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آذربایجانشرقی

لزوم ظرفیت سازی های 
جدید جهت سرمایه گذاری 

برای ایجاد اشتغال پایدار
اشتغال  وضعیت  تشریح  به  فرشکاران،  محمد 
پرداخت  استان  در 
از  یکی  گفت:  و 
مهمی  بسیار  مسائل 
که همواره در اقتصاد 
قرار  بحث  مورد 
موضوع  می گیرد 
تورم  و  است  اشتغال 
بیکاری که معموالً  و 
های  بیماری  جمله  از  هستند،  همدیگر  مالزم 
اقتصاد به شمار می روند. با توجه به اینکه نیروی 
کار در رده های مختلف ساده، نیمه ماهر و ماهر 
التحصیالن  فارغ  به  معطوف  بیشتر  و  داشته  قرار 
دانشگاهی می شود، زمینه های خاصی برای ایجاد 

اشتغال پایدار و توسعه آن مورد نیاز است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
بخش  فعاالنه  حضور  ضرورت  بر  شرقی 
و  جدید  تولیدات  اشتغالزایی،  امر  در  خصوصی 
ایجاد فضاهای رقابتی تاکید کرد و گفت: تنها در 
در  ثابت  و  پایدار  اشتغال  که  است  این صورت 
استان آنطور که انتظار می رود گسترش می یابد.

آغاز عملیات اجرایی بیش 
از ۱۱هزار واحد مسکونی 
در شهرهای سهند و شهریار

آغاز   شاهد  امروز  گفت:   اقبالی  غالمرضا 
مسکونی  واحد  هزار   ۱۰۰ اجرایی  عملیات 
اجرای  راستای  در  کشور  جدید  شهرهای  در 

سیاست های  جهش تولید مسکن، بودیم.
وی با بیان این که امروز در حقیقت شاهد گام 
دوم عملیات اجرایی واحدهای مربوط به نهضت 
جدید  شهر  سهم  افزود:   هستیم،  مسکن  ملی 
سهند از گام اول ۹ هزار و ۲۵۱ واحد مسکونی 
بود که تمامی واحدها در قالب ۳۴ پروژه در حال 
اجراست. عملیات اجرایی گام دوم نیز امروز به 
دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، آغاز 
شد که شش هزار و ۷۸۱ واحد آن مربوط به شهر 
نیز  آن  واحد  هزار  پنج  از  بیش  و  سهند  جدید 

مربوط به شهریار  است.
از  داد:  ادامه  سهند  عمران  شرکت  مدیرعامل 
در  مسکونی  واحدهای  اجرایی  عملیات  امروز 
گام دوم نهضت ملی  در فاز سوم شهرجدید شهر 
آغاز می شود. واحدهای شهر سهند در دو سایت 

۷۳ و ۷۷ هکتاری اجرا می شود.

تعویض و بهسازی 
روشنایی معابر مناطق 

حاشیه نشین تبریز
تبریز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل  مدیر 
معابر  روشنایی  بهسازی  و  تعویض  بر ضرورت 

مناطق حاشیه نشین تبریز تاکید کرد.
عباس حسامی، با بیان این مطلب افزود: شرکت 
طی دو ماه آینده نسبت به تعویض تعداد سه هزار 
 LED و ۸۰۰ دستگاه چراغ خیابانی با چراغ های
در محالت حاشیه نشین شهر تبریز اقدام خواهد 
کرد. تمامی اقدامات اولیه در این رابطه صورت 
گرفته و به همین منظور پیمانکار مربوطه نیز تعیین 
شده است و قطعًا با اجرای کامل عملیات، شاهد 
در  معابر  روشنایی  شدن  استاندارد  و  یکدست 
افزایش رضایت مندی مشترکین  مناطق مذکور و 

خواهیم بود.
روشنایی  بهسازی  و  تعویض  هزینه  حسامی 
 ۵۰ بر  بالغ  را  تبریز  حاشیه نشین  مناطق  معابر 

میلیارد ریال تخمین زد.

کارت هدیه ای 
که کالهبرداری بود

محسن محمودی اظهار داشت: با مراجعه یکی 
شهرستان ها  از  یکی  فتا  پلیس  به  همشهریان  از 
در  اینکه  بیان  با  و 
اجتماعی  شبکه های 
کالهبرداری  مورد 
از  است  شده  واقع 
درخواست  پلیس 
در  کرد.  کمک 
اولیه  بررسی های 
گرفته  صورت 
موضوع  پیرامون 
جستجو  هنگام  در  شاکی  که  گردید  مشخص 
با آگهی فروش لوازم خانگی  در فضای مجازی 
مواجه می شود که در آن فرد آگهی دهنده عنوان 
باال توسط  با مبالغ  ازای هر خرید  به  می کند که 

مشتری کارت هدیه  دریافت خواهد کرد.
طمع  با  شاکی  داشت:  بیان  انتظامی  مقام  این 
به  اقدام  با  و  هدیه  کارت  دریافت  برای  کردن 
ارتباط  آگهی دهنده  فرد  با  خانگی،  لوازم  خرید 
برقرار می کند و مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال به حساب 
کالهبردار  فرد  آن  از  پس  و  می  کند  واریز  وی 

دیگر پاسخگوی شاکی نمی شود.
به  وجه  عودت  از  ادامه  در  سایبری  مقام  این 
حساب شاکی خبر داد و متذکر شد: در ادامه روند 
قانونی و  از طی روال  بعد  این موضوع  پیگیری  
کالهبرداری  مبلغ  تمامی  الزم،  دستورات  اخذ 
پرونده  و  بازگردانده شد  شاکی  به حساب  شده 

به مراجع قضائی ارسال گردید. 

معامالت درگوشی در سهند نخواهیم داشت شیوع آنفلوآنزا ربطی به کیفیت آب تبریز ندارد
تابستان امسال آب تبریز با بو و طعم نامطبوعی 
همراه بود و شهروندان مجبور بودند با این شرایط 
آن را بنوشند که مسئوالن استانی دلیل آن را رشد 
نیز  آن  حل  راه  تنها  که  کردند  عنوان  جلبک ها 

بارش باران و سرد شدن هوا بود.
هم  ماه  دو  اکنون  سرما،  فصل  نزدیک شدن  با 
از  برخی  اما  است  شده  سپری  پاییز  فصل  از 
ناراضی  تبریز  آب  کیفیت  از  همچنان  شهروندان 
آذربایجان  فاضالب  و  آب  مسئولین  اما  هستند، 

شرقی این مسئله را نمی پذیرند.
البته شبکه استانی سهند هم اعالم کرد ۵۴ درصد 
آب مشترکین تبریز همچنین بوی بدی دارد و این 

مشکل برطرف نشده است اما با وجود بوی بد، 
که  گفت وگویی  طی  درحالیکه  است  سالم  آب 
این  داشتیم،  استان  فاضالب  و  آب  مسئولین  با 
آب  می گویند  هم چنان  و  نمی پذیرند  را  موضوع 

سالم است و بوی بدی ندارد، حتی ۵۴ درصد!
شرقی  آذربایجان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل 

آب  بد  بوی  خبر  می گوید:  مهر  خبرنگار  با  به 
تبریز از سد زرینه  از آب  واقعیت ندارد، بخشی 
رود تأمین می شود که اکنون حجم آب آن کاهش 
پیدا کرده است و از بارندگی خبری نیست، حجم 
آن آنچنان پایین است که کیفیت آن پایین تر آمده 
است، اما سالم است و فقط کیفیت آن مانند زمان 
پر بودن سد نمی تواند باشد. بوی و طعم بدی از 
آب نداریم و در صورت وجود هرگونه مشکل، 
شهروندان اطالع دهند اما خبری از بو و طعم بد 
نیست. بارشی نداریم و محتمل است با بحران آب 
مواجه شویم اما امیدواریم باران ببارد؛ حجم آب 
سد نهند هم در پایین ترین حد است اما میزان آب 

چاه ها مناسب است.
از  تبریز  آب  درصد   ۵۰ می کند:  خاطرنشان  او 
سد زرینه رود، ۱۴ درصد خط آبرسانی نهند، ۳۵ 
درصد چاه ها )هروی، سعید آباد، قزلجه میدان( و 
با  که ۶۷ شهر  می شود  تأمین  قنوات  یک درصد 
چهار میلیون نفر جمعیت شهری و ۲۷۳۴ روستا 

را پوشش می دهد.
خانی یادآور می شود: مصرف و افزایش دما دو 
مؤلفه مؤثر بر تأمین آب هستند که روند کاهشی 
باید موضوع  بنابراین  دربردارد؛  را  ذخایر مخازن 
از  بتوانیم  تا  کرد  رعایت  را  در مصرف  مدیریت 

این خشکسالی عبور کنیم.
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی نیز می گوید: بعد عبور 
کارشناسان  باحضور  کارگروهی  تابستان،  پیک  از 
این عرصه تشکیل شد و به صورت تخصصی وارد 

موضوع شده و راهکارهای الزم را ارائه دادند.
ابراهیم عباسپور ادامه می دهد: راهکارهای الزم 
و  کاظمی  شهید  سد  آب  کیفیت  ارتقا  در جهت 
تصفیه خانه زرینه رود انجام شد و آب باکیفیت 
در اختیار مشترکین قرار گرفت همچنین با اضافه 
کردن بستر کربن و استفاده از کربن فعال، بوی بد 

آب نیز برطرف شده است.
مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان شرقی نیز می افزاید: کیفیت 
آب  شبکه  وارد  سالم  آب  و  شده  تضمین  آب 
شرب می شود و با نمونه برداری هایی مختلف که 
با همکاری مرکز بهداشت انجام می دهیم، وجود 

هرگونه عدم انطباق گزارش می شود.
تبریز  آب  می کند:  خاطرنشان  مرام  نیک  سارا 
هیچ  که  است  ایران   ۱۰۵۳ ملی  استاندارد  مطابق 

موردی ندارد و کاماًل سالم است.
علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون  حقائی،  حسین 
می گوید:  مهر  خبرنگار  به  نیز  تبریز  پزشکی 
یافته است به  آنفلوآنزایی را که در جامعه شیوع 
وضعیت آب نسبت داده می شود اما ریشه علمی 
تنفسی  بیماری های  جزو  آنفلوآنزا  چراکه  ندارد 
است و رعایت شیوه نامه های بهداشتی و استفاده 

از ماسک در پیشگیری از آن مهم است.
اما مشکل اصلی اینجاست، آیا اخبار رسانه ملی 
یا  نیست  اخبار، درست  منبع  به عنوان اصلی ترین 

مسئولین واقعیت ها را بیان نمی کنند؟!
اسرا درویشی

توسعه ۲۴ کیلومترمربعی محدوده فعالیت معدن مس سونگون
اخذ مجوزهای  به  اشاره  با  مدیر مس سونگون 
الزم برای توسعه ۲۴ کیلومترمربعی محدوده فعالیت 
این مجتمع معدنی گفت: توسعه صنعت مس کشور 

بدون توسعه اکتشافات غیرقابل تصور است.
معبود عباس زاده  افزود: متاسفانه به جهِت نبود 
برنامه یکپارچه و سیاست گذاری واحد در توسعه 
اکتشافات معدنی مس، تاکنون موفقیت قابل قبولی 

در این زمینه حاصل نشده است
مدیر مجتمع مِس سونگون همچنین با اشاره به 
ضرورت ایجاد جهشی بزرگ در امر اکتشاف در 
کشور گفت: روندی فعلی به هیچ وجه پاسخگوی 
استراتژیک  اکتشافی کشور در حوزه  عنصر  نیاز 
به  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت  و  نیست  مس 
و  دنیا  روز  علمی  های  روش  از  استفاده  دنبال 
نیاز برای ایجاد تحولی عظیم در  تجهیزاِت مورد 

این حوزه مهم است.
وی همچنین استفاده از سیستم اکتشافی جامع و 
به روز در معادن مس را سود آور و عامل افزایش 
اکتشافات  اخیر  نتایج  گفت:  و  خواند  درآمد 
صورت گرفته در معدن مس سونگون نشان می 
دهد که ذخایر این معدِن مهم ، بیش از پنج میلیارد 
تُن است و بر این اسا، اهمیت ایجاد زیر ساخت 
این  توسعه  هایی  طرح  اجرای  برای  الزم  های 
معدن غنی با ظرفیت های بسیار باال  و با توجیِه 
به  تولید  موانِع طرح و  رفِع  اقتصادی و  و  علمی 

وضوح آشکار می شود.
جدید  اکتشافات  با  کرد:  یادآوری  زاده  عباس 
معدن  این  سونگون،  مس  معدن  در  گرفته  انجام 
در بیِن پنج معدِن بزرگ و مهِم مِس جهان عرِض 

اندام خواهد کرد که این رقم مساوی با ۳۵ درصد 
آینده  در  و  قبلی ست  بردارِی  بهره  کِل مساحِت 
گسترِش  و  بازتوسعه  ما  هدِف  و  برنامه  نزدیک 

معدن خواهد بود
واحد  تجهیز  به  پایان  در  سونگون  مس  مدیر 
گفت:  و  کرد  اشاره  هم  مجتمع  این  اکتشافات 
اکتشافات  ناوگان  به  روز  به  اکتشافِی  دستگاه   ۲
اضافه شده که عالوه بر شتاب بخشِی فعالیت هاِی 
اکتشافی، شاهد افزایِش عمِق مطالعات تا ۲ هزار و 

۵۰۰ متر خواهیم بود. به این ترتیب هم آمار دقیق 
میزان ذخایر و محدوده معدنی مس سونگون  از 
با  توسعه  آمد و هم طرح های  به دست خواهد 

اکتشافاِت جدید جاِن تازه خواهند گرفت.

شمال  کیلومتری   ۹۰ در  سونگون  مس  معدن 
ترین  بزرگ  ورزقان،  شهرستان  در  تبریز  شرق 
معدن مس ایران و یکی از پنج معدن بزرگ مس 
جهان است که در زمان حاضر تنها کارخانه های 
تولید کنسانتره مس این معدن فعال بوده و طرح 
های چهارگانه برای تولید مس کاتدی در آن نیز 

توسط قرارگاه خاتم در حال اجرا است.
نیز  شرقی  آذربایجان   محاسبات  دیوان  مدیرکل 
کرد  اعالم  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  گذشته  روز 
درباره  دولت  هیات  مصوبات  مجموعه  این  که 
مجتمع مس سونگون و تصمیمات اتخاذ شده در 
به  را  معدن  این  درآمدهای  کرد  هزینه  خصوص 

دقت پیگیری می کند.
سوم  یک  اختصاص  کردلو،  محمدرضا 
درآمدهای معادن مس کل کشور به مس سونگون 
در شهرستان ورزقان را بسیار پراهمیت و دارای 
ارزش مالی فروان برای ایران و آذربایجان شرقی 
کارشناسی هم  برآوردهای  افزود: طبق  و  دانست 
مس  از  ایران  مس  مالی  منابع  درصد   ۳۳ اکنون 
سونگون تامین می شود و این رقم به دلیل جوان 
تر بودن معدن طی سال های آینده به ۴۵ درصد 

قابل افزایش خواهد بود.
دیگر  از  را  آذربایجان  مس  شرکت  ایجاد  وی 
شرقی  آذربایجان  به  دولت  هیات  سفر  مصوبات 
بیان کرد که طی آن شرکت ملی  صنایع مس ایران 
مکلف است تا مدت ۲ ماه نتیجه اقدمات خود را 
به  حال  در  اکنون  هم  فرصت  این  که  کند  اعالم 
پایان رسیدن است و دیوان محاسبات به جد پیگیر 

این موضوع می باشد.

گذشت اولیای دم از قصاص قاتل
*محمدرضا فیروزی . مرند: 

در پی وقوع یک فقره قتل عمد توسط جوان اهل 
در  کیفری  پرونده  یامچی  سعدی  یکان  روستای 
محاکم قضایی شهرستان مرند  تشکیل و پس از 
طی مراحل رسیدگی، حکم قصاص وی نیز صادر 
شده بود با گذشت و رضایت اولیاء مقتول دوباره 
به زندگی بازگشت.رئیس دادگستری شهرستان مرند 
گفت: این جوان ۳۵ ساله به دلیل ارتکاب به قتل 
یک خانم ۲۵ ساله در همان روستا به اعدام محکوم 
شده بود و پس از طی مراحل قانونی و تائید مراجع 

قضایی، حکم اعدام وی نیز صادر شده بود.
احدی افزود: با تالش امام جمعه شهر یامچی 
یکانات  سفیدان  ریش  و  معتمدین  وساطت   و 
عفو  برای  مرند  شهرستان  زندان  مسئولین  و 
مقتول  اولیاء  از  جرم،  مرتکب  فرد  بخشش  و 
رضایت الزم و بی قید و شرط  اخذ شد و جوان 

مذکور از چوبه دار رهایی یافت.
این  شدن  بسته  با  همزمان  کرد:  اضافه  وی 
مربوط  که  دیگر  پرونده  هشت  قصاص،  پرونده 

به این جریان بود نیز بسته شد .

فرصت های  ملی  همایش  در  اقبالی  غالمرضا 
بر  تاکید  با  سهند،  جدید  شهر  گذاری  سرمایه 
کرد:  اظهار  شهر،  این  در  گذاری  سرمایه  رونق 
با اجرای این همایش، فرصت های سرمایه گذاری 
را مورد مطالعه قرار می دهیم تا معامالت شفاهی 
به  گذاری ها  سرمایه  داریم  سعی  شود.  اجرا 
سرمایه  هیچ  تا  شود  عملیاتی  شفاف  صورت 
از سرمایه  از طمع متولی،  به دلیل ترس  گذاری 

گذاری خودداری نکند.
را  گفتمان  سفره ی  باید  براین که  تاکید  با  وی 
بگشاییم تا علت رکود و مشکالت اقتصادی، علت 
یابی شود، گفت: در راستای اجرای این همایش، 
در  سرمایه گذاری  خصوص  در  علمی  مقاله   ۴۱
شهر سهند به دست ما رسیده است تا با تکیه بر 
کور  گره های  بتوانیم  علمی  های  توانمندی  این 

سرمایه گذاری روی سهند را باز کنیم.
سهند  جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل 
تاکید کرد: فرش قرمز را در راستای آبادانی زیر 
شهر  که  چرا  کرده ایم؛  پهن  سرمایه گذاران  پای 

بدون سرمایه گذار آباد نمی شود.
راستای  در  همایش  این  این که  بیان  با  وی 
وظایف اصلی و ذاتی شرکت عمران سهند و در 
مسیر آبادانی این شهر برگزار شده است، گفت: 
سالیان  این  در  سهند  سازندگان  واالی  همت 
بوده  شهر  این  خادمان  عالقه  و  عشق  نشانگر 
است، مجموعه شرکت با همان رویکرد جهادی 
در سازندگی سهند اهتمام جدی می ورزد. در گام 
نخست برای توسعه شهر جدید سهند، شش هزار 
کرده ایم،  علمی  تعریف  را  پروژه  تومان  میلیارد 

گام های ما در این طرح تبدیل به مطالبه می شود 
تا موجب آبادانی نگین آذربایجان »سهند« شود.

بسته ی               ۳۰ اختصاص  به  اشاره  با  اقبالی 

در  گذاران  سرمایه  جذب  برای  گذاری  سرمایه 
همایش  در  سهند  شهر  غرفه  گفت:  شهر،  این 
سرمایه گذاری که در کیش برگزار شد به عنوان 

غرفه ی فعال انتخاب شد.
علی نجفی، مشاور حوزه هوشمندسازی معاون 
هم  همایش،  این  در  نیز  شهرسازی  و  راه  وزیر 
امنیت سرمایه گذاری برای اجرا و  اینکه  بیان  با 
مشارکت سرمایه گذاران در پروژه ها فراهم شود، 
گفت: به علت نبود مشوق های سرمایه گذاری، 
قشر سرمایه گذار عالقه ای به سرمایه گذاری در 

پروژه ها نشان نمی دهد.
پروژه های  اتمام  روی  تمرکز  بر  تاکید  با  وی 
نیمه تمام، افزود: اگر پروژه های نیمه تمام را جمع 
بندی کنیم قطعا ارزش افزوده ی آنها چندین برابر 
بیشتر از پروژه هایی می شود که هنوز طرح ریزی 

نشده است. 

ساخت و ساز غیرمجاز آفت بزرگ شهرستان بستان آباد
جدید  دادستان  معرفی  مراسم  در  پاشایی   
آباد به جهت ویژگی ها  آباد گفت: بستان  بستان 
مورد  جغرافیایی  و  طبیعی  بدیل  بی  ظرفیتهای  و 
تصرفات  و  است  متخلفان  و  سودجویان  توجه 
گسترده اراضی ملی و ساخت و سازهای غیرمجاز 
مردم شهرستان را کالفه کرده است. در هفت ماه 
گذشته بیش از ۱۰۸ مورد ساخت و ساز غیرمجاز 
با  ها  رودخانه  مسیل  و  کشاورزی  اراضی  در 
قمع  و  قلع  شهرستان  در  قضایی  دستگاه  دستور 
می  جدی  اقدام  و  مسیر  این  ادامه  و  است  شده 

تواند برای سودجویان بازدارنده باشد.
موثرتر  را  پیشگیری  رابطه  این  در  پاشائی 
افزود:  و  دانست  قمع  و  قلع  از  کارآمدتر  و 

اینکه  از  قبل  باید  نظارتی  و  اجرایی  دستگاههای 
المال  بیت  و  مردم  بر  ای  هزینه  و  ساخته  بنایی 

تحمیل شود مانع ساخت و ساز غیرمجاز شوند.
در این مراسم معاون رئیس کل دادگستری استان 
با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در کنار رسیدگی 
سنگین  وظیفه  عدالت  اجرای  و  مردم  دعاوی  به 
نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط دستگاههای 
بسیاری  کرد:  تاکید  دارد  عهده  بر  نیز  را  مختلف 
مردم  نارضایتی  باعث  که  موجود  مشکالت  از 
عدم  شود  می  اجرایی  دستگاههای  و  ادارات  از 
اجرای  است.  قانون  موقع  به  و  درست  اجرای 
قانون با سرعت و دقت می تواند مانع بسیاری از 

نارضایتی ها و کاستی ها شود

پرونده  افزایشی  روند  به  اشاره  با  اللهی  فیض 
های کیفری در کشور گفت: دستگاههای فرهنگی 
برای پیشگیری از جرم و حذف بسترهای جرم و 
فساد در کشور باید در کنار دستگاه قضایی باشند

وی افزود: هر قاضی در دستگاه قضایی کشور 
می  رسیدگی  را  پرونده  فقره   ۲۰ از  بیش  روزانه 
با استانداردهای جهانی بسیار  کند که در مقایسه 
بیشتر است و طبیعی است با این حجم از پرونده 
و مراجعه به دستگاه قضایی، تحقق اهداف عالی 
و  مطلوب  عدالت  به  رسیدن  برای  دستگاه  این 

رضایتمندی بیشتر دشوار خواهد بود
در این مراسم حسین متقی نیا به عنوان دادستان 

جدید شهرستان بستان آباد معرفی شد.

آگهی پذیرش کاندیدای هیأت مدیره و بازرس اتحادیه 
از کلیه اعضای دارای پروانه کسب معتبر 

اتحادیه صنف  حمل و نقل و خدمات خودروئی   شهرستان مرند
که داوطلب عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه فوق می باشند به استناد مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ 
کمیسیون نظارت شهرستان و ماده ۶ آئین نامه اجرائی انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ) موضوع اجرای 
تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ مجلس شورای اسالمی ( دعوت بعمل می آید 
، از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱  تا تاریخ  ۱۴۰۱/۰۹/۰۵   به مدت ۱۵ روز جهت ثبت نام و تکمیل فرم کاندیدائی به 
عنوان اعضای هیئت مدیره اتحادیه و یا بازرس اتحادیه در صورت داشتن شرایط زیر پس از مراجعه به سامانه 
www.iranianasnaf.ir    و ثبت نام و دریافت کد رهگیری  با  اینترنتی  » ایرانیان اصناف « به نشانی    
صنفی  های  اتحادیه  مدیره  هیأت  انتخابات  برگزاری  اجرائی  هیأت  دبیرخانه  به  مدارک  اصل  داشتن  دست  در 
شهرستان مرند مستقر در اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان مرند واقع در خیابان طالقانی میدان امام حسین 
) ع ( به آقای جعفری  مراجعه نمایند . عدم مراجعه حضوری جهت ثبت نام به منزله انصراف تلقی خواهد شد .

) ارائه اصل مدارک در هنگام ثبت نام الزامی است (

) تعریف پروانه کسب معتبر به استناد تبصره بند ۹ ماده ۳ آیین نامه اجرائی انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های 
نداده  تغییرشغل  آن  نگردیده و صاحب  منقضی  آن  اعتبار  تاریخ  که  معتبر مجوزی است  پروانه کسب   :  ) صنفی 

و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد و واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد .
انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی شهرستان مرند  هیأت اجرایی برگزاری 

شرایط داوطلبانمدارک مورد نیاز
عضویت در اعضاء هیئت مدیره اتحادیه و بازرسی اتحادیه

-اصل و فتوکپی پروانه کسب معتبر 
ده ساله و یا پنج ساله ) ۴ سری (

صفحات  تمام  از  فتوکپی  و  -اصل 
یک  در   «  ) سری   ۱  ( شناسنامه 

» A۴ صفحه
فتوکپی پشت و رو کارت  و  -اصل 

ملی  ) ۱ سری (
تحصیلی  مدرک  فتوکپی  و  -اصل 

مورد قبول  ۱ برگ
-عکس ۴ * ۳ جدید ) ۴ قطعه (

-فتوکپی اعتبارنامه برای افراد دارای 
مدیره  هیأت  در  عضویت  سابقه 

اتحادیه ها ) ۱ برگ (

-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
-اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

-نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
-عدم ممنوعیت تصرف در اموال : مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

-عدم اعتیاد به مواد مخدر
-عدم اشتهار به فساد

-داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت 
مدیره یا گواهی معتبر از اداره آموزش  و پرورش
-حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

-داشتن پروانه کسب معتبر دائم  ) ده ساله – پنج ساله (
-وثاقت و امانت

با استناد به تبصره ۵ : افراد موضوع تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون ) کارکنان اتحادیه 
ها و اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات 
کشاورزی ( در صورتی داوطلب شوند که قبل از ثبتنام از سمت خود استعفاء 
هیئت  کار  از شروع  پیش  آنان  استعفاء  پذیرش  مدارک رسمی  ارائه   ، نمایند 

مدیره الزامی است .
در  متناوب  دوره  یا چهار  متوالی  دوره  دو  از  بیش  سابقه عضویت  -نداشتن 

هیات مدیره .

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۱۴۶۴    – ۱۵ /۱۴۰۱/۰۵   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   خانم ربابه 
نجف تومرائی     فرزند   مرتضی   بشماره شناسنامه   ۱۰۸۷۶   صادره از  شهر ری   در ششدانگ یک  قطعه زمین زراعی   
به مساحت  ۱۳۴۱۲/۲۷   متر مربع به پالک ۳۰۹۱  فرعی از   یک   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک   یک   اصلی واقع 
در  زنوز    بخش   ۲۲   تبریز خریداری از مالک رسمی     مالکین مشاعی   محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید 
،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۳۰ /۱۴۰۱/۰۸

محرم کنعانی  – رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۱۳۶۳    - ۰۴ /۱۴۰۱/۰۵   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   خانم ربابه 
نجف تومرائی     فرزند   مرتضی   بشماره شناسنامه   ۱۰۸۷۶   صادره از  شهر ری   در ششدانگ یک  قطعه زمین  به مساحت  
۳۰۴۴/۸۷   متر مربع به پالک ۳۰۹۲  فرعی از   یک   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک   یک   اصلی واقع در  زنوز    
بخش   ۲۲   تبریز خریداری از مالک رسمی     مالکین مشاعی   محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۳۰ /۱۴۰۱/۰۸

محرم کنعانی - رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۱۳۶۴    – ۰۴ /۱۴۰۱/۰۵   هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت 
ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   خانم ربابه نجف تومرائی     فرزند   مرتضی   
بشماره شناسنامه   ۱۰۸۷۶   صادره از  شهر ری   در ششدانگ یک  قطعه زمین  به مساحت  
۶۴۹۷/۱۸   متر مربع به پالک ۳۰۹۳  فرعی از   یک   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک   
یک   اصلی واقع در  زنوز    بخش   ۲۲   تبریز خریداری از مالک رسمی     مالکین مشاعی   
محرز گردیده است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۳۰ /۱۴۰۱/۰۸
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۰۸۶۹    – ۰۵ /۱۴۰۱/۰۴   هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت 
ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   خانم  شهال قراجهء    فرزند   آقا    بشماره 
شناسنامه   ۲۰۰   صادره از  تهران   در ششدانگ یک  قطعه باغ    به مساحت  ۱۱۹۳/۳۹   متر 
مربع به پالک ۷۰۳  فرعی از   ۲   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک   ۲   اصلی واقع در  
مالیوسف    بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     مالکین مشاعی   محرز گردیده 
است  . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره  تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
طبق  اعتراض  و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت  در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۳۰ /۱۴۰۱/۰۸
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