
محمــد مغــزی نجف آبــادی،  کیمیای وطن
میهمــان  نجف آبــاد  شــهرداری  سرپرســت 
ــد  ــگاه آزاد واح ــت دانش ــش، ریاس ــا نق امیررض

نجف آبــاد بــود و در جلســه دپــوی قطــار شــهری 
نجف آباد شرکت نمود.

در ایــن جلســه کــه معاونیــن شهرســازی و 

معمــاری و امــور زیربنایــی و حمــل و نقل شــهری 
و جمعــی از مدیــران ســتادی شــهرداری و مدیران 
ــتند،  ــور داش ــرح حض ــاور ط ــگاه آزاد و مش دانش
ــوی مقصــد خــط قطــار شــهری  درخصــوص دپ
نجف آبــاد بــه اصفهــان و مــکان آن بحــث و تبادل 

نظــر شــد.
ــن  ــه ای ــا اشــاره ب ــادی ب محمــد مغــزی نجف آب
موضــوع کــه دپــوی اولیــه قطار بــه ایســتگاه اولیه 
ــرگاه  ــتگاه، تعمی ــه ایس ــود ک ــه می ش ــار گفت قط
و کارهــا و خدمــات مــورد نیــاز و ســرویس 
واگن هــا  و  خطــوط  جابه جایــی  واگن هــا، 
و ... در آن لحــاظ شــده اســت و ایــن مــکان 
ــده  ــی ش ــگاه آزاد جانمای ــی دانش ــع غرب  در ضل

است.
وی در مصاحبــه بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری 
ــه  ــی اولی ــت: در طراح ــاد گف ــهرداری نجف آب ش

تصویب شــده بــرای ایــن خــط در شــورای عالــی 
ترافیــک کشــور، اتصــال دانشــگاه بــه این مســیر 
ــا همراهــی و همــکاری  ــه ب ــود ک ــده نشــده ب دی
مســئولین شــهری و شهرســتان، بــا اضافه شــدن 
چنــد کیلومتــر بــه خــط قطــار شــهری نجف آبــاد، 
ــه ایــن شــبکه متصــل شــد  دانشــگاه آزاد نیــز ب
کــه بــا توجــه بــه اتصــال آن بــا متــروی اصفهــان، 
ــرای توســعه شــهر  ــی ب زیرســاخت بســیار خوب

ــد. ــد ش ــم خواه ــگاه فراه ــاد و دانش نجف آب
 مغــزی عنــوان داشــت بــا عنایــت بــه تفاهم نامــه 
تنظیمــی بــا آب منطقــه ای اســتان، مجــوز 
مســیر از مســیر کانــال زهکشــی مــورد موافقــت 
ــورت  ــه ص ــی ب ــیر بخش ــن مس ــت، ای ــرار گرف ق
همســطح و بخشــی بــه صــورت زیرگــذر و اجرای 

ــاع طراحــی شــده اســت. در ارتف
مغــزی در ســخنان خــود را بــا اشــاره بــه 

جابه جایــی مجموعــه اتوبوســرانی و میــدان میــوه 
ــد  ــل فراین ــور تکمی ــه منظ ــاد ب ــار نجف آب و تره ب
ــا  ــت: ب ــاص داد و گف ــیر اختص ــازی مس آزادس
مشــارکت و حمایــت مــردم و ســرمایه گذاران 
شــهری، شــهرداری توانســت نســبت بــه اجــرای 
پروژه هــای عمرانــی و خدماتــی همچــون میــدان 
ــد. ــدام نمای ــار آزادی اق ــار به ــوه و تره ب ــزرگ می ب

ــرد:  ــه ک ــاد اضاف ــهرداری نجف آب ــت ش سرپرس
فضــای همدلــی مســئوالن شــهر و همراهــی 
مــردم ثابــت کــرده کــه طــرح بســیار بــزرگ قطــار 
ــت  ــز قابلی ــان نی ــه اصفه ــاد ب ــهری نجف آب ش
عملیاتی شــدن دارد و امیدواریــم بــا حــل موضــوع 
ــاهد  ــه زودی ش ــگاه آزاد، ب ــط در دانش ــوی خ دپ
عملیاتی شــدن ایــن کار باشــیم و در جلســه 
بــا امیررضــا نقــش مقــرر شــد تــا جلســه ای بــا 
محمــد مهــدی طهرانچــی، سرپرســت دانشــگاه 

آزاد کشــور در آینــده ای نزدیــک در ایــن خصــوص 
ــزار شــود. برگ

سرپرســت شــهرداری نجف آبــاد در پایــان گفــت: 
ــی و  ــه فن ــات توجی ــب مطالع ــری و تصوی بازنگ
ــان  ــاد- اصفه اقتصــادی قطــار حومــه ای نجف آب
ــه اول  ــات مرحل ــر، مطالع ــول 30 کیلومت ــه ط ب
مســیر قطــار حومــه ای نجف آبــاد- اصفهــان، 
راه آهــن جمهــوری  جانبــه  تفاهم نامــه ســه 
ــهرداری  ــهرداری نجف آباد-ش ــامی ایران-ش اس
اصفهــان، مطالعــات الزامــات سیســتم و نــاوگان، 
مطالعــات مرحلــه اول ابنیــه فنــی مســیر )پل هــا 
و گالری هــا(، )در دســت انجــام( و مطالعــات 
مرحلــه اول ایســتگاه های مســیر )در دســت 
انجــام( گوشــه ای از فعالیت هــای انجام شــده 
ــان  ــاد- اصفه ــه ای نجف آب ــار حوم ــون قط تاکن

برشــمرد.
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اســفندیار تاجمیــری، سرپرســت فرمانــداری شهرســتان 
ــا شــهردار شاهین شــهر،  ــه در نشســت ب شاهین شــهر و میم
ــن  ــهرداری، ضم ــه ش ــازمان های تابع ــای س ــان و رؤس معاون
ابــراز خرســندی از حضــور خــود در جمــع تاشــگران شــهرداری 
شاهین شــهر گفــت: اقدامــات و فعالیت هــای مختلــف 
ــور  ــمند و درخ ــهر ارزش ــطح ش ــهر در س ــهرداری شاهین ش ش
ــر می باشــد و الزم اســت از تاش هــا و مســاعی حمیــد  تقدی
عشــقی، شــهردار شاهین شــهر، معاونــان و مدیــران شــهرداری 
کــه نقــش مهمــی را در اداره شــهر برعهــده دارند تقدیر و تشــکر 

نمایــم.
وی در ادامــه گفــت: شاهین شــهر بــا عناوینــی همچــون شــهر 
دانــش و خاقیــت و دومیــن شــهر باســواد کشــور شــناخته 
شــده اســت و در ایــن راســتا موقعیــت شاهین شــهر بســیار 
ــار  ــا مســئوالن باالدســتی انتظ ــداد شــده و طبیعت ــژه قلم وی

ــد. ــهر دارن ــن ش ــهری ای ــای ش ــی از مدیریت ه خاص
تاجمیــری افــزود: در حــال حاضــر اداره شــهرها بــدون تصــور 
ــر نیســت و ضــروری  مدیریت هــای شــهری عمــا امکان پذی
اســت در ایــن خصــوص جایــگاه مدیریــت شــهری تحــت هــر 
شــرایطی حفــظ شــود، در غیــر ایــن صــورت در مســیر انجــام 

کارهــا و اقدامــات بــا مشــکل مواجــه خواهیــم شــد.

تقدیر از زحمات شهردار مبارکه 
در برگزاری کنکور 98

فرمانــدار مبارکــه و مدیــر آموزش وپــرورش  کیمیای وطن
شهرســتان مبارکــه بــا اهــدای لــوح سپاســی بــه شــهرداری از 
زحمــات شــهردار مبارکــه در برگزاری کنکور سراســری ســال 98 

تقدیر و تشکر کردند. 
ــدار  ــد عصــارزادگان، فرمان ــه امضــای حمی ــه ب ــن تقدیرنام ای
و رئیــس شــورای آموزش وپــرورش شهرســتان مبارکــه و 
همچنیــن ســعید باقــری، مدیــر آموزش وپــرورش شهرســتان 
رســیده و در متــن آن آمــده اســت: خدمــت به نظــام تعلیــم و 
تربیــت موهبتــی اســت کــه خداونــد متعــال، آن را بــه بنــدگان 
خــاص خــود عنایــت می فرمایــد و خادمیــن بــه امــر تعلیــم و 
تربیــت را اجــری بــس عظیــم وعــده فرمــوده اســت؛ زیــرا دین 
مبیــن اســام بــرای تعلیــم و تربیــت ارزشــی وافر قائل اســت. 
بدین وســیله، از زحمــات و تاش هــای خالصانــه شــما در 
برگــزاری کنکــور سراســری ســال 98 تقدیر و تشــکر نمــوده و از 

خداونــد ســبحان، توفیــق روزافزونتــان را خواســتاریم.

معاونت آموزشی دانشگاه فرهنگیان:
ریشه بسیاری از مشکالت 

 اهمیت ندادن به 
تربیت معلم است

 معاونــت آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه فرهنگیان 
ــر آمــوزش و پــررش  ــگاه حاکــم ب گفــت: در تمــام دوره هــا، ن
ــم هــم  ــه تربیــت معل ــگاه نســبت ب ــن ن ــوده و ای نادرســت ب
وجــود داشــته و ریشــه بســیاری از مشــکات، اهمیت نــدادن 

بــه تربیــت معلــم بــوده اســت.
طاهــر روشــن دل، در نشســت صمیمانــه بــا رؤســای پردیس ها 
ــای آموزشــی و  ــران گروه ه ــان آموزشــی، مدی ــز، معاون و مراک
کارشناســان آمــوزش در دانشــگاه فرهنگیــان اصفهــان، افــزود: 
دانشــگاه فرهنگیــان یــک دانشــگاه مأموریت گــرا و نوپــا اســت 
ــوده و  ــه جهــت عــدم اســتقال الزم دارای مشــکاتی ب کــه ب
تنگناهــای بودجــه ای و مالــی نیــز بــه واســطه وضعیــت 
اقتصــادی کشــور و جنــگ اقتصــادی بــه مشــکات آن اضافــه 

شــده اســت.
ــت و  ــر اس ــی، زمان ب ــت علم ــذب هئی ــد ج ــزود: فراین وی اف
نســبت دانشــجو بــه اســتاد در دانشــگاه فرهنگیــان نامطلــوب 
بــوده و با نســبت عنوان شــده در برنامه ششــم توســعه، فاصله 

زیــادی داریــم.

شهرینجفآباد برگزاریجلسهدپویقطار

اخبارکوتاه
 تغییر ساعت اداری از اول تیرماه 

در اصفهان
ــع انســانی  ــت و مناب ــاون توســعه مدیری مع کیمیای وطن
ــام  ــاعت کار تم ــاه س ــت: از اول تیرم ــان گف ــتانداری اصفه اس
ادارات در اســتان اصفهــان یــک ســاعت زودتــر آغــاز و یک ســاعت 

زودتر به پایان می رسد. 
ــتان  ــاعت اداری در اس ــر س ــوص تغیی ــی در خص ــوب درویش ای
اصفهــان، اظهــار کــرد: بــه منظــور مدیریــت مصــرف انــرژی از اول 
تیرمــاه ســاعت اداری در اســتان اصفهــان یک ســاعت زودتــر آغاز 

ــان می رســد.  ــه پای ــر ب و یــک ســاعت زودت
وی افــزود: ایــن تصمیــم شــامل تمــام ادارات در شــهر اصفهــان و 
شهرســتان های اســتان می شــود و ایــن تغییــر ســاعت اداری تــا 

اطــاع ثانــوی پــا برجــا خواهــد بــود. 
دو روز پیــش نیــز مصطفــی رجبــی مشــهدی، ســخنگوی صنعــت 
بــرق از قطعــی شــدن اصــاح ســاعت اداری در ۲۲ اســتان 
ــت: اســتان های خوزســتان، بوشــهر، سیســتان و  ــر داد و گف خب
بلوچســتان، گلســتان، گیــان، ایــام، هرمــزگان، کرمــان، خراســان 
ــزد،  ــان، ی ــمالی، زنج ــان ش ــی، خراس ــان غرب ــی، آذربایج جنوب
قــم، کردســتان، همــدان، اردبیــل، کرمانشــاه، مازنــدران، ســمنان، 
ــد  ــاح خواه ــر اص ــتان دیگ ــک اس ــاری و ی ــال و بختی چهارمح
ــه  ــز ب ــج اســتان دیگــر نی ــه ممکــن اســت حــدود پن شــد. البت

ــوند. ــه ش ــور اضاف ــتان های مذک اس

 بازدید سرلشکر موسوی 
از پایگاه هوانیروز اصفهان

فرمانــده کل ارتــش در ادامــه بازدیــد از یگان هــای ارتــش در 
اصفهــان، صبــح روز چهارشــنبه از پایــگاه هوانیــروز ایــن اســتان، 
ــی« و  ــع »یاعل ــور، صنای ــهید وطن پ ــی ش ــوزش خلبان ــز آم مرک
پایــگاه چهــارم رزمــی، پشــتیبانی عمومــی اصفهــان بازدیــد کــرد.

ــوی،  ــیدعبدالرحیم موس ــکر س ــر سرلش ــنا، امی ــل از ایس ــه نق ب
ــا حضــور در  ــح روز چهارشــنبه ب ــش )آجــا( صب ــده کل ارت فرمان
ــی  ــوزش خلبان ــز آم ــان، مرک ــروز اصفه ــگاه هوانی ــای پای یگان ه
ــی،  ــارم رزم ــگاه چه ــی« و پای ــع »یاعل ــور، صنای ــهید وطن پ ش
پشــتیبانی عمومــی اصفهــان بازدیــد و آمادگــی رزمــی، تاکتیکی و 

ــرار داد.   ــی ق ــورد ارزیاب ــا را م ــن یگان ه ــی ای عملیات
کاس  در  حضــور  ضمــن  همچنیــن  ارتــش  کل  فرمانــده 
ــی  ــی، از شبیه ســاز مرکــز آمــوزش خلبان دانشــجویان دوره خلبان

شــهید وطن پــور بازدیــد کــرد.

اختصاص ۱۲ میلیارد تومان به 
مسکن نیازمندان اصفهانی

ــارد و  ــان بیــش از ۱۱ میلی ــه امــداد اصفه کمیت کیمیای وطن
ــداث،  ــد، اح ــرای خری ــوض ب ــک باع ــان کم ــون توم 93۷ میلی
تکمیــل و تعمیــر منــازل ۱۵۲3 خانــوار نیازمنــد اصفهانــی در ســال 

جاری پرداخت می کند.
ــی  ــور مهندس ــکن و ام ــن مس ــر تأمی ــان، مدی ــعلی زارع عباس
ســاختمان کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان بابیــان اینکــه در ســال 
ــان  ــه مددجوی ــه ۱۵۲3 خدمــت در حــوزه مســکن ب جــاری، ارائ
اصفهانــی برنامه ریــزی شــده اســت، گفــت: بیــش از ۱۱ میلیــارد 
و 93۷ میلیــون تومــان کمــک باعــوض از محــل بودجــه دولتــی 
و همچنیــن کمک هــای مــردم شــریف اســتان بــه ایــن منظــور 

ــت. ــه اس اختصاص یافت
وی افــزود: همچنیــن 9 میلیــارد و ۶00 میلیــون تومــان تســهیات 
ــکن  ــکل مس ــل مش ــه ح ــک ب ــرای کم ــز ب ــنه نی قرض الحس

ــد شــد. ــان پرداخــت خواه مددجوی
زارعــان بــا اشــاره بــه جزئیــات برنامه هــای کمیتــه امــداد اصفهــان 
ــهری و  ــوار ش ــت: ۲۶3 خان ــان، گف ــکن مددجوی ــه مس در زمین
90 خانــوار روســتایی در ســال جــاری از حمایــت ایــن نهــاد 
ــوند  ــد می ش ــکن بهره من ــل مس ــداث و تکمی ــد، اح ــرای خری ب
ــا حمایــت  ــی ب ــوار نیازمنــد اصفهان ــازل ۱۱۷0 خان و همچنیــن من

ــرار خواهــد گرفــت. ــرات ق ــه امــداد مــورد تعمی کمیت
ــدای  ــارت در ابت ــیاب های پرخس ــوع س ــه وق ــاره ب ــا اش وی ب
امســال در چنــد منطقــه از کشــور، یــادآور شــد: اعتبــارات مســکن 
کمیتــه امــداد در ســال جــاری بــر بازســازی منــازل مددجویــان 
ــه همیــن دلیــل  آســیب دیده از ســیل متمرکــز شــده اســت و ب
مــوارد غیراورژانســی و بــا درجــه فوریــت کمتــر در زمینــه مســکن 
ــان در  ــداد اســتان اصفه ــه ام ــت کمیت ــان، تحــت حمای مددجوی

اولویت هــای پایین تــر قــرار می گیــرد.

با حضور ظریف و چاووش اوغلو
سند همکاری های سیاسی 

 وزارتخانه های خارجه ایران و ترکیه 
در اصفهان امضا می شود

ــو،  ــود چــاووش اوغل ــت: مول ــور خارجــه گف ســخنگوی وزارت ام
وزیــر امــور خارجــه ترکیــه در چارچــوب رایزنی هــا و مشــورت های 
مســتمر سیاســی بیــن جمهــوری اســامی ایــران و ترکیــه، روز 

پنجشــنبه در صــدر هیئتــی بــه کشــورمان ســفر می کنــد.
بــه نقل از ایســنا، موســوی با بیــان اینکــه ورود و اقامــت وزیر امور 
خارجــه ترکیــه در شــهر اصفهــان خواهــد بــود، افــزود: روز جمعــه 
مذاکــرات و مشــورت های وزرای خارجــه دو کشــور در ایــن شــهر 
ــای  ــی وزارتخانه ه ــای سیاس ــند همکاری ه ــپس س ــزار و س برگ

خارجــه ایــران و ترکیــه بــه امضــای دو وزیــر خواهــد رســید.
وی اضافــه کــرد:  مهم تریــن موضوعــات روابــط دوجانبــه از جملــه 
اجرایی کــردن توافقــات قبلــی بیــن دو کشــور در زمینه هــای 
ــه  ــان از جمل ــه و جه ــوالت منطق ــن تح ــز آخری ــادی و نی اقتص
مهم تریــن محورهــای مذاکــرات و مشــورت های محمدجــواد 

ــود. ــد ب ــان خواه ــو در اصفه ــود چــاووش اوغل ــف و مول ظری

سرپرســت دانشــگاه علمــی  کیمیای وطن
کاربــردی اســتان اصفهــان گفــت: اصفهــان در 
پایــش مدرســین نســبت بــه میانگیــن 
کشــوری خــوب بــوده اســت و مدرســین نــه 
ــده اند،  ــی ش ــه ارزیاب ــق مصاحب ــا از طری تنه
بلکــه توســط رؤســای مراکــز و مدیــران 

گروه ها نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
مهــدی قیصــری بــا اشــاره بــه پاالیــش 
ــران دانشــگاه  ــوق و عم مدرســان رشــته حق
ــار  ــان، اظه ــتان اصفه ــردی اس ــی کارب علم
داشــت: ۱4۶ مــدرس در گــروه حقــوق فعــال 
هســتند کــه 49 نفــر از آنهــا از قضــات خبــره 

ــته اند.  ــی نداش ــه ارزیاب ــازی ب ــوده و نی ب
وی ادامــه داد: 83 مــدرس گــروه حقــوق 
طــی ۱4 جلســه مصاحبــه ارزیابــی شــدند که 
۶8 نفــر از آنهــا مــورد تأییــد دانشــگاه علمــی 
کاربــردی قــرار گرفتنــد. همچنیــن در ارزیابــی 
ــدرس  ــن ۶۲ م ــران از بی ــروه عم مدرســان گ
فعــال 3۵ نفــر طــی چهــار جلســه مصاحبــه 

ارزیابــی شــدند.
سرپرســت دانشــگاه علمــی کاربردی اســتان 
ــا بیــان اینکــه مدرســین پــس از  اصفهــان ب
ارزیابــی رتبه بنــدی شــدند، گفــت: تعــداد 
زیــادی از مدرســین علمــی کاربــردی در 
رتبه هــای بــاال قــرار دارنــد؛ امــا تعــداد کمــی 
کــه نتوانســتند رتبــه خوبــی کســب کننــد در 
ــد  ــاص می توانن ــک درس خ ــا ی ــرم ی یک ت
تدریــس داشــته باشــند و اولویــت تدریس با 
مدرســانی اســت کــه در رتبه بنــدی، باالتریــن 

امتیــاز را کســب کــرده باشــند.
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شرایط در فراخوان نهم جذب مدرسین
ــم  ــوان نه ــرد: در فراخ ــح ک ــری تصری قیص
جــذب مدرســین، ظرفیــت جذب کل اســتان 
۲۲۷ نفــر در ۵۶ گــروه درســی بــود کــه تعــداد 
ــام  ــی اع ــروه درس ــی در 48 گ 84۵ متقض
آمادگــی کردنــد کــه از ایــن تعــداد ۲88 نفــر 
شــرایط حضــور در مصاحبــه را داشــتند و پس 
ــر حــذف شــدند و  ــه ۷0 نف از انجــام مصاحب
مابقــی در ســه ســطح عالــی، بســیار خــوب 
ــاس  ــه براس ــدند ک ــطح بندی ش ــوب س و خ
تدریــس  مراکــز  در  همیــن ســطح بندی 

ــد داشــت. خواهن

وی افــزود: اصفهــان در پایــش مدرســین 
نســبت بــه میانگیــن کشــوری خــوب بــوده 
اســت و مدرســین نــه تنهــا از طریــق مصاحبه 

ارزیابــی شــده اند، بلکــه توســط رؤســای 
مراکــز و مدیــران گروه هــا نیــز مــورد بررســی 

قــرار گرفتنــد.
 دو مرکز علمی کاربردی استان 

 اصفهان 
در سطح دو قرار دارند

سرپرســت دانشــگاه علمــی کاربردی اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه ســطح بندی چهارگانــه 
مراکــز علمــی کاربــردی، اظهــار کــرد: در 
ــردی  ســطح بندی مراکــز، مرکــز علمــی کارب
تیــران و کــرون و مرکــز علمــی کاربــردی هرند 
ــار و  در ســطح دو، یــک مرکــز در ســطح چه
بقیــه مراکــز علمــی کاربــردی در ســطح ســه 

ــد. ــرار گرفتن ــن ســطح بندی ق ای
ــان اینکــه مراکــز پیوســته از  ــا بی قیصــری ب
ــتند،  ــارت هس ــت نظ ــی تح ــاظ آموزش لح
گفــت: در ســال گذشــته دوره هــای آموزشــی 
دو مرکــز بــا حکــم نظارتــی متوقــف شــد کــه 
یکــی از آنهــا بــا اصــاح عملکــرد بــه چرخــه 
بازگشــت. دیگــر مراکــز نیــز مشــکلی در حوزه 
ــا  ــی آنه ــرد آموزش ــته و عملک ــارت نداش نظ

قابــل قبــول اســت.
وی بــا بیــان اینکــه تمــام مراکــز علمــی 
ــان دارای اساســنامه  ــردی اســتان اصفه کارب
هســتند، افــزود: از بنگاه هــای صنعتــی، 
دام پروری هــا،  گلخانــه ای،  شــرکت های 
کشــت و صنعت هــا کــه دارای محیــط واقعی 
ــع و ۲۵0  کار، ســاختمان ملکــی ۱۲00 مترمرب
پرســنل بیمه شــده هســتند بــرای تأســیس 

حوزه هــای  در  کاربــردی  علمــی  مراکــز 
کشــاورزی، علــوم دام، گلخانــه، گیاهــان 
ــر و  ــگ و هن ــاب، فرهن ــی، آب و فاض زینت

ــرد. ــم ک ــت خواهی ــتی حمای ــع دس صنای
 انحالل 10 مرکز علمی کاربردی

 وابسته به دولت
سرپرســت دانشــگاه علمــی کاربردی اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه انحــال مراکــز علمــی 
کاربــردی وابســته بــه بخــش دولتــی تصریح 
کــرد: مراکــز علمــی کاربــردی وابســته بخش 
خصوصــی یــا دولتــی هســتند کــه در اســتان 
اصفهــان 3۱ مرکــز وابســته بــه بخــش 

ــد. ــت می کنن خصوصــی فعالی

قیصــری بــا بیــان اینکــه متولــی هــر مرکــز 
آموزشــی بایــد وزارت علــوم و تحقیقــات 
باشــد، ادامــه داد: در اســتان اصفهــان ۱0 مرکز 
علمــی کاربــردی وجــود داشــت کــه دســتگاه 
متقاضــی آنهــا وزارتخانه هــای دولتــی بودنــد 
و بــه دســتور وزارت علــوم و تحقیقــات منحل 

شــدند.
وی از ایجــاد مراکــز جایگزیــن و مراکــز معین 
ــت: رشــته ها و دانشــجوهایی  ــر داد و گف خب
ــدن  ــل ش ــتانه تعطی ــا در آس ــز آنه ــه مراک ک
ــه  ــد شــد و رشــته ها را ب ــا نخواهن اســت ره
مراکــز جایگزیــن و معیــن انتقــال خواهیــم 

داد.

،،
مراکــز علمــی کاربــردی وابســته بخــش 
خصوصــی یــا دولتــی هســتند کــه در 
اســتان اصفهــان 3۱ مرکــز وابســته بــه 
ــد ــت می کنن ــی فعالی ــش خصوص بخ

ح کرد: سرپرست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان مطر

استاناصفهان وابستهبهبخشخصوصیدر فعالیت31مرکز

 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
گذاری فعالیت های پشتیبانی و  خدماتی وا

  شرکت آب منطقه ای  یزد در نظر دارد مناقصه های عمومی »واگذاری فعالیت های پشتیبانی و  خدماتی« به شماره های  مندرج در جدول ذیل را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 

تاریخ 98/4/1 می باشد.
اطالعات فراخوان: 

شرکت های دارای صالحیت  از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها در کدهای مربوطه به شرح ذیل می توانند در این مناقصه شرکت نمایند: 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  از سامانه: ساعت 19  روز سه شنبه  تاریخ 98/4/4
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 9 روز شنبه تاریخ 98/4/15

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 روز شنبه تاریخ 98/4/15
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس یزد، بلوار دانشجو، 

مجتمع ادارات، شرکت آب منطقه ای یزد، دبیرخانه مدیریت حراست، تلفن 035-38258020
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس  41934 - 021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

مدیریت قراردادهای شرکت م الف 409

نوبت دوم

گواهی صالحیت  تضمین شرکت
برآورد هزینه )ریال( در مناقصه  )ریال( شماره فراخوان موضوع مناقصه ردیف

خدمات عمومی  و  تعمیر و نگهداری 
یا خدمات عمومی و  امور تاسیسات  1.139.300.000 22.785.179.814 200981074000002

واگذاری امور خدمات پشتیبانی نظافت و تنظیف،آبدارخانه 
و نگهداری ساختمان و اپراتوری چاه

1

خدمات عمومی 622.000.000 12.441.397.056 200981074000003
واگذاری امور خدمات پشتیبانی اداری شامل تایپ،تکثیر، 

نامه رسانی،دبیرخانه ،ثبت نامه ها ، پاسخگویی به تلفن و ...
2

حمل و نقل 571.000.000 11.419.041.156 200981074000004 واگذاری خدمات امور نقلیه و حمل و نقل 3

» مدیریت مصرف و صرفه جویی آب بهترین راهکار برای جلوگیری از جیره بندی«

ــی کشــور گفــت:  ــری هوای ــی و ناوب  مدیرعامــل شــرکت هواپیمای
طــرح توســعه فــرودگاه اصفهــان در برنامه هــای ایــن شــرکت قــرار 
دارد و بــا توجــه بــه اینکــه فرانســوی ها بــرای همــکاری در اجــرای 
ــه توانایــی  ــا اتــکا ب ایــن طــرح منصــرف شــده اند، ایــن طــرح را ب

متخصصــان داخلــی اجرایــی خواهیــم کــرد.
ــرداری از  ــان بهره ب ــنبه در جری ــری روز چهارش ــر ُمک ــیاوش امی س
چنــد طــرح در فــرودگاه بین المللــی شــهید بهشــتی در گفت وگــو 
ــرح  ــکاری در ط ــرای هم ــوی ها ب ــرد: فرانس ــح ک ــا تصری ــا ایرن ب
توســعه ایــن فــرودگاه منصــرف شــده اند؛ امــا مــا ســعی می کنیــم 
بــا اتــکا بــه توانایــی متخصصــان و ســرمایه گذار داخلــی ایــن طــرح 

را اجرایــی کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه روز سه شــنبه ترمینــال ســام در فــرودگاه 
ــرد:  ــان ک ــید، بی ــرداری رس ــه بهره ب ــی ب ــام خمین ــی ام بین الملل
تکمیــل ایــن ترمینــال توســط متخصصــان داخلــی نشــان داد کــه 
ــل  ــر از آن در داخ ــی بزرگ ت ــای فرودگاه ــرای طرح ه ــی اج توانای

کشــور وجــود دارد.
ــا بیــان  مدیرعامــل شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی کشــور ب
اینکــه طــرح توســعه فــرودگاه اصفهــان را بــه صــورت ویــژه نــگاه 
ــت  ــاز جه ــورد نی ــای م ــک زمین ه ــرای تمل ــزود: ب ــم، اف می کنی
اجــرای طــرح توســعه فــرودگاه بین المللــی شــهید بهشــتی 
اصفهــان بــا نیروهــی هوایــی ارتــش بــه توافــق نهایــی رســیده ایم و 
در حــال تنظیــم مبایعه نامــه بــرای انتقــال ایــن زمین هــا و پرداخــت 

وجــه و تملــک زمیــن هســتیم.
وی احــداث ترمینــال بین المللــی جدیــد فــرودگاه شــهید بهشــتی 
ــای  ــه برنامه ه ــر را از جمل ــده اخی ــاد ش ــای ی ــان در زمین ه اصفه
ــار  ــرد و اظه ــان ک ــی کشــور بی ــری هوای ــا و ناوب شــرکت فرودگاه ه
ــرای  ــن ب ــع زمی ــزار مترمرب ــا حــدود ۲۲ ه ــی م داشــت: پیش بین
احــداث ترمینــال جدیــد فــرودگاه اســت کــه پــس از تملــک زمیــن، 
اقدام هــای مربــوط بــه انتخــاب پیمانــکار آن انجــام خواهــد شــد.

امیــر ُمکــری بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح توســعه پارکینــگ هواپیمــا 
در فــرودگاه بین المللــی شــهید بهشــتی اصفهــان در حال اجراســت، 
ــن  ــت ای ــرح، ظرفی ــن ط ــی ای ــات اجرای ــل عملی ــا تکمی ــت: ب گف
ــد هواپیمــا خواهــد  ــه ۲3 فرون ــر و ب ــه بیــش از ۲ براب ــگ ب پارکین
رســید. )گنجایــش پارکینــگ فــرودگاه اصفهــان هم اکنــون ۱0 فروند 

هواپیمــا اســت(.
ــر  ــرودگاه را از دیگ ــن ف ــای خارجــی ای وی توســعه ســالن پروازه
ــرداری  ــا بهره ب ــت: ب ــرد و گف ــان ک ــرا بی ــت اج ــای در دس طرح ه
ــرودگاه  ــی ف ــای خارج ــالن پروازه ــش س ــرح، گنجای ــن ط از ای
بین المللــی شــهید بهشــتی اصفهــان بــه بیــش از ۲ برابــر افزایــش 

می یابــد.
در ایــن مراســم، ســالن تشــریفات اختصاصــی، تصفیه خانــه 
ــتی  ــهید بهش ــرودگاه ش ــراری ف ــرق اضط ــای ب ــاب و مولده فاض

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــان ب اصفه

ــرق  ــع ب ــر عامــل شــرکت توزی ــا حضــور مدی در نشســتی کــه ب
اصفهــان و مدیــران روابــط عمومــی صنعــت آب و بــرق اصفهــان 
در خانــه فرهنــگ مدیریــت مصــرف بــرق شــرکت توزیــع بــرق 
اصفهــان برگــزار شــد، تمــام فرایندهــا از تولیــد، انتقــال، توزیــع 
ــای  ــرای طرح ه ــراه اج ــه هم ــجویی ب ــد دانش ــکیل واح و تش
علمــی، پژوهشــی و فرهنگــی، نمایشــگاه کاریکاتــور و عکاســی 
در زمینــه مدیریــت مصــرف در ایــن نشســت بــه ســمع و نظــر 

بازدیدکننــدگان رســید.
صدیقــه ببــران، مدیــرکل روابــط عمومــی و اطاع رســانی وزارت 
نیــرو بــا ابــراز خرســندی از ایجــاد ایــن مرکــز فرهنگــی گفــت: 
ــن پایگاه هــای فرهنگ ســازی  ــه نظــر می رســد یکــی از بهتری ب
در صنعــت بــرق کشــور بــرای آمــوزش بــه خانواده هــا و 
ــی  ــه عبارت ــه؛ ب ــکل گرفت ــه ش ــن مجموع ــوزان در ای دانش آم
نهادینه ســازی و توســعه فرهنــگ مدیریــت مصــرف در چنیــن 
فضــای زیبــا بــه همــراه یادمان هــای خانه هــای قدیمــی، 
ــد گذاشــت و روی  ــه هــدف خواه ــر روی جامع ــی ب ــر خوب تأثی
 دانش آمــوزان و خانواده هــا بــه طــور قطــع مؤثــر خواهــد 

بود.
وی تصریــح کــرد: جالــب اینکــه تمــام فرایندهــا و ســختی های 
تولیــد بــرق بــه زبانــی ســاده در اختیــار کــودکان پیش دبســتانی 

و دبســتانی قــرار می گیــرد.
و  مردم نهــاد  ســازمان های  امــروز  کــرد:  خاطرنشــان   وی 

NGOهــا و مراکــز غیردولتــی بایــد بیــش از پیــش بســترهای 
ــن  ــت در ای ــر دول ــد و کمت ــاد نماین ــرف را ایج ــت مص مدیری
مباحــث دخیــل شــود؛ بــه عبارتــی بایــد از تمــام پتانســیل های 
شــهری از جملــه فرهنگ ســراها، ســرای محــات و شــهرداری ها 

بــرای گســترش و آمــوزش ایــن مهــم اســتفاده شــود.
ببــران به کارگیــری و اســتفاده از همیــاران انــرژی در تمــام 
ــوان کــرد  ــرق را مهــم عن ــه آب و ب ــرژی از جمل شــاخص های ان
ــد مســیر پیشــرفت  ــن طرح هــا می توان و گفــت: اســتفاده از ای
را بیــش از پیــش نمایــد و همچنیــن ایجــاد پارک هــای انــرژی 
بــرای کــودکان نیــز گزینــه مناســبی اســت تا کــودکان بــه اهمیت 

تولیــد و مراحــل آن پــی ببرنــد.
وی بــه شــاخص ترین بخــش خانــه فرهنــگ مدیریــت مصــرف 
بــرق اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: رصــد قبــوض دانش آمــوزان 
و کــودکان پیــش از آمــوزش بــه آنهــا در ایــن مــکان و مقایســه 
آن پــس از یادگیــری فرایندهــای تولیــد تــا توزیــع، بهترین روش 
ارزیابــی ایــن آموزش هــا اســت. مــا بــاور داریــم کــه بــا ایجــاد 
انگیــزه در کودکان مــان می توانیــم راه هموارتــری را درآینــده 
داشــته باشــیم؛ زیــرا ایشــان آینده ســازان و تأثیرگــذاران بعــدی 
جامعــه هســتند و هرچــه آگاهــی بیشــتر برای آنهــا ایجاد شــود، 

افــق بهتــری را می توانیــم بــرای جامعــه متصــور شــویم.
ــد  ــزی می توان ــن مراک ــود چنی ــرد: وج ــد ک ــان تأکی وی در پای

ســرمایه گذاری خوبــی بــرای نســل های آتــی باشــد.
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معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان  با 
ابــراز تأســف از کاهــش ســن اســتعمال دخانیــات بــه 
۱3 ســال گفــت: مصــرف روزانــه قلیــان 3۵ تــا 40درصد 
افزایــش پیــدا کــرده اســت، در حــال حاضــر هــزار مکان 
عرضــه قلیــان در شــهر اصفهــان اســت کــه عمــده دلیل 
افزایــش آنهــا عــدم برخــورد قاطــع بــا ادامــه فعالیــت 

آنهــا اســت.
کمــال حیــدری، ظهــر روز چهارشــنبه در نشســت خبری 
هفتــه ملــی بــدون دخانیــات بــه اصحــاب رســانه گفت: 
ــتفاده  ــیوع اس ــرف و ش ــن مص ــش س ــود کاه ــا وج ب
از قلیــان در قهوه خانه هــا و چایخانه هــا، متأســفانه 
برخــورد خاصــی اتفــاق نمی افتــد و ایــن موضوعــات در 

جامعــه مغفــول مانــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  باوجــود مافیــا پشــت دخانیات 
اتفــاق خاصــی در ایــن زمینــه نمی افتــد، ادامــه داد: در 
زمینــه ارز و وضعیــت تحریم هــا و واردات مــواد دخانــی 
ســیگار و تنباکــو حتــی بــا وجــود مصوبــات مجلــس، 
کســی در ایــن بخــش پاســخگو نیســت و حتــی از این 

محــل مالیــات هــم اخــذ نمی شــود.
ــای  ــا از تنباکوه ــرد: 90 درصــد چایخانه ه ــه ک وی اضاف
ــات  ــامل ضایع ــه ش ــد ک ــتفاده می کنن ــاز اس غیرمج
تنباکــو، فضــوالت حیوانــی و حتــی الــکل هــم اســت.

ــه  ــیگار در جامع ــه س ــرف ماهان ــزود: مص ــدری اف حی
مــا ۶0 هــزار میلیــارد نــخ اســت کــه 30 هــزار میلیــارد 
هزینــه درمانــی بــه ســامت جامعــه تحمیــل می کنــد 
و متأســفانه بــا افزایــش ۲4درصــدی مصــرف دخانیات 
در مــردان و پنــج درصــدی بیــن زنــان روبــه رو هســتیم.

وی بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل وجــود مافیــا در موضــوع 
ــاق جــدی  ــات، اتف ــات دخانی ــات، در اخــذ مالی دخانی
رخ نــداده اســت، افــزود: مســائل اجتماعــی ناتوانی هــا، 
مشــکات تنفســی، قلبــی و ســرطان ها از مصــرف 

دخانیــات ایجــاد می شــود کــه در جهــان حــدود هفــت 
ــوند؛  ــر می ش ــرگ  ومی ــار م ــاالنه دچ ــر س ــون نف میلی
حــق هــر شــهروند اســت کــه بــه اجبــار در مصــرف مواد 
دخانــی نباشــد و دود دخانیــات بــه او تحمیــل نشــود.

ــان  ــوم پزشــکی اصفه ــاون بهداشــتی دانشــگاه عل مع
ــرای  ــرا ب ــه و دیزی س ــه، قهوه خان ــرد: چایخان ــد ک تأکی
عرضــه موادغذایــی اســت و مطابــق قانون نظــام صنفی 
بایــد از معاونــت بهداشــتی مجــوز بگیرند؛ اما متأســفانه 
۲00 مــکان پروانــه غیرقانونــی دارنــد و حــدود ۷00 مکان 
بــدون پروانــه در حــال فعالیــت بــا عنــوان بــدون عرضــه 

ــتند. قلیان هس
ــتان  ــت اس ــز بهداش ــط مرک ــت محی ــس بهداش رئی
ــرای  ــه ب ــد چایخان ــه واح ــه داد: هرگون ــان ادام اصفه
ــز بهداشــت مجــوز داشــته  ــد از مرک ــه کار بای شــروع ب
ــادر  ــوز ص ــک مج ــون ی ــال 8۷ تاکن ــا از س ــد؛ ام باش
نکرده ایــم و همــه ایــن مراکــز بایــد اســتعام بدهنــد و 
ظــرف ۱۵ روز پاســخ بگیرنــد و پاســخ همــه نیــز عــدم 

ــود. ــد ب ــت خواه صاحی
 وی بــا بیــان اینکــه روزانــه ۱0 مــورد پلمــب مراکــز عرضه 
ــی دیگــر بازگشــایی  ــه مجــدد در جای ــم ک ــان داری قلی
می شــوند، ادامــه داد: شــکایات مردمــی در ایــن زمینــه 
ــع  ــه مراج ــورد ب ــود و ۲9۶ م ــری می ش ــریعا پیگی س

ــی شــده اند. ــی معرف قضای
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