 
در اختیار شــهروندان قرار خواهد داد. در خطوطی 
که این ســامانه راه اندازی شد؛ روزانه 35 دستگاه 
اتوبوس در حرکت اســت که به بیش از 13 هزار 

شهروند همدانی خدمات می دهد.
 وی همچنیــن از راه اندازی نخســتین کتابخانه 
ســیار شــهر همدان به همت شــهرداری و امور 
کتابخانه های اســتان خبر داد و افــزود: مناطق 
بدون کتابخانه شــهر با این کتابخانه پوشش داده 

می شود.
رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر 
شــهرداری همدان گفــت: برای راه انــدازی این 
کتابخانه سیار که به کتابخانه اتوبوسی هم شهرت 
دارد؛ شهرداری همدان با همکاری سازمان حمل 

و نقل بار یکدســتگاه اتوبوس را با بیش از 2 هزار 
کتاب مناسب سازی فضای کتابخانه ای کرده است 
تا در مناطق حاشــیه ای و کمتر برخوردار از سرانه 

کتابخانه این سرانه برای آنها تامین شود.
 سیدمحمد پوروخشــوری در بخش دیگر سخنان 
خود با اشاره به ماه مهر و بازگشایی مدارس اظهار 
کرد ابتدای مهرماه با بازگشــایی حدود 30 درصد 
به ترافیک معابر شــهری افزوده می شود که 100 
درصد ناوگان شــهری برای ارایه خدمات آمادگی 
کامل دارد و باز مهندســی از نوحه خدمات ناوگان 

اتوبوسی را در این بازه زمانی اجرا می کنیم.
رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر 
شهرداری همدان تاکید کرد: یکی از امور در دست 
اجرا در این حوزه تامین اتوبوس در مسیر مدارسی 
اســت که به اتوبوس دسترســی کمتری داشتند؛ 
همچنیــن از اولیا دانش آموزان هــم انتظار داریم 
با ســاماندهی که در حوزه ســرویس مدارس اجرا 
می شــود از ناوگان ساماندهی شــده در این حوزه 

استفاده کنند.
 پوروخشــوری با تاکید بر نظارت بر نحوه خدمات 

این ناوگان برای خدمات رســانی به دانش آموزان 
در فصل تحصیــل، گفت: جابه جایــی دانش آموز 
بیش از حد مجاز توسط خودروی سرویس مدارس 
را بررســی و برخورد خواهیم کرد و سال قبل این 
موضوع به جد در دستور کار ســازمان بود و طبق 
قانون هم با تخلف ها برخورد شــد اگر شهروندان 
در ایــن حــوزه تخلفــی را مشــاهده می کنند به 

بازرسان اطالع دهند تا رسیدگی شود.
رئیس ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر 
شــهرداری همــدان با یــاد آوری اینکه امســال 
حدود2 هــزار دســتگاه برای ســرویس مدارس 
خدمات دهی خواهند داشــت، افزود: امســال بر 
اســاس قانون شــورا مجوز افزایش 29 درصدی 
تعرفه ســرویس مدارس را در اردیبهشت  مصوب 
کرد. تا کیفیت خدمات ســرویس مدارس افزایش 
یابد این تعرفه هــم با حضــور نمایندگانی از اولیا 
دانش آموزان)انجمن اولیا مربیان( نماینده شــورا 
و با تایید فرمانداری اجرایی شــده اســت و برای 
صدور مجوز سرویس مدارس صالحیت رانندگان 

در حوزه های مختلف بررسی خواهد شد.

معاون وزیر جهادکشاورزی در همدان :
ایران 8 میلیون هکتار: 

کشت دیم دارد
 رئیس ســازمان تحقیقات، آمــوزش و ترویج 
کشاورزی و معاون وزیر جهادکشاورزی، گفت: در 
کشــور در حوزه دیم 4 میلیو ن هکتــار گندم، یک 

میلیو ن هکتار جو، و یک میلیون هکتار هم غالت 
کاشته می شود و 2 میلیون هکتار هم آیش است.

خبرنگار جام جم همــدان: کاظم خاوازی در 
بیست و پنجمین همایش سالیانه موسسه تحقیقات 
کشــاورزی دیم کشــور درهمدان اظهار کرد: باید 
نگاه بین بخشی و برون بخشــی را برای دسترسی 
به دستاورد های جدید در حوزه دیم افزایش دهیم، 

کار های مناسبی در حوزه تولید علوفه با آبخیز داری 
و غیره انجام شده است اما باید افزایش یابد.

وی با توصیه به همکارانش برای تبادل نظر، توزیع 
راحت و ســریع امکانات مور د نیــاز بین همکاران، 
افزود: اعضای هیات علمی بایــد بتوانند به راحتی 
مشارکت بیشتری با بخش خصوصی داشته باشند 
و از امکانات مراکز تحقیقاتی و امکانات آنان برای 

کمک به بخش زراعت کشور استفاده کنند؛ تا ارقام 
جدید و مشترک تولید شود و سود اقتصادی نصیب 

همه شود.
خاوازی اضافه کــرد: در عین حال که یک رقم برای 
توزیع کشوری تولید می شــود حتما نیاز بومی رقم 
تولید را هم لحاظ کنید تا مرکــز تولید کننده بتواند 
نیاز منطقه را از ارقام مــورد نیاز تامین کند. در بحث 

تولید رقم باید پوســت اندازی کرد و روش های ساده 
را به دیگران بسپاریم و از روش های فناورانه استفاده 

کنیم.
وی گفــت: برای افزایــش تولید ارقــام باید تنوع 
داشته باشــیم و معرفی محصوالت به غیر از گندم 
و جو به ســایر مباحث زراعت با همکاری و کمک 

بخش های دیگر این هدف را محقق کنیم.
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان همدان

محبــت خریــدار  دیــرم  دلــی 
کــز او گــرم اســت بــازار محبــت
دل قامــت  بــر  دوختــم  لباســی 
محبــت تــار  و  محنــت  باباطاهرزپــود 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان همدان مطرح کرد؛

 اختصاص اعتبار برای تامین آب همدان از سد تالوار زنجان 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان همدان 
گفت: امسال برای ادامه طرح انتقال آب از سد  تالوار 
زنجان بــه همدان حــدود 5 میلیارد  تومــان اعتبار 

پیش بینی شده است.
خبرنگار جــام جم همدان: مهنــدس منصور 
ســتوده در بازدیــد خبرنگاران اســتان همــدان از 
روند اجرای ســدهای خرمرود تویســرکان و گرین 
نهاوند، گفت: ســال قبــل حدود 5 میلیــارد تومان 
اعتبار پیش بینی شــد که حــدود 14 میلیارد تومان 
اعتبار برای این طرح اختصــاص دادند. وزیر نیرو در 
نامه ای به رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
کشــور برای ادامه و اتمام این طــرح در بازه زمانی 
مشخص، تامین اعتبار در حدود 100 میلیارد تومان را 
تقاضا کرده است. وی ادامه داد: سهم حقابه همدان 
از این طرح که مصوب ســفر رهبری در ســال 83 
است، 63 میلیون مترمکعب است. همچنین ساخت 
تصفیه خانه ســد نیز حدود 240 میلیارد تومان اعتبار 

نیاز دارد. 
  خرمرود تویسرکان  �

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان همدان در 
بخش دیگری از ســخنان خود درباره ســد خرمرود 
تویسرکان اظهار کرد: سرمایه گذاری و اجرای 100 
درصدی طرح توســط بخش خصوصی است و این 
ســد 36 ماه بازه زمانی پیمان ساخت را در مجاورت 
روستای اشــتران تویســرکان دارد. برای دسترسی 
بهتر به سد در حال ســاخت نیز حدود یک  کیلومتر 
راه جدید ساخته شــد که به زودی آســفالت ریزی 
می شود. ستوده خاطرنشــان کرد: سهم آب مصرفی 
برای هر بخش به این ترتیب تعیین شد: یک و چهار 
دهم میلیــون مترمکعب زیســت محیطی، یک نیم 
میلیون  مترمکعب صنایع، یک و ســه دهم میلیون 
مترمکعب شــرب و 3 میلیون مترمکعب کشاورزی 
است؛ همچنین برای کنترل سیالب نیز فرازبند طرح 
اجرا شــد. ســاخت طرح 14 مرداد 1396 آغاز شد و 

تاکنون معارضی برای ساخت طرح نداشته ایم. 
وی تعــداد خودرو های فعــال در این طــرح را ۷2 
دســتگاه عنوان و افزود: 149 نفر نیــرو به صورت 
مســتقیم و 150 نفر هم غیرمســتقیم در این طرح 

مشغول  به کار هستند. پیش بینی هزینه ساخت طرح 
تا زمان تعیین شــده 316 میلیارد  تومان است. امکان 
دارد هزینه ســاخت با نوســان قیمت ها و فهرست 
بهای بــه روز و جدید تــا 400 میلیــارد  تومان هم 

افزایش یابد. 
 وی بیان کــرد: بــا اتمام طــرح آب 40 روســتا، 
بخش هــای  زیســت محیطی، صنایــع، شــرب و 
کشاورزی منطقه تامین خواهد شد. اکنون سد بیش 
از26 درصد پیشــرفت کاری دارد و حجم مخزن هم 

بیش از8میلیون مترمکعب است.
میزان بارش ها �

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان همدان 
درباره فرایند ســاخت ســد گرین نهاوند نیز با اشاره 
به بارش 604 میلی متری اســتان همدان در ســال  
جاری و افزایش 55 درصدی آن نســبت به ســال 
قبل اظهار کرد: امسال در ایستگاه مطالعاتی گرین، 
بیش از هــزار میلی متر بارندگی داشــتیم و آورد آب 
رودخانه هم در هر سال 50 میلیون  مترمکعب است. 
با این آورد مناســب آب اکنون ســد گریــن نهاوند 
در مجاورت رشــته کوه های گریــن نهاوند و روی 
رودخانه گاماســیاب با اعتباری حــدود 250 میلیارد 
تومان و حجم تنظیم آب ساالنه بیش از 22 میلیون  
مترمکعب در دست ساخت است. اکنون در کنار این 
سد یک نیروگاه برق آبی با ظرفیت تولید برق بیش از 

2 مگاوات فعال است. 

وی دربــاره احتمال هدررفت آب از دیــواره دریاچه 
سد، گفت: ارتفاع پیش بینی شــده اولیه دریاچه سد 
114 متر بــود که بعد به ۷0 متر کاهش یافت. ســد 
به لحاظ هدررفت احتمالــی آب از الیه های زیرین 
و پیرامونی دریاچه، مطالعه اساسی شد. به این لحاظ 
هم مشکلی ندارد حتی در مقابل زلزله تا لرزش زمین 
بیش از 8 ریشــتر ســنجش و مقاوم خواهد شد. آب 
سد بعد از ساخت برای شــرب، صنعت، کشاورزی و 
مصارف زیســت محیطی اختصاص داده خواهد شد. 
با آغاز آبگیری ســد و بهره برداری از آن، دریاچه ای 
به وسعت 50 هکتار در پشت دیواره سد ایجاد خواهد 
شد. مهندس ستوده یادآور شد: این طرح با پیشرفت 
کاری بیــش از 26 درصد توســط بخش خصوصی 
در دست اجراســت؛ هدف از اجرای طرح تامین آب 
شرب، صنعت، کنترل سیالب و ایجاد فضای مفرح 
برای گسترش صنعت گردشگری و مانند آن پیرامون 
فضای دریاچه سد است. هزینه پیش بینی ساخت سد 

تا 353 میلیارد تومان طبق تغییر قیمت هاست.
  همکاری با بخش خصوصی �

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان همدان 
افزود: آب منطقه ای همــدان برای حمایت از بخش 
 خصوصی سدهای استان مانند ســد کالن مالیر با 
ظرفیت 40 میلیون  مترمکعب، ســرابی تویسرکان 
با ظرفیت بیــش از 9 میلیون  مترمکعب و شــنجور 
رزن با ظرفیــت 5 میلیون  مترمکعــب واگذار کرده 

است؛ در سال های اخیر برای افزایش فعالیت بخش 
خصوصــی و حمایت از ایــن بخش در حــوزه آب 
منطقه ای حــدود 500 میلیارد  تومــان اجرای طرح 
آب منطقه ای مانند ســد گرین، خرمرود و مانند آن 
به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار شــده اســت 
تا دولت فقط در ایــن حوزه سیاســت نظارتی اجرا 
و تصدی گــری  را کاهش دهــد. اکنــون در حوزه 
آب رســانی خط انتقال سدهای ســرابی تویسرکان 
و کالن مالیر به ترتیب 96 و 85 درصد پیشــرفت 
کاری و تصفیه خانه های تویسرکان و مالیر نیز 63 و 

۷5 درصد پیشرفت کاری دارند. 
وی با یادآوری این که ســال قبل فقط 13 طرح در 
حــوزه آب منطقه ای اســتان اعتبــاری بیش از 29 
میلیارد  تومان داشت و امســال به بیش از 62میلیارد 
تومان افزایش یافته اســت، افزود: از سال 93 برای 
اجرای طرح احیا و تعادل بخشــی منابع آب اســتان 
36۷4 حلقه چــاه غیرمجاز با طــول 126 کیلومتر 
مسدود شــد که به ذخیره 262 میلیون  مترمکعب از 
آب های زیرزمینی منجر شد. در دشت های اسدآباد، 
نهاوند و تویسرکان سطح آب 60 سانتی متر باال  آمد. 
در دشت های کبودراهنگ، همدان و بهار هم کاهش 

سطح آب زیرزمینی ثابت شد. 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان همدان 
یادآور شــد: متوســط حجم نزوالت جوی اســتان 
با متوســط بارندگی 330 میلی متر، حــدود 6424 

میلیون مترمکعب در ســال اســت که حــدود 60 
درصد آن تبخیر می شود. همچنین دو و نیم میلیارد 
مترمکعب منابع آبی موجود استان به عنوان منابع آب 
تجدیدپذیر در دسترس است که سهم آب زیرزمینی 
از این میزان 1۷90 میلیون مترمکعب در سال است 
که در بخش شــرب، کشــاورزی و صنعت استفاده 
می شود. سهم آب های سطحی از منابع تجدیدپذیر 
۷80 میلیون مترمکعب است که حدود 450 میلیون 
مترمکعب آن از طریق ســدها، شــبکه های آبیاری 
و زهکشی استفاده می شــود. مهندس ستوده ادامه 
داد: اکنون از منابع آبی اســتان همــدان بیش از 89 
درصد در بخش کشاورزی، 8 درصد در بخش شرب 
و حــدود دو نیم درصــد در بخش صنعت اســتفاده 
می شود. با توجه به بیش از 2 میلیارد مترمکعب منابع 
آب قابل برداشــت ســطحی و زیرزمینی باید برای 

مصرف بهینه آن بیش از گذشــته برنامه ریزی کرد. 
همچنین متوســط افت تراز آب زیرزمینی در مدت 

دوره آماربرداری 91 سانتی متر است. 
کاهش بحران آب �

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اســتان همدان با 
بیان این که اکنون متوسط کسری مخزن منابع آب 
استان 201 میلیون مترمکعب اســت، گفت: استان 
همدان 13 دشت مطالعاتی شــامل ۷ دشت مستقل 
و 6 دشت مشــترک با استان های همســایه دارد و 
اکنون همه دشــت های اســتان ممنوعه یا ممنوعه 

بحرانی است.
 همچنیــن تخصیــص آب در طرح های توســعه 
حــدود 180 میلیون مترمکعب اســت کــه بیش از 
24 میلیون مترمکعــب در حوزه کشــاورزی، 11۷ 
میلیون مترمکعب در حوزه شرب، شانزده  نیم میلیون 
مترمکعب صنعت، نیم میلیــون مترمکعب تغذیه و 
20 میلیون مترمکعب ســهم زیست محیطی تقسیم 

و توزیع شده است. 
مهندس ســتوده خاطرنشــان کرد: بــرای کاهش 
مصرف آب منابع زیرزمینی یا ســطحی اســتان با 
همکاری آبفا طرح تصفیه فاضــالب و انتقال آن به 
مراکز مهم تولید را در دستور کار قرار داده ایم. ساالنه 
حــدود 15 میلیون مترمکعب پســاب تصفیه شــده 
تصفیه خانه فاضالب همدان به نیروگاه هزار مگاواتی 
شــهید مفتح همدان منتقل می شــود. برای منطقه  
اقتصادی جهان آباد هــم 3 میلیون  مترمکعب از این 
پساب سهمیه اختصاص دادند که در افزایش سطح 

منابع آب زیرزمینی منطقه نقش موثری داشت.


