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رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد:

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان:

ورود به بازار کار با اجرای طرح
«پایش ،پویش و رویش»
نسل فردا  /گروه استان ها
news@ naslefarda.net

رئیسدانشگاهآزاداســامیواحداصفهانگفت:
باطرح«پایش،پویشورویش»دانشــجویانرابا
فضایکسبوکارآشناکردهوزمینهاشتغالآنانرا
فراهممیکنیم.پیامنجفیکهدرجمعخبرنگاران
سخنمیگفت،اظهارداشت:دانشگاهآزاداسامی
درایناستانعاوهبرواحدخوراسگانواصفهان
درسایرشهرهاوشهرســتانهایاستانهمچون
نجفآباد،کاشان،خمینیشهر،فاورجان،شهرضا،
دولتآباد،شاهینشــهر،فریدن،نطنــز،تیران،
گلپایگان،خوانســار،نیکآباد،زواره،اردســتان،
دهاقان،دهقولنجاننیزدارایواحدآموزشــی
اســتتاهرکدامعاوهبرانجاموظیفهتحصیلی،
درتوســعهمنطقهاینیزنقشایفــاکنند.رئیس
دانشگاهآزاداســامیواحداصفهان(خوراسگان)
بااشارهبهدغدغهدانشــجویانبرایاشتغالپس
ازفارغالتحصیلیگفت:یکیازگایههایاســاتید
بیانگیزگیدانشجویاندردورانتحصیلبهدلیل
ناامیدیازاشــتغالدررشتهتحصیلیاست؛طرح
پایش،پویشورویشدرجهــتکاربردیکردن
آموزش،پژوهشوفناوریدانشجویانرابرایورود
بهبازارکارآمادهمیکندونهتنهارشــتههایفنی
بلکهرشتههایکشاورزیوعلومانسانیرانیزدربر
میگیرد.ویاضافهکرد:درطرحپویشکهبهطور
ویژهامسالبهآنپرداختهمیشــوددانشجویان
عاقهمند،برایکاردریکبنگاهاقتصادیداوطلب
میشــوندوباانجامکارآموزیهممهارتعلمیو
عملیخودرابهبودمیبخشندوهمبرایخودیک
ســابقهکارایجادمیکنند.نجفیافزود:اینطرح
جدایازواحدکارورزیپایاندورهتحصیلبرخی
رشتههاستودانشجویانطیتحصیلبهصورت
جدیترواردمهارتآموزیوبازارکارمیشوند؛در
نتیجهدراولویتاستخدامواشتغالدربنگاههای
اقتصادیقرارمیگیرندواگرچهتضمیناستخدامی
وجودنداردامااینیکقدمبرایجذبدانشگاهیان
بهواحدهایاقتصادیاســت.رئیسدانشگاهآزاد
اسامیخوراسگانبااشــارهبهاینکهبرایانجام
اینطرحبابنگاههایاقتصــادیمختلفهمچون
ذوبآهن،اتاقبازرگانیاصفهانوسراینوآوریآن
وادارهکارورفاهاجتماعیگفتوگوهاییانجامشده
است،خاطرنشانکرد:پویشنهتنهادرواحدآزاد
اسامیخوراسگانبلکهدرسایرواحدهایدانشگاه
آزاددرســطحاســتان،بادرنظرگرفتنشرایطو
نیازهایهرمنطقهبرگزارخواهدشد.

کمکهای کرونایی دولت به دانشگاهها نرسید

فارس :رئیسدانشگاهآزاداســامیواحدنجفآبادگفت:تا
کنونازسویمنابعدولتیکمکیبهدانشگاهنجفآبادنشده
اماباپیگیریهایانجامشــدهتوانســتیمازدوقرضالحسنه
حدود۳0میلیاردریالاعتبارکســبکنیم.امیررضانقشدر
نشستخبریابرازداشت:خبرنگاربهدلیلاینکهچشمناظر
وگوششنوایمردماستیکمســئولیتاجتماعیبزرگبر
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دوشداردکهبایدباورودبهمسائلاجتماعیبهاحقاقحقوق
مردمبپردازد.رئیسدانشگاهآزاداسامیواحدنجفآبادعنوان
کرد:خبرنگارانمیتوانندکمکحالمدیرانباشندتابتوانند
درقبالمسئولیتیکهبرایجوانانوسایراقشارجامعهدارند،
فعالیتکنند.ویتهدیدکروناراباعثفکربیشــتردانستو
افزود:تهدیداینویروسباعثشــدکهآنرابهفرصتتبدیل

کنیم،دردانشگاهآزادنجفآبادهرهفتهسههزارو500کاس
برگزارمیشدکهباوجودویروسکروناوطبقاباغبهکاس
مجازیوآناینتبدیلشــد؛در۸5روزابتدایشروعبیماری
کروناودرگیریکشــورباآنبالغبر40هــزارکاسآناین
برگزارکردیموتوانســتیمدرهمانهفتههایاولمشکات
راحلکنیم.نقــشتصریحکرد:وضعیتاقتصادیکشــوربا
توجهبهشــیوعویروسکروناآشــفتهشدهاســتودانشگاه
آزادنجفآبادنیزمستثنینبودچونبرایتامین۹0درصداز
منابعمالیوابستهبهخانوادههاوشهریهدانشجوهاست،البته
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سعیکردیمرشدزیادیدرشهریهنداشتهباشیمتاخانوادهها
بهمشــکلبرخوردنکنند.رئیسدانشــگاهآزاداسامیواحد
نجفآباددرادامهاظهارداشت:درجهتکمکردنفشارمالیبه
خانوادههامهلتسهماههپرداختشهریهراقائلشدیمضمن
اینکهچکهایسهماهاولسالجاریباتاخیراقدامبهوصول
شد.ویدرپایانگفت:تاکنونازسویمنابعدولتیکمکیبه
دانشگاهنجفآبادنشدهاماباپیگیریهایانجامشدهتوانستیم
الحســنهحــدود۳0میلیاردریالاعتبارکســب

ازدوقرض
کنیم.

اصفهان

Esfahan

واگذاری زمین در مجاورت شهرکهای صنعتی به منظور احداث خانههای سازمانی
مریم محسنی  /گروه استان ها

M.Mohseni@ gmail.com

درکارگــروهاقتصادیبنیــادنصفجهان
ضمنتاکیدبرنقشمهمبرندولجستیک
درکارآمدشــدناقتصادکشور،پیشنهاد
واگذاریزمیندرمجاورتشــهرکهای
صنعتیبهمنظوراحداثخانههایسازمانی
برایکارگرانواحدهایصنعتیارایهشد.
محمداســامی،وزیرراهوشهرسازیدر
اینجلسهکهباحضوررئیساتاقبازرگانی
اصفهان،نمایندهمردماصفهاندرمجلس
شورایاسامی،معاوناناستاندار،جمعی
ازمدیراندســتگاههایاجراییاستانو
مدیرعاملفوالدمبارکــهاصفهانبرگزار
شــد،گفت:رازورمزپیــروزیانقابو
تداومآنبراســاسفرمــودهمقاممعظم
رهبریکلمهتوحیدوتوحیدکلمهبودهو

شهری

دشمنبرایایجادخللدراینوحدتکلمه
تاکنونبسیارتاشکردهاست.وزیرراهو
شهرسازیدرادامه،گامبرداشتنخالصانه
درمســیرخدمتراموجبدستیابیبه
موفقیتدانســتوافزود:مابرایاعتای
حق،انقابکردیمواینمسیردارایفرازو
نشیبهاییاستکهباهمبستگی،همدلی
وباتوکلبهخداوندمتعالمیتواندراین
راهموفقعملکرد.
ویهمچنیــنثابتقدمبــودنومصمم
ماندنراازضروریاتهمیشــگیموفقیت
کشوردانستوباتاکیدبراینکهجغرافیای
اقتصــادمــاازجغرافیایســرزمینیما
گستردهتراســت،تصریحکرد:درشرایط
رقابتیامروزدرتجارتبرایازدستندادن
فرصتبازار،بایدجنگیدوســهمگرفت.
اسامیافزود:جغرافیایاقتصادیماباید

مسئول نگهداری راههای روستایی استان اصفهان:

عملیات آسفالت راه روستایی برکان شهرستان اصفهان به پایان رسید

نسلفردا  :مسئولنگهداریراههایروســتاییادارهکلراهداریوحملونقلجادهایاستاناصفهانگفت:
عملیاتآسفالتگرمراهروستاییبرکانشهرستاناصفهانبهاتمامرسید.محمدکاظمیاظهارکرد:طولاین
محور1.5کیلومتربودکهبااعتباریبالغبر400میلیونتومانانجامشد.وی بااشارهبه اینکهاینپروژهبامشارکت
دهیاریانجامشــد،تصریحکرد:هدفازاجرایاینپروژههاارتقایایمنیترددکاربرانراههایروستاییاست.
کاظمیگفت:تردددراینمحورهابهنسبتباالستولذابرایپیشگیریازبروزحادثهنیازمندبهسازیاینمحورها
بودیم.ویخاطرنشانکرد:همکاریدهیاریهاازطرحهایتوسعهوبهسازیراههایروستاییدراجرایپروژههای
روستاییتأثیربسزاییخواهدداشت.کاظمیتصریحکرد:کاهشمنابعمالیوافزایشهزینههایکیازبزرگترین
موانعبرسربهسازیوضعیتراههادراستاناصفهاناست.


در پانزدهمین جشنواره روابط عمومیهای
استان اصفهان معرفی شد

در کارگروه اقتصادی بنیاد نصفجهان عنوان شد؛
گسترشبیشــترییابد؛زیراتنهادراین
صورتدرآمدســرانه،بهــرهوریوارزش
افزودهایکهبایدایجادکنیــم،میتواند
محققشود.ویزمانحالرابخشمهم
تاریخایراندانســتوتصریحکرد:دراین
زماندرکنارپیشرفت،بایدگامهایموثری
درراستایقویترشــدناقتصادکشور،
مقاومســازیمردمومهیاکردنشرایط
زندگیپیشرفتهبرداشت.
اســامیدرادامــهبرضرورتتشــکیل
کنسرسیومیبامشارکتبخشخصوصی
برایاتمامپروژهقطارسریعالسیراصفهان-
تهرانتاکیدکــروگفت:نگاهمــابهاین
پروژه،نگاهیراهبردیاستوبااینپروژه
میتوانجلوهایازتوســعهیافتگیرادر
کشورپایهگذاریکرد.وزیرراهوشهرسازی
همچنیندرادامهسخنانخودافزود:برای

کوتاه از اصفهان

روابط عمومی آبفا
روابط عمومی خالق
نسل فردا  /گروه استان ها
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مقاوموکارآمدشدناقتصادکشور،نیازمند
دوقدرتبرندولجستیکهستیمونظام
جامعلجســتیکنیزنــگاهفرامنطقهای
داشتهوبایدایناقدامبهصورتیکپارچه
انجامشــود.درادامهمسعودگلشیرازی،
رئیساتاقبازرگانیاصفهانضمنتبریک

عیدخجستهغدیرخم،خواستارحمایت
ویژهوزارتراهوشهرسازیازپروژهقطار
سریعالســیراصفهان-تهرانشدوتاکید
کرد:شکستهشدنســداینپروژه،مدلی
اساسیوماندگاربرایدولتوآحادملت
خواهدبود.

تاکسیرانی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

افزایش  ۲۵درصدی نرخ کرایه سرویس مدارس اصفهان تصویب شد

نسلفردا :مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانیشهرداریاصفهانگفت:افزایش25درصدینرخ
کرایهسرویسمدارسبرایسالتحصیلیجدیددرشورایاسامیشهراصفهانتصویبشد.هادیمنوچهری
اظهارکرد:هزینهسرویسمدارسبرایسالتحصیلیجدیدطبقفعالیترسمیروزانهمحاسبهوپرداختمیشود.
ویتصریحکرد:پسازتصویبافزایش25درصدینرخکرایهسرویسمدارسدرشورایشهر،اینالیحهجهت
تاییدنهاییبهفرمانداریارسالشد.مدیرعاملسازمانمدیریتونظارتبرتاکسیرانیشهرداریاصفهانافزود:با
فهایششماهکارت
پیگیریسازمانتاکسیرانی،مصوبهشورایاسامیشهرومساعدتشهرداراصفهانتخفی 
شهریبرایرانندگانتاکسیمصوبشدهاست.ویادامهداد:برایناساسرانندگانتاکسیبهمدتششماهو
سرویسمدارسوآژانسهابهمدتسهماهازپرداختهزینهکارتشهریمعافهستند.

روابطعمومیآبفااستاناصفهاندرپانزدهمین
دورهجشنوارهارزیابیعملکردروابطعمومیهای
استاناصفهان،حائزرتبه«روابطعمومیخاق»
شــد.مدیرروابطعمومیوآمــوزشهمگانی
شرکتآبفااستاناصفهانبااعاماینخبرافزود:
روابطعمومیآبفاباشــرکتدرهشــتمحور
نــوآوریوفعالیتهایپیشــرو،برنامهریزیو
ارزیابیاثربخشــی،اطاعیابیوافکارسنجی،
روابطعمومــیدیجیتال،ارتباطاترســانهای،
محتواسازی،رویدادپردازیومسئولیتاجتماعی
حایزرتبهخاقشد.ســیداکبربنیطبااعام
کرد:رویدادهایتخصصیدراینشرکتمانند
پویشهایبانویآب،ایرانبهلبخندتوزیباست،
جانآبدرخطراســتوهمچنینجشــنواره
نخستینواژهومسابقهنقاشی«آب=زندگی»و
بسیاریفعالیتهایدیگردربخشرسانهوافکار
سنجی،موجبشــدتاداورانجشنواره،روابط
عمومیآبفااســتاناصفهانرابهعنوانروابط
عمومیخاقشناساییکنند.شایانذکراست؛
اینمراسمشــانزدهممردادماهباحضورمعاون
سیاسیامنیتیاجتماعیاســتانداریاصفهان
درمحلاســتانداریبرگزارشدوروابطعمومی
دستگاههایاجراییازطریقویدئوکنفرانسوبه
صورتمجازیمراسمرارصدکردند.گفتنیاست؛
روابطعمومیهایاســتاندررتبههایخاق،
عالی،برتروپویارتبهبندیشدندکهروابطعمومی
شرکتآبوفاضاباستاناصفهانباکسبرتبه
خاقباالترینرتبهدرجشنوارهرااخذکرد.

