دریچه
شهردار قدس عنوان کرد:

اجرای طرح مناسب سازی
معابر قدس برای معلوالن

فراهم شدن خدمات ویلچری در فرودگاه خرمآباد

قم 70میلیون دالر صادرات فرش داشته است

لرستان -گروه استانها :معلوالن ویلچرنشین لرستانی با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم میکنند که یکی از آنها نداشتن
خدمات ویلچری در فرودگاه خرمآباد بود .برخی از معلوالن ویلچرنشین استان در این باره گفته بودند :متاسفانه نبود خدمات ویلچری
در فرودگاه خرمآباد سبب شده که برای سفر با مشکل روبهرو شویم .آنان ادامه دادند :به عنوان مثال وقتی برای درمان قصد داریم به
تهران برویم کارمان سخت میشود .حامد امیری از مدالآوران لرستانی پارالمپیک و پاراآسیایی در این باره گفته بود :حدود سه سال
پیش با بلیت به فرودگاه خرمآباد رفتم که وقتی مرا با ویلچر دیدند ،پرسیدند چه کسی به تو بلیت داده است؟! وقتی علت را پرسیدم،
گفتند :فرودگاه خرمآباد خدمات ویلچری ندارد! اما حاال خدمات ویلچری فراهم شده و غالمرضا بنیصدر مدیر فرودگاه در این باره
گفت :خودروی حمل بیمار که برای چنین مواردی نیاز است ،بالغ بر شش ماه پیش خریداری شده است.

قم -گروه استانها :رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم گفت :استان قم 70میلیون دالر صادرات فرش داشته
است که ظرفیت خوبی را در تولید فرش نشان میدهد .محمود سیجانی عنوان کرد :سال گذشته در سطح کشور 420دالر
فرش صادر شد .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قم افزود :استان قم  70میلیون دالر صادرات فرش داشته است
که ظرفیت خوبی را در تولید فرش نشان میدهد .وی در مورد برخی از دغدغههای تولید در قم نیز بیان کرد :در حال حاضر 20
درصد از صنایع تولید شن و صنایع همگن در قم تعطیل است .از  37واحد و معدن تولید شن و ماسه فقط  17مورد فعال است
و در مدار تولید قرار دارد .سیجانی همچنین در مورد بازرسی از روند فعالیت بازار در قم اظهار کرد :در  15روز اخیر 10هزار و
 42مورد بازرسی از سطح بازار قم انجام شده است.
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شهرقدس -سحر مصطفوی آرام
aaramm69@gmail.com

تعطیلی واحدهای تولیدی
افتخار نیست

کردستان -گروه استانها :محمد درهوزمی،
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
کردستان گفت :تعطیلی واحدهای تولیدی برای
مسئوالن افتخار نیســت ما نباید بر این فعاالن
اقتصادی سخت بگیریم و واحدهای تولیدی که
برند ملی و جهانی شده اند را بدون دلیل ببندیم.

مشهد -آقاجانی
fhmahdi1@gmail.com

رزمنده دیروز و مدیر امــروز ،دکتر غالمرضا
بهراد که سوابق مدیریتی فراوانی در کارنامه
ایشان موجود است و اکنون سکاندار مدیریت
آموزش و پرورش ناحیه 5مشهد است ،خود را
مدیری معلم خواند و در ادامه به چالشها و
مشکالت اساسی پیش رو پرداخت.
مشکالتوچالشهایآموزشو
پرورشدرسطوحملی
وی اظهار داشت :آموزش و پرورش در سطح
ملی با چند مشکل اساسی دست به گریبان
است که مشکل اول را منابع انسانی برشمرد و
بیان کرد :نیروی انسانی در آموزش و پرورش
نسبت به سی سال گذشته  ،به حدود نصف
کاهش یافته و این موضوع بی تاثیر بر ناحیه
 5مشهد نیست؛ اگر اکنون این کمبود حس
نمیشود و کالســی خالی نمانده ،به همت
مدیران از صف و ستاد بوده است.
مشکل دوم بحث مالی و حقوق پرسنل است
که باید آن را در شأن مناسب شخصیت معلم
دید نه به عنوان یــک کارمند ،تا معلم بتواند
رسالتش را در حوزه آموزش و پرورش انجام
دهد .همچنین در بحث حل و فصل امور ستاد
آموزش و پرورش ،منابع مالی مناســبی در
اختیارقرارنمیگیرد.

مشکل سوم در بخش کالن بحث ساختارها و
چارت تشکیالتی است ،به عنوان نمونه توزیع
نیروی انســانی با توجه به تعداد دانش آموز
تحت پوشش هر منطقه به طوری نامتقارن
بوده است.

در بحث حقوق و مزایا در
قیاس با سایر
ارگانها تبعیض جای عدالت
را گرفته است و این موضوع
کمی نارضایتی در معلم
ایجاد میکند

مشکل چهارم دخالتهای بیش از حد افراد
تاثیرگذار حقیقی و حقوقی در پیکره آموزش
و پــرورش در برخی امــور اداری و انتصابات
اســت ،انتظار میرود همان طور که آموزش
و پرورش در دیگر دســتگاهها عم ً
ال دخالتی
ندارد ،بگذارند آموزش و پرورش طبق همان
روش شایستگیها اداره شود.
وی در ادامــه به مزیتهــای اداره آموزش و

نحوهفروشباشرایطنقد

ردیف

شرح شرایط

1

در صورت خرید نقدی 10درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد ( برای کلیه کاربری ها به استثناء موارد
ذکرشده در توضیحات).

نحوهفروشباشرایطنقدواقساط
ردیف
1

تجاری،مسکونی،
اداری

دو ساله
( 24ماهه)

2

صنعتی ،کشاورزی،
دامداری و خدماتی

دوساله
( 24ماهه)

شرایط اقساط
 %50نقد %50+اقساط ماهیانه بدون سود
 %30نقد  %70+اقساط ماهیانه با سود %20
 %30نقد  %70 +اقساط ماهیانه بدون سود

اداره امور شعب بانک ملی استان اصفهان

شناسه 309090:

پرورشناحیه 5مشهدپرداخت؛ازجملهاینکه
از نظر موقعیتی موهبــت نزدیکترین اداره
به حرم مطهر امام رضــا (ع) نصیب این اداره
شده اســت  .همچنین در زمان دفاع مقدس
یکی از کانونهای اصلی اعزام نیرو از همین
منطقه طالب مشهد بوده است ،به گونهای که
نمیتوان از خیابان یا کوچهای گذر کرد و در
آن جانباز ،آزاده ،رزمنده و یا خانواده شهیدی
سکونتنداشتهباشد.
نیازاصلیتامینزمیناستوبه
نظر آســتان قــدس رضوی
بیشترینزمینرادراینمنطقهدارد
مشکالت این منطقه تحت پوشش  با توجه به
شرایطخاصآنازقبیلبحثحاشیهنشینی،
مهاجرت ،اتباع ،آسیبهای اجتماعی و فقر را
نمیتوان فقط با حوزه اقتصادی تحلیل نمود
و این امر نسبت به گذشــته مسئولیت را دو
چندان کرده است.
برای حل و ساماندهی این معضالت در قدم
اولمشکلاصلیکهنداشتنزمینکافیاست
باید حل شود  .به گونهای که حتی اگر خیرین
بخواهند مدرسه ،فرهنگسرا یا سالن ورزشی
بسازند باید در ابتدا زمین در اختیارشان قرار
بگیرد ،همانند پروژه افتتاح دو مدرسه و یک
سالن ورزشی توسط خیر مدرسه ساز خانم
دکتر طاهباز در مهر امســال که به آموزش و
پرورش اهدا شد.

آدرس

نوع ملک

1

مدیر درمان تامین اجتماعی
استان گیالن خبر داد:

افزایش جراحی مغزو
اعصاب در بیمارستان
حضرت رسول(ص)

معضلدخالتدراموراداریآموزشوپرورش

بانکملیایران در نظر دارد ،قسمتی از امالک تخلیه شده و متصرف دار و حق و کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
محل های اســتیجاری مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به
صوررت نقدی ،نقد و اقساط(اجاره به شرط تملیک) به فروش برساند.متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات
بیشتر ،بازدید از امالک ،دریافت اسناد مزایده ( برگه های شرایط در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود تا ساعت
12روز دو شــنبه مورخ1397/9/26محل ایــن اداره امور واقع در اصفهان-میدان امام حســین (ع)  -ابتدای
چهارباغپائین -طبقهسومدایرهساختمانمراجعهنمایند.
توضیحات:
-1بانکملیایراندرقبولویاردیکیاکلیهپیشنهاداتمختاراست.
-2پیشنهاداتفاقدسپردهیادارایسپردهکمترازمیزانمقرر،مخدوش،مبهمومشروطمردوداست.
-3رعایتکلیهمواردمندرجدربرگههایمزایدهالزامیاست.
 -4سپرده ( ودیعه) شــرکت در مزایده معادل %5قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک
تضمینیبانکملیایراندروجهادارهامورشعببانکملیاستاناصفهانبههمراهپاکتحاویبرگهشرایطشرکت
درمزایدهتحویلدهند.
-5کلیهپاکاتحاویپیشنهاداتمتقاضیانخریدامالکدرساعت 8صبحروزسهشنبهمورخ 1397/8/27درمحل
ادارهامورشعببانکملیایراناستاناصفهانواقعدرمیدانامامحسین(ع)ابتدایچهارباغپائینبازگشاییخواهد
شد.لذامتقاضیانمیتواننددرموعدیادشدهباارائهکارتشناساییدرجلسهمذکورشرکتنمایند.
-6امالکدارایمتصرفبصورتوکالتبالعزلوتقبلکلیههزینههایمربوطبهاخذاستعالماتماخوذهدرارتباطبا
نقلوانتقالوسایرمواردبرعهدهخریدارواگذارمیگردد(.هزینهتنظیموکالتنامهبالمناصفهخواهدبود).
-7برایکلیهامالک،بازدیدالزامیاستودروضعیتموجودواگذارمیگرددوبرایامالکمتصرفدارتخلیهملک
برعهدهخریداراست.
-8هزینهجلبرضایتمالکجهتتغییرشغلودرصورتلزومتغییرکاربریراجعامالکسرقفلیداریادارایحق
کسبوپیشهبرعهدهخریداراست.
-9امالکیکهبصورتنقدواقساطواگذارمیشودقراردادمنعقدهبهروشاجارهبهشرطتملیکمیباشد.
-10هزینهآگهیوکارشناسیبرعهدهبرندهمزایدهاستومشارالیهمیبایستاینهزینهرابراساساعالمنظربانک
قبلازانقعادقراردادنقدادروجهبانکواریزنماید.
-11متقاضیانخریدمیبایستمبلغدویستهزارریالبصورتنقدیدرهنگامخریداسنادمزایدهپرداختنمایند
ورسیدآنرابههمراهپاکتحاویبرگهشرایطشرکتدرمزایدهتحویلدهند.
 -12فروش امالک به صورت نقد و اقساط بر اساس جدول اعالم شــده ذیل صورت خواهد پذیرفت که خریدار
میبایستدرپیشنهاداتخودصراحت ًابهمدتونرخسودموردنظراشارهنمائید.
-13درصورتیکهمبالغپیشنهادیخریدارانبهیکمیزانباشداولویتفروشباشرایطنقدیاست.
نحوه فروش امالک مازاد بانک بشرح ذیل اعالم می گردد و خریدار می بایستی ردیف مربوط به نحوه خرید ملک را
-14صراحت ًابهصورتمکتوبدربرگهشرایطشرکتدرمزایدهاعالمنماید.

کاربری

naslfarda

Provinces

درگفت و گو با دکتر بهراد  ،مدیریت آموزش و پرورش ناحیه  5مشهد مطرح شد ؛

آگهیمزایدهامالکمازاد
بانکملیایران استاناصفهان

مدت

naslefardanews



رشت .دانیال نظری راد.
Naslefarda466@gmail.com

عکس  :نسل فردا

شــهردار قدس گفت :طرح مناسب سازی معابر
قدس برای معلوالن در حال اجراســت .مسعود
مختاری در همایش بهشتیان زمینی که با حضور
مسئوالن شهر و دانش آموزان معلول برگزار شد،
گفت :برنامه ریزی برای اجــرای این همایش از
یک ماه پیش در کمیســیون اجتماعی شورای
اسالمی شــهرقدس آغاز شــده و برنامه کنونی
حاصل زحمات و تالشهــای جمعی مجموعه
مدیریت شهری و شوراســت .وی افزود :در کل
جهان 500میلیون نفــر معلول زندگی میکنند
یعنی از هر  14نفر یک نفر معلولیت دارد ،در قدس
نیز  5هزار معلول زندگی میکنند که سه هزار نفر
از آنها تحت پوشش بهزیستی هستند .مختاری
اضافه کرد :این تعداد معلول برای شــهری مانند
قدس زیاد است و همین امر مسولیت مدیران شهر
را سنگینتر میکند .شهردار قدس اظهار داشت:
بسیاری از معلوالن محدودیت حرکتی دارند و ما
در شهرداری باید تمهیدات الزم برای تردد آسان
این عزیزان را فراهم کنیم .در حال حاضر طرحی
برای مناسب سازی و همسطح سازی معابر قدس
برای تردد آسان و بدون مشکل شهروندان معلول
در دست اجراســت و از این پس نیز در طراحی و
ساخت تمامی ساختمانهای عمومی محدودیت
حرکتی معلوالن در نظر گرفته خواهد شــد .وی
عنوان کرد :تمام مسئوالن شهری ملزم به تامین
رفاه و آسایش همه شــهروندان بهویژه معلوالن
هستند.

پنجشنبه  15آذر 1397
سال بیست و هشتم | شمـاره 5840
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استانها

کوتاه از گیالن

وی در ادامه افزود :به نظر زمین در شرق مشهد
درمقاماولدراختیارآستانقدسرضویاست
و سپس اوقاف ،مردم و شهرداری که البته ما از
مردم به دلیل شرایط انتظاری نداریم ،با این
حالازمردموهمچنینباتمامیاینسازمانها
مکاتبهودرخواستکردیمولیتاکنونباتوجه
به مقام اول دارا بودن زمین در شــرق مشهد
توسطآستانقدسرضوی،حتیحاضربهاهدا
یک متر زمین به این اداره نشده است.
در قدم دوم مشکالت عدم هم پوشانی نهادها و
سازمانهاست به گونهای که آموزش و پرورش
در شرق مشهد به عنوان یک پایه کمیته امداد
و یک پایه بهزیستی نیز عمل میکند که اگر
این همپوشانی سازمانها به نحو صحیحی

کاربری

مساحت
عرصه

مساحت اعیانی

انجام گیرد آموزش و پرورش در شرق مشهد
میتواند به وظایف ذاتی خود بهتر عمل کند.
وی در آخر به بحث بهبود معیشتی معلمان
پرداخت و اکثر معلمان را گروهی خواند که
عاشــقانه کار میکنند و افزود :در این زمینه
باید بر حفظ و بهبود مقام و منزلت معلم در
اجتماع در سطح کالن اقداماتی صورت گیرد و
معلم فردی هم پای جامعه است و اگر مشکل
اقتصادی وجود دارد معلم نیز همراه است در
صورتی که در عمل به گونهای دیگر میبینیم.
در بحث حقــوق و مزایا در قیاس با ســایر
ارگانها تبعیض جای عدالت را گرفته است
و این موضوع کمی نارضایتی در معلم ایجاد
میکند.

پالک ثبتی

وضعیت
کنونی

مدیر درمان تامین اجتماعی اســتان گیالن
خاطر نشان کرد :بیمارستان حضرت رسول
اکرم (ص) با انجــام  ۲۳۴مورد عمل جراحی
مغز و اعصاب در شــش ماهه نخســت سال
نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۴۲درصد
رشــد در اعمال جراحی مغزو اعصاب داشته
است .دکتر شهدی نژاد افزود :در شش ماهه
نخست سالجاری در بیمارستان حضرت رسول
اکرم (ص) رشت به عنوان تنها مرکز بستری
تامین اجتماعی در اســتان نزدیک به تعداد
 ۸۱۵مورد عمل جراحی چشم صورت گرفته
است .وی اظهار داشت :درانجام عمل جراحی
چشــم به بیش از  ۱۸درصد رشــد نسبت به
مدت مشابه سال قبل دست یافتهایم .ایشان
با ذکراعمال جراحی دیگــر از قبیل جراحی
ارتوپدی ،ارولــوژی ،جراحی عمومی ،گوش
و حلق و بینی و زنان وزایمان در بیمارســتان
گفت :در این مدت نزدیک بــه ۹۰۰۰نفر در
بیمارستان حضرت رسول رشت بستری شدند
که از این آمار نزدیک به ۸۰۰۰نفر بیمه شده
تامین اجتماعی و بقیه سایر بیمهها بودند.

توضیحات

مبلغ پایه مزایده

داران روستای نهر خلج کوچه روبروی
مسجد حضرت ابوالفضل

یک باب خانه

زراعی

510

-

14/176

متصرف دار

ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود

181,440,000

2

داران روستای نهر خلج روبروی پایگاه بسیج

یک باب خانه

مسکونی

284

100

14/142

متصرف دار

ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود

362,880,000

3

مبارکه نکوآباد کوچه شهید حبیب اله
کریمیان

یک باب خانه

مسکونی

463

195

387/814

متصرف دار

ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود

862,400,000

4


آباد  
نطنز شهرک صنعتی شجاع
خیابان خیام 4

کارخانه

صنعتی

2000

645

دفترچه شرکت
4242-42

تخلیه

ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود

3,739,680,000

5

سمیرم خیابان قدس کوچه مفتح

یک باب خانه

مسکونی

320

205

1/2994

متصرف دار

ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود

1,038,240,000

6

نطنز شهرک صنعتی شجاع آباد   خیام 4
(میسان تجارت)

کارخانه و ماشین آالت

صنعتی

4000

640

قرارداد
دفترچه

-42-4451و-ج

تخلیه

ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود /
شامل تخفیف نقدی نمی باشد.

6,647,345,600

7

کاشان نبش خ درب اصفهان  ،پامنار ،
روبروی کوچه فردوس 9

مسکونی

مسکونی

340

473

4/4183

تخلیه

ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود

6,888,000,000

8

کاشان خیابان فاضل نراقی کوچه شهید
بزرگی

یک باب خانه

مسکونی

236

432

4650

متصرف دار

ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود

4,558,400,000

9

کاشان شهرک صنعتی امیرکبیر خیابان
شکوفه 5

یک باب کارخانه

صنعتی

4125

1367

قرارداد
دفترچه

-23-2139و-ج

تخلیه

ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود

9,318,400,000

10

دهاقان خ شهید موسوی پشت حسینه اعظم

یک باب خانه

مسکونی

80

80

121/1291

متصرف دارد

ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود

392,000,000

11

اصفهان خیابان عالمه مجلسه نبش میدان
قدس بن بست شیبانی پالک دوم

یک باب مسکونی

بهداشتی
درمانی

183

-

30/9224

تخلیه

ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود

9,688,000,000

12

اسفرجان بلوار شهیدان حاج هاشمی محل
سابق بانک ملی

یک باب مسکونی
تجاری

تجاری
مسکونی

572

388

225/2625

تخلیه

ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود

3,729,600,000

13

فریدون شهر ناحیه صنعتی سنگباران

یک باب سوله

صنعتی

3400

930

1/223

تخلیه

عرصه دارای قرارداد اجاره با سازمان جهاد کشاورزی می باشد.
فروش با وضع موجود.بازدید از ملک الزامی است

3,427,200,000

14

فریدون شهر ناحیه صنعتی سنگباران

یک باب سوله

صنعتی

2700

630

24/226

تخلیه

عرصه دارای قرارداد اجاره با سازمان جهاد کشاورزی می باشد.
فروش با وضع موجود.بازدید از ملک الزامی است

3,104,640,000

15

شهرضا شهرک صنعتی رازی فاز  3بلوار
توسعه میدان نوآوران بلوار فن آوران نبش
خ اندیشه

یک باب سوله

صنعتی

5388

1750

و-ج5438-9-

تخلیه

ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود

9,072,000,000

16

اصفهان مبارکه طالخونچه خیابان شهید
بهشتی جنب مدرسه طالقانی پ 152

مسکونی تجاری

تجاری
مسکونی

179

447

40/187

تخلیه

ششدانگ بازدید از ملک الزامی است فروش با وضع موجود

2,464,000,000

17

اصفهان جاده اصفهان -شیراز-بعد از
راهنمایی رانندگی روستای راه حق
-خیابان شهید دستغیب سمت راست

زمین

مسکونی

358

-

2248/2106

تخلیه

ششدانگ بازدید از ملک الزامی می باشد .فروش با وضع
موجود.

3,608,640,000

18

اصفهان -خیابان شیخ صدوق شمالی-کوی
خرم -پالک 25

آپارتمان

مسکونی

-

123

256/4859

تخلیه

ششدانگ بازدید از ملک الزامی می باشد .فروش با وضع
موجود.

5,624,640,000

19

نطنز -شهرک صنعتی اوره محل سابق
تابلو تابسا

صنعتی

5000

1858

قرارداد  شرکت
شهرکها8004686

تخلیه

20

اصفهان  -شهرک صنعتی دهق -محل سابق
شرکت سپاهان گونی (ای ماشین)

کارخانه

صنعتی

5115

1892

2483-18

تخلیه

21

کارخانه و
ماشین آالت

اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش
با وضع موجود
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجود

17,040,240,000
13,328,000,000

شهرضا اول جاده بروجن مقابل دانشگاه
آزاد اسالمی

کارخانه ماشین آالت

صنعتی

3300

1770

 40و 157 /39

تخلیه

اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجود

14,224,000,000

22

خ نظر غربی کوچه مهرنگ کوی آردال
پ 88

یک باب خانه

مسکونی

533

336

1123/56

متصرف دار

اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجود

54,880,000,000

23

خ وحید ابتدای خ خاقانی انتهای بن بست
فرزاد

یک باب خانه

مسکونی

577

370

13/1311

تخلیه

24

جاده داران الیگودرز ابتدای جاده
حصور-گنجه

25

ویالشهر بلوار ولیعصر خیابان شهید بهشتی
پالک 78

کارخانه
ماشین آالت
یک باب خانه

صنعتی

مسکونی

75706

301

1480
اعیان بر اساس
نظر کارشناس

12/16

1624/790

تخلیه
تخلیه

اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش
با وضع موجود
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجود ششدانگ
بازدید از ملک الزامی می باشد.
اعیان بر اساس نظر کارشناس-فروش با وضع موجود

54,369,280,000
18,566,800,000

3,012,800,000

