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ملـی  شناسـه  و   3486 ثبـت  شـماره  بـه  خـاص  سـهامی  فرتـاک  تحقیـق  و  طـرح  شـرکت  تغییـرات  آگهـی 
اسـتان  بـه  اصلـی شـرکت  مـورخ 1399/10/09 مرکـز  اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره  بـه   14009325326
اصفهـان ، شهرسـتان لنجـان ، بخـش فوالدشـهر ، شـهر فوالدشـهر، محلـه بـی 4 ، کوچـه ))کامیـار(( ، بلـوار شـهدا ، 
پـاک 92 ، سـاختمان ثامـن ، طبقـه اول ، واحـد 10 - کدپسـتی 8491753103 انتقـال یافـت و مـاده مربوطـه در 
اساسـنامه بـه شـرح فـوق اصـاح گردیـد. اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان اصفهـان مرجـع ثبـت شـرکت هـا 
و موسسـات غیرتجـاری لنجـان )1127707( آگهـی تغییـرات شـرکت طـرح و تحقیـق فرتـاک سـهامی خـاص بـه 
شـماره ثبـت 3486 و شناسـه ملـی 14009325326 بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1399/10/09 
مرکـز اصلـی شـرکت بـه اسـتان اصفهـان ، شهرسـتان لنجـان ، بخـش فوالدشـهر ، شـهر فوالدشـهر، محلـه بـی 4 ، 
کوچـه ))کامیـار(( ، بلـوار شـهدا ، پـاک 92 ، سـاختمان ثامـن ، طبقـه اول ، واحـد 10 - کدپسـتی 8491753103 

انتقـال یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بـه شـرح فـوق اصـاح گردیـد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان )1127707(

آگهی تغییرات شـرکت آب و نیروی مشـکات شـرکت با مسـئولیت محدود به شـماره 
مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   14008592736 ملـی  شناسـه  و   546742 ثبـت 
عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1399/12/16 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : محـل شـرکت 
در واحـد ثبتـی تهـران بـه آدرس : اسـتان تهـران، شهرسـتان تهـران، بخـش مرکـزی، 
شـهر تهـران، محلـه جهـاد، خیابـان بـرادران شـهید جـواد سـپهری )14(، خیابـان سـید 
جمال الدین اسـد ابادی، پاک 122، طبقه دوم، واحد 4- کد پسـتی 1431884576 

تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فـوق اصـاح گردیـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1127974(

آگهـی تغییـرات شـرکت فـرآوری معـدن فـات بابـک سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
528225 و شناسه ملی 14007698012 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/01/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : شـعبه شـرکت به نشـانی : اسـتان کرمان ، 
شهرستان شهربابک ، بخش مرکزی ، شهر خورسند، محله قنات النوج دولت آباد 
، بزرگراه اصلی ، خیابان اصلی ، پاک 0 ، طبقه همکف کد پسـتی: 7755177719 
بـه  بـه ش م 3149892791  بابـک  تاسـیس گردیـد و آقـای علیرضـا روزبهـی شـهر 

سـمت مدیـر شـعبه انتخـاب گردید 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1127996(

آگهـی تغییـرات شـرکت اکسـیر سیسـتم پویـا سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 
هیئـت  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه   14006510570 ملـی  شناسـه  و   504385
مدیره مورخ 1399/10/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : - محل شـرکت به اسـتان 
تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه جمهـوری ، 
بزرگـراه نـواب صفـوی ، خیابـان آزادی ، پـاک 188 ، طبقـه همکـف کـد پسـتی 

یافـت.  تغییـر   1311663811
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1127997(

 آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
سـنندج  امـاک شهرسـتان  و  اسـناد  ثبـت  در  مسـتقر  تکلیـف  تعییـن  هیـات  صـادره  آراء  برابـر 
تصرفـات مالکانـه بـا معـارض متقاضیـان ذیـل تاییـد گردیده لذا بدینوسـیله مشـخصات اماک در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز جهـت اظـاع عمومـی آگهـی مـی گـردد در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن 
آگهـی و در روسـتا از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
نماینـد و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه 
مرجـع قضایـی تقدیـم و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبـت بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکـور و عـدم وصـول و گواهـی اخـذ تحویـل اداره ثبـت نمایـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکـور  و عـدم وصـول اعتـراض سـند مالکیـت طبـق مقـررات صادر خواهد شـد صدور سـند 

مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت.
امیـن شـریعتی  آقـای  بنـام  بـاغ  یـک قطعـه  از ششـدانگ  1-مقـدار 22/2170193 شـعیر مشـاع 
صـادره از سـنندج فرزنـد عبدالـه تحـت پـاک 77 فرعـی از 5 اصلـی بخـش ده بـه مسـاحت 6663 
مترمربـع جـزء نسـق زارعانـه شـماره 15788 مـورخ 45/2/10 دفتـر یـک سـنندج بنـام آقـای سـید 

احمـد شـیخ احمـدی بـه آدرس سـنندج روسـتای خشـکه دول
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1/23       تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/2/7

م/الف1441 
هیوا احمدیان-رئیس اداره منطقه2 سنندج

دانشگاه کردستان در 
رتبه بندی تایمز ارتقا یافت

اســاس  بــر  گفــت:  کردســتان  دانشــگاه  رییــس 
موسســه  ســوی  از  شــده  منتشــر  نتایــج  جدیدتریــن 
علمــی تایمــز، دانشــگاه کردســتان در رتبه بنــدی تاثیــر 
دانشــگاه ها ۲۰۲۱ موفق به کســب رتبه کلی ۶۰۱-۸۰۰ 

شد. 
به گزارش ایرنا، رحمت صادقی اظهار کرد: در رتبه بندی 
 )THE University Impact Ranking( تایمــز  تاثیــر 
اثرگــذاری دانشــگاه ها بــر مبنــای فعالیت هــای آنــان در 
پایــدار ســازمان ملــل متحــد  اهــداف توســعه  راســتای 
)SDGs( بــر اســاس چهار شــاخص پژوهــش، مدیریت، 

توسعه و آموزش سنجیده می شود.
تاثیــر  ارزیابــی  ســومین  در  کــرد:  اضافــه  وی 
دانشــگاه ها کــه توســط موسســه تایمــز منتشــر شــد، 
یک هزار و ۱۱۱دانشگاه از ۹۴ کشور جهان حضور داشتند  
و در رتبه بنــدی کلــی، دانشــگاه منچســتر انگلســتان و 
۲دانشــگاه ســیدنی و دانشــگاه PMIT از کشور استرالیا 

به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.
صادقی گفت: در لیســت دانشگاه های تاثیرگذار 
اســامی ۲۷ دانشــگاه ایرانــی بــه چشــم مــی خــورد که 
بیشــتر آنهــا  از دانشــگاه های علــوم پزشــکی هســتند 
و بنــا بــر نتایج منتشــر شــده، دانشــگاه علوم پزشــکی 
ایــران، دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و دانشــگاه 
علوم پزشــکی جندی شــاپور اهواز حایــز رتبه های اول 

تا سوم شدند.
وی یــادآور شــد: دانشــگاه کردســتان در ســومین 
حضــور خــود، رتبــه ۱۵ در بیــن کل دانشــگاه های ایرانی 
و رتبــه هفــت در بین دانشــگاه های جامــع ایرانی و رتبه 

جهانی ۸۰۰-۶۰۱ را کسب کرد.
رییس دانشگاه کردستان گفت: پیش از این و در 
جدیدترین رتبه بندی دانشــگاه ها و موسســات آموزش 
عالــی کشــور ســال ۱۳۹۹ کــه توســط پایــگاه اســتنادی 
علوم جهان اســام منتشــر شــد، دانشــگاه کردســتان با 
صعــود ۱۰ پلــه نســبت به ســال قبل، توانســت در میان 

۲۰ دانشگاه برتر کشور قرار گیرد.

شناسایی ۲ محوطه باستانی 
در حاشیه جاده کرج - چالوس 
کل  اداره  فرهنگــی  میــراث  معاونــت  سرپرســت 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان 
البرز از شناسایی ۲ محوطه تاریخی در منطقه بیلقان 

کرج واقع در حاشیه جاده کرج - چالوس خبرداد. 
بــه گــزارش روز دوشــنبه روابــط عمومــی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز، 
عبــاس نــوری گفت: بــر اســاس بررســی ها و بازدیدهای 
میدانــی انجــام شــده در منطقــه بیلقــان جــاده  کــرج - 

چالوس ۲ محوطه باستانی شناسایی شد.
: گــذرگاه طبیعــی جــاده  کــرج  بیــان داشــت  وی 
اتصــال  و  ارتباطــی  راه  تریــن  - چالــوس درواقــع مهــم 
دامنه های جنوبی البرز به نواحی شــمالی کشــور اســت 
که از منظر جغرافیای سیاســی در گذشــته باستانی نیز 

از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است.
دالیــل  اصلی تریــن  از  یکــی  شــاید  افــزود:  نــوری 
برابــر  در  طبرســتان  ایالــت  ســاله   ۲۰۰ مقاومــت 
حمات  اعراب در قرون اولیه اســامی را همین صعب 
العبــور بــودن منطقــه دانســت کــه با ســاخت قلعه ها و 
برج هــای دیده بانــی و نگهبانــی در محورهــای مواصاتی 
امنیــت و اهمیــت این گذرگاه طبیعی را دو چندان کرده 

است.
کل  اداره  فرهنگــی  میــراث  معاونــت  سرپرســت 
میــراث فرهنگــی ، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان 
موقعیــت  بــه  توجــه  بــا  رو  ایــن  داد:  از  ادامــه  البــرز 
جغرافیایــی ۲ محوطه باســتانی کشــف شــده  در جبهه 
شرقی دامنه های بیلقان به نظر می رسد که کاربرد این 
محوطه هــای تاریخی در زمینه  تامین امنیت و دیدبانی 

این گذرگاه بوده باشد.
وی  گفت: با کشف و شناسایی این ۲ محوطه در 
منطقه بیلقان، بررسی های بیشتر از طریق کارشناسان 
مربوطه به منظور تشکیل پرونده ثبتی در دست اقدام 

قرار گرفته است.

قرار گرفتن ۲ شهر گیالن 
در میان شهرهای خالق 

فرهنگ و هنر
معــاون هنری و ســینمایی ارشــاد گیالن با اشــاره 
به اعالم اســامی نهایی شــهرهای خالق فرهنگ و هنر 
کشور، گفت که نام دو شهر گیالنی فومن و بندرانزلی 

نیز در لیست نهایی قرار دارد.
بــه گــزارش مهــر، ســید امیــر مصبــاح  با اشــاره به 
برگزاری وبینار با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی 
در زمینه اعام اســامی نهایی شــهرهای خاق فرهنگ و 
هنر کشــور، اظهار کرد: نام دو شــهر از استان گیان در 

لیست نهایی قرار دارد.
بــا بیــان اینکــه بــر اســاس اعــام دبیرخانــه  وی 
شــبکه ملــی »شــهرهای خــاق فرهنگ و هنــر« بعد از 
داوری هــا ۱۴۳ شــهر به مرحلــه نیمه نهایی راه یافت و 
در داوری پایانــی ۶۰ شــهر بــه مرحلــه پایانی رســیدند، 
افزود: در این میان شــهرهای فومن در بخش ادبیات 
و بندر انزلی در زمینه سینما در میان شهرهای نهایی 

گرفتند. قرار 
معاون هنری و ســینمایی ارشــاد گیان در ادامه با 
بیان اینکه در مرحله نخست، ۳۷ طرح و ایده از سوی 
ادارات فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرســتان های استان 
گیان به دبیرخانه مرکزی ارسال شد، گفت: در مرحله 
بعــدی اجــرای ایــن طــرح هفــت شــهر آســتانه اشــرفیه، 
تالش، فومن، انزلی، رودسر، شفت و ماسال از استان 
گیان اعام آمادگی و طرح خود را با موضوعات صنایع 
دســتی و ســنتی، هنرهــای تجســمی، ادبیــات، ســینما، 

نمایش، موسیقی به دبیرخانه ارسال کردند.

اخبـــــــــــــــــار

مهار آتش سوزی مجتمع 
مسکن مهر گرگان

گلســتان- به گزارش روابط عمومی شــهرداری گرگان 
و بــه نقــل از موســی الرضــا صفــری، رییس ســازمان 
آتــش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری گرگان، در 
حــدود ســاعت ۱7 عصــر روز )پنجم اردیبهشــت ماه( 
یکــی از ســاختمان های مســکن مهــر دچــار حریــق و 

انفجار شد.
صفــری اظهــار کــرد: ایــن آتــش ســوزی در طبقه 
اول، یکی از مجتمع های مسکن مهر گلستان رخ داد 
و بافاصله پس از تماس شــهروندان با ســامانه ۱۲۵ 
دو تیم عملیاتی از ایســتگاه های شــماره یک و شــماره 
چهار به محل حادثه اعزام شدند و به سبب عملیات 
سریع اطفای حریق و خارج کردن به موقع ساکنان از 
ســاختمان یاد شــده، خوشبختانه این آتش سوزی به 

طبقات فوقانی و مجاور سرایت نکرد.
جریــان در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در   وی 

آتــش ســوزی تعــدادی از ســاکنین مجتمــع بــه علــت 
دودزدگــی در راه پله هــا گرفتــار شــده بودنــد گفت: این 
افراد خوشبختانه توسط نیروهای عملیاتی نجات داده 
شــده و به بیرون از ســاختمان انتقال داده شــده اند و 
ایــن حادثــه جــز صاحبخانه منزل مســکونی که توســط 
عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل گردید مصدومی 

دیگر نداشت.
صفــری خاطرنشــان کرد: هم اینک آتش ســوزی 
کاما مهار شــده اما عوامل آتش نشــانی همچنان در 
محــل مســتقر و کارشناســان آتــش نشــانی، در حــال 

بررسی علت حادثه هستند.

معاون بهزیستی آذربایجان 
شرقی: نزدیک به 100 درصد 

فعالیت های بهزیستی به بخش 
خصوصی واگذار شده است 

آذربایجــان شــرقی- معاون مشــارکت های مردمی 
بهزیســتی اســتان آذربایجان شــرقی گفت که ســازمان 
بهزیســتی در بحث واگذاری امور به بخش خصوصی، 

از سازمان های موفق و پیشرو است.
جــواد ایمــان زاده اظهــار کــرد: بر اســاس وظایف و 
اختیاراتی که در  قانون اساسی تعریف شده است، در 
حال حاضر قریب به صد در صد امورات و فعالیت های 
بهزیستی، از طریق بخش خصوصی و مراکز غیر دولتی 

اداره می شود.
ســپردن  و  واگذاری هــا  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اختیــارات بــه بخش خصوصی باید بــا برنامه و هدفمند 
باشد گفت: بهزیستی به عنوان ناظر، تمام فعالیت های 
ایــن مراکــز را کنتــرل می کند و نقش ما بــر پایه نظارت 

دقیق به این مراکز تعریف شده است.
بــر اســاس  مــاده ۲۶ قانــون  افــزود:  ایمــان زاده 
تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت، بهزیســتی در 
۱۳ مــورد مــی توانــد صــدور مجــوز داشــته باشــد کــه در 
همــه ایــن موارد، صدور مجوز بــرای افراد متخصص و با 
دانــش صورت مــی پذیرد تا تمام کارها به صورت علمی 

و هدفمند دنبال شود.

 انتصاب فرماندار جدید

برای اردکان 
وزیر کشــور با صدور حکمی، مصطفی پوردهقان  
اردکان  شهرســتان  فرمانــدار  عنــوان  بــه   را  اردکان 

منصوب کرد. 
بــه گــزارش ایســنا، وزیــر کشــور در ایــن حکــم کــه 
آورده  اردیبهشــت ۱۴۰۰، صــادر شــده،  پنجــم  دیــروز، 
اســت؛ »امیــد اســت بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال و در 
چارچــوب وظایــف مصــوب در راســتای تحقــق اهــداف و 
ایــران و  اســامی  نظــام مقــدس جمهــوری  آرمان هــای 
سیاســت های دولــت تدبیــر و امیــد و پیــروی از منویــات 
رهبــر معظم انقاب اســامی حضرت آیت هللا خامنه ای 

)مدظله العالی( موفق باشید.«
یاداور می شود؛ به دنبال استعفای »بهروز شهابی 
زاد« در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹، استاندار یزد طی حکمی 
مصطفــی پــور دهقــان اردکان را بــه عنــوان سرپرســت 

فرمانداری اردکان منصوب کرده بود.

اخبـــــــــــــــــار

نخســتین خانه محیط زیست شهرداری 
به مناســبت هفته زمین پاک در ســرای محله 
صادقیــه بــا حضــور مســئوالن شــهری تهــران 

افتتاح شد. 
به گزارش ایرنا، مراسم افتتاح نخستین 
خانه محیط زیســت شهرداری در هفته زمین 
پاک امروز  در ســرای محله صادقیه با حضور 
محمدرضا جوادی یگانه معاون امور اجتماعی 
و فرهنگــی شــهرداری تهــران، مهــدی شــیرزاد 
رئیس ستاد مدیریت محله شهر تهران و زهرا 
صدراعظــم نــوری رئیــس کمیســیون خدمــات 
محیط زیســتی وشهری شــورای اسامی شهر 

تهران برگزار شد.
خانه های محیط زیست در تمامی محالت 

پایتخت راه اندازی شود
در ادامه این مراســم، رئیس کمیســیون 
شــورای  شــهری  خدمــات  و  زیســت  محیــط 

اســامی شهر تهران گفت: ایجاد خانه محیط 
زیســت از جملــه طرح هــای کوچــک مقیــاس 
محله ای اســت که به خوبی می تواند ارتباط 
بین شــهروندان با شــهرداری را به عنوان یک 
نهــاد اجتماعــی و در راســتای اهــداف محیــط 

زیستی مدیریت شهری برقرار کند.
افــزود: بحــث ســرای  نــوری  صدراعظــم 
محله بسیار مورد توجه است چون به عنوان 
ســلول کوچکی در محله اســت کــه به راحتی 
مــی تواند با مردم ارتبــاط برقرار کرده، تعامل 
و تبــادل داشــته باشــد و خدمــات مناســب بــا 

نیازهای شهروندان ارائه دهد.
اینکــه جــای خانــه محیــط  بیــان  بــا  وی 
زیســت در مجموعه سراهای محله خالی بود 
ابــراز امیــدواری کــرد: بــا اقدام موثــر و موفق، 
بــه ســرعت در تمامــی محــات شــهر تهــران، 

خانه های محیط زیست راه اندازی شود.

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری تهــران گفــت کــه تاکنــون در مورد 
جزئیــات نحــوه تهیــه واکســن کرونــا و اجرای 
و  مذاکــره  شــهرداری  در  واکسیناســیون 

تصمیمی اتخاذ نشده است. 
به گزارش ایرنا، بنا بود دیروز در جلسه 
شــورای شــهر تهران، یک فوریت مصوبه الزام 
جهــت  کرونــا  واکســن  خریــد  بــه  شــهرداری 
واکسیناســیون شــاغان و فعــاالن حوزه هــای 
گروه هــای و  شــهری  مدیریــت   ماموریتــی 

آسیب پذیر این نهاد مطرح شود که به دلیل 
فوت همسر پیشــنهاددهنده این طرح)ناهید 
خداکرمــی( بررســی موضــوع بــه زمانــی دیگــر 

موکول شد.
مرکــز  رئیــس  محمــدی،  غامحســین 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری تهران،  
در  شــهرداری  در  هنــوز  افــزود:  این بــاره  در 
خصــوص ثبــت نام برای تزریق واکســن کرونا 

صحبتی نشده است.
وی تاکیــد کــرد: آنچــه کــه اتفــاق افتاده 
الــزام  خصــوص  در  شــهر  شــورای  طــرح 

شهرداری به خرید واکسن است که هنوز در 
مــورد زمــان اجــرا و چند و چــون آن تصمیمی 

اتخاذ نشده است.

شــهرداری تهــران بــا احتســاب نیروهــای 
بــه  قــرارداری  رســمی، پیمانــکاری، شــرکتی و 
صورت مســتقیم و غیر مستقیم ۱۲۰ هزار نفر 

نیرو در بخش های مختلف دارد که پیش بینی 
مــی شــود بــرای واکسیناســیون آنــان حداقــل 

۳۰۰ هزار دُز واکسن کرونا مورد نیاز باشد.

نماینــده مــردم تبریز، اســکو و آذرشــهر 
در مجلــس شــورای اســالمی اعــالم کــرد کــه 
مــدول دوم تصفیــه خانــه فاضــالب  افتتــاح 
تبریز معطل ۵۰ میلیارد تومان اعتبار است. 
در  منــادی  علیرضــا  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
در  و  تبریــز  فاضــاب  دوم  مــدول  از  بازدیــد 
گفــت و گــوی تلفنی با رییس ســازمان برنامه 
و بودجــه بیــان کرد: در صــورت اختصاص ۵۰ 
میلیــارد تومــان اعتبار مــورد نیاز، مــدول دوم 
تصفیــه خانــه فاضــاب تبریز تا پایــان تیر ماه 

قابل افتتاح است. 
وی افــزود: بــا بهره بــرداری از این طرح، 
یکــی از مصوبات ســتاد احیای دریاچه ارومیه 
مبنــی بــر جــاری شــدن ســاالنه ۱۲۰ میلیــون 

مترمکعب پساب تصفیه شده فاضاب تبریز 
به این پهنه آبی محقق می شود. 

نماینــده مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر 
در مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه 
تجهیزات مورد نیاز مدول دوم فاضاب تبریز 
به رغم دشــواری های فراوان ناشی از تحریم، 
آذربایجــان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  توســط 
شــرقی تهیه شــده اســت، اضافه کرد: با بهره 
بــرداری از ایــن طرح یک میلیــون نفر از مردم 
کان شــهر تبریز زیر پوشــش شبکه فاضاب 

قرار می گیرند. 
وی با اشــاره به هزینه کرد ۲۰۰ میلیارد 
تومانی برای احداث مدول دوم فاضاب تبریز 
در ســال های گذشــته، خواســتار توجــه ویــژه 

ســازمان برنامــه و بودجه بــرای اختصاص ۵۰ 
میلیــارد تومــان اعتبــار مورد نیاز بــرای تکمیل 
و افتتاح آن شــد.  محمدباقر نوبخت، رییس 
ســازمان برنامــه و وبدجــه کشــور نیــز در ایــن 
گفــت و گــوی تلفنــی بــرای پیگیــری تخصیص 
اعتبــار مــورد نیــاز طــرح مــدول دوم فاضــاب 

تبریز قول مساعد داد. 
به گزارش ایرنا، تاکنون برای اجرای مدول 
دوم تصفیــه خانــه فاضاب تبریــز ۲۰۰ میلیارد 
تومان هزینه شده است که ارزش آن در زمان 

فعلی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان است.
مــدول دوم ایــن تصفیه خانــه در زمینی 
به وسعت ۳۵ هکتار در منطقه قراملک اجرا 
مــی شــود و در صــورت تخصیــص ۵۰ میلیارد 

تومــان اعتبــار مورد نیاز، فــاز مایع آن تیر ماه 
امسال به بهره برداری می رسد.

خانــه  فاز تصفیــه  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
پوشــش  را  نفــر  هــزار   ۶۰۰ فاضاب تبریــز 
مــی دهــد، فــاز دوم ایــن تصفیــه خانــه نیــز 
یــک میلیــون نفــر از جمعیت این کانشــهر را 
پوشــش خواهــد داد و بــا بهــره بــرداری از آن 
آذربایجــان  محیطــی  زیســت  شــاخص های 

شرقی تا ۸۰ درصد ارتقا می یابد.
مــدول دوم تصفیــه خانــه تبریــز در کنار 
مدول اول در شــمالغرب این شهر، ایجاد و با 
بهــره بــرداری از ایــن طــرح امــکان انتقال ۱۲۰ 
میلیــون متــر مکعــب فاضــاب تصفیــه شــده 
شهر تبریز به دریاچه ارومیه ممکن می شود.

آب  منابــع  جامــع  مطالعــات  معــاون 
ســازمان آب و بــرق خوزســتان گفــت کــه بــا 
توجــه بــه بارش های کــم امســال، ۵۸ درصد 

مخازن سدهای خوزستان خالی است.
بــه گــزارش مهــر، فــراز رابعــی بــا اشــاره 
در  زمســتان  فصــل  در  بارندگــی  اینکــه  بــه 
حوضه های آبریز استان خوزستان کم بارش و 

نامناسب بوده است، اظهار کرد: همچنین در 
فروردین ماه امســال نیز بارش های خوبی نیز 
در حوضه های آبریز استان شاهد نبوده ایم.

وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس در حــال 
حاضر فقط ۴۲ درصد مخازن استان پر و ۵۸ 

درصد ظرفیت های سدها خالی است.
آب  منابــع  جامــع  مطالعــات  معــاون 

ســازمان آب و بــرق خوزســتان بیــان کــرد: بــا 
توجــه به ایــن وضعیت برنامــه ریزی های الزم 
انجام و اولویت در تأمین آب شــرب و ســپس 
آب محصوالت کشاورزی است. رابعی گفت: 
همچنیــن بــا توجــه بــه بارش های کم امســال 
بــا  آبــی  بــرق  نیروگاه هــای  از  بــرق  تهیــه  در 

محدودیت مواجه هستیم.

بیشــتر  کــه  گفــت  اردبیــل  شــهردار 
درون شــهری  اتوبوس هــای  و  تاکســی ها 
اردبیــل فرســوده شــده و نیــاز بــه نوســازی و 

بازسازی دارند. 
ایرنــا، حمیــد لطف اللهیــان  گــزارش  بــه 
اظهــار کرد: در ســال های اخیــر همواره تجهیز 
و نوســازی نــاوگان تاکســیرانی و خــط واحــد 
اتوبوســرانی اردبیــل  مــورد توجــه قــرار گرفته 
و شــهرداری اقدام بــه نوســازی ۷۰۰ دســتگاه 
دســتگاه   ۱۰ از  بیــش  راه انــدازی  و  تاکســی 
و  کــرده  خصوصــی  توســط بخش  اتوبــوس 
تصمیم گیری هــای  و  رفتارهــا  از  پرهیــز  بــا 

ســلیقه ای تاشــی جدی برای راه انــدازی مرکز 
کنترل ترافیک دارد.

وی افــزود: توســعه نــاوگان حمل و نقل 
عمومــی بــه عنــوان یــک مطالبــه فراگیــر مورد 
توجه شــهرداری اردبیل اســت و در این زمینه 
در مسیر فرودگاه اردبیل ۳۰ دستگاه تاکسی 

جدید فعالیت خود را آغاز کرده است.
شــهردار اردبیــل بــه تدویــن طــرح جامع 
در  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  اردبیــل  ترافیــک 
بــرای  برنامه ریزی هــا  طــرح  ایــن  چارچــوب 
توســعه معابر شــهری شــروع شــده و در کنار 
آن توســعه ناوگان عمومی هم در دســتور کار 

نخستین خانه محیط زیست 
شهرداری تهران افتتاح شد

قرار گرفته است.
لطف اللهیان اضافــه کرد: هرچند اجرای 
ایــن طــرح همــه مشــکات ترافیکــی اردبیل را 
رفــع نمی کنــد اما با تجهیز ســاختمان و خرید 
برخی از تجهیزات مورد نیاز به ویژه دوربین و 
امکانات فیبر نوری ســعی  بر این اســت تا در 
اولیــن فرصت مرکز کنتــرل ترافیک در اردبیل 

راه اندازی شود.
وی راه انــدازی ایــن مرکــز را در تســهیل 
عبــور و مــرور و کاهــش بــار ترافیکــی هســته 
مرکــزی شــهر ضــروری خوانــد و بیــان کــرد: با 
همــکاری دانشــگاه صنعتــی شــریف و امضای 
تفاهم نامه ای امید اســت مرکز کنترل ترافیک 
و مانیتورینــگ راه انــدازی شــود و در کنــار آن 
درصــدد تهیــه طــرح تفصیلــی در ایــن حــوزه 

هســتیم تــا حمــل و نقــل روانــی را در شــهر 
شاهد باشیم.

ایمن ســازی  اجــرای  بــه  همچنیــن  وی 
مستمر نقاط حادثه خیز اردبیل طبق مصوبات 
شــورای ترافیــک اســتان اشــاره کــرد و افــزود: 
برنامــه شــهرداری کاهــش تعــداد تصادفــات 
جرحــی و فوتــی درون شــهری بــوده و حفــظ 
برنامه هــای  اولویــت  در  شــهروندان  امنیــت 

شهرداری اردبیل قرار دارد.
مجموع تعداد تاکســی های شــهر اردبیل 
به بیش از سه هزار و ۴۰۰ دستگاه می رسد و 
۱۷۳ دســتگاه اتوبــوس نیز به منظور خدمات 
فعالیــت  حــال  در  شــهروندان  بــه  رســانی 
هســتند. شــهر اردبیل بیش از ۵۰۰ هزار نفر 

جمعیت دارد.

شهردار: بیشتر تاکسی ها و اتوبوس های درون شهری اردبیل 
فرسوده شده اند

۵۸ درصد مخازن 
سدهای خوزستان 

خالی است

نماینده مجلس: افتتاح مدول دوم فاضالب تبریز 
معطل ۵۰میلیارد تومان اعتبار است

 تعلیق طرح واکسنی شورای شهر تهران 

به علت فوت همسر عضو پیشنهاددهنده


