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بهره برداری از مرکز تشخیص
زودهنگام و غربالگری سرطان در میانه

مرکز تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان در میانه با اعتبار 10
میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح تحول سالمت در مساحت 600متر
مربع به بهره برداری رسید.
آغاز عملیات احداث این مرکز از سال  96بوده و امروز با حضور مسئولین
بهداشت و درمان کشور ،استان وشهرستان افتتاح شد.
گفتنی است برای تجهیز این مرکز اعتبار 40میلیارد ریالی الزم است
که  20میلیارد ریال آن تامین شده و با تامین نصف دیگر هزینه به طور
کامل تجهیز خواهد شد.
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مشایخی فرماندار ویژه شهرستان میانه خواستار
ارتقای شبکه بهداشت و درمان میانه به دانشکده پزشکی شد
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه ارتقای شبکه بهداشت
و درمان شهرستان به دانشکده پزشکی را از نیازهای مهم در شهرستان
برشمرده خواستار تحقق این امر در شهرستان شد.
محمدرضا مشایخی در جلسه شورای مجمع خیرین سالمت کشور در
فرمانداری ویژه میانه با حضور شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و
درمان مجلس شورای اسالمی و رییس مجمع خیرین سالمت کشور،
جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت و درمان و هیئت همراه ،دکتر
صومیریاستدانشگاهعلومپزشکیتبریزودکترشیویارینمایندهمردم
میانه در مجلس شورای اسالمی ،پورناجی رییس مجمع خیرین سالمت
استان کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات و پزشک عمومی را از دیگر
نیازهای اساسی برشمرده گفت :خوشبختانه از لحاظ پزشک متخصص
در شهرستان در حد مطلوب هستیم.
وی در ادامه تعویض دستگاههای فرسوده دیالیز ،تامین دستگاه تراکم
سنج استخوان ،تامین آشیانه بالگرد ،ایجاد مراکز درمان بستر تا  6تخت
در شهرهای ترک ،ترکمانچای و آقکند را از دیگر ضرورتها برای تامین

نیازهای حوزه بهداشت و درمان عنوان نمود.
مشایخی همچنین 2خانه بهداشت و 4مرکز درمانی در روستاها از
محل ظرفیت مجمع خیرین کشوری و تاسیس  4سوئیت و پانسیون
برای پزشکان را از دیگر خواسته های شهرستان خواند که با قول مساعد
مسئولین کشوری و استانی روبرو شد.

دکتر شیویاری نماینده مردم میانه
اجرای طرح تحول سالمت از سوی دولت تدبیر و امید منشا خیر و برکت برای شهرستان میانه

شیویاری  :مشکالت حوزه بهداشت و درمان شهرستان میانه شناسایی
شده و ما آنها را پیگیری خواهیم کرد تا این کمبودها رفع شده و مردم
در آرامش خاطر از خدمات بهداشتی و درمانی بهرهمند شوند.
به گزارش روابط عمومی وسایت پایگاه اطالع رسانی دکتر یعقوب
شیویاری نماینده مردم شریف میانه و بخش های ترکمانچای ،کندوان
،کاغذکنان و مرکزی در مجلس شورای اسالمی و برابر هماهنگی و
دعوت قبلی رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
شورای اسالمی و رئیس مجمع خیرین سالمت کشور ،معاون درمان
وزیر بهداشت و درمان قائم مقام وزیرو رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
درشهرستان والیت مدار میانه حضور یافتند .
شیویاری نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی ضمن خیرمقدم
و تشکر از حضور آقای دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و
درمان و رئیس مجمع خیرین سالمت کشور و همکاران و اعضای محترم
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ،دکتر جان بابایی معاون درمان وزیر
بهداشت و درمان و دکتر صومی قائم مقام وزیر و رئیس دانشگاه علوم
پزشکی تبریز تعامل و همکاری خوب و سازننده دانشگاه علوم پزشکی را
در استان به ویژه شهرستان میانه قدر دانسته و از تالش های مسئولین
استانی و شهرستانی در جهت رشد و توسعه شاخص های سالمت اشاره
کرده و اذعان داشت  :اجرای طرح تحول سالمت از سوی دولت تدبیر و

همزمان با دهه فجر افتتاح  ۱۱طرح عمرانی در بخش کندوان

همزمان با دومین روز از دهه مبارک فجر  ۱۱طرح عمرانی در بخش
کندوان میانه با اعتبار بیش از ۱۵۶میلیارد ریال افتتاح شد.
این طرح ها شامل احداث فیدر جدید پست ۶۳ترک به طول ۷کیلومتر
مدرسه ۶کالسه خیرساز در روستای ماهی آباد با مساحت کلی ۲هزار متر
مربع و  ۳۵۰متر زیربنا ،گازرسانی به روستای حصار میدان داغی ،تجهیز
چاهروستایتوشمانلو،کارگاهگلیمبافیوصنایعدستیدرروستایبالسین
اجرای طرح هادی روستای فندقلو ،بهسازی و نوسازی مساکن روستایی به
تعداد  ۸۰واحد ،صدور سند روستایی به تعداد  ۲۲۰فقره ،گاوداری شیری

* نصف شهريه ساير دانشگاهها ،کامال اقساطي
* عدم افزايش شهريه براي چهارسال متوالي و سال بعد
* برگزاري دورههاي آموزشي ،پژوهشي ،و کارگاه و سمينارهاي
رايگان با حضور با حضور استاد و کادر علمي مجرب
* استفاده از کارگاه و آزمايشگاههاي مجهز با فضاي آموزشي و
تفريحي در اختيار دانشجون
* مشاوره و ويزيت پزشک رايگان
* اعطاي مدرک تحصيلي معتبر زير نظر وزارت علوم

 ۵۰راسی در روستای ایشلق ،آبیاری تحت فشار پایاب سد صومعه کبودین
و پروژه های عمرانی دهیاری های بخش در ۴۷روستا است.
پروژه های دهیاری ها نیز در بخش کندوان شامل شن ریزی ،بازگشایی و
تسطیعمعابر،جابجاییتیربرقومخابرات،ساختسطلزباله،دیوارحائل
سنگی ،لکه گیری آسفالت ،زیرسازی معابر ،لوله گذاری پساب خانگی و
بازسازیغسالخانهمیباشد.
در آیین افتتاح این طرح ها ،معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه
بخشدار کندوان و جمعی از شورای اداری شهرستان حضور داشتند.

بهره برداری ازدرمانگاه شهید فایقی
در میانه با اعتبار  12میلیارد ریال

درمانگاه شهید فایقی در میانه با  820متر مربع مساحت در  2طبقه با
اعتبار 12میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی با حضور مسئولین
کشوری ،استانی و شهرستانی بویژه ریاست کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس ،معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان ،ریاست دانشگاه علوم
پزشکی تبریز ،رییس مجمع خیرین سالمت استان ،فرماندار ویژه میانه
و نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی به بهره برداری رسید.
عملیات احداث این پروژه از 2سال پیش آغاز و امروز به بهره برداری رسید.

امید را منشا خیر و برکت برای شهرستان عنوان نمود که از مهمترین آنها
بازسازی کامل بیمارستان برکت امام (ره) بود.
نماینده مردم میانه وعضو کمیسیون بهداشت و درمان ارتقای شبکه
بهداشت و درمان شهرستان به دانشکده پزشکی خواستار شده و
گفت  :مشکالت حوزه بهداشت و درمان شهرستان میانه شناسایی شد
و ما آنها را پیگیری خواهیم کرد تا این کمبودها رفع شده و مردم در
آرامش خاطر از خدمات بهداشتی و درمانی بهرهمند شوند.
شیویاری به کمبودهای موجود در حوزه بهداشت و درمان شهرستان
میانه اشاره کرد و گفت :نبود دستگاه اکسیژن ساز در بیمارستانهای
شهرستان میانه موجب شده است تا بعضی از بخشهای ما در
بیمارستانهای این شهرستان افتتاح نشده و مورداستفاده قرار نگیرند لذا
معاون درمانی وزیر بهداشت قول مساعد دادند تا در اسرع وقت با انجام
مکاتبات الزم مشکالت موجود در این شهرستان را حل کنند.
وی رفع نواقصاتی در بیمارستان برکت امام خمینی (ره)،تکمیل
ساختمان  ،MRIمرکز تصویربرداری و آشیانه هلی کوپتر اورژانس هوایی
را از مسائلی دانست که نیازمند توجه مسئولین استانی و کشوری است.
وی در پایان با تقدیر از اعضای مجمع خیرین حوزه سالمت که هر جا
نیاز بود از کمکهای مادی و معنوی خود دریغ ننمودند افزود :بسیاری از
کمبودها به دست این عزیزان در حوزه بهداشت و درمان مرتفع شده
است.
الزم به ذکر می باشد که در این سفر درمانگاه شهید فایقی در میانه با
 820متر مربع مساحت در  2طبقه با اعتبار  12میلیارد ریال از محل
اعتبارات ملی و استانی ومرکز تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان
در میانه با اعتبار  10میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح تحول سالمت
در مساحت  600متر مربع به افتتاح وبه بهره برداری رسیدوهمچنین
بازدیداز بیمارستان ها ی برکت امام خمینی (ره)وخاتم االنبیاء ،مراکز
درمانی شهرستان ،حضور در جمع مردم شریف و شرکت درنماز جماعت
ظهر و عصر ،تشکیل جلسه کمیسیون بهداشت و درمان و جلسه مجمع
و خیرین سالمت شهرستان میانه نیز در محل فرمانداری ویژه شهرستان
از برنامه های این سفر پرخیر وبرکت بود.

افتتاح مدرسه  ۶کالسه امام رضا(ع) خیر ساز روستای ماهی آباد کندوان میانه

مدرسه  ۶کالسه امام رضا (ع) خیر ساز روستای ماهی آباد کندوان
میانه با حضور مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه و زرین
بخشدار کندوان و جمعی از اعضای شورای اداری و شورای شهر
کندوان افتتاح گردید.
سینافر رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه کندوان در مراسم افتتاح
گفت :همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با عنوان
انقالب اسالمی  ۴۰سال مردم ساالری دینی ،استقالل و آزادی با
حضور مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه میانه و زرین بخشدار

کندوان و جمعی از اعضای شورای اداری و شورای شهر کندوان مدرسه
 ۶کالسه امام رضا (ع) خیر ساز روستای ماهی آباد به مساحت ۲۰۰۰
هزار مترمربع و زیر بنا ی  ۳۰۵متر مربع با ظرفیت  ۴۳دانش آموز
در مقطع ابتدائی و  ۳۱دانش آموز در مقطع متوسط اول توسط خیر
مدرسه ساز خانواده دلیلی افتتاح گردید .
وی افزود :مدرسه  ۶کالسه امام رضا(ع) پانزدهمین مدرسه خیر ساز
احداث و کلنگ زنی شده در طول سه سال اخیر در منطقه کندوان
بوده است .
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*** جشن  ۴۰سالگی انقالب با کتابخوان مجازی ***

معصومه درخشان طی گزارشی در نشریه صبح صبا نوشت:
پویش «کتابخوان مجازی انقالب اسالمی» در سه رده سنی کودک
نوجوان و بزرگساالن از دهم دی ماه آغاز شده و عالقهمندان میتوانند تا
۲۲بهمن ماه آثار ویدئویی تولیدی خود را در اینستاگرام با هشتک پویش
کتابخوان مجازی و کتابخوان انقالب اسالمی منتشر کنند.
پیروزی انقالب اسالمی پیروزی ارزشها بر بیارزشیها و فرهنگهای
غربی بود و حاال زمان آن رسیده است که انقالبمان را به دنیا صادر کرده و
ارزشهای واالی انقالب اسالمی سال  ۵۷را به دنیا نشان دهیم.
امسال چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را در حالی جشن
میگیریم که برنامههای مختلف فرهنگی ،هنری ،اجتماعی ،سیاسی
ورزشی و … از سوی نهادهای گوناگون برگزار میشود و رسانهای
همچون کتاب نیز در این جشن سهیم است و عالقهمندان کتاب و
کتابخوانی میتوانند با شرکت در پویش کتابخوان مجازی ویژه انقالب
اسالمی در معرفی اهداف انقالب و تبیین ارزشهای فرهنگی و انقالب
اسالمی سهم عمدهای داشته باشند.
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی پویش کتاب خوان
مجازی ویژه انقالب اسالمی برگزار می شود .
* پویش کتابخوان مجازی در سه رده سنی
شهرام خدایی ،مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی در
گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به نحوه برگزاری پویش کتابخوان مجازی
گفت :از آنجا که برای جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
برنامهها و طرحهای مختلفی از سوی نهادهای فرهنگی و سایر نهادها
برگزار میشود ،اداره کل کتابخانه های عمومی کشور نیز در این راستا
برنامهها و طرحهای متنوع و جدیدی را اجرا میکند که یکی از آن
برنامهها پویش کتابخوان مجازی است.
او افزود :فراخوان اولین دوره پویش کتابخوان مجازی ویژه انقالب
اسالمی ،همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با همکاری
نهاد کتابخانههای عمومی کشور و انتشارات جام جم ،منتشر شد.
براساس توضیحاتی که خدایی ارائه کرد ،این پویش در سه رده
سنی کودک ،نوجوان و بزرگساالن برگزار میشود و براساس آن
عالقهمندان،یک کتاب متناسب با رده سنی خود و با موضوع انقالب
اسالمی انتخاب کرده و در قالب یک ویدئو معرفی مینمایند و فایل
ویدئویی را برای شرکت در این جشنواره ارسال میکنند.
قصهگویی از کتابهای انقالب یکی دیگر از آیتمهای پویش کتاب خوان
مجازی است که گروه سنی کودک و نوجوان نیز میتوانند با قصهگویی
یا خواندن کتاب با موضوع انقالب اسالمی در این پویش همراه شده و در
مسابقه آن شرکت کنند.
* کتابهای جدید در اولویت امتیازدهی
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجانشرقی درباره کیفیت و نوع
کتابهای انتخابی برای خواندن و شرکت در این پویش اظهار داشت :برای
شرکت در این پویش کتابهایی که از سال  ۹۰تا کنون چاپ شده و
جدید هستند در اولویت امتیازدهی و انتخاب بوده و نوع معرفی کتاب
و نحوه خواندن و اجرای خوب و مناسب آن نیز از دیگر آیتمهای موثر
در اخذ امتیاز محسوب شده و شرکتکنندگان باید تناسب کتاب با رده
سنی را رعایت کنند.
خدایی ،استفاده از ظرفیت عظیم شبکههای اجتماعی همچون
اینستاگرام را مطرح کرد و گفت :افرادی که در پویش کتابخوان مجازی
انقالب اسالمی شرکت میکنند فایلهای ویدئویی یک دقیقهای خود از
کتاب مورد نظر را در صفحه اینستاگرام خود با هشتک پویش کتابخوان
مجازی و کتابخوان انقالب اسالمی منتشر کرده و عالوه بر آن صفحه
اینستاگرام پویش کتابخوان مجازی را به صورت پست مجزا به صورت
@  ketabclipدرج کنند،این پست باید تا زمان اعالم نتایج در صفحه
شرکت کننده در این پویش مشاهده شود.
بنا به گفته وی در جشنواره کتابخوان مجازی انقالب اسالمی سه نفر به

انقالب سؤزلری

دیارغربت

عنوان برگزیده و ۴۰نفر به عنوان شایسته تقدیر انتخاب میشوند و به
برگزیدگان این پویش هزینه خرید کتاب در قالب کارت اعتباری تعلق
میگیرد.
خدایی در مورد مهلت ارسال آثار به این پویش گفت :پویش کتابخوان
مجازی از دهم دی ماه آغاز شده و عالقهمندان میتوانند تا ۲۲بهمن ماه
آثار ویدئویی تولیدی خود را در پویش کتابخوان مجازی شرکت دهند.
بنا به گفته وی آثار دریافت شده از ۲۳تا ۲۸بهمن ماه داوری شده و نفرات
برتر و منتخب در اسفندماه معرفی میشوند.
* فهرست منابع پیشنهادی برای شرکت در پویش کتابخوان
مجازی انقالب اسالمی به شرح زیر است:
«آنچه گذشت» روایت فتنه از سازمان منافقین تا چپ های جمهوری
اسالمی ،استمرار انقالب اسالمی با کدام روایت ،آسیبشناسی انقالب
اسالمی براساس وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره) ،افق تمدنی
آینده انقالب اسالمی ،انتخابات از منظر فقه و اخالق  ،انحالل انقالب
در نظام استکباری ،انقالب اسالمی ایران و بازتاب جهانی آن ،انقالب
اسالمی در بوته آزمون،انقالب اسالمی و ریشههای آن ،جنگ نرم ،خط
امام(مروری بر اندیشه امام خمینی(ره) ،سفیران ثریا(گزارش مصور
از ۷۰دستاورد برتر جهانی جمهوری اسالمی ایران)عدالت در گرداب
قصه های  ،۵۷کالبد شکافی فرهنگی فتنه  ،۸۸گل سنگ،مجموعه
آن روزها( ۱۵جلد)،مسوولیت اخالقی حکومت دینی ،مفتون و فیروزه
من انقالبی ام()بازخوانی برجسته ترین مواضع انقالب رهبر عظیم الشان
انقالب)نقشفرهنگدرمقاومسازیاقتصاد،نگاهیکوتاهبهنظریهوالیت
فقیه ،والیت فقیه در کالم سیاسی شیعه ،والیت فقیه پرسش ها و پاسخ
ها  ،والیت و حکومت(بیانات مقام معظم رهبری درباره والیت و حکومت)
نیمه پنهان(شوالیههای ناتوی فرهنگی یک نما از کودتای مخملی) ،نیمه
پنهان(راز قطعنامه چرایی و چگونگی پایان جنگ) ،نئولیبرالیسم ایرانی و
تهاجمفرهنگی.
* ترویج کتابخوانی مهمترین هدف پویش کتابخوان مجازی
حسن تیموری یکی از شهروندان تبریزی که عضو پویش کتابخوان
مجازی است به خبرنگار ما گفت :پویش کتابخوان مجازی دو سال پیش
راهاندازی شده است و افراد عضو این پویش در مناسبت های گوناگون
کتاب ها را به صورت مجازی مطالعه کرده و با همدیگر به اشتراک می
گذارند.
وی ادامه داد :دانایی ناشی از کتاب ،سرمایه فرهنگی است و بدون
سرمایهگذاری فرهنگی ،هیچ ارتقاء و پیشرفتی در جامعه ایجاد نمی شود.
تیموری ،مهمترین هدف پویش کتابخوان مجازی را ترویج فرهنگ کتاب
اعالم کرد و اظهار داشت :پویش کتابخوان مجازی راهی نو در راستای
تحقق هدفی مشترک با عنوان ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بوده و
با هدف نشر ارزشهای انقالب شکوهمند اسالمی ایران در بین نسل
جدید و انتقال دانستههای بزرگان به کودکان و نوجوانان فعالیت میکند.
* در زمانهای تلف شده کتاب بخوانیم
این شهروند تبریزی با اشاره به افزایش بی رویه قیمت کتاب خاطرنشان
کرد :طی سالهای اخیر قیمت کتاب به صورت چشمگیری افزایش یافته
و خرید کتاب از عهده بسیاری از افراد خارج است  ،عضویت در این پویش
باعث میشود افراد عالقهمند به کتاب و کتابخوانی در هزینههای خود
صرفهجویی کرده و در شرایط گوناگون به کتابهای مورد عالقه خود
دسترسی داشته و آنها را مطالعه کنند.
تیموری با اشاره به وقتهای تلف شده افراد در زمانهای گوناگون
گفت :بسیاری از ما شهروندان وقتهای تلف شده زیادی داریم از جمله
زمانی که در بانکها یا در مطب پزشکان منتظر فرارسیدن نوبت خود
هستیم ،در ایستگاه اتوبوس تا زمان سوار شدن و مهمتر از همه زمانی
که در ترافیک ماندهایم ،بهترین فرصت برای کتابخوانی و مطالعه است
اگر هر کدام از ما شهروندان به این موضوع واقف باشیم که کتاب
دنیای جدیدی به روی ما میگشاید ،از هر فرصتی برای کتابخوانی
استفادهمیکردیم.
وی ،مطالعه کتابهای موضوعی و موردی در پویش کتابخوان مجازی
را باعث آشنا شدن افراد با ناشران و نویسندگان مختلف در حوزهها و
محورهای گوناگون اعالم کرد و افزود :عضویت در گروههای مطالعاتی
باعث میشود با افراد شاخص در حوزه فرهنگ کتابخوانی آشنا شده و
اطالعات زیادی در مورد شاخصهای کتاب و کتابخوانی به دست بیاوریم.
دانایی ،مطالعه کتاب و کتابخانه همبستگی اجتماعی و آرامش ایجاد
میکند و نشست کتابخوان اقدامی است در راستای ترویج فرهنگ
کتابخوانی که افراد شناخته شده تجربیات کتابخوانی خویش را در قالب
کتاب خواندن با نسلهای جدید در میان میگذارند.

ای که جانی داده ای راهی بده
تا در این میخانه من کاری کنم
سر عشق
تا در این دیوان غم در ّ
در خیال دل پریشانی کنم
هر زمان موجی خروشان برجهد
قلب دریا چون امیدی می تپد
وای یارا ار فراموشم کنی
با غم هجران هم آغوشم کنی
سیل اشکم سوی دریا میرود
روی مستم سوی یاران میرود
وای بر دل گریه اش بیجا نبود
بار غم در سینه ام سنگین نبود
حال یارا عمر من بر باد رفت
نام زیبای دلم از یاد رفت
ماند افسانه ای در یاد ها
خاطراتی در دیار باد ها
>> فاطمه حاجی زاده
دلم اندازه آسمان این شهر گرفت
دلم از مردم شهر
دلم از حرف ،از حرف ،از حرف گرفت
نبض دریا ُکند است
برف ها در آسمان خشکیدند
مهتاب کمرش خم شده است
ابر ها از بغض ت ََمرکیده اند
قبل هر آتش و غم در این دنیا
مهربانی را در این قصه ها کشته بودند
کجا دیده بودید ،دختری از سرما بمیرد؟!
دیده بودیم مرد جان را بفروشد
ولی دست انسان را بگیرد
کجا دیده بودید،جسد بی کفن بماند؟!
نیفتی زمین ای برگ مغرور!
دلت مهربان باشد،پاییز و زوال و مرگ
از رگ گردن به تو نزدیک تر است
مرا از «پ»پایان بگیر
به بسم اهلل بچسبانم
کجاست آن مِهر بی منت؟!
کجاست آن سیمای بی غم؟!
مرا از آدم بگیر به انسان بچسبانم
دعا این است...
>> مهیا شیخ پور

عاشق گل سسیمی آل انقالب دان
شیرین سؤزله رووی سال انقالب دان
آل سینون اوستونه تللی سازووی
بووطن عشقینه چال انقالب دان
بوتون انسانالرا خبر ویرمه یه
سازون باس سینووه وطن دن اؤخی
قیشین اورتا آیی شاخدالی گؤنده
بولبول تک سیره چیخ چمن دن اؤخی
دری یه  ،دربنده سال گؤزل سسین
سؤیله سیندیردیالر ظولمون قفسین
کرم آزاد اولدی غملی زنداندان
قودوز قارا ملیک کسدی نفسین
قرانلوق گئجه نون سؤن سحرچاغی
ایله بول ایشقین اثری گلیر
یوخودانآییندیمبهمنآییندا
گؤردوم انقالبین خبری گلیر
دومانچکیلیشدیبیزیمداغالردان
چیچک آغزین آچیب ده دی باغالردان
بوبهمنآیینینیرمیایکیسی
بیزه مبارکدی بوتون چاغالردان
نیاکیظلمتیناثریایتدی
یرینه گلیبدی بیر گؤنش بیتدی
ظالم انسانالردان داها یوخ خبر
قهرمان رهبریم عدلی دیریتدی
سو سپون سوپورون کوچه نی بیرده
نیا کی د یولّه نازلی یار گلیر
آل یاشیل گئینوب چؤل چمن گینه
دیور یوردوموزا نوبهار گلیر
آی عاشق اوگؤندن هچ خبرین وار
آزاده انسانالر یاشاییردی خوار
هچکیمسهقورخودانسسیچیخمیردی
انقالب بیزلره ویردی اعتبار
مرد اوغول الر سپر ایتدی سینه سین
کسدیلر ظالمین بد هیبت سسین
قرآن مکتبیندن الهام آلد یالر
سیندیردیالرظولموندمیرقفسین
جانی میزدان گئچوب وطن ساخالدیق
آزادلیق یولوندا سینه داغالدیق
اؤلکه میزدن اوزدوک بیگانه الین
بیر اولماقا اول گؤن پیمان باغالدیق
وطنیم وطنیم وطنیم ایران
ائلیم اوبام گولوم گولشنیم ایران
سنه قربان اید ر « حاتمی » جانین
نازلی یوردوم گؤزل مسکنیم ایران

>> گودرز حاتمی

شماره139760304007021659 :

تاریخ 1397/11/02 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت اول)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره  139760304007010024از کالسه  95/350هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اعظم آسیابی اقدم فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه  13352صادره از میانه در
شش دانگ یک باب خانه و باغچه به مساحت  1800متر مربع از پالک  6فرعی از یک اصلی واقع در بخش 37تبریز (ارثیه مادری) محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/15 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/30 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1945م الف

هفتهنامه صبح صبا

آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

 1879م الف

هفتهنامه صبح صبا

آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد
سندرسمي

برابر رای شماره 139760304007017510از کالسه  96/154هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ترکمنچای تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم
در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند ،می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد
و امالک ترکمنچای تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود .
قطعه واقع در قریه (( سانیان سفلی )) تحت پالک  -11اصلی بخش  -39تبریز
 -1آقای جعفر باقری سانیانی فرزند علی  ،متقاضی و متصرف در شش دانگ یک قطعه باغ با زمین زراعی
به مساحت  114689متر مربع مجزا شده از پالک  -11اصلی واقع در  ،بخش  39تبریز  ،حوزه ثبت
ملک ترکمنچای ابتیاعی ازمالک رسمی  :آقای عیسی تبریزی به کالسه 1396114404018000075 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/15 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/10 /30 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ترکمنچای حسن ترکیان

هفتهنامه صبح صبا

 1918م الف

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ترکمنچای تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ،می
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک ترکمنچای تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود .
همگی قطعات واقع در شهر ترکمان چای تحت پالک  -15اصلی بخش  - 39تبریز بنام متقاضی و متصرف آقای ناصر نوروزی ترکمانی فرزند حسن
 -1ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  4376/35متر مربع پالک  61فرعی از  -15اصلی ،بخش  -39تبریز حوزه ثبت ملک ،ترکمانچای ابتیاعی از مالک رسمی  :آقای زیداله دینی و سایر وراث مرحوم
حسن نوروزی ،به کالسه 1394114404018000126 :
 -2ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  1366متر مربع پالک  68فرعی از  -15اصلی ،بخش  -39تبریز حوزه ثبت ملک  ،ترکمانچای ابتیاعی از مالک رسمی  :آقای زیداله دینی و سایر وراث مرحوم
حسن نوروزی به کالسه 1394114404018000127 :
 -3ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  2121/50متر مربع مجزا شده از پالک  271فرعی از  -15اصلی ،بخش  - 39تبریز حوزه ثبت ملک ،ترکمانچای ابتیاعی از مالک رسمی  :آقای زیداله دینی و سایر وراث
مرحوم حسن نوروزی به کالسه 1394114404018000128 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/11/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/30 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ترکمنچای  -حسن ترکیان
 1880م الف

هفتهنامه صبح صبا

آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد
سندرسمي

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی ترکمنچای تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ،می
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک ترکمنچای
تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود .
قطعه واقع در قریه (( سانیان سفلی )) تحت پالک  -11اصلی بخش  -39تبریز
 -1آقای ذوقعلی طالبی سانیانی فرزند عزت اله  ،متقاضی و متصرف در شش دانگ یک قطعه باغ به
مساحت  9283/58متر مربع مجزا شده از پالک  -47فرعی از  -11اصلی واقع در  ،بخش  39تبریز ،
حوزه ثبت ملک ترکمنچای ابتیاعی ازمالک رسمی  :آقایان  :حسین محمدی سانیانی  ،مهدی و محمد
گرمرودی و آقای ملکعلی محمدی به کالسه 1396114404018000158 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/15 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/10 /30 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ترکمنچای  -حسن ترکیان

 1854م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره 139760304007020072 :تاریخ 1397/10/15 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت دوم)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره 97/17966از کالسه  96/1128هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای
قربانعلی قنبری فرزند احمد به شماره شناسنامه  1482صادره از میانه در سه دانگ مشاع از شش دانگ
یک باب ساختمان به مساحت  90.16متر مربع از پالک  13079فرعی از یک اصلی واقع در بخش 37تبریز
خریداری از مالک رسمی لطف اله مرادپور محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید  ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/1 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/15 :
فرمان بخشعلی زاده  .رئیس ثبت اسناد و امالک میانه
 1868م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره139760304007020846 :

تاریخ 1397/10/22 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت دوم)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره  139460304007025363از کالسه  92/2401هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتملکمیانهتصرفاتمالکانهبالمعارض
متقاضی آقای محمد اسدی فرزند ده ده کشی به شماره شناسنامه  12صادره از میانه در شش دانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مساحت  11382.81متر مربع از پالک  4اصلی واقع در در روستای آچاچی بخش 41تبریز
خریداری از خانم خاور هاشمی و آقای عبادله انگوتی محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید  ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/1 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/15 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1874م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره 139760304007021006 :تاریخ 1397/10/24 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت دوم)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره  139760304007019943کالسه 97/318هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتملکمیانهتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
خانم مهری قلی زاده بیرون فرزند ایمان به شماره شناسنامه  4038صادره از تهران در شش دانگ یک
باب ساختمان به مساحت 491متر مربع از پالک  -110اصلی واقع در روستای بیرون بخش  19کاغذکنان
خریداری از وراث ایمان قلی زاده بیرون محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید  ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/1 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/15 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1887م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره 139760304007021120 :تاریخ 1397/10/24 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت دوم)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره 97/20224از کالسه  97/551هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم
اکرم رضائی فرزند قسمتعلی به شماره شناسنامه  163صادره از میانه در شش دانگ یک قطعه باغ
به مساحت  1830متر مربع از پالک  50اصلی واقع در روستای آرموداق بخش 43تبریز خریداری از
وراث لطفعلی قربانی محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
 ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/1 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/15 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1901م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره 139760304007021540 :تاریخ 1397/10/30 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت دوم)

هفتهنامه صبح صبا

 1912م الف

دوشنبه
 15بهمن 1397
سال چهارم  /شماره  / 144نيمه سوم  4صفحه

شماره139760304007021752 :

تاریخ 1397/11/04 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت اول)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره 139760304007021751از کالسه  96/157هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات
مالکانه بال معارض متقاضی شرکت آب فاضالب آذربایجان شرقی در شش دانگ یک باب ساختمان چاه آب
شماره  2فرهنگیان به مساحت  224.78متر مربع از پالک  299فرعی از یک اصلی واقع در میانه بخش37
تبریز خریداری از زمان مشایخی محرز گردیده است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
 ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/15 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/30 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1892م الف

هفتهنامه صبح صبا

آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد
سندرسمي

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی ترکمنچای تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ،می
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک ترکمنچای
تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود .
قطعه واقع در قریه (( خوجه غیاث )) تحت پالک  -26اصلی بخش  -39تبریز
 -1آقای خسرو محمدی ،فرزند محرمعلی  ،متقاضی و متصرف در شش دانگ یک قطعه مزروعی به
مساحت  4892متر مربع از پالک  -26اصلی واقع در  ،بخش  39تبریز  ،حوزه ثبت ملک ترکمنچای
ابتیاعی ازمالک رسمی  :آقای کریم رمضانی ،به کالسه 1397114404018000075 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/11/15 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/10 /30 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ترکمنچای  -حسن ترکیان

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره 97/21534از کالسه  97 /481هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتملکمیانهتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایعسگر
بیانی زرنجین فرزند حسن به شماره شناسنامه  168صادره از میانه در شش دانگ یک باب ساختمان به
مساحت  257.15متر مربع از پالک  658فرعی از یک اصلی واقع در بخش 37تبریز خریداری از ستاد اجرایی
فرمان امام ره و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید  ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تارخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/1 :تارخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/15 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1934م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره139760304007021906 :

تاریخ 1397/11/08 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت اول)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره 139560304007005163از کالسه  92/113هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بال
معارض متقاضی آقای قادر عبدالهی سبزی فرزند داداش به شماره شناسنامه  917صادره از میانه در شش
دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  5808.40متر مربع از پالک  -6اصلی واقع در قریه سبز بخش41
تبریز خریداری از وراث داداش عبدالهی محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید  ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/15 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/30 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1937م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره139760304007021148 :

تاریخ 1397/10/24 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت اول)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره 97/20479از کالسه  92/118هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای
قادر عبدالهی سبزی فرزند داداش به شماره شناسنامه  917صادره از میانه در شش دانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  13100.71متر مربع از پالک  -6اصلی واقع در قریه سبز بخش 41تبریز خریداری
از وراث داداش عبدالهی محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
 ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/15 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/30 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه

 1855م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره 139760304007020074 :تاریخ 1397/10/15 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت دوم)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره 97/17967از کالسه  96/1129هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم
فاطمه جباری فرزند هدایت اله به شماره شناسنامه  1266صادره از میانه در سه دانگ مشاع از شش دانگ
یک باب ساختمان به مساحت  90.16متر مربع از پالک  13079فرعی از یک اصلی واقع در بخش 37تبریز
خریداری از مالک رسمی لطف اله مرادپور محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید  ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/1 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/15 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1871م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره139760304007020907 :

تاریخ 1397/10/23 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت دوم)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره 97/20003از کالسه  97/717هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای
یاور سطانی فرزند سیفعلی به شماره شناسنامه  683صادره از میانه در شش دانگ عرصه یک باب مغازه
به مساحت 16.23متر مربع از پالک  3692اصلی واقع در میانه بخش 37تبریز خریداری از ستاد اجرایی
فرمان امام ره و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید  ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/1 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/15 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1885م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره 139760304007021114 :تاریخ 1397/10/24 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت دوم)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره 97/20167از کالسه  96/1311هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای
محمد حاصلی فرزند سبز علی به شماره شناسنامه  217صادره از میانه در شش دانگ یک قطعه زمین
مزروعی به مساحت  11349.19متر مربع از پالک 21اصلی واقع در روستای آبک بخش 41تبریز خریداری
از وراث سبزعلی حاصلی محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
 ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/1 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/15 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1888م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره 139760304007021217 :تاریخ 1397/10/26 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت دوم)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره  139760304007020714از کالسه  97/324هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بال
معارض متقاضی خانم زهره قربان زاده هریس فرزند اروج علی به شماره شناسنامه  92صادره از میانه در
شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت  67.50متر مربع از پالک  4فرعی از  -1اصلی واقع در بخش37
تبریز خریداری از محرمعلی پیری سکرآباد محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید  ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/1 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/15 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1907م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره 139760304007020062 :تاریخ 1397/10/15 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت دوم)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره  97/19158کالسه  95/1000هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی جابر خانی
فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه  18صادره از میانه درسه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان به
مساحت 215.13متر مربع از پالک  141فرعی از یک اصلی واقع در بخش 37تبریز خریداری از ستاد اجرایی
فرمان امام ره و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید  ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/1 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/15 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1935م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره139760304007021898 :

تاریخ 1397/11/08 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت اول)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره139560304007000968از کالسه 92/112هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بال معارض
متقاضی آقای قادر عبدالهی سبزی فرزند داداش به شماره شناسنامه  917صادره از میانه در شش دانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  1882.82متر مربع از پالک  -6اصلی واقع در قریه سبز بخش41
تبریز خریداری از وراث داداش عبدالهی محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید  ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/15 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/30 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1938م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره139760304007021900 :

تاریخ 1397/11/08 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت اول)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره 139560304007000971از کالسه  92/114هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بال
معارض متقاضی آقای قادر عبدالهی سبزی فرزند داداش به شماره شناسنامه  917صادره از میانه در شش
دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  7319.53متر مربع از پالک  -6اصلی واقع در قریه سبز بخش41
تبریز خریداری از وراث داداش عبدالهی محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید  ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/15 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/30 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه

 1857م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره 139760304007019627 :تاریخ 1397/10/9 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت دوم)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره  97/11807از کالسه  93/1350هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بال معارض
متقاضی آقای رضا مرتضی پور فرزند رمزعلی به شماره شناسنامه  1500صادره از میانه در شش دانگ
یک باب ساختمان به مساحت  127.05متر مربع از پالک  8اصلی واقع در بخش 41تبریز خریداری از
آقای یوسف قره داغی محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
 ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/1 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/15 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1872م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره 139760304007020995 :تاریخ 1397/10/24 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت دوم)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره 97/20469از کالسه  97/159هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بال معارض
متقاضی آقای احد نصیری فرزند بایرامعلی به شماره شناسنامه  595صادره از میانه در شش دانگ یک
قطعه باغ به مساحت 3352متر مربع از پالک  4اصلی واقع در اراضی آچاچی بخش 41تبریز خریداری
از عزیز مهری محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،
ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/1 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/15 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1886م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره 139760304007021124 :تاریخ 1397/10/24 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت دوم)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره 97/20185از کالسه  97/552هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم
اکرم رضائی فرزند قسمتعلی به شماره شناسنامه  163صادره از میانه در شش دانگ یک قطعه باغ به
مساحت  1298.22متر مربع از پالک  50اصلی واقع در روستای آرموداق بخش 43تبریز خریداری از
وراث لطفعلی قربانی محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
 ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/1 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/15 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1899م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره 139760304007021454 :تاریخ 1397/10/29 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت دوم)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره  139760304007004485از کالسه  96/1169هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بال
معارض متقاضی آقای علی گل محمدی فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه  775صادره از میانه در شش
دانگ یک باب ساختمان به مساحت  92.28متر مربع از باقیمانده پالک  8555فرعی از یک اصلی واقع در
بخش  37تبریز خریداری از کاظم برزگری محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید  ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/1 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/15 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1908م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره 139760304007019937 :تاریخ 1397/10/12 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت دوم)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره  97/19160کالسه  95/1001هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی ظاهر
عظیمی فرزنداژدر به شماره شناسنامه 638صادره از میانه درسه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان
به مساحت 215.13متر مربع از پالک  141فرعی از یک اصلی واقع در بخش 37تبریز خریداری از ستاد
اجرایی فرمان امام ره و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب
دردو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و
پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت 1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/1 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/15 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1936م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره 139760304007021899 :تاریخ 1397/11/08 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت اول)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره 139560304007005787از کالسه  92/117هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بال
معارض متقاضی آقای قادر عبدالهی سبزی فرزند داداش به شماره شناسنامه  917صادره از میانه در شش
دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  4081.38متر مربع از پالک  -6اصلی واقع در قریه سبز بخش41
تبریز خریداری از وراث داداش عبدالهی محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید  ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/15 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/30 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
 1939م الف

هفتهنامه صبح صبا

شماره 139760304007021905 :تاریخ 1397/11/08 :

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ( نوبت اول)

آگهيموضوعماده3قانونوماده13آئيننامهقانونتعيينتکليفوضعيتثبتيواراضيوساختمانهايفاقدسندرسمي
برابر رای شماره 139560304007005162از کالسه  92/115هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ملک میانه تصرفات مالکانه بال
معارض متقاضی آقای قادر عبدالهی سبزی فرزند داداش به شماره شناسنامه  917صادره از میانه در شش
دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  6292.37متر مربع از پالک  -6اصلی واقع در قریه سبز بخش41
تبریز خریداری از وراث داداش عبدالهی محرز گردیده است  .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید  ،ظرف مدت  1ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول  1397/11/15 :تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 1397/11/30 :
فرمان بخشعلي زاده  .رئيس ثبت اسناد و امالک ميانه
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مشایخی فرماندار ویژه میانه
افتتاح بیش از  ۶۰پروژه در شهرستان میانه با اعتبار  ۵۳۰میلیارد ریال

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه از افتتاح بیش از ۶۰پروژه در
زمینههایمختلفعمرانی،خدماتی،فرهنگی،آموزشیوغیرهدرشهرستان
میانهطیدههمبارکفجرامسالبااعتبار ۵۳۰میلیاردریالخبرداد.
محمدرضا مشایخی در یادواره شهدای زینبیه و ثاراهلل بنام همایش

نیمکتهای سوخته با حضور رییس مجلس شورای اسالمی و وزیر آموزش
و پرورش با گرامیداشت فرا رسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر و گرامیداشت
یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ایران و شهدای نظام بویژه
شهدای مظلوم زینبیه و ثاراهلل گفت ۳۸:شهید دختر از دبیرستان دخترانه
زینبیه و دبستان ثاراهلل در  ۱۲بهمن سال  ۶۵تقدیم راه انقالب و نظام
جمهوری اسالمی ایران شدند که سند مظلومیت وایستادگی و مقاومت
ملت ایران به شمار می روند.
ویبابیاناینکهمیانهسرزمینفرصتهاوظرفیتهاستتاکیدکرد:مردماین
شهرستان همنوا با مردم سراسر کشور با امید به آینده در راستای اعتالی
هرچهبیشترمملکتبویژهشهرستانمیانه تالشخواهندکردتاشرمنده
شهدا و راه و اهداف متعالی آنها که همان سرافرازی و اعتالی انقالب و
نظاماست نباشیم.
مشایخیهمچنینبااشارهبهظرفیتهایشهرستاندرراستایرونقاقتصاد
واشتغالخواستارمساعدتهایکشوریواستانیبرایرفعمسائلودغدغه
های شهرستان در حوزه های مختلف شد.

دکتر شیویاری نماینده مردم میانه

اگر شهدا نبودند آینده ما معلوم نبود

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی با گرامیداشت یاد و
خاطره شهدای مظلوم زینبیه و ثاراهلل گفت :اگر شهدا نبودند و سر و
جان نمی دادند آینده ما معلوم نبود.
یعقوب شیویاری در « همایش کشوری نیمکتهای سوخته و یادواره
شهدایزینبیهوثاراهلل»کهباحضوررئیسمجلسووزیرآموزشوپرورش

برگزار شد ،بیان کرد :شهدا کاری حسینی کردند و ما نیز باید زینب گونه در
راستای ترویج فرهنگ و ایثار تالش کنیم که اگر غیر از این باشد به شهدا
و خون آنها خیانت کرده ایم.
وی در ادامه گفت :شهرستان میانه همانند شهدا مظلوم واقع شده و
مشکالتزیادیدرحوزهآبازجملهشبکهپایابسدآیدوغموش،تکمیل
سد شهریارعلی رغم هزینه کرد  3هزار و  200میلیاردی برای این سد
تکمیل بهره برداری از آب شرب میانه با انتقال آب از سد گرمی چای
احداث راههای دسترسی روستایی و بین شهری ،حوزه بهداشت و درمان
و آموزش و پرورش دارد که خواستار دستور ویژه برای کاهش و رفع
مشکالت در این حوزه ها هستیم.
شیویاری با بیان اینکه وضعیت میانه از نظر تامین آب شرب در سطح
بحرانی است ،بیان کرد :منابع آبی میانه نیازمند نگاه ویژه از سوی دولت
و مجلس است.
شیویاری خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت :ما مدیران و نخبگان
زیادی در حوزه آموزش و پرورش شهرستان داریم که اگر بتوانیم مسیر را
برایرشداینافرادتوانمندفراهمکنیمبهطورقطعدرراستایآیندهسازی
کشور تالش نموده ایم.

به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
نمایشگاه دست سازه های دانش آموزی در آموزش وپرورش منطقه
کندوان برپاشد.
به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

نمایشگاه دست سازه های دانش آموزی با حضور معاون استاندار و
فرماندار ویژه شهرستان میانه،بخشدار،رئیس آموزش وپرورش و اعضای
شورای اداری شهرستان و بخش در آموزشگاه شبانه روزی کوثر شهر
ترک برپاشد.

برپایی نمایشگاه دست سازه های
دانش آموزی در آموزش وپرورش منطقه کندوان

دکتر شیویاری نماینده مردم میانه در نطق میان دستور

اینستکس قابلیت تبدیل به ابزار خودتحریمی را دارد /رتبه بندی وبیمه تکمیلی
فرهنگیان  /بهداشت ودرمان ودرخواست حل مشکالت مردم و شهرستان میانه

نماینده مردم میانه در مجلس با اشاره به نگرانیهای حوزه
اینستکس گفت :اگر آغاز اینستکس مشروط به تصویب پالرمو و CFTشود
تبدیلبهمکملیبرایتحریمهایآمریکاخواهدشد.
به گزارش روابط عمومی وسایت پایگاه اطالع رسانی دکتر یعقوب
شیویاری نماینده مردم شریف میانه و بخش های ترکمانچای ،کندوان
کاغذکنان و مرکزی در مجلس شورای اسالمی به نقل از خانه ملت
یعقوب شیویاری  ،در جلسه علنی(یکشنبه ۱۴،بهمن ماه) در نطق میان
دستور خود ضمن تشکر از رئیس مجلس شورای اسالمی برای سفر اخیر
به استان آذربایجان شرقی برای حضور در همایش نیمکتهای سوخته
به مناسبت سالگرد شهادت مظلومانه جمعی از دختران مدرسه زینبیه
شهرستان میانه و دبستان ثاراهلل(ع) و همچنین تشکر از حضور بطحایی
وزیر آموزش و پرورش ،معاون پارلمانی وی و تنی چند از نمایندگان
در این همایش گفت ۱۲ :بهمن سال  ۶۵مصادف بود با بمباران هوایی
شهرستان میانه که طی آن عده ای از دختران مظلوم به شهادت رسیدند.
* اقناع فکری مردم تضمین کننده ثبات نظام سیاسی در
آینده است
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسالمی در ادامه با اشاره به
زوایای پنهان این جنایت تاریخی و کشتار دانش آموزان بی گناه ،اظهار
داشت:پیشنهاد ارتقایاینهمایشبهکنگرهبینالمللیوشناساییزوایای
این جنایت به جهانیان و طرح شکایت از سازمان های حقوق بشر را دارم و از
وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی اصلی این موضوع خواستارم تا در
اسرع وقت سازوکارهای این مهم را عملیاتی و اجرایی کند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه در دهه چهارم انقالب نهادهای تولیدکننده
معرفت و عقالنیت در جمهوری اسالمی الزم است برای بسط عقالنیت در
حاکمیت و در میان عموم مردم تالش کنند و اندیشه انقالب اسالمی را
رشد و گسترش دهند ،اظهار داشت :انقالب در قالب احساسات و هیجانات
سطحی نمی تواند برد و عمر زیادی داشته باشد و عقالنی شدن هر مکتب
و تفکر است که باعث طول عمر آن می شود.
شیویاری ادامه داد :وابسته کردن جمهوری اسالمی به عالیق و احساسات
ملی ،مصرف کردن نام و یاد شهدا ،خرج کردن از حساسیت های مذهبی
مردم ،یادآوری مکرر مخاطرات ،تهدیدها و دشمنی هایی که در محیط
پیرامونیجمهوریاسالمیجریاندارد،همگیناکافیودارایطولعمری
محدودهستند.
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد :وابسته شدن نظام سیاسی
به برانگیختن احساسات مردم در ایام انتخابات ،بحران ها و تالطم های
سیاسی-اجتماعی در بلندمدت آسیب زا است و کم کم اثربخشی خود را
از دست می دهد لذا عقالنی شدن روندها و اقناع فکری مردم است که می
تواندتضمینکنندهثباتنظامسیاسیدرآیندهشود.
* اینستکسبهمکملتحریمهایآمریکاتبدیلنشود
وی در ادامه با اشاره به سازوکار حمایت از معامالت تجاری ( )INSTEXبیان
داشت :اتحادیه اروپایی روز پنجشنبه گذشته اعالم مکانیسم مالی جدید با
ایران را با عنوان اینستکس ثبت کرده که این مکانیسم مالی در واقع یک
نوع  SPVیعنی ابزار دارای هدف خاص است که اروپایی ها گفته اند هدف
آن پشتیبانی از معامالت مشروع ایران خواهد بود.
شیویاری ادامه داد :در همین آغاز کار نگرانی های بسیار مهمی وجود دارد
که اگر به آنها پرداخته نشود این مکانیسم نه تنها کمکی به سبک کردن
فشار ناشی از تحریم های آمریکا نخواهد کرد بلکه به سرعت به مکمل
تحریم های آمریکا تبدیل شده و همان اهداف آمریکا را از مسیر دیگری
تأمینمیکند.
عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه با
توجه به اصرار اروپایی ها به کامل شدن برنامه اقدام  FATFدر ایران به عنوان
پیش شرط عملیاتی شدن این مکانیسم ،دو نگرانی فوق العاده مهم وجود
دارد ،یادآور شد :اروپایی ها تازه این موسسه را ثبت کرده اند و شواهد نشان
می دهد می خواهند آغاز به کار عملی آن را مشروط به تصویب نهایی
 CFTو پالرمو در ایران کنند در این صورت اینستکس نه تنها سبک کننده
فشارها نخواهد بود بلکه خود با ابزار فشاری جدید بر ایان به منظور گرفتن
امتیازهایبیشتربدلخواهدشد.
وی افزود :همچنین احتماال اینستکس فقط با آن دسته از موسسات مالی
و شرکت ها در ایران کار خواهد کرد که استانداردهای مقابله با تأمین مالی
تروریسموپولشوییمدنظراروپاراکاملاجراکنندواینیعنی اینمکانیسم
جدید خود به چشمه ای جدید برای تزریق پرفشار خودتحریمی و قطع
همکاریبخشخصوصیبانهادهایموردهدفدرایرانتبدیلمیشود.
* ایران نباید تمام اطالعات مالی حساس خود درباره شرکای
خارجی را در اختیار آمریکا قرار دهد
شیویاری در ادامه با بیان اینکه اصرار برای انباشت هرچه بیشتر تجارت
خارجی به ویژه پول ناشی از فروش نفت ایران در اینستکس خدمتی
بزرگ به رژیم تحریم های آمریکا است ،عنوان کرد :اساسا امکان هرگونه
دور زدن تحریم های آمریکا را از ایران سلب کرده و به شناسایی کامل
هویت مشتریان ایران از سوی آمریکا که بر این مکانیسم اشراف کامل
دارد ،می انجامد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم اضافه کرد :برای آمریکا
خبریخوشترازایننیستکهایرانبهدستخوداطالعاتمالیحساس
مربوط به شرکای تجارت خارجی خود را در اختیار نهادی بگذارد که در
هماهنگی تنگاتنگباخزانهداری آمریکا قرارداردو از اینجنبه اینستکس
کمک کار و تسهیل کننده تحریم های آمریکا خواهد بود نه مقابله کننده

با آن؛ از این رو باید یک بار دیگر به خود آمده و فرموده مقام معظم رهبری
مبنی بر احیای اقتصاد مقاومتی را سرلوحه برنامه ریزی های اقتصادی
کشور قرار داده و بیشتر از این خود را وابسته به آمریکا نکنیم.
وی در ادامه با اشاره به برخی مسائل حوزه انتخابیه خود عنوان
کرد :شهرستان میانه با دارا بودن بیش از  ۳۰۰اثر تاریخی ثبت شده رتبه
اول استان آذربایجان شرقی را در بین آثار تاریخی ثبت شده دار و در جذب
توریستوگردشگرازپتانسیلباالییبرخورداراستکهمتأسفانهموردکم
لطفیمسئوالنشهرستانیواستانیقرارگرفتهاست.
شیویاری در ادامه با بیان اینکه شهرستان میانه تنها دروازه آذربایجان نبوده
بلکه ویترین آن است ،ابراز داشت :پیشینه تاریخی میانه به ده ها سال قبل
از میالد مسیح باز می گردد و سابقه بعضی نوشته های تاریخی این منطقه
را تا ۷۲۰سال پیش از میالد نقل می کنند با این حال این شهرستان مورد
بیلطفیمسئوالنقرارگرفتهونسبتبهسایرشهرستانهایاستانبسیار
عقب مانده است و با توجه به پتانسیل های گسترده ای که این شهرستان
دارد،متأسفانهمسئوالناینشهرستانازاینامرغافلهستند.
* مدیریت حوزه آب ضعیف و سنتی است
این نماینده مردم استان آذربایجان شرقی در مجلس در ادامه با اشاره به
مشکالت حوزه آب منطقه عنوان کرد :یکی از موضوعات مهم و حیاتی
کشور که اکثریت استان های کشور با آن روبرو هستند موضوع کم آبی
است که با نگاهی به مدیریت آب در کشورهای همسایه در می یابیم
مشکل اصلی در کشور مدیریت ضعیف و سنتی در حوزه آب است و استان
آذربایجان شرقی و به تبع آن شهرستان میانه به دلیل عدم کنترل در
مصرف آب و برداشت های زیرزمینی دچار خشکسالی شده و اکثریت
روستاییانبااینموضوعدرگیرهستند.
وی همچنین با اشاره به حوزه کاشت برنج ابراز داشت :یکی از محصوالت
روستایی مردم میانه و شهرهای اطراف که قریب به  ۵۰سال قدمت دارد
کاشت برنج است که بنا به برخی اظهار نظر کارشناسان یکی از مرغوب
ترین و خوشمزه ترین برنج کشور محسوب شده که مصوبه اخیر هیأت
دولت مبنی بر عدم کاشت برنج در سایر استان های کشور به جز استان
های شمالی موجبات نگرانی مردم را فراهم ساخته که جا دارد وزارت
کشاورزیبامدیریتهوشمندانهازآسیبهاجلوگیریکند.
شیویاری همچنین با اشاره به ورزشگاه ۵هزار نفری شهید سرانجام میانه
عنوان کرد :با توجه به نقش بسیار زیاد و غیرقابل انکار ورزش در جلوگیری
از بروز آسیب های اجتماعی و ایجاد شادی و شور در بین جوانان و علیرغم
مکاتبات متعدد و پیگیری های انجام شده ،متأسفانه تا کنون ورزشگاه ۵
هزار نفری شهید سرانجام بهره برداری نشده است.
نماینده مردم میانه در مجلس دهم ادامه داد :ورزش تکواندو در شهرستان
میانه از پتانسیل باالیی برخوردار است و گواه آن کسب  ۳مدال در بازی
های آسیایی اخیر بود ولی متأسفانه نگاه وزارت ورزش به آن در میانه نگاه
منصفانه ای نیست و الزم است حمایت بیشتری از آن صورت گیرد.
* رتبهبندیوبحثبیمهتکمیلیفرهنگیانانجامشود
وی همچنین با اشاره به پروژه راه آهن میانه-تبریز بیان داشت :این پروژه
یکی از پروژههای نیمه تمام ملی است که متأسفانه علیرغم پیشرفت
فیزیکی صد درصدی به دالیل نامعلوم مورد بهره برداری قرار نگرفته و
الزم است وزارت راه و شهرسازی نسبت به این مهم اقدام عاجل و فوری
انجامدهد.
شیویاری همچنین به پروژه جاده میانه-تبریز و میانه-تهران اشاره و تأکید
کرد :یکی دیگر از اصلی ترین مشکالت شهرستان میانه بحث راه های
نامناسب و خطرناک این شهرستان است که در حال حاضر این جاده ها
به قدری خطرناک هستند که هر هفته شاهد تصادفات دلخراشی هستیم
لذا الزم است برای اصالح آن جاده ها دوبانده شوند که کارها آغاز شده ولی
هنوز به اتمام نرسیده همچنین بحث اتصال راه آهن میانه به تبریز نیز با
بودجه ناچیز قابل پیگیری نیست و سال ها به طول خواهد انجامید.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس در ادامه با اشاره به مشکالت روستاییان
این منطقه اضافه کرد :شهرستان حدود  ۴۰۰روستا دارد که ۳۵۰
روستای آن دایر است و به علت خشکسالی و کم لطفی مسئوالن خالی
از سکنه شده همچنین جاده های روستایی خاکی بوده که این میزان در
کل کشور بی سابقه است و هنگام زمستان جاده ها مسدود می شود و
مردم به مشکل می خورند.
وی در ادامه با اشاره به رتبه بندی ،بیمه تکمیلی و ارتقای سطح معیشت
فرهنگیان بیان کرد :نقش بسیار مهم و سازنده فرهنگیان در پیشبرد
انقالب بر هیچ کس پوشیده نیست از این رو دستگاه های متولی به
خصوص سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون
تلفیق مجلس باید به معیشت این قشر فرهیخته نگاه ویژه در بودجه
داشتهباشند.
* پروژه سد شهریار میانه با وجود هزینه ۳هزار و  ۲۰۰میلیارد
تومانیهنوزآبگیرینشدهاست
شیویاری در ادامه با اشاره به مشکالت عدیده در خصوص راه های
مواصالتی ترانزیت و راه های روستایی بیان کرد :یکی از مشکالت عمده
شهرستان میانه عدم توجه مسئوالن وزارت راه به راه های مواصالتی این
خطه زرخیز است که به وزیر راه تذکر می دهم و خواهشمندم نگاه ویژه به
مشکالتراهآهنمنطقهداشتهباشد.
این نماینده مردم از استان آذربایجان شرقی در مجلس ادامه داد :پروژه
سد شهریار میانه یکی از پروژه های ملی بوده که تاکنون بالغ بر  ۳هزار و
 ۲۰۰میلیاردتومانبرایآنهزینهشدهامابهدلیلمشکالتاعتباریهنوز
آب گیری نشده است و موجبات مشکالت اجتماعی و زیست محیطی را
فراهم آورده که الزم است وزارت نیرو و کمیسیون های مربوطه در مجلس
پیگیریکنند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تکمیل و بهره برداری از سد گرمیچای و
تأمینآبشربشهرستانمیانهازطرفمسئوالن،بیانداشت:ازمطالبات
اساسی مردم بخش ترکمنچای ارتقای فرمانداری است که وزیر کشور باید
در خصوص آن اقدام شایسته کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در پایان
خاطرنشان کرد :مزایای خدمتگذاران حوزه سالمت شهرستان علیرغم
تالش های شبانه روزی آنها ،به موقع پرداخت نمی شود از این رو در این
خصوص نیز باید اقدام عاجل صورت گیرد.

