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مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

 همدان مرکز انتقال زائران اربعین 5 استان است
 همزمان با سال تحصیلی جدید؛

2 هزار بسته آموزشی و نوشت افزار در مدارس همدان توزیع شد
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همدان

 در 6 ماه نخست امسال ؛

 همدانی ها 530 هزار تماس
 با پلیس داشتند

 فرمانده انتظامی اســتان همدان گفت: مردم 
اســتان همدان در شش ماه امســال حدود 530 

هزار تماس با پلیس داشتند.
خبرنگار جام جم همدان: ســردار بخشعلی 
کامرانــی صالح در نشســت خبری به مناســب 
فرا رســیدن هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: این 

هفته با شــعار پلیس هوشــمند امین مردم آغاز 
و 160 برنامــه در این هفته برای گرامیداشــت 
هفته و ارایه خدمات بیشتر به مردم مانند افزایش 
زمان صــدور گواهینامه، راهپیمایــی خانوادگی 
عاشورائیان، یاداواره 330 شهید نیروی انتظامی، 

صبحگاه مشترک و غیره خواهیم داشت.

همدان توانایی افزایش 
بهره وری کافی از آب

 و خاک را دارد
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مدیرکل کمیته امداد استان مطرح کرد؛

مردم همدان؛ یاریگر دانش آموزان 
نیازمند 

آغاز به کار هفدهمین نمایشگاه
گل و گیاه و گیاهان دارویی

 در همدان

مدیر مخابرات منطقه همدان خبر داد؛

 حذف قبض کاغذی مخابرات
34 از مهر امسال 2

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

همدان؛ میزبان جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
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نانو جایگزین قوی ایزوگام
  عایق انواع نما و دیوار 

  عایق انواع حمام و دستشویی
  عاق انواع پشت بام

  موزائیک و سرامیک شده
  عایق انواع بالکن رنگی و نامرئی

0918    مهندس احمدی 585 7101

 سه شنبه 16 مهر 1398  شماره 5498

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در

استان همدان

معاون راهداری استان مطرح کرد؛
اجرای طرح ابرار و آسفالت ریزی 

راه های روستایی 
 

معاون راهداری اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان همدان از اجرای آسفالت راه های 

روستایی استان در قالب طرح ملی ابرار خبر داد.
 خبرنگار جام جم همدان: حمید پرورشی خرم 
با تأکید بر اینکه آباداني و توســعه روســتاها نقش 
بسیار مهمي در توسعه و شکوفایي تولید ملي دارد، 
افزود: طــرح ملی ابرار به منظور آســفالت را ه های 
روستایی در اســتان وارد مرحله عملیاتی شده و در 
قالب این طرح قرار اســت ۲1 کیلومتــر از راه های 
روستایی استان آسفالت شود.وی تاکید کرد: اکنون 
همه راه های ارتباطی روســتا های بــا بیش از ۲0 
خانوار استان آسفالت شــدند و در این طرح ابرار راه 
ارتباطی تعدادی از روســتا های با جمعیت کمتر ۲0 
خانوار استان آسفالت می شود. پرورشی خرم گفت: 
اکنون این طرح در راه های اولویت دار روســتا یی 5 
شهرستان استان مانند روستای قشالق شهرستان 
فامنین، روســتای هادی آباد شهرســتان نهاوند، 
روستای دمورچی شهرستان رزن، روستای سیاه گله 
شهرستان اسدآباد و روستای تکمه داش شهرستان 
همدان در دست اقدام است. معاون راهداری استان 
همدان ادامه داد: تاکنون عملیات زیرســازی این 
روستا ها با دو و نیم میلیارد تومان از محل اعتبارات 
ملی به اتمام رسیده و به زودی نیز آسفالت آن انجام 

می شود.
حمید پرورشی خرم اضافه کرد: بقیه روستا های زیر 
۲0 خانوار استان نیز در دستور کار این طرح است که 
با تأمین اعتبار آسفالت می شوند. این مسئول با بیان 
اینکه عملیات مربوط به اجرای طرح ابرار به شکل 
امانی و با بهره گیری از امکانات این اداره کل انجام 
می شود، بیان کرد: برای اجرای این طرح ۴0 نفر از 
همکاران و 30 دستگاه از ماشین آالت این اداره کل 

فعالیت دارند.

خبــر
در 6 ماه نخست امسال؛ 

 همدانی ها 530 هزار تماس با پلیس داشتند
 فرمانده انتظامی اســتان همدان گفت: 
مردم استان همدان در شــش ماه امسال 

حدود 530 هزار تماس با پلیس داشتند.
خبرنــگار جام جم همدان: ســردار 
بخشــعلی کامرانــی صالح در نشســت 
خبری به مناســب فرا رسیدن هفته نیروی 
انتظامی اظهار کــرد: این هفته با شــعار 
پلیس هوشــمند امین مردم آغاز شــد و 
160 برنامه در این هفته برای گرامیداشت 
هفته و ارایه خدمات بیشــتر به مردم مانند 
افزایش زمان صدور گواهینامه، راهپیمایی 

خانوادگی عاشورائیان، یادواره 330 شهید 
نیروی انتظامی، صبحگاه مشترک و غیره 

خواهیم داشت.
فرمانده انتظامی استان همدان، همچنین 
از کشف 1۲۴ میلیارد تومان کاالی قاچاق 
۲ فصل نخست امســال در استان خبر داد 
و بیان کرد: 10 پرونده از کاالی مکشوفه 
در این مدت بیش از 100 میلیو ن تومان و 
۲0 پرونده هم بیش از 500 میلیون تومان 

ارزش داشته است.
 ســردار کامرانی صالح تاکید کرد: 18 باند 

ســارقان در این مدت در استان متالشی 
شد که غالب مجرمان هم غیر بومی بودند 
و در سرقت منزل، خودرو و موتور سیکلت 

دست داشتند.
 فرمانده انتظامی اســتان همــدان افزود: 
پلیس استان همدان در این مدت همچنین 
توانست با انهدام ۴1 باند توزیع مواد مخدر 

بیش از 3 تن انواع مخد را کشف کند.
 وی افزود: در این کشفیات بیش از 5 هزار 
معتاد و توزیع کننده دستگیر و 50 دستگاه 
خودرو و ۲7 دســتگاه موتور ســیکلت هم 

توقیف شد.
سردار کامرانی صالح اظهار کرد: در 6 ماه 
نخست امسال برای شنیدن صحبت های 
مردم در پلیس 197 دوازده جلسه مالقات 
عمومی داشــتیم که دراین مدت مردم به 
صورت چهره به چهــره در قالب 600 نفر 
مشکالت و خواســته خود را با فرماندهان 

نیروی انتظامی استان مطرح کردند.
وی ادامــه داد: در هفته نیــروی انتظامی 
امســال در اســتان کــه با شــعار پلیس 
هوشمند امین مردم نامگذاری شده است 

160 برنامه اجرا خواهد شــد که 90 برنامه 
در مرکز اســتان اجرایی خواهد شد که از 
جمله ایــن برنامه ها برگــزاری صبحگاه 
مشــترک، راهپیمایی عمومی و خانوادگی 
عاشورائیان، همایش طالیه داران ترافیک 
و غبارروبی و عطر افشــانی مزار شــهدا و 

مانند آنست.
 فرمانده انتظامی اســتان همدان افزود: در 
6 ماه نخست امسال مرم استان همدان با 
پلیس 110 استان 530 هزار تماس گرفتند 
که در مقایسه با سال قبل 5 درصد افزایش 

دارد در این مدت همچنین ۴۴ هزار پرونده 
هم تشکیل شده است که از مجموع جرایم 
اســتان حدد 75 درصد جرایــم خرد بود و 

جرایم خشن در استان کاهش دارد.

 همزمان با سال تحصیلی جدید؛

2 هزار بسته آموزشی و نوشت افزار در مدارس همدان توزیع شد

 مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان همدان گفت: همزمان با آغاز سال 
تحصیلی ۲ هزار بسته آموزشی و نوشت افزار 
بیــن دانش آموزان کمتر برخــوردار همدان 

توزیع شد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان همدان محمد مهدی 
شــهیدی افزود: این وســایل آموزشــی و 
نوشت افزار در دبســتان حر شهرک ولیعصر 
همدان توزیــع شــد، هزینه بســته های 
نوشت افزار نیز از منابع ناشی از صرفه جویی 
چاپ قبض های برق تامین شــده اســت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 

همدان ادامه داد: شرکت های توزیع نیروی 
برق اقدام مناســب برای حذف قبض های 
کاغذی انجام دادند که با ایجاد صرفه جویی 
هزینه های این حوزه نوشــت افزار مورد نیاز 
دانش آموزان تامین و همزمان با آغاز ســال 
تحصیلی در حاشــیه شــهر و مناطق کم 

برخوردار توزیع می شود.

رئیس هیات مدیره شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان با اشــاره به برنامه ریزی های 
شــرکت توانیر بــرای توزیع بســته های 
آموزشی و نوشت افزار همزمان با بازگشایی 
مدارس در کشور با مشــارکت و همکاری 
شرکت های توزیع، گفت: در استان همدان 
نیز ۲ هزار بســته بــا هزینــه 100 میلیون 

تومان تهیه و بسته بندی شد که با همکاری 
آموزش و پرورش در مدارس توزیع می شود.

وی ادامه داد: همچنین 15 هزار و 500 بسته 
نیز توسط شرکت های پرداخت الکترونیک 
)PSP( تامین و به شرکت توزیع تحویل  تا به 

دانش آموزان اهدا شود.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان همدان عنوان کرد: ایــن برنامه به 
صورت همزمان در همه شهرســتان های 
اســتان توســط مدیران برق با هماهنگی 
آموزش و پرورش اجرا می شود.شــهیدی با 
اشــاره به حذف قبض کاغذی بــرق ازآغاز 
ماه مهر امســال اظهار کــرد: در این حوزه 
اطالعات بیش از 95 درصد مشترکان برق 
استان جمع آوری شــده که از محل کاهش 
هزینه های آن، این بســته های آموزشی و 
نوشــت افزارها برای دانش آموزان حاشــیه 

شهر و روستاها تهیه شده است.

مدیرمخابرات منطقه همدان خبر داد؛

حذف قبض کاغذی مخابرات از مهر امسال

 مدیرمخابرات منطقه همدان گفت: با هدف حفظ محیط زیســت از ابتدای مهرماه 
امسال ارسال قبض کاغذی تلفن ثابت حذف وصورتحساب مشترکان تلفن با پیامک 

به تلفن به شماره همراه ثبت شده اطالع رسانی خواهد شد.
خبرنگار جام جم همدان: مهندس محمد علی گرزین افزود: مشــترکان برای 
اطالع از کارکرد تلفن ثابت و پرداخت هزینه آن می توانند از روش  های شــماره تلفن 
۲000 خطوط ثابت یا از کد # ۲0۲0* برای تلفن همراه اســتفاده کنند یا به تارنمای 
مخابرات در نشــانی www.Tci.ir مراجعه و با اکانت مرتبط وارد شــده و از خدماتی 
مانند ریز مکالمات و مصرف، پرداخت آســان قبض و فعالسازی سرویس های تلفن 

ثابت بهره مند شوند.

   مدیر کل آموزش  و پرورش استان همدان گفت: استان همدان همزمان با 
آغاز طرح مهر فقــط ۲00 نیرو کمبود معلم دارد همچنیــن همه مدارس نیز 

کالس بندی شدند.
 خبرنگار جام جم همدان: محمد پور داود، اظهارافزود: آموزش و پرورش 
استان همدان به دور از هر نوع سیاسی کاری اســت و استخدام نیز بر اساس 
ضوابط موجود در آموزش و پرورش اســت. وی با اشاره به اینکه تعداد کمبود 

نیروی آموزش و پرورش استان 700 نفر بود که باید بر اساس مجوز ها جذب 
شوند، ادامه داد: امســال با تدابیری که تاکنون موفق به جذب حدود 500 نفر 

نیرو شدیم و اکنون فقط ۲00 نفر کمبود نیرو داریم.
 پور داود بیان کرد: در سال تحصیلی 97-98 استان همدان در مناطق 19 گانه 
خود ۲85 هزار نفر دانش آموز در دوره هــای مختلف دارد از این تعداد 30 هزار 
دانش آموز دوره ابتدایی و برای بار اول تحصیل خواهند کرد.  مدیر کل آموزش 

و پرورش استان همدان، افزود: از تعداد ۲85 هزار نفر دانش آموز همچنین ۲5 
هزار نفر در مدارس غیر دولتی تحصیلی خواهند کــرد که آموزش و پرورش 

استان بر نحوه فعالیت این مدارس هم نظارت دارد.
 پور داود افزود: بر اساس قوانین تا پایان برنامه ششم توسعه در استان ها باید 15 
درصد از سهم آموزش، مدارس غیر دولتی به خود اختصاص دهند که اکنون 

این سهم 5 درصد است.

مدیر کل آموزش و پرورش همدان: 200 نفر نیرو در آموزش و پرورش استان کمبود داریم



AMIRAN  CARS

 موسسه اجاره خودرو بدون راننده 

امیران ݡکارز کرایه انواع اتومبیل خارجی و ایرانی
اجاره خودرو جهت ماشین 

عروس، مسافرت، مهمانی  و...

شرایط:
 فتوکپــی کارت شناســایی، مدرکــی دال بــر 
احراز محل ســکونت، 10% قیمت خودرو به 
صورت ودیعه یک برگ چک یا سفته به مبلغ 
کل خــودرو جهــت ضمانــت امضاء قــرارداد 

موسسه  و تحویل خودرو

نشانـی: میـــدان بار مهدیـــه
پشت نمایشگاه بین المللی

09188154729
09189114024

تحویل خودرو درب منزل یا محل کار 
شما امکان پذیر می باشد.

تولید کننــده انــواع کابینت هــای pvc صــد در صد 
ضد آب با ضمانتنامه بدون قید و شرط یک ساله

گروه تولیدی

ش  ر  آ

  www.arashpvccabinet.com
  @a r a s h p v c c a b i n e t s
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3 ضمیمه رایگان 
روزنامه در

استان همدان

 مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان همدان خبر داد؛

 نوسازی پایگاه امداد جاده ای گردنه اسد آباد
 مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان از 
نوســازی پایگاه امدادی جمعیت هالل احمر استان 

همدان در گردنه اسدآباد خبر داد.
 بهروز کارخانه ای با اشــاره به این کــه این پایگاه 
قدیمی بود، افزود: این ساختمان با افزایش زیر بنا و 
امکانات نوسازی و بهره برداری شد هدف نیز تامین 
امکانات بیشتر برای فصل زمستان و خدمات رسانی 

بیشتر در مناسبت ها به خصوص اربعین بوده است.
وی ادامه داد: پایــگاه امداد و نجــات هالل احمر 
همدان در گردنه اســدآباد بزرگترین پایگاه امدادی 
غرب کشور اســت که توانایی امداد رسانی به تعداد 
قابل توجهی از شــهروندان را در فصل زمســتان و 

سایرفصول دارد.
مدیرعامل جمعیت هــالل احمر همدان همچنین با 
یاد آوری اینکه امداد گران پایگاه خیر آباد تویسرکان 
قبال خدمات خود را در کانکســی که نصب شده بود 
به مردم ارایه می دادند، افــزود: پایگاه امداد جاده ای 
خیرآباد تویســرکان نیز تکمیل وبهره برداری  شده 
اســت؛ همچنین یک مجتمع فرهنگی و ورزشــی 
با هزینه 33 میلیارد ریال با اهداف بشــر دوستانه و 

توجه به جوانان در تویسرکان ساخته شده است. 
کارخانه ای بیان کرد: ســاخت پایگاه امداد جاده ای 

آورزمان مالیر نیز آغاز شده است برای آغاز ساخت 
این پایگاه قطعه زمینی به مساحت5 هزار متر توسط 
یکی از خیران اهدا شــده اســت کــه در این زمین 

ساختمانی با زیر بنای 1۲0 متر ساخته خواهد شد.
همچنین دراین زمین انبار مــورد نیاز هالل احمر و 
تولید و بسته بندی محصوالت متناسب انجام خواهد 
شــد که در آمد حاصل از آن برای امور بشر دوستانه 
هزینه می شود. گفتنی اســت، جمعیت هالل احمر 
اســتان همدان 1۲ پایگاه امداد جاده ای ثابت، یک 
پایگاه امداد هوایی، یک پایگاه امداد کوهســتان و 

یک تیم واکنش سریع دارد.

همدان؛ میزبان جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان 
گفت: بیش از 300 اثر از هنرمندان ۲9 کشور به 
دبیرخانه بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر 

کودک و نوجوان همدان ارسال شده است.
خبرنــگار جام جــم همــدان: احمدرضا 
احســانی افزود: 8۲ اثر مربوط بــه بخش کودکان، 
50 اثر بخش نوجوانان، 66 اثــر بخش خیابانی،۴8 
اثر بخش خردســاالن و57 اثر نیز مربوط به بخش 
نمایشنامه نویسی است؛ مقایســه آثار ارسالی با دوره 

قبل نشــان می دهد که تعداد آثار ارسالی ۲0 درصد 
افزایــش دارد.وی با یاد آوری این کــه هنرمندان از 
این دوره جشنواره استقبال مناســب دارند، افزود: 
برگزار کنندگان جشنواره در قالب کمیته های مرتبط 
چندگانه تالش وافری برای افزایش رضایت اهالی 
هنر و کودکان و نوجوانان در جشنواره دارند. گفتنی 
است همدان بیست و ششمین جشنواره بین المللی 
تئاتر کودک و نوجوان را 16 تا ۲1 آبان ماه امســال 

برگزار می کند.

مدیرکل کمیته امداد استان مطرح کرد؛

مردم همدان؛ یاریگر دانش آموزان نیازمند 
 مدیــرکل کمیته امداد اســتان همــدان گفت: 
همزمان با آغاز تحصیلی یکبار دیگــر مردم خیر  و 
نیک اندیش همدان دست یاری به نیازمندان دادند و 

به دانش آموزان با مهر ورزی خود کمک کردند.
به گــزارش جام جــم همــدان پیمــان ترکمانه 
افــزود: مردم همدان بــا حضور با شــکوه خود در 
جشن عاطفه ها یکبار دیگر دســت باسخاوت خود 
را برای یاری به دانش آموزان نیازمند گشودند و به 
ادامه تحصیل 1۲ هــزار و ۴50 دانش آموز در 600 

مدرسه استان کمک کردند. 
مدیــرکل کمیتــه امداد اســتان همــدان بابیان 
اینکــه مرحله دوم جمــع آوری کمک های خیران 
و نیکوکاران بــرای دانش آمــوزان نیازمند تحت 
حمایت با شــعار »بارنگ مهر، رؤیایی را بسازیم« 
و در قالب شور عاطفه ها در مدارس استان همدان 
برگزار شد، اظهار کرد: 1۲ هزار و ۴50 دانش آموز 
تحت حمایــت کمیته امداد نیازمنــد کمک مردم 

نیکوکار همدان هستند.

وی افزود: بیــش از ۲00 هزار پاکــت مهربانی از 
طریق ســازمان دانش آموزی و با همکاری انجمن 
اولیاء و مربیان و به  منظور نهادینه شــدن فرهنگ 
خیر و احسان، نوع دوستی و کمک به همنوعان در 
600 مدرســه از ابتدای مهرماه توزیع شده که دهم 

مهرماه جمع آوری شد.
وی گفت: هدایا با مســئولیت مدیــران و اولیای 
مدرســه و با نظارت کمیته امداد بین دانش آموزان 

نیازمند توزیع می شود.
ترکمانه عنوان کرد: مرحله اول جشــن عاطفه ها 
شهریورماه سال جاری در پایگاه های کمیته امداد 
برگزار و کمک هــای مردمی بین دانــش آموزان 

نیازمند توزیع شد.
وی همچنیــن در بخش دیگری از ســخنان خود 
با اشــاره به اینکه 11۲3 شــغل از محل پرداخت 
تسهیالت برای مددجویان ایجادشده است، گفت: 
130 شــغل نیز از طریق کارشناسان کاریابی برای 

مددجویان ایجاد شد.

ترکمانه ادامه داد: برگــزاری آموزش های رایگان 
فنی وحرفه ای، ایجاد اشــتغال بــرای مددجویان 
جویــای کار و دارای توانایی، پرداخت تســهیالت 
اشتغال زایی و اعمال نظارت های تخصصی و فنی 
بر طرح های اشــتغال مددجویان توســط ناظران 
متخصص، گام های اصلی برای توانمندســازی و 
خودکفایی مددجویان تحت حمایت این نهاد است.

مدیرکل کمیته امداد اســتان همدان بابیان اینکه 
یک هزار و 1۲3 مورد اشــتغال از ابتدای ســال در 
اســتان برای مددجویان تحت حمایت ایجادشــده 
اســت، گفت: ۲6 میلیــارد و 796 میلیــون تومان 
تسهیالت قرض الحسنه در این زمینه پرداخت شده 
است.ترکمانه گفت: ۴86 شــغل از طریق پرداخت 
7 میلیارد و 95 میلیون تومان تســهیالت از محل 
منابع صندوق قرض الحســنه امداد والیت و 637 
شــغل از طریق پرداخت 19 میلیارد و 701 میلیون 
تومان تسهیالت قرض الحسنه از محل منابع بانکی 

ایجادشده است.

مدیرکل کمیته امداد اســتان همدان به بیشترین 
فرصت های شــغلی ایجادشده در اســتان همدان 
اشــاره کــرد و اظهار داشــت: ۴51 مــورد از این 
مشــاغل در زمینة دام پروری و ۴08 مورد در زمینة 

فعالیت های صنفی و خدمات بوده است.
ترکمانــه بابیان اینکــه 35۴ مــورد از طرح های 
اجراشده در ســال جاری در شــهرها و 769 مورد 
در روستاهای اســتان همدان بوده است، افزود: 30 
هزار و ۲09 مورد نظارت نیز توســط کارشناســان 
حوزه خودکفایی بــرای راهنمایی به موقع مجریان 
طرح های اشتغال و همچنین جلوگیری از انحراف 

طرح ها صورت گرفته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

 همدان مرکز انتقال زائران اربعین 5 استان است
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
همدان گفت: بر اســاس دســتور العمل کشوری و 
هماهنگی ستاد اربعین کشور، همدان نقطه تجمیع 
و توزیع انتقال و جابه جایی برگشت زائران 5 استان 

کشور از عراق تعیین شده است.
مصطفــی پناهنده در نشســت خبری به مناســب 
بیان نحوه آمادگی همدان بــرای اجرای این طرح 
اظهار کرد: در ورودی شــهر همدان از سمت جاده 
کرمانشــاه فضایی برای توقف موقت اتوبوس هایی 
کــه از مرز های مهران و خســروی بر مــی گردند 

آماده سازی شده است. 
 وی افــزود: در این مکان همه امکانــات مورد نیاز 
توقف و جابه جایی زائران بعد از برگشــت از مراسم 

اربعین در عراق مانند سرویس بهداشتی، نماز خانه و 
استراحت موقت پیش بینی شده است و خدمات فنی 
نیز به اتوبوس هایی که زائران را به شهرهایشان باز 

می گرداند در پایانه انقالب همدان ارایه خواهد شد.
 پناهنده با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود امسال 
بیش از 3میلیون زائر برای حضور در مراسم اربعین 
عازم عراق شــوند ادامــه داد: در کشــور 1۲ هزار 
اتوبوس در ناوگان خدمات کشــوری حمل مسافر 
فعال اســت که از این تعداد حدود 8 هزار دســتگاه 
اتوبوس برای انتقــال و جابه جایی زائران اختصاص 
داده شده است و بازگشــت ۲ مرحله ای است یک 
مرحله زائران از مرز ها به همدان منتقل و ســپس از 
این اینجا به اســتان هایی که همدان معین آنهاست 

منتقل می شوند.
 وی استان هایی که همدان به آنها خدمات اتوبوسی 
ارایه خواهد کرد را ســمنان، زنجان، خراسان های 
رضوی، جنوبی و شمالی نام برد، افزود: تاکنون یک 
میلیون و 300 هزار برای ســفر به عراق در سامانه 
سماح ثبت نام کردند که از این تعداد 30 هزار و 300 
نفر مربوط به استان همدان است که البته این خارج 
از تعداد زائرانی است که با خودروی شخصی به این 

سفر معنوی عازم می شوند. 
 مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جــاده ای اظهار 
کرد: از شــهروندان اســتان همدان تقاضا داریم، 
در بازه زمانی ۲۴ تا ۲9 مهر مــاه که پیک عزیمت 
زائران به عراق است از ســفر غیرضروری اجتناب 

کنند یا برای ســفر از مینی بوس ها و ســواریهای 
موجود در ناوگان اســتفاده کنند چرا که در این بازه 
زمانی اولویت ناوگان اتوبوسی استان با جابه جایی 
و انتقال زائران اربعین اســت که از مــرز در حال 

بازگشت هستند.

صدور پروانه زنده گیری سهره طالیی آغاز شد
 مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان 
همدان از آغاز صدور پروانه زنده گیری سهره 
طالیی با تــور در ســال جاری خبــر داد.  
خبرنگار جــام جم همدان: محســن 
جعفری نژاد اظهار کرد: در راستای حمایت از 
جوامع محلی که معیشت آنها به بهره برداری 
از حیات وحش وابسته است و با هدف جلب 

مشارکت آنها در راستای همکاری با حفاظت 
محیط زیســت اســتان جهــت حفاظت و 
بهره برداری پایدار از اجزای تنوع زیســتی با 
رعایت قوانین و مقررات صید و شــکار این 

پروانه صادر می شود.
وی با اشــاره به شــرایط و ضوابط مندرج در 
دســتور العمل صدور این پروانــه اظهار کرد: 

مدت اعتبــار پروانه از تاریخ صــدور تا پایان 
بهمن ماه سال جاری می باشد و پروانه صادره 
غیرقابل انتقال به غیر بوده و ملصق به عکس 

متقاضی می باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان 
با بیان اینکه تعداد مجاز زنده گیری 10 قطعه 
در هر سفر است، تصریح کرد: این پروانه صرفًا 

برای افرادی صادر می شــود که از این طریق 
امرار معاش می کنند.

 وی ادامه داد: پروانه انتفاعی زنده گیری سهره 
طالیی با تور فقط در محدوده شــکارگاه های 
آزاد اســتان برابر تقسیمات کشــوری دارای 
اعتبار است و استفاده از سایر ادوات زنده گیری 
و روش ها ممنوع است. جعفری نژاد یادآور شد: 

تعداد روزهای مجاز زنده گیری دو روز پایانی 
هفته )چهارشنبه و پنجشنبه( است.

وی خاطرنشــان کرد: دارنــده پروانه موظف 
اســت تعداد پرندگان زنده گیری شده در هر 
ســفر و محل صید آنهــا را در مجموع طول 
فصل در قالب جدولی بــه اداره کل حفاظت 

محیط زیست همدان اعالم کند.

خبــر
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چــراغ روی تو را شــمع گشــت پروانه 
مــرا ز حال تو بــا حال خویــش پروا نه
خرد کــه قید مجانین عشــق می فرمود
حافظبه بوی ســنبل زلــف تو گشــت دیوانه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

 همدان توانایی افزایش بهره وری کافی از آب و خاک را دارد
 رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان همدان گفــت: بهره برداران 
بخش کشــاورزی اســتان همدان با 
تجربه و تخصصی کــه تلفیق کردند 
توانایی خــود را در افزایش بهر ه وری 
آب و خــاک بــرای تولیــد در حوزه 

کشاورزی اثبات کردند.
خبرنــگار جام جــم همدان: 
منصــور رضوانــی جــالل در آئین 
شکر گزاری ســیب درختی روستای 
دورنیان شهرستان رزن، اظهار کرد: 
اکنون در مزرعه ای حضور داریم که 
دانــش و تجربه را ادغام و توانســته 
بهــره وری تولیــد ســیب درختی را 
افزایــش دهــد و در برهــه ای هم 
اشــتغال برای ۲00 تا 500 نفر ایجاد 

کرده است.
 وی با اشــاره به اینکه باغ شیخلر در 
رزن یکی از باغ هــای موفق در تولید 
ســیب درختی با نژاد هــای مختلف 
اســت، افزود: باید کشــاورزی را به 
صورت زنجیره اجرا کرد در باغ شیخلر 
تا حدودی تولید و نگهداری محصول 
در سردخانه اجرا شده اســت اما باید 
برای فر آوری محصول هم بیندیشند 
که جهاد کشــاورزی اســتان هم با 

اختصاص تسهیالت حمایت می کند.
 رضوانــی جــالل تاکیــد کــرد: 
بهره برداران بخش کشاورزی استان 
همدان توانایی خــود را در بهره وری 
از آب و خاک در تولید محصول اثبات 
کردند و اکنــون در اســتان همدان 

۴00 هــزار تن انگــور، 1۲5 هزار تن 
سیب زمینی و غیره برداشت می شود. 
استان همدان کشــاورزان پیشرویی 
دارد که در هر هکتار توان برداشــت 
150 تن را دارنــد در حالیکه در همان 
محصــول میانگین کشــوری خیلی 
پایین تر از این حد است)18 تا 19تن(.

وی ادامــه داد: بــه عنــوان مثال در 
شهرســتان مالیر ۲۲ تن انگور در هر 
هکتار برداشت می شود یا تولید کننده 
نمونه کشــوری داریم که 117 تن در 
هرهکتار برداشــت دارد. کــه اثبات 
کننــده توانایی بهره بــرداران بخش 

کشاورزی استان است.
 رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
استان همدان گفت: در باغ شیخلر از 

روش آبیاری نوین و پایه رویش برای 
تولید استفاده شــده است تا حدود 50 

هکتار باغ سیب متراکم ایجاد شود.
شهرســتان رزن بیش از یــک هزار 
هکتار باغ ســیب درختی دارد. سیب 
درختــی چهارمین محصول اســتان 
به لحاظ وســعت ســطح زیرکشت 

محسوب می شود.
وی همچنیــن در جشــنواره آلــوی 
اسد آباد با اشــاره به اینکه آلو یکي از 
مهمترین محصوالت باغي اســتان 
همدان اســت گفت: براین اســاس 
سرانه تولید آلو در اســتان همدان 9 
کیلوگرم اســت که این میزان 3 برابر 

سرانه تولید آلو در کشور است.
رضواني جالل افــزود: 77 هزار و 58 

هکتار باغ در اســتان همــدان وجود 
دارد که از این مقــدار ۲ هزار و 139 
هکتار باغ آلو است این باغ ها در همه 
نقاط اســتان وجود دارد شهرســتان 
تویسرکان با 586 هکتار، فامنین با11 
هکتار به ترتیب بیشــترین و کمترین 
مســاحت باغ آلو دارند و شهرســتان 
اسدآباد با ســرانه تولید 18 کیلوگرم 
بیشترین ســرانه تولید آلوی استان و 

کشور دارد

وی گفت: اســتان همدان رتبه پنجم 
کشــور در حوزه تولید آلــو را دارد که 
سال قبل اســتان همدان 15 هزار و 
995 تن تولید آلود داشــت و امسال 
نیز پیش بیني برداشت 18 هزار و 936 
تن داریم. عمده ارقام آلوی استان نیز 
آلوی بخارا،آلوی قطــره طال، آلوی 
سیاه و آلوي ســانتروزا است آلو بخارا 
بیش از 60 درصد تولید اســتان را در 

این حوزه شامل می شود.

مشاهده پلیکان 
پاخاکستری در همدان 

 پلیکان پا خاکســتری که از نادر 
پرنده های آســیب پذیر در تاالب آق 
گل استان همدان مشاهده و تصویر 

آن ثبت شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی اداره 
کل حفاظت محیط زیســت استان 
همدان؛ در بازدید مدیرکل و معاون 
فنی حفاظت محیط زیســت استان 
همدان از تــاالب آق گل پلیکان پا 
خاکســتری با طول حــدود 160تا 
180 ســانتی متر کــه از بزرگترین 
گونه پلیکان ها اســت و در ضمیمه 
کنوانســیون منع تجارت بین المللی 
گونه های در معرض انقراض معرفی 
شــده اســت دارای ارزش حفاظتی 

است.
از عوامل اصلی تهدید زیســت این 
پرنــده در مقیاس بیــن المللی می 
توان از دست دادن، تخریب و تغییر 
کاربری زیســتگاه ها، شــکار برای 
تجارت سنتی منقار، نا امنی ناشی از 
فعالیت های صیادی و گردشــگری، 
کاهــش منابــع غذایی ناشــی از 
بهره بــرداری بیش از حــد از ذخایر 
ماهیان، مســمویت ناشی از آلودگی 
آبها و برخورد با خطــوط انتقال برق 

را نام برد.
زیستگاه این گونه پلیکان دریاچه ها 
و تاالب هــای بــزرگ و کم عمق 
در حاشیه بدون پوشــش گیاهی و 

آب های ســاحلی دارای پناه است؛ 
پلیکان پا خاکســتری فقط از ماهی 
تغذیه و تک زوجی زیســت می کند 
و آشــیانه اش را با توده ای حجیم از 
نی ها، شاخه ها و برگ های گیاهان 
و گاهــی همــراه با قلوه ســنگ ها 

می سازد.

منطقه شــکار ممنوع تاالب آق گل 
حدود 830 هکتار وســعت دارد و در 
حد فاصل اســتان هــای همدان و 
مرکــزی در فاصلــه ۲0 کیلومتری 
شــمال شــرقی مالیر قرار گرفته و 
تاکنون ۴6 گونــه از پرندگان ایران 
در تاالب آق گل مشاهده شده است.

رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان: 

 همدان به 3 ایستگاه آتش نشانی نیاز دارد
 رئیس آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی همدان گفت: اکنون شــهر 
همدان 10 ایســتگاه آتش نشانی 
دارد که برای شهر کفایت می کند 
اما برای رســیدن به سرانه خدمات 
متناســب باید 3 ایستگاه دیگر هم 

بهره برداری شود.
خبرنگار جام جــم همدان:  
محمد رضــا بیاناتــی در نشســت 
خبری به مناســبت فرا رســیدن 7 
مهر روز ملی آتش نشانی و خدمات 
ایمنــی در ســالن اجتماعات تاالر 
قر آن همدان اظهار کرد: بر اساس 
سرانه و به تناسب هر 50 هزار نفر 
جمعیت شــهرها باید یک ایستگاه 
آتش نشانی و خدمات ایمنی داشته 
باشــند که برای جبران 3 ایستگاه 
دیگر برای سال 97 و 98 تقاضای 
ایجــاد و راه اندازی ۲ ایســتگاه را 

داشتیم.
یــن  ا ز  ا یکــی  فــزود:  ا وی   
ایســتگاه ها در بلوار فــرودگاه با 
6 هزار و 300 متــر زمین برای ۴ 
اســتقرار پیش بینی و تملک شده 
است همچنین ایســتگاه دیگر در 
بین النهرین همدان مســتقر است 
و باید ساختمان اســتاندارد برای 
آن ساخته شــود. برای بافت بازار 
هم یک ایستگاه با پمپ های قابل 
حمل در نظر گرفتیم که مابقی نیاز 
بازار هــم از شــیر های هیدرانت 
نصب شــده و فعال تامین خواهد 

شد.
بیاناتی با اشــاره به اینکه در 6 ماه 
نخست امســال بیش از 88 هزار 
تماس با مرکــز فرماندهی هدایت 
نیرو های آتش نشانی همدان برای 
دریافت خدمات برقرار شده است، 

گفت: با کمال تاســف از این تعداد 
تماس 71 هزار و ۴33 مورد تماس 
مزاحم اســت کــه 75 درصد این 
تماس ها مرتبط به کودکان است؛ 
بخش عمده تماس ها هم توســط 
تلفن همراه بود که بــا هماهنگی 

اپراتور ها قطع شدند.
رئیــس آتش نشــانی و خدمــات 
ایمنی همدان افزود: وضعیت بازار 
و برخی مراکز تجــاری همدان به 
لحاظ ایمنی مناسب نیست و بارها 
به عنوان دستگاه ناظر این مشکل 
را به مســئوالن منعکس کردیم. 
در هفتــه آتش نشــانی و روز ملی 
آتش نشــانی هم تقدیر و تشکر و 
ارتقــای نیرو هــای آتش نشــانی 
همــدان، برگزاری مانــور امداد و 
نجات از ارتفــاع در میدان مرکزی 
شــهر همدان، صبحگاه مشترک، 
رژه نــاوگان آتش نشــانی، تجلیل 
از خانواده شــهدای آتش نشــانی 
همدان و غیــره از برنامه های این 

هفته بود. 
همچنین در این هفته عضو گیری 
نیرو های افتخاری آتش نشــان را 
از شــهروندان داریم که برای امور 
آموزشی پیشگیری و غیر عملیاتی 

استفاده می شوند.

خبــر

آغاز به کار هفدهمین نمایشگاه گل و 
گیاه و گیاهان دارویی در همدان

نمایشــگاه های  مدیرعامــل   
بین المللی همــدان گفت: هفدهمین 
نمایشگاه گل و گیاه،گیاهان دارویی و 
ماهی های زینتی و دهمین نمایشگاه 
هدایا، کادو و یادگاری فعالیت خود را 1۴ 
مهر آغاز و تا 19 مهر ماه در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی اســتان 

همدان برقرار است.
 حمید گلی پور افزود: در این نمایشگاه از 
استان های همدان، آذربایجان شرقی، 
قم، اصفهان، قزوین، خراسان رضوی، 
سمنان، تهران، البرز، قم و مرکزی انواع 
گل و گیاه آپارتمانــی مانند کاکتوس، 
بنفشــه آفریقایی، خاک، کود، ســم و 
بذر، گیاهــان دارویی، معماری ســبز، 
تجهیزات گلخانه ای برای بازدید مردم 
آماده و غرفه آرایــی و همچنین راهکار 

تکثیر و پرورش ماهیــان زینتی نیز به 
بازدید کنندگان آموزش داده می شــود؛ 
در دهمین نمایشــگاه هدایا، کادو نیز 
یادگاری متنوع از سراســر کشور مانند 
صنایع دستی، مجسمه، تابلوهای تزئینی 
و باکس هــای نــوری و محصوالت 

فرهنگی و آموزشی وجود دارد.
وی اظهار داشــت: این نمایشــگاه 
با همکاری ســازمان های مردم نهاد 
دوستدار محیط زیســت برگزار شده 
اســت همزمان با برگزاری نمایشگاه 
نیز برنامه متنوع آموزشی توسط این 
نهادها اجرا خواهد شد و در روز پایانی 
نیز غرفه های برتر که مشخصه های 
زیســت محیطی را بهتر رعایت کرده 
باشند معرفی و هدایایی به آن ها اهدا 

خواهد شد.


