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بیشتربخوانید

شهردار خبر داد؛

احداث مجموعه بزرگ خدماتی و فرهنگی در هشترود
ویژه ها

مدیرعامل موسسه فرهنگی
نابینایان بصیر مطر ح کرد؛
4

 4اثر نفیس به عتبات
عالیات اهدا شد؛

معاون هماهنگی امور
عمرانی استاندار خبر داد؛

واگذاری انشعاب به
ساختوسازهای
غیرمجاز  ،ممنوع

افتخاری دیگر از
«حاج حسین
افتخاری»

4

اشتغالومناسبسازی
شــهری؛ دغدغــه اصلــی
نابینایان
4

همزمان با اربعین حسینی؛

آزادی  40زندانی توسط یک
هیئت عزاداری در تبریز
4

آ گهــی مزایــده امــاک و
امــوال مــازاد بانــک ملــی
ایران99/3
3و2

4

جناب آقای دکتر ساسان فرشی حق رو

مدیرکل محترم استاندارد استان آذربایجان شرقی
افتخارآفرینی واحدهای تولیدی استان آذربایجان شرقی و انتخاب  ۶واحد
نمونه ملی استاندارد برای نخستین بار از صنایع تولیدی استان از بین 20
واحد استاندارد در سطح کشور ،مایه بسی مباهات و افتخار صنعت استان
میباشد .ضمن تبریک به واحدهای تولیدی منتخب از زحمات و تالشهای
جنابعالی و همکاران محترمتان در جهت تعالی صنایع استان قدردانی
مینمایم.

گروه صنعتی سینور پویا (حاجیزاده)

جناب آقای دکتر ساسان فرشی حق رو

مدیرکل محترم استاندارد استان آذربایجان شرقی
افتخارآفرینی واحدهای تولیدی استان آذربایجان شرقی و انتخاب  ۶واحد
نمونه ملی استاندارد برای نخستین بار از صنایع تولیدی استان از بین  20واحد
استاندارد در سطح کشور ،مایه بسی مباهات و افتخار صنعت استان میباشد.
ضمن تبریک به واحدهای تولیدی منتخب از زحمات و تالشهای جنابعالی و
همکاران محترمتان در جهت تعالی صنایع استان قدردانی مینماییم.

صنایع غذایی محمدپور (محصوالت الالیی)

جناب آقای دکتر ساسان فرشی حق رو
مدیرکل محترم استاندارد استان آذربایجان شرقی
افتخارآفرینی واحدهای تولیدی استان آذربایجان
شرقی و انتخاب  ۶واحد نمونه ملی استاندارد برای
نخستین بار از صنایع تولیدی استان از بین  20واحد
استاندارد در سطح کشور ،مایه بسی مباهات و
افتخار صنعت استان میباشد.
ضمن تبریک به واحدهای تولیدی منتخب از
زحمات و تالشهای جنابعالی و همکاران
محترمتاندر جهتتعالیصنایعاستان
قدردانیمینماییم.

مجتمع صنایع غذایی
تکناز آذربایجان

مجتمعصنایعغذاییشهالن

سرور ارجمند جناب آقای عادل غالمی
دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی
رئیس محترم اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت مادر همسر گرامیتان را
تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند تبارک و تعالی
برای آن مرحومه علو درجات و رحمت واسعه و برای شما
و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسالت داریم.
از طرف کارکنان بانک ملی استان آذربایجان شرقی

2

ضمیمه رایگان روزنامه در استان  آذربایجان شرقی

پنج شنبه 24مهر       1399شماره5781

آگهی مزایده امالک و اموال مازاد بانک ملی ایران 99/3
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1

در صورت خرید 10درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد ( .به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات )

2

مزایده اموال منقول صرف ٌا به صورت نقدی میباشد

3

امالک متصرفداربه صورت نقدی و یا اقساط (به روش اجاره به شرط تملیک )  ،با ارائه وکالتنامه به
فروش میرسد و بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه آن ندارد.

%9

دوساله

توضیحات

ردیف
با شرایط نقد

نحوه فروش با شرایط نقد و
اقساط

بانک ملی ایران در نظر دارد ،تعدادی از اموال مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir :
( مزایده ← مزایده دستگا ه اجرایی ← مزایده گر( مزایده شماره  2099001325000003مربوط به اموال غیر منقول  ،بر مبنای قیمت پایه مزایده ،با وضعیت
موجود و به صورت نقدی ،نقد و اقساط ،متصرفدار و غیر متصرفدار به فروش برساند .متقاضیان میتوانند ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتی فوق الذکر و مطالعه
ضوابط و مقررات مربوطه  ،از ساعت  10:00روز چهارشنبه مورخ  99/07/16لغایت ساعت  14:30روز سه شنبه مورخ  99/06/29پیشنهاد قیمت خود را همراه با
اوراق تکمیل شده مزایده حداکثر تا مهلت مقرر  ،از طریق سامانه ستاد  ،ثبت و بارگذار ی نموده و سواالت احتمالی خود را در زمینه اموال مورد مزایده  ،با اداره
امور استان آذربایجان شرقی ) دایره ساختمان  ،با شماره تلفن 041-35234089مطرح نمایند .
توضیحات :
 -1بانک ملی ایران در قبول یا رد پیشنهادات مختار است .
 -2پیشنهادات فاقد سپرده  ،کمتر از میزان مقرر ،مخدوش  ،مبهم و مشروط  ،مردود میباشد.
 -3رعایت کلیه موارد مندرج در شرایط مزایده الزامی است.
 -4متقاضیان جهت شرکت در مزایده میبایست پس از مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق الذکر و 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 (041-35231362دایره کارپردازی) تماس
حاصل نمایند .
 -5سپرده ( ودیعه ) شرکت در مزایده معادل  % 5قیمت پایه مزایده است که متقاضیان میبایست به یکی از دو روش پرداختی تصریح شده در سامانه ستاد  ،از
طریق درگاه سامانه و یا وجه مورد نظر را به حساب شماره  0110317323009به نام بانک ملی اداره امور شعب آذربایجان شرقی (خرید و فروش دارایی) واریز

و تصویر رسید پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند.
 -6کلیه پاکتهای حاوی پیشنهادات متقاضیان راس ساعت  10:00صبح روز دوشنبه مورخ 99/07/30به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد بازگشایی و از
طریق آدرس الکترونیکی به اطالع متقاضیان خواهد رسید.
 -7در خصوص امالک متصرف دار  ،به برنده مزایده وکالتنامه کاری جهت انجام امور قانونی اعطاء گشته و کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعالم در ارتباط
با نقل و انتقال  ،تنظیم وکالتنامه و سایر موارد برعهده خریدار می باشد.
 -8با توجه به اعالن قبلی بانک مبنی بر متصرفدار بودن یا تخلیه امالک  ،بانک از پذیرفتن هر گونه اعتراض از متقاضیان  ،معذور میباشد.
 -9در امالک سرقفلی  ،رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربری برعهده خریدار میباشد.
 -10در خصوص امالکی که به صورت نقد و اقساط به فروش میرسد  ،قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد و در امالک سرقفلی یا حق کسب و پیشه  ،قرارداد
به صورت صلح حقوق اقساطی خواهد بود که به دو روش ذیل صورت می پذیرد:
الف  -انعقاد قرارداد عادی صلح حقوق اقساطی ( بدون نیاز به ارائه وثیقه )
ب  -عقد صلح اقساط به صورت رسمی با اخذ وثیقه مورد پذیرش بانک به میزان مانده بخش اقساطی ثمن معامله و سود متعلقه آن .
 -11هزینه آگهی و کارشناسی برعهده خریدار بوده و هزینه های مذکور میبایست براساس اعالم نظر بانک پیش ازانعقاد قرارداد نقداً در وجه بانک واریز گردد .
 -12متقاضیان خرید امالک با شرایط اجاره به شرط تملیک  ،میبایست در برگه های شرایط شرکت در مزایده که از طریق سامانه ستاد خریداری میگردد .
صراحت ًا اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر براساس جدول ذیل نمایند.
 -13درصورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران  ،یکسان باشد  ،اولویت فروش با خرید نقدی است .
 -14نحوه فروش اموال مازاد بانک به شرح ذیل اعالم میگردد :

%15

سه ساله

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی

آدرس

کاربری

متراژعرصه

متراژ اعیانی

قیمت پایه مزایده

پالک ثبتی

وضعیت
ملک

توضیحات (فروش با وضعیت موجود)

1

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

347

71,657,600,000

 32052فرعی از یک اصلی

خالی

طبقه  8جنوبی -دارای انباری و پارکینگ

2

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

284

60,110,400,000

 32053فرعی از یک اصلی

خالی

طبقه  9شمالی -دارای انباری و پارکینگ

3

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

343

71,724,800,000

 32054فرعی از یک اصلی

خالی

طبقه  9جنوبی -دارای انباری و پارکینگ

4

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

284

61,723,200,000

 32055فرعی از یک اصلی

خالی

طبقه  11شمالی -دارای انباری و پارکینگ

5

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

284

55,173,160,000

 32042فرعی از یک اصلی

خالی

طبقه یک شمالی -دارای انباری و پارکینگ

6

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

343

68,018,126,400

 32045فرعی از یک اصلی

متصرفدار

طبقه  3جنوبی -دارای انباری و پارکینگ

7

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

284

56,129,920,000

 32043فرعی از یک اصلی

خالی

طبقه  2شمالی -دارای انباری و پارکینگ

8

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

343

71,100,680,000

 32050فرعی از یک اصلی

خالی

طبقه  6جنوبی -دارای انباری و پارکینگ

9

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

284

57,086,680,000

 32046فرعی از یک اصلی

متصرفدار

طبقه  3شمالی  -دارای انباری و پارکینگ

10

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

289

62,307,840,000

 32051فرعی از یک اصلی

خالی

طبقه  8شمالی -دارای انباری و پارکینگ

11

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

347

70,826,246,400

 32048فرعی از یک اصلی

خالی

طبقه  5جنوبی -دارای انباری و پارکینگ

12

تبریز -خیابان راه آهن -کوی قدس -کوچه  8متری دوم -پالک  -60ساختمان دنیز -طبقه دوم

مسکونی

0

131

12,039,081,600

 793فرعی 85

متصرفدار

ششدانگ

13

گوگان -روبروی روستای فیروز ساالر پایانه مسافربری گوگان

پایانه
مسافربری

5940

1441

71,037,120,000

پالک ثبتی 1749فرعی تفکیکی از دو
مجزی شده از دو اصلی مفروزی مجزا
شده از  535قطعه یک بخش  38تبریز

خالی

516متر مربع سالن مسافربری در دو طبقه دوبلکس و  168متر مربع انباری و
کارواش و نگهبانی و سرویس های بهداشتی و نمازخانه و 850متر مربع شامل
 19باب مغازه خدماتی و  225متر مربع سکوی سوارکردن مسافر و دارای
امتیاز برق و گاز و آب(ششدانگ

14

تبریز چایکنار بازار بزرگ صاحب االمر بازار مسگران

تجاری

0

239

35,058,912,000

مغازه های شماره
104و103و102و101و26و27و28و29
و واحد تجاری 56

خالی

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

15

مرند -روستای گله بان بخش  15تبریز

مسکونی

832

90

1,008,000,000

پالک ثبتی  673فرعی از  28اصلی بخش
15تبریز

متصرفدار

ششدانگ

16

مرند -خ قیام -مابین پل المهدی و پل قیام  -کوچه شهید اردبیلچی

مسکونی

180

240

8,400,000,000

447اصلی بخش  15تبریز

متصرفدار

ششدانگ شامل یک ساختمان مسکونی دو طبقه به مساحت  240متر مربع

17

مرند کشکسرای جاده ترانزیت خیابان با هنر پالک 27

مسکونی

480

150

2,352,000,000

1225فرعی از  34اصلی

متصرفدار

سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ

18

مرند -خیابان جلفا روبروی اداره دارایی ده متری آزادگان  2پالک 55

مسکونی

200

246

6,272,000,000

58فرعی از  3345اصلی

متصرفدار

سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ

19

مرند  -دیزج علیا کوچه شهید حاجی پور

مسکونی

272

230

2,128,000,000

4/121و4/2272

متصرفدار

دو پالک ثبتی بطور همزمان بفروش میرسد

20

مرند  -خ بهشتی نرسیده به مدرسه پیش ساخته

مسکونی

325

346

2,863,840,000

 1605/55/56بخش 15تبریز

متصرفدار

یک دانگ مشاعی از ششدانگ

21

مرند  -شهرک صنعتی خیابان نهم سمت راست قطعات 204و205و206و207

صنعتی

5400

1360

24,584,000,000

قطعات 204و205و206و 207واقع در
اراضی زنوز بخش 22تبریز

ردیف

جانشینی جهت انتفاع و بهره برداری -دارای سوله به متراژ  858متر مربع با
متصرفدار نود درصد پیشرفت فیزیکی -ساختمان اداری خدماتی در دو طبقه به متراژ
 435متر مربع -ساختمان نگهبانی به متراژ  67متر مربع(*دارای توضیحات)

22

مرند -روستای اربطان

مسکونی

138

80

817,600,000

 46/400بخش  15تبریز

متصرفدار

دو دانگ مشاع از ششدانگ

23

اهر -شهرک صنعتی اهر قطعه  4از بلوک  35شهرک

صنعتی

2030

432

6,216,000,000

 568/598فرعی از  47اصلی قطعه  4از
بلوک 35

متصرفدار

بدون محوطه سازی و کف محوطه خاکی -کارخانه سنگ سابی

24

اهر -چلب ورودی آخر کوچه رضوان -رضوان  3فرعی یک پالک 31

مسکونی

80

70

1,792,000,000

 100فرعی از  940اصلی مفروز و مجزی
از 13

متصرفدار

ششدانگ

25

اهر -جاده ورزقان کوچه پردیس 8

مسکونی

225

209

1,652,000,000

4فرعی از  5254اصلی

متصرفدار

یک سهم مشاع از چهار سهم عرصه و اعیان شامل 60متر مربع زیرزمین و
 137متر مربع همکف و خرپشته

ادامه در صفحه 3

ضمیمه رایگان روزنامه در استان  آذربایجان شرقی
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3

آدرس

کاربری

متراژعرصه

متراژ اعیانی

قیمت پایه مزایده

پالک ثبتی

وضعیت
ملک

توضیحات (فروش با وضعیت موجود)

26

اهر شهرک شیخ شهاب الدین-سمت جنوب شرقی پارک آتاالر ساختمان گلسار -طبقه چهارم
شرقی

مسکونی

0

85

1,736,000,000

2659فرعی از  127اصلی مفروز و مجزی
از  1382قطعه 8

متصرفدار

پنج و نیم دانگ مشاع از ششدانگ -دارای بالکن و انباری

27

عجب شیر روستای هروان

مرغداری

10819

1310

8,607,227,205

پالک ثبتی  293فرعی از  14اصلی بصورت مشاعی به مقدار  1822/5سهم
 293فرعی از  14اصلی و 294فرعی از
 14اصلی بخش ده مراغه و  293فرعی از متصرفدار مشاع از 5346سهم عرصه و اعیان می باشد  .قسمتی از اعیانی ملک با پالک
ثبتی  293فرعی از  14اصلی بصورت مشترک می باشد و تفکیک نشده است.
 14اصلی بخش ده مراغه

28

میانه -خیابان شهید بهشتی جنب مسجد امام حسن کوچه شهید کاظم خانی اولین بن بست
سمت چپ

مسکونی

287

205

2,576,000,000

پالک  7فرعی از  2فرعی از  2333اصلی
بخش  37تبریز

29

کلیبر -ورودی جاده اهر کلیبر  -محله یعثوبی

مسکونی

246

210

7,280,000,000

ششدانگ  -ساختمان دو طبقه مسکونی دو نبش با ورودی های مجزا برای هر
 3227فرعی از  24اصلی مفروزی از 868
متصرفدار
طبقه
فرعی بخش  31تبریز

ردیف

ششدانگ

متصرفدار

30

هشترود -خیابان شهید رجائی روبروی مسجد حضرت ولیعصرنرسیده به کوچه ولیعصر کوچه 4
متری واحد چهارم از راست

مسکونی

264

230

3,808,000,000

1726فرعی از 161اصلی مفروزی از 69
بخش 48تبریز

متصرفدار

ششدانگ همکف به مساحت  186متر مربع و زیر زمین به مساحت  44متر
مربع

31

هشترود  -خیابان شهید قدوسی کوچه بهار -کوچه شرقی پارک اول فرعی غربی

مسکونی

115

102

1,008,000,000

 2188فرعی از  161اصلی بخش48
تبریز

متصرفدار

ششدانگ

32

هشترود -خیابان امام خمینی روبروی بانک سپه کوچه مینو پشت دبستان سابق سمیه

مسکونی

215

220

3,147,429,600

 1418فرعی از  161اصلی

متصرفدار

ششدانگ

33

هشترود -کیلومتر  10جاده هشترود -مراغه شهرک صنعتی فجر

صنعتی

1436

834

8,000,496,000

37ا فرعی از  137اصلی مفروز و مجزی
شده از سه فرعی از اصلی مزکور قطعه 15
تفکیکی واقع در بخش  48تبریز

خالی

دارای ماشین آالت صنعتی تولید آلومنیوم

34

هشترود -شهرک صنعتی چپنی مجتمع صنعتی فجر

صنعتی

2080

504

3,920,000,000

 27فرعی از  137اصلی مفروزی  3قطعه
 12بخش 48

خالی

دارای سالن سوله با پوشش سقف خرپا بصورت نیمه تمام بدون درب و پنجره
و فاقد نازک کاری به ارتفاع  8متر و بمساحت  504متر مربع

35

مهربان سراب -قریه شاهبالغی

کارخانه

57000

2293

62,122,487,952

 261فرعی از  24اصلی بخش 42

خالی

کارخانه گچ  -دارای ماشین آالت می باشد

36

تبریز خیابان آذربایجان نرسیده به فلکه بهار کوچه شهید صادقی پالک 151

مسکونی

0

94

4,423,798,400

 342فرعی از  4923اصلی

متصرفدار

62سهم مشاع از  96سهم (اپارتمان)عرصه و اعیان

37

خسروشاه -دهستان تازه کند روستای بارانلومحله بازار یولی کوچه توت دیبی کوچه اول

مسکونی

581

150

1,429,073,334

پالک ثبتی  671فرعی از 2052اصلی
واقع در بارانلو بخش  10تبریز

متصرفدار

2/5دانگ مشاع از ششدانگ

38

تبریز خیابان فلسطین  -محل سابق بانک ملی شعبه فلسطین

تجاری

446

414

103,810,896,000

 2294فرعی تفکیکی از  2اصلی

خالی

 212متر همکف و  212متر مربع زیر زمین

39

کیلومتر  40جاده سراب-بستان آباد (اراضی روستای خاکی)

زراعی

16784

200

19,016,603,200

 262فرعی از  166اصلی واقع در بخش
 49ثبتی سراب

متصرفدار

 35.42سهم مشاع از  96سهم عرصه و اعیان -پمپ بنزین نیمه کاره

40

آذرشهر-خیابان شهید مدنی باالتر از نهر عمومی درق آباد -نرسیده به روستای ینگجه

مسکونی

1111

690

4,872,000,000

 1831فرعی از  15اصلی قطعه دوم
تفکیکی و مجزی شده از  747فرعی از
اصلی واقع در بخش 38

متصرفدار

41

تبریز -سردرود محله القندیس دربند زمزم کاشی 118

مسکونی

200

220

5,510,400,000

1245

متصرفدار

توضیحات  :برای امالک واقع در شهرک های صنعتی خریدار مستلزم قبول شرایط ذیل می باشد:
 -1امالک صنعتی واقع در شهرک های صنعتی که بصورت جانشینی می باشد :موضوع مزایده عبارتست ازحق استفاده از اعیانی احداثی و تأسیسات و مستحدثات در عرصه قطعه زمین بشماره پالک ثبتی .....واقع در بخش

..............واقع در شهرک صنعتی ………........که موضوع قرارداد  /دفترچه واگذاری شماره .............مورخ ................که بانک در محل مزبور جانشین شده است .

 -2در مورد محل های دارای متصرف بانک هیچگونه مسئولیتی در خصوص رفع تصرف و خلع ید و تخلیه و تحویل محل ندارد و موارد مذکور مباشرتا"بعهده برنده مزایده است (دراین مورد بانک به برنده مزایده وکالت خواهدداد).
 -3بانک بمدت  5سال ازتاریخ واگذاری حق فسخ واگذاری( در هر قالبی که واگذارکرده باشد) داراست.
 -4برنده مزایده تحت هیچ عنوان حق واگذاری مورد مزایده را به شخص دیگر ندارد و استفاده از محل صرفاً باید مباشرتا"توسط برنده مزایده صورت گیرد.

 -5واگذاری در قالب عقد اجاره بشرط تملیک خواهد بود که شرائط شکلی و ماهوی آنرا بانک تعیین می نمایدو برنده مزایده حق درخواست تغییر مفاد و مندرجات آنرا ندارد .
 -6واگذاری محل به برنده مزایده منوط به توافق کتبی شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجانشرقی بوده و در صورتیکه شرکت شهرکهای صنعتی با واگذاری محل به برنده مزایده موافق نباشد  ،واگذاری منتفی بوده و برنده
مزایده حق هرگونه ادعایی علیه بانک اعم از کیفری  ،حقوقی  ،مطالبه خسارت  ،مطالبه وجوه پرداختی بابت خرید اسناد مزایده و .....را از خود سلب و اسقاط نمود .
 -7بانک هیچگونه تعهد و تکلیفی در واگذاری عرصه و اعیانی و تأسیسات مورد مزایده و نیز جانشینی برنده مزایده قبل از تسویه حساب با بانک ندارد ،بلکه فقط در صورت عمل به تعهدات از سوی برنده مزایده براساس قرارداد
اجاره به شرط تملیک  ،بانک نامبرده را جهت جانشینی(بصورت عادی) به شرکت شهرکهای صنعتی معرفی خواهد نمود که قبول آن هم منوط به موافقت شرکت شهرکهای صنعتی است.

 -8چنانچه شرکت شهرکهای صنعتی با جانشینی برنده مزایده موافقت ننماید یا بانک از حق فسخ خود استفاده نماید یا به هر دلیلی واگذاری محل به برنده مزایده متعذر و غیر ممکن گردد  ،بانک هیچگونه مسئولیت و تعهدی
در این موارد نداشته و برنده مزایده حق طرح هرگونه ادعایی علیه بانک اعم از کیفری  ،حقوقی  ،مطالبه خسارت و ...را از خود سلب واسقاط نمود.

نوبت دوم

آگهی مزایده ماشین آالت99/3

بانک ملی اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد نسبت به
برگزاری مزایدههای عمومی به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت اقدام نماید .

ردیف

شماره مزایده
مرجع

شماره ثبت در سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت

شرح کاال

جمع قیمت پایه به ریال

1

99/3

1097001325000006

فروش ماشین آالت و تاسیسات خط
کامل تولید چیپس

 13.270.000.000ریال

متقاضیان میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر و شرکت در مزایده به سایت اینترنتی  www.setadiran.irمراجعه نمایند .
زمان انتشار آگهی در سامانه  1399/07/16 :و 1399/07/24
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت  99/07/29 :ساعت 14:30
زمان بازگشائی و اعالم برنده 1399/07/30 :
نکات قابل توجه
 -1برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس فوق الذکر می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل پرداخت ودیعه  ،شرکت در مزایده  ،ارسال پیشنهاد قیمت  ،بازگشایی پاکتها  ،اعالم برنده
واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه مذکور همزمان به صورت فیزیکی انجام میپذیرد.
 -2متقاضیان برای شرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) به آدرس اینترنتی  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
 -3قبل از ارائهی پیشنهاد قیمت از کاالهای مورد مزایده بازدید نموده و شرایط شرکت در مزایده را مطالعه فرمایند.
 -4برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تفن های  ( 041 - 35265999 - 35231362کارپردازی) تماس حاصل نمائید.

بانک ملی ایران اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی

صاحبامتیاز            :
سازمان ص دا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
سرپرستاستانآذربایجانشرقی        :وحیدهحاجیمحمدیاری

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

www.daneshpayam.ir

آن دل كه به ياد تو نباشد ،دل نيست         
قلبى كه به عشقت نتپد جز ِگل نيست
آن كس كه ندارد به سر كوى تو ،راه    
از زندگى بى ثمرش حاصل نيست

تحریریه شهرستانها021-44233511       :
   دفتر سرپرستی    استانآذربایجانشرقی041-35579285   -9:

www.jamejamdaily.ir

امام خمینی
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 4اثر نفیس به عتبات عالیات اهدا شد؛

خبر

افتخاری دیگر از «حاج حسین افتخاری» برای شهر اولینها

بسـ ــازی
اشــتغال و مناس 
شــهری؛ دغدغه اصلی نابینایان

مدیرعامل موسسه فرهنگی نابینایان بصیر با
بیان اینکه مطالبات نابینایان و اقدام عملی برای
حل آنها را از مسئوالن میخواهیم ،گفت :اشتغال
و مناسبسازی شهری اصلیترین دغدغه و
خواسته نابینایان است.
به گزارش جامجم مهدی رفعتی در گفت و گوی
وبیناری (سمینار از طریق وب) با رسانهها خواستار
توجه جدی مسئوالن و سازمانهای مربوطه
به امور نابینایان و درخواستهای قانونی شان
شد و اظهار کرد :مناسب سازی شهری ،حمل
و نقل عمومی رایگان و اشتغال از اصلی ترین
خواستههای یک فرد نابینا برای حضور در جامعه
و خروج از انزواست .وی با بیان اینکه طبق قانون
باید سه درصد سهمیه استخدامی دستگاهها
برای معلوالن و نابینایان باشد ،افزود :متاسفانه
سهمیه استخدامی نابینایان از سایر دستگاهها
حذف شده است و ما به همین جهت درصدد
آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای به نابینایان
هستیم تا حداقل درآمدی داشته باشند.
رفعتی خاطرنشان کرد :مشکالت معیشتی پیش
از شیوع کرونا نیز بر نابینایان فشار واردمیکرد که
با بدتر شدن اوضاع کرونا عرصه بر اینها تنگ تر
نیز شده است و ما پیگیر مفاد قانون حمایت از
معلوالنهستیم.
وی با بیان اینکه خواسته نابینایان ایران
متفاوت از سایر کشورها نیست ،خاطرنشان
کرد :مساله این است که در کشورهای پیشرفته
نابینایان با فناوریهای نوین به دنبال زندگی
عادی خود هستند اما در ایران نابینایان همچنان
با مسائل ابتدایی از جمله معیشت و اشتغال و
مناسبسازی شهری دست و پنجه نرم میکنند.
مدیرعامل موسسه نابینایان بصیر ادامه داد:
افراد نابینا جزو تحصیل کرده ترین و فرهیخته
ترین معلوالن هستند که این سطح دانشگاهی
نیز مطالبات آنها را باال برده و الزم است مسئوالن
در استخدام و ارائه خدمات به این نکته مهم نیز
توجه کنند.
رفعتی گفت :این قشر نیاز اساسی به تامین
امکانات آموزشی و بهرهگیری از زیرساختهای
شهری دارند که رفع آنها نیاز به مشارکت
سازمانهای مسئول دارد.
وی با بیان اینکه امروز عصر فناوری ارتباطات و
اطالعات است ،افزود ۹۰ :درصد نابینایان ارتباط
خود با سایر اقشار را از طریق فناوری دیجیتال
و ارتباطات برقرار میکنند به همین منظور
میخواهیم در تجهیز نابینایان به این وسایل ما
را یاری کنید.

برای اولین بار در کشور چهار اثر نفیس استاد بخت شکوهی به
عتبات عالیات اهدا شد.
به گزارش جامجم طی مراسمی که با حضور حجت االسالم
آ لهاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ،حجت االسالم
سید شهاب الدین حسینی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان،

رئیس سازمان بسیج هنرمندان ،مسئول ستاد بازسازی عتبات
عالیات آذربایجان شرقی و محسن بخت شکوهی فرزند مرحوم
استاد بخت شکوهی برگزار گردید ،حاج حسین افتخاری خیر
برجسته تبریزی چهار اثر نفیس و ماندگار استاد بخت شکوهی
را خریداری و به حرمین شریفین ائمه اطهار اهدا نمود .حجت

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خبر داد؛

واگذاری انشعاب به ساختوسازهای غیرمجاز   ،ممنوع
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر برخورد جدی دستگاههای
متولی با ساختوسازهای غیرمجاز در استان ،گفت :ارائه خدمات و انشعابهای جدید به صاحبان
واحدهای مسکونی غیرمجاز در سراسر استان باید متوقف شده و وضعیت افرادی که از سالهای
گذشته و به صورت موقت از انشعابات مختلف آب ،برق ،تلفن و گاز استفاده میکنند تعیین
تکلیفشود.
به گزارش جامجم جواد رحمتی در جلسه کارگروه ویژه مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز استان،
با تاکید بر همت جمعی دستگاههای اجرایی برای مقابله با گسترش این معضل اجتماعی ،گفت:
گسترشروزافزونساختوسازهایغیرمجاز در شهرهاباعثافزایشروزافزونمعضالتیهمچون
حاشیهنشینی و بسیاری از دیگر مشکالت اجتماعی میشود .وی تشریح کرد :نظارت و جلوگیری از
تخلفات ساختمانی و ساختوسازهای غیرمجاز باید ملموستر بوده و با دستگاههایی که اقدام به

ارائه خدمات برای ساختوسازهای غیرمجاز میکنند ،برخورد شود .وی ،خواستار برگزاری جلسهای
تخصصی با حضور مسئوالن قضایی استان شد و گفت :باید رویهای ثابت برای ارائه خدمات
و انشعاب در دستگاههای خدماترسان ،تدوین شده و سیستم قضایی نیز با متخلفان طبق
ضوابط و قوانین برخورد کند .معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین
خواستار دقت و نظارت بیشتر دهیاریها برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی در روستاها
شد .نظارت و برخورد قانونی با ساختوسازهای غیرمجاز ،تسریع در اجرای احکام تخریب با
همکاری دستگاه قضایی و پلیس ،جلوگیری و مقابله با تملکهای بدون مبنا و بیسند در حاشیه
اتوبان تبریز -سهند ،مستندسازی اموال و امالک دستگاههای اجرایی و فروش منابع راکد در
جهت تجهیز به سیستمهای مورد نیاز در بخشهای مختلف و جلوگیری از قبح زدایی تخلف با
تشدید رفتارهای نظارتی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استاندار :

طر ح توسعه مجتمع فوالد صنعت بناب اجرا میشود
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تمامی مدیران استان،
پای کار و آماده همکاری با سرمایهگذاران هستند ،گفت :طرح
توسعه مجتمع فوالد صنعت بناب ،رویدادی مبارک است که
عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک و با هدف تکمیل زنجیره
تولید فوالد در قالب چهار طرح مجزا آغاز خواهد شد.
به گزارش جامجم محمدرضا پورمحمدی در نشست
مسئوالن اجرایی استان با گروه مالی گردشگری درخصوص
طرح توسعه فوالدصنعت بناب ،افزود :این طرح عظیم
صنعتی با سرمایهگذاری دو هزار میلیارد ریال و 430
میلیون یورو و با هدف اشتغالزایی مستقیم برای
یک هزار و  500نفر و غیرمستقیم برای بیش از 10
هزار نفر اجرا میشود.
وی بر تکمیل زنجیره صنعت فوالد در استان تأکید

احداث مجموعه بزرگ خدماتی و فرهنگی در هشترود
شهردار هشترود از توافق اولیه ساخت یک مجموعه بزرگ خدماتی و فرهنگی با اداره کل
اوقاف و امور خیریه استان خبر داد.
به گزارش جامجم مهدی پورصادق در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ،گفت:
برای استفاده بهینه از امالک اداره اوقاف در هشترود و با توجه به قرارداد فی ما بین ،مقرر شد
که برای بهبود وضعیت بصری شهر و در جهت ایجاد درآمد پایدار ،در زمینهای اداره اوقاف یک مجتمع تجاری بنا شود .مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان نیز
در این دیدار از مشارکت در ساخت  22هزار متر مربع از اراضی مربوط به این اداره با همکاری شهرداری خبر داد .حجت االسالم سید شهاب الدین حسینی اظهار
کرد :در آینده نزدیک با همکاری شهرداری در زمینهای موقوفی واقع شده در هشترود مجتمع تجاری ،فرهنگی ،خدماتی و آموزشی بنا خواهد شد.

به چند نفر نیروی ماهر
برای کارتولید ودوخت
کیسه فریزر و رول
نیازمندیم.

شمارهتماس:

۰۹۳۹۱۶۸۴۰۲۲- ۰۹۱۴۴۱۷۱۰۳۹

و ابراز امیدواری کرد اجرای طرح توسعه مجتمع فوالدصنعت
بناب ،بستر الزم برای تحقق این مهم را فراهم کند.
وی ادامه داد :آذربایجان شرقی به خاطر وجود زیرساختها
و زمینههای مناسب از جمله استانهای مستعد برای
سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی است.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد :این استان از ضریب
امنیت سرمایهگذاری بسیار باالیی در مقایسه با استانهای
دیگر برخوردار است و به دلیل موقعیت ژئوپولتیک خاص،
در توسعه ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه نیز نقش
ویژهای دارد.
وی ،از تبریز و آذربایجان به عنوان دریچه اقتصادی ایران
اسالمی برای ورود به بازارهای جهانی و منطقه اقتصادی
اوراسیا نام برد و اضافه کرد :همسایگی با کشورهای آسیای

میانه و دسترسی به بازار چندصد میلیونی این منطقه از دیگر
ظرفیتهای کمنظیر و توجیهپذیر برای سرمایه گذاری در
بخشهای مختلف است.
وی با اشاره به فعالیت بیش از پنج هزار واحد تولیدی
و صنعتی در استان ،اظهار کرد :تکمیل زنجیره تولید در
بخشهای مختلف همچون صنایع فوالد و بخش معدن از
جمله اساسیترین اولویتهای ماست و در این زمینه آماده
حمایت و همکاری با سرمایهگذاران و بهخصوص شرکتهای
سرمایهگذاری بزرگ و هولدینگهای اقتصادی هستیم.
 ،اعضای هیأت مدیره گروه مالی گردشگری هم در این جلسه
از آمادگی خود برای اجرای طرح توسعه فوالد صنعت بناب و
همچنین تعدادی از پروژههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری
دیگر در حوزه معدن خبر دادند.

دعوت به همکاری

اختصاص بیش از  3هزار دوز واکسن آنفلوانزا برای
گروههای هدف در مراغه

شهردار خبر داد؛

دعوت به همکاری

االسالم آ لهاشم در این مراسم گفت :هرچند اغلب موقوفات
مصرف مشابهی دارند اما برخی امور مورد غفلت واقع شده اند
 .از این رو باید نیات وقف کنندگان را به سمت تعالی فرهنگ و
هنر کشور سوق دهیم و این کار امری پسندیده و الزم است.
نماینده ولی فقیه در استان از استاد بخت شکوهی به عنوان

استاد برجسته هنر و خوشنویسی یاد کرد و گفت :وی نه تنها
در هنر خوشنویسی بلکه در اخالق ،تواضع ،تعهد و معرفت نیز
ممتاز بود .حجت االسالم آ لهاشم در پایان سخنان خود از حاج
حسین افتخاری خیر بنام تبریزی و خانواده مرحوم استاد بخت
شکوهی تقدیر نمود.
در این مراسم حجت االسالم سید شهاب الدین حسینی
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان نیز در سخنانی با بیان این
مطلب که آثار هنرمندانی چون استاد بخت شکوهی مایه فخر
آذربایجان محسوب نمیشود افزود :حاج حسین افتخاری انسان
خیر و واقفی نیک اندیش است و به همت وی این آثار نفیس
خریداری شده و با تالش ستاد بازسازی عتبات عالیات استان
طی تشریفات معمول به موزه آستان عتبات عالیات اهدا خواهد
شد.
در ادامه این مراسم محسن بخت شکوهی فرزند مرحوم استاد
بخت شکوهی نیز ضمن تقدیراز خیر نامدار تبریز و تشکر از اقدام
ارزشمند وی در توضیح آثار استاد بخت شکوهی گفت :اکثر آثار
استاد به نام حضرت امیرالمومنین و ائمه اطهار مزین هستند و
حاج حسین افتخاری این واقف خیراندیش به عنوان حامی مالی
این حرکت ارزشمند ،باعث شد این عمل نیک انجام شود.

دعوت به همکاری

بهتعدادیاپراتور خانم،جهتهمکاریدر بخشفروش
در کفشمسعودتبریز واقعدر بلوار منجمنیازمندیم.

شماره تماس09141158478 :

دعوت به همکاری

به چند نفر کارگر ماهر و نیمهماهر در کارخانه تولید
سینک گرانیتی و کارگاه نجاری نیازمندیم.
لطفا با شمارههای زیر تماس بگیرید.

09141011558-  09148944088

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه از اختصاص سه هزار
و ۲۵۰دوز واکسن آنفلوآنزا برای بهرهمندی گروههای هدف در این شهرستان خبرداد.
به گزارش جام جم به نقل از ایرنا اصغر تنومند افزود :این میزان دوز واکسن برای استفاده
کادر مراکز درمانی و نیز بیماران خاص تخصیص یافته و تامین شده است .وی با اشاره
به توزیع هر ساله واکسن آنفلوآنزا همزمان با شروع فصل پاییز ادامه داد :طی روزهای
گذشته این واکسن برای کادر درمان ،بیماران خاص و گروه تعیین شده توسط وزارت
بهداشت و درمان ،تحویل این دانشکده شده است.
تنومند اضافه کرد :همچنین براین اساس ،از سوی وزارت بهداشت و درمان بتدریج
واکسن بیشتری به این شهرستان اختصاص خواهد یافت .وی گفت :سهمیه در نظر
گرفته شده برای این شهرستان ۳۲۵۰ ،دوز بوده لیکن ،تاریخ و میزان اختصاص بقیه
سهمیهواکسنمشخصنیست.

به تعدادی همکار جوان آقا (کارگر ساده) جهت کار در

یک واحد تولید سینک ظرفشویی واقع در جاده آذرشهر
نیازمندیم.

شرایط سنی :تا  ۳۵سال

ساعت کاری ۸ :صبح تا  5بعدازظهر

ساکنین شهرک اندیشه تا شهر سهند در اولویت هستند.

۰۹۳۷۳۸۵۰۴۶۹

انا هلل و انا الیه راجعون

سرور ارجمند جناب آقای عادل غالمی
دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی  
رئیس محترم اداره امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی

بانهایتتاثر وتاسـفدرگذشـتمادر همسـر گرامیتانراتسـلیتوتعزیتعرضنمودهواز خداوند
تبارکوتعالیبرایآنمرحومهعلودرجاتورحمتواسعهوبرایشماوسایر بازماندگانصبر وبردباری
مسئلتدارم.
وحیده حاجی محمد یاری
سرپرست روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی

