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اینبار برخالف روال همیشـگی قرار نیسـت آرام شـروع بشـود و یک معرفی سـاده و کلی

ابوالقاسم رحمانی

روزنامهنگار

گزارش «فرهیختگان» از مرکز معلوالن نارمک که با کمکهای مردمی اداره میشود

صـورت بگیـرد ،اتفاقـا خیلـی صریـح واقعیت و اصـل ماجرا را بیان میکنـم .صدای فریاد
تمـام سـالن طبقـه سـوم را برداشـته بـود .طبقـات پایینتر بیشـتر گریـه و ناله بـود اما در

خیره به سقف فریاد میکشند

ایـن طبقـه بـه تناسـب جثههـا طنیـن صدا هم بیشـتر شـده بود .بخشـی از ایـن فریادها

ناشـی از وضعیتـی بـود کـه عاملـش را نمیدانـم و قطعـا برآمـده از ناتوانـی ذهنـی و جسمیشـان بـود ،بخشـی دیگر اما بـه گفته یکی

از پرسـتاران بـه خاطـر زخمهایـی بـود کـه در بدنشـان ایجـاد شـده بـود ،چـرا؟ چـون پوشـک نبـود ،نـه اینکـه فقـط همیـن چند وقت

و چندمـاه کـه پوشـک گـران شـده اسـت اینهـا محـروم شـده باشـند ،نـه! از خیلـی قبلتـر هـم پوشـک نداشـتند و این مصیبـت را تاب
میآوردنـد کـه کهنـه بشـوند .طبقههـا را از پاییـن بـاال رفتـه بـودم و جـز اینکـه سـری تـکان بدهـم و غصه بخـورم ،کاری دیگـر به ذهنم
نمیرسـید .نـه آنهـا میدانسـتند مـن چـه کسـی هسـتم و نـه مـن میدانسـتم بایـد دقیقـا چـه کار کنـم؟! حـاال موقـع برگشـتن بـود.

باید دوباره طبقات را برمیگشـتم .یکی از مددجوها چشـمانش پانسـمان شـده بود .از پرسـتار پرسـیدم :چه اتفاقی افتاده؟ جواب

داد :چنـد وقـت پیـش دسـتش رو کـرده تـو چشـمانش و چشـمش رو درآورده ...خـب تصـور این صحنه هم سـختترین کار دنیاسـت،
دیدنـش کـه ...از قـدم زدن بیـن ایـن مقـدار مصیبـت که چشـمان زیبایی داشـتند ،حتی فاطمه طبـق اعالم غربالگـر آموزشوپرورش

حـاال دانشآمـوز بـود؛ حتـی دیـدن وفـا ،ارمغـان و گریههـای سـمیرا ،همـهاش حـال آدم را طـوری میکند کـه باید در فکر فـرو بروی و

سـاعتها حـرف نزنـی .شـاید حـاال کـه چنـد سـاعتی میگـذرد حـال بهتری داشـته باشـم .فردا بهتـر و پسفـردا هـم انگارنهانگار که
امـروز جریانـی وجـود داشـت امـا خـب دیـدن ایـن صحنههـا میتوانـد دردناکترین اتفاق باشـد و تماشـای صبر پرسـتاران ،زیباترین
تصویـر .چنـد روز پیـش بـه همـراه چنـد نفـر از دوسـتان و همدانشـگاهیهای سـابق ،سـری بـه موسسـه بهزیسـتی نارمک زدیـم .قرار
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بـود مقـداری از کمکهـا را کـه توسـط دوسـتانمان جمـع کـرده بودیـم ،به دستشـان برسـانیم که بـه محض ورود و اهـدای کمکها
متوجـه مشـکالت فـراوان ایـن مجتمـع شـدیم .مشـکالتی کـه البتـه به اذعـان مدیران از سـالهای قبل کمتر شـده اسـت و امیدوارند

روزبـهروز هـم بهتـر شـود .قصـد تهیـه گـزارش نداشـتم؛ یعنـی آن روز فقـط برای کمـک رفته بودم امـا بعد از مشـاهده وضعیت موجود،
تصمیـم گرفتـم از اوضـاع ایـن مرکـز اطالعـات بیشـتری کسـب کنـم و در حـد تـوان مصائـب آنهـا را بازگـو کنـم .هـر چنـد امیـدی بـه

مسـئوالن بهزیسـتی نیسـت ،مـردم میتواننـد ببیننـد و آسـتین بـاال بزننـد .حـاال حیـن گفتوگـو چنـد سـاعتی از آپلود فیلم سـخنان
یکـی از وزرا و بیمحلـی او بـه جـان انسـانها میگـذرد و اینجـا هـم پـر بـود از بچههایـی کـه خیـره بـه سـقف و منتظـر جـان دادن ،در

حـال نالـهکـردن و بـه خـودپیچیدننـد ،امـا امیدشـان بـه پرسـتاری بود کـه نوازششـان میکرد و برایشـان شـعر میخواند.
علی حاجیان ،مدیرعامل موسسه خیریه یاوران معلوالن نارمک

تعرفه مشخص شـــدهای دارد .از پارسال هنوز برای ما سرانهای

نشست و در ارتباط با قدمت و وضعیت این موسسه و مشکالت و

میکنیم .البته نه اینکه نخواهند بدهند ،بودجهای در نظر گرفته

در ارتباط با فعالیتهای این موسسه با «فرهیختگان» به گفتوگو

دستاوردهای یکسال اخیر و بعد از خروج دولتیها از بهزیستی

نارمک سخن گفت.

پوشش بیش از  ۴۷۰مددجو

را اختصـــاص ندادهاند و فقط با کمکهای مردمی اینجا را اداره
نشده که بخواهند تخصیص بدهند .البته موضوع پروانه فعالیت
هم هست که در گیرودار بوروکراسی همچنان منتظر دریافت آن
هســـتیم ولی خب این پروسه زمانبر است و این مجموعه نیاز به

پشتیبانی دارد.

وزارت بهداشت ناتوان در تامین واکسن

در ارتباط با واکسن ما پارسال مکاتبهای با وزارت بهداشت داشتیم
و در تهیه واکسن مشکلی نبود و مرکزی را معرفی کردند که به آنجا
رفتیم و تهیه کردیم .امسال مراجعه کردیم ،گفتند :اسم موسسه
شما برای دریافت واکسن ثبت شده ولی درحال حاضر واکسنی

وجود ندارد .خب واکســـن یک بازه زمانی دارد و باید به ســـرعت
تزریق شـــود ،برای همین خودمان با کمکهای مردمی درصدد

مرکز معلوالن نارمک در سال  ،1345بهعنوان یک خیریه توسط

کمکی که سازمان درحال حاضر انجام میدهد ،پرداخت حقوق

تهیه واکسن هستیم و هر شب تا دیروقت مسئول خرید موسسه

خصوصی تاســـیس شـــد .بعد از انقالب دکتر سعادت این مرکز

است .البته حقوق  75نفر از این نیروها را ما با کمکهای مردمی

وزارت بهداشـــت باید این واکســـنها را به ما بدهد اما متاسفانه

آقای دکتر سعادت در زمین اهدایی خانم ملوک هاشمی به صورت

را به سازمان بهزیســـتی تحویل داد .درحال حاضر حدود 170
مددجوی معلول ذهنی و جسمی که 90درصد آنها ایزوله هستند

(یعنی بدون تحرک روی تخت هستند) به صورت شبانهروزی در
این مرکز نگهداری میشـــوند .این افراد حدودا ســـه تا  40ساله

هســـتند و از هر دو جنسیت مددجو داریم .مضافبر اینها حدود

 300مددجو ضایعه نخاعی هم تحت پوشـــش داریم و بخشی از
کمکهای دریافتی را به آنها اختصاص میدهیم که در خانههای

خودشان هستند.

حدودا  30نفر از نیروهای درحال فعالیت برای سازمان بهزیستی
پرداخت میکنیم.

از گذشته هم توان تهیه پوشک نداشتیم

بچههاییکهازپوشکاستفادهمیکنند،اضافهکنیم؛بهخصوص

برخی اقدامات ،در ارتباط با این موسسه هم بیش از 10سال است

اینجا متفاوت است و مشکالت ما محدود به این بازه زمانی نیست.

قبلتر که پوشـــک به فراوانی بود ،ما تصمیـــم گرفتیم به تعداد
دخترها تا مشـــکالت پوستی نداشـــته باشند .اما با یک حساب

دارد و نـــه هزینههای واقعی اینجا را پشـــتیبانی میکند .عمده

یعنی روزانه حـــدود یک میلیون تومان و خب این مقدار برای ما

و این  170مددجویی را که اینجا هستند با  105نفر پرسنل اداره
میکنیم .درحال حاضر که  6ماه از سال گذشته ،هیچ بودجهای

موجود نیست.

در ارتباط با کمبودها و بهخصوص ماجرای پوشـــک و ...ماجرای

ساختمان این مرکز بسیار قدیمی است و با استانداردهای موجود

هزینهها به صورت نقدی و غیرنقدی توسط مردم تامین میشود

هنوز تخصیص نداده اســـت و وقتی هم پیگیر شدیم ،میگویند

در گذشته هر مادریار 20 ،مددجو را تحتپوشش
داشت ،درحالیکه استاندارد 8نفر است

سرانگشـــتی در زمانی که پوشک بســـتهای  23هزار تومان بود،

بسیار فاصله دارد .سازمان بهزیستی آنطور که باید ،نه بودجهای

به دنبال تهیه واکسنهاست؛ تا االن هم تعدادی را تهیه کردهایم.

متوجه شدیم ماهیانه مبلغ  30میلیون تومان هزینه برمیدارد؛
مقدور نبود و مجبور شدیم برای تعدادی از بچهها از همان موقع
از پارچههای تنظیف استفاده کنیم.

این واگذاری نبود؛ چون مشـــارکت مردمی باالست و اداره اینجا

هزینه زیادی برای بهزیستی نداشت .از طرف دیگر همه پرسنل

دولتی بودند و بودجه را از دولت میگرفتند؛ برای همین راضی به

واگذاری نبودند اما بعد از سالها با موضوع ممنوعیت استخدام

و بازنشســـتگی نیروها مواجه میشود که نتیجهاش کمبود نیرو

پزشک ،پرستار ،بهیار ،کمکبهیار ،مادریار و پدریار اینها مجموعه
آشپزخانه و رختشویی پرسنل غیربخشی محسوب میشوند.

میکنیـــم .تا بهحال هم چندین مـــورد تهیه کردهاند ولی جمع

ناتوانی دولت در اداره مرکز و واگذاری آن

کمکهای آنها بیش از  6میلیون تومان هم در ماه نبوده است.

هم در موضوعات مالی مواجه میشـــود .براساس استاندارد هر
هشـــت مددجو یک مادریار الزم دارد .وقتی این تعداد به  20نفر

با یک مادریار میرســـد ،در نگهداری از آنها مادریار با مشکالتی

در ارتباط با مشـــکالت پوســـتی ،ما دوست داریم همه به سمت
مالی و کمبود پوشک با مشکل مواجه شدهایم .حتی در بازههایی

هیاتمدیره هم بنابر شناخت بلندمدتی که از این مجموعه دارد،

ازیکسالگذشتهاینمرکزازمدیریتدولتیبههیاتامناتحویل
این صورت است که مرکزی که واگذار میشود با این مشخصات،

هم که مشکل مالی نداشتیم به مشکل کمبود برخوردیم.

داده شده اســـت و مدیر دولتی اینجا حاضر نیست .روال کار به

تامین هزینههای آن به مشـــکل برمیخـــورد .درنهایت به اینجا

جدی مواجه میشود و مددجوها نیز آسیب میبینند .درنهایت

استفاده از پوشک بروند و تالش هم میکنیم اما به علت وضعیت

اتـــاق بازی و با آنها تمریناتی مثل نرمش یـــا راهرفتن و ...انجام

بهخاطرمحدودیتجافقطتوانستیمازلحاظجنسیتیتفکیکها

هستندکهمیآیندبچههاییکهجزءبخشایزولهنیستند،میبرند
میدهند .گروه موســـیقی هم میآورند و ...و بههرحال این امور

محدود به همان  20و چند نفر مددجو است که ایزوله نیستند.

راضی میشـــوند که این موسسه را به هیاتمدیره واگذار کنند و
بخشی از کمبودهای آن را جبران میکند و از آن وضعیت اسفبار

سال یعنی اینکه باید مددجوها طبق این قاعده تفکیک شوند ،اما
را انجام دهیم و از لحاظ ســـن و نـــوع معلولیت امکان تفکیک

مددجوها را نداریم .این ســـاختمان قدیمی باید تخریب شود و

در ارتباط با سرانه و بودجه هم باید به این موضوع اشاره کنم که

خیرانی هم آماده هســـتند تا این اقدام صورت بگیرد و امیدواریم

بودجه  20درصد هزینهها را پوشـــش میدهد و الباقی از محل

این مرکز نارمک با وجود قدمت  50ســـاله به خاطر دولتی بودن

بر فرض تخصیص و پرداخت هزینهها از سوی بهزیستی ،کل این
کمکهای مردمی تامین میشود.

هرچه سریعتر مراحل اداری آن طی بشود.

ناشناخته مانده است و خیلیها نمیشناسند .اگر این مراکز را به

دو پزشـــک از طرف ســـازمان به مددجوها سرکشی میکنند؛

مردم معرفی کنیم به نفع مددجوهاست؛ چون سرانههای دولتی

حدود پنج 6 ،نفر هم پزشک متخصص جزء خیرین هستند که

مردمی هستیم.

یکی متخصص اعصاب و روان و دیگری دکتر عمومی اســـت.

که صحبت از واگذاری آن اســـت .اما بهزیستی خودش راضی به

ما خودشان را مامور خرید میکنیم تا اعتماد متقابل ایجاد شود.

افرادی هســـتند که در این محل مشغول فعالیتند .خیاطخانه،

تعدادی نیروی داوطلب هم داریم اما نه به صورت مادریار؛ گروهی

نتایج دیگری دارد و آن هم تهیه داروها و نوشـــتن نسخهها در

میرســـد که سال گذشته با مشکل جدی هم در تعداد نیروها و

پیشفاکتور را میآورند و ما چک را به آنها میدهیم و پوشک تهیه

نیروی داوطلب ،پزشک داوطلب و گروه موسیقی

ساختمانهاســـت؛ ساختمانها قدیمی اســـت .قاعدهای در
بهزیستی وجود دارد تحت عنوان کمتر از  14سال و بیش از 14

یکقاعدهکلیداریمدرارتباطباکوچکسازیدولتوبرونسپاری

البته حدود  ،6هفت ماه اســـت که گروهی از خیران برای خرید

به موسسه داده نشده است.

به حد معقولی از خدمترسانی میرسد.

طبق برنامه در حوزههای مختلف به صورت رایگان سرکشـــی

بود؛ درنتیجه به خرید خدمات از شـــرکتها روی میآورد اما در

پوشـــک پول جمع میکنند ،پول را به حساب ما واریز میکنند و

محدودیت جا و مشکل در تفکیک مددجوها

یکـــی از عمدهتریـــن مشـــکالتی کـــه داریم وضعیـــت فضا و

میکنند و خدمت ارائه میدهند .حضور این پزشکان هم البته
دفترچههای بیمه مددجوهاست.

و سازمان بهزیستی دردی را دوا نمیکند و ما نیازمند کمکهای

روی خوش ماجرا

اقداماتی که در این موسسه صورتپذیرفته از زمانی که مدیریت

به ما واگذار شده ،از آن وضعیت سابق که صرفا زنده نگهداشتن

مددجوها بود فاصله گرفته اســـت .دوره قبل هدف همین بود و

مردم تحت هر شرایطی پای کار هستند

بسیاری از مددجوها تا پایان عمرشان خیره به سقف میماندند

ایـــن گرانیها و وضعیت بد اقتصـــادی روی کمکهای مردمی

و این بسیار دردناک بود .برای مثال با سازمان مدارس استثنایی

هم البته نکتهای دارد که در گذشـــته وجود نداشت و آن تبلیغ و

مرکز اعزام کردند و در بین بچهها دختری به نام فاطمه سلطانی،

تاثیری نگذاشـــته است و حجم کمکها بسیار خوب است .این

معرفیاست.درزمانیکهاینجادولتیبود،مرکزیکامالناشناخته

بود و به جز عده محدودی از خیران کســـی اینجا را نمیشناخت
و کمکی هم نمیکـــرد .در آن زمان تبلیغاتی صورت نمیگرفت
چون موانعی وجود داشت؛ زیرا دوست نداشتند بهعنوان یک نهاد

دولتی بگویند که پول ندارند و ...اما اکنون ما این محدودیتها را
نداریم و تبلیغ میکنیم.

آموزشوپرورش ارتباط گرفتیم و آنها گروهی را جهت غربالگری به
آموزشپذیر معرفی شد و حاال در یکی از مدارس همین نزدیکی

ثبتنامش کردیم و هر روز صبح سرکالس اول میرود .همینطور
یکی از بچهها هم جهت ثبتنام در مدرسه استثنایی معرفی شد.
دونفرازبچههایسهساله،وفاوارمغان،رابردیممهدکودکنزدیک

مرکز ثبتنام کردیم .ســـه نفر دیگر از بچهها آموزشپذیر مهارتی

هســـتند ،اینها را به مرکز وحدت که حرفهآموزی است فرستادیم

مـــردم مراجعه میکنند و خیلیها قصـــد پرداخت پول ندارند و

و درحال فراگیری کار و حرفهای هســـتند .تا ب ه اینجا هفت نفر از

و آنها اقالم مورد نیاز را تهیه میکنند و برای ما میفرستند.

و بعدازظهر هم آنها را به مرکز برمیگردانیم.

میپرسند به چه چیزی احتیاج داریم؟ لیست به آنها داده میشود

بچهها را هر روز صبح به این مراکز مختلف و مدرسه و ...میبریم

در حاشیه
هزینههایجاری شهرداری؛ ماهی هزار میلیارد!

عدم حمایت از شهدای آتشنشان پالسکو

ترمینال جدید تهران ،پناهگاه کبوتران شد

کمبود  10هزار معلم در تهران

محسـن هاشمیرفسـنجانی ،رئیـس شـورای شـهر تهـران گفـت« :پایداری

حجت نظری ،عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت:

سـیدآرش حسـینیمیالنی ،رئیـس کمیتـه محیطزیسـت شـورای شـهر

عباسعلی باقری ،مدیرکل آموزشوپرورش گفت« :تهران جزء فقیرترین نقاط

مدیریت شـهری تثبیت شـود .منابع پایدار به منابع مالیای گفته میشـود

قرار نگرفتهاند و حتی شهرداری نیز اقدامی نکرده است که این موضوع جای

پرنـدگان داریـم .ترمینـال پرنـدگان ،همـان ترمینـال جدیـد در شـرق تهران

دانشآموز یک به  9است که این رقم در تهران یک به  19است .در شهر تهران

و متـوازن بـودن دو ویژگـی مهمـی اسـت کـه بایـد در سـاختار تامیـن مالی

کـه از جنـس واگـذاری داراییهـا و سـرمایهها یا فروش فضاهای شـهری که

یکبار مصرف هسـتند ،نیسـت و قابل تجدید و اسـتفاده اسـت .اما منابع

مدیریـت شـهری ،عالوهبـر پایـدار بـودن ،بایـد متـوازن نیـز باشـند؛ بـه این
معنـا کـه مـا نمیتوانیـم هزینههـای اداره شـهر را کال بـر دوش یـک گـروه از
منابـع ،حتـی منابـع پایـدار قـرار دهیم .نتیجـه نامتوازن بـودن منابع ،عدم

تعـادل بیـن هزینههـا و منابـع و کسـری بودجـه و درنهایـت تعطیـل شـدن

بخشـی از وظایـف مدیریـت شـهری اسـت .نتیجـه عـدم تـوازن در مدیریت

شـهری ایـن شـده اسـت کـه ماهانه هـزار میلیـارد تومان صـرف هزینههای
جاری و نگهداشـت شـهر میشـود و اقدامات زیرسـاختی و زیربناییای که

اهمیـت باالیـی دارنـد در اولویـت دوم قـرار میگیرند».

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)
دانشـــگاه آزاد اسالمی واحد دورود در نظر دارد عملیات احداث
بنای یادمان شهدای گمنام مجتمع دانشگاهی خود را از طریق

برگزاری مناقصه عمومی به شـــرکتهای واجدالشرایط (حداقل
دارای رتبه  5ابنیه) واگذار نماید.

شرکتهای متقاضی میبایست ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج
آگهی با مراجعه به دفتر فنی و عمرانی واحد دورود ،ضمن بازدید از

محل انجام پروژه ،نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی
نیز به عهده برنده مناقصه میباشد.
تلفن تماس06643241117 :

روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دورود

«متاسفانه بعد از دو سال شهدای آتشنشان پالسکو تحت پوشش و حمایت

تاسف دارد .در گفتوگو با برخی آتشنشانان با وجود آنکه به آنان گفته شده

سختی کار برایشان لحاظ میشود و میتوانند با  25سال سابقه ،بازنشسته

شونداماهنوزابهاماتزیادیدرموردآنبرایآتشنشانانوجوددارد.متاسفانه
درصحبتبابرخیازاینخانوادههامطلعشدمادارهایثارگرانشهرداریتهران،

شهدای پالسکو را تحت پوشش قرار نداده است که همین امر سبب دلخوری
و رنجش برخی خانوادهها شده است .اگر به دلیل کاستیهای قانونی ،بنیاد

شهید و امور ایثارگران نتواند این خانوادهها را تحت پوشش قرار دهد ،از اداره
ایثارگران شهرداری انتظار میرود متفاوت عمل کند .از طرف دیگر خانوادهها

گمانمیکنندبهفراموشیسپردهشدهاندوالزماستدراینزمینهشهردارتهران

که خود از خانواده ایثارگران است ،با آنها دیدار کند و مطالبات آنها را بشنود».

آگهی مناقصه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز در نظر دارد امور مربوط به انجام ایاب و ذهاب
دانشگاه را با تعداد  6دستگاه خودرو سواری و انجام امور جاری را با یک دستگاه
وانت نیسان (همگی از مدل  92به باال) از طریق برگزاری مناقصه عمومی به
مدت یک سال ( 12ماه) به شرکتهای ذیصالح و واجد شرایط ،واگذار نماید.
لذا متقاضیـــــان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت و تکمیل
اوراق مناقصه به وبسایت دانشگاه به آدرس  www.iaushiraz.ac.irمراجعه
نموده و پیشنهادات خود را حداکثر از تاریخ درج آگهی به مدت  10روز کاری
در پاکتهای الک و مهر شـــده ضمن درج موضوع مناقصه روی پاکتها به
دبیرخانه محرمانه دانشـــگاه به آدرس شیراز -کیلومتر  5جاده صدرا -پردیس
دانشگاه آزاد اسالمی شیراز -ساختمان حوزه مدیریت -طبقه دوم -دفتر حراست
تسلیم نمایند .تلفن تماس36191606 :
ضمنا دانشگاه در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات واصله دارای اختیار
تام میباشـــد و همچنین هزینه درج آگهی مناقصه در روزنامههای استانی و
کشوری برعهده برنده مناقصه میباشد .ک97-7/7
روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز

تهـران ،ری و تجریـش گفـت« :در تهـران هـم بـاغ پرنـدگان و هـم ترمینـال

اسـت کـه پناهـگاه کبوتـران شـده اسـت .متاسـفانه بـه دلیـل توقـف پـروژه

کشورازلحاظداشتننیرویانسانیاستودربرخیاستانهانسبتمعلمبه

 10هزار معلم کمبود داریم اما به این معنا نیست که کالسهای درس تهران

اکنون اسـتهالک تاسیسـات را شـاهد هسـتیم و این درحالی اسـت که ۳۰

بدون معلم باشند .طبیعی است از  25هزار کالس درس ،یک یا چند کالس

اسـت .از سـوی دیگر ،ما با وضعیت نامناسـب آلودگی هوا در شـرق تهران

استمعلمیبیمارشودوچندهفتهبهمدرسهنیایدکهاینمشکالتقابلحل

میلیـارد تومـان بودجـه بـرای ایـن پـروژه در سـال  ۹۷اختصـاص داده شـده
روبهرو هسـتیم .در دیماه سـال گذشـته ،شـاخص آلودگی هوا در مناطق

 ۸ ،۴و  ۱۳بیـش از  ۱۵۰بـوده و مـا بـا شـرایط نامناسـب محیطزیسـتی در
ایـن مناطـق روبـهرو هسـتیم .ایـن پروژههـا (همچـون پـروژه ترمینال شـرق

جدیـد) ،پروژههـای دوسـتدار محیطزیسـت هسـتند و توقف آنهـا ،عالوهبر
خسـارتی کـه بـه اقتصـاد شـهری وارد میکند ،مـا را از فواید محیطزیسـتی

آن نیـز محـروم میکنـد».

آگهی فروش
در مورخ  1397/07/18از ســـاعت  10الی  11جلسه مزایده برگزار میشود .به موجب پرونده
کالســـه  970245اجرای احکام مدنی محکوم علیه شرکت مهر سیستم مدرن ماهان سهامی
خاص با مدیریت علی آتشپوش محکوم به پرداخت  367310440ریال بابت اصل خواســـته
در حق دانشـــگاه آزاد اسالمی واحد شوشـــتر که در این راستا  5دستگاه فتوکپی به مشخصات
مدل  723دو دســـتگاه  720و یک دستگاه  S20از نوع  Stabir Toshibaو یک دستگاه از نوع
 ToshibaStoudioبه نظریه کارشناسی جمعا قیمت پایه  87500000ریال مجموع کل برآورد
تعیین و برآورد شـــده که توسط کارشناس رســـمی به ترتیب فوق ارزیابی گردیده تعیین و اعالم
میگردد .جلسه در دفتر اجرای احکام مدنی شوشتر با حضور نماینده محترم دادستان عمومی
تشکیل است به استناد ماده  128قانون اجرای احکام مدنی مزایده از قیمت کارشناسی شروع
شد .برای مورخ  1397/07/18ساعت  10صبح وقت مزایده با حضور نماینده دادستان عمومی
و انقالب شوشـــتر در محل اجرای احکام مدنی تعیین گردیده اســـت .متقاضیان میتوانند در
جلسه مزایده در وقت و ساعت مقرر فوق حضور یابند .مزایده از قیمت کارشناسی شروع شده و
به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش خواهد رسید .ضمنا ضرورت دارد برنده مزایده ده درصد
قیمت مزایده از تاریخ مزایده به صورت چک تضمینی به دفتر اجرای احکام با اخذ رسید تحویل
نماید و برنده مزایده الباقی مبلغ را باید ظرف یک ماه به صندوق دادگستری واریز نماید .بدیهی
است وفق مقررات ذیل ماده  129قانون اجرای احکام در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر
(حداکثر یک ماه) بقیه بهای اموال را نپردازد ســـپرده او پس کســـر هزینه مزایده به نفع دولت
ضبط و مزایده تجدید میگردد .داوطلبان میتوانند در صورت تمایل جهت بازدید سه روز قبل
از مزایده به اجرای احکام حقوقی مراجعه نمایند.
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شوشتر – سیدابراهیم کریمی

معلم نداشته باشند؛ چون برخی خانمها به مرخصی زایمان میروند یا ممکن
ج هزار معلمی که
است و میتوانیم آن را تامین کنیم .حدود سه هزار معلم از پن 
درآستانهبازنشستگیبودندبهخدمتخودادامهدادهاند 700.نفراستخدام

جدیدداشتیم 600،نفرازسایراستانهابهتهرانمنتقلشدندو 1300نفرکه

سالهای قبل به تهران آمده بودند ،باز فعالیت خود را در تهران تمدید کردند.

120نفرازمربیانپیشدبستانیتعیینتکلیفشدندوپنجهزارو700کسری
معلمباقیماندهرابهصورتحقالتدریسشاغالنوبازنشستههاجبرانکردیم».

آگهی مزایده عمومی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم در نظر دارد بوفههای برادران
و خواهران و خوابگاه الزهراء واحد را از طریق مزایده به اشخاص
واجد شـــرایط واگذار نماید .عالقهمندان به شرکت در مزایده
میتواننـــد از تاریخ درج آگهی به مـــدت  10روزکاری جهت
دریافت اســـناد شـــرکت در مزایده به واحد تدارکات به نشانی
ایالم ،بلوار دانشـــجو ،دانشگاه آزاد اســـامی واحد ایالم یا به
سایت دانشـــگاه به آدرس ()http://www.ilam-iau.ac.ir
مراجعه نمایند.
دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار میباشد.
پرداخت هزینه آگهی مزایده به عهده برنده مزایده میباشد.
روابطعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم

