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شماره 3218

شهرستان

اخبار

کتاب «وقتی بابا رئیس بود»
در قم رونمایی شد

کتاب «وقتی بابا رئیس
بود» شرح زندگانی شهید
حاج علی بیطرفان از شهدای
آموزش و پرورش استان
قم ،طی مراسمی با حضور
خانواده این شهید واالمقام رونمایی شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جمکران ،مراسم
رونمایی از کتاب وقتی بابا رئیس بود بر اساس زندگی
شهید علی بیطرفان به همت ستاد کنگره ملی شهدای
استان قم ،اداره کل آموزش و پرورش استان و انتشارات
کتاب جمکران در محل سینما تربیت با حضور برخی
مدیران مدارس برگزار شد.
«علیرضا رحیمی» مدیر کل آموزش و پرورش
استان قم در ابتدای این مراسم طی سخنانی به بیان
ویژگیهای اخالقی و رفتاری شهید بیطرفان و الگو بودن
شهدا برای فرهنگیان و دانشآموزان پرداخت.
وی به اقدامات اداره کل آموزش و پرورش استان قم
در خصوص تکریم شهدا اشاره کرد و گفت :تا کنون ۲۲۶
مدرسه در قم به نام شهدا مزین شده و تصمیم داریم
زندگینامه شهدای هر مدرسه را برای آشنایی دانش
آموزان و معلمان آن واحد آموزشی تبیین و منتشر
کنیم.
رحیمی افزود :کتاب «علیاکبرهای خمینی» نوشته
مرتضی سلمانی خالصه زندگی شهدای دانش آموزان
دبیرستان صدوق ،کتاب چند جلدی «همکالسیم»
نوشته علیرضا صداقت درباره وصایای دانش آموز استان،
کتاب «از جمکران تا حلب» درباره شهید مجید عسگری
جمکرانی اثر طوبی معتمد الری از جمله کتابهایی
است که در حوزه ایثار و شهادت توسط همکاران
فرهنگی نگاشته شده و به چاپ رسیده است.
علیاکبر خوشگفتار مقدم رئیس ستاد کنگره ملی
شهدای استان قم دیگر سخنران این مراسم در خصوص
زنده نگهداشتن یاد شهدا در آموزش و پرورش ،عنوان
کرد :اموری که جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است
در آموزش و پرورش به سه بخش فرهنگیان(کارکنان،
مدیران و دبیران) ،دانشآموزان و والدین و خانوادههای
دانشآموزان تقسیم میشود.
وی بیان کرد :آشنا کردن مدیران ،معاونان ،معلمان
و کارکنان اجرایی مدارس با فرهنگ ایثار و شهادت در
قالب طراحی دورههای آموزش ضمن خدمت ،دورههای
راوی معلم ،آشنایی با تاریخ دفاع مقدس ،برپایی اردوهای
راهیان نور داخل شهری و جنوب از جمله برنامههایی
است که میتواند در این امر بسیار موثر باشد.
خوشگفتار مقدم اظهار کرد :در بخش دانشآموزان
نیز همین برنامهها و پرداختن به سیره زندگانی شهدا و
وصیتنامههای آنها ،سرودخوانی ،دکلمه خوانی ،نقاشی
و خوشنویسی با موضوع شهدا وجود دارد که بایستی
با زبان دانشآموزی و متناسب با سن نوجوانان در نظر
گرفته شود.
وی در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در
بخش والدین و خانوادههای دانشآموزان ،ابراز کرد:
مدارس جلساتی را میتوانند با حضور خانوادهها برگزار
کنند تا با مکتوبات مربوط به دفاع مقدس از جمله
رمانهای دفاع مقدس در قالب نمایشگاه ،خانوادههای
دانشآموزان را آشنا کرده و در مسیر شهدا قرار دهند.
رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان قم یادآور
شد :کتاب «وقتی بابا رئیس بود» ،ششمین کتابی است
که به تازگی به چاپ رسیده است و بناست که حدود ۵۰
کتاب توسط کنگره با همکاری انتشارات کتاب جمکران
تا زمان برگزاری اجالسیه اصلی کنگره ،روانه بازار شود.
خاطره گویی «مهدی بیطرفان» فرزند شهید
بیطرفان ،اجرای گروه سرود عابس ،بیان نکاتی توسط
«تقی شجاعی» نویسنده کتاب «وقتی بابا رئیس بود»،
پخش کلیپی از مصاحبه با دانشآموزان برای معرفی
کتاب و اهدای کتاب به تمامی حاضرین در جلسه از
دیگر برنامههای این مراسم بود.
حجتاالسالم مهدی بهداروند پژوهشگر دفاع
مقدس و نویسنده کتاب زندان الرشید ،نرجس نیازمند
عضو شورای اسالمی شهر مقدس قم ،محمد حسنی
مدیرعامل موسسه انتشارات کتاب جمکران ،مسئوالن
بسیج فرهنگیان و دانشآموزی استان ،روسای ادارات
و نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان و همرزمان
شهید بیطرفان نیز در این مراسم حضور داشتند.
این مراسم با رونمایی از کتاب «وقتی بابا رئیس
بود» و تجلیل از خانواده شهید حاج علی بیطرفان و
نویسنده این کتاب به پایان رسید.
شهید «حاج علی بیطرفان» از شهدای آموزش و
پرورش استان قم است که در حین مسئولیت ریاست
اداره به جبهه شتافت و  ۲۳دیماه  ۱۳۶۵در منطقه
شلمچه با فدای خون خویش ،پیامآور مسئولیت امروز
آحاد مردم نسبت به ارزشهای اسالمی شد.
کتاب «وقتی بابا رئیس بود» که شرح زندگانی این
شهید واالمقام است ،به قلم روان تقی شجاعی در ۲۲۸
صفحه و  ۳۵فصل ویژه رده سنی  ۹تا  ۱۴سال نگاشته
شده و به همت ستاد کنگره ملی شهدای استان قم و
انتشارات کتاب جمکران تهیه و به چاپ رسیده است.

توسعه دیتا در روستاهای کارکنده
وسرطاق شهرستان بندرگز

دیتا در روستاهای کارکنده و سرطاق شهرستان
بندرگز توسعه یافت .مهندس نصیر خاری از توسعه
دیتا در روستاهای سرطاق و کارکنده از توابع شهرستان
بندرگز خبرداد .
رئیس اداره مخابرات شهرستان بندرگز با اشاره به
اینکه این اقدام توسعه ای بانصب یکدستگاه DSLAM
 6000صورت گرفته است گفت  :توسعه مخابرات در
روستاها از اولویت های کاری مخابرات این شهرستان
است وتالشهای انجام شده د راستای تامین ارتباطات
پایدار وارائه خدمات وسرویسهای به روز براساس
درخواست مشتریان و متقاضیان می باشد .وی همچنین
ازافزایش  90شماره ای ظرفیت تلفن ثابت کافو نوری
در روستای بنفش تپه سخن گفت و افزود :درخواست
متقاضیان جدید در این روستا با اجرای این طرح تامین
خواهد شد .

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجانشرقی:

ّ
تشکلها نقش کلیدی در برقراری نظم در جامعه کار و تولید دارند

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجانشرقی
با اظهار بر اینکه تش ّکلهای کارگری و کارفرمایی بهعنوان
شرکای اجتماعی نقش بسیار مهمی در ایجاد آرامش و توسعه
بهرهوری دارند ،گفت :تش ّکلها نقش کلیدی در برقراری
نظم در جامعه کار و تولید دارند و موجب انسجامبخشی در
واحدهای تولیدی و صنعتی میشوند.
حسین فتحی؛ مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
آذربایجانشرقی در بازدید از مجمع نمایندگان کارگران و
کانون هماهنگی شوراهای اسالمی کار و دفتر جامعه اسالمی
کار استان که با حضور رئیس سازمان بسیج کارگری و
کارخانههای استان و فرماندهی حوزه بسیج کارمندی برگزار
شد ،بر نقش تش ّکلهای کارگری و کارفرمایی در ایجاد تعامل
و همدلی در محیطهای کار اشاره کرد و افزود :تش ّکلهای

کارگری و کارفرمایی نقش اساسی در تداوم تولید ،تثبیت
اشتغال موجود دارند.
در ادامه این بازدید ،رئیس سازمان بسیج کارگری نیز
ضمن قدردانی از عملکرد حسین فتحی؛ مدیر کل تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی آذربایجانشرقی و حضور فعال وی در جهت
حل مشکالت و برطرفسازی مسائل کارگری ابراز داشت:
سپاه عاشورا در جهت اجرای قانون ،احقاق حق و حقوق
کارگران ،همراهی آنان و حل موانع و برطرفسازی مشکالت
جامعه کار و کارگری همواره در کنار واحدهای تولیدی و
صنعتی بوده ،و در خدمت آنهاست.
تقی پور در این راستا رویکرد جدید سپاه عاشورا را
همراهی مردم ،کارگران و کارفرمایان در مطرحسازی آسان
مسائل و مشکالت عنوان کرد.

به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و برای کالن منطقه آمایش شش ؛

نشست كارگروه اصالح ساختار نظام اداری دانشگاه های علوم پزشكی كشور برگزار شد

قزوین – حسن زاده  -صبح روز چهارم مرداد 1401
کارگروهی با حضور دکتر احمد جوانمرد ،رییس مرکز
توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت ،به میزبانی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین و برای کالن منطقه آمایش
شش ،نشست کارگروه اصالح ساختار نظام اداری دانشگاه
های علوم پزشکی کشور برگزار شد .در این نشست ،دکتر
جوانمرد ضمن مهم و مقدس دانستن جایگاه کار علمی ،قلم
و دستاوردهای صاحبان قلم ،ضمن ارج نهادن بر فعالیت
های کارگروه ،بر ضرورت علمی و کارشناسی بودن کارها و
مأموریت ها در موضوعات مختلف ،تأکید کرد و همه افراد
را به تحول مثبت درونی که زمینه تحول و پیشرفت کشور
خواهد بود ،فراخواند .وی همچنین از زحمات کارگروه

های تشکیل شده در مناطق مختلف آمایشی و از جمله
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی قطب شش کشور
که همواره به عنوان بازو و کمک در انجام مأموریت های
مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت تالش و
همکاری می کنند ،قدردانی کرد.
تناسب نداشتن ساختارهای سازمانی با نیازها
دکتر محمدعلی معصومی فر ،معاون توسعه مدیریت،
منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز با
طرح مشکل تناسب نداشتن ساختارهای سازمانی مصوب
با نیازهای بهداشتی ،درمانی و توسعه ای استان و انتظارات
دانشگاه ،از مسؤوالن مرتبط در وزارت ،درخواست رفع
مشکالت مذکور را کرد.
بحث های کارشناسی درباره موضوع تدوین شرح
وظایف تعدادی از ُپست های سازمانی
در ادامه ،مرتضی نجفی ،مدیر توسعه و تحول اداری
دانشگاه ،نظرات خود را در خصوص مباحث مطروحه ،اعالم و
گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص اصالح آیین نامه
مهندسی و ارزیابی مشاغل و تدوین شرح وظایف پُست های
سازمانی مشخص شده ارائه کرد.
سپس ،اعضای کارگروه وارد بحث کارشناسی درباره
موضوع تدوین شرح وظایف تعدادی از پُست های سازمانی
شبکه ها بهداشت و درمان شد و پس از بحث و بررسی،

پیشنهادات کارگروه در خصوص شرح وظایف تعدادی از
پُست های شبکه بهداشت و درمان ،جمع بندی و تدوین
شد .تدوین و تنظیم شرح وظایف پُست های سازمانی ستاد
شبکه های بهداشت و درمان و بازنگری آیین نامه مهندسی و
ارزیابی مشاغل ،و همچنین جمع بندی اصالحات پیشنهادی
برای ارسال به مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت ،از
نتایج بدست آمده در این نشست بود.
دیدار میهمانان وزارتی با رییس دانشگاه
شایان ذکر است ،میهمانان وزارتی با دکتر عبداله
دیدبان ،رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دکتر سید
مجتبی سید صادقی ،رییس دفتر ریاست دانشگاه نیز دیدار
داشتند .در این برنامه ،دکتر محمود صمدپور ،رییس مرکز
مطالعات و تحقیقات ،مدیران ،رؤسای گروه و کارشناسان
مهندسی سازمان و مشاغل توسعه سازمان و تحول اداری
دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی کالن منطقه آمایش
شش کشور حضور داشتند .محمدرضا حیدری ،مدیر توسعه
سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی زنجان هم گزارشی
از اقدامات انجام شده تا قبل از برگزاری نشست کارگروه را در
زمینه بازنگری آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان
غیر هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور
و همچنین تدوین شرح وظایف پُست های سازمانی شبکه های
بهداشت و درمان و معاونت غذا و دارو ارائه کرد.

جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری شهرستان مالرد برگزار شد

مژگان
مالرد-
شهرستان
علیقارداشی :در راستای مصوبات جلسه
شورای عالی شهرسازی و معماری افشار معاونت
شهرسازی و معماری شهرداری مالرد گفت
:پرونده اراضی  ۱۲.۵۰هکتاری مسکن گستر در
جلسه مورخ  ۱۴۰۱.۵.۱۰شورایعالی شهرسازی
و معماری ایران مطرح و به موافقت کلیه اعضا
به تصویب رسید.توافق اولیه اراضی فوق در سال
 ۱۳۹۵انجام شده است با پیگیری همکاران در

حوزه معاونت شهرسازی و معماری در جلسه
 28اردیبهشت سال جاری به تصویب کمیته
فنی شورایعالی شهرسازی و معماری رسید و
بعد از آن در جلسه فوق الذکر تصویب شد.
این امالک  ۱۹۶قطعه با کاربری مسکونی
و  ۳۷قطعه با کاربری تجاری مسکونی در سهم
مالک با تراکم  ۲۴۰درصد در ضلع غربی بلوار
شهید سردار حاج قاسم سلیمانی و ضلع جنوبی
بلوار شهید مطهری واقع گردیده است.

آگهی ختم پرونده ورشکستگی

بدینوسیله در اجرای ماده  49قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و ماده
 60آیین نامه همان قانون ختم عملیات تصفیه پرونده کالسه م  -ت

ک  1/95مربوط به شرکت ورشکسته آجر معمار سازان (سهامی خاص
) به شماره ثبت  311که (طی دادنامه شماره 909970866500088
مورخه  1395/1/29اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی

شهرستان دهلران و با تعیین تاریخ توقف  1390/6/1ورشکسته اعالن

گردیده ) و بایگانی شدن پرونده اعالم می گردد .

عضو ناظر شرکت آجر معمارسازان (ورشکسته ) گرمی
مدیر تصفیه شرکت آجر معمار سازان (ورشکسته ) شیرزادی

سهم شهرداری مالرد از توافق انجام
گرفته  ۲۲۳۴.۳۳متربع زمین با کاربری تجاری
اداری خدماتی و آموزشی با مساحت ۵۹۰۸.۲۳
متربع و درمانی  ۱۰۱۸۱.۶۳مترمربع و ورزشی
 ۲۱۴۹.۰۶مترمربع و فضای سبز ۱۳۵۰۷.۵۰
مترمربع و معابر حاصل از تفکیک می باشد.
با مصوبه فوق میتواند گام مهمی در جهت
تولید مسکن و باال بردن میزان سرانه های
شهری از جمله فضای سبز،درمانیِ ،آموزشی و

 ...برداشت،ضمن اینکه این امالک دارای اسناد
رسمی بوده و تفکیک مجاز خواهد بود.
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خبر کوتاه
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

 530هزار لیتر سوخت به پروازهای حج
تمتع تحویل شد

ساری – دهقان  :مدیر
شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه ساری
گفت  :با تالش شبانه روزی
کارکنان مرکز سوختگیری
هواپیمایی منطقه ساری ،
عملیات سوخت رسانی به ناوگان هوایی زائرین حج تمتع
 1401با موفقیت انجام شد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ،
سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه ساری  ،بیان کرد  :سوخت رسانی به ناوگان
هوایی فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به منظور اعزام
زائرین به مکه معظمه به صورت شبانه روزی و با پشتیبانی
فنی ،تدارکاتی و لجستیکی شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه ساری به بهترین نحوه ممکن انجام شد و در
مجموع با  12پرواز رفت و برگشت به پایان رسید.
سبحان رجب پور اظهار کرد  :تعداد پروازهای حجاج
در مرحله رفت به مقصد مدینه با  6پرواز انجام شد و در
مرحله برگشت نیز با همین تعداد پرواز  ،حجاج را از مدینه
به ساری باز گرداندند که در مجموع  1514نفر زائر جابجا
شد  .سبحان رجب پور از روند سوخت رسانی ایمن به
پروازها در فرودگاه بین المللی ساری ابراز خرسندی نموده
و ادامه داد  :با توجه به  12پرواز انجام شده در مرحله رفت
و برگشت حدود  530هزار لیتر سوخت به هواپیماهای
زائرین حج تمتع امسال تحویل شد .

منطقه اردبیل موفق به کسب
رتبه نخست کشوری شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
اردبیل گفت :منطقه اردبیل موفق به کسب رتبه نخست
کشوری در جایگزینی مصرف سیانجی به جای بنزین در
خرداد ماه سال 1401شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل ،سید حجت مدنی با
اشاره به اهمیت توسعه صنعت سیانجی به عنوان سوخت
جایگزین و به تبع آن کاهش مصرف بنزین و نتایج مطلوب
آن در رشد اقتصادی ،کاهش آالیندههای زیست محیطی
و همچنین ارتقای سالمت جامعه گفت :با توجه به منابع
غنی گاز طبیعی کشور ،همت و تالش مسئوالن و کارکنان
منطقه بر این است که از این ظرفیت در راستای اهداف
عالی شرکت و شکوفایی استان استفاده شود.
مدنی اظهار کرد :در این راستا و بر اساس رتبهبندی
جدید مناطق  ۳۷گانه کشور ،این منطقه با کسب 33.8
درصد رتبه اول جایگزینی مصرف سیانجی با بنزین موتور
در بخش حمل و نقل سبک درخرداد ماه سال جاری را به
خود اختصاص داده است که خود نشان از تالش مجموعه
همکاران منطقه اردبیل در توسعه این صنعت پاک دارد.
مدنی خاطر نشان کرد :استان اردبیل با  ۶۹جایگاه
فعال سیانجی ،آماده ارائه خدمات سوخترسانی به
شهروندان عزیز است.

