
»» مدیرکل میراث فرهنگى و گردشگرى آذربایجان شرقى گفت: پس از ارزیابى هاى رئیس بخش آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانى 
صنایع دستى، مبنى بر انتخاب تبریز به عنوان پایتخت جهانى فرش، تالش مى کنیم که این امر هر چه سریع تر محقق شود.
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کارشناس مسوول زیستگاه هاى اداره کل حفاظت 
محیط زیست آذربایجان غربى گفت: طرح تثبیت 
شن هاى روان در 400 هکتار از عرصه پارك ملى 
دریاچــه ارومیه در منطقه «جبل کندى» در حال 

اجرا است.
حجت جبارى بــا اعالم این خبر افزود: این طرح 
جزو طرح هاى مصوب ســتاد ملى احیاى دریاچه 

ارومیه است.
 وى اظهــار کرد: با ادامه بحــران دریاچه ارومیه 
و افزایش پســروى آب، عرصه بیشترى از بستر 
دریاچه خشــک و در معرض فرسایش بادى قرار 

گرفته اســت، یکى از این مناطــق که به عنوان 
مهم تریــن کانون ریزگرد داخــل دریاچه ارومیه 
شناســایى شــده محدوده 2000 هکتارى بستر 
خشــک دریاچه ارومیه بوده که در محور ارومیه، 
سلماس در نزدیکى روســتاى جبل کندى واقع 

است.
وى افزود: در این منطقه حرکت شــن هاى روان 
و گرد و غبار ناشــى از وزش باد روستاها، اراضى 
کشــاورزى و شــهرك صنعتى فاز 3 ارومیه را با 
تهدید مواجه کرده اســت. جبارى اظهار کرد: بر 
اساس مصوبه ســتاد ملى احیاى دریاچه ارومیه 

براى کنترل ریزگردها و تثبیت شــن هاى روان 
در این منطقه دو پروژه تعریف شــده است که از 
محل اعتبارات سال 93 احیاى دریاچه ارومیه در 
دست اجرا است. وى افزود: اگر چه مساحت کانون 
ریزگرد در این منطقه 2000 هکتار است، اما این 
طرح در فاز اول در یک محدوده 400 هکتارى در 
ابعاد 8 کیلومتر طول (به موازات مرز دریاچه ارومیه) 
و به عمق 500 متر شــروع شده است که از این 
عرصه 350 هکتار به کاشت نهال گز و 50 هکتار 

به کاشت نهال قره داغ اختصاص یافته است.

وى با اشاره به تاسیسات فاضالب روستایى اظهار 
کرد: مطالعات فاضالب 55 روســتا انجام گرفته 
است و فاضالب روستاى کندوان به بهره بردارى 
رسیده است و روستاى لیقوان نیز در آینده نزدیک 
بهره بردارى خواهد رســید پروژه فاضالب بقیه 
روســتاها نیز با توجه به بودجه سازمان با اولویت 

اجرا خواهد شد.
مدیرعامل آب و فاضالب روستایى استان میزان 
بودجه اى که شرکت براى بحران آب در نظر گرفته 
است گفت: بودجه مشــخصى در این خصوص 
وجود ندارد و شــرکت نسبت به درآمد موجود در 
بخش اطالع رسانى در خصوص مصرف بهینه آب 

در بخش هاى مختلف هزینه مى کند.
صمدنژاد بــا ابراز تاســف در خصوص فرهنگ 
نادرست مصرف آب در جامعه گفت: وجود منابع 
آبى پایان ناپذیر در ذهن مردم باورى غلط اســت 
که متاســفانه ریشه تاریخى دارد با شرایط حاضر 
و تغییر اقلیم و خوشکسالى هاى مختلف منابع ابى 
را محدود کرده است که اگر صرفه جویى به عمل 

نیاید حتما با مشکل مواجه خواهیم شد.
وى افزود: در فصل تابستان برخى روستائیان براى 
آبیارى مزارع و آب شرب احشام نیز از آب آبیارى 

استفاده مى شود که این امر صحیح نیست.
وى تأکید کرد: در روستاها هزینه پرداختى آب به 
حدى پایین اســت که حتى هزینه ارسال قبض 
را نیز شــامل نمى شود، به همین منظور عالوه بر 
برنامه هــاى قبلى باید به راهکارهاى جدیدى نیز 
دست پیدا کنیم تا این میزان مصرف آب کنترل 
شود. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شهرى 
آذربایجان شــرقى نیز در این جلســه اظهار کرد: 
شرکت آب و فاضالب استان در حال حاضر به 58 
شهر ارائه خدمات مى دهد و تعداد جمعیت تحت 
پوشش اســتان دو میلیون و 880 هزار نفر بودن 
و میزان بهرمندى این شــهرها از آب شرب صد 

در صد مى باشد.
علیرضا ایمانلو میزان توسعه شبکه آب را در استان 

124 کیلومتر اعالم کرد و افزود: در طول ســال 
گذشته 112 کیلومتر اصالح شبکه انجام گرفته 
اســت و 16 حلقه چاه حفر و تعــداد 9 حلقه چاه 

تجهیز شده است.
وى با اشــاره به تامین آب پروژه مسکن مهر نیز 
گفت: آب و فاضالب اســتان در راستاى اهداف 
طرح ملى مســکن مهر 85 پروژه در 38 شــهر 
استان شروع کرده اســت و در 36 شهر عملیات 
آبرسانى را تکمیل کرده است و بقیه نیز در دست 

اجرا مى باشد. 
وى درخصوص میزان بودجه و خدمات شــرکت 
آب و فاضالب شهرى را در بحث اصالح الگوى 
مصرف گفت: در این خصوص بودجه مشخصى 
نداریم نســبت به درآمــد در بخش هاى مختلف 
همچون تهیه گــزارش و برنامه هاى تلوزیونى و 
رادیوئى با هــدف آگاهى از مراحل تامین و تولید 
آب و نهادینه کردن فرهنگ صحیح مصرف آن، 
برگزارى همایش هاى استانى و شهرستانى، تبلیغ 
پیام هاى صرفه جویى از طریق رسانه هاى مختلف 
و محیط شهرى کار مى کنیم و الزم به ذکر است 
در بحث اطالع رســانى عنوان برتر را در کشــور 
فاطمه گرامى داریم. 

 فرزین حق پرست در گفت  وگو با خبرنگاران اظهار داشت: تالش بسیار زیادى 
از سوى معاونت محترم صنایع دستى سازمان و نیز این اداره کل در جلب نظر 
هیأت رئیسه آسیا و اقیانوسیه اتحادیه جهانى صنایع دستى براى سفر به تبریز 
و بررســى وضعیت هنر فرش در این شهر صورت گرفت که به لطف خداوند 

این امر محقق شد. 
وى افزود: آنچه واضح است اینکه خانم غدا حجاوى در مدت اقامتش در تبریز 
و پس از بازدید از کارگاه هاى فرش دســتباف و نفیس تبریز با اظهار شگفتى 
از ذوق و هنر به کار رفته در این فرش ها آنها را در ظرافت و زیبایى به تابلوى 
نقاشى تشبیه کرد و خاطرنشان نمود که هرگز در فرش هاى دیگر چنین ظرافت 
و زیبایى منحصر به فردى را ندیده اســت و قطعا این موارد را در راى خود در 

انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانى فرش اعمال خواهد کرد.
وى خاطرنشان کرد: با توجه به رسالت اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى، تالشى همه جانبه در این اداره کل صورت گرفت تا فرش تبریز، 
این نماد هنر و فرهنگ آذربایجان شایسته نام و آوازه اش به نمایندگان اتحادیه 
جهانى صنایع دســتى شناسانده شود و به یارى خداوند و تالش همکارانم به 
بهترین شکل ممکن این کار انجام پذیرفت. حق پرست یادآور شد: در صورت 
انتخاب تبریز به عنوان شهر جهانى فرش در سال 2015 فرصت بسیار مناسبى 
فراهم خواهد شد تا صنایع دستى دیگر استان نیز در کنار فرش در معرض دید 
جهانیان قرار گیرد و در این زمینه اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 

گردشگرى آذربایجان شرقى از هیچ کوششى فرو گذار نخواهد کرد.

مدیرکل میراث فرهنگى و گردشگرى آذربایجان شرقى خبر داد

تالش براى ثبت تبریز 
به عنوان پایتخت جهانى فرش
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مدیرعامل شرکت آب منطقه اى آذربایجان شرقى در نشست خبرى مدیران آب 
اســتان با ابراز ناراحتى از مصرف نادرست آب شرب گفت: مصرف نادرست آب 

تعادل چرخه آب را بهم مى زند.
به گزارش خبرنگار سرخاب غالم رضا هاشمى اظهار کرد: آب در چرخه طبیعت 
عدد ثابتى دارد و میزان آن مشخص است باید بدانیم مصرف نادرست آن چرخه 

آب را بهم مى ریزد.
 وى با اشــاره به عالئم بالینى بحران آب گفت: خشــکى دریاچه ارومیه و شور 
شدن تدریجى آب هاى زیرزمینى، افزایش جمعیت و تبع آن افزایش مصرف آب، 
افزایش بهداشت، کاهش بارش هاى موثر، و خوشکسالى و تغییر اقلیم و.. همه 

عالئم بالینى هستند که نشانه بحران آبى را به ما مى دهند.
وى در تشــریح بحران آب گفت: بحران یعنى بهم خوردن عرضه و تقاضا که 
نیازمند مدیریت سریع مى باشد وقتى مصرف آب به دالیل مختلف افزایش مى یابد 

تعادل بین عرضه و و تقاضا از بین مى رود.
مدیرعامل شــرکت اب منطقه اى استان با بیان اینکه باید مدیریت آب اصالح 
شــود ادامه داد: براى اصالح مصرف در منابع انرژى مثل گازف دولت سوبسید 
آن را برمى دارد تا گاز بهینه مصرف شــود اما در بخش آب چنین نگرشــى به 

وجود نیامده است.
هاشمى در ادامه با اشاره به پروژه احیاى دریاچه ارومیه گفت: با تالش مسئولین 
امر حالت تثبیت براى آرمیتا اتفاق افتاده اســت تراز آب نیز پایین نرفته اســت 

کانال هاى غیر مجاز برچیده شده است و عزم دولت در خصوص احیاى دریاچه 
ارومیه واقعا خوب است.

وى ادامه داد: انتقال آب پســاب شهرى به دریاچه ارومیه، اجراى فاز دوم تسویه 
خانه براى انتقال فاضالب آن به دریاچه از اقدامات شایسته دولت در بحث احیاى 

دریاچه اورمیه مى باشد.
وى در پاسخ سئوالى مبنى بر عملکرد شرکت در بحث بحران آب گفت: برگزارى 
کالس هاى آموزشى براى کشــاورزان، اجراى طرح داناب در مقطع دبیرستان 
توســط اداره آموزش پرورش، اجراى برنامه هایى با موضوع آگاهى از منابع آب 
و اصالح الگوى مصرف از اقداماتى است که شروع شده و در حال انجام مى باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایى استان نیز در این جلسه اعالم آمار دو 
هزارو 713 روستاى استان، گفت: از این میزان، هزارو نهصد تعداد آن باالى 20 

خانوار بوده و مابقى زیر 20 خانوار مى باشد.
على صمدنژاد میزان بهره مندى روستاهاى استان را از آب شرب باالى متوسط 
کشورى عنوان کرد و افزود: دوهزارو 188 روستا داراى تاسیسات آب مى باشند و 

شاخص بهره مندى روستاییان استان از آب شرب 79,5 درصد مى باشد.
وى از افتتاح تاسیسات آب 20 روستاى باالى بیست خانوار در هفته دولت سال 
جارى خبر داد و گفت: در حال حاضر 40 مجتمع آبرسانى در دست احداث داریم 
با بهره بردارى از آنها کمبود آب روستاهاى باالى بیست خانوار جبران خواهد شد.

مصرف نادرست، تعادل چرخه آب را بهم مى زند
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شهر

زمینه هاى تحقق اهداف 
سند چشم انداز

قدس متعلق به مسلمین است و باید به آنان برگردد.

 امام خمینى(ره)  

فلسطین به فلسطینى ها برخواهد گشت.
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استان

اداره روستاها به شکل سنتى 
دیگر جوابگو نیست 

جناب آقاى مهدى تهرانچى
در گذشت برادر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند 

متعال رحمت الهى براى آن مرحوم و صبر براى بازماندگان را مسئلت داریم. 
کریم زینتى - سعید رضى منش - محمدرضا امیرى پور - بهزاد ولى زاده - حسین اقبالى 

تسلیت
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افزایش هشت درصدى صادرات محصوالت کشاورزى آذربایجان شرقى
معــاون برنامه ریــزى و امــور اقتصادى 
سازمان جهادکشــاورزى آذربایجان شرقى از 
افزایش هشت درصدى صادرات محصوالت 
کشاورزى استان در ســه ماهه اول سال 94 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. 
اکبر فتحى در جلسه تنظیم بازار سازمان 
محصوالت کشــاورزى را به شــش دسته از 
نظر مبادله اى و غیر مبادله اى تقســیم کرد و 
گفت: دسته اول محصوالت مبادله اى وارداتى 
رقیب تولید داخلى، دســته دوم محصوالت 
مبادله اى تولیدى با هدف صادرات دسته سوم 
محصوالت مبادلــه اى صادراتى مازاد بر نیاز 
داخلى، دسته چهارم محصوالت غیرمبادله اى 
با هدف مصرف داخلى دسته پنجم محصوالت 
غیرمبادلــه اى با تولید داخلى صفر و دســته 
ششــم محصوالت مبادله اى وارداتى با تولید 
داخلى صفر مى باشــند که صادرات اســتان 
آذربایجان شرقى شامل دسته هاى دوم و سوم 
بوده که توانسته اســت سهم 13 درصدى از 
صادرات غیر نفتى استان را به خود اختصاص 
دهد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 

قبل دو درصد رشد داشته است.
وى با بیان اینکه صادرات بخش کشاورزى 
اســتان 4,2 درصد صادرات بخش کشاورزى 
کشــور را به خود اختصاص داده است، افزود: 
ارزش صادرات محصوالت کشاورزى استان 
در سه ماهه اول سال جارى 60 میلیون دالر 
و مقصد کاالهاى صادراتى استان 65 کشور از 
جمله روسیه، امارات، اسپانیا، ارمنستان، ترکیه و 

مصر مى باشد. 
معاون برنامه ریزى و امور اقتصادى سازمان 
جهاد کشاورزي استان با بیان اینکه صادرات 
به کشورهاى بزرگى همچون روسیه نیازمند 
فراهم شدن زیرساخت ها مى باشد گفت: براى 
صادرات، زیر ساخت هایى الزم است و بخش 

کشاورزى هم از این امر مستثنى نیست. 
وى با اشــاره به اهمیت برنامه ریزى هاى 
انجام شــده در وزارت جهادکشــاورزى براى 
صادرات محصوالت کشــاورزى به روسیه، 
افزود: برخى کشــورها از تعرفــه وارداتى به 
روسیه معاف هســتند و واردکنندگان کاال به 
روسیه در کشورهاى طرف قرارداد با این کشور 

از پرداخــت تعرفه وارداتى معافند در حالى که 
صادرکنندگان آذربایجان شرقى باید تعرفه 20 
درصدى براى واردات کاال به روسیه پرداخت 
کنند و این موضوع موجــب افزایش هزینه  

صادراتى آنان مى شود. 
فتحى با بیان اینکه جمهورى آذربایجان از 
جمله کشورهایى که از پرداخت تعرفه واردات 
به کشور روسیه معاف است، ادامه داد: به همین 
دلیل برخى از صادرکنندگان کشورمان براى 
بهره مندى از این موضوع کاالى موردنظرشان 
را به آذربایجان مى برند و از آنجا به روسیه صادر 

مى کنند. 
معــاون امــور برنامه ریــزى و اقتصادى 
سازمان جهادکشــاورزى استان با بیان اینکه 
آذربایجان شرقى آمادگى دارد برخى محصوالت 
مازاد بر مصرف کشــاورزى از قبیل کشمش، 
مرغ، سیب، سیب زمینى، پیاز، سبزى، صیفى و 
میوه جات را به روسیه صادر کند، افزود: تاکنون 
اقداماتى در این زمینه انجام شــده، اما باز هم 
ظرفیت در رابطه با صادرات این محصوالت 

وجود دارد و باید روى این مسأله کار کرد.
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آزادى هشت نفر از زندانیان جرایم غیر نقدى در منطقه آزاد ارس
با تعهد خیرین منطقه آزاد ارس و شهرستان 
جلفا هشت نفر از محکومان مالى این منطقه 

آزاد شدند.
در مراســمى که به منظــور کمک به آزاد 
سازى زندانیان جرایم غیرعمد در جلفا برگزار 
شــد، با کمک مالى دو میلیارد و 750 میلیون 
ریالى امکان آزادى هشت نفر از محکومان مالى 

فراهم شد.
رئیس دادگســترى شهرستان جلفا در این 
آئین گفت: با مشــارکت خیرین تعــدادى از 

زندانیان جرایم مالى به آغوش گرم خانواده هاى 
خود باز مى گردند.

على پارسا افزود: مقرر شد مبلغ قابل توجهى 
نیز از طرف ستاد دیه استان مساعدت شود که 
در این صورت عالوه بر آزادى زندانیان یاد شده 
مشــکل 10 نفر دیگر از افــرادى که به دلیل 
مسائل مالى در شــرف بازداشت هستند حل 

مى شود.
وى اظهار کرد: زندانى شدن تبعات متعدد 
فرهنگى و اجتماعى دارد و رویکرد دســتگاه 

قضائى کاهش ورودى به زندان به ویژه براى 
جرائم غیر عمد مى باشد.

بر اســاس این گزارش؛ سال گذشته نیز به 
همت خیرین نوع دوســت 50 نفر از زندانیان 

جرایم غیرعمد آزاد شدند.
در این آیین که به همت اداره دادگســترى 
شهرستان جلفا برگزار شد، مسؤلین و سرمایه 
گــذاران منطقه آزاد ارس و شهرســتان جلفا، 
مدیرکل زندان ها و رئیس ســتاد دیه اســتان 

آذربایجان شرقى نیز حضور داشتند.

گرگ ها 20 راس گوسفند را در ملکان کشته و زخمى کردند
گرگ ها با حمله به گله اى در روستاى 
آروق ملکان 20 راس گوسفند را کشته و 

زخمى کردند.
گرگ ها، 10 راس گوســفند را در این 

روســتا دریدند و 10 راس گوسفند را نیز 
زخمى کردند.

تاکنون سابقه نداشــته است در این 
فصل از سال گرگ ها به نزدیکترین روستا 

به مرکز شهر حمله کنند!. 
بر اساس این گزارش، روستاى آروق 
در سه کیلومترى شهر ملکان واقع شده 

است.
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اجراى طرح نظارتى ویژه بازار لوازم التحریر
معاون نظارت و بازرســى سازمان صنعت 
معدن وتجارت استان اعالم کرد: با توجه به در 
پیش بودن فصل تدارك و تامین نوشت افزار 
براى سال تحصیلى جدید و به منظور اعمال 
نظارت هاى پیشگیرانه در این خصوص، طرح 
نظارتى ویژه اى از پانزدهم تیر ماه تا پانزدهم 
فروردین ماه در دو محور نظارت بر تامین اقالم 
دانش آموزشــى و نظارت بر شبکه توزیع در 

سراسر استان عملیاتى مى شود. 
اسماعیل عطاپور در گفت وگو با خبرنگاران 
افزود: شناسایى و بررسى عملکرد واحدهاى 

تامین کننــده دفاتر دانش آموزى اســتان از 
لحاظ میزان تامین کاال، کنترل تصادفى تعداد 
اوراق دفاتــر و تطابق آن با روى جلد، نظارت 
بر صدور و ارائه صورتحســاب معتبر توسط 
واحدهاى تامین کننده نوشت افزار، نظارت و 
کنترل حراج هاى فصلى و تخفیفات اعمالى 
در ایــن خصوص، نظارت بــر رعایت قیمت 
مصرف کننده درج شده در پشت دفاتر و... از 
اولویت هاى مهم طرح نظارتى مذکور بوده و 
رسیدگى به گزارشات مردمى در این خصوص 

نیز با سرعت و دقت تمام انجام مى شود.

عطاپو راز شــهروندان خواست، درصورت 
مشــاهده هرگونه تخلف احتمالــى از جمله 
فروش اجبــارى، گرانفروشــى، و....مراتب را 
از طریق ســامانه 124 اطالع رسانى به این 

سازمان اطالع رسانى کنند.
وى همچنین از کلیه عمده فروشان و خرده 
فروشان و دست اندرکاران تامین و توزیع لوازم 
التحریر و نوشت افزار درخواست کرد، نسبت به 
رعایت قوانین نظام صنفى و قانون حمایت از 

حقوق مصرف کنندگان اهتمام بورزند.
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اداره روستاها به شکل سنتى دیگر جوابگو نیست 

معاون عمرانى استاندار آذربایجان شرقى 
گفت: با توجه به تغییر و تحوالت به وجود 
آمده در جوامع، دیگر اداره روستاها به شکل 

سنتى جوابگوى نیازهاى روستاییان نیست.
محمدصــادق پورمهدى به مناســبت 
روز شــهردارى و دهیــارى در گفت و گو 
با خبرنگاران اظهــار کرد: ایجاد دهیارى ها 
نخستین قدم براى به روز کردن ارایه خدمات 

در روستاها است.
وى با اشاره به سکونت بیش از 30 درصد 
مردم استان در روستاها گفت: امروز باید به 
فکر تغییر دیدگاه هــا و عملکردهایمان در 
روستا ها باشیم چرا که نیازها و درخواست هاى 
جدیدى در روستا ها به وجود آمده است که 

باید براى آنها پاسخ مناسب اندیشیده شود. 
وى از فعالیت 1708 دهیارى در سطح استان 
خبر داد و خاطر نشان کرد: دولت اعتبارات 
قابل توجهى را از محل ارزش افزوده براى 
دهیارى ها در نظر گرفته است و امیدواریم 

این روند با قدرت ادامه داشته باشد.
معاون عمرانى استاندار آذربایجان شرقى 
گفت: سیاســت دولت حمایــت از فعالیت 
دهیارى ها اســت و در این راســتا تقویت 
ایــن مجموعه هــا در دســتور کار ما قرار 
دارد. دهیارى ها امروز توانســته اند مدیریت 
منسجمى را در روســتاها ایجاد کنند و ما 
مصمم هســتیم تا حمایت کاملى را از آنها 

داشته باشیم.

پورمهدى، با اشاره به خدمات زیربنایى 
صورت گرفته در روســتاها، افزود: دولت در 
زمینه بهداشت و درمان و ارائه خدمات اولیه 
از قبیل آب، برق، تلفن و... در روستا ها موفق 

عمل کرده است.
وى گفت: طى ســال گذشته در زمینه 
راه هاى روســتایى اقدامات قابل توجهى از 
جمله آسفالت و روســازى 250 کیلومتر از 

راه هاى روستایى انجام شده است.
وى بــا تاکید بر ضــرورت برنامه ریزى 
منســجم براى امــرار معــاش و زندگى 
روســتاییان گفت: تعریف شغل هاى جدید 
براى روســتاییان امروز از ضروریات انکار 

ناپذیر است.

کلنگ زنى مرحله سوم احداث جاده مرند- جلفا 
مدیرعامل منطقه آزاد تجارى صنعتى 
ارس در آئیــن کلنگ زنى پروژه احداث 
باند دوم محور جلفــا مرند (قطعه ب ) 
ایجاد و گسترش زیرساخت هاى جاده اى 
را از الزامات توســعه منطقه آزاد ارس 

عنوان کرد.
محسن خادم عرب باغى در این آئین 
با اشــاره به حجم باالى تردد سرمایه 
گذاران و گردشــگران در طول سال به 
منطقه آزاد ارس و جوابگو نبودن جاده 
فعلــى، بر ضرورت تســریع در احداث 

زیرساخت ها تاکید کرد.
 وى گفت: طبق توافق با وزارت راه 
و شهرسازى، سهم سازمان منطقه آزاد 
ارس از اجراى پروژه بزرگراه مرند- جلفا 
30 کیلومتر بوده که تاکنون 11 کیلومتر 
آن به اتمام رسیده و 11 کیلومتر دوم نیز 

در حال احداث مى باشد.
عرب باغى افزود: درحال حاضر 11 
کیلومتر دوم از پلیس راه هادیشــهر تا 
تونل دره دیز در دست اجراست و مرحله 
پایانى عملیات اجرایى هشت کیلومتر 
باقى مانــده که امروز کلنگ احداث آن 
به زمین زده شــد( حد فاصل تونل دره 
دیز تا قره تپه) نیز تا 24 ماه آینده زیر بار 

ترافیک مى رود.
حسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا 
در مجلس شــوراى اسالمى نیز در این 
مراسم با بیان اینکه باید بهره بردارى از 
پروژه هاى عمرانى و زیربنایى در چندین 
فاز انجام مى شود، گفت: فازبندى احداث 
محور جلفــا مرند باعث شــده هم در 
تخصیص اعتبار مشکل خاصى بوجود 
نیامده و وضعیت ترافیکى جاده نیز بهبود 

یابد.

وى همچنین با اشاره به کاهش آمار 
تصادفات در ایام تعطیــالت نوروز در 
این محور گفــت: على رغم حجم انبوه 
مســافران در ایام نوروز که جاده جلفا 
مرند را به پرتردد ترین جاده استان تبدیل 
کرده بود، این محور یکى از کم حادثه 

خیز ترین مسیرهاى استان بود.
حســن نژاد افزود: با زیر بار ترافیک 
قرار دادن 20 کیلومتــر از باند دوم این 
محور حادثه خیز از طــرف مرند و 11 
کیلومتر از طرف جلفا، این مهم محقق 
شده و مسافران منطقه آزاد ارس با امنیت 

بیشترى به منطقه سفر کرده اند.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس 
شــوراى اســالمى احداث فرودگاه در 
منطقــه آزاد ارس را جــزو الزامات این 
منطقه برشــمرد و گفت: انتظار مردم و 
مسووالن منطقه از دولت تدبیر و امید 
تخصیص بودجه کافى بــراى احداث 
فرودگاه منطقه از محل منابع ملى است.

کرمى، فرماندار شهرستان مرند نیز 
در این مراســم گفت: یکــى از اهداف 
دولــت تدبیر و امید احــداث و تکمیل 
طرح هاى مهم و زیربنایى براى توسعه 
اقتصاد ورونق تجارت است که در این 
راستا محورهاى ترانزیتى مرند- جلفا با 
هدف ایجاد امنیت براى سرمایه گذاران 
و همچنین جذب سرمایه گذاران درحال 

اجرا مى باشد.
وى بــا تاکید بر ضرورت اســتفاده 
شهرستان مرند از امکانات و فرصت هاى 
منطقه آزاد ارس گفت: براى استفاده از 
فرصت هاى منطقه آزاد باید سیســتم 
حمل و نقل ریلى و جاده اى توسعه یابد.

فرماندار شهرستان مرند با تاکید بر 

لزوم ســرعت و دقت در اجراى بزرگراه 
مرنــد- جلفا، به اقدامــات و همکارى 
دستگاه هاى اجرایى گفت: بزرگراه مرند 
- جلفا براى رونق اقتصاد اســتان مهم 
است چون منطقه آزاد ارس نقش مهمى 
در کمک به اقتصاد ملــى دارد، تامین 
نیازهــاى زیربنایــى از اهمیت فراوانى 

برخوردار است.
صدیقیــان، معاون فنــى و عمرانى 
ســازمان منطقه آزادارس نیــز در این 
مراسم با اشاره به مشخصات فنى محور 
باند دوم مجور جلفــا مرند (قطعه ب ) 
گفت: این مسیر به طول 8 کیلومتر و با 
اعتبار 121 میلیارد ریالى حد فاصل تونل 

دره دیز تا قره تپه احداث مى شود.
وى گفــت: از ابنیه هاى مهم که در 
طول این مسیر احداث خواهد شد یک 
دستگاه پل با دو دهنه به طول 20 متر 
اســت که به بروى ریل خط آهن قرار 

خواهد گرفت.
معاون فنى و عمرانــى مدت زمان 
اجــراى این پروژه را 24 ماه عنوان کرد 
و گفت: تا آخر نیمه اول سال 96 سازمان 
منطقه آزاد ارس 30 کیلومتر تعهد خود را 

با اتمام خواهد رساند.
صدیقیان همچنین گفت: در هفته 
دولت سال جارى 6 کیلومتر از این پروژه 
حد فاصل پلیس راه هادیشهر تا تونل دره 
دیز که در دست اجراست به بهره بردارى 

خواهد رسید.
الزم به ذکر است، طى مراسمى پروژه 
احداث باند دوم محور جلفا مرند (قطعه 
ب) با حضور مسئوالن سازمان منطقه 
آزاد ارس و مسئوالن شهرستان جلفا و 

مرند کلنگ زنى شد.
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راهپیمایى روز جهانى قدس؛ از یادگارهاى ماندگار امام(ره) 
فرماندار بناب گفت: راهپیمایى روز جهانى 
قدس از یادگارهاى مانــدگار امام خمینى(ره) 

است.
ولــى ا... فرج اللهى در نشســت هماهنگى 
روز جهانــى قدس شهرســتان بنــاب اظهار 
داشــت: حمایت هاى معنوى ایران اسالمى و 
آزادیخواهان جهان از مردم مظلوم فلســطین 
موجب شــده مقاومت مردم این خطه از جهان 
هر روز در راه مبارزه با رژیم نامشــروع اسرائیل 
مصمم تــر و در مقابل حمالت و تهدیدات این 

رژیم مقاوم تر باشند. 
وى اضافه کرد: با توجه به هماهنگى هاى به 
عمل آمده راهپیمایى روز جهانى قدس امسال در 
بناب از ساعت 11,30 صبح روز جمعه 19 تیرماه 
از مقابل مصالى اعظم این شهرســتان آغاز و 
راهپیمایان پس از طى مسیرهاى تعیین شده در 

مصالى اعظم این شهر اجتماع مى کنند.
 نماینــده عالى دولت در شهرســتان بناب 
سپس با بیان اینکه روز جهانى قدس به عنوان 
یکى از ماندگارترین یادگارهاى امام خمینى(ره) 
اســت؛ تصریح کرد: بنیان گذار کبیر جمهورى 
اســالمى ایران با ایده و تفکرات متعالى خود از 
ابتداى انقالب فریاد استکبارستیزى سر داده و به 
دنبال نابودى رژیم فاسد و جعلى صهیونیستى و 
آزادى قدس شریف بودند و فرمودند: «اسرائیل 
غده سرطانى اســت که باید از صحنه روزگار 

حذف شود.»
 فرج اللهى با تأکید بر اینکه روز جهانى قدس 
تنها مرتبط با ایران نیست؛ خاطرنشان کرد: مردم 
سراسر دنیا نیز همگام با ملت ایران اسالمى در 
ایــن روز نفرت و انزجار خود را از رژیم جعلى و 

غاصب صهیونیستى اعالم خواهند کرد.

 فرماندار بنــاب در ادامه ســخنان خود با 
اشاره به اینکه دشــمنان تمام این تجمعات و 
راهپیمایى هاى مردم ایران را زیر نظر داشــته 
و رصــد مى کنند؛ تصریح کــرد: مردم والیت 
مدار شهرستان بناب نیز با زبان روزه با حضور 
گسترده و با شکوه نسبت به سال هاى قبل در 
این راهپیمایى ضمن اعالم همبستگى با مردم 
مظلوم فلسطین، نفرت و انزجار خود را از رژیم 

غاصب صهیونیستى به نمایش مى گذارند.
 شهرســتان 140 هــزار نفــرى بناب در 
120 کیلومتــرى جنوب تبریز مرکز اســتان 
آذربایجان شــرقى واقع شــده و مردم موحد و 
انقالبى آن همواره یکى از پیشتازان و حاضران 
در صحنه هاى مختلف انقالب بوده و همه ساله 
برگ زرینى از حضور باشکوه، مقتدرانه و انقالبى 

را در روز جهانى قدس مى آفرینند.

ë ë

رویداد 180 فقره حادثه ناشى از مصرف گاز طبیعى در استان 
آذربایجان شرقى طى سال 93

رئیس روابط عمومى شرکت گاز استان با 
عنوان این مطلب گفت: عدم توجه به مسائل 
ایمنى از ســوى مصرف کنندگان منجر به 

حوادث ناگوار مى گردد. 
رئیس روابط عمومى شرکت گاز استان 
با اعالم اینکه حوادث ناشى از عدم رعایت 
موارد ایمنى در مصرف گاز طبیعى مربوط به 
گاز گرفتگى و انفجار و آتش سوزى است 
افزود: در سال 93 در کل استان 180 فقره 
حادثه ناشــى از عدم رعایت نکات ایمنى 
رخ داده کــه 23 فقره مربوط به حادثه گاز 
گرفتگــى و 157 فقره مربــوط به حوادث 

انفجار و آتش سوزى است. 
محمدعلى فتح الــه زاده با بیان اینکه 
متأســفانه در این حــوادث 32 نفر از هم 
استانى هاى عزیز جان خود را از دست داده 
و 52 نفر مصدوم شــده اند افزود: بیشترین 
تلفات عدم رعایت نکات ایمنى مصرف گاز 
طبیعى در استان با 25 نفر فوتى مربوط به 
گاز گرفتگى در اثر نشت گاز co در محیط 

است. 
رئیس روابط عمومى شرکت گاز استان 
اهمیت سیســتم دودکش را بسیار مهم بر 
شمرد و در تشریح علل حوادث گاز گرفتگى 
و نشت co گفت: 79 درصد حوادث ناشى 

از گاز گرفتگى مربوط به عدم نصب اصولى 
دودکــش، اســتفاده از دودکش هاى غیر 
استاندارد مســدود بوده مجارى دودکش، 
استفاده از دودکش مشترك براى چند وسیله 
گاز سوز و نشتى بعلت درزهاى ایجاد شده 
بین قطعات دودکــش و17 درصد مربوط 
به اســتفاده از وسایل گازسوز پرمصرف در 
فضاهاى کمتر از 60متر مربع بدون تهویه 
مناســب وهمچنین 4 درصد نیز استفاده از 
وسایل پخت وپزبه عنوان وسیله گرمایش 

مى باشد. 
وى در تحلیل 157 حادثه ناشى از انفجار 
و آتش سوزى گاز طبیعى در سطح استان 
گفت: 44 درصد حوادث ناشــى از انفجار و 
آتش سوزى بعلت نشت از شیلنگ گاز به 
علت پارگى وپوسیدگیونقص بست، 19درصد 
نشت گاز بعلت فقدان ترموکوبل و یا خرابى 
قطعات در وسایل گاز سوز، 12 درصد بعلت 
استفاده از وسیله گاز سوز غیراستاندارد، 11 
درصد بعلت قرار گرفتن ماده قابل اشتعال 
در مجاورت شعله آتش، 8 درصد بعلت نشت 
گاز از شــیر مصرف به دلیل عدم نصب در 
پوش و باز ماندن شــیر گاز و 6 درصد نیز 
مربوط به نشــت گازاز سیستم لوله کشى 
داخلى و یا ســایر موارد مرتبط با نشت گاز 

مى باشد. سخنگوى شرکت گاز استان با بیان 
اینکه شرکت گاز استان در کنار توسعه شبکه 
گازرسانى و ارائه خدمات مستمر و مطلوب 
گازرسانى به مشترکین، ارتقاء سطح فرهنگ 
مصرف ایمــن و بهینه گاز طبیعى را نیز با 
جدیت دنبال مى کند افزود: در همین راستا 
در سال 93 همایش گازگرفتگى با حضور 
کارشناسان ســالمت و تندرستى آموزش 
و پرورش اســتان، مشارکت در برنامه هاى 
رادیویى و تلویزیونى با رویکرد آموزشــى، 
توزیع چک لیســت ارزیابى مخاطرات گاز 
طبیعى با مشــارکت آموزش و پرورش در 
مدارس استان و برپایى ایستگاه هاى مشاوره 
ایمنى در سطح استان و استفاده از تریبون 
نماز جمعه جهت فرهنگ ســازى مصرف 
ایمن و بهینه از گاز طبیعى را در سطح استان 

اجرایى نموده است. 
رئیس روابط عمومى شرکت گاز استان 
در خاتمه با اشاره به اینکه تمام مشترکین 
خانگى (شهرى وروستایى)درمقابل حوادث 
ناشــى از گاز طبیعى بیمه مى باشند، ابراز 
امیدوارى کرد: انشاءا... با رعایت اصول ایمنى 
از سوى مشترکین محترم، شاهد هیچگونه 
حادثه ناگوار ناشى از مصرف گاز طبیعى در 

سطح استان نباشیم. 
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مشکلى در خرید و ذخیره سازى گندم نداریم
جهادکشــاورزى  ســازمان  رئیــس 
آذربایجان شرقى گفت: مشکلى در بحث خرید 
و ذخیره سازى گندم در آذربایجان شرقى وجود 

ندارد.
کریم مهرى در آئین تودیع و معارفه مدیر 
عامل جدید شــرکت غله و خدمات بازرگانى 
منطقه هشت با بیان اینکه صنایع تبدیلى حلقه 
تکمیل کننده زنجیره غذایى از ســرمزرعه تا 
سرســفره مردم است گفت: غنى سازى آرد در 
بحث فرآورى یک گام رو به جلو در تولید گندم 
بوده و تحقق آن از مزرعه تا تولید شکل مى گیرد.

وى افزود: با عنایت به بارش هاى مناســب در 
سالزراعى جارى، با مشارکت و همکارى سازمان 
تعاون روستایى آذربایجان شرقى و شرکت غله 
و خدمــات بازرگانى منطقه هشــت و بخش 
خصوصى و بــا برنامه ریزى هاى انجام گرفته 
پیش بینى مى شــود در بحث خرید و ذخیره 

سازى گندم با مشکلى مواجه نشویم.
رئیس سازمان جهادکشــاورزى استان با 
اشاره به صنعتى کردن نان و توزیع آن، تاکید 
کرد: کارخانجــات نان صنعتى همت عالى به 
خرج دهند تا از هدررفت نان و ضایعات موجود 

جلوگیرى شود.
وى گفت: بخش خصوصــى انتظار داریم 
با تکمیــل زنجیره هاى تولید در بحث گندم و 
افزایش کیفیت، موجبات استفاده بهینه از این 
نعمت خدادادى را فراهم آورده و به اســتقالل 

کشور یارى رسانند. 
در این مراســم، على نیرومنــد به عنوان 
مدیرعامل جدید شرکت غله و خدمات بازرگانى 
منطقه هشت کشور انتخاب و از خدمات على 
شــامى نژاد مدیر عامل ســابق این شرکت 

قدردانى به عمل آمد
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دبیر انجمن نان هاى ماشینى و صنعتى گفت: با توجه به 
خطرناك بودن مصرف جوهرقند، این ماده نباید در پخت نان 
استفاده شود و اگر نان اصولى پخته شود نیازى به استفاده از 

جوش شیرین و جوهر قند نیست. 
 علیرضــا مروت پور با اشــاره به اینکــه جوهر قند ماده  
جایگزین جوش شــیرین در پخت نان است، اظهار کرد: در 
بخش نان هاى صنعتى در صورتى که نان حجیم و غیرحجیم 
اصولى تولید شود نیازى به استفاده از جوش شیرین نیست و 
شاید عنوان «بدون جوش شیرین» روى بسته بندى نان هاى 
فانتزى جنبه تبلیغاتى دارد، اما در بخش تولید نان هاى سنتى 
نیاز به فرهنگ سازى توسط دولت است، چراکه شاید نانوایان 

اطالعى از مضرات جوهر قند نداشته باشند. 
 وى بــا تاکید بر این که ضرر جوهر قند به کرات بیش از 
جوش شیرین است، گفت: جوهر قند زمانى براى سفید  کردن 

قند استفاده مى شد اما مدت هاســت که استفاده از آن ممنوع 
شده است، چراکه ماده بسیار خطرناکى محسوب مى شود. شاید 
نانواهایى که از این ماده اســتفاده مى کنند اطالعى از زیان آن 
ندارند و تنها به این مى اندیشند که استفاده از جوهر قند باعث 

بهبود کیفیت نان و کاهش مدت زمان تولید مى شود. 
 مروت پور خاطر نشــان کرد: موضوع استفاده از جوهر قند 

بســیار مهم بوده و نیاز است دولت مانند روغن پالم مردم را در 
جریان بگذارد. وى در مورد سالمت نان هاى حجیم و غیرحجیم 
اظهار کرد: یکسرى از واحد ها زیر نظر اداره بهداشت و سازمان 
استاندارد فعالیت مى کنند و تولید با نظارت مسئول فنى صورت 
مى گیرد، لذا نان هایى که داراى برند هستند از کیفیت بهترى 

برخوردارند. 
 دبیر انجمن نان هاى ماشینى و صنعتى با اشاره به این که 

در حال حاضر تعداد برندهایى که نان را به صورت اصولى 
و درســت تولید و عرضه مى کنند، انگشت شمارند، گفت: 
تخلفاتى همچون به کارگیــرى جوهر قند در نان در این 
کارخانه ها که زیر نظر وزارت بهداشت به صورت انبوه تولید 

دارند معموال صورت نمى گیرد. 
 مروت پــور افزود: پیش از انقــالب طرح تولید نان با 
ارزش باال در کشــور تدوین شــد اما ذائقه مردم، شرایط 
اقلیمى، نوع غذایى در کشــور به گونه اى است که مردم 
کمتر از نان هاى حجیم استفاده مى کنند، لذا در این حوزه 
نیاز به فرهنگ سازى وجود دارد تا مشخص شود چه تفاوتى 

میان نان باکیفیت و نان شکم پرکن است. 
 دبیر انجمن نان هاى ماشــینى و صنعتى با اشاره به 
این که نان هاى حجیم و غیرحجیم با حرارت غیرمستقیم 
پخته مى شــوند، گفت:  در این نوع نان حتما تخمیر باید 
صورت گیرد در حالى که مشــاهده مى شود امروزه براى پخت 
نان ســنتى به جاى تخمیر کامل از جوش شــیرین استفاده 
مى شــود تا خمیر عمل آید. مروت پور اظهار کرد: 45 درصد از 
بیمارى هاى گوارشى مربوط به استفاده از نان هاى غیراستاندارد 
است؛ به گونه اى که در پخت نان از موادى چون جوش شیرین 

و غیره استفاده مى شود.

رییس اداره کنترل عوامــل محیطى موثر بر 
سالمت مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
در واکنش به اخبارى مبنى بر افزایش سرطان ریه 
و فشار خون در استان هاى حاشیه دریاچه ارومیه به 
دلیل عوارض ریزگردهاى نمکى، گفت: اطالعات 
خام بیمارى هایى نظیر سرطان ریه یا پرفشارى خون 
در استان هاى آذربایجان شرقى و غربى، قابل استناد 
به ریزگردهاى ناشى از خشک شدن دریاچه ارومیه 

طى یکى - دو سال اخیر نخواهد بود. 
مهندس شــیدا ملک افضلى، درباره عوارض 
سالمتى ناشى از خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: 
خشک شدن این دریاچه به دلیل اثر بر اکوسیستم 
منطقه حتما بر روى موجودات زنده در این ناحیه و به 
دنبال آن جمعیت ساکن در این موقعیت جغرافیائى 
اثر گذار اســت و نمى توان از اثرات بهداشتى آن به 
راحتى گذشت. یکى از این اثرات مى تواند فرسایش 
بســتر نمکى دریاچــه و به دنبــال آن پراکندگى 

کریســتال هاى نمکى در محیط اطراف از طریق 
تغییرات جریان هــاى هوائى و وجود بادهاى غالب 

در منطقه باشد. 
 وى، پرفشــارى خون و بروز سرطان هاى ریه 
در ساکنین اســتان هایى نظیر آذربایجان شرقى و 
آذربایجان غربى را نیازمند مطالعات اپیدمیولوژیک و 
مبتنى بر شواهد علمى دانست و تاکید کرد: اگر این 
مطالعات صورت نگیرد فاقد اعتبار مى شود و الزم 
است جهت تعیین صحت و راستى آزمائى گزارش 
ارائه شده، مستندات به تائید وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکى نیز برسد. 
 ملک افضلى افزود: نکاتى که باید به آن توجه 
ویژه داشت مربوط است به بالفعل شدن و تشخیص 
شــیوع بیمارى هاى غیرواگیر با دوران مصونیت 

خاص وابسته به نوع آالینده ها، فاکتورهاى عوامل 
محیطى یا حتى رعایت سبک زندگى. احتمال بروز 
بیمارى هایى مثل سرطان ریه به دلیل مواجهه افراد 
با فاکتورهاى محیطى به زمان طوالنى و در مواردى 
بیــش از یک دهه مورد نیاز دارد. لذا اطالعات خام 
بیمارى هایى مثل ســرطان ریه یا پرفشارى خون 
در استان هاى آذربایجان شرقى و آذربایجان غربى 
که در حال حاضر گزارش مى شود، قابل استناد به 
ریزگردهاى ناشى از خشک شدن دریاچه ارومیه در 
این یکى دو ســال اخیر نخواهد بود. وى ادامه داد: 
طبق گزارش هاى موجود در وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکى، بیمارى هاى قلبى - عروقى، 
پر فشــارى خون و ابتال به سرطان ها در گروه پنج 
اولویت شاخص هاى ملى سالمت در کشور گزارش 

شده است. به همین دلیل ارائه اطالعات این گروه 
از بیمارى ها در دو اســتان یاد شده به تنهائى قابل 
اســتناد به وقوع پدیده ریزگردهاى نمکى دریاچه 

ارومیه نیست. 
 رییــس اداره کنترل عوامــل محیطى موثر 
برسالمت وزارت بهداشــت درباره مطالعات انجام 
شده در مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت 
در خصوص پدیده ریزگردهاى نمکى دریاچه ارومیه 
گفــت: آنچه در منطقه حوزه آبریز دریاچه ارومیه و 
مناطق مســکونى اطراف آن با رویکرد ســالمت 
بررســى شــد،  نقش عوامل اجتماعى اثر گذار بر 
ســالمت یعنى تامین منابع آب آشــامیدنى سالم 
و در دســترس با تاکید در مناطق روستایى حاشیه 
دریاچه ارومیه، تولید محصوالت کشاورزى و باغى با 

کیفیت و با کمترین میزان مصرف سموم و کودهاى 
شیمیائى، مهاجرت نیروى شاغل و کشاورز منطقه، 
خروج از شرایط اشتغال، شیوع بیکارى و خارج شدن 
از پوشش خدمات بیمه اى خصوصا بیمه روستائى 
که قابلیت پوشش خدمات و ســطح بندى آن را 
با کمترین تعرفه ها هم براى شــاغلین و هم براى 
افراد خانوار تحت پوشــش به همراه دارد از جمله 
سایر پیامدها و چالش هاى ابعاد مختلف سالمتى 
در این منطقه اســت. وى ادامه داد: دانشگاه علوم 
پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى آذربایجان غربى 
و دانشگاه علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى 
آذربایجان شــرقى با حضور و عضویت در کارگروه 
منطقه اى و دفاتر استانى، ستاد احیاى دریاچه ارومیه 
و پروژه هاى تحقیقاتى در خصوص اثر خشک شدن 

دریاچه ارومیه بر سالمت جمعیت متاثر را تعریف 
کرده اند که با توجه به بودجه ها و تامین اعتبار الزم 
از طریق ســتاد احیاى دریاچه ارومیه، مسیر خود را 
طبق ضوابط و مقررات طى مى کند. ملک افضلى 
همچنین درخصوص تکالیف این سازمان در ستاد 
ملى احیــاء دریاچه ارومیه گفت: مرکز ســالمت 
محیط و کار بعنــوان نماینده وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکى یکى از اعضاء ستاد ملى 
احیاء دریاچه ارومیه است و در برنامه هاى کالن و 
رایزنى ها و ایده پردازى هاى الزم جهت اجرائى شدن 
نقشه راه و فعالیت ها به همراه سایر اعضا و نمایندگان 
دستگاه هاى اجرائى و سازمان هاى مردم نهاد با ستاد 
احیاء دریاچه ارومیه همراهى مى کند. همچنین در 
راستاى مطالعات اپیدمیولوژیک اثرات و پیامدهاى 

سالمتى ناشى از خشک شدن دریاچه ارومیه، مرکز 
سالمت محیط و کار همراهى و هدایت گرى الزم را 
با کلیه پژوهشگران و محققین انجام مى دهد. ملک 
افضلى ادامه داد: در حال حاضر تاکید ستاد ملى احیاء 
دریاچه ارومیه بر مدیریت منابع آب و تغییر در نظام 
کشاورزى و باغدارى بوده و در این راستا نیز با کمک 
سازمان هاى بین المللى گام هایى نیز برداشته شده 
است. اختصاص بودجه هاى مستقل براى طرح هاى 
تحقیقاتى و اجرائى در حوزه سالمت از طرف ستاد 
احیا دریاچه ارومیه هنوز به وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکى تخصیص پیدا نکرده است. 
 وى همچنین به پروژه هاى مشــترك مرکز 
سالمت محیط و کار و معاونت تحقیقات و فناورى 
وزارت بهداشت اشاره کرد و از برنامه هاى این مرکز 
در طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت در 
سال 1394 و دربخش ریزگردها که نتایج آن در نیمه 

دوم سال جارى اعالم مى شود، خبرداد.

دستگیرى 61 معتاد تابلو و خطرناك 
در شهرستان عجب شیر

فرمانده انتظامى عجب شیر از اجراى طرح پاکسازى نقاط آلوده و 
دستگیرى 61 معتاد و توزیع کننده مواد مخدر و توقیف 9 دستگاه 

وسایط نقلیه در این رابطه خبر داد.
ســرهنگ رضا اصالنى فر در تشــریح این خبر گفت: به منظور 
افزایش سطح ارتقاى امنیت اجتماعى و برخورد با توزیع کنندگان 
و معتادان تابلو و خطرناك، ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر این 
فرماندهى طرح ارتقاء امنیت اجتماعى را در سطح محالت و نقاط 

آلوده و جرم خیز شهرستان به مرحله اجرا درآوردند.
وى اظهار کرد: پس از شناســایى نقاط آلوده و هماهنگى با مقام 
قضایى، طرح پاکسازى نقاط آلوده اجرا و 61 معتاد تابلو و خطرناك 

و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر شدند. 
این مقام انتظامى افزود: همچنیــن در اجراى این طرح مقایرى 
انواع مواد مخدر، ابزار و آالت مواد مخدر و تعدادى وسایل ممنوعه 
کشف و پنج دستگاه موتورسیکلت و چهار دستگاه خودرونیز در 

این رابطه توقیف شد. 

مزاحمت اینترنتى دردسر ساز شد
فردى که در یکى از شــبکه هاى اینترنتــى تلفن همراه اقدام به 

مزاحمت مى کرد شناسایى و دستگیر شد.
رئیس پلیس فتا استان آذربایجان شــرقى در تشریح این خبر 
اظهار کرد: چندى پیش یکى از شــهروندان با در دست داشتن 
شکوائیه اى اعالم کرد فردى در یکى از شبکه هاى اجتماعى تلفن 
همراه براى وى مزاحمت ایجاد مى کند که مراتب در دســتور کار 

کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت 
سرهنگ محمد قاسملو، خاطرنشان کرد: ابتدا از شاکى تحقیقات 
الزم انجام شــد که وى بیان کرد مدتى است فردى ناشناس با 
پروفایل هاى متعدد در یکى از شــبکه هاى اجتماعى تلفن همراه 
اقدام به ایجاد مزاحمت براى وى کرده و شماره تلفن همراهم را بر 
روى کامنت ها مى گذارد و ادعا مى کند که شماره خودش مى باشد 
و پس از اظهارات شــاکى مســتندات الزم توسط کارشناسان 
جمع آورى شــد. این مقام انتظامى افرود: پــس از جمع آورى 
مستندات و بررسى هاى فنى و مهندسى اجتماعى فرد خاطى مورد 
نظر شناسایى و به محل پلیس فتا منتقل شد و متهم در اظهارات 
خود عنوان کرد که دخترش از بستر اینترنت استفاده مى کند که 
دختر وى نیز به این پلیس احضارشــد که ابتدا عنوان کرد که از 

شبکه اجتماعى تلفن همراه استفاده نکرده است.
وى بیان کرد: در ادامه سیســتم هاى متهم از منزل جمع آورى و 
مورد بررسى قرار گرفت و مشخص شد که پروفایل ها متعلق به 
وى بوده و با مشاهده مستندات فنى و استعالمات انجام گرفته، 
متهم لب به سخن گشوده و اعالم کرد که پروفایل متعلق به وى 
مى باشد که نتیجه تکمیلى تحقیقات به مقام قضایى منعکس و 
پرونده به همراه متهم جهت سیر مراحل بعدى به دادسرا معرفى 

شد.

نمایه ســازى بیش از یکهزار عنوان 
مقاله با محوریت قــرآن در پایگاه 

اطالعات علمى جهاد دانشگاهى 
 

بیش از یک هزار عنوان از مقاالت علمى و پژوهشى نمایه شده 
در پایگاه اطالعات علمى جهاد دانشــگاهى حاصل تحقیقات 
پژوهشگران در خصوص ابعاد مختلف آموزه هاى قرآنى است. 
 قاضى زاهدى، رییس مرکز اطالعات علمى جهاد دانشگاهى، 
بــا اعالم این خبر افزود: همانطور کــه مى دانیم قرآن معدن 
نفایــس و علوم و فضایل اســت همان گونــه که دریا محل 
گوهرهاى گرانبهاست و لذا اندیشمندان و محققان حوزه هاى 
مختلف علمى هرکدام درحد تــوان در این دریاى بیکران به 
غواصى پرداخته و گوهرهاى به دســت آمده را براى استفاده 

عالقه مندان عرضه کرده اند. 
 وى بــا بیان اینکه پایگاه اطالعات علمى جهاد دانشــگاهى 
نیز با توجه به رســالت خطیر خود در راستاى ترویج و اشاعه 
اطالعات علمى و سرعت بخشــیدن به کاوشهاى علمى در 
کشــور از ابتداى فعالیت خود تاکنون، موفق به نمایه سازى 
بیش از یک هزار عنوان مقاله با محوریت قرآنى در این تارگاه 
شده اســت اظهار داشت: نشریات قرآن و طب، پژوهشهاى 
ادبى و قرآنى، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، پژوهشنامه قرآن 
و حدیث، علوم قرآن و حدیــث، آموزه هاى قرآنى، مطالعات 
قرآن و حدیث، قرآن شــناخت، مطالعات قرآنى، تفســیر و 
زبان قرآن،پژوهشــهاى قرآن و حدیث و پژوهشــهاى میان 
رشته اى دوازده نشــریه قرآنى هستند که مقاالت تخصصى 
 Open) با قابلیت دسترسى آزاد www.SID.ir آنها در تارگاه
Access) مورد اســتفاده محققان و دانشجویان عالقه مند به 

منابع اصیل علمى قرار گرفته است. 
 زاهدى همچنین گفت: این مرکز در راســتاى اطالع رسانى 
علمى و اشاعه فرهنگ تحقیق و پژوهش در این حوزه، آماده 
است تا مجموعه دســتاوردهاى علمى پژوهشى سازمان ها و 
مراکز تخصصى علوم اســالمى و قرآنى را به صورت ویژه در 

این تارگاه نمایه و معرفى کند. 
 به گفته وى، این نشریات نیز همانند سایر نشریات نمایه شده 
در پایــگاه اطالعات علمى، از طریق ســرویس گزارش هاى 
اســتنادى نشــریات (JCR) این تارگاه، بر اساس آخرین 
شاخص هاى متداول علم سنجى مورد ارزیابى قرار مى گیرند.

فناورى

ëë
ëë

انتظامى

دکتر سهیل اسکندرى، معاون اداره کل نظارت و ارزیابى 
فراورده هاى غذایى گفت: 
عامل بیش از دو ســوم 
موارد مســمومیت ناشى 
باکترى ها  غذایى  مواد  از 
هســتند و ویروس هــا، 
انگل ها، قارچ هــا و مواد 
را  شیمیایى سایر عوامل 

پوشش مى دهند. 
ادامه  همچنین  وى   
داد: بیشترین این موارد در 
کشورهاى در حال توسعه 

اتفاق مى افتد؛ بطورى که ساالنه یک میلیارد مورد اسهال 
حاد در کودکان زیر پنج سال از آفریقا و آسیا گزارش مى شود 

که پنج میلیون مورد مرگ را در پى دارد. 
 اسکندرى آب و غذاى آلوده را عامل اصلى مشکالت 
دانست و گفت: عوامل دیگر بروز بیمارى هاى ناشى از غذا، 
جهانى شــدن عرضه مواد غذایى، مسافران، پناهندگان، 
مهاجران و ورود عوامل بیمارى زا به مناطق جغرافیایى جدید 
از طریق انتقال غذاهاى غیربهداشــتى یا بیمارى هاى آن 
است. وى همچنین به فرآورى مواد غذایى بصورت جزئى 

و ناکافى و اینکه در برخى موارد بنابر ضوابط مندرج در آیین 
نامه ها انجام نمى شــود، 
اشــاره کرد و گفت: این 
موارد مسائل و مشکالت 
گســترش  در  اساســى 
خواهد  بوجــود  بیمارى 
آورد. هرچند در کشورمان 
تمام تالش ها و نظارت ها 
تا  مى پذیــرد  صــورت 
فرآورى ها به نحو شایسته 
و مطلــوب صورت گیرد. 
به گفتــه وى، تغییر در 
میکروارگانیسم ها و تغییراتى در جمعیت بشر مانند باال رفتن 
سالمندى و سوء تغذیه هاى موجود و کاهش میانگین قدرت 
مقابله با بیمارى ها تهدیدات دیگر بیمارى هاى ناشى از غذا 
محسوب مى شوند. بنابر اعالم روابط عمومى سازمان غذا 
و دارو، اسکندرى در پایان صحبت هایش، تغییر در سبک 
زندگى و گرایش عمومى به سمت غذاهاى آماده را معضل 
مبتالبه جوامع ماشــینى امروز خواند و گفت: آسیب هاى 
فزاینده استفاده بیش از حد از این غذاها بر همگان آشکار 

است. آمار افزایش بیمارى ها نیز گواه بر این مهم است.

آسیب هاى فزاینده مصرف بیش از حد غذاهاى آماده 
متخصصان در یک مطالعه جدید به واکسن آزمایشى 

دست یافته اند که از ابتالى 
میمون هــاى  از  نیمــى 
واکسن  این  دریافت کننده 
بــه عفونت ایــدز به طور 
کامل جلوگیرى کرده است. 
ایــن متخصصان که 
بــا همــکارى گروهى از 
پزشکان و محققان انستیتو 
«راُگــن» در بیمارســتان 
ماساچوســت  عمومــى 
آزمایشــات فوق را انجام 

داده انــد با بیان این که میمون ها پــس از تزریق این 
واکسن در معرض ســطح باالیى از آلودگى حاصل از 
ویروس مهاجم مشــابه ویروس ایدز در انســان قرار 
گرفتند، تایید کردند که این واکسن از آلوده شدن نیمى 

از میمون ها به این ویروس جلوگیرى کرده است. 
 نتایج به دســت آمده از این بررسى تا حدى مثبت 
بوده که متخصصان عرصه پزشکى را متقاعد ساخته 
که آن را روى نمونه هاى انســانى توسط شرکت هاى 
داروسازى مهم آزمایش کنند. این آزمایش بین المللى 

روى 400 داوطلب سالم در آمریکا، شرق و جنوب آفریقا 
و تایلند در حال انجام است. 

 به گفته کارشناسان، حدود 
35 میلیون نفر به ویروس ایدز 
آلوده هستند و از زمان شیوع 
آن از 30 ســال قبل تاکنون 
این بیمارى موجب مرگ 40 
میلیون نفر در سراسر جهان 

شده است. 
پیشــرفت هاى  رغم  به   
انجــام شــده در روش هاى 
درمانى ایدز، کارشناسان بر این 
باورند که واکسیناسیون، بهترین راه حل براى ریشه کن 

کردن این بیمارى است. 
 در این بررســى یک واکسن جدید و دو مرحله اى 
مــورد آزمایش قرار گرفت که شــامل آمــاده کردن 
سیســتم ایمنى با استفاده از گونه ضعیف شده ویروس 
سرماخوردگى به منظور انتقال ژن هاى ویروس ایدز به 
بدن فرد مورد نظر است و مرحله دوم که شامل تزریق 
پروتئین خالص شده ویروس ایدز به فرد است تا واکنش 

ایمنى قوى در بدن ایجاد شود. 

پیشگیرى از ایدز با واکسن جدید امکان پذیر است؟ 
دکتر محمــود نبوى معــاون مرکــز مدیریت 

وزارت  واگیر  بیمارى هاى 
بهداشت از مردم خواست 
هنگام خرید گوشــت به 
مهر تأیید دامپزشکى روى 
کشتارها دقت کرده و 24 
ساعت گوشت نذرى را در 

یخچال نگهدارى کنند. 
 وى در رابطه با آخرین 
وضعیــت ویــروس تب 
کشــور  در  کنگو  کریمه 
گفت: امســال 15 نفر به 

این بیمارى مبتال شده اند و 4 مورد فوتى در استان هاى 
مازندران، کرمان، کرمانشاه و خراسان رضوى گزارش 

شده است. 
 معاون مرکز مدیریــت بیمارى هاى واگیر وزارت 
بهداشــت در مورد اقدامات انجام شده در این زمینه 
گفت: ســالى دو بار در مناطقى که حساس تر هستند 
آغل دام ها از طریق ســازمان دامپزشــکى سمپاشى 
مى شوند و همین طور سعى شده است از واردات دام 
به کشــور که عمدتا از مرزهاى شرقى کشور صورت 

مى گیرد، جلوگیرى شود. 
 نبوى در ادامــه با بیان 
اینکه 8 کشــتارگاه صنعتى 
نیز درمحدوده استان سیستان 
و بلوچســتان احداث شــده 
تا انتقــال این بیمارى کمتر 
به  همچنین  گفت:  باشــد، 
افرادى که در کشتارگاه ها کار 
مى کنند تاکید شده است که با 
وسایل حفاظتى مانند ماسک، 
دســتکش و چکمه استفاده 
کنند و کشتار را به مدت 24 
ســاعت در یخچال و در دماى هشت تا چهار درجه 

نگهدارى کنند. 
 وى افزود: البته شش ساعت نگهدارى کشتاردر 
یخچال کافى است اما طى این 24 ساعت عالوه بر 
ویروس کریمه کنگو سایر آلودگى ها هم از بین مى رود. 
 نبوى با بیان اینکه عامل انتقال بیمارى تب کریمه 
کنگو کنه ها هســتند که ویروس آن به مدت 1 تا 2 
هفتــه در بدن دام باقى مى ماند، به مردم توصیه کرد 
از کشــتارى که مورد تایید سازمان دامپزشکى است، 

آخرین وضعیت تب کریمه کنگو در کشور

پاسخ وزارت بهداشت درباره تاثیر ریزگردهاى نمکى دریاچه ارومیه بر سالمت 

 یک دکتراى روانشناسى تربیتى با تاکید بر اینکه 
جهشــى درس خواندن براى دانش آموزان توصیه 
نمى شود، به خانواده ها توصیه کرد تا بر جهشى درس 

خواندن فرزندانشان اصرار نکنند. 
 جواد تجر با تاکید بر اینکه جهشى درس خواندن 
داشــن آموزان از نظر علمى مطلوب نیست، گفت: 

این شیوه تحصیل مطلوب نیست و توصیه مى شود 
خانواده ها بر آن تاکید نداشته باشند. 

 این دکتراى روانشناسى تربیتى افزود: جهشى 
درس خواندن سبب مى شود تا دانش آموز تمامى ایام 
سال را با مشغله هاى درس و تحصیل سپرى کرده 
و همین درگیرى مداوم او با درس و مدرسه مى تواند 

مشکالتى را براى او در پى داشته باشد. 
 تجر افزود: جهشــى درس خواندن باعث بروز 
خســتگى و به ویژه خســتگى روانى دانش آموزان 
مى شود و چه بسا حتى دلزدگى دانش آموز از تحصیل 

را در پى داشته باشد و از این حیث پرداختن و تاکید 
خانواده ها بر آن توصیه نمى شود. 

 عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد کرمانشاه در ادامه 
از اضطراب موقعیتى به عنوان یکى از اضطراب ها یاد 

کرد که در موارد تحصیــل و در مورد امتحانات در 
دانش آموزان بیشتر بروز مى کند و لذا درگیرى تمام 
مدت دانش آموزان با درس و مدرســه در طول سال 
باعث مى شــود تا آنها به طور مستمر با این نوع از 

اضطراب مواجه باشند و همین مسأله میزان کارکرد 
آنها را کاهش خواهد داد. 

 وى با تاکید بر اثرات سوء اضطراب بیش از حد 
در افراد گفت: با جهشى درس خواندن فشار زیادى 
به دانش آموز وارد آمده و میزان اضطراب او نیز بیشتر 
مى شود، لذا توصیه مى شود خانواده ها بر این موضوع 

اصرار نداشته باشند. 
 این دکتراى روانشناســى تربیتــى افزود: بهتر 
اســت خانواده ها به جاى اصرار بر جهشــى درس 
خواندن فرزندانشان، شرایطى را فراهم کنند تا آنان از 
تعطیالت تابستان در راستاى تقویت سایر استعدادها 

و توانمندى هاى خود بهره ببرند.

بر جهشى درس خواندن فرزندانتان اصرار نکنید 

کارشناســان آموزشى انگلیس تاکید دارند که تمرکز 
افراطى روى امتحانات به اعتماد به نفس و بهداشــت 
روانى دانش آموزان در مدارس این کشور آسیب رسانده 

است. 
این کارشناسان در گزارش جدیدى نسبت به افزایش 
استرس و مشکالت روانِى دانش آموزان در مدارس این 
کشور به ویژه در زمان برگزارى امتحانات هشدار دادند. 

 در این گزارش که از سوى «اتحادیه ملى معلمان» 
در انگلیس منتشر شده تاکید شد: این روزها معلمان در 
مدارس انگلیس شــاهد افزایش بروز اختالالتى چون، 
اضطراب، اســترس و دیگر مشــکالت روانى در بین 
دانش آموزان در تمام گروه هاى ســنى و با توانایى هاى 

مختلف به ویژه در زمان برگزارى امتحانات هستند. 
 بنابــر این گزارش، اکثر دانش آموزان انگلیســى به 

ناراحتى ها و مشــکالت استرسى مرتبط با امتحانات دچار 
مى شوند. 

 ایــن گزارش تحت عنــوان «کارخانه امتحانات؛ تاثیر 
ارزیابى دانش آموزان بر اساس قدرت پاسخگویى بر کودکان 
و نوجوانان» مى افزاید: نتایج نظرسنجى از 8000 معلم نشان 
داد آموزشى که تنها با هدف گرفتن نمره قبولى ارائه گردد، 

موجب محدود شدن یادگیرى در کودکان مى شود. 
 این گــزارش که حاصل مطالعات پروفســور «مرین 
هاچینگز»، محقق دانشــگاه «متروپولیتن لندن» اســت، 
تاکید دارد که کودکان 10 یا 11 ساله در ایام امتحانات در 
بحران شدید به سر مى برند تا جایى که کار به گریه کردن 

و احساس بیمارى نیز مى کشد. 
 به نوشــته روزنامه گاردین، به گفته هاچینگز، افزایش 

موارد تشــخیص «اختالل بیش فعالى ناشــى از نقص 
توجه» (ADHD) در کــودکان از پیامدهاى گرایش 
بیشتر به برگزارى آزمون ها و امتحاناتى است که نتایج 
آنها براى دانش آموزان بســیار حیاتى اســت و در واقع 
موفقیت هاى این کودکان در سال هاى آتى به طور کامل 

وابسته به نتایج امتحانات است. 
 «کریســتین بلوئر»، دبیرکل ایــن اتحادیه گفت: 
یافته هاى مربوط به تجربیــات و نگرانى هاى کودکان 
و محصالن کم ســن و ســال تکان دهنــده و گاهى 
ناراحت کننده اســت. مطالعات در این زمینه از کاهش 
ارتباط متقابل میان معلم و دانش آموز، انعطاف پذیرى کم 
معلمان در پاسخگویى به یکایک دانش آموزان و افزایش 
فشار به کودکان براى انجام کارهایى که براى آن آمادگى 

الزم را ندارند، خبر مى دهند. 
 وزارت آموزش و پرورش انگلیس نیز در این خصوص 
اعالم کرده که براى ارائه خدمات مربوط به بهداشت روانى 
دانش آموزان ســرمایه گذارى مى کند. براى این منظور در 
مدارس مراکز مشاوره دائر خواهد کرد و این کمک ها افزون 
بر سرمایه شامل اجراى پروژه هاى اختصاصى براى کمک 

به کودکان در جهت بهبود بهداشت روانى  آنها مى شود.

مدارس را به «کارخانه امتحانات» تبدیل نکنید! 

آیا نان هاى صنعتى جوش شیرین و جوهرقند دارند؟ 
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اجراى شــبکه داخلى ســاختمان جدید سازمان 
توسعه و عمران عون بن على شهردارى تبریز انجام و 

ارتباط رادیویى با شهردارى مرکز برقرار شد.
مهدى عبداله نژاد مســئول فنــاورى اطالعات 
سازمان توســعه و عمران عون بن على شهردارى 
تبریز با ذکر این خبر افزود: پیاده سازى شبکه داخلى 
ساختمان جدید ســازمان با نزدیک شدن به مرجله 
نهایى تکمیل ســاختمان از جمله پروژه هاى بود که 
توسط سازمان آمار و فناورى اطالعات شهردارى تبریز 
انجام پذیرفت. عبداله نژاد با اشاره به توسعه ارتباطات 
رادیویــى در تفرجگاه عینالى بیان نمود: با عنایت به 
کوهستانى بودن تفرجگاه عینالى و با در نظر گرفتن 
وسعت محدوده در اختیار سازمان، با برقرارى ارتباط 
بین دفاتر مختلف سازمان جهت انتقال اطالعات و 
ایجاد شبکه ارتباطی بین کامپیوترها در نقاط مختلف 
تفرجگاه، امکان استفاده از اتوماسیون ادارى و برنامه 
انباردارى براى کارکنان و نصب دستگاه هاى ورود - 
خروج در محل هاى مورد نظر امکان پذیر خواهد شد.

وى با بیان اینکه اقدامات اولیه و زیرساختى در این 
خصوص صورت گرفته گفت: با هماهنگى هاى بعمل 

آمده با ســازمان آمار و فناورى اطالعات شهردارى 
تبریز قســمتى از ارتباطات از قبیــل ارتباط رادیویى 
ساختمان ادارى سازمان با انبار سازمان واقع در پارك 
ائل داغى صورت گرفته و آنتن هاى الزم براى توسعه 
شبکه رادیویى و برقرارى ارتباط با کارگاه امانى، دفتر 
ادارى و اتاق جلسه باالى عینالى خریدارى و در حال 

نصب مى باشد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضاى سبز شهردارى 
تبریز از افتتاح فاز نخست تفرجگاه بزرگ آرپا دره سى 

تا پایان شهریور سال جارى خبر داد.
مهندس محمدحسین حســن زاده با اعالم این 
خبر افزود: آرپا دره ســى با موقعیت خوب و جایگاه 
جغرافیایى ویژه در آینده اى نزدیک مى تواند به یکى از 
اصلى ترین تفرجگاه ها و پارك هاى جنگلى تبریز براى 

استفاده عموم شهروندان و گردشگران تبدیل شود.
وى همچنین با اشــاره به تنوع گونه هاى کاشته 
شده در این مجموعه بزرگ فضاى سبز گفت: تمامى 
کاشت هاى امسال با گونه هایى مثل کاج، سرو،سوزنى 
برگ، اقاقیا، سنجد انجام شده چرا که در مواجه با کم 

آبى مقاومت بیشترى دارند. 
حســن زاده افزود: در طرح کاشتى که استفاده 
مى کنیم بیشــتر سعى بر این بوده از طرح کاشتى 
بهره بگیریم که براى آبیارى آن بیشتر از نزوالت 

آسمانى استفاده شود. 
مدیرعامــل ســازمان پارکها و فضاى ســبز 
شــهردارى تبریز همچنین با اشاره به نوع آبیارى 
گونه هاى کاشــته شــده در آرپا دره ســى اظهار 
داشت: در این مجموعه تنها با مشکل آب مواجه 
هستیم که ســعى داریم با انتقال آب از سه راهى 

اهر تا اندازه اى از این مشکل بکاهیم. 
وى بــا بیان اینکه سیســتم آبیــارى آرپا دره 
ســى به صورت مکانیزه خواهد بــود، گفت: لوله 
کشى هاى الزم انجام شده تا آبیارى این مجموعه 
از حالت دســتى و سنتى خارج شــده و به شیوه 

مکانیزه و قطره اى انجام گیرد. 

حسن زاده با بیان اینکه خاك موجود در پارك 
آرپا دره ســى بسیار مناسب و مساعد براى کاشت 
است، تصریح کرد: خاك این مجموعه حات رس 
مناســبى دارد که همین موضوع از نکات قوت و 
یژگى هاى خاص آرپا دره ســى براى تبدیل شدن 
به یک پارك جنگلى بزرگ و در خور نام و جایگاه 

تبریز و شهروندان است. 
مدیرعامــل ســازمان پارکها و فضاى ســبز 
شــهردارى تبریز در بخش دیگرى از ســخنان 
خود با بیان امکانات این مجموعه بزرگ تفریحى 
اظهار داشــت: ایجاد 22 راه دسترســى در داخل 
پــارك، ایجاد 60 آالچیق در فاز 67 هکتارى این 
پارك طى سال گذشته، ساخت نمازخانه، سرویس 

بهداشتى از اهم امکانات این پارك است. 

معاون بازرسى سازمان مدیریت بحران کشور 
گفت: جان 10 میلیــون تن از هموطنان به دلیل 

زندگى در بافت هاى فرسوده در خطر است. 
محمد فرید لطیفى اظهارداشت: چهار میلیون 
خانه در ایران جز بافت فرســوده به شمار مى آیند 
که 10 میلیون تن در این خانه ها زندگى مى کنند.
وى بــا بیان اینکه ایران کشــورى حادثه خیز 
است و بسیارى از حوادث طبیعى در این کشور رخ 
مى دهد، افزود: در 35 سال گذشته 35 هزار تن از 
هموطنان به دلیل حوادث غیر مترقبه جان خود را 

از دست داده اند.
معاون بازرسى سازمان مدیریت بحران کشور 
خاطرنشان کرد: بر اســاس آمار به طور میانگین 
هر 10 ســال یک زلزله باالى هفت ریشتر و هر 
دو ســال یک بار یک ســیل مهیب در ایران رخ 

مى دهد.
لطیفى با بیان اینکه نیروهاى مســلح همواره 
در امداد رســانى به مردم پیشگام بودند، گفت: بر 
اســاس قانون، تمام ظرفیت هاى کشور باید براى 
مدیریت بحران دســت به کار شوند و به سازمان 

مدیریت بحران کمک کنند.
وى اقدامات نیروهاى مســلح در زمان حوادث 
را موثر دانســت و اظهارداشــت: نیروهاى مسلح 
مى توانند با آموزش مســایل امدادى به سربازان، 
انجام مانورهاى مختلف و مجهز شدن به وسایل 
امداد و نجات گام موثرى در راستاى آمادگى بیش 

از پیش براى زمان هاى بحرانى بردارند.

به منظور رســیدگى به مشکالت سبزه میدان 
با حضور هیأت امناى میدان و مدیرعامل ســازمان 

میادین جلسه اى تشکیل شد.
جلسه اى با حضور مدیر عامل،معاونین، حراست 
سازمان و هیأت امناى سبزه میدان به منظور تبادل 
نظر و همفکرى در خصوص رفع مشــکالت سبزه 

میدان در دفتر مدیر عامل برگزار گردید.
مدیر عامل سازمان در راستاى وظایف و رسالت 
سازمان میادین ضمن یاد آورى همکارى حوزه هاى 
مختلف ســازمان میادین با هیــأت امناى میدان 
ها،همت و پشــتکار هیأت امنا و اصناف و کســبه 

میدان را نیز خواستار شد.
مهدى مهرداد اظهار داشت: در خصوص انجام 
امورات محوله، سازمان میادین در تالش خواهد بود 
تا با رفع مشــکالت و معضالت و حل و فصل آنها 
با همدلى و همکارى مغازه داران واصناف و کسبه 
هر چه زودتر ســبزه میدان تبریز از رونق و توسعه 

تجارى موفقى برخوردار باشد.
هیأت امناى سبزه میدان نیز ضمن قدردانى و 

تشکر از مهندس مهرداد در راستاى پیگیرى هاى 
مسئوالنه در خصوص رفع مشکالت میدان اظهار 
داشــتند هیأت امنا و اصناف و کسبه سبزه میدان 
در جهت فراهم نمودن بسترهاى پیشرفت و ترقى 
میدان هم پا با سازمان میادین و مسئولین محترم 

خواهند بود.

شــهردار تبریز در پیامــى با گرامیداشــت روز 
شــهردارى ها و دهیارى ها، تعامل و مشــارکت، در 
اجراى رویکردهاى توسعه شهر و روستا را زمینه ساز 
نیل به افق هاى درخشان پیشرفت کشور عنوان کرد.

در پیام صادق نجفى آمده اســت: نامگذارى 14 
تیر به عنوان روز شهردارى ها و دهیارى ها، از اقدامات 
ارزنده  سال هاى اخیر، در توجه به نقش اساسى توسعه 
متوازن شــهرها و روســتاها و شکوفایى محورهاى 
مختلف کشــور اســت. باید باور داشــته  باشیم که 
امروز، در پیگیرى اهداف توسعه پایدار و تحقق سند 
چشم انداز نظام، هر یک از مفاهیم زیربنایى «شهر» و 
«روستا» باید با در نظر داشتن هویت و کارکرد اصلى 

خود، مورد توجه قرار گیرند.
نماینده شــهرداران کشــور در شــوراى سازمان 
شهردارى ها و دهیاران کشور، در ادامه این پیام تاکید 
کرده اســت: «همدلى و همزبانى» خانــواده بزرگ 
شــهردارى ها و دهیارى هاى کشــور، اصلى اســت 
که تبادل تجربیات، دســتاوردها و همچنین حصول 
راهکارهاى مشــترك و موثر را در مقابل معضالت 
مختلف زندگى شهرى و روستایى، در پى خواهد داشت. 
این اصل مترقى، نیازمند همگرایى و هم افزایى مدیریت 

شهرى و روستایى با سطوح مختلف دولتى است.

نجفــى متذکر در پایان، با تبریــک 14 تیر، روز 
شهردارى ها و دهیارى ها به مجموعه فعاالن عرصه 
مدیریت شهرى و روستایى کشــور، آورده است: در 
سالى که از سوى رهبر معظم انقالب، به نام «همدلى 
و همزبانى» نامگــذارى شــده، اراده دولت تدبیر و 
امید را در مشارکت دهى به مجموعه شهردارى ها و 
دهیارى ها، قدر مى دانیم و مصمیم تا دست در دســت 
یکدیگر، در مسیر عمران و آبادانى جاى جاى میهن 

اسالمى، گام برداریم.

مدیر کل اداره امور مالى و ذیحســابى شهردارى 
تبریز از هماهنگى هاى گسترده نهاد شهردارى تبریز 

با سازمان امور مالیاتى استان خبر داد.
مظفر سلیمانى با اشــاره به برگزارى کارگاه هاى 
مختلف در جهت شفافیت و انضباط مالى در مجموعه 
شهردارى تبریز و، افزود: با توجه به شیوه و آیین نامه 
ویژه حســابدارى و مالى مجموعه شهردارى که به 
صورت نقدى و نیمه نقــدى صورت مى گیرد و با در 
نظر گرفتن روش هاى اصالحى حسابدارى جلسات 
گوناگونى در سطوح مختلف برگزار مى شود که یکى 
از این موارد برگزارى کارگاه آموزشى مختلف مى باشد.

وى افــزود: اخیرا در جهــت تنظیم اظهار نامه 
مالیاتى با در نظر گرفتــن اجراى ماده 110 قانون 
مالیاتهاى مستقیم و همچنین لزوم ارائه اظهار نامه، 
تراز نامه و حساب ســود و زیان اشخاص حقوقى 
تا پایان تیر ماه ســال جارى با حضور مدیران رده 
باالى سازمان امور مالیاتى استان جلسه مشترکى 
بعنــوان کارگاه آموزشــى براى معاونــان ادارى و 
مدیران سازمانهاى مختلف مجموعه شهردارى در 
نظر گرفت شد تا با آشنایى هر چه بیشتر با قوانین 

و مقررات جدید مالیاتى امکان تسهیل امور مالى در 
این مجموعه ها بیش از گذشته فراهم گردد.

مدیر کل اداره امور مالى و ذیحسابى شهردارى 
تبریــز در پایان اظهار داشــت: حاکمیت و نهادینه 
شدن شفافیت و انضباط مالى در این مجموعه سر 
لوحه کارهاى امور ذیحساب و اداره کل امور مالى 

شهردارى تبریز مى باشد.

در بازدید مدیر بحران شهردارى تبریز و تنى چند 
از کارشناسان هوانیروز، موقعیت پد هلیکوپتر در پارك 

مهر والیت تایید شد.
در بازدیدى که حسن نژاد مدیر بحران شهردارى 

تبریز و تنى چند از کارشناسان هوانیروز، از پد هلیکوپتر 
واقع در پارك مهر والیت شهرك اندیشه، انجام دادند، 
معیارها و اســتاندارهاى فنى الزم در این پد، به تایید 

رسید.

با همکارى فرماندهى پایگاه دوم شکارى شهید 
فکورى تبریز و به منظور تداوم آموزش شــهروندى 
همایش یک روزه آموزش شهروندى مرتبط با مباحث 

مدیریت پسماند در این پایگاه برگزار شد.
ایــن همایــش با حضــور جمعى از پرســنل و 
خانواده هاى ساکن در واحدهاى مسکونى سازمانى این 

پایگاه برگزار گردید. در این همایش عالوه بر آشنایى 
حاضرین با مباحث روز آموزشى در خصوص اهمین 
کاهش حجم تولید پسماند با اصالح الگوى مصرف و 
خرید به اندازه نیاز و تفکیک اصولى پسماندهاى خانگى 
در مبدأ تولید، بسته هاى فرهنگى و آموزش شهروندى 

در بین حاضرین توزیع گردید.

ســازمان مدیریت پسماند شــهردارى تبریز در 
راســتاى به حداقل رساندن استفاده از مواد پلیمرى 
در بسته بندى غذایى شــرکت هواپیمایى آتا تاکید 

کرد.
در راســتاى تحقق ایجاد واحدهــاى تولیدى و 
خدماتى پــاك و معرفى شــرکت هواپیمایى آتا به 
عنوان شرکت هواپیمایى سبز و حافظ محیط زیست 
دیــدار و مذاکراتى با واحد کترینگ این شــرکت 

هواپیمایى صورت گرفت.

به گزارش واحد اخبار، آمار و اطالعات ســازمان 
مدیریت پسماندهاى شــهردارى تبریز این دیدار با 
هدف آشنا ســازى واحدهاى تولیدى و خدماتى با 
اصــول اولیه مدیریت پســماند و ارایه راهکارهاى 

الزم در جهت مدیریت صحیح پسماند در واحدهاى 
تولیدى و خدماتى پر زباله انجام پذیرفته است.

در این دیدار مقرر گردید این شــرکت با مطالعه 
و انجام طراحى هاى جدید، میزان اســتفاده از مواد 

پلیمرى در بســته بندى هاى شــرکت مواد غذایى 
عرضه شــده به عنوان پذیرایــى در پروازهاى این 

شرکت هواپیمایى به حداقل برسانند.
در ایــن دیــدار همچنین مقــرر گردید جهت 
آشــنایى مســافرین پروازهاى داخلى و خارجى آتا 
دو صفحه از نشــریه ماهنامه داخلى این هواپیمایى 
جهت ارایه مقاالت علمى و آموزش شــهروندى در 
زمینه مدیریت پســماند در اختیار سازمان مدیریت 

پسماندهاى شهردارى تبریز قرار گیرد. 

رئیس سازمان انتقال خون آذربایجان شرقى گفت: 
شکل و شمایل تبریز در طول دو سال اخیر تغییرات 
زیادى یافته است و اتفاقات مناسبى در این شهر بوقوع 

پیوسته است.
دکتر کریم شــمس که به عنوان مدعو در جلسه 
رسمى شوراى شهر تبریز سخن مى گفت اعالم کرد: 
با مقایسه تبریز با شهرهاى دیگر تغییرات و تحوالت 
اخیر تبریز قابل مشاهده است که در این ارتباط جا دارد 

از شهردار و اعضاى شوراى شهر تبریز تقدیر گردد.
شــمس ضمن ارائه گزارشى از وضعیت سازمان 
انتقال خون آذربایجان شــرقى افزود: سازمان انتقال 
خون آذربایجان شــرقى 4 مرکز ثابت خون گیرى در 
سطح اســتان دارد که 2 مرکز روبروى مسجد کبود 
و منطقه آخونى در تبریز و دو مرکز نیز در شهرهاى 

میانه و مراغه مستقر مى باشد.
خــون  انتقــال  ســازمان  مدیرعامــل 
آذربایجان شــرقى با اعالم اینکه بار اصلى انتقال 
خون اســتان در تبریز اتفاق مى افتد اظهار داشت: 
85 درصد خون اســتان در تبریز و در دو مرکز یاد 

شده تامین مى شود.
وى با اعالم اینکه در سال 93 95 هزارو 600 

واحد خون گیرى در اســتان صورت گرفته است 
افزود: این تعداد واحد خونگیرى نســبت به سال 
92 بیست درصد افزایش یافته است که رقم قابل 

مالحضه اى مى باشد.
شــمس با اعالم اینکه بیمارســتانهاى عالى 
نصب، کودکان، شــهید قاضى و امام رضا مصرف 
فرآورده هاى خونى هســتند  کننــدگان عمــده 
گفت: نســبت مشــارکت بانوان در اهدا خون در 
آذربایجان شــرقى 2 درصد و آقایــان 98 درصد 
مى باشــد که با مقایســه میانگین کشورى میزان 
مشــارکت بانوان در اهداى خون دو درصد پایین 
مى باشد.وى در ادامه سخنانش با اعالم اینکه اهدا 
کننــدگان خون افرادى شــاخص و جز گروههاى 
پیشرو جامعه مى باشــند اظهار داشت: متاسفانه دو 
مرکز فعلــى انتقال خون در تبریز در مســیر هاى 
مناسبى قرار ندارد و احداث چهار مرکز خون گیرى 

در تبریز ضرورى به نظر مى رسد.
شــمس همچنین در پایان سخنان خود خواستار 
حمایت و کمک شورا و شهردارى در زمینه آموزش 
شــهروندى و تبلیغ در راستاى تشویق شهروندان به 

اهداى خون به سازمان انتقال خون شد.

اجراى پروژه شبکه کامپیوتر 
ساختمان جدید االحداث سازمان عینالى 

افتتاح فاز نخست
 تفرجگاه بزرگ آرپادره سى تا پایان شهریور 94 

جان 10 میلیون ایرانى 
در بافت هاى فرسوده در خطر است

مشکالت سبزه میدان با حضور هئیت امنا بررسى شد 

همگرایى خانواده بزرگ شهردارى ها و دهیارى ها؛ 
زمینه ساز تحقق اهداف سند چشم انداز 

مدیر کل اداره امور مالى و ذیحسابى شهردارى تبریز خبر داد: 

برگزارى کارگاه مشترك شهردارى تبریز
 با سازمان امور مالیاتى استان 

طى بازدید کارشناسى هوانیروز؛ 

استاندارهاى فنى پد هلیکوپتر
 در پارك مهر والیت شهرك اندیشه تایید شد 

برگزارى همایش آموزش شهروندى 
در پایگاه دوم شکارى شهید فکورى تبریز 

از سوى سازمان مدیریت پسماند تاکید شد: 

لزوم به حداقل رسیدن استفاده از 
مواد پلیمرى در بسته بندى هاى غذایى هواپیما 

رئیس سازمان انتقال خون آذربایجان شرقى: 

چهره تبریز در طول دو سال اخیر 
تغییرات محسوسى یافته است 

بیش از 300 نفر از زنان روزه دار منطقه شنب 
غازان اصول اولیه مدیریت پسماند را فرا گرفتند.

در راستاى بسط آموزش هاى شهروندى این 
سازمان یک نشست آموزشى براى بانوان خانه دار 
منطقه شنب غازان و در مسجد اعظم شنب غازان 

برگزار گردید.
در این نشست آموزشــى که بیش از 300 
نفر از بانــوان روزه دار در ایــن منطقه حضور 
داشــتند عالوه بر ارایه موضوعات آموزشى در 
خصوص کاهش حجم تولید زباله یا پســماند، 
اهمیت جداســازى پســماندهاى تر و خشک و 
اهمیت اصالح الگوى مصرف با خرید به اندازه 
نیاز، توسط کارشناسان این سازمان بسته هاى 
فرهنگى و آموزشى شهروندى در بین حاضرین 

در مسجد توزیع گردید.
شــایان ذکر اســت در این نشست حاضرین 
خواستار بستر سازى مناسب جهت اجراى طرح 
تفکیک از مبدأ پسماندها از سوى شهردارى شدند.

شهردار منطقه 5 تبریز گفت: پس از به اتمام 
رسیدن احداث باند کند رو شمالى ورودى شرق 
تبریز، عملیات عمرانى در باند جنوبى نیز آغاز شد.
یعقوب هوشــیار افزود: نظر بــه اینکه از 
مسیر جاده تهران به عنوان مهمترین ورودى 
تبریز یاد مى شود لذا ساماندهى این مسیر جزو 
برنامه هاى مهم و کالن شــهردارى مصوب 

گردیده است.
وى افزود: جذب پروژه هاى مشارکتى، زیبا 
سازى، توسعه فضاى ســبز نورپردازى، احیاى 
پارك خلعت پوشــان و احداث باندهاى کند رو 
شــمالى و جنوبى جزو طرح هاى ســاماندهى 

ورودى شرق تبریز تعریف شده اند. 
هوشیار در ادامه در رابطه با احداث باندهاى 
کند رو این مســیر گفت: پــس از افتتاح باند 
شمالى با 100 میلیارد ریال هزینه، احداث باند 
جنوبى نیز جزو پروژه هاى مهم عمرانى سال 94 

مصوب شده است. 
شــهردار منطقه پنج افزود: عملیات تملک 
امالك واقع در مســیر و همچنیــن کارهاى 
عمرانى به صورت ضربتى در حال انجام هستند.
هوشــیار در پایان ابــراز امیــدوارى نمود 
شــهروندان به ویژه مالکینى که امالکشان در 
مســیر پروژه قرار گرفته با شهردارى در اجرا و 

اتمام به موقع پروژه مشارکت و همدلى کنند.

در راستاى ارائه خدمات مطلوب به شهروندان 
عزیز و مهمانان تابستانى پروژه تعمیرات اساسى ( 
اورهال) جایگاه CNG عون بن على آغاز گردید. 
احمدجعفریان مدیر مالى ســازمان و ناظر قرارداد 
CNG عون بن على بــا اعالم این خبر گفت: 
سیستم و کمپروسور جایگاه مذکور که آخرین بار در 
تیر ماه سال 92اورهال شده بود کم کم کارآیى خود 
را از دســت داده و نیاز به تعمیرات اساسى داشت. 
وى هزینه الزم براى اجراى این پروژه را در حدود 
پانصد میلیون ریال الى یک میلیارد ریال دانسته 
و اعالم داشت پیمانکار مربوطه قول اتمام کار در 
چند روز آینده را داده است. جعفریان متذکر گردید: 
جایگاه عون بن على در زمینى به وســعت 1200 
مترمربع داراى 3 دیسپنسل و 6 نازل بوده است و 
روزانه به بیش از 2000 خودرو گازسوز خدمات ارائه 
مى نماید و از معدود جایگا ههاى استان میباشد که 
بدون وقفه در سالهاى اخیر به شهروندان عزیز ارائه 

خدمات نموده است.

عضو شــوراى اسالمى شــهر تبریز خواستار 
استفاده از حیاط مدارس محدوده تاریخى و مرکزى 
تبریز در فصل تابستان به عنوان پارکینگ موقت 
خودروها شــد. مهندس سعید محدث با اشاره به 
آغاز موج ورود گردشگران تابستانى به تبریز بعد 
از اتمام ماه مبارك رمضان گفت: استفاده از حیاط 
مدارس به عنوان پارکینگ موقت براى گردشگران 
تابســتانى تبریز مى تواند مشکل کمبود جا براى 
اتومبیل هاى گردشگران در این مناطق را به خوبى 
حل کند. عضو شوراى شهر تبریز همچنین با اشاره 
به وضعیت مرکز انتقال خون روبروى مسجد کبود 
تبریز گفت: مرکز اهداى خون روبروى مسجد کبود 
با عمر 50 ساله خود در برابر یک زلزله استحکام 

الزم را ندارد و نابودخواهد شد.
مهندس سعید محدث گفت: مراکز خون گیرى 
در همه مواقع بخصوص مواقع بحرانى باید آماده 
باشــند اما این مرکز با عمر 50 ساله خود با اولین 
زلزله به آوار تبدیل خواهد شد. وى افزود: شهردارى 
تبریز در مناطق مختلف تبریز خانه هاى سالمت 
ایجاد کرده است که سازمان انتقال خون با توافق با 
شهردارى مى تواند در این خانه هاى سالمت مستقر 
شده و نسبت به انجام وظایف ذاتى خود اقدام کند. 
این اقدامى بدون هزینه براى شهردارى و سازمان 

انتقال خون خواهد بود.

300 نفر از زنان روزه 
دار اصول اولیه مدیریت 

پسماند را فرا گرفتند 

شهردار منطقه پنج خبر داد؛ 

آغاز احداث
 باند کند رو جنوبى 
جاده تهران - تبریز 

آغاز عملیات تعمیرات 
 CNG اساسى جایگاه

عون بن على 

عضو هئیت رئیسه شوراى شهر 
تبریز خواستار شد: 

استفاده از حیاط مدارس 
به عنوان پارکینگ موقت 

در فصل تابستان 
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سوره قدر
بسم ا... الرحمن الرحیم انا انزلناه فى لیله القدر 
(1) و ما ادراك ما لیله القدر (2) لیل القدر خیر من 
الف شهر (3) تنزل الملئکه و الروح فیها باذن ربهم 
من کل امر (4) سالم هى حتى مطلع الفجر (5). 

 ترجمه آیات 
به نــام خداوند رحمان و رحیم. ما این قرآن 
عظیم الشان را(که رحمت واسع و حکمت جامع 

است) در شب قدر نازل کردیم(1). 
و تو چه مى دانى شب قدر چیست؟(2). 

شب قدر(در مقام و مرتبه)از هزار ماه بهتر و 
باالتر است(3). 

در این شب فرشتگان و روح(یعنى جبرئیل)
بــه اذن خدا از هــر فرمان(و دســتور الهى و 

سرنوشت خلق) نازل مى شوند(4). 
این شــب رحمت و سالمت و تهنیت است 

تا صبحگاه(5). 
 بیان آیات 

این ســوره نزول قرآن در شب قدر را بیان 
مى کند، و آن شــب را تعظیم نموده از هزار ماه 
باالتر مى داند، چون در آن شــب مالئکه و روح 
نازل مى شــوند، و این سوره، هم احتمال مکى 
بــودن را دارد، و هــم مى تواند مدنى باشــد، و 
روایاتى که درباره سبب نزول آن از امامان اهل 
بیت (علیهم السالم) و از دیگران رسیده خالى از 
تایید مدنى بودن آن نیست، و آن روایاتى است 
که داللت دارد بر اینکه این سوره بعد از خوابى 
بود که رسول خدا(ص)دید، و آن خواب این بود 
که دید بنى امیه بر منبر او باال مى روند، و سخت 
اندوهناك شد، و خداى تعالى براى تسلیتش این 
سوره را نازل کرد(و در آن فرمود شب قدر بهتر از 

هزار ماه حکومت بنى امیه است). 

«انا انزلناه فى لیله القدر» 
ضمیــر در«انزلناه»به قــرآن برمى گردد، و 
ظاهرش این است که: مى خواهد بفرماید همه 
قرآن را در شب قدر نازل کرده، نه بعضى از آیات 
آن را، مؤیدش هم این اســت که تعبیر به انزال 
کرده، که ظاهر در اعتبار یکپارچگى اســت، نه 

تنزیل که ظاهر در نازل کردن تدریجى است. 
و در معناى آیه مورد بحث آیه زیر است که 
مى فرماید: «و الکتاب المبین انا انزلناه فى لیله 
مبارکه» (1)، که صریحا فرموده همه کتاب را در 
آن شب نازل کرده، چون ظاهرش این است که 
نخست سوگند به همه کتاب خورده، بعد فرموده 
این کتاب را که به حرمتش سوگند خوردیم، در 

یک شب و یکپارچه نازل کردیم. 
پس مدلول آیات این مى شود که قرآن کریم 
دو جور نازل شــده، یکى یکپارچه در یک شب 
معین، و یکى هم به تدریج در طول بیســت و 
سه سال نبوت که آیه شریفه«و قرآنا فرقناه لتقراه 
على الناس على مکث و نزلناه تنزیال» (2)، نزول 
تدریجى آن را بیان مى کند، و همچنین آیه زیر 
که مى فرماید: «و قال الذین کفروا لو ال نزل علیه 
القرآن جمله واحده کذلــک لنثبت به فؤادك و 

رتلناه ترتیال» (3). 
و بنــا بر این، دیگر نباید به گفته بعضى (4) 
اعتنا کرد که گفته انــد: معناى آیه«انزلناه» این 
اســت که شروع به انزال آن کردیم، و منظور از 
انزال هم انزال چند آیه از قرآن است، که در آن 

شب یکباره نازل شد نه همه آن. 
و در کالم خــداى تعالى آیه اى که بیان کند 
لیله مذکور چه شــبى بوده دیده نمى شود بجز 
آیه«شــهر رمضان الذى انزل فیه القرآن» (5) 
که مى فرماید: قرآن یکپارچه در ماه رمضان نازل 
شــده، و با انضمام آن به آیه مورد بحث معلوم 
مى شود شــب قدر یکى از شبهاى ماه رمضان 

است، و اما اینکه کدامیک از شب هاى آن است 
در قــرآن چیزى که بــر آن داللت کند نیامده، 
تنها از اخبار اســتفاده مى شود، که ان شاء ا... در 
بحث روایتى آینده بعضى از آنها از نظر خواننده 

مى گذرد. 
در این سوره آن شــبى که قرآن نازل شده 
را شــب قدر نامیده، و ظاهرا مراد از قدر تقدیر و 
اندازه گیرى است، پس شب قدر شب اندازه گیرى 
است، خداى تعالى در آن شب حوادث یک سال 
را یعنى از آن شب تا شب قدر سال آینده را تقدیر 
مى کند، زندگى، مرگ، رزق، سعادت، شقاوت و 
چیزهایى دیگر از این قبیل را مقدر مى سازد، آیه 
ســوره دخان هم که در وصف شب قدر است بر 
ایــن معنا داللــت دارد: «فیها یفــرق کل امر 
حکیم امرا من عندنا انا کنا مرســلین رحمه من 
ربک» (6)، چون«فرق»، به معناى جدا سازى و 
مشخص کردن دو چیز از یکدیگر است، و فرق 
هر امر حکیم جز این معنا ندارد که آن امر و آن 
واقعه اى که باید رخ دهد را با تقدیر و اندازه گیرى 

مشخص سازند. 
و از این استفاده مى شود که شب قدر منحصر 
در شــب نزول قرآن و آن سالى که قرآن در آن 
شبش نازل شد نیست، بلکه با تکرر سنوات، آن 
شب هم مکرر مى شود، پس در هر ماه رمضان 
از هر سال قمرى شب قدرى هست، که در آن 
شب امور سال آینده تا شب قدر سال بعد اندازه 

گیرى و مقدر مى شود. 
براى اینکه این فرض امکان دارد که در یکى 
از شبهاى قدر چهارده قرن گذشته قرآن یکپارچه 
نازل شده باشد، ولى این فرض معنا ندارد که در 
آن شــب حوادث تمامى قرون گذشته و آینده 
تعیین گردد. عالوه بر این، کلمه«یفرق»به خاطر 
اینکه فعل مضارع است استمرار را مى رساند، در 
ســوره مورد بحث هم که فرموده: «شب قدر از 
هزار ماه بهتر است»و نیز فرموده: «مالئکه در آن 

شب نازل مى شوند»مؤید این معنا است. 
پس وجهى براى تفسیر زیر نیست که بعضى 
(7) کرده و گفته اند: شب قدر در تمام دهر فقط 
یک شب بود، و آن شــبى بود که قرآن در آن 
نازل گردید، و دیگر تکرار نمى شود. و همچنین 
تفسیر دیگرى که بعضى (8) کرده و گفته اند: تا 
رســول خدا(ص) زنده بود شب قدر در هر سال 
تکرار مى شد، و بعد از رحلت آن جناب خدا شب 
قدر را هم از بین برد. و نیز سخن آن مفسر (9) 
دیگر که گفته: شب قدر تنها یک شب معین در 
تمام ســال است نه در ماه رمضان. و نیز سخن 
آن مفســر (10) دیگر که گفته: شب قدر شبى 
اســت در تمام سال، ولى در هر سال یک شب 
نامعلومى است، در سال بعثت در ماه رمضان بوده 
در سال هاى دیگر در ماههاى دیگر، مثال شعبان 
یا ذى القعده واقع مى شود، هیچ یک از این اقوال 

درست نیست. 
بعضى (11) دیگــر گفته اند: کلمه«قدر»به 
معناى منزلت اســت، و اگر شب نزول قرآن را 
شــب قدر خوانده به خاطر اهتمامى بوده که به 
مقام و منزلت آن شب داشته، و یا عنایتى که به 

عبادت متعبدین در آن شب داشته. 
بعضى (12) دیگــر گفته اند: کلمه«قدر»به 
معناى ضیق و تنگى اســت، و شب قدر را بدان 
جهت قــدر خوانده اند که زمین با نزول مالئکه 
تنگ مى گــردد. و این دو وجــه به طورى که 

مالحظه مى کنید چنگى به دل نمى زند. 
پس حاصــل آیات مــورد بحث به طورى 
که مالحظه کردید این شــد که شب قدر بعینه 
یکى از شــبهاى ماه مبارك رمضان از هر سال 
است، و در هر سال در آن شب همه امور احکام 
مى شــود، البته منظورمان« احــکام»از جهت 

اندازه گیرى است، خواهید گفت پس هیچ امرى 
از آن صورت که در شب قدر تقدیر شده باشد در 
جاى خودش با هیچ عاملى دگرگون نمى شود؟ 
در پاســخ مى گوییم: نه، هیچ منافاتى ندارد که 
در شب قدر مقدر بشود ولى در ظرف تحققش 
طورى دیگر محقق شود، چون کیفیت موجود 
شــدن مقدر، امرى است، و دگرگونى در تقدیر، 
امرى دیگر است، همچنان که هیچ منافاتى ندارد 
که حوادث در لوح محفوظ معین شده باشد، ولى 
مشــیت الهى آن را تغییر دهد، همچنان که در 
قرآن کریم آمده: « یمحوا ا... ما یشاء و یثبت و 

عنده ام الکتاب» (13). 
عالوه بر این، اســتحکام امور به حســب 
تحققــش مراتبى دارد، بعضى از امور شــرایط 
تحققش موجود است، و بعضى ها ناقص است، 
و احتمال دارد که در شــب قدر بعضى از مراتب 
احکام تقدیر بشــود، و بعضى دیگرش به وقت 
دیگر موکول گردد، اما آنچه از روایات بر مى آید و 
به زودى روایاتش از نظر خواننده خواهد گذشت با 

این وجه سازگار نیست. 

«و ما ادریک ما لیله القدر» 
این جملــه کنایه اســت از جاللت قدر آن 
شــب و عظمت منزلتش، چون با اینکه ممکن 
بود در نوبــت دوم ضمیر لیله القــدر را بیاورد، 
خــود آن را تکرار کرد. واضح تر بگویم، با اینکه 
مى توانست بفرماید: «و ما ادریک ما هى، هى خیر 
من الف شهر»براى بار دوم و بار سوم خود کلمه 
را آورد و فرمــود: «و ما ادریک ما لیله القدر لیله 

القدر خیر من الف شهر». 

«لیله القدر خیر من الف شهر» 
این جمله بــه طور اجمال آنچــه را که در 
جمله«و مــا ادریک ما لیله القدر»بدان اشــاره 
شده بود، یعنى عظمت آن شب را بیان مى کند، 
و مى فرماید: بدین جهت گفتیم آن شب مقامى 

ارجمند دارد که از هزار ماه بهتر است. 
و منظور از بهتر بودنش از هزار ماه به طورى 
که مفسرین تفسیر کرده اند بهتر بودنش از حیث 
فضیلت عبادت است، و مناسب با غرض قرآن 
هم همین معنا است، چون همه عنایت قرآن در 
این است که مردم را به سوى خدا نزدیک، و به 
وسیله عبادت زنده کند، و زنده دارى آن شب با 
عبادت بهتر اســت از عبادت هزار ماه. و ممکن 
است همین معنا را از آیه سوره دخان نیز استفاده 
کرد، چون در آنجا شب قدر را پر برکت خوانده، و 
فرموده: «انا انزلناه فى لیله مبارکه» (14). البته در 
این میان معناى دیگرى نیز هست، که ان شاء ا... 

در بحث روایتى آینده خواهد آمد. 

«تنزل الملئکه و الروح فیها باذن ربهم من 
کل امر» 

کلمه«تنزل»در اصــل تتنزل بوده، و ظاهرا 
مراد از روح آن روحى است که از عالم امر است 
و خداى تعالى در بــاره اش فرموده: «قل الروح 
من امر ربى» (15)، و اذن در هر چیز به معناى 
رخصت دادن در آن اســت، و یا به عبارت دیگر 
اعالم این معنا است که مانعى از این کار نیست. 

و کلمه«من»در جمله«من کل امر»به گفته 
بعضى (16) از مفسرین به معناى باء است. 

بعضى (17) دیگر گفته اند: به معناى خودش 
اســت، یعنى ابتداى غایت، ولى سببیت را هم 
مى رساند، و آیه را چنین معنا مى دهد: «مالئکه و 
روح در آن شب به اذن پروردگارشان و به سبب 

هر امرى الهى نازل مى شوند». 
بعضى (18) دیگر گفته اند: باء براى تعلیل به 

غایت است، و معنایش این است«مالئکه و روح 
در آن شب به اذن پروردگارشان نازل مى شوند، 

براى خاطر اینکه هر امرى را تدبیر کنند». 
لیکن حق مطلب این است که: مراد از امر، 
اگر آن امر الهى باشــد که آیه«انما امره اذا اراد 
شــیئا ان یقول له کن فیکون» (19) تفسیرش 
کرده، حرف«من»براى ابتــدا خواهد بود، و در 
عین حال سببیت را هم مى رساند، و به آیه چنین 
معنا مى دهد: «مالئکه و روح در شب قدر به اذن 
پروردگارشان نازل مى شوند، در حالى که نزولشان 
را ابتدا مى کنند و هر امر الهى را صادر مى نمایند». 
و اگر منظور از امر مذکــور هر امر کونى و 
حادثه اى باشد که باید واقع گردد، در این صورت 
حرف«من» به معناى الم تعلیل خواهد بود، و آیه 
را چنین معنا مى دهد: مالئکه و روح در آن شب 
به اذن پروردگارشان نازل مى شوند براى خاطر 

تدبیر امرى از امور عالم. 

«سالم هى حتى مطلع الفجر» 
در مفردات گفته: کلمه«سالم»و«سالمت»به 
معناى عارى بودن از آفات ظاهرى و باطنى است 

 .(20)
پس جمله«سالم هى»اشاره است به اینکه 
عنایت الهى تعلق گرفته است به اینکه رحمتش 
شامل همه آن بندگانى بشود که به سوى او روى 
مى آورند، و نیز به اینکه در خصوص شــب قدر 
باب نقمتش و عذابش بسته باشد، به این معنا که 
عذابى جدید نفرستد. و الزمه این معنا آن است 
که طبعا در آن شب کید شیطان ها هم مؤثر واقع 
نشود، همچنان که در بعضى از روایات هم به این 

معنا اشاره رفته است. 
ولى بعضى (21) از مفسرین گفته اند: مراد از 
کلمه«سالم»این است که: در آن شب مالئکه 
از هر مؤمن مشــغول به عبادت بگذرند سالم 
مى دهند. برگشت این معنا هم به همان معناى 
اول است و این دو آیه یعنى آیه«تنزل الملئکه و 
الروح»تا آخر سوره در معناى تفسیرى است براى 
آیه قبلى که مى فرمود«لیله القدر خیر من الف 

شهر». 
 بحث روایتى 

در تفسیر برهان از شیخ طوسى از ابوذر روایت 
آورده که گفت: به رسول خدا(ص) عرضه داشتم 
یا رسول ا... آیا شب قدر شبى است که در عهد 
انبیاء بوده و امر بر آنان نازل مى شــده و چون از 
دنیا مى رفتند نزول امر در آن شب تعطیل مى شده 
است؟فرمود: نه بلکه شب قدر تا قیامت هست 

 .(22)
مؤلف: در این معنا روایات زیادى از طرق اهل 

سنت نیز آمده (23). 
و در مجمع البیان اســت کــه از حماد بن 
عثمان از حسان ابن ابى على نقل شده که گفت: 
از امام صادق(ع)از شــب قدر پرسیدم، فرمود در 
نوزدهم رمضان و بیست و یکم و بیست و سوم 

جستجویش کن (24). 
مؤلف: در معناى این روایات روایاتى دیگر نیز 

هســت، و در بعضى از اخبار تردید بین دو شب 
شــده، یکى بیســت و یکم و دیگرى بیست و 
ســوم، مانند روایتى که عیاشى از عبد الواحد از 
امام باقر(ع)روایت کرده (25). و از روایاتى دیگر 
اســتفاده مى شود که شب قدر خصوص بیست 
و ســوم است، و اگر معینش نکرده اند به منظور 
تعظیم امر آن بوده، تا بندگان خدا با گناهان خود 

به امر آن اهانت نکنند (26). 
و نیز در تفسیر عیاشى در روایت عبد ا... بن 
بکیــر از زراره از یکى از دو امام باقر و صادق(ع)
آمده که فرمود: شب بیست و سوم همان شب 
جهنى است، و حدیث جهنى این است که گفت: 
به رســول خدا(ص) عرضه داشتم: منزل من از 
مدینه دور است، دستورم بده در شب معینى داخل 
مدینه شوم فرمود: شب بیست و سوم داخل شو 

 .(27)
مؤلف: حدیــث جهنى که نامــش عبد ا... 
بن انیس انصارى بود، از طرق اهل ســنت نیز 
روایت شده، و ســیوطى آن را در الدر المنثور از 

مالک و بیهقى نقل کرده (28). 
و در کافى به ســند خود از زراره روایت کرده 
که گفت: امام صادق(ع) فرمود: تقدیر در نوزدهم 
و ابرام در شــب بیســت و یکم و امضا در شب 

بیست و سوم است (29). 
مؤلف: در این معنا هم روایات دیگرى هست 

 .(30)
پس معلوم شد آنچه همه روایات مختلفى که 
از ائمه اهل بیت(ع)وارد شــده در آن اتفاق دارند 
این است که: شب قدر تا روز قیامت باقى است، 
و همه ساله تکرار مى شود، و نیز لیله القدر شبى از 
شبهاى رمضان، و نیز یکى از سه شب نوزده و 

بیست و یک و بیست و سه است. 
و اما از طرق اهل ســنت روایــات به طور 
عجیبى اختالف دارند که به هیچ وجه نمى شود 
بین آنها را جمع کرد، ولى معروف بین اهل سنت 
این است که شب بیســت و هفتم است، و در 
آن شب بوده که قرآن نازل شده. از خوانندگان 
محترم هر که بخواهد آن روایات را ببیند باید به 
تفسیر الدر المنثور و سایر جوامع حدیث مراجعه 

کند. 
و در الدر المنثور اســت کــه خطیب از ابن 
مسیب روایت کرده که گفت: رسول خدا (ص)
فرمود: در خواب به من نشان دادند که بنى امیه 
بر منبرم باال مى روند، و این معنا بر من سخت 
گران آمد و خداى تعالى در این مناسبت سوره«انا 

انزلناه فى لیله القدر»را نازل کرد (31). 
مؤلــف: نظیر این روایــت را خطیب هم در 
تاریخ خــود از ابن عباس آورده. و ترمذى و ابن 
جریر، طبرانى، ابن مردویه و بیهقى هم روایتى در 
معناى آن از حسن بن على نقل کرده اند (32). و 
در این میان روایات بسیارى در این معنا از طرق 
شیعه از ائمه اهل بیت(ع) نقل شده، و در آنها آمده 
که خداى تعالى لیله القدر را که بهتر از هزار ماه 
سلطنت بنى امیه است به عنوان تسلیت به رسول 

خدا(ص)عطا فرمود (33). 

و در کافى به ســند خود از ابن ابى عمیر از 
عده اى راویان از امام صادق(ع) روایت آورده که 
گفت: بعضــى از اصحاب ما امامیه که به نظرم 
مى آید سعید بن سمان بود از آن جناب پرسید: 
چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟(با اینکه 
در آن هزار ماه در هر دوازده ماهش یک شــب 
قدر است)، فرمود عبادت در شب قدر بهتر است 
از عبادت در هزار ماهى که در آن شب قدر نباشد 

 .(34)
و در همان کتاب به ســند خــود از فضیل، 
زراره و محمد بن مســلم از حمران روایت کرده 
کــه از امام باقر(ع)از معنــاى آیه«انا انزلناه فى 
لیله مبارکه»سؤال کرد، فرمود بله شب قدر که 
همه ساله در ماه رمضان در دهه آخرش تجدید 
مى شود شبى است که قرآن جز در آن شب نازل 
نشده، و آن شبى است که خداى تعالى در باره اش 

فرموده: «فیها یفرق کل امر حکیم». 
آنگاه فرمود: در آن شب هر حادثه اى که باید 
در طول آن سال واقع گردد تقدیر مى شود، چه 
خیر و چه شــر، چه طاعت و چه معصیت، و چه 
فرزندى که قرار است متولد شود، و یا اجلى که 
بنا است فرا رسد، و یا رزقى که قرار است(تنگ و 
یا وسیع)برسد، پس آنچه در این شب مقدر شود، 
و قضایش رانده شود قضایى است حتمى، ولى در 
عین حال مشــیت خداى تعالى در آنها محفوظ 
اســت(و خدا با حتمى کردن مقدرات، العیاذ با... 

به دست خود دست بند نمى زند). 
حمران مى گوید: پرسیدم منظور خداى تعالى 
از اینکه فرمود«شــب قدر بهتر اســت از هزار 
ماه»چیست؟ فرمود عمل صالح از نماز و زکات 
و انواع خیرات در آن شــب بهتر است از همان 
اعمال در هزار ماهى که در آن شب قدر نباشد، 
و اگر خداى تعالى جزاى اعمال خیر مؤمنین را 
مضاعف نمى کرد، مؤمنین بجایى نمى رسیدند، 
ولى خدا پاداش حســنات ایشــان را مضاعف 

مى کند (35). 
مؤلف: منظور امام از اینکه فرمود: «ولى در 
عین حال مشــیت خداى تعالى در آنها محفوظ 
است»، این است که قدرت خداى تعالى همیشه 
مطلق اســت، او هر زمان هر کارى را بخواهد 
مى کند، هر چند قبال خالف آن را حتمى کرده 
باشد، و خالصه حتمى کردن یک مقدر قدرت 
مطلقه او را مقید نمى کنــد، او مى تواند قضاى 
حتمى خود را هم نقض نماید هر چند که هیچ 

وقت چنین کارى را نمى کند. 
و در مجمع است که از ابن عباس از رسول 

خدا(ص)روایت
شــده که فرمود: وقتى شــب قدر مى شود 
مالئکه اى که ساکن در سدره المنتهى هستند و 
جبرئیل یکى از ایشــان است نازل مى شوند، در 
حالى که جبرئیل به اتفاق سایر سکان نامبرده 
پرچم هایى را به همراه دارند، یک پرچم باالى 
قبر من، و یکى بر باالى بیت المقدس، و پرچمى 
در مســجد الحرام و پرچمى بر طور سینا نصب 
مى کنند، و هیچ مؤمن و مؤمنه اى در این نقاط 

نمى ماند مگر آنکه جبرئیل به او سالم مى کند، 
مگر کسى که دائم الخمر و یا معتاد به خوردن 
گوشــت خوك و یا زعفران مالیدن به بدن خود 

باشد (36). 
و در تفسیر برهان از سعد بن عبد ا... روایت 
کرده که به سند خود از ابى بصیر روایت کرده که 
گفت: با امام صادق(ع)بودم که سخن از پاره اى 
خصائص امام در هنــگام والدت به میان آمد، 
فرمود: وقتى شــب قدر مى شود امام مستوجب 
روح بیشترى مى گردد. عرضه داشتم فدایت شوم 
مگر روح همان جبرئیل نیســت؟فرمود: روح از 
جبرئیل بزرگتر است، و جبرئیل از سنخ مالئکه 
اســت، و روح از آن سنخ نیست، مگر نمى بینى 
خداى تعالى فرموده: «تنزل الملئکه و الروح»پس 

معلوم مى شود روح غیر از مالئکه است (37). 
مؤلف: روایات در معنا و خصائص و فضائل 
شــب قدر بســیار زیاد اســت، (که ما در اینجا 
مختصرى از آن را آوردیــم)، و در بعضى از آن 
روایات عالمتهایى براى شب قدر ذکر شده، از 
قبیل این که: صبح شب قدر آفتاب بدون شعاع 
طلوع مى کند، هوا در صبح آن شب معتدل است، 
و لیکن چون این عالمتها نه دائمى اســت و نه 
اغلب چنین است، لذا از ذکر آن روایات خوددارى 

نمودیم. 
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4- گوشــت لذیذى دارد - جهت و ســبب - 

آتشدان حمام

5- قوم و خویش - کریم - رطوبت
6- منجم یونانى - بزرگ و جلیل

7- پرتو - نیرنگ - کهنسال شدن - عضوى از بدن
8- آدمیان - خشکى - غالم - زیانکارى

9- مسافر - نشاط -تمام روز - صفت عدد
10- در قدیم براى شکار تربیت مى کردند-

 از شهرهاى اصفهان
11- نام ترکى- واالدگر - نرم و نازك شدن
12- مرغزار - البرال - آرامى پس از تندى

13- گماشته - شاهرگ - بیخ چیزى - حرف 
شرط

14- واحد پول ترکیه - ضد حلو - ســمت دست 
چپ - سخن زیر لب از روى خشم

15-قســمت مرکزى اتم - اروپا- رفتار از روى 
نازو خرام

ج
لد

و

جدول شماره 1
طراح: زهرا مجدآبادى
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 برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبت اسناد و امالك منطقه 2 تبریز تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد :
 بخش1 تبریز

1- آقاى نریمان مصطفى چائى به شماره شناسنامه 464 به کد ملى 1501305077صادره فرزندرحمن درششدانگ 
ساختمان به مساحت 322/15متر مربع از پالك 1فرعى از3996 اصلى واقع در بخش یک تبریز خریدارى شده 

از جعفر خانى.
 2- آقاى عزت بابا پور آذر یاغبستلو میر احمد لو به شماره شناسنامه 212 به کد ملى 1381117325صادره 
تبریزفرزنداحمد درششدانگ ساختمان به مساحت 171/11متر مربع از پالك 4028و4029 اصلى واقع در بخش 

یک تبریز خریدارى شده از اصلى کرمى.
 بخش9 تبریز

 سنگ یک اصلى
ملى 1372246797صادره  کد  به  شناسنامه 107128  به شماره  علیلو  محمود  مقدم  قدیمى  ناصر  1-آقاى 
فرزندعمران درششدانگ ساختمان به مساحت 42/81متر مربع از پالك 14021فرعى ازیک اصلى واقع در بخش 

9 تبریز خریدارى شده از ارکناز نقدى باالن
2- آقاى منصور خدایارى اردالنى به شماره شناسنامه 1203 به کد ملى 6029213342صادره مهربان فرزندعین 
اله درششدانگ ساختمان به مساحت 445/11متر مربع از پالك 541 فرعى ازیک اصلى واقع در بخش 9 تبریز 

خریدارى شده از حسین جباریان.
3- آقاى یعقوب خدایارى اردالنى به شماره شناسنامه 1013 به کد ملى 6029211412 صادره مهربان فرزندعین 
اله درششدانگ ساختمان به مساحت 432/11متر مربع از پالك541 فرعى ازیک اصلى واقع در بخش 9 تبریز 

خریدارى شده از حسین جباریان.
4- آقاى نجفقلى بابازاده به شماره شناسنامه 541به کد ملى 1501288377 صادره اهر فرزندعلیقلى درششدانگ 
ساختمان به مساحت 286/48متر مربع از پالك964 فرعى ازیک اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

اشرف اوجانى زاده.
5- آقاى بهزاد زلفى هروى به شماره شناسنامه صفر کد ملى 1360033963صادره فرزندناصرورضا زلفى هروى 
به شماره شناسنامه صفرکد ملى 1360213937 صادره تبریز فرزندناصر هر کدام نسبت به سه دانگ ازششدانگ 
ساختمان به مساحت 59/90متر مربع از پالك405 فرعى ازیک اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

اکبر آذر بارنجى.
6- آقاى على قلیزاده به شماره شناسنامه 2473 به کد ملى 1650946449صادره سراب فرزند ذوالفعلى درششدانگ 
ساختمان به مساحت 57/30متر مربع از پالك 396 فرعى ازیک اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

مرحمت حاجى حسینى بارنجى.
7- آقاى نقى انصارى متنق به شماره شناسنامه 1798 به کد ملى 1718167393صادره بستان آباد فرزندحبیب 
درششدانگ ساختمان به مساحت 134/53متر مربع از پالك 1105 فرعى ازیک اصلى واقع در بخش 9 تبریز 

خریدارى شده از جهان آذرنیا.
8- آقاى کریم نورزاده به شماره شناسنامه 328 به کد ملى 1719077355صادره فرزند شهباز درششدانگ ساختمان 
به مساحت 47/43متر مربع از پالك 130 فرعى ازیک اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از حست اله 

توکلى پیر علیلو
9- آقاى حکیمه حامد غنى به شماره شناسنامه 1096 به کد ملى 1376437767صادره فرزند محمد درششدانگ 
ساختمان به مساحت 88/76متر مربع از پالك 406 فرعى ازیک اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

بایرام عبدى.
10- آقاى ابراهیم اسمعیل زاده اورنگى به شماره شناسنامه 1090 به کد ملى 1500829285صادره اهر فرزند 
على درششدانگ ساختمان به مساحت 92/89متر مربع از پالك 392 فرعى ازیک اصلى واقع در بخش 9 تبریز 

خریدارى شده از قربان دهقان.
11- خانم خدیجه اصغرى به شماره شناسنامه 967 به کد ملى 1377290115صادره فرزند حسین درششدانگ 
ساختمان به مساحت 98/02متر مربع از پالك1076 فرعى ازیک اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

حسین اصغرى.
12- آقاى جلیل فالح به شماره شناسنامه 789 به کد ملى 1500961833صادره اهر فرزند عباسعلى درششدانگ 
ساختمان به مساحت 56/70متر مربع از پالك 396 فرعى ازیک اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

رحیم صمد وند بارنجى.
سنگ 8 اصلى

1- آقاى سید رضا موحد القلندیس به شماره شناسنامه 1427 به کد ملى 1374817988صادره تبریز فرزند میر 
جباردرششدانگ ساختمان به مساحت 175/79متر مربع از پالك 350 فرعى از8 اصلى واقع در بخش 9 تبریز 

خریدارى شده از صمد حامد خوشبخت.
 2- آقاى جاوید گوزلى به شماره شناسنامه 1793 به کد ملى 1375775812صادره تبریز فرزند اصغردرششدانگ 
ساختمان به مساحت 119/10متر مربع از پالك شماره 8 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از حسین 

جعفرى کرکج.
3- آقاى رحیم حسن زاده به شماره شناسنامه 81645 به کد ملى 1371907501صادره مرکزى فرزند مرتضى 
درششدانگ ساختمان به مساحت 188/11متر مربع از پالك شماره قطعه دوم باقى مانده89الى93فرعى از8 اصلى 

واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از على جدارى قوریچائى.
 4- آقاى داود چوخاچیان به شماره شناسنامه 399 به کد ملى 1378826248صادره تبریز فرزند یوسف درششدانگ 
ساختمان به مساحت 50/47متر مربع از پالك 280 فرعى از8 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

فروتن بارنجى.
سنگ 10 اصلى

فرزند على  به کد ملى 1717777783صادره  به شماره شناسنامه 151  پاکروان زین کش  آقاى رسول   -1
درششدانگ ساختمان به مساحت 116/85متر مربع از پالك 843 فرعى از10 اصلى واقع در بخش 9 تبریز 

خریدارى شده از حیدر رنگى.
2- آقاى رسول پاکروان زین کش به شماره شناسنامه 151 به کد ملى 1717777783صادره فرزند على درششدانگ 
ساختمان به مساحت 107/23متر مربع از پالك 843 فرعى از10 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

تارویردى عزیز پور وجواد عباسى.
3- آقاى حسین نیایش راد به شماره شناسنامه 46262 به کد ملى 1372745051صادره فرزند چنگیز درششدانگ 
ساختمان به مساحت 91/42متر مربع از پالك 859 فرعى از10 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

فریدون نقوى.
 سنگ 11 اصلى

1- آقاى رضا صبرى حلوائى به شماره شناسنامه 15556کد ملى 1698625561صادره آذرشهر فرزندمحمد ووحید 
روشنى مایان علیا به شماره شناسنامه 733کد ملى1378214668صادره مرکزى فرزند قشم هر کدام نسبت به سه 
دانگ از ششدانگ ساختمان به مساحت 99/66متر مربع از پالك شماره 248فرعى از11 اصلى واقع در بخش 9 

تبریز خریدارى شده تعاونى مسکن شهردارى تبریز.
2- آقاى اصغرشاهى گلوجه به شماره شناسنامه 886کد ملى 1375346504صادره تبریز فرزندعلى در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 32متر مربع از پالك شماره 248فرعى از11 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده 

شرکت جهاد خانه سازى.
3- آقاى محمد حسین برسم به شماره شناسنامه 820کد ملى 1502088487صادره اهر فرزندعلى در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 53/81متر مربع از پالك شماره 248فرعى از11 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده 

سید هادى اشرفى سعادت.
4-آقاى جواد عباس فروغ به شماره شناسنامه 817کد ملى 1378917634صادره تبریز فرزندابراهیم در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 184/70متر مربع از پالك شماره 248فرعى از11 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده 

از تراب حیدر انلو وسید مرتضى سید سلیلى.
 سنگ 12 اصلى 

1-آقاى سردار على رحیمى به شماره شناسنامه 1کد ملى 1381316735صادره فرزندمحمد قلى درششدانگ 
ساختمان به مساحت4/18متر مربع از پالك شماره 12 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از کاظم 

محمودى.
2-آقاى فیروز خان بابائى به شماره شناسنامه 931کد ملى 1380706262صادره تبریز فرزنداصغرنسبت به سه دانگ 
واعظم پاشائى به شماره شناسنامه 87کد ملى5069625683صادره فرزند پاشا نسبت به یک دانگ ومجید پاشائى به 
شماره شناسنامه6399کد ملى5069113471صادره فرزندپاشا نسبت به دو دانگ از ششدانگ ساختمان به مساحت 

180متر مربع از پالك شماره 12 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده تعاونى مسکن شهردارى تبریز.
3-آقاى حسن شربتى به شماره شناسنامه 1020کد ملى 1501161385صادره فرزندعلى درششدانگ ساختمان 

به مساحت74/41متر مربع از پالك شماره 12 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از عبدالعلى ترفیع.
4- آقاى عباس کاظمى گلزار به شماره شناسنامه 1210کد ملى 1380071291صادره تبریز فرزندحسن ویعقوب 

کاظمى گلزاربه شماره شناسنامه 602کد ملى 1380001145صادره تبریز فرزند حسن هر کدام نسبت به سه دانگ 
از ششدانگ ساختمان به مساحت90/46متر مربع از پالك شماره 12 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده 

از محمد فرخى وند.
سنگ 13 اصلى

1- آقاى حیدر سلمانى به شماره شناسنامه 2088کد ملى 1738692395صادره فرزندحسن در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 144متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز. 
2- آقاى مهدى رفیعیان به شماره شناسنامه وکد ملى 1570277508 صادره مرند فرزندعلى النقى در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 233/50متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى 

شده از شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز. 
3- آقاى قلى رحیمى به شماره شناسنامه 29227کد ملى 1500286613صادره کلیبر فرزندحسین در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 162متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى 

شده از شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز. 
4- آقاى رضا فاضل هروى به شماره شناسنامه 5454کد ملى 1374401358صادره فرزندصمد در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 121/20متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى 

شده از شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز. 
5- آقاى على سلیمانى شیراز به شماره شناسنامه 470کد ملى 5069244760صادره فرزندنقد على در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 219/92متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى 

شده از شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز. 
6 آقاى حبیب دنیا مالى زاده به شماره شناسنامه 3763کد ملى 1581095406صادره مرند فرزندنعمت اله در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 144متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز 

خریدارى شده از شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز 0-
7- آقاى جعفر حاجى باقر لو به شماره شناسنامه 37کد ملى 1729711014صادره شرفخانه فرزندخلیل در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 162متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى 

شده از شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز. 
8- آقاى حیدر سلمانى به شماره شناسنامه 2088کد ملى 1738692395صادره فرزندحسن در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 144متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز 
9- آقاى حسین خلیلى مرد به شماره شناسنامه 1170کد ملى 1550608339 صادره فرزندغیضعلى وخانم مریم 
وزیرى خوشه مهر به شماره شناسنا مه42456 کد ملى1550420550صادره فرزندعلى وعلى وزیرى خوشه مهر 
به شماره شناسنامه28کد ملى1689680271صادره فرزندمحمد حسین هر کدام نسبت به دو دانگ از ششدانگ 
ساختمان به مساحت 152متر مربع از پالك شماره 291و292فرعى از13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى 

شده از تعاونى مسکن شهردارى تبریز.
10- آقاى سعید عبرتى باویل به شماره شناسنامه 765کد ملى 1376503972 صادره فرزند ابوالفضل دریک سهم 
ومهدى مهدوى نیا به شماره شناسنا مه و کد ملى0371143519صادره فرزندقادرنسبت به یک سهم و میر على 
اکبر سیفى به شماره شناسنامه10کد ملى6239788333صادره فرزندمیر اژدرنسبت به یک سهم وحسن نخبافى 
به شماره شناسنامه3135کد ملى1374282200صادره فرزند محمد نسبت به یک سهم وحسین حسینى شاهگلى 
به شماره شناسنامه979کد ملى 1374566276صادره تبریز فرزند حمید نسبت به یک سهم از پنج سهم ششدانگ 
ساختمان به مساحت 144متر مربع از پالك شماره 291و292فرعى از13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى 

شده از تعاونى مسکن شهردارى تبریز.
 11- آقاى احد علیزاده درخشى به شماره شناسنامه 77کد ملى 1377117766 صادره فرزند على دریک دانگ 
وفریبا حیاتى به شماره شناسنا مه716 و کد ملى1375764969صادره فرزنداحمدنسبت به دو دانگ و سحرعلیزاده 
درخشى به شماره شناسنامه19368کد ملى1382298757صادره فرزنداحدنسبت به یک دانگ و زهرا زارعى نژاد 
فرش به شماره شناسنامه2485کد ملى0048866581صادره فرزند محمد نسبت به دو دانگ از ششدانگ ساختمان 
به مساحت 144متر مربع از پالك شماره 291و292فرعى از13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

تعاونى مسکن شهردارى تبریز.
12- خانم منیژه صنعتگر جدى به شماره شناسنا مه 1106 کد ملى1378801611صادره تبریز فرزندعلى 
نسبت به صمد ارجمند به شماره شناسنامه4763 کد ملى1738990036صادره بستان آباد فرزند محمد و احد 
فریور به شماره شناسنامه995کد ملى1377729826صادره تبریز فرزند حیدر و مهدیه پور میرزا رضائى به 
شماره شناسنام2637کد ملى1376568071صادره تبریز فرزند على هر کدام نسبت به 1/5 دانگ از ششدانگ 
ساختمان به مساحت 162متر مربع از پالك شماره 291و292فرعى از13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى 

شده از جعفر سامان آذر واشرف مهر.
13- داود رفعت طالبى به شماره شناسنا مه47744 و کد ملى1372759875صادره فرزندغالمحسین نسبت به نصف 
1/25 دانگ ولیال عبدالهى هیکل آباد به شماره شناسنامه2062کد ملى1375778501صادره فرزندحسن نسبت 
به نصف 1/25 دانگ وبیوك فرشید اسفنگره به شماره شناسنامه76992کد ملى1370767234صادره فرزندصیاد 
نسبت به نصف1/25دانگ ومحمد رضا نیکدل به شماره شناسنامه69159کد ملى1371782512صادره فرزند حسن 
نسبت به 1/25 دانگ و نسرین خیاط کلیبر به شماره شناسنامه756کد ملى 1380843431صادره فرزند اسفندیار 
نسبت به نصف 1/25 دانگ ومجید سرخابى به شماره شناسنا مه 243 کد ملى1375478893صادره فرزندحسن 
نسبت به نیم دانگ و اقدس عمو اوغلى شتر بانى به شماره شناسنامه1195کد ملى1377677117صادره فرزندحسن 
نسبت به نیم دانگ وفریبا بزرگ اسفنگره به شماره شناسنامه93013کد ملى1371050473صادره فرزندغیبعلى 
نسبت به نصف1/25دانگ و ابراهیم قربانى کلهر به شماره شناسنامه179کد ملى1502166951صادره فرزندشاهباز 
نسبت به نصف1/25دانگ از ششدانگ ساختمان به مساحت 147/90متر مربع از پالك شماره 291و292فرعى 

از13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از تعاونى مسکن شهردارى تبریز.
14- اصغر دلدار به شماره شناسنا مه41 و کد ملى1699572951صادره فرزندشمسعلى نسبت به 1/5 دانگ و 
حسین قربان زاده ماکوئى به شماره شناسنامه1کد ملى4929840120صادره پلدشت فرزند اکبر نسبت به 1/5 دانگ 
ویعقوب حسینى جاوید به شماره شناسنامه6260کد ملى1371853533صادره تبریز فرزندحسن نسبت به 1/5دانگ 
وعلى زینالى به شماره شناسنامه217کد ملى2751435785صادره ارومیه فرزند حیدر نسبت به نصف 1/5 دانگ و 
سهیال نورى منافى زاد به شماره شناسنامه47701کد ملى 1372759441صادره تبریز فرزنداحمد نسبت به نصف 
1/5 دانگ از ششدانگ ساختمان به مساحت 162متر مربع از پالك شماره 291و292فرعى از13 اصلى واقع در 

بخش 9 تبریز خریدارى شده از تعاونى مسکن شهردارى تبریز.
15- آقاى رامین صوفى به شماره شناسنامه9 کد ملى 1381299679صادره تبریز فرزندکریم در ششدانگ ساختمان 

به مساحت 198/46مترمربع از پالك شماره 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از کریم صوفى.
16- آقاى عادل صوفى به شماره شناسنامه104414کد ملى 1374054781صادره تبریز فرزندکریم نسبت به سه 
دانگ و خانم اقدس باقرزاده کریمى به شماره شناسنامه 50902کد ملى 1370501536صادره تبریز فرزندقربان 
نسبت به سه دانگ از ششدانگ ساختمان به مساحت188/25متر مربع از پالك شماره 13 اصلى واقع در بخش 9 

تبریز خریدارى شده از کریم صوفى.
17- آقاى یعقوب حسینى شاهگلى به شماره شناسنامه 1کد ملى 1381301665صادره فرزند یوسف در ششدانگ 
ساختمان به مساحت368/42متر مربع از پالك شماره 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از حسین 

حسینى شاهگلى.
18-آقاى رضا سروى به شماره شناسنامه94647 کد ملى 1372121927صادره تبریز فرزنداحمددر ششدانگ 
ساختمان به مساحت 70/10مترمربع از پالك شماره 13اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از احمد سروى.
19- حبیب عابدین پور ترکانپور به شماره شناسنامه1315 کد ملى 1376733943صادره تبریز فرزندکریم در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 128مترمربع از پالك شماره 13اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده ازیداله 

پژوهى وخلیل آلمانى.
20- آقاى اسماعیل هامونى به شماره شناسنامه22 کد ملى 5069826204صادره تبریز فرزند على آقا در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 82/12مترمربع از پالك شماره 13اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از عمران 

حاتمى ومحسن محمود پورى فرساد.
21- آقاى مقصود جعفر پور به شماره شناسنامه688 کد ملى 1739131444صادره هریس فرزندمحمود در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 46/12مترمربع از پالك شماره 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

محمد على منافى.
22- آقاى على عبدى تازه کند به شماره شناسنامه7 کد ملى 1739818504صادره فرزندیوسف در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 45/53مترمربع از پالك شماره 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از محمد 

على منافى.
23- آقاى جعفر اکبرى به شماره شناسنامه184 کد ملى 1500947083صادره اهر فرزندعلى اکبر در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 98/33مترمربع از پالك شماره 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از ابراهیم 

عابدى اکین اباد
24- آقاى عباداله فتحى به شماره شناسنامه677 کد ملى 6049807515صادره اهر فرزندبهمن در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 102/25مترمربع از پالك شماره 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از فاطمه 

صوره سامعى شاهگلى.
25- آقاى على اصغر قاسمیان به شماره شناسنامه1214 کد ملى 1500797707صادره فرزندمحمد صالح در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 143/84مترمربع از پالك شماره 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده 

از نرگس آسانى شاهگلى.
26- آقاى سعید شگفت به شماره شناسنامه 3825کد ملى 5069406639صادره عجب شیر فرزندلطف اله در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 144متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز 

خریدارى شده از شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز. 
27- آقاى حسین جعفر زاده اقدم بناب به شماره شناسنامه 365کد ملى 1377244628صادره فرزندابراهیم در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 144متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز 

خریدارى شده از شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز. 
28- آقاى جالل اسد پور به شماره شناسنامه 1271کد ملى 5679347644صادره اهر فرزندسعداله در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 46/42متر مربع از پالك شماره 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از محمد 

على محمد حسن زاده.
29- خانم سوسن پور على کند جانى به شماره شناسنامه 982کد ملى 1709004835صادره فرزنداصغر در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 59/35متر مربع از پالك شماره 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده 

از علیرضا مطلقى ایرانق.
30- آقاى میر حسین حمیدى به شماره شناسنامه 34کد ملى 1376427141صادره مرکزى فرزندسید على در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 144متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز 

خریدارى شده از شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز. 
31- آقاى محمود ایمانى على آباد به شماره شناسنامه 521کد ملى 5198374423صادره کلیبر فرزنداسمعیل در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 144متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز 

خریدارى شده از شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز. 
32- آقاى نادر گلزار ادبى به شماره شناسنامه 372کد ملى 0045230951صادره فرزندنصرت در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 101/50متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

میر الهویردى و میر احمد و میر یحیى رنجى شاهگلى. 
33- آقاى حسن ملکى به شماره شناسنامه 1840کد ملى 1580412467صادره بناب جدید فرزندعلى در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 144متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى 

شده از شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز. 
34- آقاى عادل ظفرى به شماره شناسنامه 106کد ملى 6019434699صادره بیله سوار فرزندمحمد در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 153متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى 

شده از شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز. 
35- آقاى پرویز بهنام قوشچى به شماره شناسنامه 72931کد ملى 1371820236صادره فرزندمحرم در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 144متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى 

شده از شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز. 
36- آقاى یحیى هاتفى دیزناب به شماره شناسنامه 11کد ملى 1719468613صادره بستان آباد فرزنداسالم در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 144متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز 

خریدارى شده از شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز. 
37- آقاى اکبر باقرى به شماره شناسنامه 165کد ملى 5049067472صادره فرزندنوروز در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 71/67متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

علیر ضا امن پور. 
38- آقاى علیرضا فقیه داشبالغ به شماره شناسنامه 680کد ملى 1698689462صادره فرزندسلیمان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 144متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى 

شده از شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز. 
39- خانم سوسن عزیزوند به شماره شناسنامه 232کد ملى 2971731197صادره فرزنداکبردر ششدانگ ساختمان 
به مساحت 144متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز. 
40- آقاى حسین حسن زاده به شماره شناسنامه 717کد ملى 1551324441 صادره فرزندالهویردى وخانم سیما 
روان بخش به شماره شناسنا مه36167کد ملى1550357743صادره فرزندحیدر هر کدام نسبت به سه دانگ از 
ششدانگ ساختمان به مساحت 144متر مربع از پالك شماره 291و292فرعى از13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز 

خریدارى شده از تعاونى مسکن شهردارى تبریز.
41- آقاى بهزاد پور ناجى ایران به شماره شناسنامه 1984کد ملى 1377423281 صادره فرزندحسین نسبت به سه 
دانگ وخانم سارا پور ناجى ایران به شماره شناسنا مه0 کد ملى1360248706صادره فرزندحسین نسبت به 1/5 
دانگ وافشین اسماعیلى اقدم به شماره شناسنامه23133کد ملى1580204333صادره فرزند دردائیل نسبت به1/5 
دانگ از ششدانگ ساختمان به مساحت 144متر مربع از پالك شماره 291و292فرعى از13 اصلى واقع در بخش 

9 تبریز خریدارى شده از تعاونى مسکن شهردارى تبریز.
42- آقاى عزیز اقبالى هللا بالغى به شماره شناسنامه 901کد ملى 1620855471 صادره گرمى فرزندشکر وحسین 
تقى زاده به شماره شناسنا مه0کد ملى1660021758صادره مشکین شهر فرزندغالمعلى هر کدام نسبت به سه 
دانگ از ششدانگ ساختمان به مساحت 162متر مربع از پالك شماره 291و292فرعى از13 اصلى واقع در بخش 

9 تبریز خریدارى شده از تعاونى مسکن شهردارى تبریز.
43- آقاى احمد فیضى به شماره شناسنامه 4948کد ملى 0053777336 صادره فرزندیداله ومنصور جلیل 
زاده دوغان به شماره شناسنا مه296کد ملى1500470929صادره فرزندلطف اله هر کدام نسبت به سه دانگ 
از ششدانگ ساختمان به مساحت 178/23متر مربع از پالك شماره 291و292فرعى از13 اصلى واقع در بخش 9 

تبریز خریدارى شده از تعاونى مسکن شهردارى تبریز.
44- آقاى میر قاسم موسوى به شماره شناسنامه 98342کد ملى 1372158881 صادره تبریز فرزندمیر داود نسبت 
به دو دانگ ومیر داود موسوى کویچ به شماره شناسنا مه56160 کد ملى13716554700صادره تبریز فرزندمیر 
جالل نسبت به 4 دانگ از ششدانگ ساختمان به مساحت 80متر مربع از پالك شماره 291و292فرعى از13 اصلى 

واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از غالمعلى راهنو شادباد.
45- آقاى نادر جنگجو به شماره شناسنامه 750کد ملى 1650847319صادره فرزندرحیم در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 190/98متر مربع از پالك شماره 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از رضا على محمدى 

سیالبى.
46- آقاى رشید علیزاده به شماره شناسنامه 71516کد ملى 1370712685صادره فرزندعلى در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 144متر مربع از پالك شماره291و292فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

شرکت تعاونى مسکن شهردارى تبریز. 
47- آقاى محمد ابراهیمى به شماره شناسنامه 9414کد ملى 1738194272 صادره فرزندحمیدوحسن ابراهیمى 
به شماره شناسنا مه12کد ملى1739548442صادره فرزندحمید هر کدام نسبت به سه دانگ از ششدانگ ساختمان 
به مساحت 164/46متر مربع از پالك شماره 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از صغرى پور قاسمى 

وشرکاء.
48- آقاى على ملکى نهار به شماره شناسنامه 553کد ملى 1501314521 صادره فرزندفرضعلى وخانم فاطمه 
ملکى به شماره شناسنا مه506کد ملى1501314033صادره فرزندرسول هر کدام نسبت به سه دانگ از ششدانگ 
ساختمان به مساحت 144متر مربع از پالك شماره 291و292 فرعى از 13 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى 

شده از محمد حبیب حاجى زاده آذرى.
سنگ 14 اصلى

1-. آقاى حسنعلى نظام دوست به شماره شناسنامه 2617کد ملى 1374605417صادره تبریز فرزندقربانعلى در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 2518/30متر مربع از پالك شماره 179فرعى از14 اصلى واقع در 

بخش 9 تبریز خریدارى شده از عباسعلى نظام دوست0****
2- آقاى نصیر عبدى به شماره شناسنامه5402 وکد ملى 5059162461صادره فرزند على در ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى به مساحت 2998/13متر مربع ازقطعه 7 مستثنیات پالك شماره179فرعى از 14 اصلى واقع در 

بخش 9 تبریز خریدارى شده از محمد محمدى شاد آباد.
3- آقاى محمد جودى باشسیز به شماره شناسنامه2 وکد ملى 1719611009صادره فرزندرستمعلى نسبت به 
دودانگ از ششدانگ ساختمان به مساحت 100/50متر مربع از پالك شماره 1269فرعى از14 اصلى واقع در بخش 

9 تبریز خریدارى شده از محمد وزهرا نوروزى.
4- آقاى عوض عبدالمحمدى به شماره شناسنامه631 وکد ملى 1719186987 صادره هشترود فرزندیعقوبعلى 
در ششدانگ ساختمان به مساح176/95متر مربع از پالك شماره 388فرعى از14 اصلى واقع در بخش 9 تبریز 

خریدارى شده از تعاونى مسکن شهردارى منطقه 2 تبریز.
5- خانم محرم نوبخت قزلجه به شماره شناسنامه596 وکد ملى 1718924331 صادره فرزندسیفعلى در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 61/25متر مربع از پالك شماره 388فرعى از14 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده 

از تعاونى مسکن شهردارى تبریز.
6- آقاى مجید قلعه بان به شماره شناسنامه3778 وکد ملى 1380361583 صادره تبریز فرزندعلى در ششدانگ 
ساختمان به مساحت51/04متر مربع از پالك شماره 842فرعى از14 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده 

از برات زارعى.
7- خانم معصومه محمودى کرمجوان به شماره شناسنامه 1164کد ملى 1376423766صادره فرزندحسین نسبت 
به سه دانگ و اقاى سلیمان ظهرابى به شماره شناسنامه 910کد ملى 1378963296صادره فرزندسلمان نسبت به 
سه دانگ از ششدانگ ساختمان به مساحت170متر مربع از پالك شماره 388فرعى از14 اصلى واقع در بخش 9 
ادامه آگهى در صفحه 7 تبریز تعاونى مسکن دانشگاه علوم پزشکى تبریز. 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
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میراسماعیلى:  مى توانیم در برزیل سه نماینده داشته باشیم
نایب  رئیس فدراسیون جودو گفت:  محجوب 
و مالیــى اگر بتوانند در جمع 22 نفر ســهمیه 
المپیک حضور داشته باشند ما مى توانیم در برزیل 

سه نماینده داشته باشیم.
 آرش میراســماعیلى در مورد کسب مدال 
جواد محجوب و ســعید مالیى در مســابقات 
گرندپریکس مغولســتان، اظهار داشت: با توجه 
به اینکه جودوکاران ما در مسابقات جایزه بزرگ 
عملکرد خوبى داشتند و در پایان در هر دو وزنى 
که به مســابقات اعزام کرده بودیم دو مدال برنز 
کسب کردند، امتیاز این دو جودوکار در رنکینگ 
المپیکى باال رفت. ما بعد از مســابقات قهرمانى 
آسیا به این نتیجه رسیدیم که باید روى نفراتى که 

مى توانند مدال آورى کنند سرمایه گذارى کنیم.
وى در ادامه افزود: ســعید مالیــى و جواد 
محجوب نماینــدگان وزن 81 و 100 کیلوگرم 

توانایى حضور در بین 22 نفر را دارند. خوشبختانه 
مالیى خودش را توانســته به رنکینگ المپیکى 
نزدیک کند. رنکینگ جهانى و المپیک با یکدیگر 
کامال متفاوت است. سعید مالیى در حال حاضر 
به جمع 22 نفر در رنکینگ المپیک نزدیک شده 
است. مالیى ســهمیه خودش را از سوى آسیا 
قطعى کرده است و حاال در تالش است از طریق 

22 نفر به المپیک نزدیکتر شود.
میراسماعیلى در ادامه خاطرنشان کرد:  جواد 
محجوب با مدال برنزى که در مغولستان گرفت 
شرایطش در جدول رنکینگ المپیک بهتر شد. او 
هنوز جا دارد و مى تواند تا پایان سال با حضور در 
چند رویداد دیگر و کسب مدال به جمع 22 نفر 
المپیکى نزدیک شود. ما اگر این دو نفر را در جمع 
22 نفر داشته باشیم مى توانیم از سهمیه آسیا نیز 
که کسب کرده ایم یک نفر را به المپیکى هایمان 

اضافه کنیم و در المپیک برزیل سه نماینده داشته 
باشیم.

وى در ادامــه صحبت هاى خود عنوان کرد: 
با شرایط فعلى به ســبک وزن ها اعالم کرده ایم 
که آنها نیــز فرصت مى دهیم تا خرداد ســال 
آینده خودشــان را نشان دهند. ما تصمیم داریم 
27 تیرماه که گرند اســلم روسیه برگزار مى شود 
محجــوب و مالیى را براى نزدیک شــدن به 
اهدافمان راهى روسیه کنیم. نباید همه چیز را به 

لحظه آخر موکول کنیم.
وى در مــورد اعزام تیم جوانــان به اردوى 
سوچى گفت: از یکم تا یازدهم مرداد تیم جوانان 
را با ترکیب کامل راهى اردوى سوچى مى کنیم 
تا عالوه بر حضور در این اردوها از لحاظ روحى 
روانى براى حضور در مسابقات جهانى و آسیایى 

آماده باشیم.

برنامه 6 هفته لیگ برتر فوتبال ساحلى
برنامه دیدارهاى لیگ برتر فوتبال ساحلى از هفته 
هشتم تا سیزدهم از سوى دپارتمان فوتبال ساحلى 
اعالم شد و شــهردارى تبریز در هفته هشتم به 

مصاف گلسا پوش یزد میرود. 
برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

جمعه: نهم مردادماه: ساعت 18:15 هفته هشتم 
ملوان بندر گز-زینت گستر نوشهر-امام رضا-بندر گز

یاران اصفهان-موج گناوه-مبارکه- اصفهان
شهردارى تبریز-گلسا پوش یزد-پارك صنعت-

تبریز
لسمان مروارید خزر-دریانوردان پارس جنوبى-

مجتمع مروارید-زیبا کنار
شهردارى بندرعباس-شهید جهان نژادیان-غدیر-

بندرعباس
تاك تیران-قوى سپید انزلى-تختى-تیران

جمعه 16 مردادماه: ساعت 18:15 هفتم نهم 
موج گناوه-خزر رودسر-شهدا-گناوه

زینت گستر نوشهر-شــهردارى تبریز-ساحلى 
سیترا-نوشهر

اصفهان-پارك  جنوبى-یاران  پارس  دریانوردان 
ساحلى-بوشهر

گلسا پوش یزد-شهردارى بندرعباس-سلمان-یزد

قوى سپید انزلى-لســمان مروارید خزر-منطقه 
آزاد-انزلى

شهید جهان نژادیان-تاك تیران-آبادان-خوزستان
جمعه 23 مردادماه: ساعت 18 هفته دهم  
شــهردارى تبریز-ملوان بندرگز-پارك صنعت-

تبریز
جنوبى-شهردارى  پارس  رودسر-دریانوران  خزر 

رودسر-گیالن
شهردارى بندرعباس-زینت گستر نوشهر-غدیر- 

بندرعباس
یاران اصفهان-قوى سپید انزلى-مبارکه-اصفهان
تاك تیران-گلسا پوش یزد-تختى-تیران اصفهان
لسمان مروارید خزر-شهید جهان نژادیان-مجتمع 

مروارید-زیبا کنار
جمعه 30 مردادماه: ساعت 18 هفته یازدهم 

دریانوردان پــارس جنوبى-مــوج گناوه-پارك 
ساحلى-بوشهر

ملوان بندر گز-شهردارى بندرعباس-امام رضا-
بندر گز

قوى سپید انزلى-خزر رودسر-منطقه آزاد-انزلى
زینت گستر نوشــهر-تاك تیران-ساحلى سیترا 

-نوشهر

شهید جهان نژادیان-یاران اصفهان-نفت-آبادان
گلسا پوش یزد-لسمان مروارید خزر-سلمان-یزد

هفته دوازدهم 
جمعه ششم شهریورماه: ساعت 17:45

شهردارى بندرعباس-شــهردارى تبریز-غدیر-
بندرعباس

موج گناوه-قوى سپید انزلى-شهدا-گناوه
تاك تیران-ملوان بندر گز-تختى-تیران

خزر رودسر-شــهید جهان نژادیان-شــهردارى 
-رودسر

لسمان مروارید خزر-زینت گستر نوشهر-مجتمع 
مروارید-زیبا کنار

یاران اصفهان-گلسا پوش یزد-مبارکه- اصفهان
هفته سیزدهم جمعه 13 شهریورماه: ساعت 17:45
قوى سپید انزلى-دریانوردان پارس جنوبى-منطقه 

آزاد-انزلى
شهردارى تبریز-تاك تیران-پارك صنعت-تبریز

شهید جهان نژادیان-موج گناوه-نفت-آبادان
ملوان بندر گز-لسمان مروارید خزر-امام رضا-بندر گز

گلسا پوش یزد-خزر رودسر-سلمان-یزد
زینت گستر نوشهر-یاران اصفهان-ساحلى سیترا-

نوشهر

ë ë

کرار مثل پارسال یک میلیارد مى گیرد 
جاسم کرار باالخره در استقالل ماندنى شد تا 
خیال پرویز مظلومى از بابت داشتن یک بازیساز 

در تیمش راحت شود.
کرار اگر چه بازیکن فوق العاده یا کیفیتى است 
اما حاشیه سازى هاى او براى استقالل موضوعى 
نیست که بتوان به سادگى از کنارش گذشت و 
به همین دلیل باشــگاه استقالل امسال قرارداد 

ویژه اى با هافبک عراقى اش بسته است. آنطور که 
روزنامه نود نوشته، کرار تنها در صورتى مى تواند 
به مرخصى برود که اوال کادر فنى مشکلى با این 
قضیه نداشته باشند و دوما مدیرعامل باشگاه هم 
با مرخصى او به صورت کتبى موافقت کرده باشد. 
در غیــر اینصورت کرار به ازاى هر روز غیبت در 
تمریــن،دو هزار دالر جریمه خواهد شــد. نکته 

دیگرى که باید به آن اشاره کرد، رقم قرارداد کرار 
است. او امسال هم مثل سال گذشته، یک میلیارد 
از استقالل مى گیرد اما باشگاه تعهد داده که عالوه 
بر پرداخت سى درصد قرارداد در ابتداى کار،مبلغ 50 
هزار دالر از طلب کرار را هم خیلى زود به او پرداخت 
کند تا این بازیکن قبل از شروع فصل، 450 میلیون 

از استقالل دریافت کرده باشد.

ë ë

آغاز دهمین اردوى کانوکانادایى از امروز
دهمین دور تمرینات تیم ملى کانو از سه شنبه 

در دریاچه آزادى آغاز مى شود.
 5 قایقران تیم ملى کانوکانادایى کشورمان 
خود را براى حضور موفق در مســابقات انتخابى 
المپیک 2016 و قهرمانى آســیا 2015 اندونزى 

آماده مى کنند. به همین منظور این تیم در آغاز 
دهمیــن مرحله اردوى آمادگى از فردا 16 تیرماه 
تمرینات خود را در دریاچه آزادى آغاز خواهد کرد.

 این مرحله از اردو تــا 5 مردادماه ادامه پیدا 
مى کند.کیا اســکندانى از تهران، على اجاقى از 

کرمانشــاه، ســهیل نوروزنژاد از گیالن، شاهو 
ناصرى از کردســتان و پژمان دیوســاالرى از 
مازندران نفرات دعوت شــده بــه این مرحله از 
اردو هستند که تحت نظر الیاس اقلیمى سرمربى 

کانوکانادایى تمرینات خود را انجام خواهند داد.

ë ë

رتبه ملى پوش پرش ارتفاع ایران در رنکینگ فدراسیون جهانى
رکورددار پــرش ارتفاع ایــران در رنکینگ 
فدراسیون جهانى دوومیدانى (iaaf) جایگاه 43 را 
به خود اختصاص داد.  کیوان قنبرزاده که رکورد دار 
پرش ارتفاع دوومیدانى ایران محسوب مى شود، در 

تازه ترین رده بندى فدراسیون جهانى در جایگاه 
43 جهان قرار گرفت.

 قنبرزاده در مسابقات جایزه بزرگ آسیا رکورد 
2,26سانتى متر (رکورد ملى) را به ثبت رساند.

محمد رضا وظیفه دوســت دیگر ملى پوش 
پــرش ارتفاع بــا پرش 2,23 ســانتى مترى در 
رقابت هاى جایزه بزرگ آسیا جایگاه 82 جهان را 

به خود اختصاص داده است.

ë ë

برنامه مسابقات دانشگاه آزاد در جام باشگاه هاى والیبال بانوان آسیا 
تیم والیبال بانوان دانشگاه آزاد به عنوان نماینده 
ایران در جام باشگاه هاى آسیا شرکت مى کند که 
در نخستین مسابقه به مصاف نماینده چین مى رود.
 قرعه کشــى والیبال جام باشــگاه هاى زنان 
آسیا خردادماه برگزار شد که براساس آن تیم هاى 
دانشگاه آزاد، نمایندگان چین، کره شمالى، فیلیپین 

و ژاپــن در یک گروه قرار گرفتند. در گروه دیگر 
نیز تیم هاى تایلند، ویتنام، چین تایپه، قزاقستان و 
ترکمنستان با هم رقابت مى کنند. این مسابقات به 

میزبانى ویتنام از 21 شهریور آغاز مى شود.
برنامه مســابقات دانشــگاه آزاد در این دوره از 

رقابت هاى به شرح زیر است:

دانشگاه آزاد - چین، 21 شهریور، ساعت 13:30
دانشــگاه آزاد - کره شمالى، 22 شهریور، ساعت 

15:30
دانشگاه آزاد- فیلیپین، 23 شهریور، ساعت 20

دانشگاه آزاد - ژاپن، 25 شهریور، ساعت 15:30
ساعت برگزارى به وقت ویتنام است.
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8- آقاى على نورى به شماره شناسنامه51 وکد ملى 6029484648 صادره سراب فرزندیداله در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 180 مربع از پالك شماره 388فرعى از14 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

تعاونى مسکن شهردارى منطقه 2 تبریز.
9- آقاى صالح زارعان میاردان به شماره شناسنامه592 وکد ملى 1718135408 صادره فرزندیوسف در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 203/28 مربع از پالك شماره 388فرعى از14 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده 

ازعسگر حیدرى.
10- آقاى سعید عباسى به شماره شناسنامه1 وکد ملى 5679687781 صادره ورزقان فرزندمیکائیل در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 76/25 مربع از پالك شماره 388فرعى از14 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

تعاونى مسکن شهردارى منطقه 2 تبریز.
11- آقاى اکبر ملکى گجن به شماره شناسنامه553 وکد ملى 1718964234 صادره بستان آباد فرزنداژدر در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 96/84 مربع از پالك شماره 388فرعى از14 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى 

شده از تعاونى مسکن شهردارى منطقه 2 تبریز.
12- آقاى بهمن سرچمى گلهین به شماره شناسنامه556 وکد ملى 1718933101 صادره بستان آباد فرزندحسن در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 50/37 مربع از پالك شماره 388فرعى از14 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى 

شده از تعاونى مسکن شهردارى منطقه 2 تبریز.
13- خانم مینا مصریان به شماره شناسنامه 22504کد ملى 2590333501صادره فرزندعالیشان نسبت به سه دانگ 
و اقاى محمد رضا جلیلى به شماره شناسنامه 547کد ملى 1377106985صادره فرزندمحمد نسبت به سه دانگ از 
ششدانگ ساختمان به مساحت170متر مربع از پالك شماره 388فرعى از14 اصلى واقع در بخش 9 تبریز تعاونى 

مسکن دانشگاه علوم پزشکى تبریز.
14-آقاى رحمان علیزاده به شماره شناسنامه3 وکد ملى 1652565531 صادره سراب فرزندداداش در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 180 مربع از پالك شماره 388فرعى از14 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از 

تقى نورى.
15-آقاى اسماعیل دانائى باشسیز به شماره شناسنامه1581وکد ملى 1717635938 صادره بستان آباد فرزندعباسقلى 
در ششدانگ ساختمان به مساحت 158/91 مربع از پالك شماره 388فرعى از14 اصلى واقع در بخش 9 تبریز 

خریدارى شده از تعاونى مسکن شهردارى منطقه 2 تبریز
16-شرکت نگین قیر به شماره شناسنامه وکد ملى 10200121607 صادره در دو دانگ از ششدانگ عرصه 
ساختمان به مساحت 4702 مربع از پالك شماره 179فرعى از14 اصلى واقع در بخش 9 تبریز طبق موافقت اوقاف.

سنگ 17 اصلى
1- آقاى رضا الهوتى زرنق به شماره شناسنامه7 وکد ملى 1381280579صادره فرزندکریم در ششدانگ باغچه 
به مساحت 5683/59 مربع از پالك شماره 253فرعى از17 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از کریم 

الهوتى.
2- آقاى رضا الهوتى زرنق به شماره شناسنامه7 وکد ملى 1381280579صادره تبریز فرزندکریم در ششدانگ 
باغچه به مساحت 2338/03 مربع از پالك شماره 253فرعى از17 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده 

از کریم الهوتى.
سنگ 18 اصلى

1-آقاى محمد جوادوقار فرد به شماره شناسنامه 78138کد ملى 0380790211 صادره قم فرزندعیسى در 336 

سهم و مهسا وقار فرد به شماره شناسنا مه0 کد ملى1361711523صادره تبریز فرزندمحمد باقر در 245 سهم و 
نعیمه نساج حسنى به شماره شناسنامه1323کد ملى1376581639صادره تبریز فرزندیونس در42 سهم وحسنیه 
لمسه چى به شماره شناسنامه158کد ملى1376923904صادره تبریز فرزند على در169 سهم وفاطمه وقار فرد به 
شماره شناسنامه 78139کد ملى0380790221صادره قم فرزندعیسى در 168سهم از 960 سهم ششدانگ یکباب 
باغچه به مساحت 3772متر مربع از پالك شماره 18 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از عیسى وقار فرد.

سنگ 20 اصلى.
1- آقاى وهاب اسالمى نعمت آباد به شماره شناسنامه835به کد ملى1374677922صادره تبریز فرزند مجید در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 714/98متر مربع از پالك شماره297فرعى از 20 اصلى واقع در بخش 9 تبریز 

خریدارى شده از مجید اسالمى.
سنگ 21 اصلى

1-آقاى عباس قلى زاده به شماره شناسنامه2به کد ملى6049968853صادره فرزند همت در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 62/50متر مربع از پالك شماره 21 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از محمد نامورى کندرود

2- آقاى غالمحسین جلیلى خدایى به شماره شناسنامه78771به کد ملى1371878676صادره فرزند محمد على 
در ششدانگ ساختمان به مساحت 600متر مربع از پالك شماره 21 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده 

از بیوك خاکزاد.
3- آقاى جعفر نامور تازه کند به شماره شناسنامه162به کد ملى1739962109صادره فرزند حسین در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 78/62متر مربع از پالك شماره 21 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از حمیده ذاکر.

4 آقاى محمد على حاجى زاده کر به شماره شناسنامه86484به کد ملى1370862318صادره فرزند مهدى در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 41/30متر مربع از پالك شماره 21 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده 

از ناصر حنیفى.
5- آقاى محمد على حاجى زاده کربه شماره شناسنامه86484به کد ملى1370862318صادره فرزند مهدى در 
ششدانگ ساختمان به مساحت 81/80متر مربع از پالك شماره 21 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده 

از ناصر حنیفى.
6- آقاى نقى دیبائى امندى به شماره شناسنامه45به کد ملى1739785827صادره فرزند شیر محمد در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 49/40متر مربع از پالك شماره 21 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از ابوالفضل 

سمائى.
سنگ 22 اصلى

1-آقاى علیر ضا جهانى به شماره شناسنامه550به کد ملى1380867428صادره فرزندمحمددر ششدانگ ساختمان 
به مساحت 76/61متر مربع از پالك شماره 22 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از محمدمحصل 

باسمنج.
2- خانم حمیده ناجى باسمنج به شماره شناسنامه 4777کد ملى 1374394564صادره باسمنج فرزندمحمد على 
در ششدانگ ساختمان به مساحت398/94متر مربع از پالك شماره1090فرعى از 22 اصلى واقع در بخش 9 تبریز 

خریدارى شده از غالم عباس قوسى باسمنج
3- آقاى محمود پاشائى حاج عبدال به شماره شناسنامه 91025کد ملى 1372001549 صادره فرزندامامعلى در 
ششدانگ ساختمان به مساحت124/16متر مربع از پالك شماره1043فرعى از 22 اصلى واقع در بخش 9 تبریز 

خریدارى شده ازمحمود شیبانى.

4- آقاى قلى منظرى باسمنج به شماره شناسنامه 3600کد ملى 1374382655 صادره فرزنداصغردر ششدانگ 
ساختمان به مساحت154/50متر مربع از پالك شماره 22 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از حسین 

منظرى.
5- مریم خلیلى حاجى آقا به شماره شناسنامه 6317کد ملى 1717284574 صادره فرزند پنجعلى در ششدانگ 
ساختمان به مساحت66/09متر مربع از پالك شماره 22 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از مهرداد 

هادى.
6- آقاى یداله زارعى به شماره شناسنامه 82کد ملى 5199301969 صادره فرزند تقى درسه دانگ و بهزاد 
زارعى به شماره شناسنا مه0 کد ملى1360184643صادره فرزندیداله نسبت 1/5 دانگ و بهنام زارعى به شماره 
شناسنامه9372کد ملى1381888186صادره فرزندیداله نسبت به 1/5دانگ از ششدانگ ساختمان به مساحت 

170/01متر مربع از پالك شماره 22 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده ازرضا شوقى.
7- آقاى هادى اسدى تازه کند به شماره شناسنامه 433کد ملى 1729895069 صادره فرزندحسن در ششدانگ 

ساختمان به مساحت61/55متر مربع از پالك شماره 22 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده از عبدالهى
8- آقاى مسعود غفارى رفیع به شماره شناسنامه 722کد ملى 1378007476 صادره تبریز فرزند اکبر دردو سهم 
ومرتضى غفارى رفیع به شماره شناسنا مه1762 کد ملى1375775502صادره تبریز فرزنداکبر در دو سهم و مهدى 
غفارى رفیع به شماره شناسنامه84519کد ملى1371936129صادره فرزنداکبر در دو سهم و محمد غفارى رفیع 
به شماره شناسنامه وکد ملى1361233486 صادره تبریز فرزند اکبر دردو سهم واکبر غفارى رفیع به شماره شناسنا 
مه48833 کد ملى1371576130صادره تبریز فرزندعلى در دو سهم ازده سهم ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
8286/09متر مربع از پالك شماره1201فرعى از 22 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده حاج جواد اسالمى.
9- آقاى مسعود غفارى رفیع به شماره شناسنامه 722کد ملى 1378007476 صادره تبریز فرزند اکبر دردو سهم 
ومرتضى غفارى رفیع به شماره شناسنا مه1762 کد ملى1375775502صادره تبریز فرزنداکبر در دو سهم و مهدى 
غفارى رفیع به شماره شناسنامه84519کد ملى1371936129صادره فرزنداکبر در دو سهم و محمد غفارى رفیع 
به شماره شناسنامه وکد ملى1361233486 صادره تبریز فرزند اکبر دردو سهم واکبر غفارى رفیع به شماره شناسنا 
مه48833 کد ملى1371576130صادره تبریز فرزندعلى در دو سهم ازده سهم ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 
126999/87متر مربع از پالك شماره1201فرعى از 22 اصلى واقع در بخش 9 تبریز خریدارى شده حاج جواد 

اسالمى.
سنگ 24 اصلى

1- آقاى صمد ناصرى به شماره شناسنامه 1993 به کد ملى 1374508624 صادره فرزند اکبر درششدانگ عرصه 
یکباب باغچه به مساحت 1598متر مربع از پالك شماره 24 اصلى واقع در بخش9تبریز خریدارى شده از احد 

ناصرى.
2- آقاى محمد على لک پور به شماره شناسنامه 887 به کد ملى 1551913313 صادره فرزند ابوالفضل درششدانگ 
یکباب باغ محصور به مساحت 2937/75متر مربع از پالك شماره 24 اصلى واقع در بخش9تبریز خریدارى شده 

ازجمشید رضایى پور.
سنگ 76 اصلى

1-آقاى على ذکائى امین آباد به شماره شناسنامه 59134 به کد ملى 1370584016 صادره فرزند مرد على 
درششدانگ باغچه به مساحت 16357/29متر مربع قطعه 7زراعى از پالك شماره 76 اصلى واقع در بخش9تبریز 
سرپرست ثبت اسناد و امالك منطقه دو تبریز - عبدالعلى زاده خریدارى شده از حیدر ذکى. 

م. الف:5937 ش. ب: 940018

دادنامه
شماره پرونده: 9409984112100018 شعبه 21 دادگاه خانواده تبریز دادنامه شماره:9409974112100439

خواهان: خانم شادان ابراهیمى بسکیمجانى فرزند مکى به نشانى تبریز - ولى امر - مجتمع ایساکو - مجتمع گیتا طبقه سوم 
خوانده: آقاى علیرضا دادخواه مقدم فرزند محمدحسن به نشانى مجهول المکان

خواسته: طالق به درخواست زوجه 
رأى دادگاه

دراین پرونده خانم شادان ابراهیمى بسکیمجانى دادخواستى بطرفیت خوانده آقاى علیرضا دادخواه مقدم فرزند محمدحسن 
بخواسته صدور گواهى عدم امکان سازش براى طالق تقدیم و اظهار داشته است دارا ى وکالت رسمى شماره 711 - 89/1/14 
دفتر اســناد رسمى 196 شاندرمن براى طالق میباشد فرزند مشترك بنام پوریا متولد 1381/8/24 دارند که در نزد خوانده 
زندگى مى کند و خوانده چهارماه است باترك زندگى مشترك به مکان نامعلومى رفته است لذا کراهت دارد و بجز سیصد عدد 
سکه تمام بهار آزاى بقیه حقوق مالى ناشى از زوجیت را بذل و به وکالت قبول مابذل مى کند خوانده برغم ابالغ وقت رسیدگى 
از طریق روزنامه کثیراالنتشار شماره 957 - 94/1/29 روزنامه ساقى صفحه 6 در دادگاه حاضر نگردیده دادگاه در اجراى آیه 
شریفه «و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یرید اصالحا... » و مواد 27-28 قانون حمایت 
خانواده مصوب 1391 موضوع اختالف زوجین را به داورى ارجاع و نظریه داوران مبنى بر عدم توفیق سازش زوجین واصل است. 
جهازیه زوجه در اختیار خود زوجه است و بعلت عدم دسترسى به خوانده و کودك تکلیف کودك بعد از دسترسى به خوانده 
روشن خواهد شد دادگاه نظر به مجموع اوراق پرونده از جمله دادخواست تقدیمى خواهان - نظریه داوران تصویر مصدق وکالت 
رسمى طالق استنادى و سایر قرائن و امارات حاکم بر موضوع بنظرادعاى خواهان ثابت است و اصالت وکالت نامه محرز است 
لذا با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسى مدنى و مواد 27-28 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 1119 - 1133 
- 1143 - 1145 - 1148 قانون مدنى گواهى عدم سازش براى اعمال طالق را صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى است 
و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این دادگاه و ظرف 20 روز از تاریخ انقضاى واخواهى قابل تجدید نظر خواهى 
در دادگاههاى محترم تجدیدنظر مرکز استان آذربایجان شرقى است و ظرف بیست روز از تاریخ انقضاى تجدید نظرخواهى قابل 
رئیس شعبه 21 دادگاه عمومى حقوقى تبریز - آبخیز فرجام خواهى در در دیوان عالى محترم کشور است. 

م. الف: 5907 ش. ب: 930994

دادنامه
شــماره پرونده: 9309986407300971 شــعبه 33 شــوراى حل اختالف مجتمع شهید بهشتى شهرستان تبریزدادنامه 

شماره:9409976407300321
خواهان: آقاى خلیل باقروندنوید فرزند اصغر به نشانى شهرستان تبریز م دانشسرا پاساژ طبقاتى سهند پ 45

خوانده:آقاى جمال خلیلى به نشانى مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه چک با هزینه دادرسى و تاخیر تادیه

گردشکار: به تاریخ 94/03/18 جلسه شعبه 33 شوراى حل اختالف تبریز در وقت فوق العاده به تصدى امضا کنندگان ذیل 
تشکیل و در پرونده کالسه 930994 تحت نظر است شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگى را اعالم و 

به شرح ذیل مبادرت به صدرو راى مى نماید:
رأى شورا

درخصوص دعوى خواهان آقاى خلیل باقروندنوید فرزند اصغر به طرفیت خوانده آقاى جمال خلیلى به خواسته مبلغ پنج میلیون 
ریال از بابت یک فقره چک به شماره 85734 به سررسید 93/09/15 عهده بانک سپه به انضمام هزینه هاى دادرسى و تاخیر تادیه 
به شرح دادخواست تقدیمى شورا با بررسى جمیع اوراق و محتویات پرونده و نظر به وجود اصل مستندات دعوا در ید خواهان 
و امضا خوانده در ذیل آن و صدور گواهى نامه عدم پرداخت از سوى بانک محال علیه که حاکى از اشتغال ذمه خوانده مذکور 
مى باشد و خوانده على رغم ابالغ قانونى واقعى در جلسه شورا حاضر نگردیده و الیحه و دفاعیه اى در برائت از ذمه خویش تقدیم 
ننموده است فلذا شورا با توجه به مستندات پرونده دعوى خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 198و 515 و 519 
و522 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و مادتین 310و313 قانون تجارت تبصره الحاقى به ماده 2 
قانون صدور چک، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد و شصت 
هزارریال از بابت هزینه دادرسى و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 93/09/15 لغایت اجراى حکم برمبناى شاخص اعالمى 
از ناحیه بانک مرکزى از باب تسبیب، درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم عمومى 
قاضى حوزه 33 شوراى حل اختالف مجتمع شهید بهشتى تبریز- تیغى دادگسترى تبریز است. 

م. الف :5922 ش. ب :930708

دادنامه
شماره پرونده: 9309984563600696 شعبه دوازده شوراى حل اختالف شهید بهشتى تبریز دادنامه شماره 9409974563600255

خواهان: آقاى یوسف محمدى به نشانى تیکمه داش ترانزیت خ توانیر منزل محمدى 
خوانده:آقاى احد سنائى به آدرس: مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه چک
گردشکار: خواهان دادخواستى/ درخواستى بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و 
جرى تشریفات قانونى در وقت فوق العاده / مقرر حوزه بتصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل است و باتوجه به محتویات پرونده پس از شور و 

تبادل نظر ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید.

راى شورا
درخصوص دعوى آقاى یوســف محمدى به طرفیت آقاى احد ســنائى به خواســته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره 624206 به مبلغ 
7500000 به تاریخ 93/11/14 - 2 - 801496 به مبلغ 9/000/000 ریال به تاریخ 93/11/15 بانک سپه شعبه قراملک به مبلغ جمعا به 
مبلغ 16/500/000 با احتساب خسارات دادرسى و خسارت تاخیر تادیه با عنایت توجه به محتویات پرونده ومالحظه تصویر مصدق چک موصوف 
گواهى نامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن را دارد و  نظر به بقاى اصول مستندات مذکور در ید خواهان واستصحاب اشتغال ذمه خوانده و اینکه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه حاضر 
نشده و دفاعى در قبال دعواى مطروحه معمول نداشته و دلیلى بر برائت ذمه خویش اقامه و ارائه نکرده است لذا دعواى خواهان مقرون به صحت 
تشخیص و مستندا به مواد 213 و 214 و 320 قانون تجارت و ماده 198و519و522 قانون آئین دادرسى مدنى مصوب 1379 و مواد 1284 و 1301 
قانون مدنى و ماده واحده تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چک دعواى مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 16/500/000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 220/000 ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک به ترتیب فوق لغایت تاریخ 
اجراى حکم براساس شاخص اعالمى از ناحیه بانک مرکزى، و حق الوکاله وکیل از بابت چک مورد دعوا درحق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى 
صادره غیابى و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و پس از انقضاى مهلت مذکور، ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
شوراى حل اختالف واحد 12 شهید بهشتى تبریز- فرشى رادور تجدیدنظر در محاکم عمومى دادگسترى تبریز است 

پیروزى پر گل مس سونگون برابر حریف غربى
تیم مس ســونگون در یک بازى تدارکاتى 
برابر تیم منتخب آذربایجان غربى به برترى پر گل 

دست یافت.
تیم مس ســونگون که براى حضور در لیگ 
برتر فوتسال کشور مهیا مى شود، برابر تیم منتخب 

آذربایجان غربى به برترى 10 بر دو دست یافت.

 این بازى که در ســالن شــهید پورشریفى 
تبریز برگزار شد، سومین برد تیم مس سونگون 

در بازى هاى دوستانه پیش از آغاز لیگ برتر بود.
 گل هاى تیم مس ســونگون در این بازى را 
دیگو داسیلوا بازیکن برزیلى 4 گل، بابک نصیرى 
2 گل و داود تاجبخش، رامین رستمیان، مهرداد 

جابرى و محمدحسین درخشنى به ثمر رساندند.
 تیم مس ســونگون در هفته نخست لیگ 
برتر فوتسال کشور در تبریز میزبان مدافع عنوان 
قهرمانى تیم تاسیسات دریایى تهران است. مس 
سونگون در رقابت هاى فصل گذشته لیگ برتر 

فوتسال کشور به مقام سوم دست یافته بود.

ë ë
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سماع غزل

مستمندم بستۀ زنجیر و زندان یا على
دست گیر اى دستگیر مستمندان یا على

بندى زندان روباهانم اى شیر خدا
مى جوم زنجیر زندان را به دندان یا على

آهن تفتیده ام کز کوره آرندم برون
تا بسانیدم میان پتک و سندان یا على

من نه ایوبم ولى صبرم به محنت بیش از اوست
من نه یوسف لیک زندانم دو چندان یا على

دردمندى روسیاهم با شفاعت مستحق
اى درت دارالشفاى دردمندان یا على

مدیر بحران شهردارى تبریز گفت: همزمان با برگزارى جشنواره فیروزه در تبریز، 
مسابقه نقاشى ویژه کودکان با موضوع مقابله با بالیاى طبیعى از سوى مدیریت 

بحران شهردارى تبریز برگزار مى شود.
مسعود حسن نژاد با اعالم این مطلب گفت: این مسابقه همزمان با جشنواره فیروزه 
و با همکارى معاونت فرهنگى و اجتماعى و سازمان فرهنگى و هنرى شهردارى 

تبریز برگزار مى شود.
وى افزود: مدیریت بحران شــهردارى تبریز با تاکید بر اهمیت باال بردن سطح 
آگاهى کودکان و نوجوانان در زمینه مخاطرات طبیعى و نحوه مقابله با آنها و اثرات 

آن بر زندگى انسان ها این مسابقه نقاشى را برگزار مى کند.
حســن نژاد ادامه داد: این مدیریت با همکارى معاونــت فرهنگى و اجتماعى 
شهردارى تبریز تالش مى کند تا با برپایى این مسابقه، توجه کودکان و نوجوانان 
را به اهمیت این موضوع حیاتى به ویژه بحران هایى که شــهر تبریز را تهدید 

مى کند جلب کند.
به گفته مدیر بحران شهردارى تبریز در این مسابقه تالش بر این است تا کودکان 

به خلق آثار هنرى تشویق و قدرت تخیل و خالقیت آنان تقویت شود.
وى درباره نحوه برگزارى این مسابقه نیز گفت: طبق اعالم برنامه زمان بندى شده 
جشنواره فیروزه از سوى معاونت فرهنگى و اجتماعى شهردارى تبریز کالس هاى 
آموزشى نقاشى براى کودکان و نوجوانان در این جشنواره پیش بینى شده و این 

مسابقه نقاشى نیز در کنار این کالس ها برگزار مى شود.
حســن نژاد با اعالم اینکه همزمان با برگزارى این کالس هاى آموزشى مربیان 
این مدیریت در کنار کودکان حضور پیدا کرده و براى آنها آموزش هاى الزم را در 
خصوص مقابله با انواع بالیاى طبیعى به خصوص موضوع زلزله ارائه خواهند داد، 
افزود: بعد از اتمام این دوره ها کودکان بر اساس آموزش هایى که از سوى مربیان 
مدیریت بحران به آن ها منتقل شده ذهنیت خود را درزمینه مخاطرات طبیعى و 

نحوه مقابله با آنها نقاشى مى کنند.
وى خاطرنشان کرد: ابعاد و تکنیک اثر آزاد است و کودکان مى توانند نقاشى هاى 

خود را با موضوع مقابله با بالیاى طبیعى در این مسابقه ارائه کنند.
حسن نژاد ادامه داد: کودکان عزیز براى شرکت در این مسابقه نقاشى مى توانند به 
معاونت هاى فرهنگى و ستادهاى بحران مناطق دهگانه شهردارى تبریز مراجعه و 

نسبت به ثبت نام در کالس هاى آموزشى اقدام کنند.
مدیر بحران شــهردارى تبریز با اعالم اینکه به نفرات برگزیده در هر منطقه از 
شهردارى تبریز جوایز نفیســى اهدا مى شود، خاطرنشان کرد: آثار برگزیده این 

مسابقه نقاشى طى نمایشگاهى در معرض دید عموم قرار مى گیرد.

مدیر فرهنگى و آموزشى سازمان منطقه آزاد ارس از برگزارى محافل انس با قرآن 
با حضور قاریان برجسته و بین المللى قرآن کریم در منطقه آزاد ارس خبر داد.

ابراهیم نصیرى با اعالم این خبر افزود: همزمان با ماه مبارك رمضان با قرائت 
یوسف االزهرى قارى مصرى و بین المللى قرآن کریم 19 تیرماه محفل انس با 

قرآن کریم ساعت 10 شب در مسجد امام زمان(عج) جلفا برگزار مى شود.
وى گفت: همچنین محفل انس با قرآن کریم نیز 15 تیرماه جارى در محدوده 
خداآفرین منطقه آزاد ارس با قرائت استاد موسوى درچه اى قارى بین المللى قرآن 

کریم ساعت 10 شب در مسجد خداآفرین برگزار خواهد شد.
نصیرى یکى از اقدامات انجام شده در راستاى بهره مندى حداکثرى عالقمندان 
به کالم الهى را تجهیز مساجد و حسینه ها به لوازم ضرورى عنوان کرد و گفت: 
در این راستا 1500 جلد مصحف قرآن کریم و مفاتیح الجنان در مساجد منطقه 

توزیع شد.
مدیر فرهنگى و آموزشــى سازمان منطقه آزاد ارس به هماهنگى هاى پیش از 
ماه مبارك رمضان با نهادهاى نظارتى اشــاره کرد و اظهار کرد: جلسات الزم با 
نهادهاى نظارتى براى کنترل قیمت و ارایه خدمات مناسب به گردشگران توسط 

تعدادى از اصناف برگزار شد.
وى در ادامه گفت: محافل ختم گروهى قرآن کریم در ماه مبارك رمضان نیز با 

استقبال عمومى مردم در مساجد این منطقه در حال برگزارى است.
وى افزود: همچنین بمناسبت ماه ضیافت الهى 500 جلد کتاب تفسیر سوره فرقان 
در بین کارکنان سازمان منطقه آزاد ارس توزیع شد و با برگزارى مسابقه اى جوایز 

نقدى و سفر زیارتى به مشهد مقدس به برگزیدگان اهداء خواهد شد.

هنر

انس

کاکتوس

داریوش مهردالن

نظر

دبیر علمى کنگره بین المللى بزرگداشــت استاد شــهریار با محوریت دینى و 
انقالبى گفت: جنبه هاى دینى و انقالبى اشــعار استاد شهریار مورد غفلت قرار 

گرفته است.
ابراهیم اقبالى اظهار کرد: گروهى اجتماعیات را در شعر شهریار برجسته کرده 
اند، گروهى ادبیات شــفاهى و فولکلوریک را و عده اى دیگر موارد را اما نکته 
بســیار مهمى که اغلب در مورد شهریار مورد غفلت واقع شده جنبه تاریخى و 

انقالبى اشعار اوست.
وى گفت: اســتاد شهریار در میام شــعراى معاصر یک چهره استثنایى است، 
تنوعى که در آثار شــهریار اســت در دیوان هیچ یــک از معاصران وى دیده 

نمى شود.
وى افزود: شــهریار تقریبا در همه قالب هاى شــناخته شده شعر سروده است 
و در حوزه مضمون ســازى این تنوع خود را به خوبى نشــان مى دهد. شهریار 
از مضماین اجتماعى ادبیات شــفاهى گرفته تا نکات دقیق عرفانى را در شعار 
خویش گنجانیده است، همین تنوع باعث شده تا هر کس جانبى از جوانب نبوغ 

شهریار را بگیرد و اصطالح از ظن خود یار شهریار گردد.
اقبالى با تاکید بر وجود مبانى دینى در اشــعار شــهریار گفت: مبانى دینى در 
شــعر شهریار اصلى ترین و ســازنده ترین عنصر فکرى اوست، دین و تقید 
به مذهب رشــته اى نورانى است که همه حلقه هاى فکرى شهریار را به هم 

پیوند مى دهد.
اســتاد زبان و ادبیات فارسى دانشگاه تبریز، اظهار کرد: اگر شهریار در عشق 
آتشــین خود پا را از دایره تقوا بیرون نمى نهد بــه خاطر پایبندى هاى دینى 
اوســت وى در تغزلى ترین اشــعار نیز به قرآن و تلمیحات قرآنى متوســل 

مى شود: 
عجب که باز مى آییم از ضالل قدیم اشم رائحه یوسفى و کیف شمیم 

اقبالى با اشــاره به منظومه حیدربابا گفت: شاعر بزرگوار ما حتى در حیدربابا 
نیز که توضیفى نستالژیک از دوران خوش کودکى و آغوش پر برکت طبیعت 
اســت؛ خدا را حاظــر و ناظر مى داند بلکه درختــان را مى بیند که براى خدا 
ســرخم کرده اند و این همان اعتقاد قرآنى اســت که مى فرماید: ان من شى 

ء اال یسبح بحمده
وى خاطر نشان کرد: شهریار اگر انقالب اسالمى را عاشقانه مى پذیرد و در مورد 
آن شــعر مى گوید به خاطر جنبه دینى آن است و اگر رزمندگان اسالم را مثل 
فرزندان خویش در آغوش مى کشــد به خاطر این است که آنان را مجاهد فى 

سبیل ا... و جنگ آنان را جهادى مى داند:
صف موالعلى سردار صفدر  صف جنگ و جهاد صدر اسالم 
دبیر علمى کنگره بین المللى بزرگداشــت استاد شــهریار با محوریت دینى و 
انقالبى افزود: بدون شــناخت مبانى اعتقادى و انقالبى در شعر استاد شهریار؛ 

شناخت منظومه فکرى و در نتیجه فهم شعر این شاعر بزرگ ممکن نیست.
اقبالى با اشاره به برگزارى کنگره بین المللى استاد شهریار به همت حوزه هنرى 
استان گفت: انتخاب موضوع این کنگره با محوریت دینى و انقالبى ابتکار حوزه 
هنرى انقالب اسالمى آذربایجان شرقى است که برگزارى این کنگره ضرورى 
به نظر مى رســید و امیدواریم با ادامه برگزارى این کنگره در سال هاى آتى نیز 

بر غناى آن افزوده شود.
 وى گفت: اقدامات اجرایى کنگره با قدرت در حال انجام است و از نظر علمى 
نیز با بزرگان علم و ادب کشــور تماس گرفته ایم تا با ارائه مقاله و سخنرانى 

بر وزن کنگره بیفزایند.

دبیر علمى کنگره بین المللى بزرگداشت استاد شهریار:

مبانى دینى شعر شهریار
 اصلى ترین عنصر فکرى اوست 

محمد حسین شهریار

مقابله با بالیاى طبیعى، 
موضوع مسابقه نقاشى کودکان 

تبریزى در جشنواره فیروزه

برگزارى محافل انس با قرآن 
با نواى قاریان بین المللى 

در منطقه آزاد ارس

سینما

 تهیه کننــده فیلم «از رئیس جمهور پــاداش نگیرید» برخورد 
حوزه هنرى در برابر این فیلم را ظالمانه تر از توقیف چند ســاله 

آن دانست. 
 مهدى کریمى گفت: پس از یک ماه پیگیرى و گفت وگو با حوزه 
هنرى، وقتى هیچ پاسخى به ما ندادند، به نظر مى آید فیلم ما هم 

در شرایط تحریمى قرار گرفته است. 
 وى اضافه کرد: تا االن کوشیدیم ببینیم دلیل این ماجرا چیست، 

اما متأسفانه هیچ پاسخ روشن و متقنى ندادند. 
 کریمى با ابراز تأســف از بعضى تبعیض ها در نمایش فیلم هاى 
سینمایى ادامه داد: در شرایطى که بعضى فیلم ها در بى عدالتى 

محض فرصت نمایش پیدا مى کنند، بى مهرى حوزه هنرى ظلمى 
بدتر از هفت سال توقیف فیلم «از رئیس جمهور پاداش نگیرید!» 

است. 
 این تهیه کننده سینما خاطرنشان کرد: اى کاش در تصمیمات شان 
آنقدر شجاعت داشتند که با صراحت بگویند مشکل فیلم چیست. 
در حال حاضر ما نمى دانیم چرا فیلمى که مجوز ارشاد را دارد، از 
بخشى از امکانات عمومى کشور محروم شده است. به هر حال 
ناچاریم رفتار ظالمانه حوزه هنرى را به شیوه دیگرى جبران کنیم. 
فیلم «از رئیس جمهور پاداش نگیرید!» کار کمال تبریزى است 
که به مدت هفت ســال اجازه نمایش نداشت. این فیلم که نام 

قبلى آن «پاداش» بود در حال حاضر بعد از انجام اصالحیه هاى 
متعددى به عنوان یکى از فیلم هاى اکران ماه رمضان روى پرده 

است. 
 در این فیلم حســن معجونى، آتیال پسیانى، احمد آقالو، بهمن 
زرین پور، صابر ابر، آشا محرابى، رضا بهبودى، روح ا... حق گوى 

لسان، اصغر نقى زاده، بهنام وطن و.... بازى مى کنند. 
 در خالصه داســتان فیلم آمده اســت: یکى از مدیران ارشد به 
صورت کامال اتفاقى به سفر حج مى رود و در این سفر اتفاقاتى 
برایش مى افتد که ظاهرش خوشایند نیست، اما همه این اتفاقات 
ناخوشایند باعث مى شود به معنا و مفهومى از سفر دست پیدا کند.

برخورد حوزه هنرى ظالمانه تر از توقیف هفت ساله فیلم بود 

نشر

 جالل ستارى از انتشار کتاب خاطراتش با نام «گفت وگو با جالل 
ستارى» (در گفت وگو با ناصر فکوهى) خبر داد. 

 این پژوهشــگر و مترجم پیشکســوت، گفت: به تازگى کتاب 
خاطراتم که در قالب گفت وگو با ناصر فکوهى تدوین شــده از 

سوى نشر مرکز منتشر شده است. 
 او درباره این کتاب توضیح داد: کتاب چاپ شــده تقریبا همان 
متنى است که به ناشــر ارائه کرده ام و تنها بخش محدودى از 
آن از سوى اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ممیزى 
شده که به کتاب ضربه نزده است و تقریبا همه موضوعاتى که 
مى خواستم در کتاب باشد، باقى مانده  است. ستارى گفت: کتاب 
شرح زندگى ام شامل دوران کودکى، ورود به دارالفنون، سفر به 

فرنگ، برگشتنم به ایران و برکنارى ام از کار است. 
 کتاب خاطرات جالل ستارى در 464 صفحه تدوین شده است. 

 به گزارش ایسنا، جالل ستارى یکى از پژوهشگران پرکار ایرانى 
است که تا به حال کتاب هاى زیادى را در حوزه هاى مختلفى از 
جمله فرهنگ، اســطوره، تئاتر، عشق و پژوهش درباره قصه ها 
تألیف یا ترجمه کرده که تعدادى از آن ها به این شــرح اســت: 
«گفت وگوى شهرزاد و شهریار»، «تئاتر و دین»، «پژوهشى در 

قصه سلیمان و بلقیس»، «شرق در ادبیات فرانسه»، «پژوهشى 
در اسطوره گیل گمش و افسانه اسکندر»، «هویت ملى و هویت 
فرهنگى»،«پژوهشــى در قصه یونس و ماهى»، «رمز و مثل 
در روانکاوى»، «حاالت عشــق مجنون»، «پیوند عشق میان 
شــرق و غرب»، «درباره فرهنگ»، «تأثیر سینما در کودکان و 
نوجوانان»، «عشق صوفیانه»، «سیماى زن در فرهنگ ایران»، 
«آیین و اســطوره در تئاتر»، «ریشه هاى تئاتر»، «رمزاندیشى و 
هنر قدســى»، «رمزپردازى آتش» اثر ژان پیر بایار، «مدخلى بر 
رمزشناسى عرفانى»، «رمزهاى زنده جان» اثر مونیک دوبوکور، 
«عشق نوازى هاى موالنا»، «عشق صوفیانه»، «پژوهشى در دو 
داستان هزار و یک شب»، «پژوهشى در قصه اصحاب کهف»، 
«جهان هزار و یک شب»، «مقدمه اى بر هزار و یک شب» اثر 

آندره میکل.

خاطرات جالل ستارى منتشر شد 

سینما

ترانه علیدوستى «مادر قلب اتمى» را فیلمى متفاوت خواند که 
داستانى با ماهیت غیرواقعى دارد و 30 دقیقه اصالحیه دادن به 

آن، گویى به طور مستقیم بگویى این اثر اکران نشود. 
ترانه علیدوستى درباره سرنوشت فیلم سینمایى «مادر قلب اتمى» 
به کارگردانى على احمدزاده براى اکران اظهار کرد: خیلى برایم 
جالب است چون این فیلم به لحاظ داستانى مشکلى ندارد و من 

از اتفاقات اخیر براى این اثر تعجب مى کنم.
هیچ فیلمى زیر 74 دقیقه اکران نمى شود

وى افزود: نیم ساعت اصالحیه دادن به یک فیلم، آن را از زمان 
قانونى اش پایین تر مى آورد و این حرکت عجیبى از طرف وزارت 
فرهنگ و ارشاد است چون هیچ فیلمى زیر 74 دقیقه نمى تواند 
اکران شود و 30 دقیقه اصالحیه دادن به نوعى نقض این حرف 

است.
این بازیگر تصریح کــرد: نمى دانم، فکر مى کنم معناى چنین 

اصالحیه اى این اســت که نمى خواهند فعال «مادر قلب اتمى» 
اکران شود.

این فیلم مورد عالقه من است
علیدوستى یادآور شــد: من دلیل این امر را نمى فهمم، چون از 
اینکه به کدام بخش ها اصالحیه خورده است، خبر ندارم. امیدوارم 
این فیلم اکران شود و مردم آن را ببینند. چون فیلم مورد عالقه 

من است و خیلى دوستش دارم.
بازیگر «آســمان زرد کم عمق» ادامــه داد: «مادر قلب اتمى» 
فیلمى متفاوت از آثار مرسوم سینما است. این اثر فیلم عجیبى 
است و داستان آن ماهیت غیرواقعى دارد. یعنى رئال نیست و اگر 

نخواهم داستان آن را لو بدهم باید بگویم این فیلم شوخ است.
وى در پایان با اشاره به عالقه اش نسبت به ساخته احمدزاده، ابراز 

امیدوارى کرد مشکل آن براى اکران حل شود.
به گزارش مهر، سه شنبه 2 تیر تهیه کننده «مادر قلب اتمى» در 
گفتگو با مهر اعالم کرد وزارت ارشاد براى دادن مجوز نمایش به 

فیلم خواستار حذف 30 دقیقه از اثر شده  است.
فیلم ســینمایى «مادر قلب اتمى» دومین ساخته بلند سینمایى 
على احمدزاده بعد از «مهمونى کامى» است. ترانه علیدوستى، 
محمدرضا گلزار، پگاه آهنگرانــى و مهرداد صدیقیان بازیگران 

اصلى این فیلم هستند.

انگار عده اى نمى خواهند «مادر قلب اتمى» اکران شود


