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تاسـیس شـرکت با مسـئولیت محدود نانو تدبیر البرز بنیاد درتاریخ 1400/01/31 به شـماره ثبت 5034 به شناسـه ملی 14009961980 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :طراحـی ،سـاخت و نصـب قطعـات و دسـتگا ههـای آزمایشـگاهی و صنعتـی انجـام کلیه امـور بازرگانی 
مجـاز شـامل خریـد و فـروش و صـادرات و واردات کلیـه کاالهـا و محصـوالت مجـاز بازرگانـی و اخـذ و اعطـای نمایندگـی داخلـی و خارجـی و ایجـاد و احـداث شـعبه در سراسـر کشـور 
و جهـان و مشـارکت و سـرمایه گـذاری در خصـوص موضـوع فعالیـت شـرکت و عقـد قـرارداد بـا کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی و شـرکت در کلیـه مناقصـات و مزایـدات و ثبـت 
سـفارش و ترخیـص کلیـه کاالهـای بازرگانـی از کلیـه گمـرکات کشـور و اخـذ وام و تسـهیالت ریالـی و ارزی از کلیـه بانکهـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری داخلـی و خارجـی و شـرکت در 
کلیـه همایشـها و سـمینارها و هرگونـه مشـارکت و سـرمایه گـذاری در خصـوص موضـوع فعالیـت شـرکت و عقـد قـرارداد بـا کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی در خصـوص موضـوع 
فعالیـت شـرکت مربـوط باشـد درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان البرز ، شهرسـتان 
چهـار بـاغ ، بخـش مرکـزی ، دهسـتان چهاردانگـه ، آبـادی جوجـه کشـی501، محلـه کـوی راز1 ، جـاده )اصلـی کـرج هشـتگرد( ، بـن بسـت )راز2( ، پـالک 14 ، طبقـه همکـف کدپسـتی 
3366121116 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 10,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای عبـدهللا زارعـی بـه شـماره ملـی 0532942345 
دارنده 9000000 ریال سـهم الشـرکه خانم مهری صفری به شـماره ملی 4899041284 دارنده 1000000 ریال سـهم الشـرکه اعضا هیئت مدیره آقای عبدهللا زارعی به شـماره ملی 
0532942345 و به سـمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم مهری صفری به شـماره ملی 4899041284 و به سـمت 
عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مدت نامحـدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق واسنادرسـمی و بهادارو بانکی وتعهدآور شـرکت 
ازقبیل:چک،سـفته،بروات وقراردادهـا بـه امضـاء آقـای عبـدهللا زارعـی و خانـم مهـری صفـری همـرا ه بـا مهـر شـرکت ونامـه های عـادی واداری به امضاء آقای عبـدهللا زارعی همراه با 

مهـر شـرکت معتبـر مـی بـا شـد. اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصاد جهت درج آگهی های شـرکت تعییـن گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
ساوجبالغ )1130435(

بـه  فـردای سـبز سـهامی خـاص  و خـاک  آوریهـای آب  فـن  تغییـرات شـرکت  آگهـی 
شـماره ثبت 489270 و شناسـه ملی 14005719918 به اسـتناد صورتجلسـه هیئت 
مدیـره مـورخ  1400/01/15 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : محـل شـرکت بـه اسـتان 
تهـران منطقـه 13شهرسـتان تهـران بخـش مرکـزی شـهر تهـران محلـه ایـران خـودرو 
بزرگـراه امیـر سـر لشـگر شـهید حسـین لشـگری خیابـان 14 متـری امید پـالک 11طبقه 

دوم کدپسـتی 1399936305 تغییـر یافـت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1131023(

آگهـی تغییـرات شـرکت مهندسـی پاریـن کنتـرل شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره 
ثبـت 137185 و شناسـه ملـی 10101803010 بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره 
مـورخ 1400/01/16 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : - محـل شـرکت در واحـد ثبتی تهران 
بـه آدرس اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه 
 ، لشـگری  حسـین  ش  لشـگر  سـر  امیـر  بزرگـراه   ، خـودرو(  تهران)ایـران  دانشـگاه 
خیابان 14 متری امید ، پالک 11 ، طبقه اول کدپستی 1399936306 تغییر یافت .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1131024(

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ثبتی 83.3975 واقع در بخش 11 تهران
نظـر بـه اینکـه خانـم طاهـره بخشـی برابـر بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 417 مـورخ 
ترتیـب  ذیـل  شـده  ثبـت  محلـی  استشـهادیه  بـرگ  دو  تسـلیم  بـا  و   1400/01/15
اسـناد رسـمی شـماره  مـورخ 1400/01/15 دفترخانـه  و 10986  شـماره هـای 10985 
1090 تهـران مدعـی فقـدان سـند مالکیـت سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکدسـتگاه 
آپارتمـان بمسـاحت 66/38 مترمربـع بـه شـماره 3975 فرعـی از 83 اصلـی مفـروز و 
مجـزا شـده از 1768 فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه 5 واقـع در سـمت شـمال طبقـه 2 
بانضمـام انبـاری قطعـه 6 تفکیکـی بـه مسـاحت 1/73 واقـع در زیرزمیـن شـمال انبـاری 
5 برابـر سـند انتقـال قطعـی شـماره 80480 مـورخ 1393/06/18 تنظیمـی دفترخانـه 
112 تهـران ذیـل ثبـت دفتـر امـالک الکترونیـک شـماره 139620301079037402 بنـام 
طاهـره بخشـی فرزنـد قربانعلـی ثبـت و سـند مالکیـت آن بـه شـماره چاپـی 252266 
سـری الـف سـال 96 صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت بعلـت سـهل انـگاری را گردیـده 
اسـت فلـذا درخواسـت صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـالک موصـوف را نمـوده انـد. لـذا 
مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت در یکـی از روزنامـه 
هـای کثیراالنتشـار آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه 
ملک مذکور می باشد و یا ادعای وجود اصل سند مالکیت نزد خود را دارد، از تاریخ 
انتشـار ایـن اگهـی ظـرف مهلـت 10 روز اعتـراض خـود را بـه انضمام اصل سـند مالکیت 
بـه ایـن منطقـه ارائـه نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیرد. بدیهی اسـت اصل سـند پس 
از رویـت و مالحظـه بـه ارائـه کننـده آن اعـاده خواهـد شـد. ضمنـاً بـه اعتراضـات بـدون 
سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. النهایـه در صـورت عـدم وصـول واخواهـی 
ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی، المثنـی سـند مالکیـت پـالک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی 

تسـلیم خواهـد شـد.
رونوشت: به ستاد اجرائی فرمان امام )ره( جهت اطالع

م الف 10476 / شناسه آگهی 1130390
رضا النچری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس 

 آگهی تسلیم سند مالکیت مورث موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه 

قانون ثبت
بمسـاحت  زمیـن  قطعـه  یـک  در  شـده  سـاخته  یکبابخانـه  ششـدانگ  مالکیـت  سـند 
از 4731 اصلـی  بـه شـماره 1740 فرعـی  348/40 مترمربـع )قطعـه 2638 تفکیکـی( 
مفـروز و مجـزی شـده از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 6 تهـران اراضـی فـرح آبـاد، بـا 
حقـوق ارتفاقـی: تـا ایجـاد لولـه کشـی، خانـه هـای مجـاور از ایـن خانـه حـق مجـرای آب 
دارنـد، ذیـل ثبـت 14515 صفحـه 41 دفتـر امـالک جلـد 132 بـا شـماره چاپـی 667563 
بـه نـام آقـای ابوالفضـل حیـدری ثبـت و صـادر گردیـده اسـت. ابوالفضـل حیـدری برابـر 
98/09/11 شـعبه 707  مـورخ  وراثـت شـماره 9809971070700976  دادنامـه حصـر 
مجتمـع شـماره 16 شـورای حـل اختـالف تهـران در تاریـخ 1398/02/30 فـوت نمـوده و 
وراث حین الفوت وی عبارتند از: محمد حسن، علی و مهدی )پسران( و فریده و لیال 
)دختران( شهرت همگی حیدری و خانم فاطمه آسیابی )زوجه متوفی( کما فرض اله.
مـورخ  شـماره  وارده  درخواسـت  طـی  اصالتـاً،  لیـال  و  فریـده  خانمهـا  باینکـه  نظـر 
99/08/07 و 99/11/05 تقاضـای صـدور سـند مالکیـت مشـاعی سـهم االرث خـود از 
ششـدانگ پـالک فـوق الذکـر را از ایـن اداره نمـوده انـد و کتبـاً اعـالم داشـته انـد کـه 
اصـل سـند مالکیـت پـالک فـوق نـزد آقـای مهـدی حیدری می باشـد؛ از اینرو طی شـماره 
139985601042027103 مـورخ 99/10/30 بـه نامبـرده اخطـار گردیـده کـه عیـن سـند 
مالکیـت صـدر االشـعار را جهـت اخبـار بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد کـه در مهلـت قانونـی 
از تسـلیم سـند مالکیـت اسـتنکاف نمـوده اسـت؛ از اینـرو باسـتناد تبصـره 3 ذیـل مـاده 
120 آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت در روزنامه آگهی می گردد چنانچه ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشـار این آگهی سـند مالکیت اولیه به این اداره تسـلیم نگردد 
مراتـب بـه دفاتـر اسـناد رسـمی اعـالم و سـپس برابـر مقـررات نسـبت بـه صـدور اسـناد 

مالکیـت مشـاعی بنـام نامبـردگان اقـدام خواهـد شـد.
م الف 10501 / شناسه آگهی 1130469

الیاس صهبا – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران

رونوشت آگهی حصر وراثت
شـرح  بـه   607 شـماره  شناسـنامه  دارای  نـورزاده  نصـرت  خانـم 
دادخواسـت بـه کالسـه 98/400/7  از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی 
کـه شـادروان مرحومـه  داده  توضیـح  و چنیـن  نمـوده  وراثـت  حصـر 
فرخنـده شـهامت بـه شناسـنامه 4529732150 در تاریـخ 1400/1/8 
مرحـوم  آن  ورثـه  و  گفتـه  زندگـی  بـدرود  خـود  دائمـی  اقامتـگاه  در 
شناسـنامه  شـماره  بـه  نـورزاده  نصـرت  خانـم  بـه:  اسـت  منحصـر 
انجـام تشـریفات  بـا  اینـک  607 متولـد 1329/11/20 فرزنـد متوفـی 
مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هـر 
کسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامـه ای از متوفـی نـزد وی مـی باشـد 
از تاریـخ نشـر نخسـتین آگهـی ظـرف مـدت یـک مـاه بـه شـورا تقدیـم 

دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد.
دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

»گواهی حصر وراثت«
علـی  پرونـده: 140041920000092967 خواهـان: سـید  تاریـخ رسـیدگی: 1400/02/04 شـماره 
اکبـر هاشـمی پـور بـه آدرس: فـارس – شـیراز – گلدشـت حافـظ – خیابـان صفـا – خیابـان جمـال 
کوچـه 4 سـمت راسـت – منـزل 3 خوانـده: »شـورای حـل اختـالف شهرسـتان باشـت« خواسـته: 
گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: شـورای حـل اختـالف شـعبه یـک شهرسـتان باشـت 
آقای سـید علی اکبر هاشـمی پور به شـماره شناسـنامه 1 به اسـتناد شـهادتنامه و گواهی فوت و 
فتوکپی شناسـنامه ورثه درخواسـتی به شـماره 140041920000092967 تقدیم این شـورا نموده 
چنیـن اشـعار داشـته کـه شـادروان میـر شـهریار هاشـمی پـور بیـدک بـه شـماره شناسـنامه 234 
در تاریـخ 1373/09/24 در اقامتـگاه دائمـی خـود در گذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: 
همسـر دائمـی بنـام خانـزاده اسـدی بـه شـماره شناسـنامه   و دو فرزنـد ذکـور بنامهـای 1- سـید 
علی اکبر هاشـمی پور به شـماره شناسـنامه 1، 2- سـید هاشـم هاشـمی پور به شـماره شناسـنامه 
257 و هفـت فرزنـد انـاث بنامهـای 1- حمیـده هاشـمی پـور بـه شـماره شناسـنامه 600، 2- فهیمـه 
هاشـمی پـور بیـدک بـه شـماره شناسـنامه 8-012838-426، 3- فاطمـه هاشـمی پـور بیـدک بـه 
شماره شناسنامه 1-012837-426، 4- معصومه هاشمی پور به شماره شناسنامه 601، 5- دختر 
بس هاشـمی پور به شـماره شناسـنامه 359، 6- شـازاده هاشـمی پور به شـماره شناسنامه 277، 
7- گلـزاده هاشـمی پـور بـه شـماره شناسـنامه 276 و جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثـه دیگـری نـدارد 
والغیر اینک پس از انجام تشـریفات قانونی و انتشـار یک نوبت آگهی اعالم تا چنانچه شـخص 
یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیـت نامـه ای دارنـد اعـالم نمـوده، در غیـر ایـن صـورت 
گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق صادر می گـردد اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ 

بیـش از سـی میلیـون ریـال »نامحـدود« اسـت.
رضا اسماعیلی مهر -  قاضی شوراهای حل اختالف بخش قضایی شهرستان باشت

آگهی فراخوان عمومی
سـازمان مدیریـت حمـل و نقـل بـار و مسـافر شـهرداری گـرگان در نظـر دارد یـک 
باب غرفه ) شماره 114 ( موجود در جنب ورودی پایانه شرق را از طریق فراخوان 
عمومـی بـه صـورت اجـاره ماهیانـه واگـذار نمایـد . لـذا از متقاضیـان دعـوت بعمـل 
می آیـد از تاریـخ 1400/02/18 تـا تاریـخ  1400/02/26 اعـالم آمادگـی و درخواسـت 
فرهنگسـرای  سـاختمان   – مفتـح  میـدان  در  واقـع  مذکـور  سـازمان  بـه  را  خـود 
شـهرداری طبقـه اول – واحـد امـور قراردادهـا تحویـل و در صـورت تمایـل بـا در 
دسـت داشـتن فیـش سـپرده واریـزی و اصـل کارت ملـی در حـراج شـرکت نماینـد .  

تلفن تماس:  32421440 – 017  
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان

مفقودی
 X22.MT تیـپ  ام   . .وی  ام  سیسـتم  بـک  هـاج  سـواری  سـبز   بـرگ 
موتـور  شـماره  بـه  91-961ی27  انتظامـی  شـماره  بـه    1396 مـدل 
  NATFBAAV6G1000097 بشماره شاسی MVMD4G15BAFG000098
بنام خانم شبنم موجبی بشماره ملی 1467267589  مفقود گردیده از 

اردبیلدرجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.

مفقودی
اینجانب محمد حسـین حدادی فرد مالک خودرو سـواری پژو ROA مدل 86 به شـماره 
پالک 281 س 98 ایران 18 و شماره موتور 11686070480 و شماره شاسی 61369763  
بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش )سـند کمپانـی و سـند قطعـی( تقاضـای رونوشـت المثنی 
اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت لـذا چنانچـه هرکـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد 
ظـرف مهلـت ده روز بـه دفتـر حقوقـی شـرکت ایـران خـودرو واقـع در کیلومتـر 14 جـاده 
تهـران کـرج شـهرک پیکانشـهر سـاختمان سـمند طبقـه 1 مراجعـه نماینـد. بدیهـی اسـت 

پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد. 
همدان   

مفقودی
برگ کمپانی پژوGLX-XU7  405  مدل 1398 به شماره پالک 123 
  NAAM01CEXKK248674 س 75 ایـران 17 بـه شـماره موتـور
و شـماره موتـور 124K1405443 بـه نـام محمـد هنـرور مفقـود و 

از درجه اعتبار سـاقط می باشـد.

حمایت ویژه »گروه صنعتی فاتح 
صنعت کیمیا« از ورزشکاران 

المپیکی  استان فارس
فــارس- »گــروه صنعتــی فاتــح صنعــت کیمیــا« 
بــا اهــدای هدایــای نفیس و ارزشــمندی از ورزشــکاران 

المپیکی  استان فارس تقدیر نمود.
بــا هــدف حمایــت از ورزشــکاران اســتان فارس که 
در بازی هــای المپیــک و پارالمپیــک توکیــو در تابســتان 
۱۴۰۰ حضــور خواهند داشــت،  جلســه ای بــا هماهنگی 
و میزبانــی مهنــدس حمیدرضــا ایــزدی، رئیــس ســازمان 
صنعــت معــدن و تجــارت فــارس، و بــا حضــور عبــاس 
حاجــی زاده مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان، مهندس 
سید علی فاطمی عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیر 
عامــل گــروه صنعتــی فاتــح صنعــت کیمیا، دکتــر مهدی 
قطبی مدیرعامل شرکت فاتح صنعت کیمیا و قهرمانان 

و مربیان ورزشی برگزار شد.
رئیــس ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
حمایــت  بــه  ویــژه  تأکیــد  بــا  جلســه  ایــن  در  فــارس 
از قهرمانــان ورزشــی ایــن اســتان گفــت: بــا توجــه بــه 
صــدد  در  ورزشــی  قهرمانــان  مشــکالت  و  مســائل 
هســتیم تــا تجهیــزات و امکانات مــورد نیاز آن ها را در 
زمینه هــای مختلــف فراهــم آوریم و آن هــا را در تامین 

شــغل یاری برسانیم.

خسارت ۸۳ میلیارد تومانی 
سیالب به گناباد

دامنــه  گنابــاد  شهرســتان  در  مهیــب  ســیالب 
خســارات زیــادی بــر جــای گذاشــته اســت و بیشــترین 

آسیب هم مربوط به بخش کشاورزی است. 
بــه گــزارش تســنیم، چند روز قبل بود که هشــدار 
زرد بــرای گناباد صادر شــد و مســئوالن جلســات ســتاد 
مدیریــت بحران را برگزار کردند اما متاســفانه شکســته 
شدن ۱7 بند خاکی کار را برای آنها سخت کرد تا جایی 

که این سیل خسارت هایی را به همراه داشت.
نعمــت غفــوری مدیــر جهــاد کشــاورزی گنابــاد در 
گفت وگو با خبرنگار تســنیم اظهار داشــت: در ســیل دو 
روز گذشــته خســارت های جــدی بــه تعــدادی از قنــوات 

شهرستان گناباد وارد شده است.
نیــز  مــا  دامداری هــای  متاســفانه  داد:  ادامــه  وی 
خســارت دیده اند کــه فقــط در یــک مورد دامــداری 32۰ 
دام سبک خود را از دست داده و متاسفانه این دام ها 

بیمه نبوده اند.

اخبـــــــــــــــــار مدیرعامل آبفای استان 
اصفهان: سامانه دوم 

آبرسانی راه اندازی نشود، 
4۳00 لیتر در ثانیه کمبود 
آب شرب خواهیم داشت

از کمبــود  آبفــای اصفهــان  اصفهــان- مدیرعامــل 
شــرب  آب  تأمیــن  بــرای  ثانیــه  در  آب  لیتــر   4300

مشترکین این شرکت در تابستان امسال خبر داد.
هاشــم امینی افزود: کاهــش ۴۰ درصدی بارندگی 
در ســال آبــی جاری و ادامه خشــکی زاینــده رود موجب 
شــده تــا امســال بســیاری از چاه هــای محلــی و فلمن از 

مدار بهره برداری خارج شوند.
وی گفــت: بــا ادامــه خشکســالی ها میــزان آبدهی 
ایــن چاه هــا بیــن ۱8۰۰ تــا 2۰۰۰ لیتــر در ثانیــه کاهــش 

یافته است.
امینی با بیان این که ۱۴ ســال از زمانی که قرار بود 
سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ در مدار بهره برداری 
قرار گیرد گذشته است، بر اجرا و بهره برداری سریع تر از 

این طرح توسط شرکت آب منطقه ای تاکید کرد.
وی گفــت: این ســامانه عالوه بــر رویکرد پدافندی، 
نقش مهمی در تأمین کمبود آب شرب مردم ساکن در 
56 شــهر و 38۰ روســتای تحت پوشــش طرح آبرسانی 
اصفهــان بــزرگ دارد و در صورتــی کــه امســال بــه بهــره 
بــرداری نرســد چالــش بزرگــی در تأمیــن آب مشــترکین 

خواهیم داشت.

تحویل واحد های باقی مانده 
مسکن مهر بناسازان شهر 
جدید صدرا تا پایان مرداد 

فارس- مدیرعامل شــرکت عمران شهر صدرا خبر 
داد کــه بــا تمهیدات اندیشــیده شــده مانــده واحد های 
مسکن مهر بناسازان رمضان شهر صدرا تا پایان مرداد 

ماه تکمیل و تحویل خواهد شد.

خلیل حاجی پور گفت: در سال گذشته 3۰۱ واحد 
مســکن مهــر بنازاســان رمضــان تکمیــل و بــه متقاضیان 

واگذار شد.
وی افــزود: از مجمــوع ۱۹8۴ واحــد مســکن مهــر 
بناســازان رمضــان، ۱68۰ واحــد تحویــل گردیــده و 3۰۴ 
واحد باقی مانده براســاس قرارداد با پیمانکار پروژه در 

مرداد ماه سال جاری افتتاح و تحویل خواهد شد.

بــا  کــه  نشســتی  در  تهــران  شــهردار 
و  داخلــی  رســانه های  نماینــدگان  حضــور 
بــه  شــد،  برگــزار  کالب هــاوس  در  خارجــی 
تشــریح موضوعاتی همچون آخرین وضعیت 
مگاپروژه هــای  پســماند،  نجومــی،  امــالک 
عنــوان  تحــت  طرحــی  پایتخــت،  شــهرداری 
»شهرنفروشی« و ساماندهی و شفاف سازی 

کمک های شهرداری به خیریه ها پرداخت. 
حناچــی  پیــروز  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
شــامگاه پنجشــنبه در ایــن برنامــه کــه تحــت 
عنوان »شــهرداری زیــر ذره بین« برگزار شــد، 
یکــی از بزرگ تریــن معضــالت پایتخــت را در 
5۰ ســال اخیــر پســماند عنــوان کــرد و گفت: 
در ابتدای دوره ما پسماند هفت هزار و 5۰۰ 
تــن بــود و آنچــه که امــروز به ســمت آرادکوه 
حمل می شــود پنج هزار و 5۰۰ تن اســت که 
بخشــی از ایــن کاهــش مربــوط بــه تفکیــک و 

فرهنگ سازی است.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال الســتیک 
و سرشــاخه دیگــر حمــل و دفــن نمــی شــود و 
ایــده آل مــا ایــن اســت کــه دفــن پســماند در 
آرادکــوه بــه صفر برســد که تا رســیدن به این 

هدف فاصله داریم.
بــرای  آرادکــوه  در  قســمتی  افــزود:  وی 
ســوزاندن پســماند بــرای تولیــد بــرق در نظــر 
گرفته شده و همین موضوع توجیه اقتصادی 
پیــدا کــرده اســت تــا فعــاالن اقتصــادی وارد 
موضــوع شــوند و موضــوع زبالــه ســوز را بــا 
بحــث  مــورد  جمهــوری  رییــس  اول  معــاون 

قراردادیم.

دفاع از جذب دستیاران در 
شهرداری با فراخوان و آزمون

شــهردار تهران اظهــار کــرد: معموال برای 
انتصاب مدیران بعد از جمع بندی، با اعضای 
شــورای شــهر تهــران همفکــری مــی کنیــم و 
اعضای شورا انتخاب ما را صحه می گذارند.

کمک به خیریه ها در دوره های 

قبل شهرداری، بدون اطالع 
شورای شهر انجام می شد

پیــروز حناچی درباره کمــک به خیریه ها 
گفــت که تبصره 6 ماده 55 قانون شــهرداری 
تصویــب شــد و تمــام کمک هــا را بــه تصویــب 
شــورای شهر تهران رســاندیم؛ این موضوعات 

از حدود اختیار شهردار نیز خارج است.
وی اضافــه کــرد: در گذشــته ایــن رویــه 
وجــود نداشــت و شــورای شــهر آن زمــان باید 
بــه ایــن موضوعــات اعتــراض مــی کــرد و ایــن 
موضوعــات در تفریــغ بودجــه خــود را نشــان 

می دهد.

افتخار ما برخورد با فسادها 
در همین دوره است

شــهردار تهــران دربــاره رفتــار متناقــض 
مطــرح شــده تیــم مدیریتــی شــهرداری فعلــی 
در برخــورد با رســانه های منتقد گفت: همین 
کــه دوســتان مخالــف حضــور دارنــد و ســوال 
مــی پرســند نقــض غــرض شماســت. درمــورد 
اینکه رسانه ای قبل از انتشار خبری تقاضای 
مذاکره داشــته باشــد این بو دار اســت و این 

مذاکره فساد بر انگیز است.
وی بیــان کــرد: گــزارش و پیــام مــن بــه 
اعضای شــورا این بود که نهادی برای انتشــار 
خبر تقاضای مذاکره دارد که من قبول ندارم؛ 
افتخار من این اســت که خود ما با فســاد در 
دوره خودمان برخورد می کنیم و این برخورد 

را به دوره بعد نمی سپاریم..

عطش زیادی وجود داشت که 
هیچ ضابطه ای در ساخت و 

ساز جماران رعایت نشود
شــهردار تهران با اشاره به اینکه مشکل 
بین شــهرداری و دولت، ملکی مربوط به نهاد 
ریاســت جمهوری که در محــدوده حریم ثبت 

شــده بیــت امام در جمــاران بود گفت که این 
ملک یکی از گودهای خطرناک رها شــده بود 
که نهاد از ما درخواست ساخت و ساز ارسال 

کرد.
تــا کــردم  اشــاره  داد:  ادامــه   وی 

صفر – صفر این مجموعه هیچ مشکلی برای 
ســاخت و ساز وجود ندارد. ما موافق هستیم 
که این گود از خطرناک بودن در بیاید. اما از 
صفــر – صفــر بــه بــاالی 2 نکته رعایت شــود؛ 
اول اینکه پروانه بگیرید و دوم حریم ارتفاعی 

آنجا را رعایت کنید.

متوقف کردن بلندمرتبه سازی 
در منطقه ۲۲، عمل به طرح 

تفصیلی است
شــهردار تهران با اشــاره به اینکه منطقه 
22 در همه اسناد تهران از جمله طرح جامع 
بــه عنــوان آخریــن فرصــت شــهر تهــران بــرای 
توســعه و جهانــی شــدن تهــران بــود گفت که 
تفاقی که اطراف دریاچه و بلند مرتبه ســازی 
که در آن منطقه انجام شد یکی از مناقشات 
مــا در شــورای عالــی شهرســازی بــا شــهرداری 

وقت تهران بود.
وی اضافــه کــرد: اینکــه مــا برای توســعه 
و ســاخت ســاز در یــک منطقــه ماننــد منطقه 
22 برویــم اســتناد کنیــم بــه رای کمیســیون 
مــاده پنج مربوط به ســال 87 اصال پذیرفتنی 

نیست.

امالک نجومی اکثرا به افرادی 
واگذار شده بود که هیچ گونه 
ارتباطی با شهرداری نداشتند

 25۰ اینکــه  بیــان  بــا  تهــران  شــهردار 
ملــک شــهرداری در دســت غیــر اســت گفت: 
شــهرداری در حال باز پســگیری اســت و ۱5۰ 
ملــک شــهرداری در اختیــار نهاد هــای عمومــی 

است.
وی اضافــه کــرد: از 22۰ واحــد نجومــی 
برخــی از آنهــا بــا تخفیــف ۱۰ تــا 5۰ درصــد به 
شــکلی واگــذار شــده بــود کــه 2۰ تــا 3۰ مورد 
ایــن واگذاری هــا هیچ گونه ارتباطی بین افراد 

با شهرداری وجود نداشته است.

در تخلف واکسیناسیون، 3 
رییس ناحیه و 3 معاون عزل 

شدند
ایــراد  یــک  کــه  گفــت  تهــران  شــهردار 
کارکنــان  کرونــای  واکسیناســیون  بخــش  در 
شــهرداری بر مــا وارد اســت کــه آن هــم ابالغ 
نشــدن پروتــکل بــود و بــه عنوان مثــال بحث 
بــرای بخش هــای مختلــف پســماند  پســماند 
تعریــف مناســبی نشــده بــود و به بســیاری از 

افراد پاکبانان گفته می شد.
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شــهرداری  ورزش  ســازمان  مدیرعامــل 
دادن ۲۲ ســوله  قــرار  اختیــار  در  از  تهــران 
ورزشــی پایتخت جهت انجام واکسیناســیون 

کرونا خبر داد. 
ورزش  ســازمان  از  ایرنــا  گــزارش  بــه 
بــا  امیــر محســنی گفــت:  تهــران،  شــهرداری 
دســتور شــهردار تهــران و در جهــت تســهیل 
در  هــدف  گروههــای  واکسیناســیون  انجــام 

اختیــار  در  ورزشــی  ســوله   22 پایتخــت، 
دانشگاههای علوم پزشکی قرار می گیرد.

افزایــش  بــه  بــا توجــه  وی اظهــار کــرد: 
شــهرداری  در کشــور،  کرونــا  واکسیناســیون 
تهــران جهــت تســهیل ایــن امــر در پایتخــت 
اعــالم آمادگی جهت همکاری با دســتگاههای 
مختلف کرده اســت تا روند واکسیناســیون با 

سرعت بیشتری دنبال شود.

شهرداری تهران 
سوله های ورزشی را 

برای تزریق واکسن کرونا 
اختصاص می دهد

 حناچی در کالب هاوس

چه گفت


