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آذربایجانشرقی

افتتاح آزمایشگاه مرجع 
صنایع معدنی شمال غرب

و  معدن  مرجع  و  جامع  آزمایشگاه  نخستین 

به  زمینی  در  کشور  غرب  شمال  معدنی  صنایع 
وسعت چهار هکتار و با به کارگیری تجهیزات 
ارائه  آماده  دنیا،  روز  پیشرفته  آزمایشگاهی 
خدمات آزمایشگاهی و آنالیز مواد معدنی معادن 
معادن  حوزه  در  بخصوص  کشور  غرب  شمال 
آزمایشگاه،  این  از  برداری  بهره  با  است.  مس 
و  دانشگاهی  جوانان  از  نفر   ۵۰ اشتغال  زمینه 

متخصص منطقه فراهم شد.
این آزمایشگاه با یک شبکه آزمایشگاهی شامل 
محیط  دستگاهی،  آنالیز  شیمی،  آزمایشگاه های 
آر  ایکس  از آف،  ایکس  کانی شناسی،  زیست، 
ارائه  آماده  نمونه،  سازی  آماده  قسمت  و  دی، 

خدمات است.

کمبود نیروی کار 
در منطقه آزاد ارس

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد ارس از چالش جدی تامین نیروی کار در 
فعال  واحدهای  گفت:  و  داد  خبر  منطقه  این 
از  را  خود  نیاز  مورد  نیروهای  ناچار  به  منطقه 
شهرهای دور و نزدیک همچون تبریز، خوی و 

مرند جذب می کنند.
جذابیت های  از  یکی  افزود:  کیانی  مجید 
اشتغال در مناطق آزاد معافیت مالیات بر حقوق 

و دستمزد است که نادیده گرفته می شود. 
ایجاد  را  تولید  رونق  موانع  از  یکی  وی 
محدودیت و یا حذف برخی مشوق های مناطق 
جمهور  رئیس  کرد:  خاطرنشان  و  عنوان  آزاد 
منطقه  کارخانه های  از  بازدید  در  امسال  خرداد 
حذف  که  کردند  اعالم  صراحت  به  ارس  آزاد 
بوده  آزاد غیر شرعی  مناطق  مالیاتی  مشوق های 
مشوق  و  مزیت  مهم ترین  شود.   اصالح  باید  و 
مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذار معافیت های 

مالیاتی و تسهیل امور گمرکی است.
به  استان  کل  مدیران  اهتمام  خواستار  کیانی 
اجرای ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
شد و اظهار داشت: عدم اجرای این قانون که در 
نشده  اجرا  تاکنون  و  شده  تصویب   ۱۳۷۲ سال 
است، یکی از موانع مهم و تاثیرگذار بر سر راه 
انجام وظایف ذاتی این مناطق و بروز مشکالت 
عدیده در حوزه تولید و اشتغال و توسعه عمران 

و آبادانی و تامین زیرساخت هاست. 
درب های  در  گمرکی  فرایندهای  اصالح  وی 
گمرک و منطقه آزاد را ضروری دانست و اظهار 
سال های  در  آمده  به وجود  مشکالت  اگر  کرد: 
اخیر برای درآمدهای گمرکی ارس پیش نیامده 
بود، برای تکمیل پروژه.های زیربنایی مهم مثل 
تصفیه خانه جلفا که پروژه ای بزرگ برای انتقال 
آب از هادیشهر و مرند تا تبریز است با کمبود 

بودجه مواجه نبودیم.

یک فوتی و ۶ مصدوم در 
حادثه اتوبان کسایی تبریز

وحید شادی نیا اظهار کرد: برخورد دو دستگاه 
تبریز  کسایی  شهید  اتوبان  در  سواری  خودروی 

یک فوتی و شش مصدوم برجای گذاشت.
اتوبان  در  حادثه  این  وقوع  از  بعد  افزود:  وی 
کسایی به طرف آذرشهر محدوده پل، سه دستگاه 
آمبوالنس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند که 
سرنشین  یک  فوت  تأیید  با  اعزامی  کارشناسان 
خودرو و ۶ مصدوم شامل بانوی ۳۰ و ۴۰ ساله و 
آقای ۴۰،۹،۵۰ و ۲۲ را به بیمارستان امام رضا )ع( 

و شهدای تبریز انتقال دادند.
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محمدباقر هنربر، مدیرکل مدیریت 
آذربایجان شرقی  استانداری  بحران 
اظهار کرد: ۵ دی سالروز وقوع زلزله 
بم و  روز ایمنی و کاهش اثرات بالی 
طبیعی نامیده شده است که هیچ گاه 
فراموش  را  تلخ  روز  این  نمی توان 
کرد که بیش از ۷۰ هزار نفر تلفات 
جانی داشت.  بعد از زلزله بم همه 
مسؤوالن پای کار آمدند و مطابق با 
دستور مقام معظم رهبری که در سه 
بازدید از این منطقه داشتند، تشکیل 

مدیریت بحران کشوری را دادند. 
بحران  مدیریت  مدیرکل 
بیان  با  آذربایجان شرقی  استانداری 
در  بحران  مدیریت  قانون  اینکه 
سال ۹۸ در مجلس تصویب شد و 
تا  سوم  گفت:  شد،  ابالغ  دولت  به 
دهم دی ماه به هفته مدیریت بحران 
اختصاص داده شده و شعار دولت و 
ملت همدل و همزبان ؛ ایمنی ایران 
اسالمی شعار امسال این هفته است. 
وقوع  زمان  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
با  ولی  نیست  پیش بینی  قابل  زلزله 
تلفات  جلوی  می توان  پیشگیری 
قیاس  با  داد:  توضیح  گرفت،  را 

گفت  می توان  کرمانشاه  و  بم  زلزله 
تلفات  بم  ریشتر   ۶/۶ زلزله  که 
کرمانشاه   ۶/۷ زلزله  از  بیشتری 

که  گرفت  نتیجه  می توان  و  داشت 
اسالمی  جمهوری  نظام  مسؤوالن 
انقالب  معظم  رهبر  دستور  از  بعد 
اقدامات خوبی در جهت تاب آوری 
جامعه و مقاومسازس و نوسازی و 

رعایت استانداردهای ساخت و  ساز 
و فرهنگسازی و غیره داشته است. 

برگزاری  شد:  متذکر  هنربر 

جمله  از  کشور  در  الزم  مانورهای 
بخش  در  توانسته  مدارس  در 
حال  در  کند.  کمک  فرهنگ سازی 
کشور  در  مخاطره   ۵۶ حاضر 
دستگاه ها  همه  به  و  شده  شناسایی 

 ۱۵ حاضر  حال  در  و  شده  ابالغ 
نوع مخاطره اولویت دار در استان ما 

شناسایی شده است. 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
مهم ترین  گفت:  آذربایجان شرقی، 
که  است  زلزله  تبریز  در  مخاطره 
مسؤوالن  اصلی  دغدغه  جزو 
مختلفی  زلزله های  می باشد؛  استان 
ما  نگرانی  که  است  اقتاده  اتفاق 
بافت  و  غیرمجاز  سکونت های 
چراکه  است،  تاریخی  و  فرسوده 
دو  و  فرسوده  بافت  دو هزار هکتار 
بافت تاریخی داریم که  هزار هکتار 
زندگی  نقاط  این  در  نفر  هزار   ۸۵۰
در  واحد مسکونی  می کنند. ساخت 
کرکج،  زمین،  اختصاص  اسدگلی، 
سایر نقاط نیز از جمله کارهای انجام 
مناطق  از  انتقال ساکنان  برای  گرفته 
پرخطر به مکان های کم خطر است. 
زلزله،  از  بعد  داشت:  بیان  هنربر 
سیل، آتش سوزی جنگل ها، حوادث 
مسمویت  بیابان زایی،  جاده ای، 
دیگر  از  کربن  مونواکسید  از  ناشی 
استان  اولویت دار  و  مهم  مخاطرات 

آذربایجان شرقی است.

ضرورت تبدیل آذربایجان شرقی به قطب سوم
 صنعت خودروسازی کشور

یونس ژائله با اشاره به توانمندی های تجاری، 
تولیدی و صنعتی ایران، افزود: هم اکنون با وجود 
های  حوزه  در  درونی  و  بیرونی  مشکالت  انواع 
گیری  بسیار چشم  های  فعالیت  اقتصاد،  مختلف 
بخش  توسط  ویژه  به  مختلف  های  عرصه  در 
تواند  می  که  است  انجام  حال  در  خصوصی 

مشکالت ناشی از تحریم ها را کاهش دهد.
در  اثرگذار  و  مهم  های  چالش  از  یکی  وی 
اقتصاد کشور را نه مربوط به تحریم های خارجی 

اظهار  و  دانست  ها  خودتحریمی  به  متعلق  که 
به  نسبت  خوبی  به  خصوصی  بخش  داشت: 
است  آگاه  دشمنان  ظالمانه  های  تحریم  عواقب 
اما آنچه که این حوزه را با مشکل مواجه می کند 
نمی  اجازه  که  است  داخلی  های  تحریم  اعمال 
دهد بخش خصوصی به خوبی در مراودات بین 

المللی نقش ایفا کند.
ژائله با تاکید بر اینکه دولت باید مشکل اف ای 
تی اف را در سریع ترین زمان ممکن حل کند، 
یادآور شد: با رفع این مشکل بخش خصوصی در 
و  از صادرات  اعم  اقتصادی  حوزه های مختلف 
واردات می تواند نقش مهم و تعیین کننده خود را 

بازسازی و ایحا کند.
عمده  از  را  تورم  و  دولت  بودجه  کسری  وی 
ترین مشکالت اقتصادی حال حاضر کشور خواند 
و با تاکید بر اینکه دست یابی به چشم اندازهای 
تدوین شده برای نظام بدون رفع این دو مشکل 
قابل دسترسی نیست، یادآور شد: با کسری بودجه 
و تورم کنونی سرمایه گذاری های کالن در کشور 

محقق نخواهد شد.
ژائله بروز انواع مشکل در تامین قطعات و مواد 
را  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  نیاز  مورد  اولیه 
در  موجود  تورم  و  بودجه  کسری  آثار  جمله  از 
کشور و نیز خود تحریمی ها دانست و ادامه داد: 
پیچیده  و  شرایط سخت  این  در  صاحبان صنایع 
اداری عبور  فراین های  از هفت خوان  مجبورند 

در  حالیکه  در  است،  بر  هزینه  بسیار  که  کنند 
اقداماتی  چنین  فرصت  و  مجال  کنونی  وضعیت 

وجود ندارد.
آالت  ماشین  و  تجهیزات  اینکه  وی  گفته  به 
صنعتی مدت ها در گمرکات کشور خاک خورده 
و اجازه ورود پیدا نمی کند، ناشی از سیاست های 
خود تحریمی است که باید به سرعت رفع شده 
و اقدامات الزم برای سهولت در ترخیص کاالها 

به انجام برسد.
صاحبان  ارزی  تعهدات  حذف  خواستار  ژائله 
صنایع و تولیدکنندگان شد و افزود: با این اقدام 
شاهد رشد سریع و شتابنده صادرات انواع کاال و 

ارزآوری به کشور خواهیم بود.
برای  مناسب  بازرگانی  لجستیک  نبود  وی 
ترانزیت کاال و خدمات و نیز مشکل کشتی رانی 
را از دگیر مشکالت مربوط به حوزه تجارت بین 
المللی در کشور بیان کرد و گفت: این مشکالت 
را دولت با همکاری مجلس شورای اسالمی و نیز 

بخش خصوصی حل شدنی است.
رییس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به توانمندی 
های اقتصادی و تجاری آذربایجان شرقی، از این 
انواع خودرو  سازی  قطعه  قطب  عنوان  به  استان 
در کشور یاد کرد و اظهار داشت: این استان باید 
به قطب سوم صنعت خودروسازی کشور تبدیل 
شود، چون تمامی امکانات و لوازم مورد نیاز در 

این حوزه فراهم است.

کیلومتر   ۸۱۴ داشت:  اظهار  بخشی زاده  امیر 
پروژه های آزادراهی در قالب ۱۴ قطعه در منطقه 
کیلومتر   ۵۵۴ که  اجراست  حال  در  شمال غرب 
و  دارد  قرار  آذربایجان شرقی  محدوده  در  آن  از 
۷۱۵ کیلومتر بزرگراهی، ۲۷۷ کیلومتر راه اصلی و 
۵۸۰ کیلومتر راه ریلی در دست ساخت است که 
تبریز - میانه از جمله این راه های ریلی است که 
کاهش یکصد کیلومتری طول و پنج ساعته زمان 

این مسیر را به دنبال خواهد داشت.
نهضت  اجرای طرح  به وضعیت  اشاره  با  وی 
نفر  هزار   ۲۷۴ داد:  ادامه  استان  در  مسکن  ملی 
ثبت نام کننده و ۳۹ هزار نفر تائید شده نهایی این 
این  از  نفر  هزار   ۱۵ که  هستند  استان  در  طرح 
را  میلیون   ۴۰ اولیه  آورده  شده  تائید  متقاضیان 
تامین کرده اند و وظیفه ما تامین زمین رایگان و 
معرفی متقاضیان به بانک هاست و هزینه ساخت با 
متقاضیان است که قسمتی را به صورت تسهیالت 
و بخشی را باید به صورت نقدی پرداخت کنند. 
سهم  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
آذربایجان شرقی از این طرح را ۲۰۰ هزار واحد 
در  کرد:  تصریح  و  اعالم  سال  چهار  مدت  در 
مورد تخصیص زمین به طرح نهضت ملی مسکن 
امسال  که  به طوری  داشته ایم  باالیی  عملکرد 
به جای ۵۰ هزار واحد عملیات اجرایی ۵۹ هزار 
و ۱۴۲ واحد را در حدود ۹ ماه گذشته آغاز و ۱۶ 

واحد را نیز تحویل داده ایم.
ملی  نهضت  برای  زمین  تامین  مورد  در  وی 
مسکن نیز گفت: در این طرح به واسطه ماده ۱۰ 
اراضی دولتی در اختیار سایر سازمان ها و ارگان 
های دولتی باید در اختیار راه و شهرسازی قرار 
گیرد که ۱۳۴ هکتار با همکاری ادارات و نهادهای 
استانی به نام راه و شهرسازی سند زده شده و از 
نیز شش هزار هکتار زمین در دو  طریق ماده ۹ 
ماه گذشته با تغییر نمایندگی از منابع طبیعی در 
همچنان  و  گرفته  قرار  شهرسازی  و  راه  اختیار 

پیگیر شناسایی اراضی ذیل این دو ماده هستیم. 
تعهد  بخشی زاده خاطرنشان کرد: در حالی که 
راه و شهرسازی آذربایجان.شرقی در نهضت ملی 

مسکن ۲۰۰ هزار واحد است، می توان ۵۰۰ هزار 
ایجاد  موجود  زمین  هکتار   ۷۱۰۰ این  در  واحد 
کرد همچنین تالش می کنیم تمام ۶۴ هزار هکتار 
اراضی دولتی در اختیار راه و شهرسازی استان که 
۳۴ درصد آن سند زده شده، تا پایان سال آینده 

سنددار کنیم.
شد:  یادآور  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
سیزدهم  مردمی  دولت  سیاست های  اساس  بر 
به دنبال واگذاری قطعات تک واحدی در متراژ 
باالی ۲۰۰متر در شهرهای کوچک استان هستیم 
از یک هزار  بیش  کنون  تا  این خصوص  در  که 
ورزقان،  صوفیان،  جمله  از  شهرهایی  در  قطعه 
هریس  و  عجب شیر  آغاج،  قره  هشترود،  بناب، 
باغ  ایجاد  برای  این  بر  عالوه  و  شده  واگذار 
شهرهای ویالیی در مناطقی چون مرند، سراب، 
حال  در  ورزقان  و  مراغه  تبریز،  اطراف  اهر، 

استحصال زمین هستیم.
وی از واگذاری نزدیک به ۲۳۰ واحد به کمیته 
ملی  نهضت  چون  طرح هایی  قالب  در  امداد 
سیاست های  راستای  در  افزود:  و  داد  خبر  نیز 
برای ۳۸  یا واحد  قطعه  نیز ۲۱  جوانی جمعیت 
و  کرده ایم  واگذار  شهرستان  هشت  در  خانوار 
برای واگذاری ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد به اقشار ویژه 
چون خانواده های شهدا، جانبازان و بهزیستی نیز 

برنامه هایی داریم.

مغفول ماندن دو موضوع در دریاچه ارومیه
بازدید  حاشیه  در  امروز  شامگاه  راستی  جعفر 
احیای  ستاد  از  تفحص  و  تحقیق  هیئت  اعضای 
دریاچه ارومیه از پروژه ها و طرح های دریاچه، با 
اشاره به اینکه در احیای دریاچه ارومیه دو موضوع 
رسانی  اطالع  داشت:  اظهار  است،  مانده  مغفول 
دقیق و صداقت با مردم و اجرای همزمان ۲۷ گام 

احیای دریاچه نباید مورد غفلت قرار گیرد.
وی با انتقاد از اینکه با اطالع رسانی نادرست، 
کردند،  تصور  مردم  که  کردند  ایجاد  انتظاراتی 
دریاچه ارومیه یکی دو ساله احیا می شود، افزود: 
دو  یکی  کار  احیا  کار  که  است  درحالی  این 

دهه ای است.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی 
تونل انتقال آب سد کانی سیب به طول ۳۶ کیلومتر 
در ۱۵۰ متر زیر زمین را شاهکار مهندسی ایرانی 
دانست و خاطرنشان کرد: این اقدامات انجام شده 
تحسین  قابل  ارومیه  دریاچه  احیای  راستای  در 

است و باید به مردم اطالع رسانی شود.
اقدامات  سایر  به  جدی  توجه  خواستار  وی 
انتقال  افزود:  و  شد  ارومیه  دریاچه  احیای  حوزه 
راهکارهای  بلکه  نبود  احیا  ستاد  هدف  تنها  آب 
۲۷ گانه تدوین شده و تا زمانی که همزمان اقدام 

نشود موفق نخواهیم بود.
احیای  ستاد  از  تفحص  و  تحقیق  هیئت  عضو 
دریاچه ارومیه با انتقاد از اینکه اعتبارات ستاد احیا 
بصورت متوازن توزیع نشده است، ادامه داد: باید 
امیدها را برای احیای دریاچه زنده نگه داریم که 

نیازمند تخصیص صددرصدی است. 
راستی، استفاده بهینه از آب را الزم و ضروری 
دانست و ابراز داشت: نباید در منطقه ای از حوضه 
آبریز، چاه ها را پر کنیم و در منطقه دیگر از این 
باید  لذا  می کنند  آبیاری  هم  را  کو ه ها  حوضه 
عدالت  رعایت  مناطق جهت  تمام  در  توازن  این 

مراعات کنند.
کرد:  خاطرنشان  مجلس  در  شبستر  نماینده 
قطره ای  آبیاری  زمینه  در  احیا  ستاد  اعتبارات 
اراضی  تبدیل  بجای  چراکه  نشده  هزینه  درست 
غرق آبی به آبیاری قطره ای، اراضی دیم را قطره ای 
کردند که این خالف اهداف ستاد احیا در کاهش 
مصرف آب و افزایش بهره وری است و انحراف 

از برنامه است.

مسائل  اینکه  به  اشاره  با  نیز  متفکرآزاد  روح اهلل 
زیست محیطی تا زمانی که حاد نشود مورد توجه 
آن  از  غیر  زمانی  در  توجه  داشت:  اظهار  نیست، 
نشان از تالش برای توسعه یافتگی است و باید در 
الزامات مسائل زیست محیطی  طرح های توسعه، 

لحاظ شود.
وی با تاکید بر اینکه باید احیای دریاچه ارومیه 
زیست  مسائل  به  توجه  در  ملی  اراده  نماد  به 

از  یکی  نمایندگان  افزود:  شود،  تبدیل  محیطی 
ابزارهای نظارتی را در زمینه دریاچه فعال کردند 
که این امر به معنای مچ گیری نیست، بلکه باید 
از  و  داد  نمایندگان  و  مردم  به  جامعی  گزارش 
این ابزار پیشرفته نظارتی در حوزه محیط زیست 
تسریع  به  کمک  برای  تالشی  و  می کنیم  استفاده 

احیا و بهبود شرایط دریاچه خواهد بود.
احیای  ستاد  از  تفحص  و  تحقیق  هیئت  رئیس 
دریاچه،  احیای  اینکه  بیان  با  ارومیه،  دریاچه 
این  و  می طلبد  را  حاکمیت  و  مردم  هماهنگی 
پیشرفت در هر  و  توسعه  همکاری ها زیرساخت 
حوزه است چراکه دولت به تنهایی نمی تواند در 

این بخش موفق شود.
ایران رتبه ۱۶ تولید علم  اینکه  با اشاره به  وی 
در دنیاست و باید از این بستر علمی برای بهبود 

کرد:  خاطرنشان  کرد،  استفاده  دریاچه  وضعیت 
متری   ۱۵۰ عمق  در  تونل  کیلومتر   ۳۶ احداث 
که  است  علمی  و  مهندسی  شاهکار  یک  زمین، 

قابل تحسین است.
مالی  مشکالت  دولت  کرد:  تصریح  متفکرآزاد 
و اقتصادی دارد ولی در حوزه دریاچه ارومیه به 
تخصیص  را  اعتبارات  صددرصد  اهمیت،  دلیل 

داده و این جای قدردانی دارد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با بیان اینکه 
به  سیب  کانی  انتقال  تونل  اول  فاز  فجر،  دهه  تا 
دریاچه با انتقال ساالنه ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب 
افتتاح می شود، گفت: این یک قدم رو به جلو در 
احیا است ولی باید قدم های بعدی تا احیای کامل 

محکم برداشته شود.
افتادگی  از عقب  ابراز گالیه های جدی  با  وی 
آبریز  احیای دریاچه و حتی قصورها در حوضه 
ادامه داد: هرچقدر  دریاچه در بخش کشاورزی، 
در حوزه سازه ای کارهای خوبی شده، در حوزه 
بهره وری  افزایش  موضوع  به  کشاورزی  جهاد 
برابر کانی  در کشاورزی توجهی نشده چراکه ۸ 
دریاچه،  اطراف  در  کشاورزی  افزایش  با  سیب 
روی  عقب  یک  این  و  می شود  مصرف  آب 

مشخص است.
احیای  ستاد  از  تفحص  و  تحقیق  هیئت  رئیس 
کشاورزی  جهاد  کرد:  خاطرنشان  ارومیه  دریاچه 
تفحص  و  تحقیق  هیئت  با  را  همکاری  کمترین 
آثار  این  و  نکردیم  دریافت  گزارشاتی  و  داشته 

خود را در گزارش نهایی نشان خواهد داد.
 متفکرآزاد در واکنش به مطلبی در مورد انتقال 
شرب  آب  تامین  اینکه  بیان  با  زرینه رود،  آب 
داشت:  ابراز  است،  اولویت  در  همواره  شهرها 
مترمکعب  میلیارد   ۳ تا   ۲ حداقل  ساالنه  دریاچه 
و با قطع کامل انتقال آب زرینه به تبریز که ۱۵۷ 
احیا  در  چندانی  تاثیر  است،  مترمکعب  میلیون 

نخواهد داشت.
بخش  در  آب  اتالف  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ویژه ای  تدبیر  باید  که  باالست  بسیار  کشاورزی 
از  اتخاذ شود، گفت: در بخشی  این بخش  برای 
اعتبارات ستاد احیا، افزایش بهره وری آب بخش 
نحوه  که  شده  لحاظ  نوین  آبیاری  و  کشاورزی 

هزینه کرد آن بررسی خواهد شد.

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

روزنامه امین م الف ۶۷۰۸ - برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۱۲۴۴ -۱۴۰۱/۰۴/۲۹   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   آقای حسین مجیدی اره النی     فرزند   محمد نبی    
بشماره شناسنامه   ۱۸۹   صادره از  مرند   در ششدانگ یک باب ساختمان   به مساحت  ۱۲۴/۱۲  متر 
مربع به پالک ۱۱۰۵۳  فرعی از   ۴۹   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک ۴۷۵  فرعی از ۴۹  اصلی  
واقع در  دیزجیکان    بخش   ۱۵   تبریز خریداری از مالک رسمی     آقای باقر اردشیری دیزجیکان  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 : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۲۰ /۱۴۰۱/۱۰

محرم کنعانی  - رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

آگهی فقدان سند مالکیت
برابر  نیا    ولی نجف  آقای  از طرف  وکالتًا  ثالث  ابوالفضل جعفری  آقای   - الف ۶۷۰۰  م  امین  روزنامه 
درخواست  وارده بشماره    ۱۴۰۰۲۱۷۰۴۰۰۵۰۱۴۲۸۷  - ۱۴۰۰/۱۰/۲۶     ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده اند  که سند مالکیت ششدانگ  مرغداری  و قطعه زمین  به شماره پالک ۱۶۶۰  
فرعی از ۳ اصلی واقع در قریه یکان علیا  مرند  بخش ۴۰ تبریز  که درصفحه ۷۰ دفتر امالک جلد ۱۳ ذیل 
ثبت ۴۳۸۷ به نام ولی نجف نیا ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است .    بعداً سند اولیه 
پالک فوق الذکر  به علت جابجایی مفقود شده   و نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است  . لذا مراتب به استناد ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک  نوبت  آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی وجود سند  مالکیت  نزد خود و یا انجام معامله  نسبت به ملک مذکور باشد  از تاریخ انتشار این 
آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند  مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات 
عمل  گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نگردد  سند  مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد . تاریخ انتشار  : ۱۰/۰۴ /۱۴۰۱

محرم کنعانی  - رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

آگهی فقدان سند مالکیت
روزنامه امین م الف ۶۷۰۱ - آقای محمد علی نژاد  برابر درخواست  وارده بشماره    ۱۴۰۱۲۱۷۰۴۰۰۵۰۱۲۶۶۱  
- ۱۴۰۱/۰۹/۲۰     ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده اند  که سند مالکیت ششدانگ  
یک باب  خانه به شماره پالک ۴۶۳  فرعی از ۳۳ اصلی واقع در روستای وانلوجق حوزه ثبت ملک مرند   
بخش ۱۵ تبریز  که در صفحه ۱۱ دفتر امالک  جلد ۵۲۰ ذیل ثبت ۱۳۴۹۷۴ به شماره چاپی ۸۳۲۵۸۴  سری 
ج  سال ۹۳ به نام آقای محمد علی نژاد ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است   .    بعداً 
سند اولیه پالک فوق الذکر  به علت سوختگی  قسمت هایی از سند مالکیت و ناخوانا بودن آن  نامبرده 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است  . لذا مراتب به استناد ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت 
در یک  نوبت  آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند  مالکیت  نزد خود و یا انجام معامله  
نسبت به ملک مذکور باشد  از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند  
مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل  گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد  سند  مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی 

تسلیم خواهد شد . تاریخ انتشار  : ۱۰/۰۴ /۱۴۰۱
محرم کنعانی  - رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

کاهش ۳5 درصدی بارش ها در آذربایجان شرقی
یوسف غفارزاده  اظهار کرد: ما در استان با تنش 
آبی روبه رو هستیم و وضعیت بارش ما ۶۰ درصد 
ما  موضوع  این  و  است  کم  قبل  سال  به  نسبت 
را نگران می کند. در شهرستان میانه حدود ۳۵۰ 
هکتار از اراضی آبی با مشکالتی در زمینه تامین 
آب مواجه هستند یعنی یا آبشان تامین نمی شود 
و یا از طریق چاه است. تامین آب برای اراضی 
روستای طوق در جلسات استانی بررسی شده و 
حق آبه روستا از طریق سد آیدوغموش خواهد 
بود که این موضوع بعد از گرفت مجوز از وزارت 
نیرو اجرایی شده و طوق از سد آیدوغموش سهم 

خواهد داشت.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی نیز 
در این دیدار به مشکل آب شرب و کشاورزی در 
شهرستان میانه اشاره کرد و افزود: با پیگیری های 
انجام شده بخشی از مشکالت مربوط به تنش آبی 
در روستاها حل  شده است و در تالش هستیم تا 

مشکالت بقیه را نیز رفع کنیم.
سیدمرتضی حسینی افزود: طبق برنامه ریزی های 
روستای طوق  آب شرب  مشکل  گرفته  صورت 
میانه از طریق طرح جهاد آبرسانی حل می شود و 
تامین آب کشاورزی نیز از طریق سدها امکان پذیر 
خواهد بود. روستای طوق از بابت آب در مشکل 
است، پیشنهاد ما این بود که از سد آیدوغموش 
آب  و شرکت  شود  استفاده  باغات  آبیاری  برای 
این  برای حل  را  استان سازوکارهایی  ای  منطقه 

مشکل در نظر گرفته است.  
وی با بیان اینکه روستای طوق شهرستان میانه 
قطب دامداری و تولید شیر است و ۴ تن برای 
میانه از این روستا شیر ارسال می شود افزود: باید 
برای سرمایه گذاری در این زمینه مانند شیرپزی 
صنعتی و کارخانه فرآوری شیر برنامه ریزی شده 
در  روستا  این  های  قابلیت  تسهیالت  ارائه  با  و 

زمینه کشاورزی و دامداری شکوفا شود.
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