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اخبار
مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری تبریز:

ذات فعالیتهای روابط عمومی ،حساس و در عین حال مظلوم است
تبریز  -اسد فالح :مدیرکل روابطعمومی
و بینالملل شهرداری تبریز بر بهره گیری
از تجارب اجرایی و استفاده از راهکارها و
ایدههای موثر تاکید کرد.
سعید حاجی زاده در مراسم تکریم و معارفه
مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری
تبریز ،ذات فعالیت های روابط عمومی را حساس،
سنگین و در عین حال مظلوم عنوان و از آن به
عنوان ویترین فعالیت های شهرداری یاد کرد .مدیرکل روابط عمومی و بین الملل
شهرداری در خصوص مسئولیت سنگین و خطیر اداره کل در رویداد تبریز  2018بر
تداوم روند همکاری صمیمانه و شبانه روزی اعضای مجموعه تاکید کرد.
حاجی زاده ،نهاد روابط عمومی را به عنوان پل ارتباطی بین شهروندان و سازمان
عنوان کرد و افزود :حوزه روابط عمومی به جهت ضرورت انعکاس مناسب فعالیت
های گسترده مجموعه بزرگ شهرداری تبریز و نیز ارتباط مستقیم با شهروندان
بسیار حساس و با اهمیت بوده و انجام احسن این وظیفه خطیر ،نیازمند همدلی همه
کارکنان روابط عمومی است .الزم به ذکر است در این مراسم از تالشهای عمادی
قدردانی و سعید حاجی زاده به عنوان مدیرکلروابطعمومی و بینالملل شهرداری
تبریز معرفی شد.

رئیس دانشگاه آزاد اردبيل :معماری پاسخ به نیاز خودشکوفایی انسان است

اردبیل -خبرنگار ابتکار :رئیس دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل گفت « :در سلسله نیازهایی که برای بشریت ترسیم شده می توان معماری را پاسخ به نیاز خودشکوفایی و زیباشناختی انسان
دانست ».اسحاق رسولی در سمینار تخصصی معماری انسانگرا که در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل برگزار شد اظهار کرد :در واقع معماری انسان گرا به نیازهای انسان در
معماری و ساخت و ساز آمیخته با فرهنگ مناطق تاکید دارد و معماران می توانند هویت فرهنگی را در سازه ها بیان کنند ».وي تصریح کرد « :معماری انسان گرایانه اگر در تعریف فرهنگ ما و
در پاسخ به نیازهای اصیل ما باشد میتواند زمینهای برای آرامش شهروندان باشد ».رسولی با اشاره به اینکه متخصصین حوزه معماری میتوانند در ساختن شهری زیباتر موثر عمل کنند افزود« :
انسان همیشه به دنبال زیبایی بوده است و اوج این مساله در زیبایی اندیشی و زیبایینگری در معماری ما قابل مشاهده است ».وی تاکید کرد« :مسکن و فضاهای شهری تنها مکانی برای سرپناه
و سکونتگاه نیست بلکه در ایجاد این مکانها آمال و آرزوها و شخصیت انسانها متبلور شده است».

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی:

تعداد اعضای هیات علمی این دانشگاه نسبت به سال  ،92افزایش  46درصدی نشان می دهد
اردبیل  -سید فیروز یعقوبی :گودرز صادقی اعالم این
خبر افزود :در پایان سال  92تعداد اعضای هیات علمی
دانشگاه  257نفر بود که این تعداد در سال جاری به 376
نفر افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه  3نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه در سال
 92دارای مرتبه علمی استاد تمام بود ،تصریح کرد :این تعداد در
سال جاری به  32نفر افزایش یافته است که رشد  10برابری را
نشان می دهد .رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه تعداد
اعضای هیات علمی با مرتبه علمی مربی کاهش  50درصدی
نسبت به سال  92نشان می دهد ،گفت :در سال  92تعداد اعضای
هیات علمی با مرتبه علمی مربی  52نفر بود که این تعداد در
سالجاری به  26نفر کاهش یافته است که حاصل ادامه تحصیل
بیشتر آنها در مقطع دکتری و نیز ارتقای تعدادی از آنها در هیات
ممیزه است .صادقی اضافه کرد :در سال  92تعداد دانشجویان
دانشگاه محقق اردبیلی  10هزار و  551نفر بود که این تعداد
در سالجاری به  10هزار و  863نفر افزایش یافته است و بنا بر
این است که به جای توسعه کمی به کیفیت پرداخته شود و
به جای افزایش دانشجو ،افزایش هیات علمی و اصالح نسبت
استاد به دانشجو هدف بوده است .رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

با اشاره به تعداد دانشجویان روزانه و شبانه سه مقطع کارشناسی،

مدیرعامل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری تبریز:

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

راهبرد جدید برق منطقهای برای مقابله با ریزگرده ا
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :تاکنون از جمله راهبردهای
اصلی مقابله با ریزگردها تعویض مقره های سرامیکی آلوده با مقره های
سیلیکونی بوده که با بررسی های علمی انجام شده به راه حل دیگری
همزمان با تعویض مقره ها برای دوام و پایداری بیشتر آنها دست پیدا کردیم.
محمود دشت بزرگ افزود :راهبرد جدید استفاده ترکیبی از مقره های
سیلیکونی و نیز زنجیر مقره های سرامیکی تنظیف شده است .وی ادامه
داد :از آنجایی که تبدیل تمام مقره های سرامیکی به سیلیکونی امکان
مخاطرات بالقوه ای به همراه دارد بنابراین ،انتخاب این راهبرد ضروری به نظر
می رسد و باعث پایداری بیشتر شبکه و توانمندی آن در مقابل عوامل غیرقابل پیش
بینی تهدید کننده شبکه برق خواهد بود .دشت بزرگ تصریح کرد :در این راهبرد عالوه
بر تعویض تعدادی از مقره های سرامیکی با سیلیکونی ،زنجیره مقره سرامیکی آلوده
پس از جداسازی از دکل در کارگاه دمونتاز و بشقاب های آن جدا شده و تک تک مورد
تمیز کاری و کنترل قرار می گیرند که پس از اطمینان از سالمت آنها ،مجددا ً مونتاژ و
برای قرار گرفتن در شبکه آماده می شوند .وی اظهار داشت :چنین زنجیر مقره هایی
به دلیل نداشتن جرم های متراکم در شیارهای بشقاب های مقره  ،در صورتی که
در معرض ریزگردهای آالینده قرار گیرند ،با شستشوی ساده امکان رفع آلودگی آنها
وجود دارد و نیازی به تعویض نخواهد داشت .دشت بزرگ تصریح کرد :آلودگی هوا و
وجود ریز گردها در استان خوزستان بر روی سطوح مقرههای سرامیکی تاثیر نامطلوبی
میگذارند که با توجه به اینکه مقرههای خطوط انتقال از تجهیزات اصلی شبکههای
برق هستند انتخاب نوع و جنس مقره برای هر منطقه ،از موارد مهم در پایداری خط
و در نتیجه شبکه محسوب میشود.

شهر آباد» با حضور مستمر شهروندان محقق میشود
«آرمان ِ

تبریز  -ماهان فالح :مدیرعامل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
شهرداری تبریز بر اهمیت اجرای هر چه بیشتر برنامههای فرهنگی و مشارکت
شهروندان در توسعه برپایی این اقدامات تاکید کرد.
علی مدبر پارک های تبریز را یکی از برجستهترین فضاها برای فعالیتهای
فرهنگی عنوان کرد و گفت :برنامهریزی جهت برپایی نمایشگاههای گل و
گیاه ،مسابقههای فرهنگی ،جشنوارههای شهروندی و ...از این پس مهم ترین
رویکردهای فرهنگی در این مجموعه است .مدبر با اشاره به ضرورت مشارکتدهی

مدير منابع انساني شركت بهره برداري نفت و گاز
مسجدسليمان از اهتمام جدي اين شركت به گسترش
فرهنگ ورزش در سطح جامعه خبر داد .
مهران نصيريان دوست با اعالم اين خبر اظهار داشت  :هم
اكنون بيش از  6200نفر در رشته ها و تيم هاي مختلف ورزشي
اين شركت فعاليت مي كنند كه بيشتر آنها را شهروندان و افراد
غيرشركتي تشكيل مي دهند  .وي با بيان اينكه هم اكنون 28

اراک ـ در ارزيابي عملكرد جشنواره شهيد رجايي سال  ،1395شركت برق
منطقه اي باختر ضمن كسب عنوان برتر در شاخص هاي اختصاصي و عمومي
در سطح استان مركزي بر اساس اعالم شركت توانير موفق به احراز رتبه دوم
در بين شركت هاي برق منطقه اي سراسر كشور گرديد.
رضا بهرامي معاون منابع انساني اين شركت ضمن اعالم مطلب فوق بيان داشت:
ارزيابي جشنواره شهيد رجايي به منظور سنجش موفقيت دستگاه ها جهت تحقق
اهداف ،وظايف و تكاليف محول شده در نقشه راه اصالح نظام اداري ،توسط سازمان
مديريت و برنامه ريزي و با نظارت سازمان امور اداري و استخدامي كشور برگزار مي شود
و حضور موفق در اين جشنواره نشان دهنده بهبود عملكرد واحدها و باال بودن سطح
كيفي خدمات شركت مي باشد و مي تواند مبناي مناسبي جهت مقايسه عملكردها
و رقابت سازنده بين دستگاه ها شود .ايشان در پايان اظهار داشت :اين مهم ميسر
نمي شد جز با همكاري و مساعدت تمامي همكاران در واحدهاي مختلف شركت و اميد
است با تعريف پروژه هاي بهبود و پيگيري مستمر اهداف و سنجش عملكرد واحدهاي
تحت نظر ،شركت برق منطقه اي باختر در ارزيابي آتي در جايگاه باالتري قرار گيرد

اهتمام جدي نفت به گسترش فرهنگ ورزش در سطح جامعه

رشته ي فعال ورزشي در اين شركت وجود دارد افزود  :از اين
تعداد  ،آقايان در  17رشته ورزشي و بانوان نيز در  11رشته ورزشي
فعاليت مي کنند .وي تصريح كرد  :اين فعاليت ها در رده هاي
سني مختلف از نونهاالن تا بزرگساالن و رشته هاي مختلف ورزش
همگاني و قهرماني و حضور در ليگ هاي مختلف استاني  ،منطقه
اي و كشوري انجام مي شود  .نصيريان دوست ادامه داد  :با توجه
به تأكيد عالي پور مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و

ناصري مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در
خصوص گسترش فرهنگ ورزش و ترويج روحيه نشاط و شادابي
در سطح جامعه و همچنين عمل به مسئوليت هاي اجتماعي عموم
شهروندان مي توانند از سالن ها  ،اماكن و تجهيزات ورزشي اين
شركت استفاده کنند  .اين مقام مسئول در حوزه ي منابع انساني
شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در خصوص حمايت
از ساير تيم هاي غيرنفتي نيز اظهار داشت  :در چارچوب خط

انتصاب ايرج شرف زاده به عنوان رئيس هيئت تنيس روي ميز منطقه آزاد كيش
با حکم رییس فدراسیون تنیس روی میز کشور ،ايرج شرف زاده به عنوان رئيس هيئت تنيس روي ميز
منطقه آزاد كيش منصوب شد.
ن الملل سازمان منطقه آزاد كيش ،مهرداد علي قارداشي رئيس فدراسیون تنيس
به گزارش روابط عمومي و امور بي 
ف زاده را به عنوان رئيس هيئت تنيس روي ميز منطقه آزاد كيش منصوب كرد.
روي ميز كشور طي حكمي ايرج شر 
ف زاده آمده است :با توجه به تعهد و تجارب جنابعالي و
در حكم رئيس فدراسيون تنيس روي ميز كشور خطاب به شر 
بنا به پيشنهاد دبير شوراي ورزش منطقه آزاد كيش به عنوان رئيس هيئت تنيس روي ميز منطقه آزاد كيش منصوب
مي شويد .رئيس فدراسيون تنيس روي ميز كشور در بخش ديگري از اين حكم ضمن آرزوي توفيق روز افزون براي
شرفزاده ابراز اميدواري كرده است وظايف محوله تحت نظارت مسئوالن امر انجام شده و موجبات رشد و پيشرفت
اين رشته ورزشي با نشاط در سطح منطقه فراهم آيد .ياد آور ميشود ايرج شرفزاده در حال حاضر سرپرست روابط
عمومي و امور بينالملل سازمان منطقه آزاد كيش و عضو شوراي شهر جزيره كيش است.

اجرای بیش از  900کیلومتر شبک ه گذاری گاز در استان
آذربایجان شرقی

كسب رتبه دوم برق باختر در بين شركت هاي برق
منطقهاي سراسر كشور

هر چه بیشتر شهروندان در اجرای این برنامهها ،اظهار داشت :بیشک آرمان
دست یافتن به شهری آباد و زیبا بدون حضور مستمر شهروندان تحقق
نمی یابد .وی خاطرنشان کرد :دو مقول ه زیباسازی و فضای سبز با تلفیق مناسب در
کنار یکدیگر می توانند جلو ه هایی منحصربفرد را در سطح شهر رقم بزنند .مدیرعامل
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز این اقدام را امری خوش
یمن در رویداد تبریز  2018دانست و گفت :بدون تردید در تبریز  2018توجه به
زیبایی و طراوت شهری و پدید آوردن منظری بدیع ،بسیار مثمرثمر است .مدبر
خاطرنشان کرد :با توسعه و ادغام دو سازمان زیباسازی و فضای سبز ،از این پس
فعالیتهای این حوزه نیز گسترش پیدا کرده و طیف وسیع تری از برنامههای شهر
و شهروندی را در بر می گیرد.

مدير منابع انساني شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان مطرح کرد

در  9ماهه ابتدای امسال انجام گرفت

تبریز  -لیال پاشائی :مدیرعامل شرکت گاز
استان آذربایجان شرقی از اجرای بیش از
 900کیلومتر شبکه گذاری گاز در 9ماهه
سال جاری در شهرها و روستاهای این
استان خبر داد.
سیدرضا توحیدی با اعالم این خبر افزود :از
مجموع  900کیلومتر شبکه گذاری گاز اجرا
شده  در  9ماهه سال جاری  122کیلومتر در
شهرهای استان و  733کیلومتر در سطح روستاهای استان اجرا شده است .وی از
رشد ده درصدی اجرای شبکه گذاری گاز نسبت به سال قبل خبر داد و افزود :با توجه
به اینکه اکثر روستاهای باقیمانده گازرسانی نشده صعب العبور و مناطق دور افتاده
روستایی هستند اما با همت مجموعه همکاران سختکوش شرکت گاز استان نسبت به
سال قبل از رشد ده درصدی اجرای شبکه گذاری گاز برخوردار هستیم  .مدیرعامل
شرکت گازاستان تصریح کرد :با اجرای بیش از  900کیلومتر شبکه گذاری گاز حدود
 50000مشترک شهری و روستایی در نه ماهه سال به مشترکین شرکت گاز استان
اضافه شده است .
وی با تشریح وضعیت گازرسانی در سطح استان افزود :هم اکنون  100درصد خانوار
شهری و بیش از  92درصد خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار
هستند که با احتساب به ثمر رسیدن پروژه های فعال گازرسانی در  202روستای
استان و روستاهای آماده انتخاب پیمانکار این رقم به  98درصد خواهد رسید  .وی در
خاتمه کل حجم شبکه گذاری گاز در سطح استان را بالغ بر  19742کیلومتر اعالم
کرد و افزود 62:شهر و 1822روستای استان با تحت پوشش قرار دادن بیش از 1.5
میلیون مشترک از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

کارشناسی ارشد و دکتری در سال های  92و  96افزود :سال

 92تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی  8هزار و  253نفر بود
که در سالجاری به  7هزار و  357نفر کاهش یافته است و تعداد
دانشجویان کارشناسی ارشد از هزار و  973به  2هزار و 883
نفر افزایش یافته که رشد  50درصدی نشان می دهد و تعداد
دانشجویان دکتری هم از  325نفر در سال  92به  623نفر در
سالجاری افزایش یافته که افزایش دو برابری داشته است ،با وجود
تعداد زیادی شعبات دانشگاه های دیگر ،دانشگاه محقق اردبیلی
به عنوان تنها دانشگاه دولتی سراسری ،پرداخت به تحصیالت
تکمیلی را در اولویت قرار داده است .وی با اشاره به تعداد
رشته های دایر در سال های  92و  96اظهار کرد :تعداد رشته
های دایر کارشناسی از  59رشته در سال  92به  72رشته در سال
 96افزایش یافته و تعداد رشته های دایر در کارشناسی ارشد از
 84رشته به  97رشته افزایش یافته و تعداد رشته های دکتری از
 40رشته در سال  92به  59رشته در سال  96افزایش یافته است.
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد :مجموع بودجه عمومی
این دانشگاه اعم از اعتبارات هزینه ای ،تملک دارایی و درآمد های
اختصاصی از  50میلیارد و  791میلیون تومان در سال  92به
 114میلیارد تومان و  422میلیون تومان افزایش یافته که رشد
 125درصدی نشان می دهد.

با حكم رئيس فدراسيون تنيس كشور

عليرضا قائديان رئيس هيئت تنيس منطقه آزاد كيش شد
طي حكمي از سوي مجيد شايسته رئيس
فدراسیون تنيس كشور ،عليرضا قائديان به
عنوان رئيس هيئت تنيس منطقه آزاد كيش
منصوب شد.
ن الملل سازمان منطقه
به گزارش روابط عمومي و امور بي 
آزاد كيش در حكم رئيس فدراسيون تنيس كشور به عليرضا
قائديان آمده است :با عنايت به سوابق ،تعهد و تجارب
ارزشمند جنابعالي به موجب اين ابالغ به سمت رئيس هيئت
تنيس منطقه آزاد كيش منصوب ميشويد .مجيد شايسته
در بخش ديگري از حكم خود آورده است :با اتكا به عنايت
خداوند متعال و با بهرهگيري از امكانات بالقوه و منحصر به فرد
جزيره كيش به عنوان پايگاه بينالمللي و استاندارد تنيس در
سطح كشور و با همكاري متخصصان و دست اندركاران اين
رشته ورزشي در منطقه آزاد كيش در انجام امور محوله موفق
و مؤيد باشيد .ياد آور ميشود عليرضا قائديان رئيس جديد
هيئت تنيس منطقه آزاد كيش در حال حاضر سرپرست
معاونت گردشگري سازمان منطقه آزاد كيش ميباشد.
انتصاب ايرج شرف زاده به عنوان رئيس هيئت تنيس روي
ميز منطقه آزاد كيش با حکم رییس فدراسیون تنیس روی
میز کشور ،ايرج شرف زاده به عنوان رئيس هيئت تنيس روي
ميز منطقه آزاد كيش منصوب شد .به گزارش روابط عمومي
ن الملل سازمان منطقه آزاد كيش ،مهرداد علي
و امور بي 
قارداشي رئيس فدراسیون تنيس روي ميز كشور طي حكمي
ف زاده را به عنوان رئيس هيئت تنيس روي ميز
ايرج شر 
منطقه آزاد كيش منصوب كرد .در حكم رئيس فدراسيون
ف زاده آمده است :با
تنيس روي ميز كشور خطاب به شر 
توجه به تعهد و تجارب جنابعالي و بنا به پيشنهاد دبير شوراي
ورزش منطقه آزاد كيش به عنوان رئيس هيئت تنيس روي
ميز منطقه آزاد كيش منصوب مي شويد .رئيس فدراسيون
تنيس روي ميز كشور در بخش ديگري از اين حكم ضمن
آرزوي توفيق روز افزون براي شرفزاده ابراز اميدواري كرده
است وظايف محوله تحت نظارت مسئوالن امر انجام شده
و موجبات رشد و پيشرفت اين رشته ورزشي با نشاط در
سطح منطقه فراهم آيد .ياد آور ميشود ايرج شرفزاده در
حال حاضر سرپرست روابط عمومي و امور بينالملل سازمان
منطقه آزاد كيش و عضو شوراي شهر جزيره كيش است.

مشي عنوان شده  ،در مواردي كه به عمليات توليد و فعاليت هاي
صنعتي اين شركت خللي وارد نكند از تيم هاي غيرشركتي نيز با
واگذاري سرويس هاي رفت و برگشت درون استاني – زمين تمرين
و مسابقه – تجهيزات اماني و غيره حمايت كامل داشته و خواهيم
داشت تا همه با هم بتوانيم در خصوص جذب نوجوانان و جوانان به
سمت ورزش كه موجب نشاط و شادابي جامعه و پرهيز از انحرافات
مي شود نقشي موثر و مفيد ايفا کنیم .

