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تولید کننــده انــواع کابینت هــای pvc صــد در صد 
ضد آب با ضمانتنامه بدون قید و شرط یک ساله
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

معاون تاکسيرانی و حمل و نقل بار و کاالی شهر همدان مطرح کرد؛

خدمات نوین تاکسیرانی همدان
رئيس دانشگاه فنی و حرفه ای استان همدان:

دانشگاه  فنی و حرفه ای همدان در مسیر توسعه علمی و فنی گام های بلندی برداشته است
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همدان
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سرپرست مخابرات منطقه همدان مطرح کرد؛

 تدبیر مخابرات برای ارائه خدمات بهتر 
در فصل بارش

2

با حضور هنرمندان، مردم و مسئوالن:

پوستر جشنواره بین المللی 
تئاتر همدان رونمایی شد

2

بیشتر بخوانید

رئيس شورای انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق استان همدان:

اصالح و بهینه سازی شبکه های روستایی
رئیس شورای انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق 
اســتان همدان گفت: شــرکت توزیع نیروی برق استان 
همدان عزم جدی برای اصالح و بهینه سازی شبکه های 

روستایی دارد.
 خبرنگار جام جم همدان: محمد مهدی شــهیدی 
در جلسه شهرســتان نهاوند با اشاره به اقدام های اجرایی 
شــرکت برق در این شهرســتان، گفت: تأمین روشنایی 

مســیر دسترســی ســراب گیان به طول 4 کیلومتر با هزینه کرد 400 
میلیون تومان و تأمین روشنایی فضای داخلی سراب گیان با اعتبار 450 

میلیون تومان از اقدام های شاخص اجرا شده  در این شهرستان است.

وی گفت: 4.5 کیلومتر از شبکه های روستایی شهرستان 
نهاوند با هزینه کــرد یک میلیــارد و 250 میلیون تومان 
اجرا شده است، همچنین پنج دســتگاه ترانسفورماتور با 
ظرفیت یک هــزار کیلوولت آمپر بــرای افزایش 3 هزار 
و 400 مشترک جدید در ســطح شهرستان نهاوند نصب 
شده است. رئیس شورای انسجام بخشی مدیران صنعت 
آب و برق اســتان همدان عنوان کرد: برداشت اطالعات 
مشترکین شــهری در الیه های GIS با هزینه ای بالغ بر 200 میلیون 
تومان در شهرســتان نهاوند پایان یافته است  و در این شهرستان پست 

63 به 20 کیلوولت آمپر نهاوند 3 در دستور کار است. 

 رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
همدان مطرح کرد؛

فراخوان جذب 
عضویت دانشجویان 

جدیدالورود در 
هالل احمر

مدیرکل راهداری استان همدان:

همه راه های
 مواصالتی استان 

باز و تردد روان است

انتقال آب از سد کالن به مالیر 
نیاز مند تامین اعتبار است

2



شݠهر مسݡکن آســایــش
ما به تامین نیاز شما می اندیشیم        اطمینان در خرید               سرعت در فروش

با فایلینگ قوی و کادری مجرب و فعال در امر خرید ، فروش، رهن، اجاره و 
معاوضه ) باغ، زمین آپارتمان ویالیی و مغازه(

 آدرس دفتر : اسالمشهر، نبش عقیل ۲۰

مشاوره و خدمتگذار شما:   احمدی   ۰۹۱۸۵۴۷۲۰۷۰

فعالیت گسترده اینترنتی و تلفنی در مناطق: اسالمشهر، کوی کوثر، بابا طاهر ، جانبازان ، 
پاسداران ، شهرک الوند، فرهنگیان، مدنی بهشتی، مدرس 

همشــهریان و کاربران گرامــی میتوانند بــا عضویت در گــروه و کانــال تلگرامی ما جهــت ارائه و درخواســت امالک 
مورد نظر خود در هر نقطه از شــهر همدان از طریق تماس و پیامــک بدون اتالف در وقت با ما در ارتباط باشــند لذا 
سفارش شما توسط مشاورین با تجربه ما ثبت و فایل درخواستی در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و نتیجه به 

khane18@حضور اعالم خواهد شد.

ساعت تماس: 9 صبح الی 9 شب

 تنظیم انواع قرار دادهای ساختمانی و عمرانی
 اخذ و ثبت کد رهگیری ، مجوز ساخت و نقشه

 ارائه انواع طرح های ساختمانی با متد روز و نظارت در ساخت
ک کشوری  ثبت قرار دادهای عادی در سامانه امال

 کارشناسی /متراژ دقیق / قیمت گذاری
ک کلنگی مشارکت در ساخت / خرید امال

هتــل و تاالر مجــــلل سفــــــــــــــــــرا با ظرفیت پذیـــــرش
 500 مهمــــــــــــــــــان و دو تـــــــــــــــــاالر مجــــــــــــــــــــــزا
 آماده برگزاری مراسم همشــهریان محترم می باشد

کافــــــــی شــــــــــاپرسـتـــــــــــــــــــــورانتـــــــــــــــــــــــــــــــــاالرهـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مجموعه آب درمانی
ی، ماساژ سونا، جکوز

همدان، جاده کرمانشاه، فلکه مریانج، خیابان صنعت
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آتلیه معماری و طراحی داخلی پایتخت 
 عرضه مســتقیم کاغذ دیواری  پارکــت  کفپوش   ســنگ آنتیک  پرده
 طراحــی و اجــرای کنــاف و  ســقف کاذب   pvc  نقاشــی ســاختمان و

  انجام کلیه پروژه های عمرانی 

۰9۱۸  مالمیر  ۳۱۳ ۸9۷۷    _  ۳۸ ۲۵ ۵۳ ۱۲
دفتر اجرایی مهندسی : خیابان پاسداران پایین تر از ورودی شهید زمانی دکوراسیون پایتخت

طراحی تا اجرا
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ضمیمه رایگان 2
روزنامه در

استان همدان

مدیرکل راهداری استان همدان:
همه راه های

 مواصالتی استان 
باز و تردد روان است

مدیرکل راهداری  و حمل و نقل جاده ای 
اســتان همــدان گفــت: بــرای تامین 
ایمنی راه های استان 28گشت  راهداری به 
صورت مــداوم و شــبانه روزی در راه های 

مواصالتی استان مستقرند.
 خبرنگار جام جــم همدان: مصطفی 
پناهنده، افزود: با آغاز بارش  باران در استان 
در چند روز اخیــر بارندگی های مقطعی و 
سیل آسایی در برخی راه های استان همدان 

ثبت شده است.
وی با بیان اینکه در برخی ساعت ها، بارش 
آب در سطح جاده ها افزایش داشت، افزود: 
باال تریــن با ال آمدن ناشــی  از بارش ها در 
محور ارتباطی شیرین سو به قیدار گزارش 
شد که موجب محدودیت ترافیکی در این 

مسیر شد.
پناهنده تاکید کــرد: راهــداران با حضور 
شبانه روزی در مسیرهای ارتباطی استان، 
تالش مضاعفی برای باز نگه داشتن راه ها 
و ســهولت تردد کاربران جــاده ای دارندو 
راهداران آماده ارائه خدمات ویژه در زمان 

بارندگی هستند.
مدیرکل راهداری اســتان همدان، اظهار 
کــرد: روز های اخیــر محورهای اســتان 
بارش هــای پاییزی داتــش و اکنون تردد 
جاده ای بدون هیچ مشــکلی میسر است؛ 
هیچ مســیری به دلیل بارندگی در راه های 

استان مسدود نیست.
پناهنده گفت: از راننــدگان تقاضا داریم، از 
ســفرهای غیرضروری خود داری و قبل از 
انجام سفر ضروری، توســط سامانه 141 
از آخرین وضعیــت راه ها مطلع شــوند و 
در زمان ســفر به جد از توقف در حاشــیه 

روخانه ها و امتداد مسیر سدها بپرهیزند.

خبــر

با حضور هنرمندان، مردم و مسئوالن:

پوستر جشنواره بین المللی تئاتر همدان رونمایی شد
 پوســتر بیســت و ششمین جشــنواره 
بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با 
حضور نمایندگان مــردم همدان در مجلس 
شورای اســالمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان، مدیرکل آموزش و پرورش و 
جمعی از مســئوالن اســتانی و هنرمندان 
همدانــی در یکی از مدارس ابتدایی شــهر 

همدان رو نمایی شد. 
  خبرنگار جام جــم همدان: همدان از 
16 تا 21 آبان ماه میزبان برگزاری بیســت 

و ششمین دوره جشــنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان اســت؛ پوســتر این دوره 
جشــنواره توسط شــهرام عظیمی هنرمند 

همدانی طراحی شده است.
 در مراســم رونمایی از پوستر جشنواره دبیر 
جشنواره با اشاره به مهمان نوازی و مهربانی 
همدانی هــا گفت: از  جانــب همه کودکان 
همدان از کودکان و نوجوانان کشور دعوت 
رســمی برای دیدن آثار نمایشی جشنواره 
داشــت.مجید قناد با تاکید بر این که استان 

همدان و مسئوالن آن در 3 دهه اخیر برای 
افزایش ســطح کیفی و کمی نمایش های 
حاضر در جشنواره همه تالش خود را به کار 
برده اند افزود: باید از همه عوامل جشــنواره 
و هنرمندان شــرکت کننده در جشــنواره 
قدر دانی کرد و امیدواریم میزبان شایسته ای 

برای این دوره از جشنواره باشیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
همدان نیز در این مراســم با بیــان این که 
جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان یک هفته 

شادی و نشــاط را به خانواده های همدانی 
تقدیم مــی آورد افزود: جشــنواره متعلق به 
کودکان و نوجوانان است و از آنها درخواست 
می کنیم به همراه خانواده هایشــان از آثار 
این دوره از جشــنوار دیدن کنند.احمدرضا 
احســانی با یاد آوری برگــزاری 20 دوره از 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در 
همدان، افزود: همدان با شایستگی توانسته 
میزبان جشــنواره های فرهنگــی و هنری 
باشــد و برگزاری دوه دهه از جشنواره تئاتر 

کودک در همدان موید آنست. وی با اشاره 
به این که در جشنواره امســال میزبان 400 
میهمــان داخلی و خارجی هســتیم، اظهار 
کرد: در این دوره از جشنواره 52 اثر از ایران 
و 7 کشــور خارجی در هفت سالن همدان و 

ســالن های نمایش شهرستان ها به نمایش 
در می آید. آثار ارسالی امسال نیز درمقایسه با 
سال قبل 20 درصد افزایش دارد و همچنین  
20 نمایش خانگی نیز به صورت خیابانی در 

همدان اجرا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان:

انتقال آب از سد کالن به مالیر نیاز مند تامین اعتبار است
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
همدان، گفت: اجرای خط انتقال آب از سد کالن 

به شهر مالیر به 6 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
 خبرنگار جام جم همدان: منصور ســتوده 
با اشــاره به این که این طــرح تاکنون 85 درصد 
پیشــرفت کاری دارد، افزود:  طــول اجرای خط 
انتقال آب 38 کیلومتر اســت؛ امسال این طرح 7 
میلیارد تومان اعتبار داشت که تاکنون تخصیص 
نگرفته اســت. وی اظهارکرد: این طرح در قالب 

بخش های ساخت سد، اجرای خط انتقال و تصفیه خانه طراحی 
شــده اســت. تصفیه خانه را بخش خصوصی به صورت بی او 
تی آغاز کرده اســت و تاکنون 75 درصد پیشرفت کاری دارد و 
پیش بینی اتمام ساخت آن نیز امسال یا ابتدای سال آینده است. 

ستوده با اشــاره به این که 3 کیلو متر تا پایان اجرای خط انتقال 
باقی است، ادامه داد:  تاکنون برای اجرای این طرح 41 میلیارد 

تومان هزینه شده اســت، اجرای کل طرح  
نیز 54 میلیارد تومان هزینه دارد.

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
همــدان از افزایش 53 درصــدی بارندگی 
ســال آبی امســال گفت و افزود: از ابتدای 
مهر تاکنون 51 میلی متر بارش در اســتان 
همدان ثبت شــده اســت که در مقایســه 
بابارش های ســال قبل 53 درصد افزایش 
دارد. در آمار بلند مدت نیز در استان همدان 
1۹میلی متر بارش به ثبت رسیده اســت که بارش های امسال 

نسبت به بلندمدت نیز 171 درصد افزایش دارد.
وی بیشترین مقدار ثبت بارش سال آبی امســال را مربوط به 
بارش 66 میلی متر ایســتگاه خمیگان )رزن- قهاونده( اعالم 
کرد و گفت: رتبه بعدی نیز با 60 میلی متر مربوط به ایســتگاه 

سد اکباتان و دشت همدان-بهار است.

سرپرست مخابرات منطقه همدان بيان کرد؛

 تدبیر مخابرات برای ارائه خدمات بهتر در فصل بارش
سرپرســت مخابرات منطقه همــدان، گفت: با 
تدبیری که تابســتان امســال در روند فنــی ارایه 
خدمات مخابراتی استان داشــتیم، ایجاد خرابی در 

فصل بارش را پیشگیری کردیم.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان، 
محمد علی گرزین، افزود: همه ســاله با آغاز فصل 
بارندگی، گزارش قطعی هــای مکررتلفن ثابت به 
دلیل ایجاد نقص فنی گزارش می شــد که امسال 

تدبیر پیشــگیرانه ای را به کار بردیم که بــه بهبودی خدمات در 
فصل بارش ها منجر خواهد شد.

  وی در توضیح این روند فنی اصالحات مخابراتی در اســتان، 

اظهار کرد: تابستان امســال با تالش همکاران 
بخــش فنی مخابــرات منطقه همدان)شــبکه 
کابل وهوایی( وتاکید بر بازســازی ونوســازی 
خطوط کابــل وهوایی، خرابی ناشــی از اتصال 
خطوط مخابراتی اســتان براثر نفوذ آب وباران 
را بــه پایین ترین حد ممکــن ودربعضی مناطق 
به صفر کاهش دادیم. وی ادامــه داد: در فرایند 
بازسازی ونوســازی وســیع در حوزه مخابرات 
منطقه همدان کابل های ناقص و قابل نفوذ ترمیم شد و در حد 
قابل مالحظه ای خرابی های ناشی از بارش ها را در فصل سرد و 

کاهش خواهد داد.

 رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان همدان مطرح کرد؛

فراخوان جذب عضویت دانشجویان جدیدالورود در هالل احمر
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
همــدان از فراخوان جــذب کانون های 
دانشجویی شهرستان همدان همزمان با 

شروع سال تحصیلی خبر داد.
 خبرنگار جام جــم همدان: جالل 
نانکلی گفت: اعضای کانون دانشــجویی 
دانشگاه آزاد اســالمی ایستگاه سالمت 
و آموزش امداد وکمک هــای اولیه برای 
آشــنایی دانشــجویان بــا فعالیت های 

سازمان جوانان هالل احمر برپا کردند.
وی با اشــاره بــه این کــه کانون های 
دانشــجویی هــالل احمر شهرســتان 

همدان در دانشگاه های پیام نور، آزاد ســماء، جهاد دانشگاهی، 
تربیت معلم شــهید مقصودی و دانشــگاه صنعتی فعال است، 
افزود: ایــن کانون ها بــا برپایی ایســتگاه ســالمت افزون بر  

فراخوان عضویــت  کمک های نقدی و لــوازم التحریر را برای 
اهدا به دانــش آموزان در مــدارس کمتر برخــودار جمع آوری 

کردند.

معاون بهره برداري شرکت آب و فاضالب استان همدان:

2 دستگاه کدورت سنج آنالین در تاسیسات آب شهر همدان نصب شد
معاون بهره بــرداري شــرکت آب و فاضالب 
اســتان همدان از نصب و راه اندازي دو دســتگاه 
کدورت ســنج آنالین در مخزن آب شــرب آزاد و 
خروجي تصفیه خانه آب شهید بهشتي همدان خبر 

داد.
 خبرنگار جام جم همدان: حمید رضا نیکداد با 
یاد آوری این که اعتبار مورد نیاز خرید  این ســامانه ها 
از محل اعتبارات عمراني امســال تامین شد گفت: 
این ســامانه ها قابلیت ارســال اطالعات کیفي به 

صورت پیامک، اعالم هشــدارهاي خارج از محدوده ي اســتاندارد، 
امکان مشاهده ي اطالعات کیفي در وب سایت به صورت آنالین و 

همچنین قابلیت اتصال به سیســتم تله متري در 
محل مخزن آب شــرب آزاد و همچنین خروجي 
تصفیه خانه آب شهید بهشتي همدان دارند. وي 
افزود: این ســامانه ها این امــکان را به مدیران و 
اپراتور ها می دهد که بتوانند به صورت لحظه اي 
مقادیر پارامتر کیفي کدورت آب را در این مکان ها 
رصد کنند؛ این ســامانه ها آنالین عملکرد بسیار 
مناســب از در صحت ســنجش مقادیر و میزان 
پایداري کالیبراسیون دارند و از شرکت دانش بنیان 
کاماًل ایراني خریداری شدند و این شرکت افزون بر تعمیرات خدمات 

پشتیاني را بدون وابستگی به خارج انجام می دهد.
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3 ضمیمه رایگان 
روزنامه در

استان همدان

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای همدان در حضور 
وزیر علوم و تحقیقات و فن آوری در حاشیه بازدید از 
طرح های در دســت  اجرای این دانشــگاه در سالن 
اجتماعات زینب کبری )س( با یادآوری اینکه از سال 
۹0 تاکنون بیش از11 هزار دانشــجو از این دانشگاه 
فارغ التحصیل شدند، اظهار داشت: اکنون دانشگاه 

فنی و حرفه ای اســتان همدان در قالب های فنی و 
حرفه ای شــهیدان مفتح و جباریان و حضرت زینب 
آموزشــکده  و  همــدان  شــهر  کبــری)س( 
شهرســتان های مالیر و نهاوند بیش از 5 هزار نفر 

دانشجو دارد.
دکتر شــهاب کاظمی بــا تاکید بــر این که خدمات 
آموزشی دانشــگاه فنی و حرفه ای اســتان همدان 
در شهرســتان های همدان، مالیر و نهاوند نیز ارایه 
می شــود، گفت: 187 نفر بــا 24 نفر نیــروی کادر 
آموزشی موظف در حدود22 هکتار فضای در اختیار 
دانشگاه، 118 کارگاه و 6۹ رشته محل خدمات خود 
را به دانشجویان دانشــگاه های تحت پوشش ارایه 

می دهند.
وی با اشــاره به این که انجام هــر کار مادی در دنیا 
بدون انجام کار فرهنگی و بســته فرهنگی مرتبط 
بــا آن تاثیر چندانی نــدارد و مهم تریــن کاری که 
می توانیم انجام دهیم خوب انجام دادن مســئولیتی 
اســت که بر عهده داریــم، افزود: از زمــان ورود و 
پذیرش مسئولیت  در این دانشــگاه در استان سعی 
کردم تا برخی مشکالت مانند کمبود خوابگاه برای 
دانشجویان کاهش دهم. از ســال ۹3 که مسئولیت 
آموزشکده شماره 2 بر عهده داشــتم، تاکنون بعد از 
آشنایی با محیط دانشگاه به نیاز تجمیع دانشکده ها 
پی بردم و با نظر مساعد هیات امنای دانشگاه تجمیع 
را اجرا و در بین 10 دانشگاه از کشور قرار گرفتیم که 

این اجازه را کسب کردند.
دکتر کاظمی یاد آور شــد: هرچند وظیفه دانشــگاه 
تامین شغل برای دانشجویان نظر نیست اما خودمان 
را موظف کردیم تــا این زمینه برای دانشــجویان 
دانشگاه فراهم شــود همچنین برای ارتقای دانش 
دانشجویان و تجهیزات دانشگاه امکاناتی را در قالب 
انعقاد تفاهم نامه با شــرکت ایساکو تامین کردیم که 
اگر در این کار تعلل می شــد اکنون باید دانشجویان 
با همان خودرو هــای قدیمی آمــوزش می دیدند و 
افزون بر آن امکانات مناســب آموزشی بروزی هم 
برای دانشگاه تامین شده است؛ با این اقدام در ردیف 
4 دانشگاه همتراز کشور که تجهیزات بروزی برای 

آموزش دارند قرار گرفتیم.
رئیس دانشــگاه فنــی و حرفه ای همدان با اشــاره 
به این که در 2 ســال  اخیر این دانشــگاه موفق به 
هزینه کرد یــک میلیارد و 200 تومــان برای تامین 
دستگاه های سرمایه ای و آموزشی شده است، گفت: 
ارزیابی همــکاران نیز از دیگر اقدام های شــاخص 
انجام شده است و هر ســال نیز اسناد مالی دانشگاه 
توسط دیوان محاسبات بررســی می شود. همچنین 
آئین نامه هایــی نیز برای تایید و بررســی صالحیت 

اساتید تهیه شده است.
دکتر شهاب کاظمی با اشــاره به طرح های عمرانی 
دانشــگاه در زمان بازدیــد وزیر علــوم تحقیقات 
و فنــاوری در همدان، اظهــار داشــت: آمفی تئاتر 
دانشــگاه با 600 متــر مربع، خوابگاه دانشــجویی 
مالیر با ظرفیت 240 نفر و مساحت 3600 متر مربع، 
آموزشکده اســد آباد با 1300 متر مربع و آموزشکده 
کبودراهنگ بــا 2700 متر مربع و پیشــرفت کاری 
بین 50 تا 65 درصــد از جمله طرح هــای عمرانی 
دردست اجرای دانشگاه است. همچنین برنامه ریزی 
برای تامین در آمد های اختصاصــی را هم عملیاتی 
کردیم. همچنین یکی از 5 اســتاد منتخب  کشــور 
برای گذران دوره آموزشی در کشور آلمان از اعضای 
هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای همدان انتخاب 

شده است.
در بخش دیگر بازدید وزیر علوم و تحقیقات فناوری 
از دانشگاه و آموزشــکده های زیر نظر این دانشگاه 
در سالن اجتماعات زینب کبری)س( همدان، دکتر 
ابراهیــم صالحی عمــران رئیس دانشــگاه فنی و 
حرفه ای کشــور نیز گفت: رفتار آدم ها از نگرش آنها 

ناشی می شود هر کجا با مشــکل برخورد کردم به 
شــکل های مختلف وزیر علوم و تحقیقات فناوری 
من را یاری کرده اســت که باید از این مشاوره ها و 
اقدام های علمی وزیر علوم نسبت به دانشگاه فنی و 

حرفه ای کشور تشکر کنم.
وی افزود: توســعه در هــر کشــوری الزاماتی دارد 

وکشــور ها آرزومند رســیدن به توســعه هستند و 
زیرســاخت های آنرا تامین  می کنند. بر این اساس 
سرمایه گذاری بر سرمایه انسانی یکی از پایدارترین 
ســرمایه گذاری هایی اســت که با آموزش صحیح 
به خصوص آمــوزش های فنی و حرفــه ای تامین 
می شود. اگر امروز شــاهد آن هستیم که کشور های 
جنوب شرقی آسیا موفق در رشــد و توسعه هستند 
دلیلش همین ســرمایه گذاری بر ســرمایه انسانی 

کشورهایشان است.
دکتر صالحی عمران بــا یاد آوری این کــه  اکنون 
در کشــور 176 دانشــکده و بیش از 2 هزار کارگاه 
پذیرای تحصیــل بیش از۹0 هزار نفر دانشــجو در 
دانشگاه فنی و حرفه ای اســت، اظهار داشت: پس 
تحصیل این تعداد دانشــجو در دانشگاه های فنی و 
حرفه ای کشور ناشــی از تغییر نگرش نسل جدید به 
تحصیل است  که نشــان می دهد یکی از مهم ترین 
نظام های آموزشــی، نظام آموزش مهارتی است که 
در سال های اخیر در کشــور به آن بیشتر توجه شده 
است. دانشــگاه های فنی و حرفه ای یکی از الزامات 

رشد و توسعه کشور است.
وی با تاکید بــر این که به دنبــال افزایش پذیرش 
دانشــجو تا بیش از 200 هزار نفر هســتیم، افزود: 
برنامه ریــزی را برای اجرای طرح های آموزشــی و 
زیر ســاخت های مناســب آغاز کردیم و یکی از این 
برنامه ها ارزیابی مدرســان و تامین فضای آموزش 

مدرن و بروز برای دانشجویان است.
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در مراسم بازدید 
از امکانات آموزشــی و فنی دانشگاه فنی و حرفه ای 
همدان در سالن جلســات زینب کبری)س( همدان، 
گفت: در آموزش عالــی نگاه خاصی به آموزش های 
مهارتــی و فنی و حرفــه ای داریم  کــه نیز تکلیف 
است و هم برای کشور مفید اســت. در دنیای امروز 

کشور های پیشرفته نیز از رهاورد این نوع آموزش ها 
به توسعه رسیدند.

منصور غالمی اظهــار داشــت: آموزش های فنی 
و حرفه ای زمینه اشــتغال پایــدار را تامین می کند، 
اشــتغالی که مفید  و موثر است. شــاید در 20 سال 
گذشته تب مدرک گرایی در کشــور  افزایش داشته 

اســت، جدای از این که تحصیل و آمــوزش در هر 
مرحله ای از زندگی مفید است اما باید به این موضوع 
نیز توجه داشــت که علم و عمل همراه هم باشد و 

این عمل ناشی از فن آموزی است.
وزیر علوم -تحقیقات و فنآوری کشــور افزود: شاید 
در گذشــته کســب مدار ک باالتر برای تامین شغل 
بود اما این روش محدویت هایی را  نیز برای اقتصاد 
کشور ایجاد کرد که با قرار گرفتن در وضعیت تحریم 
هر روز با اتکا به دانش بومی کشور ها راه های جدید 
در دانش بر روی متخصصان کشور گشوده می شود 
و مشکالت با دســت متخصصان داخلی برطرف و 

حل می شود.
 دکتر غالمی ادامــه داد: تاکنون بر اســاس اتکا 
به همین متخصصان بومی توانســته ایم نیاز های 
کشــور را تامین کنیم از این پس نیز همین روال 
ادامه خواهد داشــت و هر تنگنایی برای کشــور 
تبدیل بــه فرصتی بــرای موفقیت های بیشــتر 
خواهد شــد که نمونه آن را  با تکیــه بر تخصص 
کارشناســان بومی در حوزه های مختلفی صنعتی 

شاهد هستیم.
 وزیر علــوم تحقیقات و فــن آوری کشــور اظهار 
داشــت: اکنون همین نیاز در کشور سبب شده است 
که صنعتگــران و اهالی صنعت بیش از گذشــته به 
دانشــگاه های بــرای تامین نیــروی متخصص و 
نیاز های صنعتی خــود روی بیاورند و ارتباط صنعت 

و دانشــگاه از قبل هم محکم تر شده است که موید 
آن قرارد اد هایی اســت که بخش صنعتی کشور در 
سال های اخیر برای تامین نیرو یا توان تخصصی و 

کارشناسی با دانشگاه ها بسته اند. 
 دکتــر غالمی بیــان کرد: اکنــون ایــران جایگاه 
شانزدهم علمی جهان را به خود اختصاص داده است 
و به تایید و تاکید رهبری هم باید این جایگاه حفظ و 
بیش از آن ارتقا یابد که ایران این توانایی و ظرفیت 
را در متخصصــان بومی خود برای حفــظ و ارتقای 
این جایــگاه دارد و آن را اثبات کرده اســت. در این 
چارچوب نیز به دنبال استاندارد ســازی آموزش های 
فنی و حرفه ای در مراکز دانشــگاهی کشــور مانند 
علمی و کاربــردی و فنی حرفه ای بیش از گذشــته 

هستیم.
 وی عنوان کرد: از 2 ســال قبل به دانشگاه هایی که 
در حوزه فنی یا حرفه ای فعالیت ندارند نیز تاکید شده 
است که با نگرشــی جدید در آموزش ها دانشجویان 
را به یکی از  بخش های فنی ســوق داده و حمایت 
کنند، اکنون در بیش از 60 دانشگاه کشور دوره های 
مهارت آمــوزی در کنــار آموزش هــای تئوری به 
دانشجویان ارایه می شود. حتما نو آوری و کار آفرینی 
دانشــگاه ها همراه با تخصص دانشگاهیان، اشتغال 
پایدار ایجاد خواهد کرد. با توجه به این که در بخش 
دولتی دیگر اســتخدام نداریم تنها راه ایجاد شــغل 
ترکیب تخصص و فــن و دانش روز بــرای تولید و 

اشتغال در کشور است.
وزیر علوم تحقیقــات و فن آوری تاکید کــرد: نباید 
کشــور روی دوش دولت اداره شــود این توانایی و 
تخصص جوانان و  دانشــگاهیان اســت که این بار  
رااز روی دوش دولــت بر می دارد و چرخ توســعه و 
رشد کشور را سرعت می بخشــد. گروهی دانسته یا 
نادانســته ســعی در ناامید کردن جوانان از وضعیت 
رو به رشــد کشــور دارند در حالی که موفقیت های 
کشــور خالف این موضوع را اثبات می کند و کشور 
به اتکای جوانان و متخصصانش به رشد خود ادامه 
می دهد.  در پایان این مراسم از 3 تن از دانشجویان 
دانشــگاه که حایز مقام برتر شــده بودند با اهدای 
هدایایی تقدیر شــد و تعدادی از دانشجویان نیز به 
وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس دانشگاه فنی 
و حرفه ای کشور هدایایی به رسم یادبود اهدا کردند 

که کار دست خودشان بود.

رئيس دانشگاه فنی و حرفه ای استان همدان:

دانشگاه  فنی و حرفه ای همدان در مسیر توسعه علمی و فنی 
گام های بلندی برداشته است
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قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا
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معاون تاکسيرانی و حمل و نقل بار و کاالی شهر همدان مطرح کرد؛

خدمات نوین تاکسیرانی همدان
  معاون تاکســیرانی و حمل و نقل بار و کاالی شهر 
همدان درباره  اقدام های ایــن معاونت برای تامین 
رفاه و آســایش تاکسیرانان شــهر، گفت: سازمان 
تفاهم و قــرارداد الزم با مدیریــت تامین اجتماعی 
برای تامین هزینه های پزشکی و استراحت پزشکی 
رانندگان با دریافت حداقل حقوق قانون کار را برای 
کمک به معیشت و رفاه حال این قشر زحمتکش در 

هردو حوزه بار و تاکسی انجام داده است.
 همدان- خبرنگار جام جم؛ مهندس میالد کریمی 
افزود: بــه رغم همه مشــکالت طرح نوســازی 
تاکســی ها در چند سال گذشــته)باز نبودن سایت 
نوسازی ناوگان تاکســی و واگذاری نشدن خودرو 
از ســوی خودروســازان( پیگیری ویژه ای برای 
نوسازی تاکســی ها و بهبود فرایند خدمات رسانی، 
توســعه عدالــت اجتماعــی و کمک بــه کاهش 
آلودگی هوا و ترافیک شــهر و همچنین رفاه حال 
تاکســیرانان خدوم شهر  داشــتیم که در دو سال 
اخیر حدود ۹00 تاکســی از ناوگان شهری همدان 
نوسازی شــده اســت همچنین حدود یک هزار و 
300 دســتگاه تاکسی فرســوده نیز باقی است که 

مالکان ایــن خودرو ها برای نوســازی خودرو در 
ســایت ثبت نام کردند و منتظر اجرایی شدن طرح 

نوسازی هستند.
معاون تاکســیرانی و حمل و نقل بار و کاالی شهر 
همدان همچنیــن از انعقاد تفاهم نامه ســه جانبه با 
شــرکت بیمه دانا، بانک قرض الحســنه مهر ایران 
و تاکسیرانی شــهر همدان با هدف تســهیل ارائه 
خدمات بیمه ای به راننــدگان دارای پروانه فعالیت 
از شهرداری ها خبر داد و اظهار داشت: بر این اساس 
صدور انواع بیمه نامه ها مانند تکمیلی درمان، ثالث، 
بدنه و آتش ســوزی و غیره با اقساط 12 ماهه برای 
رانندگان تاکســی و افراد تحت پوشــش امکانپذیر 

شده است.
مهندس میالد کریمی تصریح کــرد: با پیگیری و 
تالش مســتمر در جلســات متعدد با کارشناسان و 
صاحبنظران مختلف به ویژه در حــوزه حمل و نقل 
با هدف کاهش بروکراســی اداری و رفت و آمد غیر 
ضرور ارباب رجوع، بســتر مناسب و زیرساخت های 
الزم را بــرای ارایه خدمات  تاکســیرانی به صورت 
الکترونیک در بخش های مختلــف فراهم کردیم 

و به جرات می توان گفت تاکسیرانی شهر همدان از 
معدود تاکســیرانی های کشور است که این خدمات 
را الکترونیکی ارایه می دهد که این مهم با توجه به 
اجرای منویات مقام معظــم رهبری)مدظله العالی( 
و سند چشم انداز برنامه ششــم توسعه برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی اجرایی شــده است و بر اساس آن 
زیر ساخت های الزم)سخت افزاری و نرم افزاری( در 
تاکسیرانی فراهم شده اســت و از این پس خدمات 
تاکسیرانی همدان به صورت هوشمند ارایه خواهد 

شد.
وی از دیگر اقدام های تاکسیرانی همدان برای رفاه 
حال رانندگان تاکســی را تهیه و راه اندازی سامانه 
نرم افزار نقل و انتقال تاکسی در شهر همدان عنوان 
و اظهار کرد: رانندگان تاکسي از این پس می توانند 
 )www.hmtaxi.ir(با مراجعه به نشــانی ســایت
بدون واســطه و بدون مراجعه حضــوری به بنگاه 
خرید و فروش تاکسی خود را انجام دهند که اجرای 
این طرح مانع از حضور واســطه ها و فرصت طلبان 
در نقل و انتقال تاکســی در همدان شده است و به 

معیشت رانندگان نیز کمک کرده است.

مهندس کریمی دربــاره بخش دیگــر از خدمات 
رفاهی برای رانندگان افزود: ایــن همچنین تفاهم 
و بســتر الزم بــرای معاینــه فنی و انجام تســت 
هیدرواســتاتیک تاکســی ها با تخفیف 30 درصد 
طبق قرارداد با یکی از مرکز معاینه فنی شهر داریم 
که کمک حال معیشــت رانندگان است،همچنین با 
توجه به تورم و گرانی های اخیر تالش شــد توسط 
تعاونی تاکسیرانی چند مرحله لوازم خودرو)الستیک 
و دیسک( و خواربار )گوشــت و قند و شکرو ...( در 
بین رانندگان با هماهنگی ســتاد تنظیم بازار به نرخ 

دولتی توزیع شد.
معاون تاکســیرانی و حمل و نقل بار و کاالی شهر 
همدان، افزود: به دلیل تالش شبانه روزی رانندگان 
تاکسی، این قشر زحمتکش به تفریح و ورزش برای 
تامین سالمتی نیاز دارند که برای تحقق این هدف 
نیز این عزیزان در رشته های ورزشی مانند فوتسال، 
والیبال و کوهنوردی فعال هستند و در این رشته ها 
نیز موفق به کســب عناوین برتر کشــوری شدند. 
چند ماه پیش نیز تیم فوتســال تاکسیرانی همدان 
در مسابقات اتحادیه تاکســیرانی های غرب کشور 

شرکت داشت و نتایج مناسبی نیز کسب کرد.
مهندس کریمــی درباره نحوه نظــارت بر خدمات 
سرویس مدارس نیز گفت: با توجه به تاکید شهردار 
همدان دربــاره نظارت و ســاماندهی ســرویس 
مــدارس اقدام های ویــژه و موثری بــا برگزاری 
جلســات متعــدد در کارگــروه مــاده 18آموزش 
و پرورش با حضــور مســئوالن مرتبط)آموزش و 
پرورش، پلیس راهور و غیره( بــرای ارایه خدمات 
مناسب در این حوزه داشــتیم و اطالع رسانی الزم 
را درباره نحوه ارایه خدمات دراین حوزه را توســط 
رســانه ها، مدارس، اولیــا، والدیــن و همچنین به 
صورت پیامکی انجام دادیم. در این حوزه امســال  
25 دستگاه خودروی بازرســی فعال شد که نسبت 
به ســال قبل 10 دســتگاه به تعــداد خودرو های 
بازرسی افزوده شده اســت که در 3 نوبت تعطیلی 
و آغــاز کار مدارس نظــارت را بــر فعالیت 1600 
ســرویس مدرســه ثبت نام شــده انجام می دهند، 
تعداد ثبت نام سرویس ها نیز نسبت به سال قبل 20 
درصد افزایش دارد و پیش بینــی می کنیم  تا پایان 

این ماه  به 2 هزار دستگاه افزایش یابد.

وی درباره خدمات ارایه شــده حوزه بار نیز افزود: بر 
اســاس آمار موجود در حوزه تاکسیرانی 125 پروانه 
صادر و حدود یــک هزار و 260 پروانــه نیز تمدید 
شده اســت؛ در حوزه بار و کاال نیز یک هزارو 130 
پروانه تمدید شــده اســت، از این تعداد 745 مورد 
خودروی بنزینی و بقیه گازوئیلی اســت؛ همچنین 
در این حوزه 65 پروانه صادر شده است که 50 مورد 

گازوئیلی و بقیه بنزینی است.


