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آذربایجانشرقی

بیمارستان های 60 ساله 
تبریز مرجع بحران هستند

بهمن نقی پور اظهار کرد: به جز بیمارستان امام 
بقیه  رضا )ع( که حدود بیست سال قدمت دارد 
بیمارستان های عمرشان ۵۰ یا ۶۰ سال است که این 

مسئله خود مرجع بحران در شرایط بحرانی است.
نقی پور در خصوص صدور مجوز ماده ۲۳ در 
خصوص تجمیع و جایگزینی بیمارستان ها و ماده 
۵۶ برای بیمارستان ۱۰۰۰ تخت خوابی و تجهیز 
مرکز جامع سرطان گفت: اقدامات و حمایت های 
الزم از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی در این موارد نیز انجام پذیرد.
مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز ، آذرشهر 
تا  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  اسکو  و 
نشود  اندازی  راه  مراکز  در  این سیستم  زمانیکه 
الینحل  تقریبا   ... و  درمان  و  دارویی  مشکالت 

خواهد بود.

اعطای تسهیالت بانکی
 به هنرمندان صنایع دستی 

آذربایجان شرقی
احمد حمزه زاده اظهار کرد: در راستای رونق 
هم چنین  و  استان  صنایع دستی  به حوزه  بخشی 
توسعه تولید و عرضه این بخش، اداره کل میراث 
و  مدون  برنامه های  آذربایجان شرقی  فرهنگی 

مستمری را در حال اجرا دارد.
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
در  داد:  ادامه  آذربایجان شرقی  صنایع دستی 
به  و  صنایع دستی  فعاالن  از  حمایت  راستای 
تبصره  )ب(  بند  تسهیالت  از  بهره مندی  منظور 
پروانه های  دارندگان   ،۱۴۰۱ بودجه  قانون   ۱۶
تولید کارگاهی و انفرادی با اولویت اشتغال زایی 
و فاقد تسهیالت جاری می توانند جهت ثبت نام 
به سامانه جامع تسهیالت اشتغال کشور به نشانی 
tek.mcls.gov.ir مراجعه و برای دریافت 

تسهیالت بانکی ثبت نام نمایند.
حمزه زاده بیان داشت: با اعطای این تسهیالت، 
و  به صورت جامع  می توانند  این حوزه  فعاالن 
فعالیت  صنایع دستی  فروش  حوزه  در  گسترده 
کرده و هنر استان را بیش از پیش به عالقه مندان 

صنایع دستی معرفی کنند.

صادرات 1.1 میلیارد دالری 
آذربایجان شرقی 
به 98 کشور دنیا

معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  پرنیان  صابر 
در  امروز  صبح  آذربایجان شرقی  تجارت  و 
میزان  اینکه  بیان  با  خبرنگاران  با  گفت وگو 
صادرات آذربایجان شرقی در ۹ ماهه امسال یک 
میلیارد و ۱۳۰ میلیون دالر بوده است، اظهار کرد: 
بیشترین صادرات استان در بخش گروه کاالیی 
میلیون   ۴۲۶ از  بیش  با  معدنی  صنایع  و  معدن 
دالر می باشد که نسبت به مدت زمان مشابه سال 
این  در  است.  داشته  رشد  درصد   ۱۳.۷ گذشته 
مدت در بخش صنعت بیش از ۳۴۳ میلیون دالر 
و در بخش پتروشیمی و پایه نفتی ۲۳۱ میلیون 

دالر صادرات از استان انجام شده است.
پرنیان اضافه کرد: در مدت یادشده ۱۲۷۶ قلم کاال 
به ۹۸ مقصد صادراتی ارسال شده که در این میان 
کشورهای ترکیه، عراق، ارمنستان، امارات متحده 
صادراتی  مقاصد  عمده  جزء  گرجستان  و  عربی 
استان محسوب می شوند. کشورهای یمن، اتیوپی، 
اندونزی، نیوزلند و ونزوئال نیز از جمله بازارهای 

جدید صادراتی استان به شمار می رود.
بررسی  با  گفت:  استان  سازمان صمت  رئیس 
آمار صادراتی در ۹ ماهه امسال، آذربایجان شرقی 

رتبه قابل توجهی در بین دیگر استان ها دارد.

۷۱ مرکز درمانی و 
بازتوانی اعتیاد

 در آذربایجان شرقی 
فعال است

در  آذربایجان شرقی گفت:  بهزیستی  مدیرکل 
بازتوانی  و  درمانی  مرکز  تعداد ۷۱  حال حاضر 
فعال  استان  این  در  مخدر  مواد  معتادان  ویژه 
است. در ۹ ماهه امسال به حدود یک هزار نفر 
از بانوان پاک شده از اعتیاد و یک میلیون نفر از 
آحاد مردم استان آموزش های پیشگیری از اعتیاد 
با کمک مراکز فوق و تشکل های مردمی ارائه 
در  اعتیاد  بازتوانی  و  درمانی  مراکز  است.  شده 
زمینه پیشگیری، درمان، آموزش و بازتوانی افراد 
اعتیاد فعالیت می کنند و کاهش  گرفتار در دام 
آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد و بازتوانی 
از اهداف و اولویت های مهم این تشکل ها و 

اداره کل بهزیستی استان می باشد.
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی، به حمایت 
مالی و تسهیالتی بهزیستی از معتادان پاک شده 
تعداد  به  گذشته  ماه   ۹ در  کرد:  اضافه  و  اشاره 
۴۲۵ نفر از معتادان تسهیالتی به میزان ۲ میلیارد 
که  شده  پرداخت  اشتغال  ایجاد  برای  تومان 
هدف از ارائه این تسهیالت کاهش آسیب های 

اجتماعی و بازتوانی است.
 ۲۲ حدود  به  خدمات  ارائه  از  همچنین  وی 
سالمند  و  خانوار  سرپرست  زنان  از  نفر  هزار 
تحت پوشش بهزیستی آذربایجان شرقی خبر داد 
و افزود: حدود ۱۰۰ دختر ۶ تا ۱۸ سال نیز در 
مراکز دختران بی سرپرست و بدسرپرست استان 

نگهداری می شوند.

شهرداری تبریز »معدن« می خرد استاد یحیی ذکا ایده پرداز سرشناس تبریزی
تاریخ  استاد یحیی ذکا مردم شناس، پژوهشگر 
هنر و زبان شناس )۱۳۷۹_۱۳۰۲ه ش( تبریز بر 

تارک فرهنگ و میراث ایران زمین می درخشد.
باستان  و  نگار  تاریخ  دانشمندان  از  یکی  وی 
شناس معاصر ایران است که اساتید دانشگاه های 

هنر از وی به بزرگی یاد می کنند.
آثار   با مطالعه زندگینامه و  این سطور  نویسنده 
از  جالبی  نکات  به  تبریزی  بزرگ  دانشمند  این 
مواریث  حفظ  برای  وی  های  تالش  و  خدمات 
کهن ایران و آذربایجان و انتقال این شاهکار های 
نیاکانمان به نسل حال و آینده از سخت کوشی و 
شگفت  ملت  واقعی  خادم  این  روزی  شبانه  کار 
زده شدم ولی آنچه در این مجال باید گفت: عشق 
و عالقه این استاد به شهر کهن و تاریخی تبریز 
بود که تاکنون ده ها مقاله و کتاب مستند درباره 
آذرآبادگان و زلزله های شهر تبریز به رشته تحریر 
به مردم و زادگاه خود  در آورده و دین خود را 

ادا کرده است.
زبان  ی  درباره  هایی  وزین"جستار  کتاب 
در  دانشمند  این  حضور  حاصل  که  آذربایگان" 
غربی  شمال  مناطق  های  کوهپایه  و  روستاها 
در  که  را  ترکی  زبان  های  گویش  که  بود  ایران 
سال  که  کرد  آوری  بود جمع  رفتن  بین  از  حال 

۱۳۷۹هجری شمسی منتشر شد.
و  موزه  جهانی  روز  با  همزمان   ۱۳۸۰ سال  در 
هفته ی میراث فرهنگی بنابه عشق و عالقه استاد 
ذکا به تاریخ و فرهنگ اجدادی، خانه ی الله ای  
دبیرستان  جنب  تبریز  صدر  ی  کوچه  در  واقع 
حکمت به عنوان مرکز )پژوهش های فرهنگی و 
تاریخی یحیی ذکا ( افتتاح شد که میراث فرهنگی 
آذربایجان شرقی درباره ی فعالیت های این مرکز 
پژوهش باید به افکار عمومی درباره ی عملکرد ۲۰ 

ساله ی این مرکز توضیحات الزم را ارائه نماید.
تعداد مقاالت  این دانشمند فقید بیش از ۲۰۰ 
مقاله بوده که تمامی آنها در ۶۰ سال گذشته در 
و  هنری  و  دانشگاهی  و  علمی  معتبر  مجالت 
 ۴۰ آن  بر  عالوه  و  شده  منتشر  ادبی  و  تاریخی 
عنوان کتاب نیز در موضوعات تاریخ، هنر، زبان 
و  تاریخ  و  داری  موزه  شناسی،   باستان  شناسی، 
سالهاست  و  شده  منتشر  فقید  استاد  این  از  هنر 
وثوق  و  رجوع  مورد  ارزشمند  آثار  این  که 
پژوهشگران و دانشجویان و اساتید بوده است و 
برخی از این کتب گرانسنگ بارها به چاپ های 

متعدد رسیده است.
استاد بارها از سوی دولت ایران به مراکز علمی 
و هنری کشور های اروپایی و آمریکا سفر کرد و 
در خرید و انتقال شاهنامه طهماسبی با همکاری 
داشت.  را  اول  نقش  ایران  به  آمریکا  از  یونسکو 
همچنین در کتابخانه دانشکده ی حقوق دانشگاه 
با  و  زده  بزرگی  کار  به  دست  ذکا  استاد  تهران 
در  آشتیانی)وزارت  اقبال  عباس  استاد  همراهی 
چاپ  آماده  را   ) سلجوقی  بزرگ  سالطین  عهد 
کرد . این هنرمند برجسته ی تبریزی سال ها عهده 
دار سکانداری کتابخانه ملی ایران، موزه ی مردم 
شناسی تهران و موزه ی هنرهای تزئینی ایران بود 
هنرمندان  آثار  و  اسناد  و  اشیا  گردآوری  در  که 
مبتکر سنگ تمام گذاشته است. از دیگر شاهکار 
سید  از  گفتار  و  رساله  انتشار ۷۸  او  هنری  های 
احمد کسروی در ۶۰۰ صفحه در انتشارات معتبر 
فرانکلین در سال ۱۳۵۲ بود که در ۲ نسخه منتشر 

و با استقبال عمومی مواجه شد.
این استاد برجسته از تشکیل دهندگان موزه ی 
استاد  تبریز بود در دهه ۳۰  بزرگ آذربایجان در 
ذکا مسئولیت موزه ی هنر های تزئینی و ریاست 
فرهنگ  و  ها  موزه  کل  اداره  های  موزه  اداره ی 
و  هماهنگی  با  که  بود  دار  عهده  را  کشور  عامه 
همراهی شادروان علی دهقان دست به یادگاری 
بزرگ در زادگاه خود زد و موزه ی آذربایجان را 
تأسیس  کبود  مسجد  یعنی  فیروزه  گنبد  کنار  در 
کرد و با اعزام کارشناسان ملی به تبریز به توسعه و 
تجهیز دومین موزه ی فعلی کشور همت گماشت.
نسل جوان ما باید با این مفاخر بزرگ کشورمان 
طاقت  و  روزی  شبانه  های  تالش  و  زحمات  و 
و  خواندن  با  که  مردانی  شوند.  آشنا  آنها  فرسای 
نوشتن و تحقیق و تتبع به روشن گری گذشته با 

شکوه جغرافیای فرهنگی ایران بزرگ ما مبادرت 
کردند که نام و یاد این مردان ادب آموخته را گرامی 
میداریم و در ذیل زندگینامه ی استاد یحیی ذکا را 
به نقل ازدایره المعارف کتابداری و اطالع رسانی 

برای مطالعه بیشتر خوانندگان محترم می آوریم.
یحیی ذکاء پژوهشگر، نویسنده، استاد دانشگاه و 
از کارشناسان برجسته آثار هنری، در سال ۱۳۰۲ 
در تبریز چشم به جهان گشود. جدش، حاج میرزا 
پدرش  بود.  تبریز  معروف  تجار  از  اعیان،  علی 
و سپس  بود  راه آهن  کارمند  ذکاء  نقی  میرزاعلی 
به بانک ملی انتقال یافت. وی در سال ۱۳۱۶ از 
بانک  به  سال  دو  از  پس  و  آمد  تهران  به  تبریز 
قزوین منتقل شد، تا اینکه مجددآ در سال ۱۳۲۱ 

به تهران آمد.
دوره  تهران،  به  پدرش  مجدد  انتقال  از  پس 
دوم متوسطه را حدود سال های ۱۳۲۱-۱۳۲۲ در 
و  گذراند  ادبی،  رشته  در  بهرام،  فیروز  دبیرستان 
از محضر استادان برجسته ای چون ذبیح اهلل صفا، 
پرویز ناتل خانلری، محمدحسین مشایخ فریدنی، 
افشار،  ایرج  گرفت.  بهره  تربتی  محمدجواد  و 
از همدوره های  هوشنگ کاوسی، و احمد فتحی 
سال های  حدود  وی  بودند.  مدرسه  این  در  او 
به  که  نیز  را  ایران شناسی  دوره   ۱۳۲۲-۱۳۲۱
همت مرحوم ابراهیم پورداود و محمد معین در 
افزون  گذراند.  می شد  برگزار  مدرسه  این  تاالر 
در  که  را  کتابداری  رشته  تخصصی  دوره  آن،  بر 

طی سال های دهه ۱۳۲۰ در محل باشگاه دانشگاه 
سال  در  گذرانید.  بود  گردیده  تشکیل  تهران 
۱۳۳۳، از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته 
باستان شناسی با رتبه اول فارغ التحصیل شد که از 

نخستین فارغ التحصیالن این رشته بود.
پس از گذراندن دوره نظام در آذربایجان، و پیش 
از آنکه به استخدام رسمی دولت درآید، از سال 
دبیرستان  در  متوالی  سال  چندین  بعد  به   ۱۳۳۰
ژان  سن  به  موسوم  سالزین ها  )مدرسه  اندیشه 
تسکو( به تدریس پرداخت. در ۱۴ بهمن ۱۳۳۵ به 
استخدام رسمی دولت در آمد، و بیش از یک سال 
دانش پژوه،  کنار  در  دانشکده حقوق  کتابخانه  در 
محمدتقی، ایرج افشار، و محمد مشکوه به کسب 
تجربه کتابداری پرداخت و سپس به اداره هنرهای 
زیبای کشور که بعدها به وزارت فرهنگ و هنر 
تبدیل گردید، رفت و مسئولیت هایی چون کارمند 
-۱۳۳۵( عامه  فرهنگ  و  موزه ها  اداره  کفیل  و 
 ،)۱۳۳۷( تزیینی  هنرهای  موزه  رئیس   ،)۱۳۳۶
معاونت اداره کل موزه ها و فرهنگ عامه )۱۳۴۰(، 
رئیس موزه مردم شناسی )۱۳۴۱(، رئیس انتشارات 
ادارات کل باستان شناسی و فرهنگ عامه و موزه ها 
و حفظ بناهای تاریخی )۱۳۴۵(، رئیس کتابخانه 
مشاور  و  سال(،  یک  حدود   ،۱۳۴۷( ایران  ملی 
دوران  اواخر  تا   ۱۳۴۹( هنر  و  فرهنگ  وزیر 

خدمت، ۱۳۵۷( را برعهده گرفت.
 یحیی ذکاء چند صباحی را که در کتابخانه ملی 
زیر  موارد  که  ارزنده ای شد،  منشاء خدمات  بود 
بعضی از آنهاست: توزیع و امانت ۴۵۳,۱۰ جلد 
کتاب از طریق تنها کتابخانه سیار برای بزرگساالن 
و کودکان حومه تهران که به همت ابراهیم صفا در 

کتابخانه ملی بنیان نهاده شده بود )این کتابخانه در 
تابستان ۱۳۴۷ به مدت بیست روز در کرانه دریای 
خزر به توزیع کتاب و نشان دادن فیلم پرداخت(؛ 
تشکیل کالس کارآموزی کتابداری به مدت یک 
ماه در کتابخانه ملی و موزه ایران باستان؛ تشکیل 
موزه  ساختمان  در  چاپی  کتاب های  نمایشگاه 
و  فرهنگ  تشکیل همایش رؤسای  باستان؛  ایران 
هنر در کتابخانه ملی؛ کوشش برای برقراری نظام 
و  مؤلفان؛  و  ناشران  آثار  از  نسخه  دو  واسپاری 
چاپ جلد دوم فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی 

ایران.
یحیی ذکاء همچنین در دبیرستان های سن لویی؛ 
و  دختران  زیبای  هنرهای  هنرستان های  رازی؛ 
به وزارت فرهنگ و هنر؛ هنرکده  پسران وابسته 
هنرهای تزیینی؛ دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
به  محلی  و  ملی  رقص های  هنرستان  و  تهران؛ 
لباس،  تاریخ  هنر،  تاریخ  تاریخ،  دروس  تدریس 
و زیباشناسی مشغول بود و در تدوین رساله های 
پژوهشی دانشکده هنرهای تزیینی و صدا و سیما 

نیز اهتمام می ورزید.
ذکاء از کارشناسان آثار هنری بود و آثار بسیاری 
آبگینه،  گلستان،  کاخ  از جمله  ایران  موزه های  از 
فرش، رضا عباسی، هنرهای تزیینی، و نگارستان با 
همت او گردآوری و کارشناسی شد و رساله ای نیز 
با همکاری محمدحسین سمسار به نام موزه های 
یکی  بازیافت  در  منتشر کرد. وی  و  تألیف  ایران 
شاهنامه  یعنی  ایران،  هنری  آثار  ارزنده ترین  از 
که  هنگامی  در  داشت.  ارزنده  نقشی  طهماسبی، 
قصد  طهماسبی  شاهنامه  دارنده  امریکایی  هاتن 
کرد آن نسخه را بفروشد و به ایران پیشنهاد فروش 
جانب  از  که  بود  نفری  دو  از  یکی  ذکاء  کرد، 
نخست وزیری مأموریت یافت تا به ایاالت متحده 

سفر کند و به ارزشیابی نسخه بپردازد.
آثار چاپ شده

تاریخچه تحوالت و تغییرات درفش و عالمت 
دولت ایران در دورهٔ قاجاریه

موزه های ایران )با همکاری محمدحسن سمسار(
راهنمای             و  تهران  سلطنتی  ارگ  تاریخچه 

کاخ گلستان
نگاهی به نکارگری ایران در سده دهم

تاریخ ارتش ایران
با  همبستگی  در  آن  نجومی  بنیاد  و  نوروز 

تخت جمشید
مقاالت کسروی

رساله کافنامه
در پیرامون خط
گویش کرنیگان
گویش گلین قیه

چهل کسروی
تا  هجری  سیزدهم  سده  از  ایرانی  زنان  لباس 

امروز – )۱۳۳۷(
کولی و زندگی او – )۱۳۳۷(

زمین لرزه های تبریز – )۱۳۶۸(
روزنامه خاطرات شرف الدوله – )۱۳۶۸(

کتاب تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران 
)۱۳۷۶( –

مقدمه  )با  آذربایگان  مردم  درباره  جستارهایی 
دکتر محمدامین ریاحی( )۱۳۷۹(
کتاب هنر کاغذبری – )۱۳۷۹(

مقاله دریای نور در دانشنامه ایرانیکا
مقاله چرتکه در دانشنامه ایرانیکا

بیماری،  ماه ها  از  پس   ،۱۳۷۹ دی   ۲۸ در  وی 
براثر از کارافتادگی کلیه، در تهران درگذشت و در 
بهشت زهرا در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.
بزرگداشتی  مراسم  در  وی،  درگذشت  از  پس 
که در روزهای چهارم و پنجم خرداد ماه ۱۳۸۰ 
در محّل خانه قدیمی و بازسازی شده “الله ای ها” 
نام  به  خانه  این  گردید،  برگزار  تبریز  در  واقع 
یحیی  فرهنگی  و  تاریخی  پژوهش های  “دفتر 
بیش  شامل  که  او  کتابخانه  و  شد،  نامیده  ذکاء” 
دوره های  زیادی  تعداد  و  کتاب  هزار  چهار  از 
رشته های  در  فرهنگی  و  علمی  مجالت  مختلف 
این  در  می شد  زبان شناسی  و  هنر،  ادب،  تاریخ، 

خانه جای گرفت.
محمد فرج پور باسمنجی

از مشکالت  یکی  کرد:  اظهار  منیری فر  حسین 
موجود در تبریز بحث تامین مصالح ساختمانی و 
آسفالت با کیفیت است. هیچ معدنی برای تامین 
و  ندارد  تبریز  وجود  نزدیکی  شهر  در  مصالح 
همین موضوع باعث افزایش هزینه برای مجموعه 
می شود. مکاتبات و رایزنی برای خرید یک معدن 
با  تا  انجام شده است  در محدوده شهر صوفیان 
بهره برداری از این معدن، آسفالت و مصالح یک 
مهم ترین  که  تامین شود چرا  کیفیت  با  و  دست 
است.  آن  سنگی  مصالح  آسفالت،  کیفیت  معیار 
در  اقتصادی  صرفه جویی  باعث  معدن  خرید 
مجموعه شهرداری تبریز و باعث افزایش کیفیت 

مصالح مصرفی می شود.
تبریز  شهرداری  عمران  سازمان  مدیرعامل 
آزمایشگاه  با  تفاهم نامه ای  عقد  از  همچنین 
مکانیک خاک استان در راستای راه اندازی مرکز 
داد.  خبر  آتی  ماه  یک  تا  آسفالت  کیفی  کنترل 
تولیدی  محصوالت  کیفیت  ارتقای  راستای  در 
سازمان عمران به خصوص آسفالت، تفاهم نامه ای 
اعتبار ۵۰۰  با  استان  با آزمایشگاه مکانیک خاک 

میلیون تومان منعقد کرده ایم.
وی گفت: این مرکز کنترل کیفی ظرف یک ماه 
آینده به بهره برداری رسیده و بر تمام محصوالت 
نظارت  تبریز  شهرداری  عمران  سازمان  تولیدی 
خواهند کرد. کارشناسان کیفی آزمایشگاه مکانیک 
حضور  کیفی  کنترل  مرکز  این  در  استان  خاک 
داشته و بر روند تولید آسفالت باکیفیت نظارت 

خواهند داشت. منیری فر ابراز کرد: در سفر اخیر 
به  تومان  میلیارد   ۳۵ استان،  به  جمهور  رئیس 
نظر  در  مقبره الشعرا  پروژه  برای  اوراق  صورت 
اداره کل  اختیار  در  اوراق  این  که  شده  گرفته 
فرهنگ و ارشاد اسالمی است. این مبلغ هنوز به 
پروژه فرهنگی گردشگری مقبره الشعرا تخصیص 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  اختیار  در  و  نیافته 
هنوز  مقبره الشعرا  ورودی  المان  است.  اسالمی 
طراحی و اجرا نشده و سازه آن نیاز به نورپردازی 
دارد که با تخصیص این اعتبار، کل نواقص پروژه 
مذکور تکمیل می شود. سازمان عمران شهرداری 
تبریز صفه شمالی مقبره الشعرا را به طول هشت 
هزار متر کف سازی کرده و در ذیل آن دو طبقه 
نیز  فرهنگی  مراکز  احداث  برای  فلزی  اسکلت 
ساخته است. مدیرعامل سازمان عمران شهرداری 
تومانی  میلیارد   ۳۵ اعتبار  اگر  داشت:  بیان  تبریز 
پروژه  نواقص  تزریق شود،  پروژه  این  به  دولتی 

رفع و اقدامات بیشتری انجام می گیرد.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز گفت: 
زمین های  خام فروشی  از  جلوگیری  راستای  در 
ارزان قیمت،  مسکن  تولید  به  و کمک  شهرداری 
در  مسکن  قرارگاه  قالب  در  مسکونی  واحد   ۵۰

سال آینده احداث می شود.
مسکونی  واحد   ۲۸ برای  کرد:  اضافه  منیری فر 
نیز  واحدها  دیگر  و  اخذ شده  پروانه ساختمانی 
در دست اقدام است که مصمم هستیم سال آتی 

۵۰ واحد مسکونی را احداث و تحویل دهیم.

آیین رونمایی از یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد مرند
*محمدرضا فیروزی -مرند:

گمنام  شهدای  تدفین   سالگرد  سومین  در 
حضور  با  مرند  شهرستان  آزاد  دانشگاه   در 
 ، مرند  جمعه  امام  نعمت زاده  حجت االسالم 
ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  عباسی  آقای  
دانشگاه  رئیس  رنجبران  آرش  مرند،  شهرستان 
مدیران و  و  آذربایجان شرقی  استان  اسالمی  آزاد 
روئسای ادارات و فرماندهان ناحیه سپاه، نیروی 
اساتید و پرسنل   انتظامی، ارتش شهرستان مرند، 
در  مرند   شهرستان  دانشگاههای  دانشجویان  و 

دانشگاه آزاد برگزار شد.
تدفین  سالگرد  سومین  مراسم  برگزاری  طی 
شهدای گمنام ، آیین رونمایی از یادمان شهدای 

گمنام دانشگاه آزاد مرند نیز انجام گرفت .
آزاد  دانشگاه  رئیس  صادقی  محمدحسین 
اسالمی واحد مرند در این مراسم گفت : دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد مرند میزبان دو شهید واالمقام 
که  است  بزرگی  افتخار  و  بوده  مقدس  دفاع 
یادمان شهدای گمنام واحد مرند قرارگاه فرهنگی 

شهرستان مرند شده است.
به  اشاره  با  هم  مرند  شهرستان  جمعه  امام 
گمنام  شهیدان  وجود  شهادت،  و  شهید  فرهنگ 
را از برکات دانشگاه عنوان کرد و ادامه داد: شهدا 
نمایندگان خدا و به تمام اعمال ما شاهد هستند 
و  تالش  ایستادگی،  یادآور  شهدا  بزرگداشت  و 

نترسیدن از دشمن است.
نعمت زاده افزود: شهدای گمنام، گمنام نیستند، 

بلکه برای همه مردم هستند و مردم با افتخار در 
تشییع مراسم شهدای گمنام شرکت می کنند.

اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  رنجبران  همچنین 
استان آذربایجان شرقی هم به یوم اهلل های دی ماه 
و سالروز شهید سردار سلیمانی اشاره کرد و گفت 
: توجه به شهدا باید اولویت کاری تمام ادارات 
و مسئوالن قرار گیرد، به خصوص مراکز علمی و 
دانشگاهی که نیاز جدی به یاد و خاطره و زنده 

نگه داشتن شهدا دارند.
معظم  مقام  فرمایش  به  توجه  و  تأکید  با  وی  
دانایی  و  بصیرت  افزود:  بصیرت  درباره  رهبری 
مسیر  آگاهی  بدون  ایمان  و  ایمان  بدون  علم 
نادرست و اشتباهی است، زمانی کشتی به مسیر 
با  توأم  دانایی  که  شد  خواهد  هدایت  درست 
ایمان باشد و درس آموزی از شهدا مسیر بصیرت 
مقام  دارای  شهدا  چراکه  است؛  بوده  آگاهی  و 
اخالص هستند که جان و مال خود را در راه خدا 
برای اسالم و انقالب و مردم هدیه کردند و این 

نتیجه اخالص و ایمان شهداست.
اتفاقات  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان  به 
دشمنان  گفت:  و  کرد  اشاره  اخیر  اغتشاشات  و 
به برخی مشکالت مردم موج سواری می کنند؛ اما 
مردم غیور ایران اسالمی پاسخ خوبی به دشمنان 
و  به سهم  باید  هرکدام  مسئوالن کشور  و  دادند 
حوزه خود برای برطرف کردن مشکالت تالش 
نظام  اعتالی  و  مردم  به  خدمت  هدف  و  کنند 

جمهوری اسالمی است.

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 ۶۷۳۲  -  برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۴۴۴۸ - ۱۱ /۱۴۰۱/۱۰   هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  
حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض  آقای مهدی اصغری عبیری      فرزند   اصغر   بشماره 
شناسنامه   ۳۲۹۹   صادره از  تبریز   در ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت  ۲۸۳۱/۵۹  متر مربع به پالک 
۹۴۴  فرعی از   ۱۵   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک ۱۵  اصلی  واقع در  شوردرق    بخش   ۱۶   
تبریز خریداری از مالک رسمی     آقای اصغر محسنی  و شرکاء  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 : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۷ /۱۴۰۱/۱۱

محرم کنعانی  - رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کالن سامان به شماره ثبت 
۹۳۳۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۵۲۶۰۱ در ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ در محل 
شهرک شهید صیاد شیرازی آپارتمان های شهید ثانی فام )بهزیستی( بلوک ۴ راه پله اول طبقه 
میشود در  تعاونی دعوت  اعضاء شرکت  کلیه  از  میشود.  برگزار  دفتر شرکت  یک واحد یک 

ساعت مقرر حضور بهم رسانند.
*دستور جلسه:

۱-گزارش هیات تصفیه
۲- تصویب بیالن های مالی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

۳- انتخاب هیات تصفیه
۴-مدت زمان هیات تصفیه به مدت یکسال

۵- مکان هیات تصفیه
۶- حق الزحمه و حق الجلسه و ایاب و ذهاب هیات تصفیه

۷-تصویب تعیین تغییر نام قراردادها
نمایند  اعزام  را  خود  وکیل  عمومی  مجمع  در  برای حضور  دارند  قصد  که  ۱-افرادی  تذکر 
میبایست از ساعت ۱۰ الی ۱۲ از تاریخ انتشار تا مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ وکیل و موکل توام در دفتر 
تعاونی حضور یافته و ورق حضور در مجمع را به نام وکیل در حضور هیات مدیره و بازرس 

دریافت دارند توضیح اینکه به وکالتنامه های غیر رسمی ترتیب اثر نخواهد شد. 
میتوانند  میباشند  تصفیه شرکت  هیات  داوطلبی در سمت  به  مند  که عالقه  افرادی  تذکر ۲- 
حداکثر تا یک هفته بعد از انتشار آگهی فرم های مربوط را تکمیل و مدارک خود را به شرکت 

تعاونی تحویل نمایند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی مسکن کالن سامان

هیات تصفیه شرکت تعاونی مسکن کالن سامان

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 ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۴۱۹۴ – ۰۳ /۱۴۰۱/۱۰   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض  خانم  الهام علیقلی زاده      فرزند   حسن   بشماره شناسنامه   ۲۹۳۳۸   صادره از  مرند   در ششدانگ یک قطعه 
باغ  به مساحت  ۱۶۰۲/۷۲  متر مربع به پالک ۱۱۰۶۵  فرعی از   ۴۹   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک ۹۱۴  فرعی از ۴۹   اصلی  واقع در دیزجیکان    بخش   ۱۵   
تبریز خریداری از مالک رسمی     آقای رضا پورشکر  و شرکاء  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 : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۷ /۱۴۰۱/۱۱
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
روزنامه امین م الف ۶۷۳۳  -  برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۴۴۵۵ – ۱۱ /۱۴۰۱/۱۰   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض  آقای جلیل  اصغری عبیری      فرزند   ستار   بشماره شناسنامه   ۷۷۳۵۵   صادره از  
تبریز   در ششدانگ یک قطعه باغ  به مساحت  ۱۸۴۱/۷۲  متر مربع به پالک ۹۴۵  فرعی از   ۱۵   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک ۱۵  اصلی  واقع در  شوردرق    
بخش   ۱۶   تبریز خریداری از مالک رسمی     آقای اصغر محسنی  و شرکاء  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 : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱- تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۷ /۱۴۰۱/۱۱
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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 ۱۴۰۱۶۰۳۰۴۰۰۵۰۰۴۲۰۰ – ۰۳ /۱۴۰۱/۱۰   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض  خانم  زهرا  علیقلی زاده      فرزند   حسن   بشماره شناسنامه   ۱۲۹۶   صادره از  مرند   در ششدانگ یک قطعه 
باغ  به مساحت  ۱۵۴۱/۱۸  متر مربع به پالک ۱۱۰۶۴  فرعی از   ۴۹   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک ۹۱۴  فرعی از ۴۹   اصلی  واقع در دیزجیکان    بخش   ۱۵   
تبریز خریداری از مالک رسمی     آقای رضا پورشکر  و شرکاء  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 
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محرم کنعانی  – رئیس ثبت اسناد و امالک مرند


