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مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش 
کشاورزی همدان برگزار شد

مراســم تجلیل از برگزیدگان بخش کشــاورزی همدان با حضور نماینده ولــی فقیه و امام جمعه 
همدان، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی، رئیس ســازمان جهاد کشاورزی و جمعی از 

مسئولین و کشاورزان نمونه  استان برگزار شد.
در ابتدای مراسم محمد علی طهماسبی معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در سال 1356، 
جمعیت کشــورمان 35 میلیون نفر بود که 16 میلیون و700 هزار نفر از آن در روســتاها زندگی می کردند اما 

امروزه جمعیت ایران به 82 میلیون نفر رسیده ...

مدیر کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان همدان:

رشد 222 درصدی
تعداد مدارس همدان 
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نشانی جدید دفتر روزنامه جام جم در استان همدان
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تحول نوین خدمات آب و برق استان همدان 
در آستانه دهه پنجم انقالب
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 معاون بهره برداری ودیســپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان گفت:  بهره مندی از سامانه های تولید برق دوستدار 
محیط زیست و تقویت کننده پدافند غیر عامل را در استان در دستور 
کار داریم که بخشــی از این برنامه در قالب راه اندازی نیرو گاه های 

خورشیدی اجرا شده است.شیرزاد جمشیدی اظهار کرد: همچنین 
شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان برای کاهش هدر رفت و 
بازگشت سرمایه گذاری برق استان برای تبدیل و جمع آوری  3 هزار 
و 786  برق  غیرمجازاقدام کرده است.وی افزود: در بخش کاهش 

هدر رفت شــبکه های توزیع برق اســتان نیز هدفگذاری شرکت 
رســیدن به 10.2 درصد بوده که تا پایان امســال این مهم محقق 
خواهد شــد. بهره برداری از نیروگاه سی اچ پی و دیزلی یکی دیگر 
از برنامه های تدوین شــده در حوزه کاهش هدر رفت برق است که 
امسال 6 مگاوات با مشارکت بخش خصوصی عملیاتی شده است.

جمشــیدی گفت: اکنون 18 هزار و 151 دستگاه کنتور دیجیتال 

باآنالوگ جایگزین شــده اســت. همچنین امسال از 100 کیلو متر 
برنامه تغییر شبکه توزیع برق مسی استان 81 کیلو متر به کابل خود 

نگهدار تبدیل شده است.
وی با اشــاره به اهمیت بهره مندی از ســامانه های تولید برق 
دوســتدار محیط زیست گفت: تاکنون حدود 6 نیروگاه 5 مگاواتی 

خورشیدی را در استان را وارد مدار کرده ایم.

6 نیرو گاه خورشیدی در استان راه اندازی شده است 

مراســم تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی 
همدان با حضور نماینــده ولی فقیــه و امام جمعه 
همدان، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی، 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولین 

و کشاورزان نمونه  استان برگزار شد.
در ابتدای مراسم محمد علی طهماسبی معاون امور 
باغبانی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در سال 
1356، جمعیت کشــورمان 35 میلیون نفر بود که 
16 میلیون و700 هزار نفر از آن در روستاها زندگی 
می کردند امــا امروزه جمعیت ایــران به 82 میلیون 
نفر رسیده که از این تعداد 61 میلیون نفر در مناطق 
شــهری و 21 میلیون نفر هم در روســتاها زندگی 
می کنند. عواملــی نظیر خشکســالی، تغییر اقلیم، 
الحاق روســتاها به شــهر و غیره موجب مهاجرت 

ساکنین روستاها به مناطق شهری شده است.
وی  به رشد چشــمگیر تولید محصوالت کشاورزی 
در کشور اشــاره کرد و گفت: در ســال 56، مجموع 
تولید محصوالت کشاورزی در کشــور 26 میلیون 
تن بوده در حالی که این میزان تولید در سال 97 به 

بیش از 122 تن رسیده است.
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی  با تاکید بر 
اینکه پیشرفت در حوزه کشاورزی را مدیون یکایک 
کشاورزان زحمتکش و دست اندرکاران آن هستیم، 
ابراز کرد: کشوری که در دوران پیش از انقالب تمام 
مایحتاج غذایی خود را از کشــور های خارجی تامین 
می کرد خوشــبختانه امروز به جایگاهی رسیده که 
خود 85 درصد از انرژی مصرفــی خانوارها را تامین 

می کند.
طهماسبی  افزود: امروزه فقط در زمینه خوراک دام و 
طیور وابسته کشورهای دیگر هستیم که آن هم در 
آینده ای نزدیک توسط تولیدکنندگان داخلی تامین 

خواهد شد.
وی  با تاکیــد بر اینکه کشــاورزان و تولیدکنندگان 
همدانی در کشــور خوش درخشیده اند، گفت: از کل 
کشور 150 تولیدکننده نمونه را برگزیدیم که 6 نفر از 

این کشاورزان برتر از استان همدان بوده اند.
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی  ابراز کرد: 
استان همدان از نظر مساحتی 1.2 مساحت کشور را 
دارا است اما اکنون 4 درصد از تولیدکنندگان نمونه 
کشــوری مربوط به این استان اســت که این برای 

استان همدان افتخار بزرگی است.
طهماسبی در بخش دیگری از ســخنانش به تولید 
گردو در تویسرکان اشــاره کرد و گفت: شهرستان 
تویسرکان در زمینه تولید گردو پیشتاز بوده و تحول 

بزرگی را در کشور ایجاد کرده است.
وی  گفــت: 60 دانــش آموختــه در شهرســتان 
تویســرکان در زمینه پیوند گردو به 250 کشاورز در 

کشور آموزش های پیوند زنی را ارائه کرده اند.
معاون امــور باغبانی وزیر جهاد کشــاورزی  با بیان 
اینکه در فصــل خرید و جــا به جایی نهــال قرار 
داریم،ابراز کرد: کشــاورزان باید نهال های مورد نیاز 
خود را از مراکز معتبر خریداری و موارد بهداشــتی 

مربوط به آن را رعایت کنند.
در ادامــه این مراســم نماینده ولی فقیه در اســتان 
همدان با اشــاره به عملکــرد نظــام در حمایت از 
تولید داخلی کشــور گفت: به برکت انقالب و خون 

شهدای اسالم، امروز کشــور ما در تولید بسیاری از 
محصوالت کشاورزی به خودکفایی رسیده است. 

آیت اهلل غیاث الدین طه محمدی در مراسم تجلیل از 
برگزیدگان بخش کشاورزی همدان، اظهار داشت: 
اگر کشاورزان نباشند همه انسان ها گرسنه می مانند 
و این نقش حیاتی برای همه ما هویدا و آشکار است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در برخی مناطق میلیون ها 
تن گندم به دریا ریخته می شود و در طرف دیگر دنیا 
عده ای انسان بخاطر گرســنگی و سوءتغدیه از بین 
می روند، گفت: با مدیریت درســت می توان هزاران 

انسان را از گرسنگی نجات داد.
امام جمعه همدان افزود: در یک دوره زمانی آمریکا 
به دنبال نابودی برنج ایران بود تا محصول کشــور 
خود را وارد ایران کند بنابراین به وسیله هواپیماهای 
آمریکایی کرم ســاقه خوار در مزارع ریختند و برنج 

تولیدی کشور را تخریب کردند.

طه محمدی با بیان اینکــه در دوران پیش از انقالب 
گندم بی کیفیت خارجی به کشــور وارد می کردیم، 
گفت: در آن زمان مجبور بودیم نفت خود را بفروشیم 

تا از کشورهای خارجی گندم وارد کنیم.
وی افزود: امروز بــه برکت نظام و خون شــهدای 
اســالم خودمان قادر به تولید گندم بــا کیفیت تر از 

محصول کشورهای خارجی هستیم.
امام جمعه همدان با بیان اینکه متاســفانه با وجود 
تمامی نعمت ها، امروز شــاهد ناسپاســی برخی از 
مردم و عدم شکرگزاری آن ها به درگاه الهی هستیم، 
گفت: بدترین صفت یک انسان مربوط به ناسپاسی 

اوست.
طه محمدی تاکید کرد: کسانی که وضعیت نامناسب 
اقتصادی و تولید محصوالت کشور در دوران پیش 
از انقالب را دیده اند بهتر از هرکسی قدر نعمت های 

امروز را میدانند و خدا را شکر می کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: 
15 رتبه برتر تولید محصوالت کشــاورزی در کشور 

مربوط به کشاورزان استان همدان است. 
رضوانی جالل رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان همدان با بیان اینکه براســاس گزارش فائو 
باید تا سال 2050 غذای 9 میلیارد نفر را تامین کنیم، 
اظهار داشت: اقلیم، آب و خاک ســه تهدید بزرگی 

است که در سال های آینده با آن مواجه خواهیم بود.

وی تصریح کرد: هر ساله شــاهد کاهش بارندگی و 
اراضی آبی هستیم، به طوری که پیش بینی می شود 
در سال 2025، شــاهد کاهش 15 درصدی اراضی 

آبی و کاهش 40 درصدی اراضی دیم باشیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: 
اما در کنار تهدیدهایی کــه وجود دارد و جمعیتی که 
روز به روز در حال افزایش است باید بتوانیم نیاز روز 

افزون مردم را پاسخ دهیم.
رضوانی جــالل در بخش دیگری از ســخنانش به 
دســتاوردهای 40 ســاله پیروزی انقالب اسالمی 
اشــاره کرد و گفت: باید به مــردم توضیح دهیم که 
در دوران پیش از انقالب از نظر تولید و کشــاورزی 
در چه وضعیتی بودیم و امروز به چه درجه ای رسیده 
ایم.وی تصریح کرد: به عنوان مثال در ســال های 
نخست انقالب از هر هکتار ســطح زیر کشت تنها 
8.4 تن سیب زمینی برداشت می شد درحالیکه امروز 
از هرهکتار سطح زیر کشت سیب زمینی بیش از 44 
تن محصول برداشت می شود.رئیس جهاد کشاورزی 
استان همدان با تاکید بر اینکه در زمینه تولید چغندر 
قند هم رشد چشــمگیری داشــته ایم، ابراز کرد: در 
گذشــته از هر هکتار سطح زیر کشــت تنها 15 تن 
چغندر قند تولید می شــد درحالیکه اکنون آمار تولید 

این محصول در هر هکتار به 63 تن رسیده است.
رضوانی جالل از افزایش چشمگیر برداشت جو آبی 

خبر داد و افزود: در زمینه تولید و برداشــت گندم نیز 
رشد قابل توجهی داشته ایم.

وی گفت: در زمینه تولید انواع محصوالت کشاورزی 
به نقطه قابل توجهی رســیده ایم اما آمار میانگین 
تولیدات اســتانی با میانگیــن تولیدکنندگان نمونه 

تفاوت زیادی دارد.
رئیس جهادکشــاورزی اســتان ابراز کرد: به عنوان 
مثال میانگین تولیــد انگور در کشــور 13 تن و در 
استان همدان 18 تن بوده است اما این درحالی است 
که میانگین تولیدکننده برتر اســتان همدان بیش از 
150 تن بوده است. رضوانی جالل با تاکید بر اینکه 
رونق کشاورزی تاثیر بســزایی در اشتغالزایی استان 
دارد، تصریح کرد: اگر ظرفیت های نهفته در بخش 
کشاورزی فعال شود بدون شک اتفاقات خوشایندی 
در استان رخ می دهد. وی با بیان اینکه 15 رتبه برتر 
تولید محصوالت کشــاورزی در کشــور مربوط به 
استان همدان اســت، ابراز کرد: اســتان همدان در 
زمینه تولیــد محصوالتی نظیر گــردو، چغندر قند، 
ســیب زمینی، سیر و غیره بســیار موفق عمل کرده 
است. رئیس جهاد کشاورزی اســتان با بیان اینکه 
تقدیر از کشــاورزان نمونه استانی موجب قوت قلب 
آنان است، تصریح کرد: 115 هزار کشاورز بهره بردار 
در اســتان همدان وجود دارد که بایــد قدردان آنان 

باشیم.

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در

استان  همدان

مدیر عامل شــرکت آبفای اســتان همدان 
گفت: اکنون 100 درصد جمعیت شــهری اســتان 
همدان از نعمت آب شرب شهری بهره مند هستند و 
این شرکت به حدود 435 هزار مشترک خدمات خود 
را ارایــه می دهد. در حالیکه در ابتدای انقالب تعداد 

مشترکان آب شهری 90 هزار نفر بود.
مهندس ســید هادی حســینی بیدار درنشست 
خبری فرا رســیدن دهه فجر و دهه پنجم انقالب با 
اشاره به اینکه جمعیت استان همدان یک میلیون و 
98 هزار نفر است اظهار داشت: در آغازشکل گیری 
انقالب اســالمی ایران یک هزار کیلومتر شــبکه 
آبرســانی شهری در استان داشتیم اما اکنون 2589 
کیلو متر شــبکه برای ارایه این خدمات در اســتان 

همدان اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت آبفای  استان با یادآوری اینکه 
در ابتدای انقالب روش تامین آب بدون تصفیه خانه 
بود افزود: اکنون بعد از 4 دهه از شگل گیری انقالب 
اســالمی ایران، در استان همدان 8 تصفیه خانه آب 
در خدمت تامین آب با کیفیت مردم شهرهای استان 
است و با استاندارد های روز دنیا آب شرب را در شبکه 

توزیع شهری در اختیار مردم قرار می دهد.
وی دربــاره تعداد مشــترکان بخش فاضالب 
استان هم گفت: اکنون در آستانه ورود به دهه پنجم 
انقالب، 800 هزار نفر از خدمات شــبکه جمع آوری 
و انتقــال فاضالب در قالب 300 هزار مشــترک در 
اســتان استفاده می کنند این در حالیست که در آغاز 
انقالب 21 هزار مشــترک از این خدمات بهره مند 
بودند و بســیاری از روش های جمــع آوری و دفع 

فاضالب سنتی بود.
مهندس ســید هادی حســینی اظهار داشــت: 
اکنون به مرحله ای از توســعه بهداشــت انسانی و 
حفظ سالمت مردم و محیط زیست دست یافتیم که 
آب حاصل از خروجی فاضالب شــهری را تصفیه و 
در قالب پساب با استاندارد قابل شرب برای مصرف 
در نیرو گاه یک هزار مگا واتی شــهید مفتح همدان 

تامین می کنیم. با راه اندازی این سامانه تاکنون 30 
میلیون متر مکعب پســآب به نیروگاه تحویل دادیم 
و مقداری از آن هم برای بخش صنعتی باال دســتی 

آن در منطقه جهان آباد اختصاص داده شده است.
مدیرعامــل آبفای اســتان همــدان ادامه داد: 
نیرو هــای آبفای اســتان با جان و دل بــرای ارایه 
خدمت به مردم در تالش هســتند و در هر کجا که 
مشــاور یا پیمانکاری هزینه های زیادی برای ارایه 
خدمات خود از شــرکت تقاضا کرده است نیرو های 

متخصص شــرکت با تمام توان برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی فعالیت کردند و طرح هایی که دیگران باور 

نداشتند محقق خواهد شد به ثمر رساندند.
وی افزود: نمونه آن طرح پکیج دوم تصفیه خانه 
آب تویسرکان است که با هزینه 400 میلیو ن تومان 
اجرا شــده اســت اما مجری طرح 3 میلیارد تومان 
برای اجرای این طرح تقاضای منابع مالی داشــت. 
همچنیــن اکنون  13 طرح مطالعاتی در بخش آب و 

فاضالب با اعتبار 2 میلیار د تومان در حال اجرا است.
وی اظهار داشــت: برای افزایــش امنیت مردم 
ســامانه های گنــد زدایی آب را که بــا گاز کلر کار 
می کرد با ســامانه گندزدایــی آب ژاول جایگزین 
کردیم کــه به نوعی اجرای پدافنــد غیر عامل هم 
محسوب می شود. همچنین برای کاهش هدر رفت 
آب و افزایــش خدمات رســانی به مردم ســامانه 
خدمات نقطه یاب)جی آی اس( مشــترکان را برای 
هر مشترک فعال کردیم که به سرعت بتوانیم به آن 

مشترک خدمات رسانی کنیم.
مهندس حســینی بیــدار ادامــه داد: اکنون از 
مشــترکان آبفا حدود 24 میلیارد تومان طلب داریم 
کــه حــدود 18 میلیارد تومان آن مربــوط به آب و 
مواردی مانند اشــتراک خانگی و اداری اســت. با 
تالش شــبانه روزی آب مورد نیاز مــردم را تامین 
کردیــم و اجازه ندادیم قطعی آب در شــهر همدان 
اجرا شــود. برای ســال آینده هم با امید به خدا این 

روند محقق خواهد شــد، چرا که کیفیت آب همیشه 
خط قرمز ماست.

مدیر عامل شرکت آبفای استان همدان گفت: با 
هماهنگی اســتانداری طرح های قابل بهره برداری 
دهه فجر را اعــالم خواهیم کرد که فعال طرح های 
هماهنگ شــده بــرای بهره بــرداری در این دهه 
که مقامات اســتانی در آن حضور خواهند داشــت 

مشخص نیست.
وی با اشــاره به اینکه همه تعهد های خود را در 
حاشیه شــهر همدان درباره فاضالب اجرا کردیم و 
هیچ تعهدی در این حوزه نداریم، گفت: اکنون درصد 
جمعیت زیرپوشش فاضالب در کشور 45 در استان 
74 و در حاشیه شهر همدان 95 درصد است. 3 رشته 
رودخانه شهری همدان)دره مرادبیک، منوچهری و 
کوی رضوان( را هم از فاضالب جدا سازی کردیم و 
اکنون آب مورد نیاز فضای ســبز شهر همدان از آب 
غیر شــرب تامین می شود. اما اگر شهرداری همدان 
از پساب فاضالب شهری بخواهد استفاده کند آماده 

همکاری هستیم.
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان 
گفت: بــرای عملیات اجرایی جمــع آوری و انتقال  
فاضالب و تصفیه خانه فاضالب فامنین و بخشی از 
طرح فاضالب شهر همدان بیش از 9 میلیار د تومان 
اعتبار تامین شــده است که همه خطوط جمع آوری 
و انتقال و تصفیه خانه فاضــالب فامنین با آن اجرا 

خواهد شد.
وی اظهار داشــت: 3700 کنتور خراب آب برای 
کاهش هدرفت در شــبکه اصالح شــده اســت و 
نشت یابی مســتمر با ویدیومتری را اجرا می کنیم. 
برای دسترســی ســریع مردم به خدمات عمومی 

شرکت آبفای استان سامانه الکترونیکی را راه اندازی 
کردیم که همه مشــترکان می توانند از هر نقطه از 
استان با دسترسی به اینترنت و بدون حضور فیزیکی 
از22 خدمت این ســامانه خدمــات الزم را دریافت 

کنند.
 سید هادی حسینی بیدار افزود: برای بهینه شدن 
مصرف آب همایش 5 هــزار نفری دانش آموزی را 
برگزار کردیم و از ابتدای امســال هم حدود 8 هزار 
اشــتراک جدید واگذار کردیم. در جاهایی که حتی 
شــبکه فاضالب نداشــتیم برای حمایت از تولید و 
بخش خصوصی شبکه آب راه اندازی کردیم بخش 
عمــده  ای از امور را به صــورت امانی اجرا کردیم و 

منتظر دریافت اعتبار نشدیم.
وی اظهار داشــت: به دلیل اعتقــادی که به کار 
داشــتیم با توکل به خدا کار کردیم و هر کجا هم کم 
و کســری در تامین اعتبار ایجاد شد با همین توکل 
اعتبار ها برای پیشرفت امور که مربوط به مردم است 
تامین شــد و همیشه تالش کردیم با همین توکل و 
پیگیری و تالش شبانه روزی در خدمت مردم باشیم.

مدیر عامل شــرکت آبفای استان همدان گفت: 
اکنون هر مترمکعب آب برای شــرکت آبفا با هزینه 

تمام شــده یک هزار تومان تولید می شود اما با نرخ 
400 تومان بدســت مردم می رســد در حالیکه یک 
بطری یک لیتری آب معدنی بین یک هزار تا 1500 
تومان در بازار قیمت دارد. آب شــربی که اکنون به 
دست مردم می رسد با سختی زیادی تامین می شود 
و ســرانه مصرف هر شهروند در استان همدان 160 

لیتر است.
وی ادامه داد: هیچ تخلفی در شرکت آبفای استان 
وجود ندارد چرا که نیرو های شــرکت با جان و دل در 
خدمت مردم هســتند و با تمام توان این خدمات را 
به مردم ارایه می دهنــد. هر کجا بخش خصوصی 
تقاضای آب برای راه اندازی تولید داشته اختصاص 
دادیم. امســال مجوز اختصاص 12 طرح را در این 
حوزه داشتیم که 15 طرح را تامین آب کردیم. یعنی 
در قالــب این طرح ها به اشــتغال زایی هم کمک 
کردیم. در حال حاضر حدود 1550 لیتر بر ثانیه تولید 

آب داریم.
 مهندس سید هادی حسینی بیدار اظهار داشت: 
باید نســبت به 11 سال قبل با توجه به افزایش تعداد 
مشــترکان و تقاضا برای اختصاص آب 300 لیتر بر 
ثانیه افزایش مصرف آب داشــته باشیم اما با اجرای 
برنامه های مدیریت مصــرف و همکاری و تعامل 
مردم توانســتیم 300 لیتر هم مصــرف را کاهش 

دهیم. 
مدیر عامل شــرکت آبفای استان همدان افزود: 
147 شیر فشار شکن در استان و 69 دستگاه کنتر ل  
کننده فشــار در شــهر همدان نصب شــده است تا 
مدیریت بهینه ســازی مصرف به خوبی اجرا شود. 
امسال با تالشی که در حوزه تامین آب برای همدان 
داریم حدود 140 لیتر بر ثانیه بر ظرفیت آب مخازن 
زیر زمینی همدان افزوده خواهد شد. آب برای آنکه 

به دست مردم برسد در 6 مرحله باید پمپاژ شود.

بهره مندی100 درصد جمعیت شهری همدان
از نعمت آب شرب شهری

در آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی؛

مراسم تجلیل از برگزیدگان بخش 
کشاورزی همدان برگزار شد

امام جمعه همدان معاون وزیر جهاد کشاورزی رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان
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پاسداشت فرهنگ 
ایثار و شهادت در 

مخابرات منطقه همدان

 محمد علــی گرزین مدیر مخابــرات منطقه 
همدان با هدف پاسداشت و ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت و  میثاق با شــهیدان از خانواده شهیدان 

مرتضی ورضا حمیدی نور دیدار کرد. 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان 
مدیر مخابرات همدان بــا حضور در منزل احمد 
حمیدی نور گفت: یکی از وظایف و رسالت هایی 
که بر دوش داریم این اســت کــه اجازه ندهیم 
مادیــات زندگی جایگزیــن فرهنــگ و ایثار 
شهادت شود. محمد علی گرزین افزود: وظیفه 
ما این است که با اتخاذتدابیری این گردوغباررا 
بزداییم وبا برگــزاری یادواره شــهدا در حوزه 
مخابرات و همــراه کردن جوانان بــا یادگاران 
جبهه و جنگ فرهنــگ ایثار و شــهادت را در 
جامعــه و حوزه کاری خــود زنده نگــه داریم. 
همچنین مدیــر مخابرات منطقــه همدان  در 
مراسم سالروز شهادت شهید رنجبر صولتی هم 
گفت: امیدواریــم با رفتار و عمل خــود بتوانیم 
فرهنگ ایثار و شــهادت را دوبــاره احیا کرده 
وگســترش دهیم.  وی اظهار داشت: مدیریت 
کردن مخابرات به لحاظ امکانات وفن آوری که 
در تحریم هســتیم باید با تدبیر و با به کارگیری 
توان روز افزون متخصصان داخلی افزایش یابد 
تا خدمات بهتری به مردم ارائه دهیم باید تالش 
کنیم با  ارایه خدمات مناســب شــرمنده شهدا 

نشویم.

خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه در

استان همدان

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان از 
بهره داری 83 طرح برق با هزینه 53 میلیارد و 400 میلیون تومان 
در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: اکنون صنعت برق کشور به 
پیروی از آن استان همدان به حدی از توانایی رسیده که توانایی 
تامین بیش از 90 درصد نیاز های تخصصی راه اندازی طرح های 

برق را دارد.
مهندس محمد مهدی شــهیدی با یادآوری اینکه در ابتدای 
فعالیت شرکت برق در استان همدان 2700 کیلو متر شبکه برق 
در اســتان داشتیم اما اکنون برای خدمات رسانی به مردم استان 
همدان 18 هزار کیلو متر شــبکه نصب و بهره برداری شده است 
که در حدود 7 برابر افزایش دارد افزود: این خود باوری و توانایی و 
استقالل صنعت برق استان همدان  را از 40 سال گذشته به این 
طرف و در آســتانه ورود به دهه پنجم انقالب و جشــن پیروزی 
انقــالب تایید می کند. یعنی توانایی ارایه خدمات در حوزه توزیع 
برق کشــور از حالت کلید در دست یا روز مزدی خارجی ها اکنون 

به توانایی هدایت و مدیریت کامال داخلی رسیده است.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان اظهار 
کــرد: حتی به ســطحی از توانایی در صنعت برق رســیدیم که 
درساعت های غیر اوج سال، برق تولیدی را صادر می کنیم. این 
در حالیســت که در آغاز انقالب گستردگی و توانایی تولید برق 
و توزیــع آن در این حد نبــود و تعداد اندکی از مردم از این نعمت 
اســتفاده می کردند اما حاال در اســتان همدان حدود 722هزار 
مشــترک از انرژی پاک و دوستدار محیط زیست برق بهره مند 

هستند.
مهندس شــهیدی با اشاره به سابقه فعالیت 
شــرکت های برق در استان همدان افزود: سال 
1314 در عبــاس آبــاد همــدان 2 مولد دیزلی 
وظیفــه تامین برق برای تعداد محدودی آن هم 
در یک ساعت خاص از شب بر عهده داشتند. اما 
حاال اســتان همدان به صورت مستقل نیرو گاه 
دارد و پســت های توزیع و فــوق توزیع خود را 
افزایش داده است و به صورت مستقل مدیریت 

توزیع برق استانی دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق همدان 
درباره اقدام های اجرا شده در حوزه تامین پدافند 
غیر عامل و افزایش ضریب پایداری شــبکه در 
هنــگام تعمیرات یا حوادث اظهــار کرد: برای 
مدیریت مصرف برق و نبود خاموشــی هنگام 
تعمیــرات افزون بر بهره منــدی از خط گرم در 
تعمیرات شبکه این شــبکه از حالت شعاعی به 

دایره ای تغییر وضعیت طراحی داده اســت و هر زمان ضرورت 
داشته باشــد بدون قطعی توانایی تامین برق یک بخش از شهر 

های استان را داریم.
مهندس شهیدی افزود:  قبل از انقالب و حتی در آغاز انقالب 
اســالمی تعداد محدودی از مشترکان از برق در صنعت و زراعت 
بهره مند بودند  اما حاال فقط در بخش کشــاورزی استان همدان 
حدود یک میلیارد و 766 میلیون کیلووات ســاعت برق مصرف 
شــده و6 هــزار و 582 حلقه چاه  برق دارنــد که این برق هم به 
صورت مدیریت هوشــمند توسط کشاورزان استفاده می شود و 
هر کشــاورزی که بر اساس تفاهم نامه با این شرکت در ساعت 
های مشــخص از اوج مصرف برق در استان برق مصرف نکند 
می تواند بقیه ســاعت های کاری کشاورزی خود از برق رایگان 

بهره مند شود.
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره 
به آمار برق رســانی در استان همدان به تشریح وضعیت موجود 
پرداخت و گفت: اکنون 1071 روستای استان شامل 100 درصد 
جمعیت روســتایی برق دارند. که در مقایسه به آغاز انقالب این 
ظرفیت از 174 مگاوات آمپر اکنون به 2234 مگاوات آمپر با 13 

برابر افزایش رسیده است.
مهندس محمد مهدی شــهیدی گفت: پیک برق استان در 
ابتدای انقالب 50 مگاوات بود که تا سال گذشته به 663 مگاوات 
بود. مهمترین دســتاورد 40 ساله شرکت برق خودباوری و خود 
اتکایی در صنعت برق اســت. اکنون در حدی توانایی تخصصی 

در مهندســان ایرانی حوزه برق وجود دارد که خدمات مهندسی 
خود را به سایر کشور ها هم ارایه می دهند.

مدیر عامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان همدان از 
شناســایی مکان های در استان برای تولید برق از باد هم سخن 
گفت و اظهار کرد: شــهرهای  مالیر، تویسرکان واسدآباد چنین 
ظرفیتی دارند که نیروگاه های این شهر ها شاید با بادی در حدود 
7 متر بر ثانیه برق بتواند تولید کنند اما یک نمونه کامال داخلی هم 
درشــمال کشور در حال استفاده آزمایشی است که توانایی تولید 

برق با وزش باد با سرعت 2 متر بر ثانیه را دارد.
مهندس شــهیدی درباره مقــدار مصرف برق اســتان در 
حوزه هــای مختلف هم اظهار کرد: اکنــون 38 درصد مصرف 
انرژی برق اســتان دربخش کشــاورزی و دربخش صنعت هم  
11 درصد مصرف برق داریم که بهره مندی بخش کشــاورزی  
و صنعــت از برق افزون بر تامین هوای پاک در اســتان به رونق 
تولید و اشــتغال و پایداری و تثبیت حضور جمعیت مولد کشور در 

روستا ها و بخش صنعت منجر شده است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان همچنین 
درباره مقداری بدهی دســتگاه های اجرا و بخش خصوصی به 
شــرکت توزیع برق اســتان همدان اظهار کرد: مجموع طلب 
ســنواتی شــرکت برق استان از دســتگاه های دولتی و بخش 
خصوصی و روســتایی در حدود 105 میلیارد تومان است که 45 
میلیارد به دستگاه های اجرای و دولتی استان مرتبط است و 30 
میلیارد تومان دیگر هم مربوط به جامعه روســتای اســت و بقیه 

هم سایر بخش  ها را شامل می شود. 
وی ادامه داد: به دلیل سیاست های حمایت از تولید و پایداری 
اشــتغال در برخــی بخش ها با تعامل با دســتگاه های زیر نظر 
وزارت نیرو بخشــی از این بدهی ها تهاتر شــده است و بخش 
دیگر همچنان به قوت خود باقی است که از دستگاه های اجرایی 
اســتان تقاضا داریم در تنظیم بودجه هر ســال خود برای کمک 
به صنعت برق اســتان، پرداخت بدهی خــود را مورد توجه قرار 
دهند تا بدهی وصل شــده صرف خدمات توســعه ای روز افزون 

در این حوزه شود.
مهندس شهیدی اظهار کرد: برای افزایش پایداری، کاهش 
هدر رفت و بازگشــت سرمایه گذاری برق در شــبکه استان، با 
تالشــی که همکاران حوزه های نظارتی داشته و دارند شرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان برای تبدیل و جمع آوری  3 هزار 
و 786 مورد برق  غیرمجازاقدام کرده اســت. همچنین در بخش 
کاهش هدر رفت شــبکه های توزیع برق استان نیز هدفگذاری 
شرکت رسیدن به 10/2 درصد هدر رفت است که تا پایان امسال 

محقق خواهد شد.
مدیــر عامل شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان همدان ادامه داد: یکــی دیگر از اهداف 
مهم شــرکت استفاده از نیرو گاهای خورشیدی 
و  بهره برداری از نیروگاه ســی اچ پی است که 6 
نیرو گاه خورشــیدی از سال قبل به این طرف با 
ظرفیت هر نیــرو گاه 7 مگا وات به بهره برداری 
رسیده اســت. همچنین  11/8 هم نیرو گاه سی 
اچ پی در 2 ســال 95 و 96 در استان بهره برداری 

شده است.
وی گفــت: اکنون 18 هزار و 151 دســتگاه 

کنتور دیجتیال باآنالوگ جایگزین شده است. 
همچنین امسال از 100 کیلو متر برنامه تغییر 
شبکه توزیع برق مسی اســتان 81 کیلو متر به  
و  کردیــم  اجــرا  خودنگهــداررا  کابــل 
ترانسفورماتورهای کم ظرفیت و کم تلفات نیز 
150 دستگاه هدف برنامه های ما بود که با نصب 

227 دستگاه بیش از 100 درصد محقق شد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق همدان:

بهره برداری از 83طرح حوزه برق با هزینه  
بیش از 53 میلیارد تومان در دهه فجر

 مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان با اشاره به 
تولید انیمیشــن »روح شــاه« در همدان از پخش 
مستند »فرار شــاه« خبر داد و گفت: مستند »آن 6 
نفر« تهیه شده که در آن چهره ســاواک به خوبی 

معرفی می شود.
به گزارش خبرگــزاری فارس از همــدان، مهدی 
دهقان نیــری در جمع خبرنگاران بــا بیان اینکه در 
صدا و سیما یک دوره یک ســاله برای بزرگداشت 
40 سالگی انقالب اســالمی تعریف شد اظهار کرد: 
از ابتدای دی ریز برنامه صدا و ســیما تغییر کرد و 
توجه به برنامه های انقالبی به طور ویژه در دســتور 

کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه کار صدا و ســیما هم پوششــی و 
هم تولیدی اســت افزود: در حوزه صدا نمایش 80 
قسمتی »برادر ایام« که با هدف سلسله تاریخ حوزه 
انقالب اسالمی تهیه شده، هر شب پخش می شود، 
این برنامه از اواســط آبان آغاز شده و روز 22 بهمن 

آخرین قسمت آن پخش می شود.
 مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان افزود: هشت 
عنوان ویژه برنامه رادیویــی که موضوع آن معرفی 
مبــارزان، دســتاورد انقالب اســالمی، هنرمندان 
انقالب، مطالبــات نوجوانان با اســامی صف اول، 
چکامه فجر، سور و ســات، 40 بهار، فصل شکفتن، 

حس شکفتن و پالک 40 پخش می شود.
وی با اشاره به اینکه در پخش سیما مستند »ایران 
20«، مســتند کوتاه »اولی ها« و مستند »روح اهلل« 
در طول دهه فجر که توســط لبنانی ها درباره امام 
ســاخته شــده، به نمایش درمی آید اظهار کرد:  40 
فیلم سینمایی نیز درباره انقالب و منافقین، از اوایل 

دی آغاز شده و هر شب پخش می شود.

دهقان نیــری از پخش مســتند »فرار شــاه« نیز 
خبر داد و با بیان اینکه نوشــتن فیلمنامه ســریال 
»خواهردباغ« و »ســردار همدانی« نیز آغاز شــده 
است گفت: کار نوشتن به اتمام برسد از فیلم نامه ها 

رونمایی می شود و تولید آن آغاز خواهد شد.
مستند »آن 6 نفر«

وی با اشــاره به اینکه در انقالب اسالمی شهدای 
فاخری داریم اظهار کرد: مستندهایی تهیه شده که 
در شبکه استانی و گاهی در شبکه سراسری پخش 

می شود.
مدیرکل صدا و ســیمای مرکز همدان با بیان اینکه 
مستند »آن 6 نفر« تهیه شده اســت افزود: در این 
مســتند چهره ســاواک به خوبی معرفی می شود و 
برخی از صحنه ها همچون اعدام آنها با انیمیشن به 

تصویر کشیده شده است.
وی با بیان اینکه مستند »شــهید مفتح« نیز تهیه 
شده که به برخی از شــبهات پاسخ می دهد تصریح 
کرد: مستند چهار شهید مدافع حرم و مستند سردار 

شهید حاجی بابایی نیز تهیه شده است.
دهقان نیری ادامــه داد: بــرای ســردارانی مانند 
شــهیدحاج بابایی کار کمتری انجام شده است و در 
این مستند که با نام »باباحاجی« تهیه شده بر نقش 

پدر شهید حاجی بابایی تمرکز شده است.
وی با بیان اینکه هفت مستند با موضوعات علمی، 
فرهنگی، پزشــکی و اقتصادی درباره توسعه همه 
جانبه همدان با نام »همدان 40 ســال بعد« تولید 
می شــود خاطرنشــان کرد: یک فیلم انیمیشــن 
سینمایی تولید شده است، این فیلم از  17 شهریور 
روایت را آغاز می کند و تا 30 مهر همدان و 13 آبان 
تهران می پردازد و نشــان می دهد 30 مهر همدان 

بود که 13 آبان تهران را شکل داد.
مدیرکل صدا و ســیمای مرکز همدان با بیان اینکه 
هر پنجشنبه برنامه جشن انقالب را در شهرستان با 
حضور مردم و مسؤوالن برگزار کردیم گفت: در این 

برنامه ها پیشرفت 40 ساله آن شهر مطرح می شود.
وی با بیان اینکه انیمیشن »روح شاه« به مدت  95 
دقیقه  تهیه شده اســت اظهار کرد: در این انیمیشن 
در دنیای دیگر روح شاه را با کارهایی که کرده است 

درگیر کرده ایم.
مجموعه پنج قسمتی »کوچه انقالب«

دهقان نیری بــا بیان اینکه مجموعه پنج قســمتی 
»کوچه انقالب« کــه به درگیری یــک انقالبی و 
ســاواکی در یک کوچه می پردازد هم ساخته شده 
اســت افزود: 40 قسمت موشــن گرافی که به طور 
کامل تاریخ انقالب همدان را مطرح می کند ساخته 
شــده که برای پخش به شــبکه های سراسری نیز 

ارسال شده است.
وی با بیان اینکه برنامه گفت و گو با هشت استاندار 
آماده شــد که از خاطرات و اقدامــات زمان تصدی 
خود بگویند تصریح کرد: با توجه به آرشیوهایی که 
داشتیم این مستندات را آماده کردیم که دوشنبه ها 

پخش می شود.
مدیرکل صدا و ســیمای مرکز همــدان ادامه داد: 
اقداماتی توسط دانشــجویان انجام شده و 10 گفتار 

را تولید کردند که در دهه فجر پخش خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه تولید موسیقی، دو اثر 
فاخر داریم که در روز 9 دی رونمایی و قابل پخش 

شده است.
دهقان نیــری با بیــان اینکه پک موســیقی ایران 
توسط یکی از کارخانه های استان تکثیر شده است 
گفت: در این بســته 10 قطعه موســیقی فاخر که 
توسط گروه های سرود اســتان تولید شده گنجانده 

شده است.
وی با بیان اینکه برای فجر فاطمی نیز برنامه هایی 
در نظر گرفته شده اســت اظهار کرد: غیر از تجمع 
در حســینیه امــام خمینــی)ره(، دو رژه داریم که 

تاکسی داران و موتورسواران انجام می دهند.
مــردم کلیپ های 59 ثانیــه ای انقالب و 

دستاوردهای آن را تولید کنند
مدیرکل صدا و ســیمای مرکز همدان با بیان اینکه 
مردم می تواننــد کلیپ های 59 ثانیــه ای برای به 
تصویر کشیدن انقالب و دســتاوردهای آن را تولید 
کنند افــزود: برای ایــن کار تــا 25 بهمن فرصت 
هســت که در انتها به 15 نفر جایزه ای  نفیس اهدا 

می شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان خبر داد؛

تولید پویانمایی »روح شاه« در همدان
پخش مستند »فرار شاه« و »آن 6 نفر«



 علی اکبر مدی -خبرنگار جام جم همدان: 
مدیر کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان 
همدان اعالم کرد: همدان نخستین استان کشور 
است که بخاری های ســنتی را از سطح مدارس 
برچیده و برای همیشه به انبار اموال مصرفی می 

فرستند.
مهندس فرزاد تیموری که در آســتانه دهه فجر 
و فرارویی چهلمین ســالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اســالمی بــا خبرنگاران ســخن گفت 
افزود: بعد از اجرای طرح استانداردســازی سامانه 
گرمایشی مدارس کشــور در حال حاضر کمتر از 
نیم درصد مدارس این استان از بخاری های نفتی 
چکه ای اســتفاده می کنند کــه همزمان با دهه 
مبارک فجر برای همیشــه این بخاری ها جمع 
آوری و اســتان همدان اولین استان کشور است 
که این وسایل را جمع آوری و جایگزین می کند 
وی تعداد این مدارس را در سراسر استان 13واحد 
آموزشی اعالم کرد که عمدتا در مناطق دوردست 
و سخت گذر روســتایی اســتقرار دارند و به گاز 

شهری دسترسی ندارند.
 این مقام مســئول در ادامه افزود: درحال حاضر 
70درصد مدارس مشتمل بر 1784 واحد آموزشی 
به موتورخانه-شــوفاژ و پکیج مجهزند همچنین 
29/5 درصــد مدارس شــامل 752 مدرســه به 
بخاری های استاندارد مجهزند که با بهره گیری 
از اعتبارات ملی و استانی به سرعت این سیستم 
نیز با سامانه های پیشــرفته جایگزین شده و در 
مناطقی که فاقد گاز شهری هستند از شوفاژهای 
برقی-روغنــی که با بهره گیــری از نیروی برق 
کار میکنند و هزینه های کمتری دارند اســتفاده 

می شود.

مدیر کل نوســازی و توســعه و تجهیز مدارس 
استان همدان با ابراز خرســندی از اینکه استان 
همدان اولین استان پیشتاز کشور است که جشن 
جمع آوری وسایل گرمایشی غیراستاندارد را برگزار 
می کند افزود: بســیار خرسند و خوشوقتیم که در 
چهلمین سالگرد انقالب اســالمی این توفیق را 
جشن می گیریم وی خاطرنشــان کرد: به جهت 
اینکه کارخانجات تولید بخاری های اســتاندارد 
هرمتینگ گازی در این استان فعال است استفاده 
از این وســایل عامل بســیار موثری در کاهش 
مصرف گاز و صرفه جویی در هزینه اســت و تا 
کنون 800دســتگاه از این وســایل خریداری و 

نصب شده است.
مهنــدس تیمــوری در ادامه گفتگــو به بخش 
دیگری از فعالیت ها و دســتاورد های این اداره 
کل اشاره کرد و افزود: در سالهای ابتدای پیروزی 
انقالب اســالمی مجموعا 857 واحد آموزشــی 

عمدتا قدیمی و نیازمند تخریب نوسازی و مقاوم 
سازی  در اســتان همدان فعال بودند که 4848 

اتاق و کالس در را شامل می شدند.
وی ادامه داد: بر اســاس آخرین بررســی های 
صــورت گرفته در ســال جــاری )1397( تعداد 
مدارس اســتان در ایــن مدت بــه 2549 واحد 
افزایش یافته که مشــتمل بــر 10568 واحد و 
مجموعا 222 درصد رشــد را شــامل شده است. 
این مقام مسئول یادآور شــد: بعد از اجرایی شدن 
طرح تهیه شناســنامه های فنی در کلیه مدارس 
کشور نوع مصالح بکار رفته میزان مقاومت سازه، 
دوری و نزدیکی به گســل های زلزله، موقعیت 
مدارس، تناسب ســازه ها با جغرافیای محیط و 
تراکم یا پراکنش جمعیت مورد بررسی کارشناسی 

قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف هر مدرســه در 
شناسنامه مورد ارزیابی کارشناسی واقع شد.

وی افزود: در این شناســنامه ها محل اســتقرار 
مدارس و مکان یابی بر اســاس طــرح آمایش 
ســرزمین صورت گرفت و با توجه به افق های 
توســعه و امکان مهاجر پذیری و مهاجر فرستی 
و حتی تولیدات صنعتی و کشــاورزی برای جابه 
جایی و اســتقرار جمعیت بصورت قانونمند برای 

آینده دور و نزدیک مد نظر واقع شد.
 وی گفــت: در حال حاضر احداث یک مدرســه 
و استقرار مدارس نوســاز بر اساس طرح آمایش 
ســرزمین صورت می گیرد که در آن نمایندگان 
اداره کل آموزش و پرورش، نوســازی و توســعه 
تجهیز مدارس و نماینده مجمع نمایندگان مردم 
استان همدان در مجلس اعالم نظر می کنند و بعد 
از ارزیابی کامل جوانب اعتبارات دولتی و خیرین 

مدرسه ساز اختصاص می یابد.

مهندس تیموری در ادامه بحث رشــد نامتوازن 
جمعیت دانش آموزی و تراکم جمعیت در مناطق 
حاشــیه ای شــهرها به ویژه همدان را مشکل 
آفرین و از اهم مشــکالت ذکر کــرد و گفت: با 
وجود احداث مدارس بــزرگ با فضاهای 12و14 
کالسه در مناطقی مانند شهرک مدنی، اندیشه، 
امید اکباتان، شهرک بهشتی از چالش های مهم 
آموزش و پــرورش و توســعه و تجهیز مدارس 

اعالم کرد.
وی افزود: نــرم جمعیت دانش آمــوزی در یک 
کالس در حال حاضر در این مناطق 32 تا 35 نفر 
است که با اســتاندارد های موجود فاصله زیادی 

دارد.
مهندس تیمــوری با بیان اینکه بــا اجرای طرح 

مســکن مهــر در جابجایی و اســکان جمعیت 
مشــکالت عمده ای بروز کرده و ســازندگان و 
پیمانــکاران این طرح هــا تعهدات اولیــه را به 
فراموشی سپرده اند یادآور شــد: در کمتر محلی 
برای احداث فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی 
و تربیتی مکان یابی شده، زمین اختصاص یافته و 

یا واحدی احداث شده است.
وی گفت: تصور کنید در یک مجموعه مســکن 
مهر که هزار خانــوار را در خــود پذیرفته الاقل 
500تــا 1000 دانش آمــوز وجــود دارد که قرار 
اســت در نزدیک ترین مدارس به این محل ها 
ادامه تحصیل دهند، آنهم در مدارســی که پیش 
از ساخت این مجموعه ها نیز در تنگنا قرار داشتند 
این در حالی است که متولیان امر می توانستند در 
مکان یابی های انجام شده فضایی برای احداث 
مدارس اختصــاص داده و پیمانکاران مشــترکا 
یک یا چند واحد آموزشی را احداث و هزینه ها را 

سرشکن می کردند.
وی گفت: این بــی توجهی اولیــه موجب بروز 
مشکالت عدیده و تراکم دانش آموز دانش آموز 
در مناطق حاشیه شده که با مختصر مال اندیشی 
و دورنگری اولیه امکان اســت از بروز بسیاری از 

این مشکالت جلوگیری شود.
مهندس تیموری با اشــاره به احــداث ضربتی 
مدارس در مناطق حاشیه ای شهرک های مدنی 
اندیشه بهشــتی و دیزج و عدم تحمیل تراکم به 
مدارس موجود منطقه گفــت: این بی توجهی ها 
موجب وارد آمدن خسارات عمده به مدرسه سازان 
شده و افزایش قیمت مصالح، آهن االت، انشعابات 
خدمات شــهری و خدمات فنی و مهندسی روند 
ساخت و ســاز را کند و هزینه هارا به دوبرابر قبل 
افزایش داده است در حالی که در برخی مناطق با 

کاهش جمعیت دانش آموزی مواجه هستیم.
وی اعالم کرد: با توجه به رو به رشد بودن قیمت 
مصالح و هزینه های خدمات فنی مهندســی در 
حال حاضر قیمت تمام شده هر کالس درس به 
رقم 200میلیون تومــان افزایش یافته که بر این 
میزان باید هزینه های گرمایشی، محوطه سازی، 
دیوارکشــی و ... را افزود: در حالی که در گذشته 
نه چندان دور این قیمت هــا کمتر از یک چهارم 

قیمت های فعلی را شامل می شد.
مدیر کل نوسازی مدارس استان همدان در بخش 
دیگری از این گفتگوی مطبوعاتی با اشــاره به 
زلزله خیز بودن بخش هایی از شــمال و جنوب 
اســتان گفت: در شهرســتان های رزن و نهاوند 
اکثریت مدارس آســیب پذیرشناسایی تخریب و 
بازسازی شــده و احداث مدارس جدید با رعایت 
تمامی الزامات و ضوابط مســکن و شهرســازی 

صورت گرفته است. وی با تقدیر و تشکر از تمامی 
خیرین مدرسه ساز که ســهم بزرگی در احداث 
مدارس جدید دارند گفت: شهرســتان نهاوند از 
جمله شــهرهای برتر و پیشتازکشــور در مقوله 

استانداردسازی و همکاری با اداره کل است.
تیموری با تقدیر از مسئوالن استان و نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اســالمی به ویژه دولت 
محتــرم گفت: به منظــور تخریب و بازســازی 
مدارس غیر مقاوم کشــور مبلغ 4میلیارد دالر از 
محل صندوق ذخیره ارزی در برنامه پنج ســاله 
پنجم به این امــر اختصاص یافت و قرار اســت 
در برنامه ششم توســعه نیز مبلغ 3میلیارد دالر به 
این امر اختصاص یابــد. وی گفت: طبق آخرین 
خبر کمیســیون محترم تلفیق مجلس این مبلغ 
را در قانون بودجه ســال 98 مصوب کرده است. 
وی ادامه داد: در بحث تخریب 60درصد مدارس 
استان مقاوم سازی شده و 40درصد بقیه نیازمند 

تخریب و بازسازی و نوسازی اند.
مهندس تیموری با اشاره به تاثیرگذاری و تعمیق 
فرهنگ ساخت و ساز در مناطق روستایی گفت: 
با اســتفاده از مصالح جدید به ویــژه پنجره های 
دوجــدارهPVC  دیــوار های پیش ســاخته و 
دستاوردهای جدید و به صرفه اهالی این مناطق 
ترغیب به کپی برداری شده و از روش ها و مصالح 
مورد اســتفاده در مدارس برای ســاخت و ساز 
شخصی تاثیر می گیرند که در واقع نوعی فرهنگ 

سازی است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان همدان در ادامه 
با اعالم اینکه اســتان همدان به لحاظ ســاخت 
و ســاز مدارس و بهره گیــری از ظرفیت خیرین 
محترم جزو اســتان های برتر کشور است گفت: 

همکاری و همدلی بین مســئوالن استان، اداره 
کل نوســازی و مجمع محترم نمایندگان استان 
در مجلس در سطح کشــور کم نظیر است و در 
مواقع بحرانی خیرین محترم به هنگام و ســریع 
به میدان آمده و واقعا حماسه آفریده اند. مهندس 
تیموری اضافه کرد: از سال 1377 مجمع خیرین 
مدرسه ساز که در سراسر کشور و تبع در استان ما 
شکل گرفت و جنبه رسمی یافت در سال جاری 
بیستمین جشــنواره خیرین را با شــکوه برگزار 

کردیم.
وی افزود: در این مــدت مجموعا 861 نفر خیر 
محترم بــا این نهاد همکاری کــرده و بین یک 
یا دو مدرســه را احداث و تقدیم مردم شــریف 
و با فرهنگ اســتان کــرده اند کــه از این نظر 
نیز جزو اســتان های مطرح و پیشــتاز کشــور 
هســتیم وی گفت: از این تعداد 191 نفر صرفا 
در بحث مدرسه ســازی و بقیه با اهدای زمین، 
هدیه مصالح و پول نقد یاریگــر ما بوده اند این 
درحالیســت که حدود 3300نفــر از معلمان و 
فرهنگیان محترم استان همدان نیز با اهدا یک 
روز حقوق ماهانه در امر مدرسه سازی مشارکت 

بسیار موثر داشته و دارند.
وی اعالم کرد: هم اکنون کــه روز های پایانی 
ســال 97 را می گذرانیم مجموعا 291 پروژه در 
قالــب 1760 کالس درس با زیــر بنای 20661 
مترمربع توسط خیرین محترم به صورت فردی و 

مشارکتی احداث و تحویل شده است
مهندس تیموری یادآور شــد: بر اساس مصوبات 
قانونی در صورتی که هر فــرد بخواهد 50درصد 
هزینه های ساخت  و ســاز را تقبل کند دولت نیز 
خود را مکلف کرده که 50درصد بقیه را تقبل نماید 

وی ورود بنیاد محترم برکت با دستور مقام معظم 
رهبری به عرصه ساخت و ساز مدارس را از جمله 
کارهای موثر و تعیین کننده در بازسازی و احداث 
مدارس ذکر کرد و اضافه نمــود: با ورود این بنیاد 
بسیاری از مشکالت مرتفع شده و در واقع حضور 
بنیاد برکت عــالوه بر ایجاد فعالیــت در عرصه 
مدرسه سازی موجب تســریع در بسیاری از امور 
شده اســت. وی اعالم کرد: تا کنون ساخت 63 
پروژه آموزشــی با 350 کالس درس با اعتباری 
بالغ بر 39میلیارد تومان با ایــن بنیاد مورد توافق 
قرار گرفته که از این میزان 46 پروژه اجرا شده و 
برای برخی نیز فقط تامین اعتبار شده است و 17 
پروژه در حال اجراست.وی سقف بودجه عمرانی 
ســال 97 را 34/6 میلیارد تومــان بودجه ملی را 
53/3 میلیارد و سهم خیرین را 30میلیارد تومان 
اعالم کرد و افــزود: بدین ترتیــب 110میلیارد 

تومان در بحث مدرسه سازی هزینه شده است. 

اداره کل نوســازی و توســعه و تجهیز مدارس اســتان همــدان در بحث 
تخریب، بازسازی و مقاوم سازی و گستردگی فعالیت خیرین مدرسه ساز از 

جمله نهادهای برتر استان، همچنین کشور است.
ایــن اداره در حالی به این توفیقات ارزشــمند دســت یافتــه که مجموع 
نیروهای اداری اش کمتر از 84 نفر اســت. اداره ای کــه صرفا و مطلقا بر 
روی اهداف و آرمانهای ســازندگی تمرکز کرده و طی چند سال اخیر بدون 

هر گونه حاشیه ای پیشتاز ادارات کشور و استان بوده است. 

با عنایت به آمار و ارقامی که در گزارش زیر به اســتحضار مردم شــریف و 
مسئوالن استانی می رسد. 

مجموع اعتباراتی که از ابتدای سال جاری تاکنون در بخش مدرسه سازی 
هزینه شــده مبلغ 110 میلیارد تومان بوده که در 3 بخش ملی ،اســتانی و 

خیرین جذب و هزینه شده است.
عمده دالیل دســت یافتن به این دســتاوردها با عنایات به اعتماد عمیق 
و راســخ مردم شریف اســتان به جهان عقبا و معاد مســلم، گردهم آمدن 

جمعی نیروی معتقــد و متخصص برای فراهم ســاختن فضای امن و آرام 
برای پرورش سرمایه های عظیم انسانی اســتان است که آینده همه ما به 

فرهیختگی و بالندگی فرد فرد فرزندان ما برمی گردد. 
این در حالی اســت که در راس این نهاد واقعا ایثارگر فردی استقرار یافته 
که به معنی واقعی کلمه یک مدیر متخصص و متعهد اســت که پیشــینه 
خدمتی اش سالیان سال فعالیت در بخش عمران و توسعه شهری بوده و از 

شناخته شده ترین مدیران فنی استان می باشد. 

مهندس تیموری حدود 4 سال است که مامور خدمت در اداره کل نوسازی 
شــده و در واقع از نیروهای رسمی استانداری اســت که برای ساماندهی 
امور، گذار از بحران و حرکت دادن نهادهای قفل شــده به کار گمارده می 

شوند. 
آنچه ذیال از نظر خوانندگان گرامی می گذرد گزیده ای از مصاحبه ایشــان 
با نمایندگان رسانه های خبری استان اســت که امید است مورد توجه قرار 

گیرد. 
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شنبه 13 بهمن 1397   شماره 5315
ضمیمه رایگان روزنامه در استان همدان

یکی درد و یــکی درمــان پسندد
یکی وصل و یکی هجــران پسندد
          من از درمان و درد و وصل و هجران
باباطاهر           پسنــدم آنچه را جـــانان پسندد

بخاری های سنتی مدارس استان همدان جمع آوری می شوند

هزینه احداث یک کالس درس به 200 میلیون تومان افزایش یافته است

در سال جاری تعداد مدارس استان به 2549 واحد رسیده است

استان همدان اولین استان پیشتاز کشور است
که جشن جمع آوری وسایل گرمایشی غیراستاندارد را برگزار می کند

مدیر کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان همدان:

رشد 222 درصدی
تعداد مدارس همدان در سال 97

فجر فاطمی گرامی بادچهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان همدان افتخار به گذشته، امید به آینده


