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اجتماعی

اعالم جزئیات تردد مشموالن غایب مقیم خارج از کشور

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی گفت« :مشموالن خارج از کشور
بیش از هشت سال غیبت ،بدون عذر موجه تا پایان امسال اجازه تردد در کشور را دارند».
به گزارش ایسنا ،سرهنگ جعفرزاده گفت« :کمتر از هشت سال غیبت خارج از کشور در
صورت سکونت بیش از سه سال میتوانند ساالنه دو بار و حداکثر به مدت سه ماه تا سال
 ۱۴۰۰در کشور تردد کنند».

محیط زیست

آموزش

رئیس سازمان محیط زیست:

معاون وزیر آموزش و پرورش:

خودروسازان به فنآوریهای
داخلی فرصت نفس کشیدن
نمیدهند

کتابهایداستانجایگزین
ک نوروزی» میشود
«پی 

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش
با بیان اینکه بررسیها نشــان داده پیکهای
نــوروزی در تثبیت و تعمیق یادگیری چندان
نقشی نداشــتند ،گفت« :داســتان خوانی و
داســتان گویی جایگزین پیکهــای نوروزی
میشود .همچنین ویژگیهای کتاب مناسب را
به استانها ابالغ خواهیم کرد تا از معرفی کتب
نامناسب خودداری شــود ».به گزارش ایسنا،
رضوان حکیم زاده در نشستی خبری با موضوع
"تکلیف نوروزی دانش آموزان ابتدایی" افزود:
«در سالهای گذشته با توجه به فاصله گرفتن
کودکان از محیط مدرســه ،برای جلوگیری از
اختــال در یادگیری ،پیک نوروزی تهیه و در
اختیارشــان قرار میگرفــت ».معاون آموزش
ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه
بررسیها نشان داد پیکهای نوروزی در تثبیت
و تعمیق یادگیری چندان نقشــی نداشتند،
گفت« :دانش آموزان در طول تعطیالت درگیر
چالشهای تکمیل پیــک بودند و معموال در
آخرین ســاعات تعطیالت با همراهی خانواده
پیک را حل میکردنــد ».وی افزود« :تصمیم
گرفتیم برای آشــتی دادن کودکان با قصه و
داستان ،قصه خوانی ،قصه شنیدن و قصهگویی
را به عنوان تکلیف نوروزی کودکانمان در ایام
نوروز درنظر بگیریم .در ارزشهای داســتان به
عنوان قالب اساسی شــکی نیست و داستان
زبان قرآن است ».وی درباره وظایف و تکلیف
دانشآمــوز در ایام نوروز طبق دســتورالعمل
جدید ،اظهار کرد« :خواندن کتاب داســتان و
تهیه خالصه کتاب ،نوشتن قصه و روایت داستان
خوانده شده در این طرح از دانش آموز خواسته
میشود .خواسته میشود حتما اطالعات کتاب
چون ناشر را در باالی برگههای خود بنویسند
که مقدمهای بر پژوهشگری است».

عیســی کالنتــری ،رئیس ســازمان محیط
زیســت با بیان اینکه مردم کالنشــهرها ۹۰
روز از  ۳۰۰روز ســال را با هوای سمی روبهرو
بودند ،اظهار کرد« :عالوه بر آن مدارس کشور
۱۳روز تعطیل بودند که این تعطیلی به دلیل
آلودگی موتورهای خودروها بوده اســت ».به
گزارش ایســنا ،رئیس سازمان محیط زیست
با بیــان اینکه با دهها میلیارد دالر خســارت
جانی خودروهای غیر استاندارد داخلی مواجه
هستیم ،خاطرنشــان کرد« :در سال  ۶۹وزیر
صنایع سنگین وقت ،الیحهای را مصوب کرد
که بر اســاس آن ظرف  ۵ســال خودروهای
داخلی اصالح شــوند و بعــد از آن این قانون
لغو شود ،ولی متاســفانه به دلیل بیتوجهی
این قانون بعد از گذشت  ۲۷سال هنوز حاکم
اســت ».وی با تاکید بر اینکه خودروسازان به
فناوریهــای داخلی فرصت نفس کشــیدن
نمیدهند ،اضافه کرد« :رانت ،انحصار ،تخریب
محیط زیست ،تخریب سالمت افراد و تعطیلی
کشور از جمله تبعات این رویکرد است ».رئیس
سازمان محیط زیست به نمون ه دیگری اشاره
کرد و گفت« :یکی دو سال قبل شرکتی اعالم
کرد که حاضر اســت کل تاکسیهای شهر را
به صــورت مجانی تعویض کنــد و در مقابل
ظرف مدت پنج ســال ما بهالتفاوت بنزین به
این شــرکت در قالب نفت خــام تحویل داده
شود ،ولی اجازه نفس کشیدن به این شرکت
داده نشــد ».وی با اشاره به عملکرد کشور در
مقابل توسعه خودروهای غیر بنزینی و برقی،
گفت« :از  ۵۰ســال گذشــته خودروســازان
ســنتی فعالیت خود را با تولیــد پیکان آغاز
کردند؛ یعنی در زمانی که کارگران کرهای در
ایران ،در جادههای کشور رانندگی میکردند.
حال باید این ســوال پرسیده شــود که چرا
علیرغم قولهای داده شــده و مصوبههای به
تصویب رسیده نسبت به سالمت مردم فکری
نمیشــود ».وی با بیان اینکه سیاست رئیس
جمهوری جلوگیری از آلودگی هوا است ،افزود:
«کاهش آلودگی هوا با تعارف انجام نمیشود،
این در حالی است که با حمایت از خودروسازان
از حقوق مردم جلوگیری میکنیم».

شهری
شهردار تهران خبر داد

افزایشسرعتنوسازی
بافتهایفرسودهطیدوسال

شــهردار تهران از افزایش ســرعت نوســازی
بافتهای فرســوده شهر تهران ظرف سالهای
 ۹۷و  ۹۸خبر داد .به گزارش ایسنا ،محمدعلی
نجفی به وجود بافت فرسوده در منطقه  ۱۷اشاره
کرد و گفت« :میزان بافت فرسوده منطقه نسبت
به وسعت آن باالترین نسبت به مناطق دیگر شهر
تهران است لذا برنامه جدیدی که توسط شخص
رئیس جمهور برای نو سازی بافت فرسوده دنبال
میشــود را در منطقه  ۱۷بــه صورت پایلوت
پیگیری خواهیم کرد .قطعا این طرح جدید مورد
حمایت رئیس جمهور است و اولین کلنگ آن
نیز در منطقه ۱۷زده شده است که امیدواریم در
حوزه نوسازی بافتهای فرسوده در منطقه ۱۷
و کل شــهر تهران شاهد تحول باشیم ».نجفی
ادامه داد« :ظرف  ۱۵سال گذشته تنها ۴۰درصد
بافتهای فرسوده در شهر تهران نوسازی شده
که مــا امیدواریم ظرف  ۵ســال آینده نصف
میزان باقی مانده را نوســازی کنیم لذا نوید آن
را میدهیم که در سال  ۹۷و  ۹۸نوسازی بافت
فرسوده سرعت بیشتری خواهد گرفت».

جامعه

منطقهبندیتهرانبرای
جمعآوریزبالهتوسطکودکان!

فعال حقوق کــودک گفت« :فاصله بین جمع
آوری تا بازیافت زباله عمدتا توســط کودکان
بین ســنین  ۱۰الی  ۱۵سال پر میشود .آنها
برای این کار حقــوق دریافت میکنند ،تحت
نظر یک سیســتم فعالیــت میکنند ،حتی
کارت دارند و برمبنای منطقه بندی در سطح
شهر کار میکنند ».مظفر الوندی (فعال حقوق
کودک و دبیر سابق مرجع ملی حقوق کودک)
توگــو با ایلنا با اظهار نگرانی از وضعیت
در گف 
کــودکان کار به ویــژه "کــودکان زباله گرد"
اظهار کــرد« :در بحث زباله گــردی کودکان،
پیگیریهای مقطعی زیادی انجام شــد؛ حتی
وزارت رفاه نیز به این مســئله ورود پیدا کرد و
کارگروهی نیز متشــکل از سمنها تشکیل و
جلساتی برگزار شد .حتی قرار شد ،یک مرکز
علمی ،بررســی کاملی را در سطح تهران برای
این پدیده انجام دهد ،چرا که پدیده ای فراگیر
اســت ».وی افزود« :موضوع زباله گردی یک
بحث چند وجهی است که متاسفانه وجود دارد.
شهرداری شاید به صورت رسمی موضوع را تایید
نکند ،اما واقعیت این است که این افراد در اختیار
پیمانکاران شهرداری هستند تا کار جمعآوری
زباله را انجام دهند و مراکزی نیز در حاشــیه
تهــران وجود دارد کــه در این مراکز ،تفکیک
زباله انجام میشود و همچنین کودکان نیز در
آن زندگی میکنند ».دبیر ســابق مرجع ملی
حقوق کودک در ادامه گفت« :به طور دقیق و
از نزدیک شاهد فعالیت چندین مرکز در حاشیه
تهران بودهایم .جلوگیری از فعالیت این کارگاهها
و مراکز تفکیک زباله نیازمند یک دستور اداری
سریع از طرف شورای شهر و شهرداری است.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

مدیر روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیســت
خوزســتان گفت« :میزان غلظت گرد و غبار در اهواز
روز گذشــته ،به بیش از  ۱۲برابر حد مجاز رســیده
است ».شــهریار عســکری در گفتوگو با ایسنا ،در
خصوص میــزان آالیندههای پدیده گــرد و غبار در
خوزستان اظهار کرد« :در پی وقوع پدیده گرد و غبار در خوزستان
طبق آخرین اندازهگیریها صبح روز سهشنبه  ۲۴بهمنماه میزان
ذرات ریزگرد در هوای اهواز  ۱۸۵۶میکروگرم بر مترمکعب بوده
آفتاب یزد-مریــم مرادی :تاثیر صادق هدایت،
نویســنده دوران قاجــار بر نویســندگان بزرگ
ادبیات داســتانی معاصر از بزرگ علوی گرفته تا
نویســندگان جوان چند دهه اخیر نه تنها بر اهل
قلم که بر هیچ کسی پوشــیده نیست .بی شک
زنده نگاه داشتن یاد و پاســداری از آثار بر جای
مانده از بزرگانی چون صادق هدایت در همه جای
دنیا امری رایج است تا نسلهای آینده نیز با آنها
آشنا شــوند .حاال این روزها قفلی بر در خانهای
که روزی نویســنده «بوف کور» در آن چشم به
جهان گشود و رشــد کرد ،زد ه شده و هیچ کس
اجــازه ورود به آن را ندارد تــا خانه پدری او هم
مانند خودش در انزوا بماند .شــاید عجیب باشد
امــا این خانه با معماری بینظیــر دوران قاجار و
کاشیکاریهای ناب ،به کمک بیمارستان امیر اعلم
در بیخبری کامل در حال تخریب شدن است.

غلظت گرد و غبار اهواز بیش از  ۱۲برابر حد مجاز

است ».وی افزود« :با توجه به اینکه میزان حد مجاز
آالیندهها در هوا  ۱۵۰میکروگرم بر مترمکعب بود،
غلظت گرد و غبار در اهواز بیش از  ۱۲برابر حد مجاز
اعالم شــد ».مدیر روابط عمومی ادارهکل حفاظت
محیط زیست خوزســتان گفت« :همچنین میزان
ریزگردها در ماهشهر  ۱۱۲۲میکروگرم بر مترمکعب ،در امیدیه
 ۲۸۸میکروگرم بر مترمکعب ،در سوســنگرد  ۲۰۰میکروگرم بر
مترمکعب ،در آبادان  ۱۱۷میکروگرم بر مترمکعب ،در شــادگان

 ۱۲۵میکروگــرم بــر مترمکعب ،در حمیدیــه  ۳۳۰میکروگرم
برمترمکعب ،در بهبهان  ۱۳۳میکروگرم بر مترمکعب ،در شوش
 ۱۱۴میکروگرم بر مترمکعب ،در بنــدر امام  ۱۱۳میکروگرم بر
مترمکعــب ،در هندیجــان  ۱۰۳میکروگرم بــر مترمکعب ،در
رامشــیر  ۱۰۰میکروگرم بر مترمکعب ،در دزفول  ۹۸میکروگرم
برمترمکعب و در خرمشهر  ۹۳میکروگرم بر مترمکعب اندازهگیری
شده اســت ».عســکری بیان کرد« :بدین ترتیب میزان غلظت
ریزگردها در ماهشهر به بیش از  ۷برابر حد مجاز رسیده است».

تداوم بیتوجهی عامدانه میراث فرهنگی
به منزل صادق هدایت

اینجا مثل بوف کور است

بوفی که بر خانه هدایت نشسته است

تهران-ســعدی-خیابان شهید تقوی -وقتی وارد
خیابان میشوی دیوار بیمارستان امیر اعلم را که
بگیری مستقیم به خانه هدایت میرسی .البته از
دور هم میتوان نقاشــیهای روی دیوار خانه را
دید .خانهای که بعــد از انقالب  ۱۳۵۷از تبدیل
آن به موزه صرف نظر شــد و در اختیار دانشگاه
علوم پزشــکی تهران قرار گرفت و با رنگ آمیزی
دیوارهای این بنای تاریخی و ارزشــمند و نصب
وســایل بازی برای کــودکان در حیاط آن ،چند
ســالی هم تبدیل به مهد کودک «صادقیه» شد.
امــا پس از اعتراضات زیــاد ،مهد کودک تعطیل
میشود و ســرانجام در ســال  ۱۳۷۸به عنوان
یک میراث تاریخی ،ثبت ملی میشــود .هر چند
که این ثبت به جز نصب پالک ســازمان میراث
فرهنگــی در ورودی خانه فایده دیگری برای این
اثر ملی نداشــته اســت و خانه مدتی بعد تبدیل
به کتابخانهای برای کارکنان بیمارستان و حیاط
آن هــم محل دپوی زباله بیمارســتان امیر اعلم
میشود .طبق عکسهای منتشر شده در فضای
مجازی انباشته شدن این زبالهها در حیاط خانه
مشهود اســت ،با این حال با فشار بر بیمارستان
امیر اعلم گویا این زبالهها جمعآوری میشــود.
اگرچه مرمت و بازســازی این بنــا واجب بود اما
این بیمارستان خودسرانه ،بدون استعالم و بدون
ارســال طرحهای مربوطه بــه اداره کل میراث
فرهنگی تهران اقدام به مرمت آن میکند .مرمتی
که اگر زیر نظر کارشناسان میراث فرهنگی نباشد
ب بسیار زیادی به کاشیکاریهای
میتواند آسی 
بی نظیر و بقیــه بنا بزند .اما همه ماجرا به اینجا
ختم نمیشود و به نظر میرسد این بیمارستان با
اطالع از عالقه مردم و گردشــگران به این خانه،
با بســتن در به روی همه و باز کردن آن به روی
تورهای خاص ،با اســتفاده از بیخیالی سازمان
میراث فرهنگی قصــد درآمدزایی از خانه صادق
هدایت را دارد .پس برای مطلع شدن از وضعیت
فعلی خانه باید به دورن آن قدم میگذاشــتیم.
وقتی با در بسته خانه روبهرو شدیم به بیمارستان
امیر اعلم رفتیم تا از طریق دری که از بیمارستان

به خانه راه داشت ،به آنجا برویم .اما هرچه گشتیم
نتوانستیم دری بیابیم ،پس سراغ در را از حراست
بیمارستان گرفتیم ،گفتند« :باید از دانشگاه محل
تحصیل یــا روزنامه ،نامه ای بــه روابط عمومی
دانشــگاه علوم پزشکی ارســال کنید تا بررسی
شــده و بعد اجازه ورود بدهیم ،زیرا ممکن است
همسایه خانه هدایت ،سفیر دانمارک به ورود شما
اعتراض کند ».از آنجایی که اصرار ما برای ورود به
خانه بیفایده بود و نمیخواستیم اسیر بروکراسی
اداری شــویم بیخیال آن شــدیم و با خروج از
بیمارستان دوباره به خیابان
شــهید تقوی بازگشتیم؛ از
روزنههای در فقط میشــد
حوض کوچکی در وســط
حیــاط دید .بــا راهنمایی
مغازهداران وارد ساختمان
روبهروی خانه شــدیم و از
طبقه آخر توانستیم حیاط
پشــتی را ببینیــم .البته
بخشی از حیاط اصلی هم
نمایان بود اما جلو عمارت
را نمیشــد دیــد .بــا این
حــال انتهای دیــوار هنوز
میشد فرغون ،لوله و سایر
وسایل ســاختمانی را دید.
از آنجایی که نتوانســتیم
بهطور کامل درون حیاط را ببینیم ،نمیدانیم که
اقدام بیمارستان برای مرمت خانه به کجا رسیده
است .آیا از بازسازی دست کشیده اند یا هنوز هم
بدون نظارت و تایید میراث فرهنگی این عملیات
ادامه دارد.

در خانه هدایت به روی مردم بسته است
ِ

جهانگیــر هدایت ،بــرادرزاده صــادق هدایت در
توگــو با خبرنگار آفتاب یــزد درباره این خانه
گف 
میگوید« :د ِر این خانه سالها است که بسته شده
و هیچ کسی را راه نمیدهند .زیرا برخالف قانون که
میگوید کسی حق ندارد در هر محلی که به عنوان
میراث فرهنگی شناخته شود دخالتی کند؛ اینها در
خانه هدایت هرکاری که خواســتهاند کرده و برای
پنهان شدن این اقدامات از چشم مردم ،ماموران و
به خصوص از روزنامهنگاران کسی را راه نمیدهند.
حتی آخرین بــاری هم که
قرار شــد به همراه گروهی
به این خانــه برویم ما را راه
ندادند ».وی افزود« :آخرین
وضعیت خانه بسیار بد است.
خانه صادق هدایت که یک
امارت فرهنگــی مربوط به
دوران قاجاریه اســت حاال
بــه زباله دانی بیمارســتان
امیراعلم تبدیل شــده .این
افــراد اصــا حــق ندارند
کارهایی مانند بازسازی خانه
را انجام دهند .بازسازی باید
تحت نظر ســازمان میراث
فرهنگی به گونــهای انجام
شود که ســاختمان اصالت
خود را حفظ کند .اما آنها مطلقا این موارد را رعایت
نمیکنند و حتی تمــام زیر زمین این خانه را هم
عوض کرده اند».
رحیم یعقوب زاده ،رئیس مرکز گردشگری علمی
و فرهنگی دانشــجویان ایران در این خصوص به

خبرنگار آفتاب یزد میگوید« :مشکلی که در کشور
داریم این است که ارزشی برای مفاخر و بزرگان ،آثار
و خانههایی که از آنها به جای مانده قائل نیستیم .در
وهله اول باید یک تغییر رویه در مسئوالن ،متولیان،
شهرداریها و مردم داشته باشیم .هنوز نگاه مثبتی
به این ارزشها وجود ندارد و متوجه نشدهایم که این
افراد هویت ملی ما را تقویت میکنند ».وی ضمن
اشاره به بحث گردشــگری ادبی که زیر مجموعه
گردشگری فرهنگی است ،افزود« :گردشگری ادبی
یعنی وقایع رمانهای بسیاری از شعرا و نویسندگان
در خانهها و مکانهایــی اتفاق میافتد و خیلی از
افراد هم عالقهمند به دیدن این خانهها هســتند.
چنین آثاری در کشورهای دیگر حفظ شده و اگر
از بعد درآمدزایی هم ببینیم برای آنها درآمدزا شده
است ».یعقوب زاده در ادامه اظهار کرد« :متاسفانه
در کشور ما ،صادق هدایت مظلوم واقع شده است .ما
کاری به تفکر این نویسنده نداریم .حداقل به دلیل
تاثیری که بر داستان نویسی کشور برجای گذاشت
باید خانه او حفظ شود .این خانه تاریخی به دلیل
بیمهری مســئوالن تا به حال چند تغییر کاربری
داشته اســت .در صورتی که این خانه میتوانست
میراث فرهنگی ما باشد .حتی تبدیل به موزه شده
و برای آن درآمدزایی ایجاد شود .من فکر میکنم
به شکل عامدانهای این بیتوجهی اتفاق افتاده است.
نهایتا میتوانستند با تبدیل آن به اقامتگاه یا مکان
فرهنگی تغییر کاربری بدهند .متاسفانه میبینیم
که در آخر هم تبدیل به انباری زباله بیمارســتان
امیر اعلم میشود ».رئیس مرکز گردشگری علمی و
فرهنگی دانشجویان ایران با تاکید بر تعمیر و مرمت
این بنای ارزشــمند تاریخی گفت« :در همه جای
دنیا این کار انجام میشود ،حتی خانهها دوباره به
شــکل اول تعمیر و بازسازی میشوند اما در اینجا
ی است زیرا وظیفه اصلی
مقصر اصلی میراث فرهنگ 
میراث فرهنگی حفظ این آثار است .اگر این خانه
خراب شود دیگر ساخت خانهای مانند آن فایدهای
ندارد»
بیخیالی میراث فرهنگی و بروز یک فاجعه

اگرچه خانه نیما یوشــیج از تخریب شــدن جان
ســالم به در برد ،اما متاسفانه سال گذشته خانه
فروغ فرخزاد ،شاعر معاصر کشور نیز در بیخبری
تخریب و به جای آن ســاختمانی  ۵طبقه ساخته
شــد با این حال این اتفاق نباید برای خانه صادق
هدایت هم تکرار شود .زیرا جدا از شخصیت بزرگ
این نویسندگان و شاعران ،میتوان با وجود بناهای
ارزشمند تاریخی ،با مدیریت صحیح و ایجاد امنیت
برای ســرمایهگذاران در این بخش ،هم از تخریب
این بناها جلوگیری کرد و هم با بازســازی چنین
بناهایی در کشــور ایجاد شغل کرده و سبب رونق
اقتصادی شــویم .هرچند که با بیتوجهی سازمان
میــراث فرهنگی و عدم اختصــاص بودجه کافی،
ی با قدمت چند هزار ساله در کنار گوش
مکانهای 
پایتخت نشینان چون «تپه میل» که آن را به دوران
ساسانیان منسوب میکنند در حال نابودی است تا
جاییکه حتی در برابر وزش باد هم طاقت نیاورده
و فرو میریزند.

زنان
ابتکار:

قانونامنیتاجتماعیزنان
به مجلس میرود

معاون امور زنــان و خانــواده رئیس جمهور
گفت« :قانون امنیت اجتماعی زنان قرار است
از طریق الیحهای به مجلس برود ».به گزارش
فارس ،معصومــه ابتکار اظهار کــرد« :قانون
امنیت اجتماعی زنــان آخرین مراحل خود را
میگذراند که از طریق الیحهای قرار اســت به
مجلس بیاید و امیدواریم در صحن نتیجه الزم
را بگیرد ،ضمن اینکه اصالح قانون و نگرشها
در چارچوب شــرع مقدس اسالم الزم است» .
ابتکار ابراز کرد« :مطالبات نسل جوان انقالب
را باید بتوانیم پاسخگو باشیم و مشکالت آنها
را حل کنیم که نیازمند اصالح قوانین در حوزه
زنان است».

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)

آفتاب یزد – هیرش ســعیدیان :زمانی که قطار
سمنان  -دامغان دچار آن سانحهای دلخراش شد
و قریب به  ۵۰نفر در دم کشــته شدند و  ۱۰۳نفر
نیز مجروع گشتند ،جامعه دچار التهاب گشت .نفوذ
بیش از پیش شبکههای اجتماعی برای اولین بار این
پرسش را بازتاب داد که چرا هیچ تعدادی از کشتهها
در سوانح اینچنینی نمیتواند مسئولین را از احساس
تکلیف برای خدمت به مردم جدا سازد و ترغیب به
استعفایشان نماید .کارنامه نه چندان مطلوب وزیر راه
که مسکن اجتماعیاش از حرف تجاوز نکرد و طرح
توسعهای راههایش از کاغذ برون نرفت و تنها برای
دولت حاشیه ساخت ،به گونهای بود که نه اصالح
طلبان حاضر به حمایت از وی بودند و نه رسانههای
شماره پرونده۱۳۹۶۰۴۰۲۱۹۵۵۰۰۰۰۰۹ :

شش دانگ منزل مسکونی با سقف آجر آهنی که مساحت عرصه طبق پرونده ثبتی سیصد و شش متر مربع و نود صدم متر مربع که از این مقدارتقریبا دویست و ده
متر آن مربوط به اعیان شامل زیر زمین و خرپله و بقیه مربوط به حیاط و محوطه میباشد در ضمن نمای شمالی سیمان کاری و نمای جنوبی آن سنگ کاری و شامل یک
امتیاز آب و برق و گاز و یک خط تلفن ثابت میباشد با حدود اربعه ذیل :شماال :به طول یازده متر و پنج سانتی متر درب و دیواریست به کوچه شرقا :در دو قسمت اول
به طول دو متر و هفتاد سانتی متر دیواریست به کوچه دوم به طول بیست و چهار متر و ده سانتی متر دیواریست مشترک به پالک پنج فرعی از شصت اصلی جنوبا :به
طول یازده متر و هشتاد و پنج سانتی متردیوار مشترک به پالک دوازده فرعی از شصت اصلی غربا :در دو قسمت اول به طول بیست و سه متر و شصت سانتی متر دیوار
مشترک به پالک سه فرعی شصت اصلی دوم به طول چهار متر و سی سانتی متر دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی حق مجرای برای پالک پنج فرعی شصت گواهی
میشود و حقوق انتفاعی با حق مجرای از پالک سه فرعی از شصت اصلی به مساحت سیصد و شش متر مربع و نود صدم متر مربع که به نام بتول شربتی فرزند باقر به
شناسنامه شماره چهار هزار و یکصد و هشتاد و نه صادره از اردکان بدهکار پرونده اجراییه کالسه  ۹۶۰۰۰۱۴ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده و به موجب ارزیابی
وارده  ۵۵۰۰۰۲۷۱مورخ  ۱۳۹۶/۰۹/۰۵به مبلغ دو میلیارد و هشتصد و چهل و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ارزیابی و به مرحله قطعیت رسیده است که در
قبال مبلغ یک میلیارد و ششصد و نود میلیون ودویست و نود و چهار هزار و دویست ریال اصل طلب و مبلغ نود و سه میلیون ودویست و سی و شش هزار و چهارصد
و شــانزده ریال نیم عشر دولتی در رهن بانک ملت شعبه اردکان قرار گرفته است .در روز یکشنبه مورخ  ۱۳۹۶/۱۲/۱۳راس ساعت  ۹الی  ۱۲صبح در محل اداره ثبت
اسناد و امالک شهرستان اردکان از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از مبلغ دو میلیارد و هشتصد و چهل و شش میلیون ودویست و پنجاه هزار ریال (قیمت پایه)
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد .خریداران میتوانند در تاریخ مقرر در محل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردکان حاضر و در مزایده
شرکت نمایند .ضمنا حق حراج و هزینههای آب و برق و گاز و تلفن و بدهی دارایی و هزینههای بعدی به عهده خریدار میباشد.
مسئول واحد اجرای اسنادرسمی اردکان ،محمدعلی بابایی احمد آبادی
م .الف۵۳۳۰ :
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۱۱/۲۶ :

جایزه یک استعفاء پس از ۵۰کشته

اعتدالی طرفدار دولت  .برای چندمین بار فشارها به
آخوندی برای استعفا اوجگرفت و به همین سبب
نگاهها در وزارتخانه متوجه محســن پورسیدآقایی
مدیرعامل وقت راهآهن ایران و معــاون وزیر راه و
شهرسازی شد  ۵۰ .جسد بر روی زمین موضوعی
نبود که بتوان آن را توجیه کرد و در نهایت پورسید
آقایی مجبور به استعفا شــد  .در آن زمان تمامی
رســانهها از این اتفاق مبارک و پذیرش اشتباه و
پوزش خواهی از مردم و نفس استعفا استقبال کردند
و آن را اتفاق مبارکی تفسیر نمودند .در نهایت تعجب
اما پورسید آقایی ،مقام به مراتب بهتری گرفت و

نوبت دوم

		
شماره آگهی۱۳۹۶۰۳۹۲۱۶۵۵۰۰۰۰۱۰ :

تاریخ آگهی۱۳۹۶/۱۱/۲۳ :

چرا رئیس حمل و نقل شهرداری تهران دوباره پست گرفت ؟!
لونقل و ترافیک
به سمت مدیر عامل سازمان حم 
تهران و معاون شــهردار منصوب شــد .با توجه به
بودجه چند برابری شهرداری تهران در مقابل وزارت
راه و گستره عمل و مزایای حضور در شهرداری ،در
اصل وی ترقی کرد .اما در اینجا پرسشی پیش میآید
که فلسفه استعفا چیست؟ استعفای یک مسئول در
برابر فاجعه به معنی پذیرش نقش و مسئولیتش
در آن رخداد اســت .یعنی مسئولی که به خاطر
مرگ  ۵۰هموطن در دستگاه تحت امرش استعفا
میدهد ،آن هم حادثهای که براساس گزارش ملی
تهیه شده با مراقبت و آموزش بیشتر میتوانست

رخ ندهد ،این موضوع را پذیرفته است که خود را
مسئول میداند و خطاکار است .در اینباره حداقل
انتظار این است که اگر وی به مجازات کیفری نرسد
الاقل دیگر پست و مقامی به وی داده نشود .درست
است که نفس استعفا مورد استقبال قرار گرفت ،اما
این به معنی بخشش خطای مدیر خطاکار نیست.
جامع ه نجیب شهروندان الاقل انتظار داشتند تا در
میان انبوه مدیران موجه ،مدیری که چنین خطایی
در رزومهاش وجود دارد دوباره منصوب نشود ،این
انتظار زیادی اســت؟ حال پرســش این است که
دلیل انتصاب مجدد وی به شغلی چنین حساس
چیست؟ قحط الرجال بودن در کشور و یا رزومهای
بیاشکال و پاک!

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای

 -۱مناقصهگذار :شهرداری میبد
 -۲نوع مناقصه :مناقصه عمومی یک مرحلهای
 -۳موضوع مناقصه :جدولگذاری و روشنایی خیابان رشیدالدین
 -۴نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :ضمانت بانکی به مبلغ  ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال یا فیش پرداخت نقدی به حساب سپرده شماره  ۲۰۹۶۰۱۰۵۰۰بانک تجارت به نام
شهرداری میبد
 -۵زمان دریافت اسناد :از تاریخ نشر آگهی مورخ  ۹۶/۱۱/۱۸تا پایانوقت اداری روز پنجشنبه مورخ  ۹۶/۱۱/۲۶و مبلغ خرید اسناد  ۲۰۰/۰۰۰ریال به صورت واریز نقدی
به حساب شماره  ۲۰۲۷۱۲۰۰۰۰بانک تجارت به نام شهرداری میبد
 -۶محل دریافت و تحویل اسناد :استان یزد -شهرستان میبد -شهرداری میبد (جهت دریافت اسناد واحد قراردادها و جهت تحویل اسناد دبیرخانه شهرداری)
 -۷مهلت تحویل اسناد مناقصه :تا پایانوقت اداری دوشنبه مورخ  ۹۶/۱۲/۷میباشد.
 -۸تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها :روز سه شنبه مورخ  ۹۶/۱۲/۸ساعت  ۹صبح در محل شهرداری بازگشایی میگردد.
 -۹هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -۱۰انجام موضوع مناقصه از محل اعتبارات داخلی میباشد.
 -۱۱شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار است.
 -۱۲در صورتی که برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -۱۳سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج میباشد.
م .الف۸۹۷ :

شهرداریمیبد

