مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان:

قدمت  ۹هزار ساله آذربایجانشرقی اثبات شد
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رئیس سازمان نظام پزشکی تبریز:

بی توجهی بیمهها به
پرداخت هزینههای پزشکی
4

دیدار اعضای هیات مدیره شهرک
صنعتی شهید سلیمی با رئیس
سازمان صمت استان

رئیس سازمان صمت استان؛

اصالحیــه آ گهی مزایده
ســــراســــری (نوبت چهارم)
ایران اداره امورشعب استان
آذربایجان شرقی

3و2

اختتامیه جشنواره رسانهای ابوذر
آذربایجان شرقی  ۱۳بهمن برگزار
میشود

سرپرست معاون اجتماعی دادگستری کل آذربایجانشرقی:
4

تغییر کاربری اراضی کشاورزی تهدید
جدی برای امنیت غذایی است

مدیرکل پزشکی قانونی استان:

 ۷۶روستای آذربایجانشرقی زیر پوشش
طرح احیای دریاچه ارومیه قرار دارند

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجانشرقی گفت:
در  ۹ماهه امسال  ۵۶نفر بر اثر حوادث ناشی
از کار در استان جان خود را از دست دادند که
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۲۳
درصد کاهش یافته است.
به گزارش جامجم ،علی صفائی فرد در گفت و گو
با خبرنگاران افزود :در مدت سپری شده امسال
 ۷۳نفر به علت سقوط از بلندی ۳۱ ،نفر بر اثر
اصابت جسم سخت ۶ ،نفر براثر برق گرفتگی۲ ،
نفر به دلیل کمبود اکسیژن ،یک نفر بر اثر غرق
شدگی و  ۶نفر نیز بر اثر سوختگی جان خود را از
دست دادهاند.
وی اضافه کرد :در این مدت تعداد یک هزار و
 ۳۳۱نفر نیز بر اثر مصدومیت ناشی از حوادث
کار به ادارات پزشکی قانونی آذربایجان شرقی،
مراجعه کرده اند که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  ۱۱در صد افزایش یافته است؛ از
این تعداد  ۹۳نفر زن و بقیه مرد بودند.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت:
آذر امسال چهار نفر به علت حادثه کار در
استان فوت کردهاند که این آمار در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل یک نفر کاهش نشان
میدهد.
وی ادامه داد :در همین ماه  ۰۳۱نفر نیز به
علت مصدومیت حوادث ناشی از کار به ادارات
پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که پنج نفر
از آنها زن بودند که نسبت به مدت مشابه در
سال گذشته افزایش هشت درصدی را نشان
میدهد.
گذشته  ۴۱۱نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در
آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند
و یک هزار و  ۳۱۳نفر مصدوم شدند که از این
تعداد ۸۲نفر زن و یک هزار و ۵۸۲نفر مرد بودند.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی آذربایجانشرقی گفت ۷۶ :روستای استان زیر
پوشش طرح احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی با هدف استقرار کشاورزی پایدار قرار
گرفتهاند.
به گزارش جامجم ،آیت اهلل عبادپور در بیست و چهارمین نشست کارگروه راهبری پروژه همکاری در احیای
دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی اظهار کرد :در این طرح با استفاده از تکنیکهای کشاورزی
پایدار که بر پایه آموزش و مشارکت کشاورز میباشد ،کوشش میشود تا مصرف منابع آب و نهادههای
کشاورزی در سطح مزرعه کاهش یافته و از این طریق عالوه بر پایدار سازی فعالیتهای کشاورزی ،فضای
مناسبی برای مشارکت جوامع محلی در فرایند احیاء دریاچه ارومیه فراهم شود.
وی با تشکر از تمدید سه ساله طرح احیای دریاچه ارومیه توسط معاونت محیط زیست دریایی سازمان
حفاظت محیط زیست کشور ،این فرصت را زمان مناسبی برای الگوسازی مشارکت جوامع محلی در احیای
دریاچه ارومیه و ارتقاء آگاهیهای کشاورزان در استفاده بهینه از آب و سایر منابع تولید دانست و بر لزوم
ترویج و نشر حداکثری دستاوردها و تکنیکهای اجرا شده در این پروژه به سایر کشاورزان استان تاکید کرد.
عبادپور با بیان اینکه این پروژه از سال  ۱۳۹۳با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی طرح
حفاظت از تاالبهای ایران و سازمانهای جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی اجرا میشود که
بخشی از اعتبار آن توسط دولت ژاپن تأمین میشود ،ادامه داد :این پروژه از سال  ۱۳۹۳در استان آذربایجان
شرقی آغاز و  ۶روستای بخش تسوج شهرستان شبستر را زیر پوشش خود قرار داد.
وی افزود :در حال حاضر پروژه سال هشتم اجرای خود را در پنج شهرستان آذرشهر ،اسکو ،بناب ،عجب
شیر و ملکان سپری میکند و کل تعداد روستاهای زیرپوشش پروژه از آغاز تاکنون  ۷۶روستا میباشد.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد :جهت عملیاتی کردن
این پروژه ،زیرحوضههایی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه تعیین شده اند و مقرر شده است تا در هر
زیرحوضه شرکتهایی با عنوان شرکت مجری اقدامات الزم را مطابق با اهداف پروژه اجرا کند.
کارگروه راهبری پروژه «همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی
پایدار» در حوضه دریاچه ارومیه با حضور اعضای کارگروه از طرح حفاظت از تاالبهای ایران ،سازمان
جهادکشاورزی و ادارات کل حفاظت محیط زیست و اعضای گروه پایش پروژه از  ۲استان آذربایجان شرقی
و استان آذربایجان غربی و همچنین مدیر مشارکتهای مردمی آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی در
مجتمع شهید کسایی تبریز برگزار شد.
دریاچه ارومیه به عنوان بزرگ ترین دریاچه داخلی ایران و یکی از پنج دریاچه بزرگ شور جهان ،از اوایل دهه
 ۱۳۸۰به دلیل خشکسالیهای مداوم ،ساختن سدهای متعدد در حوضه آبریز و استفاده بیرویه از منابع آب
حوضه برای امور کشاورزی شروع به خشکسالی کرد.
ستاد احیای دریاچه ارومیه از سال  ۱۳۹۲آغاز به فعالیت کرد و دولت سیزدهم نیز احیای این پهنه آبی را که
به عنوان زیستکره در سطح جهانی مطرح و مهم است ،اولویت خود اعالم کرد.
خشکی دریاچه ارومیه زندگی بیش از  ۱۰میلیون نفر از اجتماعات پیرامونی آن را تهدید میکند و امید میرود
با اجرای درست طر حهای ستاد احیای دریاچه ارومیه ،در راستای احیای آن گامهای موثر برداشته شود.

حوادث کار در
آذربایجانشرقی
 ۲۳درصد کاهش یافت

|

امالک تملیکی و مازاد بانک ملی

4

|4

ستاد تسهیل ویژه لوازم خانگی در
آذربایجانشرقی تشکیل میشود
معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

4

افزایش سرعت واکسیناسیون افراد
پرخطر حیاتی است

4

مــزایده عمـومی
وا گذاری جهت بهره برداری از مرکز مراقبت سالمندان
مؤسسه ایثار استان آذربایجان شرقی برای مدت  2سال

نوبت دوم
نام و نشانی مزایده گزار :

مؤسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان آذربایجان شرقی به نشانی تبریز  -بلوار استاد شهریار  -ابتدای خیابان گلکار  -مجتمع صدرا

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده :
موضوع مزایده

شماره درج در سامانه

آدرس:

مرکز مراقب از سالمندان

5000093116000087

تبریز -بلوار استاد شهریار -خیابان گلکار  -خیابان ترافیک-
مؤسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار-طبقه همکف

مبلغ تضمین شرکت
در مزایده ( ریال)
180/000/000

الزم است مبلغ تضمین را به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به
حساب شماره  0203332995000نزد بانک دی ،به نام مؤسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار قابل
واریز در کلیه شعب بانک دی ارائه گردد.
توضیحات:

 1400/11/10تا ساعت  10صبح روز شنبه مور خ  1400/11/30از طریق

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد

سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.

مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات

زمان بازگشایی پاکات :روز شنبه مور خ  1400/11/30ساعت  12ظهر از

الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام

طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و به نشانی تهران خیابان

خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت

موسوی شمالی خیابان برفروشان پالک  20می باشد .

قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای

محل تحویل پاکت های تضمین به یکی از 2نشانی ذیل می باشد:

الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

تهرانخیابانطالقانیخیابانموسویشمالیخیابانبرفروشانپالک20

تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ  1400/11/10و به شماره فوق درج

تبریز  -بلوار استاد شهریار  -ابتدای خیابان گلکار  -مجتمع صدرا

در سامانه می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در

مهلت زمان تحویل اسناد مزایده :از ساعت  8صبح روز یکشنبه

سامانه  :مرکز تماس 021-1456

سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد .

تذکر  :هزینه درج آگهی و حق الزحمه کارشناسی بر عهده برنده مزایده

مهلت آپلود اسناد و ارائه پیشنهاد :از ساعت  8روز یکشنبه مور خ

خواهد بود .

مورخ  1400/11/10و تا ساعت  16روز دوشنبه مورخ  1400/11/18از طریق

تلفن تماس جهت کسب اطالعات 09141053364 :

مدیریت مؤسسه فرهنگی ،ورزشی و توانبخشی ایثار

2

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

دوشنبه  11بهمن  1400شماره 6144

3

دوشنبه  11بهمن  1400شماره 6144

اصالحیــه آ گهــی مزایده ســــراســــری (نوبت چهارم)

امالک تملیکی و مازاد بانک ملی ایران اداره امورشــعب استان آذربایجان شرقی
*شرایـــط ویـــژه فـــروش/واگـــذاری قســـطی *

صن ــعتــی ،دامـداری،
کشـاورزی و اموال منقول

 %10قیمت واگذاری

تج ــاری  -خدم ــاتی

 %20قیمت واگذاری

حداکثر شش ماه تنفس

3

مسک ــونی اداری

 %40قیمت واگذاری

بدون مهلت تنفس

ردیف

کاربری

پیش پرداخت

مدت نفس
حداکثر یکسال تنفس

2

اقساط متوالی ماهیانه،
حداکثر با احتساب دوره
تنفس به مدت  5سال

 %30قیمت واگذاری

اقساط متوالی ماهیانه،
حداکثر به مدت  3سال

اقساط متوالی ماهیانه،
حداکثر به مدت 4سال

نرخ سود

1

اقساط متوالی ماهیانه،
حداکثر با احتساب دوره
تنفس جمعا” به مدت 5
سال

نر خ سود مصوب شورای پول واعتبار در حال حاضر با نر خ ()%18

نحوه باز پرداخت

 %50قیمت واگذاری

اقساط متوالی ماهیانه،
حداکثر به مدت  5سال

تاریخ برگزاری و انتشار مزایده از ساعت  8صبح مورخ  1400/11/09لغایت ساعت 13
مورخ  1400/11/19میباشد.
مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت  10مورخ  1400/11/10میباشد.
مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت  8مورخ  1400/11/09تا ساعت 19
مورخ  1400/11/20میباشد.
تاریخ بازگشایی پاکتهای الکترونیکی ساعت  10:00صبح روز شنبه مورخ
 1400/11/23خواهد بود.
توجه :امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمیباشد لذا
ً
متقاضیان شرکت در مزایده حتما میبایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام
تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده (ساعت  10مورخ  )1400/11/ 10نسبت به دریافت
اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند.
متقاضیان خرید برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند از طرق ذیل اقدام نمایند.
تماس تلفنی با شماره تلفن35231362 :
مراجعه به سایت بانک ملی ایران به آدرس  www.bmi.irبخش مناقصه و مزایده
⇦مزایده سراسری (نوبت چهارم اموال غیرمنقول ) اموال تملیکی و مازاد بانک ملی
ایران
مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) www.setadiran.ir
مزایده ⇦ مزایده دستگاه اجرایی ⇦ مزایده گر⇦ ( مزایده شماره 200001325000004
اموالغیرمنقول)
مراجعه حضوری اداره امور و شعب استان آذربایجان شرقی

بسمهتعالی
تعهدنامه شرکت در مزایده
شرایط و نحوه شرکت در مزایده اموال :
بانک ملی ایران به نشانی تبریز میدان شهدا اداره امورشعب بانک ملی استان
آذربایجان شرقی در نظر دارد در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و اجرای
مواد  16و  17قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب
 1394/02/01و مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره /175043ت436هـ مورخ
 1386/10/30بر اساس قوانین و مقررات جاری حاکم از طریق مزایده ،اموال متعلق
به خود را به باالترین قیمت پیشنهادی با شرایط و ضوابط ذیل به فروش رساند :
 1متقاضیان جهت شرکت در مزایده میبایست پس از مراجعه به آدرس
الکترونیکی  www.setadiran.irو انتخاب اموال مورد نظر ؛ جهت شرکت در مزایده
نسبت به تهیه توکن از دفاتر منتخب خدمات پیشخوان دولت اقدام و پس از ثبت
نام در سامانه جهت امضای الکترونیکی ،نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند.
متقاضیان میتوانند برای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با کارشناسان
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره تلفن  021- 41934تماس حاصل نمایند.
 2سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل  % 5قیمت پایه مزایده است که
متقاضیان میبایست وجه مورد نظر را به حساب شماره  0110317323009به نام "
کارپردازی بانک ملی اداره امورشعب استان آذربایجان شرقی " واریز و تصویر رسید
پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند .
 3متقاضی اظهار و اقرار مینماید با توجه به قانون منع مداخله وزرا ،نمایندگان

متراژ (مترمربع)

رديف

بانک ملی ایران در نظر دارد تعدادی از امالک تملیکی مازاد خود را از طریق مزایده
الکترونیکی سامانه تدارکات دولت (ستاد ایران) به صورت نقد واقساط فروش
برساند.

مجلس و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب  1337/10/02هیچگونه
محدودیت قانونی جهت شرکت در مزایده ندارد.
 4متقاضی شرکت در مزایده نباید ممنوع المعامله باشد.
 5با توجه به قانون مبارزه با پولشوئی مصوب  1386/11/02و قانون مبارزه با
تامین مالی تروریسم مصوب  1394/11/13مجلس شورای اسالمی و آئین نامه
و دستورالعمل های اجرایی آن و اصالحات بعد از آن ،بدینوسیله متقاضی خرید
متعهد می شود ،ضمن رعایت مواد قوانین یادشده و مقررات مربوطه:
 -1-5از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی و تامین مالی تروریسم گردد ،خودداری
نماید -2-5.به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابرازهای
الکترونیکی خود را ندهد و در صورت اطالع از بهره برداری سایر اشخاص ،بالفاصله
موضوع را به بانک اطالع دهد -3-5.اعالم می نماید ،اطالعات ارائه شده براساس
آخرین تغییرات می باشد -4-5.متعهد و ملزم می شود ،هرگونه تغییر در نشانی و
کدپستی/ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط
(ثبت احوال و یا ثبت اسناد و امالک و ثبت شرکتها) اطالع داده و مستندات
تغییرات را به بانک ارائه نمایند -5-5 .در صورت فعالیت برای مالک واقعی (اقدام
به فعالیت مالی با استفاده از حساب خود به طرفیت از افراد ثالث) تعهد می نماید
اطالعات مالک واقعی را در اختیار بانک قرار دهد...
 6متقاضی  /متقاضیان خرید مکلف است در طول مدت انجام معامله ،کلیه
اقدامات و همکاریهای الزم (به تشخیص بانک) واعالمی از طرف بانک در جهت
رعایت واجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعمال
نماید در صورت عدم اقدام و همکاری الزم (به تشخیص بانک) در این زمینه در هر
مرحله از معامله ،کلیه وجوه واریزی به نفع بانک ضبط ومعامله فسخ میگردد.
 7متقاضی شرکت در مزایده اقرار نمود مال  /ملک مورد مزایده را با وضع موجود
خریداری نموده و کلیه اطالعات و مشخصات مال  /ملک مورد مزایده منجمله سند
 /اسناد مالکیت ،پایانکار ،صورتمجلس تفکیکی ،پروانه ساخت ،پروانه بهره برداری،
شناسنامه مال  /اموال و نوع کاربری ،همچنین اطالعات راجع به پیشینه مال/
ملک ( ریشه مال  /ملک ) ،سال ساخت ،سازنده ،میزان کارکرد و استهالک ،شرایط
نگهداری وضعیت ظاهری ،کارائی متراژ اصالحی در عرصه واعیان ،میزان نواقص،
فرسودگی یا خرابی احتمالی مال /ملک و مورد مزایده و هر گونه مغایرت اسناد با هم
مانند مغایرت سند با پایانکار یا صورت مجلس تفکیکی یا مغایرت در نوع کاربری
مندرج در اسناد و ...را تحصیل کرده و هیچ گونه ادعایی در خصوص موارد فوق از
سوی متقاضی علیه بانک مسموع نمیباشد .و همهگونه مسئولیت حقوقی ،اجرائی
و مالی رفع هرگونه مغایرت به عهده خریدار میباشد.
 8واگذاری اموال مازاد بانک به سایر موسسات اعتباری ،شرکتهای تابعه بانک یا
شرکتهای تابعه سایر موسسات اعتباری صرفا" با اجازه بانک مرکزی مجاز است.
تبصره  -شرکت تابعه :شخص حقوقی که موسسه اعتباری به صورت مستقیم
یا غیر مستقیم (تا دو سطح) مالک بیش از  50درصد سهام آن بوده یا اکثریت
اعضای هیات مدیره آن را تعیین میکند.
 9متقاضی خرید اقرار و تأیید می نماید که از اموال موضوع مزایده بازدید به عمل
آورده و از جمیع اسناد ،مشخصات ،سوابق موجود ،وضعیت فعلی ،خصوصیات و
کیفیات آن ،وضعیت سنددار یا غیرسنددار بودن اموال و همچنین متصرفدار یا
غیرمتصرفدار بودن اموال مورد مزایده به طور کامل اطالع حاصل نموده و با علم
به اینکه بانک قصد فروش اموال را با وضع موجود دارد ،توانایی الزم برای خرید،
پرداخت اقساط در مهلت مقرر و اخذ پایانکار ،صورت مجلس تفکیکی و سند
مالکیت را خواهد داشت.
 10هرگونه اجرت المثل ایام تصرف تا زمان واگذاری متعلق به بانک میباشد.
 11در فروش اموال با شرایط نقد و اقساط (قرارداد واگذاری به روش اجاره به شرط
تملیک) از آنجا که متقاضیان خرید تا زمان پرداخت کلیه اقساط  /مال االجاره مستاجر
بانک تلقی میشوند لذا حق پایش و بازدید مستمر از مورد واگذاری در تمام طول مدت
قرارداد برای بانک محفوظ است .هرگونه اقدام جهت تخریب اموال و تضییع حقوق
بانک موجب فسخ یک طرفه قرارداد به نفع بانک خواهد شد و کلیه پرداختی ها نیز
تحت عنوان اجرت المثل ایام تصرف تلقی و به نفع بانک ضبط خواهد شد.
 12بانک ملی ایران در رد یا قبول پیشنهاد خرید ،همچنین تجدید جلسه یا انصراف
از مزایده ،بدون ذکر دلیل مختار است در صورت رد پیشنهاد خرید از سوی بانک یا
انصراف بانک از مزایده ،سپرده شرکت در مزایده به شماره حساب متقاضی مسترد
میگردد.
 13شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه مقررات و ضوابط و مفاد
قراردادها و اختیارات بانک ملی ایران در رفع اختالفات احتمالی به استناد ضوابط
داخلی خود میباشد و بانک در رد یاقبول کلیه پیشنهادها و درخواستها مختار
میباشد.
 14پیشامدهای غیر متعارف نظیر زلزله ،سیل ،جنگ و مانند آنها ،همچنین تبانی
بین مزایده گران یا احراز اشتباه توسط کاربر بانک موجب لغو مزایده خواهد شد.
 15اموال مورد مزایده با وضعیت و شرایط موجود به فروش میرسد اخذ هرگونه
مجوز مربوط به تغییر کاربری بر عهده خریدار بوده و بانک تکلیفی در خصوص ارائه
و اخذ مجوزها نخواهد داشت.
 16درخصوص اموال منقول کلیه هزینههای مربوط به باز و بسته نمودن منصوبات
اموال مورد مزایده ،بارگیری و حمل آن از محل نگهداری به عهده خریدار است.
 17پس از اعالم برنده مزایده ،خریدار بایستی در مهلت مقرر نسبت به اخذ و دریافت
اموال از بانک اقدام نمایند .در صورت تأخیر در دریافت اموال پس از مهلت تعیین
شده ،مسئولیت پرداخت کلیه هزینههای ناشی از عدم تحویل از قبیل انبارداری و...
به صرف اعالم بانک به عهده خریدار میباشد .درصورت استهالک اموال در اثر تاخیر
در دریافت از بانک ،مسئولیتی متوجه بانک نمیباشد و خریدار/خریداران حق طرح
هر گونه ادعایی را در این باره علیه بانک از خود سلب و ساقط مینماید.
 18سپرده نفر دوم تا انعقاد قرارداد نفر اول نزد بانک باقی خواهد ماند .سپرده سایر
شرکت کنندگان در مزایده که جزء نفرات اول و دوم نباشند پس از مراسم بازگشایی
پاکتهای الکترونیکی مزایده به حساب شبا بانکی که متقاضی اعالم نموده است
مسترد خواهد شد.
 19چنانچه شخص یا اشخاص حقیقی/حقوقی برنده ردیف اول از انجام معامله
انصراف  /امتناع نمایند ،سپرده تودیعی شرکت در مزایده به نفع بانک ضبط خواهد

شد و از اشخاص حقیقی/حقوقی ردیف دوم جهت واریز وجه ،دعوت بهعمل
خواهد آمد و در صورت انصراف اشخاص حقیقی/حقوقی ردیف دوم سپرده شرکت
در مزایده ایشان نیز ضبط خواهد شد و بانک مخیر خواهد بود نسبت به تجدید
مزایده عمومی اقدام نماید.
 20قیمت پیشنهادی از سوی متقاضی /متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر،
مخدوش ،مشروط و یا مبهم باشد.
 21در صورتی که پیشنهاد متقاضی مورد قبول واقع گردد و مورد مزایده به ایشان
واگذار گردد سپرده تودیعی (  % 5قیمت پایه مزایده ) بابت قسمتی از بهای مورد
معامله محسوب خواهد گردید.
 22ابالغ به برنده مزایده به هر طریقی اعم از اینکه از طریق سامانه ستاد ،دورنگار،
پست الکترونیکی ،پیامک به تلفن همراه ،اپلیکیشنهای تلفن همراه یا  ...صورت
پذیرد ،به منزله ابالغ رسمی میباشد و تاریخ ابالغ مزبور مبدا مهلت زمانی تلقی
خواهد شد  .متقاضی میبایست هرگونه تغییر در نشانیها  /شماره تلفن همراه
 /اطالعات ثبت شده  /اعالمی را به بانک اطالع دهد ،درغیر اینصورت هرگونه ادعا
درخصوص عدم اطالع از نتیجه مزایده مسموع نمیباشد.
 23برنده /برندگان مزایده متعهد میگردند حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابالغ،
به بانک مراجعه و ضمن واریز ثمن معامله ،هزینه های اجرایی ،آگهی و کارشناسی
با ارائه فیشهای واریزی و سایر مدارک مورد نیاز ،مقدمات انعقاد قرارداد واگذاری /
مبایعهنامه /صلح نامه /وکالت نامه  /قرارداد اجاره به شرط تملیک /قرارداد فروش
اقساطی و ...را فراهم نماید ،تا در اسر ع وقت اقدامات الزم در این خصوص صورت
پذیرد  .عدم واریز ثمن معامله و هزینههای فوقالذکر در مدت معین شده به منزله
انصراف از ادامه تشریفات مزایده بوده و بانک حق ضبط سپرده تودیعی را به نفع
خود خواهد داشت و برنده مزایده حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط
مینماید.
 24پس از تعیین برنده مزایده ،امکان تغییر در شرایط مزایده وجود نخواهد داشت.
در صورتیکه برنده مزایده تمایل به تغییر در شرایط مزایده (شرایط پرداخت نقدی
یا شرایط پرداخت به صورت نقد و اقساط) داشته باشد میبایست تقاضای خود را
ارائه ،تا بانک پس از بررسیهای الزم پاسخ مقتضی را اعالم نماید .توضیح اینکه ارائه
درخواست از طرف متقاضی مبنی بر هرگونه تغییر در شرایط خرید ،هیچ گونه تعهد و
مسئولیتی برای بانک ایجاد نخواهد کرد .
ً
 25تشریفات مربوط به انتقال رسمی مورد معامله منحصرا در دفترخانه اسناد
رسمی که از طرف بانک تعیین میشود انجام خواهد شد .در خصوص امالک واقع در
شهرکهای صنعتی(فاقد سند ثبتی ) جانشینی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی
صورت میپذیرد.
ً
 26متقاضی شرکت در مزایده صرفا میتواند  48ساعت قبل از آخرین مهلت تعیین
شده به منظور " ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
" در مزایده ،به صورت کتبی از پیشنهاد خود انصراف و درخواست استرداد سپرده
تودیعی را بنماید .در این صورت شرکت وی در مزایده کانلمیکن تلقی گردیده و
سپرده شرکت در مزایده به وی مسترد و رسید اخذ میشود .
 27پس از اعالم برنده شدن و تا قبل از تنظیم سند رسمی ،اگر متقاضی فوت شده
و یا محجور شود بانک حق دارد طبق مقررات مورد مزایده را به برنده دوم و  ...واگذار
و یا در صورت عدم امکان نسبت به ابطال مزایده اقدام نماید که در این صورت
سپرده متقاضی متوفی و مبالغ واریزی مسترد میگردد .با توجه به مقررات و به دلیل
لزوم تعیین تکلیف وضعیت اموال موضوع مزایده ،ورثه  /موصی له متقاضی حقی
جهت الزام بانک به انجام معامله و یا ادامه آن نخواهد داشت مگر آنکه اسناد
مثبته نظیر حکم/دستور  /قرار از مراجع قضایی در خصوص حجر و یا گواهی انحصار
وراثت (در صورت فوت متقاضی) حداکثر ظرف یک ماه به بانک تسلیم نموده و
ورثه متقاضی یا وکیل ایشان نسبت به ادامه فرایند مزایده تا تنظیم سند رسمی ابراز
تمایل نمایند .در صورت فوت یا حجر مستاجر /مستاجرین یا ورثه (حسب مورد)
قیم ،ولی و امین ایشان قائم مقام و یا نماینده قانونی ،شرعی و قضایی مستاجر /
مستاجرین بوده و باید کلیه تعهدات و تکالیف قانونی و قراردادی را از طرف مستاجر
یا مستاجرین متوفی یا محجور معمول نمایند  .در غیر اینصورت بانک حق و اختیار
دارد وفق مقررات استیفاء حقوق خود را بنماید .
 28هزینه نشر آگهی و حق الزحمه کارشناس /کارشناسان رسمی دادگستری جهت
ارزیابی بر عهده برنده مزایده (اعم از اشخاص حقیقی  /حقوقی ) است و ایشان
ً
بایستی این هزینه را براساس اعالم بانک و قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک
واریز نمایند.
 29هزینه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی بر عهده برنده مزایده میباشد.
 30برنده مزایده میتواند با پرداخت ( )% 90از ثمن معامله به طور نقد و تسلیم چک
معادل دو برابر الباقی ثمن معامله به بانک ملی ،اموال مورد مزایده را قبل از انجام
مراحل قانونی و تنظیم سند رسمی در دفترخانه تحویل بگیرد .بدیهی است پس
از وصول تمامی ثمن و هزینهها و تنظیم سند انتقال قطعی ،چک مزبور عودت
میگردد.
 31متقاضیان خرید امالک با شرایط اجاره به شرط تملیک ،میبایست در برگههای
ً
شرایط شرکت در مزایده (که از طریق سامانه ستاد خریداری میگردد) صراحتا اشاره
به مدت و سود نرخ مورد نظر براساس جدول ذیل نمایند.
 32بانک هیچگونه تعهدی نسبت به تخلیه و رفع تصرف از ملک نخواهد داشت و
انجام کلیه اقدامات الزم به منظور تخلیه و رفع تصرف از امالک متصرفدار از جمله
طرح دعاوی در محاکم قضایی و هزینههای مرتبط با آن به عهده خریدار خواهد بود
ً
و بانک در صورت صالحدید صرفا درخصوص اعطای نمایندگی یا وکالت به خریدار
یا وکالی رسمی دادگستری با هزینه خریدار برای انجام موارد مذکور اقدام مینماید.
 33در فروش نقدی اخذ کلیه مفاصا حسابهای الزم و هزینههای آن جهت
تنظیم سند انتقال به عهده بانک و کلیه هزینههای دفتر خانه اعم از حق الثبت و
حق التحریر به عهده خریدار است .
 34در فروش به صورت اقساطی (نقد و اقساط) خریدار موظف میباشد راسا نسبت
به اخذ مفاصا حسابهای الزم و مالیات عملکرد ،به هزینه خود اقدام و به دفترخانه
ارائه نماید  .لکن هزینههای ملک شامل مفاصا حسابهای شهرداری و تامین
اجتماعی و ...تا تاریخ انعقاد قراداد اجاره به شرط تملیک ،بر ذمه بانک و از تاریخ
مزبور به بعد بر عهده خریدار خواهد بود  .همچنین با توجه به اینکه مالیات نقل و

انتقال در زمان انتقال رسمی ملک محاسبه و اخذ میگردد ،هزینه آن بر عهده خریدار
خواهد بود .
 35در فروش به روش اجاره به شرط تملیک ،در صورتیکه برنده مزایده کلیه تعهدات
خود را به موجب قرارداد منعقده ایفاء نماید بانک نسبت به انتقال مورد مزایده در
دفتر اسناد رسمی اقدام خواهد نمود .در غیر اینصورت بانک میتواند کلیه مبالغ
واریزی برنده مزایده (مستاجر /مستاجرین) را به نفع خود برداشت نماید و در این
خصوص برنده مزایده حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب وساقط مینماید.
 36در صورت عدم پرداخت اقساط اجاره به شرط تملیک ،مستاجر /مستاجرین
مکلف به پرداخت وجه التزام (سه ریال به ازای هر سه هزار ریال درهر روز ) میباشند.
وجه التزام فوقالذکر مقطوع بوده و بدل از انجام تعهدات اصلی نمیباشد .در صورت
عدم پرداخت دو قسط از اقساط اجاره در مهلت معین ،بانک اختیار خواهد داشت
ضمن فسخ قرارداد ،وجوه دریافتی را به نفع خود محاسبه وبرداشت نماید.
توجه :بانک در اعمال  /اجرای هریک از مواد  32یا  33مختار است و به صالحدید و
صرفه وصالح خود عمل خواهد نمود.
 37در صورت عدم پرداخت اقساط در فروش اقساطی ،متقاضی  /متقاضیان خرید
مکلف به پرداخت وجه التزام (سه ریال به ازای هر سه هزار ریال در هرروز ) میباشند
در صورت عدم پرداخت دو قسط از اقساط در مهلت معین بانک مجاز خواهد بود
به هرترتیب ممکن (من جمله صدور اجرائیه) نسبت به استیفای طلب خود اقدام
نماید.
در واگذاری شامل حق سرقفلی و حق کسب و پیشه ،اخذ رضایت مالک جهت
تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربری برعهده خریدار میباشد .با برنده مزایده
سرقفلی یا حق کسب و پیشه به صورت نقد عقد "صلح حقوق" و چنانچه شرایط
 38واگذاری به صورت اقساط باشد ،عقد "صلح حقوق اقساطی" منعقد خواهد شد.
در صورتیکه برنده مزایده ،نسبت به ایفای تعهدات اقدام ننماید ،بانک به موجب
قبوض اقساطی صادره در دفتر اسناد رسمی و مطابق حق فسخ مندرج در سند
صلح تنظیمی عمل خواهد کرد .همچنین درخصوص عقد (صلح حقوق اقساطی)
به صورت رسمی ،بانک نسبت به اخذ وثیقه ملک شهری ،سهلالبیع ،مفروز و
ششدانگ اقدام خواهد نمود.
 39در مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه هزینههای مربوط به تهیه مفاصا
حسابها و مالیات نقل و انتقال به عهده بانک و هزینه تنظیم سند ،حق التحریر
ً
و حق الثبت به عهده خریدار میباشد .ضمنا چنانچه تاخیر در انتقال رسمی مورد
معامله متوجه برنده مزایده باشد خریدار متعهد و مکلف به پرداخت هزینههای
مازاد احتمالی از زمان مقرر در اسناد جهت تنظیم سند رسمی تا زمان تنظیم سند
بطور رسمی خواهد بود .
 40واگذاری اموال غیر منقول به صورت اقساط با انعقاد قرارداد به روش اجاره به
شرط تملیک خواهد بود .تبصره :در صورت در خواست متقاضی  /متقاضیان خرید
اموال  /امالک با کاربری صنعتی بانک پس از بررسی تقاضا به صالحدید خود با
فروش اقساطی مشتمل بر رهن مشروط به ترهین اموال فروش رفته با اخذ وثیقه
 /وثایق غیر منقول ،ششدانگ ارزنده شهری ،مفروز و بال معارض (یا ترکیبی) معادل
با اصل وسررسید باقیمانده با نظر و ارزیابی بانک موافقت خواهد نمود.
 41درخصوص اموال منقول ،به منظور تضمین بازپرداخت بخش اقساطی ،خریدار
حداکثر ده روز بعد از ابالغ به عنوان برنده مزایده و همزمان با واریز بخش نقدی
ثمن معامله مکلف به ارائه وثایق غیر منقول ارزنده ،شهری ،مفروز بال معارض (با
نظر و ارزیابی بانک) میباشد.
 42در مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه ،جلب رضایت مالک برای هرنوع تغییر
کاربری و کسب و کار ،همچنین کلیه هزینههای مربوطه بر عهده خریدار میباشد و
بانک از این حیث هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.
 43چنانچه در آینده اموال مورد مزایده با حکم مراجع قانونی یا قضایی ،ابطال
اجرائیههای صادره و سند انتقال اجرائی مستحق للغیر تشخیص داده شود ،بانک
ً
صرفا نسبت به استرداد وجوه واریزی به برنده مزایده اقدام خواهد نمود و برنده
مزایده نیز حق هرگونه ادعا یا اعتراض را در خصوص مطالبه خسارت وغرامات از هر
حیث و بابت من جمله ناشی از کاهش ارزش یا افزایش قیمت اموال مشابه مال
موضوع معامله (مزایده) از خود سلب و ساقط مینماید .
 44در خصوص مزایده حق انتفاع بانک در اراضی واقع در شهرکهای صنعتی،
متقاضی ضمن بازدید و با علم به تمامی جهات از جمله نوع کاربری و زون محل
استقرار واحدصنعتی موضوع مزایده اقدام به خرید مینماید و بانک هیچگونه
مسئولیتی در قبال اخذ مجوز یا تغییر کاربری نخواهد داشت .
 45درصورتیکه مبالغ پیشنهادی متقاضیان خرید ،یکسان باشد ،اولویت فروش با
پیشنهاد خرید نقدی یا پیشنهاد با پیش پرداخت بیشتر است.
 46مدارک الزم برای شرکت در مزایده:
تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی (برای اشخاص حقیقی) .
تصویر معرفینامه شرکت ،تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت
و مدارک مثبت هویت مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور (برای اشخاص
حقوقی) .
اصل فیش نقدی  % 5شرکت در مزایده .
تبصره :در صورتی که اشخاص به صورت مشاعی (قدر السهم) در مزایده شرکت
نمایند درج نام کلیه شرکا الزامی است و بایستی اوراق مزایده به امضا تمامی افراد
برسد.
 47کلیه امالک و اموال ارائه شده در مزایده فاقد تخفیف نقدی خرید میباشند به
استثناء موارد ذکر شده در ستون" توضیحات مال ".
بدینوسیله به بانک ملی ایران حق و اختیار و همچنین وکالت بالعزل میدهم/
میدهیم که در صورت عدم انجام تعهدات توسط اینجانب/اینجانبان به شرح
مندرج در برگ شرایط مزایده ،سپرده تودیعی شرکت در مزایده را که معادل  5درصد
قیمت پایه مزایده به  0110317323009به نام " کارپردازی بانک ملی اداره امورشعب
استان آذربایجان شرقی واریز نموده ام /نموده ایم را بدون تشریفات و به نفع خود
ضبط و برداشت نماید و چنانچه از جهت عدم انجام تعهد خسارتی به بانک وارد
ً
آید راسا از عهده جبران خسارت وارده برآیم /برآییم وتشخیص و اعالم بانک در این
خصوص معتبر خواهد بود و اینجانب/اینجانبان حق هرگونه ایراد و اعتراض را از
خود سلب و اسقاط مینمایم /مینماییم.

نوع تصرف

توضیحات
(فروش با وضعیت موجود)

کد
شعبه

شماره
پرونده

نشانی

نوع کاربری

1484

131,000,000,000

قطعه 1-6/2

متصرف دارد

جانشنی

1

4501

9444000001

آذربايجان شرقی،تبریز،شهرك سرمایهگذاری خارجی قطعه 1-2/6

صنعتی(تولیدی)

5000

52,220,000,000

 211فرعی از  28فرعی از  523اصلی و غيره

متصرف دارد

قطعات 16و  17از پالک  15/33طی قراردا شماره
 89882/11مور خ 1386/07/1386

2

4501

9044000016

آذربايجان شرقی،سراب،شهرك سراب خيابان صنعت ميدان صنعت خ سبالن 5

صنعتی(تولیدی)

3100

1108

388فرعی تفكيكی ازپالك376فرعی از 2
اصلی

متصرف دارد

جانشینی

3

4501

9544000059

آذربايجان شرقی،تبريز،تبريز جاده صوفيان شهرك سرمايه گذاری خارجی

صنعتی(تولیدی)

1230

871

18,274,000,000

متصرف دارد

پانزده سهم مشاع از نود و شش سهم عرصه
و اعیان

4

4564

9944000125

آذربايجان شرقی،تبريز،تبريز  -خيابان طالقانی  -كوچه نقافی  -روبروی سلمان بقال  -پالك 96

مسکونی

168

115

3,543,750,000

5534/1

جانشینی

5

4574

9844000110

آذربايجان شرقی،هريس،هريس -جاده تبريز به اهر -شهرك صتعتی بيلوردی-بلوار اصلی -خيابان صنعت  -8تقاطع صنعت
- 16قطعات  80012و  - 80013شركت نگين صفا

صنعتی(تولیدی)

5240

2232

96,610,760,000

قطعات 80012و 80013شهرک صنعتی
بیلوردی

متصرف دارد

6

4574

9644000075

آذربايجان شرقی،هريس،آذربايجان شرقی شهرك صنعتی بیلبوردی خ  24متری پايين تر از بازيافت الياف قطعه 200013

صنعتی(تولیدی)

2625

504

23,164,500,000

قرارداد شماره  11/17031مور خ  89/08/22و
ثبت در دفتر شهرک صنعتی  11/26976مور خ
94/10/20

متصرف دارد

جانشینی

7

4574

9644000076

آذربايجان شرقی،هريس،كيلومتر  60جاده تبريز  -اهر-شهرك صتعتی بیلبوردی-قطعه 30003

صنعتی(تولیدی)

2076

500

29,000,000,000

11/25820

متصرف دارد

جانشینی

8

4579

9944000123

آذربايجان شرقی،تبريز ،تبريز  -جاده اهر  -شهرك صتعتی بیلبوردی  -انتهای خيابان صنعت  - 2قطعه 210011

صنعتی(تولیدی)

3125

1202

44,545,160,000

5/861

متصرف دارد

جانشینی

9

4621

9044000046

آذربايجان شرقی،هشترود،هشترود خيابان شهيد قدوسی كوچه بهار كوچه شرقی پارك  -اول فرعی غربی

مسکونی

115

102

2,563,000,000

161/2188

متصرف دارد

-

10

4621

9044000045

آذربايجان شرقی،هشترود،هشترود خيابان شهيد رجائی روبروی مسجد وليعصر

مسکونی

264

230

8,532,000,000

161/1726

متصرف دارد

-

11

4621

44000133

آذربايجان شرقی،هشترود،هشترود  -محله سيد دره سی-خيابان پارك -گذر  4متری

مسکونی

91

52

1,150,000,000

161/3094

متصرف دارد

-

12

4621

9244000042

آذربايجان شرقی،هشترود،هشترود شهرك چپينی قطعه  12از پالك  3فرعی از سنگ  137اصلی واقع در بخش  48تبريز-
شركت سبز پز

صنعتی(تولیدی)

2080

504

6,283,500,000

137/27

خالی

-

13

4621

9744000093

آذربايجان شرقی،هشترود،شهرك صتعتی پروفسور هشترودی خيابان اصلی ضلع شرقی سيلو.

صنعتی(تولیدی)

3893

1212

20,000,000,000

135/425

متصرف دارد

جانشینی

14

4638

9144000039

آذربايجان شرقی،آذرشهر،جاده گوگان آذرشهر روبروی روستای فيروز ساالر پايانه مسافربری گوگان

ساير

5940

1138

76,151,950,000

2/1749

خالی

-

15

4671

44000134

آذربايجان شرقی،سراب،سراب -روستای انگيز -منزل مسكونی آقای عمران بلوری  -پالك 59/174

مسکونی

0

80

657/781/250

174/59

متصرف دارد

شصت ممیز چهارده صدم سهم مشاع از نودو
شش سهم از اعیان

16

4671

44000135

آذربايجان شرقی،سراب،سراب -روستای اغميون منزل مسكونی آقای مختار صمد خانی پالك 179/27

مسکونی

189

38

523,956,750

27/179

متصرف دارد

بیست و چهار ممیز دوازده صدم مشاع از نودو
شش سهم عرصه و اعیان

17

4671

44000137

آذربايجان شرقی،سراب،سراب چهارصد دستگاه خيابان امام جنب سينما  -مدرسه غير انتفاعی كاوش

ساير

2626

2887

27,296,031,250

3451/383

متصرف دارد

هجده ممیز بیست و یک سهم مشاع از نودو
شش سهم

18

4673

9744000091

آذربايجان شرقی،سراب،مهربان قريه شاه بالغی كارخانه گچ

صنعتی(تولیدی)

57000

1933

131,838,503,000

261.24

خالی

با ماشین آالت در محل

19

4691

9744000097

آذربايجان شرقی،اهر،كيلومتر  2جاده اهر به تبريز  -شهرك صنعتی اهر -بلوك  - 1/36قطعه 2

صنعتی(تولیدی)

3010

1151

43,600,000,000

36/1/2

متصرف دارد

جانشینی

20

4692

9944000130

آذربايجان شرقی،اهر،اهر -راسته مسجد سفيد  -انتهای كوچه اعرجی

مسکونی

475

1013

12,390,000,000

779/1

متصرف دارد

پنجاه و نه سهم مشاع از صد و نودو دو سهم
عرصه و اعيان

21

4715

44000136

آذربايجان شرقی،كليبر،كليبر خيابان امام راسته بازار

مسکونی

148

112

2,200,000,000

24/314

متصرف دارد

سه دانگ مشاع از شش دانگ

22

4715

9944000127

آذربايجان شرقی،كليبر،كليبر-خداآفرين-روستای محمودآباد قلی بيگلو ( بگلو )

مسکونی

541

107

4,110,000,000

160/36

متصرف دارد

-

23

4715

9944000128

آذربايجانشرقی،كليبر،كليبر-خداآفرين-روستایمحمود آبادقلیبيگلو(بگلو)

مسکونی

429

51

2,502,000,000

160/102

متصرف دارد

-

24

4731

9744000107

آذربايجان شرقی،شبستر،شبستر-ابتدای جاده شند آباد -شهرك صتعتی شبستر -بلوار صنعت -4بلوار واليت -خ صنعت
يك  -قطعه 59

صنعتی(تولیدی)

1500

820

38,760,000,000

11-75618/200

متصرف دارد

جانشینی

25

4731

9744000092

آذربايجان شرقی،شبستر،شبستر  -شهرك صتعتی شبستر -قطعات  189الی 193

صنعتی(تولیدی)

14087

3854

150,636,260,000

11/11332

متصرف دارد

جانشینی

26

4731

9544000053

آذربايجان شرقی،شبستر،شبستر -شهرك صتعتی شند اباد -قطعات  56و 54 ، 55

صنعتی(تولیدی)

4500

1316

71,630,000,000

11-64334/200

متصرف دارد

جانشینی

27

4817

9744000102

آذربايجان شرقی،ميانه،ميانه -خيابان شهيد بهشتی -جنب مسجد امام حسن -كوچه شهيد كاظم خانی-اولين بن بست
سمت چپ

مسکونی

287

180

8,400,000,000

2333/7

متصرف دارد

-

28

5011

9344000027

آذربايجان شرقی،مرند،مرند -شهرك صتعتی مرند  -خيابان سوم-سمت چپ-قطعه62

صنعتی(تولیدی)

700

365

14,300,000,000

1/1913

متصرف دارد

جانشینی

29

5011

44000132

آذربايجان شرقی،مرند،مرند محله ميدان مادر كوچه شهيد مير نجف حسينی خيابان تختي پالك طبقه همكف

تجاری,مسکونی

116

376

25,420,000,000

1468/11/18

متصرف دارد

-

30

5022

9644000079

آذربايجان شرقی،مرند،مرند روستای گله بان  -منزل مسكونی آقای جواد قوجا زاده پالك 673/28

مسکونی

832

72

1,100,000,000

28/673

متصرف دارد

-

31

5041

9944000129

آذربايجان شرقی،بناب،بناب  -شهرك وليعصر ( ساری داغ )  -ساختمان های مهرآباد  -بلوك سه  -طبقه دوم غربی  -واحد 29

مسکونی

0.00

85

2,600,000,000

8/3787

متصرف دارد

آپارتمان

32

5046

9844000121

آذربايجان شرقی،بناب،بناب -روستای آلقو -خيابان شهيد رجايی كوچه نويدی -منزل مسكونی آقای قربان رضازاده آلقو

مسکونی

195

70

2,575,000,000

32/602

متصرف دارد

-

33

5285

9644000078

آذربايجان شرقی،ملكان،ملكان -ناحيه صتعتی تپه اسماعيل قطعه 44

صنعتی(تولیدی)

2887

1870

65,552,085,000

203/53

متصرف دارد

-

34

تبریز چایکنار بازار بزرگ صاحب االمر بازار مسگران

تجاری

0

239

42,750,000,000

مغازه های شماره104و103و102و101و26
و27و28و 29و واحد تجاری 56

خالی

 159متر مربع همکف و 80متر مربع زیر زمین-
سند مبایعه نامه

35

کلیبر محله یعثوبی

مسکونی

246

210

13,854,000,000

24.3227

متصرفدار

ششدانگ

36

تبریز خیابان فلسطین روبروی سایپا درخشی پالک 286

تجاری

446

414

126,622,800,000

2/2294

خالی

ششدنگ

37

مرند خیابان جلفا بلوار شهید باکرب روبروی اداره دارایی ده متری ازادگان کوچه باکری

مسکونی

200

246

14,875,000,000

3245/162

متصرفدار

سه و نیم دانگ مشاع

عرصه اعیان

قیمت پایه
مزایده

پالک ثبتی

صاحبامتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرستاستان آذربایجانشرقی :وحیدهحاجیمحمدیاری

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

www.daneshpayam.ir

جانشین بسیج رسانه آذربایجان شرقی
اعالم کرد :آیین اختتامیه پنجمین جشنواره
رسانهای ابوذر استان ساعت  ۱۵:۳۰چهارشنبه
( ۱۳بهمن) ،در محل تاالر پتروشیمی تبریز
برگزار میشود.
به گزارش جامجم ،جواد بیرامزاده در جمع
خبرنگاران افزود :اختتامیه پنجمین جشنواره
ابوذر آذربایجان شرقی با حضور مسئوالن ارشد
استانی و فعاالن رسانه ،برگزار و از صاحبان آثار
منتخب تجلیل میشود.
وی اضافه کرد :جشنواره رسانهای ابوذر
آذربایجان شرقی در  ۱۰قالب و هشت محور
کلید خورد و طی مدت فراخوان با توجه به
محدودیت پذیرش  ۵اثر از هر شرکت کننده،
حدود  ۱۰۰فعال رسانهای از رسانههای مکتوب
و برخط استان نزدیک  ۴۰۰اثر به دبیرخانه
جشنواره ابوذر ارسال کردند.
جانشین بسیج رسانه آذربایجان شرقی با
اشاره به اینکه انتخاب و داوری آثار در ۲
مرحله توسط هیات انتخاب و هیات داوران
انجام شد ،گفت :هیات داوران  ۱۳اثر برتر و ۱۵
اثر شایسته تقدیر را از بین مجموع آثار ارسالی
برگزیدند.
بیرام زاده با تشکر از خبرنگاران و فعاالن
رسانهای مشارکت کننده در این جشنواره،
متذکر شد :بدیهی است طبق روال مرسوم
جشنوارهها ،اسامی برگزیدگان پیش از مراسم
اختتامیه اعالم نخواهد شد.

www.jamejamdaily.ir

امام خمینی

(ره)

دوشنبه  11بهمن  1400شماره 6144

بی توجهی بیمهها به پرداخت هزینههای پزشکی

دیدار اعضای هیات مدیره
شهرک صنعتی شهید سلیمی با
رئیس سازمان صمت

اختتامیه جشنواره رسانهای
ابوذر آذربایجان شرقی  ۱۳بهمن
برگزار میشود

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی041-35579285 -9:

رئیس سازمان نظام پزشکی تبریز:

خبر

اعضای هیات مدیره شهرک صنعتی شهید
سلیمی با رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت آذربایجان شرقی دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی ،صابر
پرنیان  ،در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت
حمایت از فعالین اقتصادی ،صنعتگران
و تولید کنندگان استان ،گفت :بسیاری از
صاحبان صنایع شناخته شده و تاثیرگذار
کشور که دارای نشانهای تجاری معتبری
در حوزههای مختلف اعم از صنایع شیرینی
و شکالت و مواد غذایی  ،فوالد و بهداشتی ،
میباشند درشهرک صنعتی پرافتخار شهید
سلیمی فعالیت دارند و زمینه ساز توسعه
اقتصادی  ،رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار
استان بوده اند.
وی با تاکید بر اینکه تحقق رفع عملی موانع
تولید در رئوس برنامههای صمت استان است
 ،ادامه داد :بزرگمردانی چون مقیمی طالیهدار
صنعت استان بوده اند و همگی ما مسئولیت
خطیری در قبال حفظ و حراست از تالشهای
بزرگان صنعت آذربایجان شرقی داریم و
حمایت از اقدامات توسعهای تولیدکنندگان
و جذب سرمایه گذاران در اولویت برنامه
مسئوالن استانی است.
پرنیان در پایان تاکید کرد  :با پیگیری برنامههای
محوری وزارت صمت و مسئوالن استان عزم
جدی برای افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی
و تسریع در بازگشت واحدهای صنعتی تعطیل
و راکد به چرخه تولید داریم.
در ادامه این دیدار صمیمانه جمعی از اعضای
هیات مدیره شهرک صنعتی شهید سلیمی
با تبریک انتصاب پرنیان به عنوان رئیس
سازمان صمت استان و آرزوی موفقیت برای
وی و ضمن بیان دیدگاهها و نظرات خود ،بر
حمایت از صنعتگران  ،تولیدکنندگان و فعاالن
اقتصادی استان تاکید کردند.

از درد دلم ،به جز تو كى با خبر است؟
يا با من ديوانه كه در بام و در است؟
طغيان درون را به كه بتوان ــم گفت؟
فرياد نهان را به دل كى اثر است؟

رئیس سازمان نظام پزشکی تبریز و شورای هماهنگی آذربایجان
شرقی گفت :شانه خالی کردن سازمانهای بیمه از پرداخت
هزینهها یکی از معضالتی است که موجب شده هزینههای درمان
در کشور افزایش یابد.
به گزارش جامجم ،علیرضا صادقپور در گفتگو با خبرنگاران اظهار
کرد :وقتی مطرح میشود تعرفههای پزشکی واقعی نیست منظور
از این موضوع پرداخت هزینهها از جیب بیمار نمیباشد بلکه
باید بیمهها هزینهها را متقبل شوند ولی متاسفانه در کشور
ما سازمانهای بیمهگر درصد کمتری پرداخت میکنند و هزینه
بیشتر از جیب بیمه شونده پرداخت میشود.

وی با بیان اینکه رابطه بین پزشک و بیمار رابطه مقدس و مهمی
است ،افزود :اعتماد بین پزشک و بیمار بسیار حائز اهمیت است
و نباید بگذاریم این اعتماد از بین برود.
صادق پور با تاکید بر اینکه خدشهدار شدن اعتماد مردم به
جامعه پزشکی بزرگترین چالش سالمت کشور است ،ادامه داد:
متاسفانه در سالهای گذشته شاهد برخی جوسازیها و حاشیه
سازی علیه جامعه پزشکی در کشور هستیم که موجب خدشهدار
شدن اعتماد بین مردم و پزشکان شده است.
وی با بیان اینکه رسانهها نقش بسیار مهمی در آگاهسازی و
اطالع رسانی در جامعه ایفا میکنند ،تاکید کرد :ضروری است با

استفاده از ظرفیت رسانهها ذهنیتهای منفی را از بین برده و
اعتماد بین مردم و جامعه پزشکی را افزایش دهیم.
رئیس سازمان نظام پزشکی تبریز با اشاره به دریافتی پزشکان از
بیماران ،گفت :تعرفههای پزشکی مصوبه هیات دولت است و
هرگونه دریافت خارج از این مصوبه غیرقانونی میباشد اگر بیماری
به صورت کتبی شکایت کند حتما رسیدگی میشود.
وی خاطر نشان کرد :در بیمارستانهای دولتی زیر مجموعه
دانشگاه علوم پزشکی ،سازمان تامین اجتماعی  ،سپاه و ارتش
جراحان و پزشکان بسیار حاذقی وجود دارند که بر اساس
تعرفههای قانونی فعالیت میکنند.

دکتر صادق پور گفت :اینکه برخی پزشکان زیرمیزی دریافت
میکنند غیرقابل انکار است درصد بسیار اندکی از  ۱۰هزار عضو
جامعه پزشکی عضو این سازمان تخلف انجام میدهند که در
صورت شکایت مردمی رسیدگی و به تعزیرات معرفی میشوند.
رئیس سازمان نظام پزشکی تبریز و شورای هماهنگی استان
در خصوص تجویزهای غیر منطقی دارو و خدمات پاراکلینیکی
گفت :برای جلوگیری از تجویزهای غیر منطقی پرونده الکترونیک
سالمت بسیار حائز اهمیت است که امیدواریم از این طریق
جلوی این تجویزهای غیرضروری گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکی تبریز  ۱۰هزار و ۴۰۰
عضو دارد ،گفت :فعاالن تمام رشتههای پزشکی به جز پرستاری
از شهرستانهای تبریز ،هشترود ،هریس ،بستان آباد و
چاراویماق زیر مجموعه سازمان نظام پزشکی تبریز هستند ،سایر
شهرستانها نیز نظام پزشکی مستقل دارند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی تبریز نیز در این جلسه
گفت :در  ۹ماهه امسال  ۲۳۰پرونده شکایت از پزشک به این
سازمان رسیده است که از این تعداد برای  ۱۴۵پرونده رای صادر
شده است .فریدون اشرفیان بناب افزود ۳۰ :درصد از پروندهها
منجر به محکومیت پزشکان و برای  ۶۰درصد نیز رای برائت صادر
شده است .وی خاطرنشان کرد :پروندههای شکایتی از پزشکان
در دادسرا ،هیات بدوی و هیات تجدیدنظر بررسی و رای صادر
میشود که در صورت اعتراض به رای صادر شده در شورای عالی
بررسی و رای نهایی صادر میشود.

رئیس سازمان صمت استان؛

سرپرست معاون اجتماعی دادگستری کل آذربایجانشرقی:

معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

ستاد تسهیل ویژه لوازم خانگی در
آذربایجانشرقی تشکیل میشود

تغییر کاربری اراضی کشاورزی تهدید جدی
برای امنیت غذایی است

افزایش سرعت واکسیناسیون افراد
پرخطر حیاتی است

رئیس سازمان صمت آذربایجانشرقی به توانمندیهای فنی و صنعتی استان
در تولید لوازم خانگی اشاره کرد و گفت :به منظور هم افزایی و استفاده بهینه از
ظرفیتهای موجود ،ستاد تسهیل ویژه لوازم خانگی در استان تشکیل میشود.
به گزارش جامجم ،صابر پرنیان در دیدار با اعضای انجمن لوازم خانگی استان،
با بیان اینکه سازمان صمت پرچمدار مطالبه گری خواهد بود ،افزود :تمام
تفاسیر از قانون باید به نفع تولید و توسعه واحدهای صنعتی باشد و هیچ واحد
تولیدی نباید به خاطر بروکراسیهای اداری دچار مشکل شود .وی با تاکید بر
ظرفیت باالی واحدهای صنعتی لوازم خانگی استان به عنوان قطب این حوزه در
کشور ،ادامه داد :ستاد تسهیل مختص لوازم خانگی به منظور پیگیری مشکالت
این بخش در تامین مواد اولیه ،نوسازی تجهیزات و ماشینآالت و تسهیالت
تشکیل خواهد شد .وی صنعت لوازم خانگی را صنعتی با ارزش افزوده باال اعالم
کرد و افزود :کیفیت لوازم خانگی تولیدی در استان بسیار مطلوب است و برای
صادرات به کشورهای همجوار و افزایش ظرفیت تولید زمینه خوبی در استان
فراهم است.
پرنیان با اشاره به توانمندیهای صنعتگران استان در بخش خصوصی ،گفت:
صنعت آذربایجان شرقی مختص بخش خصوصی است و این یک مزیت بسیار
خوبی برای این خطه از کشورمان است .وی تصریح کرد :در شبکه توزیع مواد
اولیه برای مصرف در خطوط تولید ،ایراداتی وجود دارد که با برنامه ریزی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت در صدد رفع آن هستیم .اعضای انجمن لوازم خانگی
استان خواستار حمایت جدی از فعاالن بخش لوازم خانگی که دارای ظرفیتهای
بسیار باالیی هستند ،شدند .اعضای انجمن همچنین ضمن اعالم آمادگی برای
همراهی با سیاستهای درست و برنامههای منطقی در راستای ارتقای جایگاه
صنایع لوازم خانگی استان در کشور ،توجه ویژه به صنایع فلزی و رستههای
وابسته به این عرصه را خواستار شدند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت :تغییر
غیرمجاز کاربریهای اراضی کشاورزی تهدید جدی و مهم برای امنیت غذایی است.
به گزارش جامجم ،احمد موقری در جلسه بررسی دالیل افزایش تصرف اراضی ملی در شهرستان
مرند ،بر لزوم نظارت سازمانها و مراجع واگذارکننده زمین در طر حهای ملی بر اجرا و تکمیل طرح،
تاکید و اضافه کرد :همه دستگاههای دولتی باید دغدغه پیشگیری از تغییر کاربری اراضی را داشته
باشند.
وی افزایش بهای زمین در شهرستان مرند را از جمله علل افزایش تصرفهای غیرمجاز عنوان کرد
و افزود :علت افزایش بهای زمین قرار داشتن شهرستان مرند در کریدور اصلی جادهای آذربایجان
شرقی ،دارایی و ثروت موجود در شهرستان و سوء استفاده برخی از سرمایه داران و مشارکت
مشاوران امالک است .موقری ادامه داد :برخی افراد زمینهای ملی را در قالب طر حهای ملی
اجاره میکنند و برای طرح خود وامهای بانکی میگیرند اما پس از دریافت وام ،اجرای طرح را ادامه
نمیدهند و رغبتی به تکمیل طرح ندارند که خود ناشی از عدم نظارت مراجع واگذارکننده زمین است.
در این نشست مقرر شد فرمانداری شهرستان مرند از طریق نظارت بر عملکرد ادارات دخیل در
موضوع ،نسبت به کنترل شرایط و جلوگیری از افزایش بی رویه تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری و
واگذاری انشعابات غیرمجاز اقدام کند.
همچنین مقرر شد تمام طر حهای واگذاری در حوزه شهرستان مرند توسط امور اراضی و منابع
طبیعی در  ۲۰سال گذشته از جهت رعایت مفاد طرح و سایر موضوعات وابسته و آخرین وضعیت
طرح و اقدامات ادارات موصوف در این رابطه بررسی و به دادگستری شهرستان مرند گزارش شود.
همچنین مقرر شد اداره منابع طبیعی آمار اراضی ملی خود در شهرستان مرند و اقدامات به عمل
آمده برای سنددار نمودن اراضی ،جلوگیری از تصرف اراضی ملی و تعداد پروندههای تشکیل شده
در حوزه قضایی مرند را با قید نتیجه آنها به دادگستری شهرستان مرند اعالم کند و اداره صنعت،
معدن و تجارت شهرستان تبریز نیز ترتیبات الزم برای اتصال اتحادیه امالک شهرستان مرند به
سامانه ایران امالک را برای تنظیم قولنامهها در آن سامانه به عمل آورد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به راهبردهای کاهش خطر ابتال به
کرونا ،گفت:سرعت واکسیناسیون به خصوص افراد پرخطر شامل سالمندان،
زنان باردار ،افراد با بیماری زمینهای تسریع شود تا ابتال کرونا و فوت ناشی از آن
کمتر شود ،بر این اساس مراجعه برای دریافت واکسن از طرف مردم حیاتی است.
حسین حقایی اظهار کرد :برای گذر از پیک ششم در کشور استفاده از ماسک
با کیفیت در فضای خارج از خانه و پرهیز از تجمعات از دیگر راهبردهای کاهش
ُ
ابتال به امیکرون است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در آذربایجان شرقی ،گفت :تعداد موارد
بستری کرونایی استان در  ۲۴ساعت گذشته  ۷۷نفر بوده و تعداد فوتی به چهار
نفر افزایش یافته است .حقایی با بیان اینکه کل موارد بستری بیماران کرونایی
در بیمارستانهای آذربایجان شرقی  ۲۵۸بیمار است ،گفت :کل موارد امیکرون
نیز در استان  ۱۳۴نفر بوده البته روزانه در دنیا حدود  ۱۲۵میلیون نفر به امیکرون
مبتال میشوند و حدود  ۶۵۰۰نفر روزانه در دنیا به علت ابتال به امیکرون فوت
میکنند .وی همچنین با اشاره به اینکه واکسیناسیون دانش آموزان  ۹-۱۲سال
از شنبه  ۹بهمن در کلیه مراکز واکسیناسیون آذربایجان شرقی آغاز میشود،
اعالم کرد :واکسنهای مورد تایید برای این گروه سنی سینوفارم و پاستوکووک
میباشد.
وی ادامه داد :مقدار تزریق و فاصله بین  ۲نوبت تزریق مشابه سایر گروههای
سنی است ،واکسن نوبت سوم هم در افراد باالی  ۱۸سال انجام میشود،
براساس مصوبه کمیته ملی واکسن کووید  ،۱۹تزریق واکسن برای افراد زیر ۱۸
سال فقط در  ۲نوبت انجام میشود و نیازی به دز سوم نیست .دریافت دز سوم
واکسن در افراد باالی  ۱۸سال آذربایجان شرقی به  ۳۱درصد رسید
معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین یادآور شد :دریافت دز سوم
واکسن در افراد باالی  ۱۸سال آذربایجان شرقی به  ۳۱درصد رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان:

قدمت  ۹هزار ساله آذربایجانشرقی اثبات شد
ث فرهنگی ،گــردشـگــری و
مــدیــرکــل م ـیــرا 
ن شــرقــی 'گفت:
صنای ع دسـتــی آذربــای ـجــا 
شهــای باستان شناسی
بر اســاس کــاوو 
یهــای تاریخی ان ـجــام شــده در
و الی ـ هن ـگــار 
منطقه لیالن شهرستان ملکان ،قدمت
این خطه به  ۹هزار سال قبل بر میگردد و
این یافته علمی و مهم تاریخی برای ایران و
منطقه غرب آسیا اهمیت خاصی دارد.
به گزارش جامجم ،احمد حمزهزاده افزود:
تــا پیش از ای ــن ،تــاریــخ باستانی منطقه
آذربــای ـجــان بــر اس ــاس یافتههای باستان
شناسی در منطقه خداآفرین به  ۶هزار و ۵۰۰
ســال قبل بــاز میگشت که با بررسیهای
علمی و کاووشهای جدید در «لیالن» به
این مبداء تاریخ  ۲هزار و  ۵۰۰سال افزوده
شد.
نک ــه گمانه
ح ـمــزه زاده ب ــا اش ـ ــاره ب ــه ایـ ـ 

الیهنگاری و  ۱۳گمانه تعیین عرصه و حریم
در بخش «لیالن» شهرستان ملکان ،ایجاد
و مــورد کــاوش قــرار گرفت که نتایج جالب
توجهی و ارزشمندی را به همراه داشــت،
اضافه کرد :گمانههای الیهنگاری نشان داد
که استقرار بشر در این محوطه از آغاز دوران
نوسنگی با سفال در حدود  ۶هزار و  ۸۰۰تا
هزار و  ۷۰۰پیش از میالد ،آغاز ده و به مدت
حدود هزار سال از پنچ هزار و  ۸۰۰تا پنج هزار
و  ۷۰۰پیش از میالد ادامه یافته است.وی
ادامه داد :کاووشهای تپه «لیالن» روشن
ک ــرد کــه ای ــن مـحــوطــه بــه ه ـمــراه محوطه
همجوار آن یعنی «تپه چمن» ،قدیمیترین
روستاهای نوسنگی آذربایجان هستند؛ تپه
لیالن یک روستای بسیار بزرگی به وسعت
حدود  ۴هکتار را شامل میشود که دارای
 ۹متر نهشته و آ ث ــار فرهنگی متعلق به

دوره نوسنگی اســت و از ایــن حیث این
محوطه را در زمره شاخص ترین و بزرگترین
روستاهای آغازین نوسنگی غــرب آسیا و
شمال غرب ایران قرار میدهد.
حمزه زاده ی ــادآور شــد :با توجه به
قدمت آ ثــار تحتانی ،محوطه تپه
ل ـیــان و تـپــه چـمــن را م ـ یتــوان
قدیمیترینروستاهاینوسنگی
با سفال در شمال غرب ایران به
ک ــه
آورد
ش ـ ـمـ ــار
ایـ ـ ــن
ب ـ ـ ــه

فاصله  ۷۰۰متری از یکدیگر شکل گرفته
اند و با توجه به بررسیهای سطحی در تپه
چمن و کــاوش در تپه لیالن میتوان این
گونه احتمال داد که ابتدا جوامع نوسنگی
ایــن دشــت در حــوالــی هفت هــزار
سـ ــال پ ـیــش از مــی ــاد در تپه
چمن مستقر شده اند و پس
از حـ ــدود  ۳۰۰سـ ــال اس ـت ـقــرار
ای ــن مـحــوطــه ت ــرک ش ــده و در
تپه لیالن سکونت به
م ـ ـ ـ ــدت ی ــک
ه ـ ــزار ســال
ادام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
یـ ــاف ـ ـتـ ــه
است.

مدیرکل مـیــراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گــردشـگــری آذربــایـجــان شــرقــی ،توجه به
شهــای بــاسـتــان شناسی را
مــوضــوع کــاو 
از جمله رویـکــردهــای مهم ایــن مجموعه
بیان و اضافه کرد :در این زمینه هماهنگی
ث فرهنگی
الزم و کافی با پژوهشگاه میرا 
و گردشگری کشور بــه انـجــام مـیرســد که
برنامههای جدید و جامعی در ایــن رابطه
تعریف و تدوین شود.
حمزه زاده ،حفاظت و حراست از میراث
فرهنگی و تاریخی را جزو رسالتهای اصلی
و مهم اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری آذربایجان شرقی بیان
ک ــرد و گـفــت :در ای ــن راس ـتــا تشکلهای
ثبــانــان افـتـخــاری
مــردمــی در قــالــب م ـیــرا 
شهــای مختلف
در سطح شهرها و بـخـ 
اســت ــان ،ای ـجــاد و ف ـعــال ش ــده ان ــد کــه در

حقیقت ایــن تشکلها به عنوان بــازوان
اصلی و محوری سازمان عمل میکنند.وی
با تاکید بر نقش مهم رسانههای گروهی
و جامعه خبری در حراست و میراث داری
حوزه فرهنگ و تاریخ ،یــادآوری کرد :بدون
تردید خبرنگاران بهترین رابـطــان میراث
فرهنگی میتوانند عمل کنند که در این
راستا از ســوی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری به این فعاالن
حــوزه خبر و رسانه کــارت میراثبانی اعطا
میشود .شهر «لیالن» ،جنوبیترین شهر
آذربایجان شرقی و مرکز اداری بخش لیالن
از تــوابــع شهرستان ملکان اســت کــه در
ب شرق ملکان،
فاصله  ۲۰کیلومتری جنو 
ب غــرب تبریز و ۶۷۸
 ۱۶۳کیلومتری جنو 
کیلومتری شمالغرب تهران واقــع شده
است.

