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 برادر ارجمندم جناب سرهنگ پاسدار اسفندیاری 
مسئولیت در سپاه پاسداران انقالب اسالمی هر   
لحظه اش ف صتی است ب ای س بازی والیت و 
خدمت به م دم شهیدپ ور و همیشه درصحرهره   
ای ان اسالمی،ضمن تب یک صمیمانه انتصابتان ، 

 ازدرگاه خداوند متعال موفقیتتان را مسئلت  می نماییم.

 پرویز قنبری -اتحادیه پوشاک و بزازان شهرستان ملکان

 با حکم فرمانده سپاه عاشورا 

 سرهنگ اسفندیاری فرمانده 
 جدید سپاه ملکان شد

 
 

 شهردار ملکان:

 اولین دهکده ورزش شهرداری ملکان ایجاد می شود 

 جناب سرهنگ اصغر اسفندیاری 
 فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه ملکان

انتصاب مس ت بخش شما ب ادر انقالبی ، مؤمرن  

و متعهد به عهوان ف ماندهی ناحیه مرقراومرت      

بسیج سپاه ملکان که بشارت دههده محریر ری    

پویا و س شار از شور و نشاط در میان بسیجیران  

دریا دل خ ه ملکان و امیدبخش روز هرای      

طالیی در به ثم  نشستن میوه های شج ه طیبه 

 بسیج می باشد را صمیمانه تب یک ع ض می نماییم .  

 

 از طرف: اتاق اصناف شهرستان ملکان
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 جناب اقای مهندس نقی محمدی
انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان فررمرانردار      

شهرستان ملکان را تبریک عرض می نماییم و براور  

داریم که بی گمان حضور شما در این مسئولیت بره  

عنوان خادمی صدیق و والیتمدار با کوله بار گرانی 

از تجربه ، نوید بخش تحولی عظیم در شهرستان ملکان بیش از پیش خواهد 

گردید ، این انتصاب که قطعاً نشأت گرفته از توانمندیهای علمی و مدیریتی 

و کارنامه درخشان حضرتعالی در خدمت رسانی بوده را به شما تبریک و   

تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روز افزونتان را در تمرامری   

 مراحل زندگی مسئلت داریم.   

 مدیریت و کارکنان محیط زیست شهرستان ملکان       

 جناب سرهنگ پاسدار اصغر اسفندیاری
 فرمانده محترم سپاه ناحیه ملکان     

انتصاب بجا و شایسته جهابعالی بعهروان   
ف مانده جدید سپاه شه ستان ملکان را 
تب یک ع ض نموده، موفقیت تران را    
در راه خدمت به جامعه اسرالمری و       
لبیک به ف مایشات مقام معظم رهبر ی  

 از خداوند مهان مسئلت می نمایم.

 از طرف:خادم پایگاه مقاومت مقداد
 بهزاد محجوبی -

 جناب سرهنگ اصغر اسفندیاری
انتصاب به جا و شایسته جهابعالی به عرهروان   

که بیرانر ر      ف مانده  سپاه شه ستان ملکان 

های ب    تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایست ی

هرای     در صحرهره    گ امی  جسته آن ب ادر

خدمت صادقانه به نظام و میهن اسرالمری     

است را تب یک ع ض نموده ، موفقیت و س بلهدی شما را از     

 درگاه خداوند مهان مسئلت داریم.

از طرف: بخشداری مرکزی و شرکت تعاونی 
 دهیاران بخش مرکزی ملکان

 جناب اقای مهندس نقی محمدی 
انتصاب شایسته جهابعالی به عهوان ف ماندار شه ستان ملکان را   
تب یک ع ض می نماییم و باور داریم که بی گمان حضور شمرا  
در این مسئولیت به عهوان خادمی صدیق و والیتمدار با کولره  
بار گ انی از تج به ، نوید بخش تحولی عظیم در شرهر سرتران     
ملکان بیش از پیش خواهد گ دید ، این انتصاب که ق عاً نشأت 

گ فته از توانمهدیهای علمی و مدی یتی و کارنامه درخشان حض تعالی در خردمرت     
رسانی بوده را به شما تب یک و تههیت ع ض نموده و از خداوند متعال توفریرق روز     

 افزونتان را در تمامی م احل زندگی مسئلت داریم.

 پرویز قنبری -اتحادیه پوشاک و بزازان شهرستان ملکان

 جناب سرهنگ اصغر اسفندیاری  
 فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه ملکان

انتصاب مس ت بخش شما ب ادر انقالبی ، مرؤمرن و         
متعهد به عهوان ف ماندهی ناحیه مقاومت بسیج سرپراه   
ملکان که بشارت دههده محی ی پویا و سر شرار از       
شور و نشاط در میان بسیجیان دریا دل خ ه ملکان و 
امیدبخش روز های طالیی در به ثم  نشستن مریروه     
های شج ه طیبه بسیج می باشد را صمیمانه تبر یرک   

 ع ض می نماییم .  

 روابط عمومی و پایگاه مقاومت شهید باکری شهرداری

 و شورای اسالمی شهر ملکان 

 جناب سرهنگ اصغر اسفندیاری  
انتصاب مس ت بخش شما ب ادر انقالبی ، مؤمن و متعهد بره    
عهوان ف ماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه مرلرکران کره         
بشارت دههده محی ی پویا و س شار از شور و نشراط در        
میان بسیجیان دریا دل خ ه ملکان و امیدبخش روز هرای    
طالیی در به ثم  نشستن میوه های شج ه طیبه بسیرج مری     

 باشد را صمیمانه تب یک ع ض می نماییم .  

 روابط عمومی دانشگاه پیام نور شهرستان ملکان

جناب سرهنگ اصغر اسفندیاری   
انتصاب به جا و شایسته جهابعالی به عهوان ف مانده سپراه  

که بیان   تعهد ،کارآمدی ،لیراقرت و      شه ستان ملکان 
در     گر امری      های ب  جسرتره آن بر ادر           شایست ی

های خدمت صادقانه به نظام و میهرن اسرالمری       صحهه
است را تب یک ع ض نموده ، موفقیت و س بلهدی شمرا را از درگراه         

 خداوند مهان مسئلت داریم.

 از طرف:اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ملکان

 جناب سرهنگ اصغر اسفندیاری 
انتصاب به جا و شایسته جهابعالی به عهوان ف مانده  سپراه  

که بیان   تعهد ،کارآمدی ،لریراقرت و       شه ستان ملکان 
های  در صحهه  گ امی  های ب  جسته آن ب ادر  شایست ی

خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است را تب یرک  
ع ض نموده ، موفقیت و س بلهدی شما را از درگاه خداوند مهان مسئلت 

 داریم.

 از طرف: مدیریت و کارکنان محیط زیست شهرستان ملکان

 جناب سرهنگ اصغر اسفندیاری  
انتصاب مس ت بخش شما ب ادر انقالبی ، مؤمن و متعهد بره    
عهوان ف ماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه مرلرکران کره         
بشارت دههده محی ی پویا و س شار از شور و نشراط در        
میان بسیجیان دریا دل خ ه ملکان و امیدبخش روز هرای  
طالیی در به ثم  نشستن میوه های شج ه طیبه بسیرج مری     

 باشد را صمیمانه تب یک ع ض می نماییم .  

 از طرف: مدیریت و کارکنان مدیریت توزیع برق شهرستان ملکان

 جناب سرهنگ اصغر اسفندیاری 
انتصاب به جا و شایسته جهابعالی به عهوان ف مانده سرپراه     

که بیان   تعهد ،کارآمدی ،لریراقرت و         شه ستان ملکان 
هرای   در صحهه  گ امی  های ب  جسته آن ب ادر  شایست ی

خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است را تبر یرک   
ع ض نموده ، موفقیت و س بلهدی شرمرا را از درگراه          

 خداوند مهان مسئلت داریم.

 از طرف: بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان ملکان

 جناب سرهنگ اصغر اسفندیاری 
 فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج سپاه ملکان 
انتصاب مس ت بخش شما ب ادر انقالبی ، مؤمن و متعرهرد   
به عهوان ف ماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه ملکان کره  
بشارت دههده محی ی پویا و س شار از شور و نشراط در    
میان بسیجیان دریا دل خ ه ملکان و امیردبرخرش روز      
های طالیی در به ثم  نشستن میوه های شج ه طیبه بسیج می براشرد را       

 صمیمانه تب یک ع ض می نماییم .  
 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان ملکان

 جناب سرهنگ اصغر اسفندیاری 

انتصاب به جا و شایسته جهابعالی به عهوان ف مانرده سرپراه      
که بیان   تعهد ،کارآمردی ،لریراقرت و          شه ستان ملکان 

هرای     در صحهه  گ امی  های ب  جسته آن ب ادر  شایست ی
خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است را تربر یرک    
ع ض نموده ، موفقیت و س بلهدی شما را از درگاه خداوند مهان مسئرلرت   

 داریم.

 از طرف: دهیاری و شورای اسالمی روستای علی آباد قشالق

 جناب سرهنگ اصغر اسفندیاری 
انتصاب به جا و شایسته جهابعالی به عهوان ف مانرده سرپراه      

که بیان   تعهد ،کرارآمردی ،لریراقرت و           ملکان شه ستان 
هرای     در صحهه  گ امی  های ب  جسته آن ب ادر  شایست ی

خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است را تربر یرک    
ع ض نموده ، موفقیت و س بلهدی شما را از درگاه خداوند مهان مسئرلرت   

 داریم.
 از طرف: فرماندهی و بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شهید بخشی روستای علی آباد قشالق

 جناب سرهنگ اصغر اسفندیاری 
انتصاب مس ت بخش شما ب ادر انقالبی ، مؤمن و متعهد به 
عهوان ف ماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه ملرکران کره      
بشارت دههده محی ی پویا و س شار از شور و نشراط در      
میان بسیجیان دریا دل خ ه ملکان و امیدبخش روز های 
طالیی در به ثم  نشستن میوه های شج ه طیبه بسیج می باشد را صمیمانره  

 تب یک ع ض می نماییم .  

 از طرف: مدیریت و کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان ملکان

 جناب سرهنگ اصغر اسفندیاری  
انتصاب مس ت بخش شما ب ادر انقالبی ، مؤمن و متعهد بره  
عهوان ف ماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه مرلرکران کره       
بشارت دههده محی ی پویا و س شار از شور و نشراط در      
میان بسیجیان دریا دل خ ه ملکان و امیدبخش روز های 
طالیی در به ثم  نشستن میوه های شج ه طیبه بسیج می باشد را صمیمانره  

 تب یک ع ض می نماییم .  

 روابط عمومی شهرداری و شورای شهر لیالن 

 جناب سرهنگ اصغر اسفندیاری 
انتصاب شایسته جهابعالی به عهوان ف مانده سپاه شهر سرتران    
ملکان را صمیمانه تب یک ع ض نموده؛ حضور شما در ایرن  
مسئولیت به عهوان خادمی صدیق و والیتمدار را بره شرمرا      
تب یک و تههیت ع ض نموده و از خداوند متعال تروفریرق    
روز افزونتان را در تمامی م احل زندگی از خداوند متعال 

 مسئلت داریم.
 از طرف:اتحادیه نانوایان و قنادان شهرستان ملکان

 جناب سرهنگ پاسدار اصغر اسفندیاری
انتصاب بجا و شایسته جهابعالی،پاسدار انقالبی و س باز والیت را   

به عهوان ف مانده ناحیه مقاومت سپاه شه ستان ملکان تبر یرک   

ع ض نموده و از خداوند متعال توفیق و س بلهدی تان را در     

راه عزت و س اف ازی کشور عزیزمان ای ان اسالمی مسئلت می 

 نماییم. 

از طرف: پایگاه مقاومت بسیج ابوذر آب و فاضالب شهرستان  
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 به مناسبت هفته نیروی انتظامی 

 نصب تندیس سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر لیالن
اخبار بخش لیالن: همزمان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی  ا      
 تندیس سردار شهید قاسم سلیمان  در شهر لیالن رونمای  شد. 

به گزارش پایگاه خبری اخبار ملکان،این تنیدییس بیه هیمیت          
 شهرداری لیالن تهیه و در ورودی این شهر نصب گردید.

به گزارش روابط عموم  شهرداری لیالن، در مراسم رونمای  ا    
تندیس سردار دلها امام جمعه،شهردار و جمع  ا  مسئولین محلی   

 و مردم شهیدپرور این شهر حضور داشتند.
گفتن  است: شهر لیالن  ادگاه شهید مدافع حرم سید رضا مراثی    

 است.

0 

جلسه کارگروه آرد و نان  
 شهرستان ملکان، 

مهر بیه     31جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان ملکان،  
ریاست فرماندار  و  با حضور مسئولییین میربیو یه        
شهرستان در محل فرمانداری ملکان برگزار شید. بیه        
گزارش روابط عموم  فرمانداری ملکان،در این جلسیه  
که پیرامون کمبود نان و گران شدن آن در بیرخی          
نانوای  های شهرستان بحث و تبادل نظر شد، میریرر     
گردید کلیه نانوای  های شهرستان ا  لحیا  سیاعیت      
کاری، مردار دریافت آرد و پخت نان و غیره با رسی   
شده و هم چنین کارخانه های تامییین کینینیده آرد          
شهرستان مورد ار یاب  قرار گرفتیه و تیو ییع آرد          
 شهرستان ملکان نیز بیش ا   پیش شفاف سا ی شود.

 

 تبریک فرماندار ملکان
 به مناسبت روز دامپزشکی 

به مناسبت رو  دامپزشک  فرماندار ملکان با حضور در   
اداره دامپزشک  شهرستان ملکان  ایین رو  را بیه           
کارکنان خدوم این اداره تبریک گفته و ا  تالش ها و   
خدمات این عزیزان قدردان  کرد. )روابط عیمیومی         

 فرمانداری ملکان(.

جلسه فرماندار  ملکان با بخشدار لیالن، 

شهردار و شورای شهر لیالن در محل 

 فرمانداری ملکان برگزار شد

به گزارش روابط عموم  فرمانداری ملکیان، در ایین       
جلسه پیرامون مسائل قلعه بختک لیالن و تکمیل جیاده  

لیالن بحث و تبادل نظر شید.     -در حال احداث ملکان
در این جلسه قرار بر این شد که اقدامات ال م جیهیت   
کلنگ  ن  و تامین بودجه برای احداث مو ه میییراث   

 فرهنگ  در شهر لیالن صورت گیرد

اخبار شهرستان: فرماندار ملکان بر تسریع در بهره برداری ا  سیاخیتیمیان      
   درمانگاه تامین اجتماع  این شهرستان تاکید کرد.

،نر  محمدی رو  سیه  اخبار ملکان به گزارش خبرنگار پایگاه خبری
مهر در حاشیه با دید ا  درمانگاه تامین اجتماع  ملکیان   3۱شنبه 

 ۷۹در گفتگو با خبرنگار ما گفت: این پروژه با اینکه اسفند سال    
تکمیل و تحویل سا مان تامین اجتماع  شده ول  متاسفانه  ی     

ماه گذشته در خصوص افتتاح این مرکز درمان  اقدام  نشده    3۱
است.رئیس اداره تامین اجتماع  ملکان نییز در ایین بیا دیید            

مترمربیع   ۰۸۱۲گفت:برای احداث این ساختمان که در سه  بره و 
 میلیارد تومان هزینه شده است. 3۲ یربنا احداث شده بالغ بر 
هزار بیمه شده اصل  و تبعی   ییر      ۰۰سیف  با بیان اینکه بیش ا  

پوشش خدمات سا مان تامین اجتماع  شهرستان ملیکیان قیرار      
بیویور     نفر ۰۲دارند افزود: با بهره برداری ا  این ساختمان برای  

 مستریم اشتغال  ای  خواهد شد.

 تاکید فرماندار ملکان بر تسریع دربهره برداری از ساختمان درمانگاه تامین اجتماعی 

پیام تسلیت فرماندار ملکان به 
 مناسبت اربعین حسینی 

به گزارش روابط عموم  فرمانداری ملکان آقای محمدی  
فرماندار شهرستان در پیام  فرار رسیدن اربعین شهیادت  

 حضرت امام حسین)ع( را تسلیت گفت.
 متن پیام به شرح ذیل است

 بسمه تعال 
اربعین، رو   نده نگه داشتن یاد و نهضت شهیدان کربیال  
است. اربعین، رمز ماندگاری نهضت پربار حسییینی  و       
اعالم پای بندی به مکتب سرخ عاشوراست. رو ی کیه     
پرچم سرخ پیام شهادت کربال به دست قافله ساالر کربال 
حضرت  ینب کبری )س( برافراشته شد ، تا نیهیضیت      

 حسین  جاودانه بماند .
حماسه حسین  عظمت  بزرگ را در تاریخ رقم  د و ایین  
نهضت اسالم  چراغ راه آ اد مردان و مبار ان راه ظلیم  
در سرتاسر دنیا قرار گرفت و به بشریت درس مراومت و 
ایثار و نپذیرفتن ظلم را داد. نمونه واقع  تاثیر پذیری ا   
نهضت حسین ، انرالب شکوهمند اسالم  است که در   
تار پود آن حماسه حسین  و در خون آن مبار ه با ظلم و 

 استبداد در جریان است.
اینجانب فرارسیدن اربعین حضرت امام حسین علیه السالم 
و اوالد و اصحاب آن بزرگوار را بر تمام  مسلمیین و    
انسان های آ اده جهان ، تسلیت عرض م  نمایم . امیید   
است ا  رهروان راستین و صدیق سرور و ساالر شهیدان 

 امام حسین )ع( باشیم .
 نقی محمدی

 فرماندار شهرستان ملکان
 
 

 بخشدار مرکزی ملکان

مهار آتش سوزی انبار علوفه در روستای 
 شیخ االسالم شهرستان ملکان

بخشدار مرکزی ملکان ا  مهار آتش سو ی انبار عیلیوفیه در        
روستای شیخ االسالم ا  توابع بخش مرکزی شهرستان ملکیان  

   خبر داد.
دکتر قاسم  به خبرنگار پایگاه خبری اخیبیار میلیکیان        
گفت:این حادثه عصر رو  جمعه بدنبال سهل انیگیاری     
 یک  ا  اعضای خانواده در انبار علوفه اتفاق افتاده بود.

وی افزود:با تالش مامورین آتش نشان  شهرستان ملکیان   

 این آتش سو ی در کمترین مدت مهار شد.
قاسم  اظهار کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جیانی       

 بدنبال نداشته است.
 

 به مناسبت هفته گردشگری 

حضور نماینده محترم مردم 
 شریف شهرستان 

 
لکان,لیالن,مبارکشهر در اداره میراث فیرهینیگی          م

گردشگری و صنایع دست   و تیبیرییک هیفیتیه           
گردشگری و پیگیری موارد و مشکالت احتیمیالی     
پروژه های اجرای  شهرستان در جهت پیگیرییهیای   

 مل  و استان 
 
 

کیلومتری تبریز مرکز استان آذربایجان شرق  3۱۱شهرستان ملکان در 
هزار تین  ۰۱۲هزار هکتار باغ انگور و تولید 33واقع است.ملکان با  

انگور مرام اول استان و سوم کشور را در حجم تولید داراست کیه  
بخش قابل توجه  ا  صادرات کشمش کشور ا  این شهیرسیتیان    

صورت م  گیرداستفاده نکردن ا  سموم و کود شیمیای  ، ارگانیک 
بودن انگور و همچنین مراوم بودن به سرما و صرفیه جیویی  در        

 .مصرف آب ا  جمله مزیت های ارقام انگور این مرکز م  باشد

ملکان ، قطب تولید انگور در کشور    

 ندای مردم
لطفا انتقادات سازنده و مشکالت شهر و روستای 

خود را به شماره تلگرام و واتس 
 ارسال نمایید. ۷۷۴۱۱۲۴۴۰۰۰آپ:

لوفا بنویسید چند رو ی است تهیه نان در شیهیر        -
ملکان به مشکل اساس  مردم تهیه شده و برای گرفتین  
چند قرص نان باید ساعتها در صف های نانوای  ها آن 

 هم در این وضعیت کرونای  بایستیم!
اجاره واحدهای تجاری در شهر ملکان چند برابر شده -

 و هیچ نظارت  در این خصوص وجود ندارد.
جاده حسن آباد لیالن خوب نیست و پر ا  چیالیه        -

 چوله است و نیا  به آسفالت دارد.
جاده ورودی شهر لیالن روشنای  مناسب  نیدارد ا      -

 مسئولین مربو ه درخواست رسیدگ  داریم.

http://akhbaremalekan.ir/
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 به مناسبت هفته گردشگری 

حضور فرماندار ,  شهردار ,  معاون سیاس  انتظام  فرماندار 
شهرستان ملکان در اداره میراث فرهنگ  گردشگری و صنایع 
دست   و با دید ا  پروژه در راستای بیررسی  میوارد و          
مشکالت اجرای حصار کش  ساختمان جهت افتتاح و بهیره  

 برداری .
 

 بازدید مشترک مسئولین 
 از جایگاههای سوخت

با دید مشترک مسئولین و با رسان فرمیانیداری، شیبیکیه        
بهداشت ، شرکت فرآورده های نفت  و اداره صنعت و معدن 
و تجارت ا  جایگاههای سوخت )س  ان ج  ( شهرسیتیان     
ملکان در جهت رعایت دستورالعملهای بهداشت  و فاصیلیه   

انیجیام    3۷گذاری اجتماع  برای پیشگیری ا  بیماری کووید
 شد.

به گزارش روابط عموم  شبکه بهداشت و درمان ملکان،دراین 
با دید دکتر باقری سرپرست شبکه بهداشت ودرمان ملیکیان   
دستورات ال م پروتکلهای بهداشت  را به ا الع مسئیولییین    
جایگاههای سوخت رسانده و تاکید کرد که همه بیایید ا        
ماسک و دستکش استفاده کنند تا ا  ابتال  به ویروس منحوس 

 کرونا در امان باشند .

 

جلسه توجیهی دهیاران بخش مرکزی 

 ملکان در خصوص خانه هالل احمر

جلسه توجیه  دهیاران بخش مرکزی ملکان در خصوص خانه 
هالل احمر در روستاها برای جلوگیری ا  حوداث غیر مترقبه 
با حضور دکتر  قاسم  بخشدار بخش مرکزی و میهینیدس    
انتظاری رئیس هالل احمر در محل ساختمان هالل احیمیر     

 برگزار شد.

طرح ماندگار در جمعیت هالل احمر 
 شهرستان ملکان محقق شد 

 واحد خون ا  داو لبیان ایین شیعیبیه          ۷1اخذبیش ا  
به گزارش روابط عموم  جمعیت هالل احمر اسیتیان     
اعضاء جوانان و داو لبان جمعیت هالل احمر شهرستان 
ملکان به مناسبت هفته دفاع مردس اقدام به اهداء خیون  

 خود کردند 
به گفته حبیب اله انتظاری رئیس جمعیت هیالل احیمیر      
شهرستان ملکان در راستای تحرق شعار اصل  جمعییت  
هالل که همان نوع دوست  میباشد این شعبه هر سیالیه     
ودر هر فصل ا  سال با دعوت اکیپ انترال خون استان 
به یاری نیا مندان در  مینه فرآورده های خون میرسد و 
این پروژه که در قالب  رح حمایت ماندگار نامگذاری 

 شده ادامه خواهد یافت. 
با تو یع ماسیک و     ۷۷۹۹۹۷-۷۷۹۹۹۱این  رح در تاریخ 

 رعایت پروتکل های بهداشت  انجام گرفت.
 

  : رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی

ساختمان دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان ملکان با مساحت یک هزار و 

 متر مربع افتتاح شد  ۲۷۷
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرق  گفت: تا پیاییان      

هزار متر مربع  ۹شش ماهه نخست سال جاری نزدیک به 
 تکمیل و به بهره برداری رسیده است. 

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی ،میوسی     
خلیل الله  در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینیکیه   
یک  ا  اهداف قوه قضائیه در کنار مردم بیودن اسیت،     
اظهار داشت: ایجاد فضای فیزیک  مناسب و در شیان     

یک  ا  مصادیق حفظ کرامت ارباب  مراجعه کننده گان 
رجوع بوده که در این خصوص اقدامات مناسیبی  در     

 مجموعه قضای  استان انجام شده است.
وی با بیان اینکه تالش م  کنیم تا مشکل فضای فیزیکی   
در مجموعه قضای  استان وجود نداشته باشد، افزود: تا  

هیزار     ۹پایان شش ماهه نخست سال جاری نزدیک به 
متر مربع پروژه عمران  در حو ه های قضای  اسیتیان     

 تکمیل و به بهره برداری رسیده است.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرق  ادامه داد: ساختمان 
دادسرای عموم  و انرالب شهرستان ملکان با مساحیت  

متر مربع و ساختمیان شیورای حیل         ۰۲۲یک هزار و 
متر میربیع و        ۱۸۲اختالف شهرستان مرند با مساحت 

ساختمان بخش عموم  خواجه با مساحت ییک هیزار     
متر مربع و ساختمان دادسرای عموم  و انریالب   ۱۸۲و

شهرستان سراب با مساحت یک هزار و یکصد متر مربع 
و فا  اول ساختمان دادگستری بخش خیداآفیریین بیا       

متر مربع در شش ماهه نخست سال جاری  1۱۲مساحت 
تکمیل و به بهره برداری رسید و همچنییین فیا  دوم        
ساختمان دادگستری بخش خداآفرین در مرحله پایانی   

 قرار دارد.
وی بیان کرد: باتوجه به مشکالت موجیود در فضیای        
مجتمع قضای  شهید بهشت  تبریز به لحا  تراکم مراجعه 

هزار متر مربع به منظور  3۰کننده گان،  مین  به مساحت 
احداث مجتمع خانواده خریداری شده و بیا اتیمیام          

 مردمات آن به  ودی کلنگ  ن  خواهد شد.
خلیل الله  اضافه کرد: به منظور انترال دادگاه عمیومی     
بخش آبش احمد عملیات اجرای  آن در  مییینی  بیه       

مترمربع آغا  شده و امییید        ۰۲۲مساحت یک هزار و 
 داریم تا پایان سال به محل جدید منترل شود.

وی ادامه داد:  مین دادسرای عموم  و انرالب ور قان در 
آماده   متر مربع خریداری و      ۱۲۲مساحت یک هزار و 

شروع عملیدت اجرایی پروژ  پس از طای مارا ا           
 اهاری است.

 

 نماینده مردم ملکان خبر داد:

 مدرسه خیرساز با رمز یازهرا)ع( در شهرستان ملکان ۰۷آغازعملیات اجرایی احداث 

 

با حضور امام جمعه،نماینده مجلس شورای اسالم ،فرماندار و جمع  ا    
مدرسه و یک سالن ور ش  خییرسیا     ۱مرامات محل ، عملیات اجرای  

  هر روستدهدی شهرستدن ملکدن آغدز شد.
پدیگد  خبری اخبدر ملکدن،این پروژ  هدی آموزشی  به گزارش خبرنگدر

شدم  مدارس روستدهدی قربدنکندی،هپای بایغای،قاوزراو،آرپادهر          
متری شهید مراثی روساتادی قار        ۱۸۶سی،تدز  کند  وریلر و سدرن 

کیس هرسی به  ۶۱خضر می بدشند که بد بهر  برهاری از این طرح هد 
 فضدی آموزشی این شهرستدن افزوه  خواهد شد.

های آمو شی ، ا      نمدیند  مرهم ملکدن هر مراسم افتتدح این طرح
مدرسه خیرسا  با رمیز     ۱۲آغا   رح عملیات اجرای  احداث 
 یا هرا)ع( در این شهرستان خبر داد.

 ۷مهر در مراسم آغا  عملیات  3۸شنبه  ۴سیدعل  موسوی رو  
مدرسه خیرسا  در روستای قربانکندی ا  توابع بخش میرکیزی   
 ۱۲شهرستان ملکان افزود:انشاهلل تا پایان سالجیاری تیعیداد         

آمو شگاه به همت خیران و مشارکت اهال  در شیهیرهیا و          
 روستاهای این شهرستان احداث خواهد شد.

وی همچنین ا  آغا  نهضت خدمت رسان  به مردم شهرسیتیان   
ملکان خبر داد و اظهار کرد:این نهضت در بخش های مختلیف   
خدمات رسان  به مردم شامل اب،برق،گا ،راه،مخابرات و غیره 
و با تالش و همت دستگاههای دولت  در این شهرستیان اجیرا     

 خواهد شد.

 فرماندار ملکان نیز در این مراسم با اشاره به کسب رتبه نخست
کشوری در احداث مدارس خیرسا  اظهار امیدواری کیرد بیه     

و اهدری فرهنگ هوست این شهرستدن همه مادارس  همت خیران 
 به اعتبدرات هورتی ا داث شوه. بدون نیدز

نماینده مردم ملکان در مجلس شیورای    
اسالم  گفت:دو  رح به مجلس ارائیه     
داده که بر اساس آن  رحها خانوارها با 
سهام عدالت صاحب خودرو خواهینید   
شد و همچنین  اد و ولد در کشور مورد 

  تشویق قرار خواهد گرفت.
پایگاه خبری اخبیار  به گزارش خبرنگار 

به نرل ا  ایسنیا،سییید عیلی          ملکان
دار  خیودرو  موسوی، با بیان آنکه  رح

سهام  کردن خانوارهای بدون خودرو با
سا  و کاری را پیش بین  کرده  عدالت

دهک پیایییین کیه        ۱که خانوارهای 
خودرو ندارند برای خودرودار شیدن    
نیا  به یک ریال هزینه هم نیداشیتیه      
باشند؛ گفت: ا  سوی  یک ریال بیار     
مال  هم برای دولت ایجاد نیخیواهید    
شد، بلکه این خانوارها با سهام عدالت 
 ۱۲خودرودار م  شوند و ا   یرفی      

درصد سهام عدالت آنها هم سر جیای  
 خود م  ماند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس ایین  

 رح را در راستای جهش تولید، ایجاد 
اشتغال و همچنین خودرو دار کیردن    
 خانوارهای بدون خودرو عنوان کرد.

موسوی در بخش دیگری ا  این گفیت  
و گو درباره  رح تشویق  اد و ولد نیز 
گفت: بر اساس این  رح برای فر ندان  
سوم به بعد سهام آیندگان در نیظیر       
گرفته م  شود. بر ایین اسیاس بیه         

فر ندان سوم یک و نیم میلیون تومیان،  
میلیون تیومیان و        ۰فر ندان چهارم 

و نیم میلیییون    ۰فر ندان پنجم به بعد 
 تومان سهام تعلق م  گیرد.

نماینده مردم ملکان در مجلس ادامیه    
داد: همچنین در این  رح پیش بیینی     
کردیم که هر مادری که فر ند دار می   
شود برای هر فر ند یک میلیون تومیان  
به صورت نردی یا سهام دریافت کند. 
ا   رف  فر ندان سوم به بیعید بیه        

شان ا  محل فروش سهام  یارانیه  اندا ه
هر ماه یارانه دریافت م  کنند که ایین  

سالگ  بچه هیا بیه        3۲یارانه تا سن 
خانوارهای سه دهک پایین اختصیاص  

 م  یابد.
عضو کمیسیون صناییع میجیلیس       این 

ن  رحها تحوییل  همچنین گفت که ای  
نیوبیت    هیات رئیسه مجلس شده و در

قیرار   صحن علن  میجیلیس    در بررس 
 دارد.

 

 نماینده مردم ملکان

 خودرو دار کردن خانوارهای بدون خودرو با سهام عدالت

 اطالعیه

به اطالع باغداران عزیز می رساند با توجه به اینکه باغات انرگرور امسرال      

محصول نرمال داشتند لذا تغذیه شرط اول مدیریت صحیح  باغ بوده که مری  

طلبد از کودهای مناسب از جمله کودهای کبوتر ،مرغ ؛گاو و گوسفند استفاده 

شود که عالوه بر تغذیه باعث بهبود وضعیت فیزیکی خاک شده و در افزایرش  

مواد الی و حفظ رطوبت نقش مهمی دارند و در شهرستان ما نیز این کودها به 

 حد کافی هست که از هم اکنون  بفکر تهیه و تامین باشید . 

 مدیریت جهادکشاورزی ملکان

نشریه ندای ملکان آماده 

دریافت اخبار و مطالب و 

 آگهی  از ادارات می باشد .
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 شهردار ملکان:
 اولین دهکده ورزش شهرداری ملکان ایجاد می شود 

.شهرهار ملکدن از را  اندازی اورین ههکد  ورزش    
هاکاتادر       ۴شهرهاری ملکدن هر زمینی به مسد ت 

 رشته ورزشی خبر هاه. ۱فعی هر 
به گزارش پدیگد  اطیع رسدنی شهرهاری و شورای 
اسیمی شهر ملکدن، و ید بندئی هر  دشیه جلسه بد 
روسدی تعداهی از هیئت هدی ورزشی شهرستدن، بد 
تدکید بر اهتمدم شهرهاری ملکدن جهت  مدیت از   
فعدریتهدی ورزشی برای عموم شهروندان هر سدرهدی 
اخیر، ایجده زمینهدی ورزشی محیت، تکامایا  و      
تجهیز سدرنهدی ورزشی سدرن چند منظور  مدیریت 
بحران، ا داث پیست اسکیت هر پدرک ساد الای،    
ایجده جده  سیمت هر نقدطی از شاهار، ن ا           
ستهدی ورزشی هر نقدطی از فضدی سبز شهری و ... 
را از جمله اقدامدت انجدم شد  هر  امادیات از          
ورزش شهرستدن برشمره.شهرهار ملکدن بد اشدر  به  

افتتدح پیست موتورکراس هر هفته هفادع ماقادس      
خدطرنشدن کره: پیست موتورکراس تنهد یاکای از      
بخشهدی مجموعه ههکد  ورزش است و هر آیناد   

نزهیک پیست اس  سواری و زمینهدی مخ او   
واریبدل سد لی، کشتی سد لی و فوتبدل سد لی نیز 
آمده  بهر  برهاری شد  و هر اختیادر ورزشاکادران      

 عزیز قرار خواهد گرفت.
وی برگزاری ورزش صبحگدهی برای بادناوان باه      
صورت کدمی رایگدن هر سدرن مدیریت باحاران و     
تجهیز سدرنهدی این سدختمدن به امکدندت الزم برای 
ورزشهدیی همچون فوتسدل، واریبدل، کشتی، پیاناگ   
پنگ، ورزشهدی رزمی و ... را از نمونه اقادامادت        
شهرهاری ملکدن هر این راستد عنوان کره و افازوه:  
توجه ویژ  به مسدئ  فرهنگی و اجاتامادعای و           
فعدریتهدی ورزشی را جزو رسدرتهدی اصلی خوه می 
هانیم و آمدهگی خوه را جهت همکدری بد تشکلهد و 

 هیئت هدی مختلف ورزشی اعیم می هاریم.

 بازرسی و نظارت مشترک اداره صمت و اتحادیه نانوایان
 ملکان از واحدهای نانوایی حتی در روزهای تعطیلی! 

بدزرسی و نظدرت مشترک اهار  صمت و اتحدهیه ندنوایدن ملکدن از ههاهاد       
وا د ندنوایی این شهرستدن بمنظور کنترل و برخوره بد تخلفدت ا تمدری هر   

   روز اربعین  سینی نیز همچون روزهدی گذشته انجدم شد.
مهار رروز ارباعایان           ۶۱شنبه  ۵رئیس اتحدهیه ندنوایدن ملکدن روز 

پدیگد  خاباری       سینی(هر  دشیه این بدزرسی هر گفتگو بد خبرنگدر 
اخبدر ملکدن، ضمن قدرهانی از مت دیدن و کدرکندن ز امات کا       
ندنوایی هد که بد ا سدس مسئوریت بویژ  هر روزهدی تاعالایالای و        
اربعین  سینی هر جهت تهیه ندن موره نیدز شهروندان عزیز تایش    

روز هفتاه و     ۱می کنند اظهدر کره: بدزرسی از وا دهدی ندنوایی هر  
 تی هر روزهدی جمعه و تعلیلی بی وقفه اهامه هاره و هر صاورت    
مشدهد  تخلف بد وا دهدی متخلف برخوره قدنونی صاورت مای       

 گیره.
انواع ندن هر شهرستدن   هدشم امیری شدیعدت مربوط به افزای  قیمت

ملکدن را کذب و بی اسدس هانست و گفت: هر خ و  تدمین آره    
 ندنوایدن و ندن موره نیدز مرهم نیز ارحمداهلل مشکلی وجوه نداره.

وی از شهروندان شهرستدن ملکدن خواست ضمن تهیه ندن موره نیادز  
خوه هر سدعدت اوریه روز،هرگونه تخلف وا دهدی ندنوایی اعام از    
گرانفروشی و پدیین بوهن وزن چدنه هد و تعلیلی زوههنگدم و عادم    

گازارش     ۶۲۴تحوی  ندن و غیر  را به شمدر  تلفن شبادناه روزی       
 نمدیند.

امیری افزوه:فعدریت وا دهدی ندنوایی شهرهد و روستدهدی شهرستادن  
ملکدن بد رعدیت پروتک  هدی بهداشتی همرا  بوه  و رعدیت ناکادت   

 بهداشتی نیز به مت دیدن این وا دهد ابیغ شد  است.
وی هر پدیدن از  مدیدت و همکدریهدی خوب شاورای آره و نادن         
شهرستدن ملکدن وبخ او  فارمادنادار و مسائاورایان اهارات                 

صمت،تعزیرات و شبکه بهداشت و هرمدن این شهرستدن قدرهانی باد  
 اتحدهیه ندنوایدن کره.

پدیگد  خبری اخبدر ملکدن نیز از ا سدس مسئوریت رئیس اتاحادهیاه    
ندنوایدن و بدزرسین خدوم اهار  صمت ملکدن که هر طول هافاتاه و      
بویژ  ایدم تعلیلی و اربعین  سینی هر  دل سرکشی به وا ادهادی     
ندنوایی شهر ملکدن هستند، از طرف مرهم قدرشندس شهرستدن ملکدن 

 تقدیر و تشکر و خسته نبدشید عرض می نمدید.

 با حکم فرمانده سپاه عاشورا

 سرهنگ اسفندیاری فرمانده جدید سپاه ملکان شد
   حکم  ا  سوی فرمانده لشکر عاشورا؛ سرهنگ اصغر اسفندیاری بعنوان فرمانده جدید سپاه ملکان منصیوب  

 شد. 
مهر با  31به گزارش خبرنگار پایگاه خبری اخبار ملکان؛مراسم معارفه و تکریم فرمانده سپاه ملکان رو  یک شنبه 

حضور سردار عباسرلیزاده جانشین فرمانده لشکر عاشورا برگزار و در پایان مراسم که جمع  ا  مسئولین محل  
و بسیجیان نیز حضور داشتند،ضمن قدردان  ا  خدمات سرهنگ صالح رحمت  فرمانده سابق، سرهنگ اصیغیر   

 اسفندیاری بعنوان فرمانده جدید سپاه ملکان معرف  گردید.
تاکنون سرهنگ رحمت  فرمانده  و سرهنگ اسفندیاری جانشین فرمانده  سپاه ملکان را  ۷۱گفتن  است:ا  سال  
 بر عهده داشته اند.

یست موتور کراس شهرداری 

 ملکان افتتاح شد
بمناسبت گرامیداشت چهلمین سالیگیرد دفیاع      
مردس و پاسداشت یاد و خا ره دالورمیردی    
شهداء واالمرام و ایثارگران گرانردر هشت سال 
دفاع مردس، با حضور مسئولین میحیلی  و        
عالقمندان به موتورسواری، پیست موتورکراس 

 شهرداری ملکان افتتاح شد.
به گزارش روابط عموم  شهرداری ملکان،پیست 
موتورکراس تنها بخش  ا  اقدامات فرهنگ  و 
ور ش  شهرداری ملکان بوده و    هفته های 
آینده نیز بخشهای دیگری ا  این مجموعیه ا     
جمله  مین های ویژه ور شهای ساحل  به بهره 

 برداری خواهد رسید.

 تبادل و ابالغ قرارداد مطالعه

 و تهیه طرح جامع شهر ملکان 
بد  ضور شهرهار و اعضدی شورای اسایمای شاهار،          

کدرشندسدن اهار  ک  را  و شهرسدزی استدن، ماعادونات    
عمرانی فرمدندار، ریدسات اهار  را  و شاهارسادزی             
شهرستدن، مدیر عدم  شرکت مهانادسایان مشادور و          

باه گازارش روابا         ۱۱مهار  ۵کدرشندسدن شهرهاری /  
عمومی شهرهاری ملکدن،این قرارهاه پس از مادتاهاد        
تیش و پیگیری مستمر، اخذ هستور مستقیم از وزیر را  
و شهرسدزی و تدمین اعتبدر الزم منعقد و بد ابایغ ایان     
قرارهاه اقدامدت عملی جهت ملدرعه و تادویان طارح      

 گردید.جدمع شهری ملکدن آغدز 
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