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مدیرکل صدا و ســیمای مرکز اســتان:
شــبکه ســهند، حســینیه ای به وســعت آذربایجان شــرقی 

شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

طی 4 ماهه اول سالجاری ؛

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان:

کرونا در آذربایجان شرقی به 
اوج نرسیده است

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد؛

گازرسانی به 86 روستا؛ ارمغان 
سوختهفته دولت جایگاه  از   بهره برداری 

 در منطقه ویژه مراغه

نقش رسانه در تنویر افکار 
عمومی بی بدیل است

دلیــل  بــه  گفــت:  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
در  را  کرونــا  پیــک  تاکنــون  مســئوالن  و  مــردم  همــکاری 

آذربایجان شــرقی تجربه  نکرده ایم، اما همچنان مســتعد هستیم.
به گــزارش جام جــم محمد حســین صومی، افــزود: آذربایجان شــرقی 
قــرار  هشــدار  یــا  قرمــز  وضعیــت  در  کرونــا  شــیوع  نظــر  از  همچنــان 

داشته و کرونا همچنان در اســتان ما فعال است.

: دعوت شهردار برای رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سرمایه گذاری در تفرجگاه 

»عون بن علی«

بانك كشاورزی استان 4500 میلیارد 
یال تسهیالت پرداخت كرد  ر
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شركت مهندسی تولید  و تامین قطعات تراكتورسازی)سهامی خاص(

شركت مهندسی تولیدوتامین قطعات تراكتورســازی درنظردارداقالم ضایعاتی 
خودرابفروش رســاندلذاعالقه مندان میتوانند جهت رویت از تاریخ 1399/06/01 لغایت 
آخر وقت اداری مورخ 1399/06/06 ازساعت 9 الی12به دروازه 8 شركت مهندسی تامین 
قطعات تراكتورسازی مراجعه گردد. مهلت تحویل پاكت درآخرین روزتا ساعت 12می باشد 
و بعدازساعت اعالمی پاكتی دریافت نخواهدشد.به تمامی مبالغ پیشنهادی9درصدارزش 
افزوده اضافه خواهدشد. شماره تماس 04134296821 به منظورجلوگیری ازشیوع بیماری 

كرونازدن ماسك وهمراه داشتن پاكت جهت ارائه قیمت الزامی می باشد
      

اقالم مزایدهردیف
ضایعات باتری ) )حدودا 100باتری كوچك(1

2)ITM(قطعات مستهلك تراكتور

ضایعات رنگ پودری3

روغن سوخته بابشكه 200لیتری)15بشكه(4
بشكه خالی200لیتری فلزی وپالستیكی )حدودا300بشكه(5

آگهی مزایده
 شماره 502 - 99 ) نوبت دوم (

       آگهی مزایده 
امالک و اموال مازاد 
بانک ملی ایران 99/2

) نوبت دوم(
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 عمومی امالک مازاد 

بانک کشاورزی 
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مرداد ماه سال 99(

مدیرعامل مجتمع مس سونگون اعالم کرد ؛
ح توسعه ای ذوب و پاالیش سال 1404  طر
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مدیرعامل شرکت گاز خبر داد؛
گازرسانی به 86 روستا؛ ارمغان 

هفته دولت

استان  در  جاری  سال  دولت  هفته  ارمغان 
آذربایجان شرقی، افتتاح پروژه های گازرسانی به 

86 روستا و 4 پروژه جنبی و ساختمانی می باشد.
گاز  شرکت  مدیرعامل  جام جم  گزارش  به 
استان آذربایجان شرقی  ضمن تبریک فرارسیدن 
هفته  با  همزمان  امسال  گفت:  دولت  هفته 
تحت  با  روستایی  گازرسانی  پروژه   86 دولت، 
پوشش قرار دادن 2392 خانوار با اعتباری بالغ بر 
290430 میلیون ریال به چرخه مصرف گاز طبیعی 
کشور متصل خواهد شد که میزان رشد تعداد 
روستاهای گازرسانی شده نسبت به سال 1392 

به بیش از 107 درصد خواهد رسید.
تشریح  در  توحیدی  رهنمای  سّیدرضا 
گفت:  دولت  هفته  در  افتتاح  قابل  پروژه های 
استان،  روستای   86 به  گازرسانی  بر  عالوه 
افزایش  شامل  ساختمانی  و  جنبی  پروژه های 
ظرفیت ایستگاه تقلیل فشارگاز شرفخانه از 5000 
به 20000 مترمکعب در ساعت، توسعه ساختمان 
، توسعه ساختمان اداری  امداد مکانیزه آذرشهر
و پست امداد هوراند، ساختمان پست امداد 
روستایی اسپیران نیز با اعتباری بالغ بر 17303 
میلیون ریال در برنامه های افتتاحی هفته دولت 
امسال  داشت:  اظهار  دارند.وی  قرار  امسال 
ح های ویژه  تمامی توان، ظرفیت های موجود و طر
در اجرای پروژه های گازرسانی را بکار بسته ایم تا با 
اتمام گازرسانی به تمامی روستاهای واجد شرایط 
در استان، دین خود را به مردم شهید پرور خّطه 

آذربایجان ادا نماییم.

خبر

استان اسالمی  شورای   آمادگی 
 در راستای عمرانی و آبادانی 

با  استان  اسالمی  شورای  مشترک  نشست 
و  ترکیه ای  شرکت  گذاری  سرمایه  نمایندگی 
همچنین با حضور دکتر علیزاده مدیرکل راهداری 

و حمل و نقل جاده ای استان برگزار شد .
راستای  در  که  دیدار  این  در  جام جم  گزارش  به 
تکمیل و احداث پروژه های کالن عمرانی و توسعه 
برگزار  شرقی  آذربایجان  استان  پیش  از  بیش 
ترکیه ای  یافته شرکت  انجام  رایزنی های  با  گردید 
موافقت خود را در جهت حضور و همکاری جهت 
شورای  سوی  از  شده  معرفی  پروژهای  انجام 

اسالمی استان آذربایجان شرقی اعالم نمود.
آزاد راه تبریز-اهر- این نشست که به محوریت 
علیزاده  گردید  برگزار  سواروباکو  هوراند-بیله 
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
با نماینده ترک تبادل نظر و به توافق نظر اولیه 
دست یافته و مقرر گردید. طی هفته آینده دومین  

جلسه در همین راستا برگزار گردد
مسعودی ریحان به عنوان رئیس شورای اسالمی 
شورا  این  سخنگو  نژاد  تقی  همراه  به  استان 
میزبان و متولی برگزاری این جلسه اعالم داشتند 
شورای اسالمی استان در راستای عمرانی و آبادانی 

استان آمادگی دارد.
در  موثر  گامی  گذاری  سرمایه  حلقه  تکمیل  با 
از  بخشی  عنوان  به  خود  نقش  ایفای  راستای 
منتخبان ملت آذربایجان بردارد.  در نهایت عالوه 
چندین  باکو  و  بازرگان  تبریز-  راه  آزاد  موضوع  بر 
تبریز  اتوبوسرانی  ناوگان  تجهیز  جمله  از  طرح 
طرح های  سایر  و  برقی  اتوبوس  400دستگاه  به 

عمرانی پرداخته شد.  

پنجشنبه   30  مرداد  1399   شماره 5736

درصد   80 گفت:  تبریز  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون 
پروتکل های بهداشتی در تمامی اماکن   و فضاهای عمومی توسط اصناف 

و ادارات رعایت می شوند.
به گزارش جام جم به نقل از ایسنا عباسعلی درستی با بیان این مطلب، 

رعایت  در  استان  مردم  همراهی  از  و  تبریز  فهیم  مردم  از  کرد:  اظهار 
سفر  در  همراهی  این  می  کنم،  قدردانی  بهداشتی  دستورالعمل های 
معاون وزیر بهداشت به استانمان در خیابان های تبریز هم مشهود بود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال حتی یک فرد بدون ماسک هم در چهار راه 

آبرسان به عنوان یکی از مراکز اصلی شهر دیده نشد.
مراسم  مانند  مذهبی  مراسم های  برگزاری  در  مشابه  تجارب  گفت:  وی 
شب قدر نشان داد که مردم با فهم و شعور باال پروتکل های بهداشتی را 

رعایت کردند و این مراسم ها بدون مشکل برگزار شد.

همکاری  با  نیز  محرم  ماه  در  هستم  مطمئن  گفت:  خاتمه  در  درستی 
اداره کل تبلیغات اسالمی و همکاری هیئت های مذهبی و نقش ویژه  
امام جمعه محترم تبریز، محرم امسال نیز با رعایت کامل پروتکل های 

بهداشتی برگزار خواهد شد.

: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز
80 درصد پروتکل های بهداشتی در اماکن عمومی و ادارات رعایت می شوند اقتصادی2

اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

آذربایجان  مدیر شعب بانك کشاورزی استان 
تشریح  با  جام جم  خبرنگار  با  گفتگو  در  شرقی 
شعب  گفت:  سالجاری  اول  ماهه  چهار  عملکرد 
بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در راستای 
اول  ماهه  چهار  در  کشاورزی  بخش  از  حمایت 
تسهیالت  ریال  میلیارد   4500 بر بالغ  سالجاری 

پرداخت کردند. 
محمودی افزود:  این میزان تسهیالت  به تعداد 

11663  نفر پرداخت شد . 
ریال  میلیارد   621 مبلغ  کرد:  نشان  خاطر  وی 
نفر   1481 به  دامداری   ح های  طر برای  تسهیالت 

متقاضی پرداخت شده است .
نفر   1481 به  تسهیالت  میزان  این  افزود:   وی  

متقاضی دربخش دام و طیور پرداخت شد.
تسهیالت  یال  ر میلیارد   548 پرداخت 

باغداری
آذربایجان  مدیر شعب بانك کشاورزی استان 
کشاورزی  بانك  شعب  افزود:   ادامه  در  شرقی 

اول  ماهه  چهار  در  شرقی  آذربایجان  استان 
برای  تسهیالت  ریال   میلیارد   548 سالجاری  
اند.محمودی  کرده  پرداخت  باغداری  ح های  طر
این میزان تسهیالت در قالب تسهیالت  گفت:  
راستای  در  و  گردش  در  سرمایه  و  وکالن  خرد 
به  باغی  تولید محصوالت  افزایش  و  اشتغالزایی 

1843  نفر متقاضی پرداخت شد.
پرداخت بیش از 1000 میلیارد ریال تسهیالت زراعی

استان  کشاورزی  بانك  شعب  گفت:  در  وی 
اول  ماهه  چهار  در  همچنین  شرقی   آذربایجان 
سالجاری  مبلغ  1050 میلیارد ریال تسهیالت برای 
غالت  برداشت  و  کاشت  از  اعم  زراعی  ح های  طر

وحبوبات پرداخت کردند.
آذربایجان  استان  کشاورزی  بانك  مدیرشعب 
درقالب  تسهیالت  میزان  این  کرد:   اعالم  شرقی 
گردش  در  سرمایه  و  کالن  و  خرد  تسهیالت 
تولید  افزایش  و  زائی  اشتغال  ودرراستای 
محصوالت زراعی به 3957 نفر از کشاورزان استان 

پرداخت شد.
در  تسهیالت  یال  ر میلیارد   1448 پرداخت 

بخش صنایع و خدمات کشاورزی
وی در بخش پایانی سخنان خود افزود:  شعب 

درچهار  شرقی  آذربایجان  استان  کشاورزی  بانك 
ریال  میلیارد    1448 مبلغ   سالجاری   اول  ماهه 
تسهیالت در بخش صنایع و خدمات کشاورزی  به 

1829 متقاضی پرداخت کردند.

طی 4 ماهه اول سالجاری ؛

بانك کشاورزی استان 4500 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرد 

محمدرضا علیپور آزاد- شهردار سراب

شهردار تبریز از سرمایه گذاران بخش خصوصی 
برای حضور پررنگ تر در تفرجگاه عون بن علی و 
احداث مجموعه های تفریحی و رفاهی جدید دعوت 

کرد.
آیین  در  باهر  شهین  ج  ایر جام جم  گزارش  به 
بهره برداری از حیات وحش و باغ پرندگان تفرجگاه 
عون بن علی گفت: با بهره برداری از این مجموعه، 
ظرفیت گردشگری جدیدی به تفرجگاه عون بن علی 
افزوده شد.وی با قدردانی از سرمایه گذار احداث و 
بهره برداری حیات وحش عون بن علی، افزود: این 
تفرجگاه ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاری دارد 
که از تمام سرمایه گذاران محلی و ملی دعوت می کنم 

برای رشد و اعتالی این مجموعه، حضور پررنگ تری 
داشته باشند.

شهردار تبریز با اعالم این که تفرجگاه عون بن علی 
روزانه میزبان بیش از 60هزارنفر از گردشگران است، 
اتفاقات  که  است  آن  نشانگر  موضوع  این  گفت: 
خوبی برای جذب گردشگران افتاده اما می توان در 
برداشت. حوزه  این  در  جدیدتری  قدم های  آینده 

ج شهین باهر در بخش دیگری از صحبت های  ایر
خود با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه، 
خاطرنشان کرد: هرچند مشکالت مالی و اقتصادی 
ثاری به همراه داشته است  برای شهرداری تبریز نیز آ

اما ما تالش می کنیم امروزمان بهتر از دیروز باشد.

دعوت شهردار برای سرمایه گذاری در تفرجگاه »عون بن علی«



رئیس روابط عمومی شرکت گاز :
افکار  تنویر  در  رسانه  نقش 

عمومی بی بدیل است

رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان 
و  صدا  خبرگزاری  مدیر  با  دیدار  ضمن  شرقی، 
سیمای استان به مناسبت روز خبرنگار و تبریک 
این روز به تالشگران بی ادعای عرصه اطالع رسانی 
گفت: نقش رسانه در تنویر افکار عمومی بی بدیل 

است.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت 
گاز استان آذربایجان شرقی، غالمرضا قنبری ضمن 
ارج نهادن به تالش شبانه روزی بخش خبر صدا 
آگاهی بخشی  و  اّطالع رسانی  در  و سیمای استان 
آگاهی  به جامعه افزود: رسانه ها در راه حقیقت و 
بخشی به مردم از طریق اطالعات دقیق و تصویری 
با  وی  دارند.  بی وقفه  تالشی  واقعیت،  از  عینی 
همیار  مهم ترین  رسانه  اصحاب  اینکه  بر  تأکید 
شرکت گاز استان در اطالع رسانی مدیریت مصرف 
بهینه و ایمن از گاز طبیعی می باشد، تصریح کرد: 
خوشبختانه تعامالت سازنده شرکت گاز و رسانه 
از طریق  تاکنون  گذشته  استانی در طول سنوات 
رسانی،  اطالع  تیزرهای  تلویزیونی،  برنامه های 
عملکرد  انعکاس  و  اختصاصی  مصاحبه های 
اجرایی شرکت گاز، زمینه ساز شفاف سازی خدمات 
نظام  ارزش های  اعتالی  و  حفظ  و  شرکت  این 
روابط  رئیس  است.  بوده  مردم  به  خدمت رسانی 
در  کرد:  امیدواری  ابراز  استان  گاز  شرکت  عمومی 
گاز  شرکت  همکاری های  ترین  مهم  جاری  سال 
استان و صدا و سیما با مّدنظر قراردادن نیازهای 
مشترکین گاز و مبتنی بر اطالع رسانی های شنیداری 
مدّون،  آموزشی  محتواهای  قالب  در  دیداری  و 

خواهد بود.

نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
منطقه آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

بهره برداری از جایگاه سوخت در 
منطقه ویژه مراغه

نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیر   
منطقه آذربایجان شرقی از بهره برداری سیصدو 
این  سوخت  عرضه  جایگاه  دومین  و  چهل 

منطقه در ناحیه ویژه مراغه خبر داد.
به گزارش جام جم روح اللهی مدیر منطقه با بیان 
سوخت  عرضه  جایگاه های  توسعه  اهمیت 
استان در ارائه خدمات مطلوب سوخت رسانی 
در راستای ارتقای حقوق شهروندی و مشتری 
مسئولین  پیگیری  و  باتالش  گفت:  مداری 
عرضه  جایگاه  هفتادمین  یکصدو  منطقه 
دومین  و  چهل  سیصدو  و  نفتی  فرآورده های 
جایگاه عرضه سوخت استان باعنوان جایگاه 
اختصاصی سهیل سهند در ناحیه ویژه مراغه 
بهره برداری و در مدار سوخت  رسانی قرار گرفت.
نشان  خاطر  شرقی  آذربایجان  منطقه  مدیر 
چهاردهمین  عنوان  به  مذکور  کرد:جایگاه 
سرمایه  با  مراغه  ناحیه  مایع  سوخت  جایگاه 
بر  بالغ  سرمایه ای  با  خصوص  بخش  گذاری 
بیست میلیارد ریال در زمینی به مساحت 1700 
این  احداث  با  است.  گردیده  احداث  مترمربع 
رسانی  سوخت  خدمات  ارائه  بر  عالوه  جایگاه 
برای 4 نفر نیز به طور مستقیم اشتغال زایی 

گردیده است.
 روح اللهی افزود: در این جایگاه  بنزین موتور در 
دو سکو و با هشت نازل و نفتگاز در یک سکو و 
با چهار نازل عرضه می گردد. ظرفیت کلی مخازن 
بنزین و نفتگاز 122 هزار لیتر می باشد. گفتنی 
است ، عالوه بر 170 باب جایگاه عرضه سوخت 
مایع، 172 باب جایگاه عرضه گاز طبیعی نیز در 
شبانه  طور  به  آذربایجان شرقی  منطقه  سطح 
روزی و بی وقفه خدمت رسانی می نمایند. 13 
با  جاری  سال  در  نیز  احداث  حال  در  جایگاه 
نظارت و پیگیری مستمر به مرحله بهره برداری 

خواهد رسید.

خبر خبر

آذربایجان  استان   اسالمی  شورای  رئیس 
خدمات  از  یحان  ر مسعودی  غالمحسین  شرقی 
زشمند حاج حسین افتخاری  و اقدامات بسیار ار

قدردانی کرد.
خیر  از  یحان  ر مسعودی  جام  جم  گزارش  به 
انجام  خاطر   به  افتخاری  حسین  حاج  محترم 

به  امور خیر خواهانه و خدمت رسانی صادقانه 
همدلی  و  جامعه  نیازمند  و  مستضعف  اقشار 
با  مقابله  برای  کشورمان  مردم  مختلف  آحاد  با 

ع  مشکالت مختلف بویژه در عرصه مقابله با شیو
، تشکر   ویروس منحوس کرونا با اهدای لوح تقدیر

و قدردانی کرد .
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

اقتصادی
اجتماعی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: به دلیل همکاری مردم و مسووالن 
تاکنون پیک کرونا را در آذربایجان شرقی تجربه  نکرده ایم، اما همچنان مستعد 

هستیم.
به گزارش جام جم محمد حسین صومی، افزود: آذربایجان شرقی همچنان 
از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز یا هشدار قرار داشته و کرونا همچنان در 
استان ما فعال است.وی با بیان این که تا به حال 26 هزار و 715 مبتالی قطعی 

به کرونا در آذربایجان شرقی شناسایی شده است، گفت: یکهزار و 231 نفر از این 
تعداد شامل 4.5 درصد افراد مبتال، فوت کرده و 689 نفر اکنون در بخش های 
بیمارستان های استان و 20 درصدشان در بخش های ویژه بستری بوده و 84 

نفر نیز به کمک دستگاه تهویه مکانیکی، نفس می کشند.
وی در پاسخ به چرایی تداوم وضعیت قرمز کرونا در آذربایجان شرقی، گفت: 
استان ما کامال مستعد و متفاوت از سایر استان هاست؛ با توجه به ایمنی 
نسبی ایجاد شده در سایر استان ها، بیماری فروکش می کند، اما در استان ما 80 
درصد مردم و صنوف تمامی شرایط اعم از فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک را 

رعایت می کنند و 20 درصد بقیه باعث شیوع بیماری می شوند.
صومی با بیان این که آذربایجان شرقی از وضعیت نسبی خوبی برخوردار 
است، گفت: در 24 ساعت گذشته چهار فوتی ناشی از کرونا داشتیم که نشان 
می دهد، در صورت رعایت پروتکل های بهداشتی، وضعیت کرونا بهبود 
می یابد، اما اگر رعایت نکنیم، وضعیت بدتر خواهد شد.وی از افزایش فوتی های 
زیر 50 سال سن کرونا خبر داد و افزود: متاسفانه فوتی 23 ساله، 34 ساله و 
، سراب، میانه و  ، آذرشهر 44 ساله هم داشتیم.وی ادامه داد: شهرهای تبریز
مراغه را قرمز اعالم کردیم و شهرهای ورزقان، خداآفرین، هوراند، سفید و بقیه 

شهرها زرد هستند؛ البته وضعیت در حال تغییر بوده و کل استان را مستعد 
ابتال به کرونا می بینیم.وی تاکید کرد: دست به دست هم داده و اجازه ندهیم که 
شهریور تبدیل به ماه شیوع کرونا شود و برعکس شاهد کاهش بروز کرونا در 
استان باشیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان این که ماسک، اولین 
حربه به عنوان واکسن کروناست، اظهار کرد: اگر همه ماسک بزنند، امکان 
انتشار تا یک درصد پایین می آید؛ بستن راه دهان و بینی، بهترین راهکار مقابله 
با کرونا بوده و کشیدن ماسک تا چانه برای صحبت و مصاحبه، اشتباه است، 
باید ماسک را بدون برخورد دست با قسمت داخلی درآورده و مجددا آن را به 

صورتمان بزنیم.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری کنکور ارشد، کنکور دکتری و تخصصی طی 
سه هفته گذشته در آذربایجان شرقی اظهار کرد: نظارت بر رعایت پروتکل های 
، وظیفه ما بود که خوشبختانه رعایت شد  بهداشتی  در برگزاری آزمون کنکور
و مشکلی پیش نیامد، داوطلبان کنکور سراسری هم نگران نباشند، اتفاق 
خاصی در جلسه امتحان نخواهد افتاد.وی تاکید کرد: از همراهان دانش آموزان 
و داوطلبان خواهش می کنیم تا با عدم حضور و یا کاهش حضورشان به کاهش 

انتشار کرونا کمک کنند.

: یز رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبر

كرونا در آذربایجان شرقی به اوج نرسیده است

مدیر کل کانون استان در دیدار با فرمانداران شهرستان های استان افزایش اعتبارات عمرانی مراکز کانون 
را موجب توسعه فعالیت های فرهنگی کودکان و نوجوانان دانست.

به گزارش جام جم علی بینش، در دیدار با فرمانداران برخی از شهرستان های استان با اشاره به اقدامات 
و برنامه ریزی های کانون برای توسعه فعالیت های خود به و یژه در بخش فضای مجازی و کارگاه های آنالین 

تامین تجهیزات فنی مراکز کانون استان را برای اثربخشی این فعالیت ها مهم دانست.
در این دیدارها که معاونان فرهنگی و اداری مالی کانون استان نیز حضور داشتند، علی بینش مدیر کل 
کانون مقاوم سازی مراکز کانون و توسعه و تجهیز کتابخانه های سیار روستایی را از جمله مواردی عنوان کرد 

که با افزایش اعتبارات عمرانی محقق خواهد شد.
در این دیدارها گرشاسبی معاون استاندار و فرماندار ویژه  مرند، موسوی معاون استاندار  و فرماندار 
، یعقوبی فرماندار  ، تقویمی فرماندار ملکان، اصغرپور فرماندار عجب شیر مراغه، مستفید فرماندار شبستر
چاراویماق و مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه  میانه با تاکید بر اهمیت توسعه فعالیت های فرهنگی 

برای کودکان و نوجوانان از فعالیت های کانون در این شهرستان ها قدردانی کردند.
گفتنی است اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دارای 24 کتابخانه ثابت، 3 کتابخانه پستی، 

2 کتابخانه سیار شهری و 4 کتابخانه سیار روستایی در استان آذربایجان شرقی است.

مدیر کل کانون استان آذربایجان شرقی:

افزایش اعتبارات عمرانی مراکز کانون  برای 
توسعه فعالیت های فرهنگی

توسط رئیس شورای اسالمی استان صورت گرفت؛ 
تقدیر از اقدامات خیرانه »حاج حسین افتخاری«

با  تبریز  المللی  بین  نمایشگاه  مدیرعامل 
از  بعد  کشور  نمایشگاه  اولین  این که  به  اشاره 
شیوع کرونا در این شهر برگزار شد، گفت: تمامی 
شرایط سنجیده شده و زمینه الزم برای رعایت 
حین  در  بهداشتی  پروتکل های  بیشتر  و  بهتر 
برگزاری نمایشگاه ها فراهم شده است و تمامی 
نمایشگاه ها با هماهنگی ستاد استانی مقابله با 

کرونا برگزار می شود.
جمع  در  ماهوتی  حبیب  جام جم  گزارش  به 
خبرنگاران با بیان این که بر اساس مجوز کارگروه 
توسعه صادرات غیرنفتی، نمایشگاه بین المللی 
تبریز اجازه برگزاری 62 نمایشگاه را در سال 99 
دلیل  به  که  نمایشگاهی   2 جز  به  افزود:  دارد، 
را با رعایت کامل  شرایط کرونایی لغو شد بقیه 

پروتکل های بهداشتی برگزار می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در سال جاری توانستیم 
نمایشگاه  هم چون  را  عمومی  نمایشگاه های 
جهیزیه، تخصصی تر برگزار کنیم تا از آمدن و تجمع 

بیشتر مردم جلوگیری شود.
وی ادامه داد: نمایشگاه متالوژی و ریخته گری 
نیز با سطح بسیار باال و فوق تخصصی برگزار شد 
داشت،  خوبی  بسیار  بازتاب  کشور  در  حتی  که 
زیرا هرچند که در متراژ پایینی برپاشد اما به دلیل 
حضور شرکت های قدرتمند، بسیار با کیفیت بود 
و بیش از 90 درصد غرفه داران نیز رضایت کامل 

داشتند.
ماهوتی با اشاره به برگزاری نمایشگاه علمی و 
، گفت: این  تخصصی رنوتکس امسال در تبریز
نمایشگاه با برنامه ریزی های انجام شده بسیار 
محل  در  جاری  سال  آبان  در  خوب  و  قدرتمند 
خواهد  برگزار  تبریز  المللی  بین  نمایشگاه های 
شد.وی ادامه داد: اولین نمایشگاه پس از دهه 
محرم نیز دومین نمایشگاه تخصصی کتاب های 
آموزشی و کمک آموزشی ایران_تبریز است که در 

روزهای 11 تا 17 شهریور برگزار می شود.
وی اظهار داشت: در راستای حمایت از کتاب 
تا فقط  ، سعی می کنیم  فروشی های سطح شهر
شرکت های قوی و بزرگ در این نمایشگاه حضور 
فروشندگان  به  حضور  اجازه  و  باشند  داشته 
کوچک داده نشود تا خرید و فروش کتاب در کتاب 
فروشی ها نیز انجام شود و ضربه ای به این صنف 

در سطح شهر وارد نشود.

تبریز  المللی  بین  نمایشگاه  عامل  مدیر 
در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه در شرایط 
کرونایی، اظهار کرد: غرفه ها با فاصله زیادی برپا 
100 غرفه  خواهند شد به طوری که در هر سالن 

حضور می یابند.
وی گفت: تمامی اماکن، نیمکت ها، غرفه ها، 
لباس و دست و کفش افراد ضدعفونی می شود 
از درب  و  وارد سالن شده  از یک درب  و مردم 
ج می شوند و تمامی اجناس هر غرفه  دیگری خار
و کف سالن ها نیز به صورت دائم و چرخشی با 

دستگاه ها ضدعفونی می شود.
وی با اشاره به توزیع رایگان روزانه نزدیک به 28 
هزار ماسک در حین برگزاری نمایشگاه ها گفت: 
امسال مجوز برگزاری نمایشگاه های مختلفی چون 
هجدهمین نمایشگاه صنعت دام و طیور، ماشین 
آالت کشاورزی، قطعات یدکی خودرو، ماشین آالت 
صنایع جوب، لوازم خانگی، صنعت حمل و نقل و 
فلزات گرانبها، جواهرات و ماشین آالت مربوطه در 

تبریز صادر شده است.

ماهوتی در خصوص ماجرای تعطیلی نمایشگاه 
جهیزیه پس از برگزاری یک روزه، اظهار کرد: عصر 
روز برگزاری این نمایشگاه، مسئوالن بهداشت و 
عوامل سازمان صمت حضور داشتند و از نحوه 
اجرای پروتکل ها بسیار راضی بودند با این حال 
نصف شب با بنده تماس گرفتند که نمایشگاه 
جهیزیه به دلیل عمومی بودن و تجمع زیاد افراد 
باید تعطیل شود و ادعا کردند که ستاد استانی 
مقابله با کرونا نیز برای آن مجوزی صادر نکرده 

است.
وی افزود: به این دلیل نمایشگاه را در روز دوم 
تعطیل کردیم تا رایزنی ها اتفاق افتد که در این 
محل  به  مهمان،  داران  غرفه  از  تعدادی  راستا 
استانداری رفتند تا با اعضای ستاد کرونا صحبت 
کنند و این موضوع بدون هرگونه مشکلی حل شد 
، نمایشگاه با چهار ساعت اضافه  و از فردای آن روز

کاری از ساعت 11 صبح برگزار شد.
دوران  طول  در  کرد:  خاطرنشان  ماهوتی 
تعطیلی کرونا حتی یک نفر هم تعدیل نداشتیم 
بلکه تعدادی افراد جدید نیز به مجموعه اضافه 
شده اند.وی تاکید کرد: به تمامی کارکنان، ماسک 
در  می شود،  داده  وفور  به  ضدعفونی  مواد  و 
زمان های مشخص تب سنجی نیز انجام می شود 
و خوشبختانه تاکنون موارد مثبت کرونایی در این 

مجموعه ثبت نشده است.
بین  نمایشگاه  ماهوتی در خصوص خسارت 
المللی تبریز در ایام کرونایی، اظهار کرد: نمی توان 
دقیق گفت که چه میزان خسارت دیدیم اما بیش 
از هفت میلیارد تومان تنها در اسفند سال گذشته 
فروردین  در  مهم  نمایشگاه  سه  کردیم،  ضرر 
خارجی  شرکت های  شد،  برگزار  مرداد  در  و  لغو 
هم حضور نداشتند که از نظر ارزی خسارت وارد 
شد.وی افزود: حتی برخی غرفه داران داخلی هم 
به دلیل وضعیت قرمز کرونایی آذربایجان شرقی 
در نمایشگاه شرکت نمی کنند  که بر این اساس از 
نظر مالی خسارات باالیی داشتیم اما از نظر معنوی 
توانستیم با برگزاری محدود نمایشگاه ها وجهه 

خود را در بین شرکت های داخلی حفظ کنیم.
اما  خسارت ها  تمامی  وجود  با  گفت:  وی 
با  محدود  هرچند  را  نمایشگاه ها  توانستیم 
رعایت پروتکل های بهداشتی و حتی بدون سود 
مالی برگزار کنیم.وی با اشاره به این که بیش از 
250 میلیون تومان در نمایشگاه جهیزیه هزینه 
کرد:  اظهار  کردیم،  پرداخت  ضدعفونی  مواد 
تولیدکنندگان با هزاران برنامه به نمایشگاه می آیند 
وقت  خود  محصوالت  عرضه  و  فروش  برای  و 
می گذارند و نمی توان کمر این تولیدکنندگان را 
خ های اقتصاد  شکست و با تعطیلی نمایشگاه، چر

را دچار مشکل کرد.
تبریز  المللی  بین  نمایشگاه  داد:  ادامه  وی 
همچون بازار مدرنی است که تهویه دارد و هزاران 
بار بهتر از بازارهای سطح شهر است، پس بهتر 
است هر زمان که بازارهای شهر تعطیل شدند، 

نمایشگاه ها را نیز تعطیل کنند.
بین  نمایشگاه  گسترش  به  اشاره  با  ماهوتی 
، گفت: از سال 1400 تغییراتی در داخل  المللی تبریز
خ  ر نماها  و  بیرون سالن ها  سالن ها، تجهیزات 
خواهد داد و برخی سالن های کوچک نیز تجمیع 
خواهند شد.وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه بین 
، اولین نمایشگاه بزرگ سطح کشور  المللی تبریز
از نظر برگزاری، بهره وری و تجهیزات محسوب 
می شود و در راستای بهبود و توسعه نیز قدم 

برمی دارد.
به گزارش ایرنا، نمایشگاه بین المللی تبریز دارای 

50 هزار متر مربع سالن مسقف است.

 معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری 
آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر تعداد 
ونیک قضایی در این  49 دفتر خدمات الکتر

استان فعال است.
مجید  ایرنا  از  نقل  به  جام جم  گزارش  به 
خدمات  دفاتر  هماهنگی  جلسه  در  فراهانی 
الکترونیک قضایی آذربایجان شرقی بر حضور 
ونیک  الکتر خدمات  دفاتر  مدیران  مستمر 
قضایی در دفتر و نظارت بر کارشناسان دفتر 
و  مدیران  راستا  این  در  کرد:  اضافه  و  تأکید 
ج اطالعات  کارکنان دفاتر نیز باید نسبت به در

دقیق اشخاص در سامانه »ثنا« اهتمام کنند.
وی با بیان اینکه عدم نظارت مدیران دفاتر 
دفتر  فعالیت  بر  قضایی  خدمات  ونیک  الکتر
اطاله  جمله  از  عدیده ای  مشکالت  موجب 
دادرسی می شود، اظهار داشت: برای تمدید 
عذر  بدون  دفتر  مدیر  که  دفاتری  وانه  پر
سخت  باشد  نداشته  حضور  دفتر  در  موجه 
شد.فراهانی،  خواهد  اعمال  بیشتری  گیری 
قضایی  ونیک  الکتر خدمات  دفاتر  رفتار  ع  نو
یم ارباب  در جلوگیری از اطاله دادرسی و تکر
بر  تاکید  ضمن  و  دانست  تأثیرگذار  را  ع  رجو
گفتار  و  رفتار  ادامه داد:  ع،  ارباب رجو یم  تکر
با  قضایی  خدمات  دفاتر  کارکنان  و  مدیران 
مراجعین باید با رعایت حداکثر احترام و تکریم 
باشد و  مدیران دفاتر باید نسبت به افزایش 
انگیزه کارشناس حقوقی و سایر کارکنان اقدام 

نمایند.

وی بر لزوم  اتخاذ رویه واحد در عملکرد دفاتر 
خدمات الکترونیک قضایی تأکید و اضافه کرد: 
ارتباط دادگستری با دفاتر خدمات الکترونیک 
، مداوم و پیگیرانه  قضایی باید ارتباطی مستمر
باشد و با توجه به اینکه دستورات معاونین 
مدیران  لذا  می باشد،  قضایی  دستور  ارجاع 
دفاتر از مقاومت در مقابل دستورات معاونین 
ارجاع خودداری نموده و همکاری و هماهنگی 
ایشان  توصیه های  قبال  در  خود  از  بیشتری 

نشان دهند.
معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری 
مشکل  به  اشاره  با  شرقی  آذربایجان 
قطعی های مکرر در سامانه، اظهار داشت: در 
مواقع قطعی سامانه مدیران دفاتر صرفا" در 
وز مهلت  آخرین ر ارباب رجوعی که  خصوص 
اعتراض ایشان می باشد، اقدام به مکاتبه با 

معاونت کنند.
دقیق  تنظیم  و  راهنمایی  فراهانی 
دفاتر  وظایف  مهم ترین  از  را  دادخواست 
و  دانست  قضایی  ونیک  الکتر خدمات 
ود  گفت: مدیران دفاتر باید سعی کنند از ور
جلوگیری  بیهوده  و  نتیجه  بی  دادخواست 
جهت  در  حقوقی  مناسب  ارشاد  با  و  کنند 
اقدام  نتیجه  بی  دعاوی  ود  ور از  پیشگیری 
ر شد مدیران دفاتر  نمایند.در این جلسه مقر
خدمات قضایی آذربایجان شرقی در خصوص 
با  را  الزم  اقدامات  ایرادها،  و  نواقص  رفع 

هماهنگی کامل انجام دهند.

: مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تبریز

یز با رعایت موارد بهداشتی ستاد كرونا برگزار می شود نمایشگاه های تبر
فعالیت 49 دفتر خدمات الکترونیک 

قضایی در آذربایجان شرقی

تمامی اماکن، نیمکت ها، غرفه ها، 

لباس و دست و کفش افراد ضدعفونی 

می شود و مردم از یک درب وارد سالن 

شده و از درب دیگری خارج می شوند 

و تمامی اجناس هر غرفه و کف 

سالن ها نیز به صورت دائم و چرخشی 

با دستگاه ها ضدعفونی می شود



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی پنجشنبه   30  مرداد  1399   شماره 45736

آگهی مزایده امالک و اموال مازاد بانک ملی ایران 99/2   نوبت دوم

توضیحات )فروش با وضعیت موجود(وضعیت ملک پالک ثبتیقیمت پایه مزایدهمتراژ اعیانیمتراژعرصه کاربریآدرسردیف

دارای انباری و پارکینگخالی32052فرعی از یک اصلی34771,657,600,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 1

دارای انباری و پارکینگخالی32053فرعی از یک اصلی28460,110,400,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 2

دارای انباری و پارکینگخالی32054فرعی از یک اصلی34371,724,800,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 3

دارای انباری و پارکینگخالی32055فرعی از یک اصلی28461,723,200,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 4

دارای انباری و پارکینگخالی32042فرعی از یک اصلی28455,173,160,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 5

دارای انباری و پارکینگمتصرفدار32045فرعی از یک اصلی34368,018,126,400قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 6

دارای انباری و پارکینگخالی32043فرعی از یک اصلی28456,129,920,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 7

دارای انباری و پارکینگمتصرفدار32044فرعی از یک اصلی34366,865,276,800قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 8

دارای انباری و پارکینگخالی32050فرعی از یک اصلی34371,100,680,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 9

دارای انباری و پارکینگمتصرفدار32046فرعی از یک اصلی28457,086,680,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 10

دارای انباری و پارکینگخالی32051فرعی از یک اصلی28962,307,840,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 11

دارای انباری و پارکینگخالی32048فرعی از یک اصلی34770,826,246,400قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی 12

ششدانگمتصرفدار793فرعی 013112,039,081,60085مسکونیتبریز -خیابان راه آهن -کوی قدس -کوچه 8 متری دوم -پالک 60- ساختمان دنیز- طبقه دوم13

گوگان -روبروی روستای فیروز ساالر پایانه مسافربری گوگان14
پایانه 

مسافربری
5940144171,037,120,000

پالک ثبتی1749 فرعی تفکیکی از دو 
مجزی شده از دو اصلی مفروزی مجزا 
شده از 535 قطعه یک بخش 38 تبریز

خالی 

516متر مربع سالن مسافربری در دو طبقه دوبلکس و 168 متر مربع انباری 

و کارواش و نگهبانی و سرویس های بهداشتی و نمازخانه و 850متر مربع 

شامل 19 باب مغازه خدماتی و 225 متر مربع سکوی سوارکردن مسافر و 

دارای امتیاز برق و گاز و آب)ششدانگ  

023935,058,912,000تجاریتبریز چایکنار بازار بزرگ صاحب االمر بازار مسگران15
مغازه های شماره 

104و103و102و101و26و27و28و29 
و واحد تجاری 56

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

832901,008,000,000مسکونی مرند- روستای گله بان بخش 15 تبریز16
پالک ثبتی 673 فرعی از 28اصلی بخش 

15تبریز
ششدانگمتصرفدار

ششدانگ شامل یک ساختمان مسکونی دو طبقه به مساحت 240 متر مربع متصرفدار447اصلی بخش 15 تبریز1802408,400,000,000مسکونیمرند -خ قیام- مابین پل المهدی و پل قیام - کوچه شهید اردبیلچی 17

سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار1225فرعی از 34 اصلی 4801502,352,000,000مسکونیمرند کشکسرای جاده ترانزیت خیابان با هنر پالک 183

سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار58فرعی از 3345 اصلی 2002466,272,000,000مسکونی مرند- خیابان جلفا روبروی اداره دارایی ده متری آزادگان 2 پالک 1955

دو پالک ثبتی بطور همزمان بفروش میرسد متصرفدار4/121 و2722302,128,000,0004/2272مسکونی مرند - دیزج علیا کوچه شهید حاجی پور20

  یک دانگ مشاعی از ششدانگ متصرفدار1605/55/56 بخش 15تبریز3253462,863,840,000مسکونیمرند - خ بهشتی نرسیده به مدرسه پیش ساخته 21

ش
نحوه فرو

ط نقد 
 با شرای

توضیحاتردیف

در صورت خرید  10 درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد  .) به استثنا موارد ذكر شده در توضیحات (1

مزایده اموال منقول صرفا بصورت نقدی می باشد .2

امالک متصرف دار  به صورت نقدی و یا اقساط ) به روش اجاره به شــرط تملیك( به فروش می رسد و بانك هیچگونه 3
مسئولیتی در قبال تخلیه آن ندارد. 

ط نقد و 
ش با شرای

نحوه فرو
ساط

اق

شرایط اقساطمدتپیش پرداختكاربریردیف

مسکونی -تجاری1
اداری

الباقی%50
9%یك ساله

15%دوساله
18%سه ساله

صنعتی،  كشاورزی 2
دامداری و خدماتی

-یك سالهالباقی%30

9%دوساله

15%سه ساله

بانك ملی ایران  اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی

ادامه در صفحه 5

    بانک ملی ایران در نظر دارد، تعدادی از اموال  مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 

نمایند  مزایده*  اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه  به آدرس  به آدرس    ) )ستاد 
مزایده دستگاه اجرایی* مزایده گر( مزایده شماره 2 مربوط به اموال غیر منقول و شماره 
1099001325000002 مربوط به اموال منقول ، بر مبنای قیمت پایه مزایده، در وضعیت 
 . برساند  به فروش  دار و غیر متصرف  اقساط، متصرف  و  نقد  نقدی،  به صورت  و  موجود 
متقاضیان می توانند ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتی فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات 
مربوطه ،تا ساعت 14/30 روز یکشنبه مورخه 99/6/2  پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق 
تکمیل شده مزایده حداکثر تا مهلت مقرر ، از طریق سامانه ستاد ، ثبت و بارگزاری نموده  
تلفن 35234089 -  با بشماره   ، اموال  مورد مزایده  را در زمینه  احتمالی خود  و سواالت 

041تماس حاصل نمایند دایره ساختمان، امالک مطرح نمایند.
توضیحات الف:   

1- بانک ملی ایران در قبول یا رد پیشنهادات مختار است. 
2- پیشنهادات فاقد سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط  مردود است . 

3- رعایت کلیه موارد مندرج در شرایط مزایده الزامی است. 
4- متقاضیان جهت شرکت در مزایده ســپرده  می بایست 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 امضاء الکترونیکی  
نسبت به  ارائه    پیشنهاد اقدام نماید . متقاضیان می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر در 
این زمینه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره تلفن 35231362 دایره 

کارپردازی تماس حاصل نمایند.
5- سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده معادل5٪ قیمت پایه مزایده است که متقاضیان می بایست 
به یکی از دو روش پرداختی تصریح شده در سامانه ستاد،از طریق درگاه سامانه و یا وجه 
مورد نظر را به حساب شماره 011031۷323009 به نام" اداره امور شعب استان آذربایجان 
شرقی)خرید و فروش دارایی(" واریز و تصویر رسید پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگزاری 

نمایند.

6- کلیه پاکت های حاوی پیشنهادات متقاضیان راس ساعت 10  صبح  روز دوشنبه مورخه 
99/6/3 به  صورت الکترونیکی از طریق سامانه ستاد بازگشایی و از طریق آدرس الکترونیکی 

به اطالع متقاضیان خواهد رسید. 
۷- در خصوص امالک متصرف دار، به برنده مزایده وکالتنامه کاری جهت انجام امورقانونی 
اعطاءگشته و کلیه هزینه های مربوط به اخذاستعالم در ارتباط با نقل وانتقال، تنظیم وکالتنامه 

وسایر مواردبرعهده خریدار می باشد.
8- با توجه به اعالن قبلی بانک مبنی برمتصرف دار بودن یا تخلیه امالک ،بانک از پذیرفتن 

هرگونه اعتراض از متقاضیان، معذور می باشد.
9- در امالک سرقفلی، رضایت مالک جهت تغییر شغل ودر صورت لزوم تغییر کاربری برعهده 

خریدار می باشد.
10- در خصوص امالکی که به صورت نقد واقساط به فروش می رسد، قرارداداجاره به شرط 
تملیک منعقد ودرامالک سرقفلی یاحق کسب و پیشه ، قرارداد به صورت صلح حقوق اقساطی 

خواهد بودکه به دوروش ذیل صورت می پذیرد.
" الف -  انعقاد قراردادعادی صلح حقوق اقساطی )بدون نیاز به ارائه وثیقه(

ب- عقد صلح اقساط به صورت رسمی بااخذ وثیقه موردپذیرش بانک به میزان مانده بخش 
اقساطی ثمن معامله وسودمتعلقه آن"

11- هزینه آگهی و کارشناسی برعهده خریدار بوده وهزینه های مذکورمی بایست براساس 
اعالم نظر بانک پیش از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز گردد.

12- متقاضیان خرید امالک باشرایط اجاره به شرط تملیک، می بایست در برگه های شرایط 
شرکت در مزایده) که از طریق سامانه ستاد خریداری می گردد( صراحتا اشاره به مدت و سود 

نرخ مورد نظربراساس جدول ذیل نمایند.
13- در صورتیکه مبلغ پیشنهادی خریداران ،یکسان باشد، اولویت فروش با خرید نقدی است.

14- نحوه فروش اموال مازاد بانک به شرح ذیل اعالم می گردد:

* توضیحات: برای امالک واقع در شهرک های صنعتی خریدار مستلزم قبول شرایط ذیل 
می باشد: امالک صنعتی واقع درشهرک های صنعتی که بصورت جانشینی می باشد:موضوع 

مزایده عبارتست ازحق استفاده از اعیانی احداثی وتاسیسات ومستحدثات درعرصه قطعه زمین 
موضوع  درشهرک صنعتی................که  واقع  دربخش........  واقع   ......... ثبتی  پالک  بشماره 
قرارداد/دفترچه واگذاری شماره ............ مورخ ..........که بانک درمحل مزبور جانشین شده است.

2 -  درمورد محل های دارای متصرف بانک هیچگونه مسئولیتی درخصوص رفع تصرف و 
خلع ید وتخته وتحول محل ندارد وموارد مذکورمباشرتا"بعهده برنده مزایده است )دراین مورد 

بانک به برنده مزایده وکالت خواهد داد(.
3- بانک بمدت ۷سال از تاریخ واگذاری حق فسخ واگذاری)درهرقالب که واگذارگرددباشد(

داراست.
 4- برنده مزایده تحت هیچ عنوان حق واگذاری مورد مزایده را به شخص دیگر ندارد واستفاده 

از محل صرفا" بایدمباشرتا" توسط برنده مزایده صورت گیرد.
5- واگذاری درقالب عقد اجاره بشرط تملیک خواهد بود که شرایط شکلی و ماهوی آنرا بانک 

تعیین می نماید و برنده مزایده حق درخواست تغییر مفاد و مندرجات آنرا ندارد.
6- واگذاری محل به برنده مزایده منوط به توافق کتبی شرکت شهرک های صنعتی استان 
آذربایجان شرقی بوده و درصورتیکه 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 ازخود 

سلب و اسقاط نمود.
۷- بانک هیچگونه تعهد و تکلیفی در واگذاری عرصه واعیانی و تاسیسات مورد مزایده ونیز 
جانشینی برنده مزایده قبل ازتسویه حساب با بانک ندارد،بلکه فقط درصورت عمل به تعهدات 
از سوی برنده مزایده براساس اجاره به شرط تملیک بانک نامبرده را جهت جانشینی ) بصورت 
عادی( به شرکت های صنعتی معرفی خواهد نمود که قبول آن هم منوط به موافقت شرکت 

شهرک های صنعتی است.
8- چنانچه شرکت شهرک های 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 هر گونه 
ادعایی علیه بانک اعم از کیفری ، حقوقی ، مطالبه خسارت و .... را از خود سلب و اقساط نمود.
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آگهی مزایده امالک و اموال مازاد بانک ملی ایران 99/2   نوبت دوم

جمع قیمت پایه به ریالشرح کاالشماره ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتشماره مزایده مرجعردیف

13.270.000.000 ریالفروش ماشین آالت و تاسیسات خط کامل تولید چیپس199/21099001325000002

www.setadiran.ir مراجعه نمایند. متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و شرکت در مزایده به سایت اینترنتی 
زمان انتشار آگهی در سامانه:   1399/05/23 و1399/05/30

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:  99/06/02 ساعت 14:30
زمان بازگشائی و اعالم برنده:  1399/06/03

نکات قابل توجه 
1-  برگزاری 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 پاکت ها 

، اعالم برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه مذکور همزمان به صورت فیزیکی انجام می پذیرد.
www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.  2-  متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( به آدرس اینترنتی  

3-  قبل از ارائه ی پیشنهاد قیمت از کاالهای مورد مزایده بازدید نموده و شرایط شرکت در مزایده را مطالعه فرمایند. 
4-  برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تفن های 35231362 - 35265999 - 041 ) کارپردازی( تماس حاصل نمائید.

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

آگهی مزایده ماشین آالت بانک ملی ) نوبت دوم(

بانك ملی ایران  اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی

توضیحات )فروش با وضعیت موجود(وضعیت ملک پالک ثبتیقیمت پایه مزایدهمتراژ اعیانیمتراژعرصه کاربریآدرسردیف

5400136024,584,000,000صنعتی مرند - شهرک صنعتی خیابان نهم سمت راست قطعات 204و205و206و22207
قطعات 204و205و206و207 واقع در 

اراضی زنوز بخش 22تبریز
متصرفدار

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

توضیحات(

 دو دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار46/400 بخش 15 تبریز13880817,600,000مسکونیمرند- روستای اربطان 23

20304326,216,000,000صنعتی اهر -شهرک صنعتی اهر قطعه 4 از بلوک 35 شهرک24
598/568 فرعی از 47 اصلی قطعه 4 از 

بلوک 35
بدون محوطه سازی و کف محوطه خاکی- کارخانه سنگ سابی متصرفدار

80701,792,000,000مسکونیاهر-  چلب ورودی آخر کوچه  رضوان- رضوان  3 فرعی یک پالک 2531
100 فرعی از 940 اصلی مفروز و مجزی 

از 13
ششدانگمتصرفدار

متصرفدار4فرعی از 5254 اصلی2252091,652,000,000مسکونیاهر- جاده ورزقان کوچه پردیس 268
یک سهم مشاع از چهار سهم عرصه و اعیان  شامل 60متر مربع زیرزمین 

و 137 متر مربع همکف و خرپشته

1081913108,607,227,205مرغداریعجب شیر روستای هروان27
293 فرعی از 14 اصلی و294 فرعی از 

14 اصلی بخش ده مراغه و 293 فرعی از 
14 اصلی بخش ده مراغه

متصرفدار

پالک ثبتی 293 فرعی از 14 اصلی بصورت مشاعی به مقدار 1822/5 
سهم مشاع از5346 سهم عرصه و اعیان می باشد . قسمتی از اعیانی ملک 
با پالک ثبتی 293 فرعی از 14 اصلی بصورت مشترک می باشد و تفکیک 

نشده است.

28
میانه -خیابان شهید بهشتی جنب مسجد امام حسن کوچه شهید کاظم خانی اولین بن بست 

سمت چپ 
2872052,576,000,000مسکونی

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

ششدانگمتصرفدار

ششدانگ عرصه و  اعیانمتصرفدار2726فرعی از 24اصلی5642577,538,496,000مسکونی کلیبر- خیابان معلم کوچه هتل آراز29

2462107,280,000,000مسکونیکلیبر- ورودی جاده اهر کلیبر - محله یعثوبی30
3227فرعی از 24 اصلی مفروزی از 868 

فرعی بخش 31 تبریز
متصرفدار

ششدانگ - ساختمان دو طبقه مسکونی دو نبش با ورودی های مجزا برای 
هر طبقه 

31
هشترود- خیابان شهید رجائی روبروی مسجد حضرت ولیعصرنرسیده به کوچه ولیعصر کوچه 4 

متری واحد چهارم از راست
2642303,808,000,000مسکونی

1726فرعی از161اصلی مفروزی از 69 
بخش 48تبریز

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

مربع

1151021,008,000,000مسکونیهشترود - خیابان شهید قدوسی کوچه بهار -کوچه شرقی پارک اول فرعی غربی32
2188فرعی از 161اصلی بخش48 

تبریز
ششدانگمتصرفدار

ششدانگمتصرفدار1418فرعی از 161اصلی2152203,147,429,600مسکونیهشترود -خیابان امام خمینی روبروی بانک سپه کوچه مینو پشت دبستان سابق سمیه33

14369346,612,816,000صنعتی هشترود- کیلومتر 10 جاده هشترود -مراغه شهرک صنعتی فجر34
37افرعی از 137اصلی  مفروز و مجزی 

شده از سه فرعی از اصلی مذکور قطعه 15 
تفکیکی واقع در بخش 48 تبریز

 دارای ماشین آالت صنعتی تولید آلومنیومخالی

20805043,920,000,000صنعتی هشترود- شهرک صنعتی چپنی مجتمع صنعتی فجر35
27فرعی از 137 اصلی مفروزی 3 قطعه 

12 بخش 48
خالی

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

کارخانه گچ - دارای ماشین آالت می باشدخالی261 فرعی از 24 اصلی بخش 57000229362,122,487,95242کارخانهمهربان سراب- قریه شاهبالغی 36

5812311,429,073,334مسکونیخسروشاه -دهستان تازه کند روستای بارانلومحله بازار یولی کوچه توت دیبی کوچه اول37
پالک ثبتی 671فرعی از2052اصلی 

واقع در بارانلو بخش 10 تبریز
2/5دانگ مشاع از ششدانگمتصرفدار

212 متر همکف و 212 متر مربع زیر زمینخالی2294فرعی تفکیکی از 2 اصلی446414103,810,896,000تجاریتبریز خیابان فلسطین - محل سابق بانک ملی شعبه فلسطین38



خبر

15 واحد صنعتی مراغه به چرخه 
تولید بازگشت

 

شهرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
مراغه گفت: از ابتدای سال 99 و در راستای تحقق 
شعار سال »جهش تولید« 15 واحد صنعتی راکد 
نفر   200 از  بیش  برای  و  بازگشت  تولید  چرخه  به 

اشتغالزایی فراهم شد.
به  شنبه  سه  روز  حسینی  موسوی  سیدعلی 
همراه برخی از روسای ادارات شهرستان در بازدید 
این  داشت:  اظهار  مراغه  شبنم  کارتن  کارخانه  از 
واحد تولیدی از 5 سال پیش به دلیل مشکالت 
از   مدیریت  تغییر  با  که  بود  شده  تعطیل  متعدد 

آخر خرداد ماه امسال به چرخه تولید بازگشت.
 20 واحد  این  فعلی  گذاری  سرمایه  گفت:  وی 
از  میلیارد تومان است و در این مجموعه پیش 
این 25 نفر مشغول به کار بودند که در حال حاضر 

این تعداد به 85 نفر افزایش یافته است.
وی افزود: در این واحد تولیدی 40 هزار متر در روز 

ورق کارتن و 10 تن در روز کاغذ تولید می شود.
این  تولید  و  توسعه  ح  طر به  مراغه  فرماندار 
 50 اعتبار  تامین  با  گفت:  و  کرد  اشاره  مجموعه 
واحد  این  گذار  سرمایه  سوی  از  تومان  میلیارد 
تولیدی می تواند روزانه 100 تن کاغذهای فلوتینگ 

و کرافت تولید کند.
در  تولیدی  واحد  این  گفت:  حسینی  موسوی 
راستای حفظ محیط زیست و استفاده از ظرفیت 
آوری  جمع  با  را  نیاز  مورد  اولیه  مواد  بازیافتگی 

کاغذهای باطل تامین می کند.
و  تولیدی  واحدهای  از  حمایت  داد:  ادامه  وی 
سرمایه گذاری در حوزه های کشاورزی و گردشگری 
شهرستان  در  دولت  برنامه های  ترین  اصلی  از 

است.
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: به مناسبت گرامیداشت 
هفته دولت، 1266 پروژه با اعتبار 700 میلیارد ریال در محدوده تبریز، اسکو و 

آذرشهر به بهره برداری می رسند.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، 

در  و  انتخاب  نمادین  صورت  به  شاخص  پروژه   افزود:  10  کاظمی  عادل 
هفته  دولت و در مراسم پویش الف- ب- ایران در مهر ماه سال جاری 
مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. وی اضافه کرد: تامین برق قطعات 
از  در شهرک مرزداران و شهرک مصلی، احداث فیدر 6 مداره ی خروجی 

پست فوق توزیع ملک کیان، تامین برق ساختمان شرکت تعاونی لشکر 
31 عاشورا در نصر3، تامین برق بیمارستان کودکان در خاوران به قدرت 4 
مگاوات و تامین برق مجتمع مسکونی کاملیا به تعداد 250 واحد پروژه های 
می دهند.به  تشکیل  را  مناطق  برق  تامین  بخش  در  بهره برداری  قابل 

گفته ی وی؛ دو پروژه ی اصالح شبکه ی 20 کیلوولت هوایی ورودی فرعی 
روستای سفیدان جدید و احداث پست حوضچه ای بازار بزرگ تبریز در 
سرای دودری و اصالحات تاسیسات در سرای دودری در بخش اصالح و 

بهینه سازی نیز در هفته ی دولت مورد بهره برداری قرار می گیرند.

، با اعتبار 700 میلیارد ریال طی هفته  دولت به بهره برداری می رسد 1266 پروژه در برق تبریز اقتصادی6
اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

مدیرعامل مجتمع مس سونگون در نشست خبری گفت: در آینده 
نزدیک، گزارش هایی از وجود ذخایر بسیار خوب در حول و حوش 
سونگون، اهر و آذربایجان غربی خواهید شنید. خبرهای خوبی را بر 
اساس اکتشافات جدید شرکت ملی مس ایران داریم که بعد از قطعی 
شدن، اعالم می شود، بر همین اساس منطقه آذربایجان و شمالغرب 

کشور به قطب مس کشور تبدیل خواهد شد. 
ح های توسعه ای  به گزارش جام جم علی بیات ماکو با بیان این که طر
بسیار خوبی را در مجموعه مس سونگون در آینده ای نزدیک در دست 
اجرا داریم، اظهار کرد: در حال حاضر 300 هزار تن کنسانتره در دو فاز در 
مس سونگون تولید می شود. فاز سوم توسعه تغلیظ نیز در دست اجرا 

بوده و ایجاد فاز چهارم به تصویب رسیده است. 
وی از تولید ساالنه 3000 تن مس کاتد از سنگ های کم عیار این مجتمع 
ح  از سال آینده با به بهره برداری رسیدن مجموعه ای جدید خبر داد. طر
توسعه ای ذوب و پاالیش طبق برنامه سال 1404 به بهره برداری خواهد 

رسید. 
سرپرست پروژه کاتد مجتمع مس سونگون نیز در بازدید خبرنگاران  
از این مجتمع با ارائه توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت پروژه 
ذوب مجتمع مس سونگون به خبرنگاران می گوید: برای احداث پروژه 
ذوب، پنج پکیج احداث می شود که شامل کارخانه ذوب، پاالیشگاه، 
فلوتاسیون، بخش یوتیلیتی و پلنت تولید اسید سولفوریک و پلنت 
اکسیژن بوده که در نهایت منجر به تولید 100 هزار تن کاتد مس در 

آذربایجان می شود. 
محمد صالح مرادی ادامه می دهد: زمین در نظر گرفته شده به این 
منظور حدود 60 هکتار بوده و عملیات خاکبرداری)به همراه جاده ها( 
در حجم حدود هفت میلیون متر مکعب انجام شده است، این زمین 
دارای دو بخش بوده که یک بخش آن در مساحتی نزدیک به 62 هزار 
متر مربع به فعالیت های زیربنایی سایت توسعه شامل انبار، کلینیک و 

آتش نشانی و ...اختصاص دارد. 
وی ادامه داد: 20 هزار متر مربع از این زمین به پاالیشگاهی اختصاص 
دارد که ظرفیت تولید آن 100 هزار تن کاتد مس در سال است، احداث 
اسکلت فلزی به اتمام رسیده و حدود 320 سلول برای تبدیل مس آند به 
کاتد نصب شده، جرثقیل های 28 تنی نیز از منابع خارجی تامین و نصب 
شده اند، در مجموع حدود 140 میلیارد تومان و 57 میلیون یورو برای کل 

پروژه ها هزینه شده است. 
وی با بیان اینکه فعال تجهیزاتی برای ذوب مس خریداری نشده است، 
گفت: تجهیزات خریداری شده در سال گذشته مربوط به فاز سوم تغلیظ 

و شامل تجهیزات مرحله خردایش، سنگ شکن اولیه، سیکلون، سگ 
میل و بال میل بودند و هیچ ارتباطی به ذوب پاالیش نداشتند. تجهیزات 
خریداری شده مربوط به شش پروژه از معادن مس کشور در انبار مس 
رفسنجان دپو شده بود که پس از شروع جبهه کاری سونگون، تجهیزات 

ما نیز ارسال شد. 
مرادی با اشاره به عقدقرارداد با تعدادی از شرکت های خارجی برای 
تجهیز و راه اندازی واحد ذوب پاالیش مجتمع مس سونگون، گفت: 
عالوه بر عقد قرارداد شرکت ملی صنایع مس ایران با شرکت َهچ به 
، شرکتNFI چین نیز در مناقصه بین المللی برنده شد و  عنوان ناظر
دانشگاه تبریز نیز آن را از جنبه های فنی، اقتصادی و زیست محیطی 
تایید کرد، مقرر بود این شرکت با روش اس کا اس، کار کند که شرکت به 

دلیل اعمال تحریم ها علیه ایران قراردادش را لغو کرد. 
وی ادامه داد: با برگزاری مناقصه داخلی و ارزیابی فنی داخلی شرکت ها 
در اسفند ماه سال گذشته، 37 شرکت داخلی در این مناقصه شرکت 
کردند که 11 شرکت حائز شرایط دریافت اسناد مناقصه شدند، اسناد 
تهیه و بین پیمانکاران توزیع شد که پس از مشخص کردن جوینت 

خارجی توسط پیمانکاران، عقد قرارداد انجام می شود. 
مرادی، زمان پیش بینی شده برای اجرایی شدن این پروژه و عقد 
قرارداد را سه الی چهار ماه عنوان کرد و گفت: ظرفیت تولید مس کاتد در 
کشور حدود 250 هزار تن در سال است که با ایجاد این واحد در مجتمع 

مس سونگون، مس پس از ریخته گری به کاتد تبدیل خواهد شد. 
وی از پیش بینی هزینه 365 میلیون یورو برای احداث کارخانه ذوب 
مجتمع مس سونگون که از منابع داخلی تامین می شود، خبر داد و 
متذکر شد: این پروژه تا چهار سال آینده احداث و به بهره برداری می رسد 

و مجوزها و خطوط انتقال آب، برق و گاز آن نیز آماده است. 
کارخانه تغلیظ 1 و 2 یا کارخانه فرآوری مس از اصلی ترین بخش های 
مجتمع  مس سونگون است که کارجداسازی و غلیظ سازی کانی مس 

در آن انجام می شود، رئیس عملیات کارخانه تغلیظ 1 و 2 مجتمع مس 
سونگون با ارائه توضیحاتی دراین خصوص می گوید: سه معدن اصلی 
مس در کشور وجود دارد که شامل معادن سرچشمه، میدوک و 
، به لحاظ بزرگی،  سونگون بوده و معدن مس سونگون در حال حاضر

ظرفیت و تناژ تولیدی دومین قطب مس در کشور است. 
علی نبوی می افزاید: دو فاز کارخانه ی تغلیظ مس سونگون هر یک 
ظرفیت تولید 150 هزار تن کنسانتره مس را دارند، فاز یک این کارخانه در 
سال 85 و فاز دوم در سال 93 افتتاح شده است، تکنولوژی های مورد 

استفاده در این دو فاز سوئدی و اتریشی هستند. 
او ادامه می دهد: ظرفیت تناژ بارکشی این دو واحد حدود 7000 تن 
است. پس از انجام عملیات آتشباری و حفاری در معدن، مرحله خرد 
آیش توسط سنگ شکن ثانویه انجام شده و سنگ های سایز بزرگ و 
اوور سایز به ابعاد زیر 25 سانت تبدیل شده و با قرار گرفتن در انبار نیمه 
درشت )استوک پایل( در محوطه بیرونی توسط نوار اصلی وارد کارخانه 

می شود. 
به گفته رئیس عملیات کارخانه تغلیظ1 و 2 مجتمع مس سونگون، 
ظرفیت بارکشی کارخانجات مجتمع مس سونگون، 900 الی 1000 تن در 
ساعت بوده و پس از ورود بار به داخل کارخانه، سه مرحله برای دستیابی 
به محصول نهایی، یعنی کنسانتره با عیار 25 درصد انجام می دهیم، 
مرحله اول شامل عملیات خردایش، طبقه بندی و آماده سازی، مرحله 

دوم شامل فلوتاسیون و مرحله سوم هم شامل آب گیری است. 
او می گوید: مرحله خردایش توسط آسیاب اصلی سگ میل و دو عدد 
بال میل انجام می شود، با ورودی نوار اصلی در ابتدا وارد آسیاب سگ 
میل شده و آب و شیرآهک پس از التقاط با این مخلوط وارد َسَرند شده و 
ذرات درشت مجددا پس از انجام طبقه بندی به همین آسیاب برگردانده 
می شوند. او خاطرنشان می کند: 80 درصد از ذرات ورودی به سلول 
رافل باید حدود 100 میکرون باشند، پس از طبقه بندی و دانه بندی در 
سیکلون ها، ذرات با عبور از لوله هایی که به سلول های فلوتاسیون راه 
ور فلو نام دارند، توسط ته ریزها یا لوله های پایینی نیز در بال 

ُ
داشته و ا

میل ها )آسیاب های گلوله ای( مجددا خرد می شود. 
نبوی متذکر می شود: آزادسازی کانی با ارزش از کانی بی ارزش مهم بوده 
و طبقه بندی نیز به همین دلیل اهمیت دارد، اگر این مرحله به درستی 
انجام نشود، نمی توان مس را شناور و جداسازی کرد. فلوتاسیون نیز بر 

اساس خاصیت شیمی فیزیک سطح کانی ها انجام می شود. 
او می افزاید: ذرات مس چسبیده به سنگ را بر اساس خواص شیمی 
فیزیک و طی فرایندی تر، آبران می کنیم تا به آب نچسبد، سپس مس به 

حباب های ایجاد شده از هوای تزریق شده به سلول ها چسبیده و روی 
آب می آید و مس بر اساس فرایند انتقال جرم استحصال می شود. 

او می گوید: رنگ مس استحصال شده به نوع کانی همراه آن، اعم از 
کالکوسیت و کالکوپریت بستگی دارد، در این فرایند هر محصولی که 
بر سطح آب قرار دارد، به درد بخور بوده و ته نشین شده ها بی فایده 
هستند، مواد باطله از طریق پمپ خانه به TTS و در نهایت به سد باطله 
منتقل می شود. مواد باطله معموال شامل سیلیکات ها و اکسید آهن 
هستند که کاربردی ندارند، استفاده از مواد باطله توجیه اقتصادی ندارد. 

به گفته رئیس عملیات کارخانه تغلیظ 1 و 2 مجتمع مس سونگون، 
عیار ذرات پس از جمع آوری و چندین مرحله شست و شو با ادامه 
فرایندهای تخصصی و شست وشوهای مکرر در نهایت از 0.6 به 25 درصد 
می رسد و غلظت آن تا 40 درصد افزایش پیدا می کند. افزایش غلظت 
ذرات جامد نیز  توسط تیکنر مس انجام شده و به این ترتیب غلظت 
ذرات جامد 20 درصد به 60 الی 70 درصد می رسد تا دوغاب باقیمانده 

قابلیت فیلتر کردن را داشته باشد. 
او، فیلترپرس ها را از دیگر تجهیزات مهم در فرایند تهیه کنسانتره 
مس عنوان کرده و می گوید: پس از آب گیری و فیلتر، رطوبت محصول 
به هفت الی 10 درصد رسیده و آماده ارسال به بازار فروش می رسد. عیار 
خوراک های ورودی و خروجی معدن نقاط مختلف دنیا با هم متفاوت 
است. او در ادامه با بیان اینکه معدن مس مانند چاه های نفت است، 
اظهار می کند: تعدادی از چاه های نفت با گاز ترش یا گاز شیرین و 
محصوالت دیگری مانند گوگرد همراه هستند، در معادن مس هم مس 
در برخی موارد با محصوالت جانبی مانند طال یا مولیبدن همراه هستند 
که در معدن پروفیلی مس سونگون، مولیبدن را هم داریم که در صنایع 

هوا فضا و موشک سازی مورد استفاده قرار می گیرد. 
نبوی می افزاید: فرآوری مولیبدن نیز در کارخانه پایین انجام می شود، 
اما مولیبدن هم همراه با مس استحصال می شود، اما طالیی که 
استخراج و استحصال آن توجیه اقتصادی داشته باشد، در معدن مس 
سونگون نیست، شاید طال و نقره هم در حد چند پی پی ام موجود باشد 

که استحصال نمی شود. 
او خاطرنشان می کند: کانی مولیبدن به دلیل خاصیت روغنی اش، 
آبران بوده و پس از چسبیدن به حباب به کارخانه جداسازی »مس-
مولیبدن« ارسال می شود و این بار عکس فرایند جداسازی مس انجام 
شده و مس آب دوست می شود تا با ته نشین شدن آن، مولیبدن های 
آب گریز که به حباب ها چسبیده اند، جداسازی شوند و سپس همین 

فراورده به تیکنر مس بازمی گردد تا مس آن نیز جداسازی شود.

مدیرعامل مجتمع مس سونگون اعالم کرد ؛

ح توسعه ای ذوب و پاالیش سال 1404 به بهره برداری می رسد طر

گزارش تصویری
موزه فوتبال آذربایجان که گنجینه ای ارزشمند از تاریخ 
فوتبال به شمار می آید سال گذشته توسط شهرداری 

تبریز افتتاح شد. این موزه به تازگی مجوز رسمی خود را 
از سازمان میراث فرهنگی کشور دریافت کرده است.

موزه فوتبال آذربایجان 
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ینان  آفر شعبه موسسه ارزش 
شبستر  در  سرمایه  بازار  مالی 

شد افتتاح 

اهداف  پیشبرد  و  آرمان ها  تحقق  راستای  در 
بسترهای  کردن  فراهم  منظور  به  موسسه 
نقاط  تمامی  در  مردم  اقشار  تمام  برای  آموزشی 
آفرینان مالی بازار  ، شعبه موسسه ارزش  کشور

افتتاح شد. سرمایه در شبستر 
به گزارش جام جم این شعبه در راستای تعلیم 
و  کشور  نقاط  اقصی  در  عالقمندان  تربیت  و 
سازی  آماده  و  آشناسازی  برای  افراد  تربیت 
بیمه  و  بورس  گذاری در صنعت  جهت سرمایه 
اشتغال  به  کمک  جهت  در  همچنین  و  کشور 
شده  افتتاح  کشور  شکوفایی  و  رشد  زایی، 
ارزش  موسسه  شعبه  آموزشی  است.خدمات 
نظر  زیر   ، شبستر در  سرمایه  بازار  مالی  آفرینان 
روزترین  به  از  گیری  بهره  با  و  اساتید  قوی ترین 
این موسسه  ارائه خواهد شد.شعبه  امکانات، 
 ، نماز چهارراه  از  باالتر   ، شبستر شهرستان  در 
و  شده  مستقر  محمود  شیخ  پاساژ  داخل 
بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  عالقه مندان 
 140-16732424 تماس  شماره  با  می توانند 
آفرینان  ارزش  کنند.موسسه  حاصل  تماس 
سازمان  از  رسمی  مجوز  با  سرمایه  بازار  مالی 
آموزش  راهبری  کمیته  و  کشور  حرفه ای  و  فنی 
و  بورس  سازمان  تایید  مورد  سرمایه  بازار 
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بیمه  و  بهادار  اوراق 
جهت  در  را  خود  فعالیت  سال 79  تیر  از  ایران 
نیز  و  بیمه  و  بورس  صد  تا  صفر  از  آموزش 
بازار سرمایه  گذاری در  راه های مطمئن سرمایه 
مراکز  و  تبریز  مرکزیت  با  شمالغرب  منطقه  در 

آغاز کرده است. سایر استان های کشور 

بروکراسی زائد اداری، مانع پیشرفت 
اولین پاالیشگاه خصوصی ایران 

گفت:  هشترود  پارس  ارکان  پاالیشگاه  مدیر 
بروکراسی زائد اداری مانع پیشرفت اولین پاالیشگاه 
از  بعضی  متاسفانه  و  بوده  ایران  خصوصی 
کارشناسان ادارات متولی برای این مجموعه مشکل 

تراشی می کنند.
به گزارش جام جم علیرضا نگهبان در نشست خبری 
اظهار کرد: پروانه بهره  برداری از پاالیشگاه ارکان پارس 
هشترود، بعد از 11 سال دوندگی در سالجاری صادر 
شد، اما متاسفانه برخی ادارات دخیل در تولید، برای 
منطقه  در  نفتی  مشتقات  از  محصول  چند  تولید 

هشترود، سنگ اندازی می کنند.
مسئوالن  برخی  کارشکنی های  علی رغم  افزود:  وی 
و کارشناسان استانی و کشوری در خصوص تولید 
هفت مواد مختلف نفتی در پاالیشگاه ارکان پارس 
هشترود، کارکنان این مجموعه با تالش جهادی و 
شبانه روزی مانع تعطیل شدن این پاالیشگاه شده  
و توانسته اند طی 45 روز کاری، مواد تولید شده خود 
را  خود  صادرات  و  کرده  بین المللی  بازارهای  روانه  را 
اگر  این که  بیان  با  برسانند.وی  به یک میلیون دالر 
سنگ اندازی ها در مورد پاالیشگاه به حداقل برسد، 
می توانیم به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این 
گفت:  کنیم،  اشتغال زایی  نفر   500 برای  مجموعه، 
اگر مشکالت این مجموعه حل شود، تولید روزانه 
ادامه  نگهبان  رسید.  خواهد  تن   800 به  تن   150 از 
داد: ابطال سلیقه ای مجوزهای صادر شده، معطل 
نا  و  مختلف  ادارات  در  پاالیشگاه  مسئوالن  کردن 
آشنا بودن بعضی از کارشناسان در خصوص تولید، 
مشکالت سرمایه گذاران در بخش نفت را چند برابر 
کرده است.وی با بیان این که تولید بنزین یورو پنج را 
در دستور کار داریم، گفت: سال گذشته بنزین یورو 
چهار در این مجموعه تولید می شد که با توجه به 
کارشکنی های برخی مسئوالن و کارشناسان، تولید 

این بنزین را متوقف کردیم.

خبر خبر

از سوی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی؛
تقدیر  از رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

از  کشاورزی  مهندسی  و  فنی  تحقیقات  موسسه  رئیس 
طبیعی  منابع  کشاورزی  آموزش  و  تحقیقات  مرکز  رئیس 

آذربایجان شرقی تقدیر کرد.
از روابط عمومی سازمان جهاد  گزارش جام جم به نقل  به 

کشاورزی استان، با حضور حسین دهقانی سانیج رئیس 
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، میر لطیفی 
احمد  مدرس،  تربیت  دانشگاه  آبیاری  گروه  اساتید  از 
تولیدات  بهبود  معاون  افروز  خ  ر مرکز،  رئیس  بایبوردی 

توسلی  علیرضا  استان،  کشاورزی  جهاد  سازمان  گیاهی 
معاون پژوهشی مرکز، رحیم زاده مدیر زراعت سازمان جهاد 
کشاورزی و محققان بخش فنی و مهندسی مرکز، جلسه 
و  تحقیقات  مرکز  در  استان  کشاورزی  چالش های  بررسی 

برگزار  شرقی  آذربایجان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش 
شد. در این جلسه از زحمات احمد بایبوردی رئیس مرکز 
با اهداء لوح سپاس از طرف حسین دهقانی سانیج رئیس 
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی قدردانی شد.

 
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر آذربایجان شرقی

اقتصادی
7اجتماعی

آذربایجان شرقی    مدیرکل صدا و سیمای مرکز 
ایام  در  را  مرکز  این  مختلف  حوزه های  تمهیدات 
سوگواری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل 

الحسین )ع( تشریح کرد .  
وابط عمومی صدا  به گزارش جام جم به نقل از ر
و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، مهندس مرتضی 
صفری با اشاره به تجربه های این مرکز در تولید و 
گفت:  قبل  ماه های  در  معارفی  برنامه های  پخش 
به پشتوانه توفیقات کسب شده در تولید و پخش 
برنامه های ماه رجب، شعبان و رمضان، برنامه های 
مستند،  همچون  مختلف  گونه های  در  متعددی 
میزگرد، ترکیبی، کوتاه و... برای ماه محرم و صفر در 
حوزه های رادیو و تلویزیون برای مخاطبان تدارک 

دیده ایم .  
رادیو  کنداکتور  امسال  اینکه  بیان  با  وی 
به  نسبت  ونا  کر شرایط  دلیل  به  تلویزیون  و 
سال های گذشته منعطف  تر و متفاوت تر شده و با 
محدودیت های خاصی در تولید برخی از برنامه ها 
ود: تمام برنامه ریزی همکاران  مواجه هستیم افز
ما در تهیه و پخش برنامه ها مطابق با دستورالعمل 
استانی  ستاد  و  ونا  کر با  زه  مبار ملی  ستاد  ابالغی 

خواهد بود.  
ایشان یکی از مهمترین وظایف  رسانه ملی را در 
این دهه تمرکز بر بحث فرهنگ سازی و اطالع رسانی 
ونا  کر ملی  ستاد  دستورالعمل  مفاد  به  راجع 
گاه کردن مردم و هیئت های  عنوان کرد که ضمن آ
مذهبی در این زمینه ، تمامی مراسمات مطابق با 
خواهد  پخش  و  ضبط  شده  تعیین  دستورالعمل 
شد .  صفری در ادامه سخنان خود به برنامه های 
تدارک دیده شده در حوزه سیما پرداخت و خاطر 
نشان کرد:  شبکه استانی سهند عالوه بر پرداخت 
ویژه  وتین؛  ر برنامه های  در  کربال  عظیم  واقعه  به 
برنامه های سوگواره، حسین عزاسی، عشق قافله 
میراث  کربال،  راه  گونلری،  محرم  کندیمیزین  سی، 
مرثیه کربالیی بهجت، تله تئاتر محرم زنده است، 
بیرایچیم  تاریخ،  یک  جغرافیای  کربال  عشق،  یه  تعز
وف  معر به  امر  میزگرد  زخمی،  حنجره های  عشق، 
 ، بازار اولدوزی،  دان  مستندهای   ، منکر از  نهی  و 
ینش، محرم در  شهدای مدافع حرم، محرم، راز آفر
تقدیم  را  )ع(  سیدالشهداء  حسین  و  آذربایجان 

عزاداران خواهد کرد.  
وی پرداخت ویژه به تاسوعا و عاشورای حسینی، 

شهادت امام سجاد)ع(، پخش زنده عزاداری های 
زمندگان اسالم و  هیئات مذهبی از جمله هیئت ر
مصالی  سنگفرش  در  الحسین)ع(  انصار  هیئت 
اجتماع  پوشش  خمینی)ره(،  امام  حضرت  اعظم 
عزاداری  پوشش   ، تبریز والیتمدار  مردم  عزاداری 
وله های  و  نماهنگ  کلیپ،  پخش  شهرستانها، 
مختلف  نقاط  عزاداری های  و  مداحی ها  از  کوتاه 
سینمایی،  فیلم های  انیمیشن،  پخش  استان، 
مجموعه های تلویزیونی و... را از دیگر تمهیدات این 

شبکه در دهه اول ماه محرم عنوان کرد.  
شرقی  آذربایجان  مرکز  سیمای  و  صدا  مدیرکل   
را بر مبنای صبر  جهت گیری کلی برنامه های سیما 
و ایثار حسینی، ایجاد امید در جامعه، توجه ویژه 
زمایش کمک مؤمنانه و نذر حسینی و احسان  به ر
تشکیل  با  امسال  کرد:  تصریح  و  عنوان  ماسک 
دیدگاه های  و  نظرات  از  استفاده  و  فکر  اتاق های 
برنامه ها  پخش  جدول  مختلف،  شخصیت های 
ع  نو که  شده  طراحی  طوری  تلویزیون  و  رادیو  در 
و  مختلف  سالیق  با  متناسب  مداحی  و  سخنرانی 
چنانچه  و  باشد  مخاطبان  سنی  وه های  گر تمامی 
مراسم  در  حضور  به  موفق  دلیل  هر  به  مخاطبی 
این  از  بتواند  نباشد،  مذهبی  هیئات  و  عزاداری 
مرتضی  کند.  استفاده  مناسب  شکل  به  برنامه ها 
ویکردهای متفاوت امسال را  صفری یکی دیگر از ر
استفاده از مادحین جوان و نوجوان در برنامه ها 
عنوان و با تاکید بر اینکه پر کردن خأل ناشی از عدم 
تولید و پخش  با  حضور مردم در مراسم عزاداری 
مهم  اهداف  از  یکی  خالقانه  و  جذاب  برنامه های 
به  است،  سازی  برنامه  حوزه های  در  ما  همکاران 
شرقی  آذربایجان  مرکز  صدای  شبکه  ریزی  برنامه 
در ماه محرم اشاره و اضافه کرد: در رادیو عالوه بر 
برنامه های  ویژه  وتین؛  ر برنامه های  در  پرداخت 
آذربایجان، عزاداری در  از جمله محرم در  مختلفی 
آذربایجان، پیرغالمان، نجوای باران، حرف نو، محفل 

، بیر ایچیم عشق، نمایش های  محرم، عاشورائی لر
لتی پرده، محرم غمنامه  ، زالل عطش، آ اصحاب نور
شخصیت های  نواسی،  نی  حسینی،  حدیث  سی، 
کربال، علمدار و ثاراهلل، تولید و در کنداکتور پخش 

قرار خواهد گرفت.  
ایشان از تهیه بسته های متنوع خبری در معاونت 
در  ع  متنو برنامه های  ویژه  پخش  و  تولید  و  خبر 
و  داد  خبر  مراغه  شهر  رادیو  و  زی  مر ون  بر رادیو 
تولید محتواهای مختلف در قالب های گوناگون و 
انتشار آنها در شبکه های مختلف اجتماعی را از اهم 

برنامه های معاونت فضای مجازی برشمرد .  
خانه  هر  پویش  به  ویژه  پرداخت  است  گفتنی 
و  عزاداری ها  شناسی  آسیب  حسینیه،  یک 
بدعتهای کاذب، نقش محرم در مقابله با تهاجمات 
حضرت  اندیشه های  در  عاشورا  معرفی  فرهنگی، 
)مدظله  رهبری  معظم  مقام  و  )ره(  خمینی  امام 
العالی(، برجسته سازی نقش عاشورا در تحکیم و 
، درس گرفتن  وف و نهی از منکر ارتقاء امر به معر
از مکتب عاشورا، پاسداشت رشادت های علمدار 
وز  العباس )ع( در ر اباالفضل  دشت کربال حضرت 
مناسک  قدیمی،  نوحه خوانان  بر  تمرکز  تاسوعا، 
شهرهای مختلف و آداب و رسوم عزاداری، مباحث 
تاریخی قیام عاشورا، بررسی واقعه عاشورا در ادبیات 
عاشورایی، تبیین نقش جوانان در گسترش فرهنگ 
عاشورا،  اخالقی  و  اعتقادی  پیام های  حسینی، 
شخصیتی  ابعاد  رسی  بر حسینی،  نهضت  فلسفه 
حضرت امام سجاد)ع( و نقش وی در ترویج و تبلیغ 
نهضت حسینی پس از قیام عاشورا، تاکید بر نماز 
به عنوان یکی از اهداف اصلی قیام امام حسین )ع 
(، تبیین نقش فرهنگ عاشورایی در تربیت شهدای 
انقالب و دفاع مقدس و مدافعان حرم، جنبه های 
هنری قیام عاشورا و... از جمله موضوعاتی خواهد 
بود که در برنامه های رادیو و تلویزیون مورد بحث و 

بررسی قرار خواهد گرفت.  

مدیر کل صدا و سیمای مرکز استان:

شبکه سهند؛ حسینیه ای به وسعت آذربایجان شرقی 
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شیوع  با  روزها  این   
از   19-Covid بیماری 
جمله کلماتی که بیشتر 
می شود  استفاده 
کلمه ای  است.  ایزوله 
ترسناک،  کمی  که 
کل  در  و  کننده  نومید 
ذهنی  منفی  بار  دارای 

است . 
ایزوالسیون  شرایط  و  اهداف   ، مفهوم  به  وقتی  حال 
بیشتر واقف می شویم می بینیم اصال اینگونه نیست 

 .
تعریف ایزوله  

یا جداسازی  و  کردن  نظر لغوی بمعنی جدا  از  ایزوله 
است ولی در پزشکی جدا کردن فردی بیمار یا آلوده به 
یک میکروب ) ویروس - باکتری -انگل  و ... ( از افراد 
سالم و یا جدا کردن افراد آلوده و یا بیمار از فردی سالم 
و آسیب پذیر بمنظور جلوگیری از انتشار بیماری از فرد 

به دیگران و یا از دیگران به فرد را ایزوله گویند . 
انواع ایزوالسیون 

شد  مشخص  ایزوالسیون  از  باال  تعریف  به  توجه  با 
ایزوالسیون دو نوع است :   

 ( سالم  افراد  از  بیمار  یا  آلوده  فرد  کردن  جدا  الف- 

ایزوالسیون مستقیم (  
انتقال  از  جلوگیری  برای  سالم  فرد  کردن  جدا   - ب 

بیماری از افراد دیگر آلوده ) ایزوالسیون معکوس ( 
نحوه و شرایط ایزوالسیون 

چه  و  مستقیم  چه   ( ایزوالسیون  از  اصلی  هدف 
بیمار  بین  ارتباط  و  برخورد  که  است  این   ) معکوس 
عفونت  انتقال  از  تا  باشد  حداقل  در  سالم  افراد  و 
جلوگیری شود . پس همه تمهیدات باید بکار گرفته 
تنفسی-  ارتباط   - مستقیم  تماسی  ارتباط  که  شود 

ارتباط جریان هوا در محیط ایزوله به حداقل برسد . 
شرایط فشار هوا در اتاق ایزوله مستقیم  

در اتاق ایزوله مستقیم که فردی بیمار بستری شده 
از فشار اطراف باشد  است . فشار هوا باید منفی تر 
از اطراف بیمار به بیرون  تا عامل بیمار با جریان هوا 
دیگر  سالم  افراد  آلوده  هوای  و  نکند  پیدا  نشست 
بسته  مداری  در  باید  هوا  همینطور   . نکند  آلوده  را 
چرخیده و تصفیه شود و مجددا" به اتاق بسته بیمار 
بایستی  برود  آزاد  هوای  به  اجبارا"  هم  اگر  و  برگردد 
در  اتاق  هوای  خروج  تا  شود  اندیشیده   تمهیداتی 

ج شود.  محدوده ای بافاصله ایمن از دیگران خار
شرایط فشار هوا در اتاق ایزوله معکوس  

پذیری  آسیب  سالم  فردی  معکوس  ایزوله  اتاق  در 
آلوده  آلودگی و افراد  خوابیده که در بیرون از اتاقش 

وجود دارند که هدف برخورد مستقیم و برخورد هوای 
 . است  معکوس  ایزوله  اتاق  سالم  محیط  به  آلوده 
طبیعی است که در این حالت فشار هوای اتاق ایزوله 
معکوس باید بیشتراز فشار هوای محیط اطراف باشد 
تا اختالف فشار مثبت مانع ورود هوای اطراف به اتاق 

شده و احتمال ورود آلودگی هم کمتر باشد. 
از  مستقیم  چه  و  معکوس  ایزوله  اتاق  چه  البته 
خاص  خروج  و  ورود  قوانین  و  شرایط   ، فیزیکی  نظر 

خودشان را دارند:   
ج شد که البسه و  - در کل بایستی طوری وارد یا خار

وسایل آلوده ، از آلوده به تمیز وارد نشود. 
- وقتی کسی وارد اتاق ایزوله مستقیم شود باید بعد 
، تمامی البسه و وسایل در اتاق جا بمانند  از اتمام کار

و بیرون آورده نشوند .  
باید   ، شود  معکوس  ایزوله  اتاق  وارد  کسی  وقتی   -
ابتدا تمیز گردد و با البسه تمیز و وسایل ایمن وارد 
تا  آورده  بیرون  را  وسایل  کار  اتمام  از  بعد  و  شود 

مجددا" برای بار بعدی ایمن سازی شوند .  
مورد،  حسب  بر  ایزوالسیون  است  یادآوری  به  الزم 
ایزوالسیون  مانند  دارد  مختلفی  بندی های  تقسیم 
تنفسی - ایزوالسیون قطره ای - ایزوالسیون تماسی و 
... ولی بر حسب شرایط فعلی جامعه و پاندمی کووید 

19 موضوع بحث ما ایزوالسیون هوایی بود .

  Isolate & Isolation ایزوله و ایزوالسیون

دكتر عباس دیندوست

مشاور مدیرعامل
بیمارستان فوق تخصصی 

بهبود

سرپرستی روزنامه جام جم در آذربایجان شرقی

برادرارجمند جناب آقای حاج حسین افتخاری 
عضو هیات رئیسه هیات بولینگ ، بیلیارد و بولس استان آذربایجان شرقی 

با کمال مســرت انتصاب شایســته  حضرتعالی را که بحق از سرمایه های 
ارزشمند استان می باشید، به این سمت  صمیمانه تبریک عرض نموده، رجای 
واثق دارم که این انتخاب ســرآغاز راهی پر امید به سمت دستیابی به قله های 
رفیع توســعه ورزش اســتان  خواهد بود.  موفقیت و ســربلندی شــما و کلیه 
خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اســالمی ایــران را از درگاه باریتعالی 

مسألت می نمایم.



مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان آذربایجان شرقی

w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

            :  صاحب امتیاز
  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 تحریریه شهرستانها:            021-44233511

     سرپرست استان آذربایجان شرقی: وحیده حاجی محمد یاری
دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی:   041-35579285-9

این جـــــاهالن که دعوى ارشاد می کنند 
در خرقه شان به غیر "منم" تحفه اى میاب

ما عیب و نقص خویش و کمال و جمال غیر  
امام خمینی )ره(پنهــــــــان نموده ایم، چو پیرى پس خضاب
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مدیریت بانك كشاورزی استان آذربایجان شرقی به استناد آئین نامه نحوه واگذاری 
نامه شماره 175043/ بانکها )موضوع تصویب  اماكن رفاهی  دارائی های غیر ضرور و 
با  ت436/هـ مورخ 86/10/30 هیات محترم دولت( در نظر دارد اموال مازاد ذیل را 
كلیه امتیازات و ملحقات موجود و متعلقه از طریق مزایده عمومی به فروش برساند 
امور  به  اداری روز  پنجشنبه  مورخ 99/06/13  تا  پایان وقت  لذا طالبین  می توانند 
حقوقی بانك واقع در تبریز- خیابان خاقانی- خیابان مدرس- روبروی آتش نشانی- 
دبیرخانه مدیریت بانك كشاورزی استان آذربایجان شرقی و یا هریك از شعب تابعه 
مدیریت مراجعه و پس از واریز مبلغ دویست هزار ریال به حساب شماره 660871760 
و ارائه فیش واریزی اوراق شركت در مزایده را دریافت و پس از تکمیل آن ، پاكتهای 
است  الزم  نمایند.   دریافت  مورخ  رسید  و  تحویل  مدیریت  دبیرخانه  به  را  سربسته 
متقاضی دو پاكت تهیه نماید كه پاكت الف حاوی سپرده شركت در مزایده و پاكت 
ب حاوی فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده خواهد بود.ضمنًا بر روی پاكت ب 

عبارت پیشنهاد نقدی یا اجاره به شرط تملیك درج گردد.
)واریز 5% از مبلغ پایه مزایده تحت عنوان سپرده شركت در مزایده قابل واریز به 
فیش  ارائه  تبریز  و  مركزی  شعبه  كشاورزی  بانك  نزد   660871760 شماره   حساب 

مربوطه در قالب پاكت الف الزامی است ) چك بین بانکی و ضمانت نامه بانکی نیز قابل 
قبول می باشد.( 

توضیحات  :
 2 و  بود  خواهد  نقدی  صورت  به  تجاری  و  مسکونی  كاربری  با  امالک  فروش   -  1
می باشد  نقدی  صورت  به  فروش  اولویت  غیرمسکونی  كاربری های  سایر  مورد  در   -
و  ضوابط  رعایت  با  واصله  پیشنهادات   ، نقدی  پیشنهاد  وصول  عدم  درصورت  و 
دستورالعمل های ابالغی )پرداخت نقدی بخشی از مبلغ پیشنهادی حداقل به میزان 
20 درصد و تقسیط باقیمانده آن حداكثر تا مدت 36 ماه و بااحتساب نرخ سود زیر 
خواهند  بازگشائی  و  پذیرفته  تملیك(  شرط  به  اجاره  عقد  قالب  در  مربوطه  بخش 
گردید 3 - بانك در رد یك یا كلیه پیشنهادات مختار بوده و به  پیشنهادات مبهم، 
ناقص، مشروط، بدون سپرده و فاقد امضاء و تاریخ و خارج از موعد ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. 4- حق  الزحمه كارشناسی و هزینه انتشار آگهی، از برنده مزایده اخذ 
خواهد گردید.5- تاریخ بازگشایی پاكات روز  شنبه  مورخ 99/06/18  راس ساعت 10 
در محل دفتر مدیر ستادی بانك در استان خواهد بود ضمنًا حضور پیشنهاد دهندگان 
از امالک و مطالعه مدارک و  بازدید  بازگشایی  پاكات بالمانع می باشد. 6-  در جلسه 

اسناد امالک برای تمامی شركت كنندگان الزامی بوده و كلیه امالک  یاد شده با وضع 
موجود به فروش می رسند درصورت داشتن متصرف تخلیه به عهده خریدار خواهد 
بود. 7-)ضمنًا در مورد واگذاری سرقفلی پرداخت حق مالکانه )اربابی( به مالك و در 
مورد امالک اوقافی در هنگام انتقال، تًادیه حق پذیره به عهده برنده مزایده خواهد 
بود.( 8- در زمان انعقاد قرارداد واگذاری واحدهای دارای سرقفلی و واحدهای دارای 
ماشین آالت  در صورت تشخیص بانك ارائه وثیقه ملکی توسط خریدار و ترهین آن 
نزد بانك الزامی است. 9 - در مورد كارخانه ها با كاربری صنعتی، كشاورزی و دامداری  
در صورت واگذاری، بدهی های مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره امور مالیاتی 
و تخلفات ماده 100 و عوارض ماده 77 قانون شهرداری و نیز بدهی ملك به شركت 
شهرک های صنعتی و نیز تعهدات و دیون مربوط به ماده 12 قانون كار و هرگونه بدهی 
احتمالی دیگر به عهده برنده مزایده بوده و بانك در این خصوص مسئولیتی نخواهد 
مالکین سابق درخواست  یا  برگزاری مزایده توسط مالك  داشت 10-چنانچه درروند 
تمام  قیمت  قبال  در  مالك سابق  به  مالکیت)انتقال مجددملك  به وضع سابق  اعاده 
شده(به بانك واصل گردددرصورت صالحدیدبانك ملك مورد نظر از فهرست مزایده 

بانك خارج گردیده و شركت كننده مزایده حقی در این خصوص نخواهدداشت.

آگهی مزایده عمومی امالک مازاد 
)مرحله اول  – نوبت اول مرداد ماه سال 99(

امالک با کاربری مسکونی و تجاری

ف
شماره شعبهردی

مساحت )کاربری ملک(مشخصات پالک ثبتیپرونده
عرصه

مساحت 
اعیانی

مبلغ پایه مزایدهوضعیت  تخلیهماشین آالتسهم مالکیت

نشانی
گ

دان
ش

ش
نداردداردمشاع

تخلیه 
شده 
است

متصرف 
قیمت کارشناسی ) به ریال (دارد

اهر -فلکه دانشسرا - کوچه جواد-1.600,000,000-3/50 سهم از 6 سهم-74159مسکونی158 فرعی از 4460 اصلی3693اهر1

بستان آباد - روستای ایرانق---826.000,000-207/16مسکونی1151 فرعی از102 اصلی  بخش 9 تبریز3840بستان آباد2

3
چهارراه 

آبرسان
تبریز - آخر شریعتی-کوی دانش 2 پالک -11.413.000.0006-83 سهم از 96 سهم-339/85340مسکونیفرعی 280از 8943 اصلی بخش 5 تبریز1744

201/6335---7,300,000,000مسکونی5640 فرعی از یک اصلی بخش 14 تبریز5856خسروشاه4
خسروشاه - خیابان شهید بهشتی-  کوچه بن بست شماره 8 

)چهار متری صدرای 1(پالک 4 -

5460خسروشاه5
اصلی  از یک  فرعی   1429 از  فرعی   4582

تبریز  14 خسروشاه - خیابان امام  - روبروی گاراژ ایمانی465277---17.000.000.000مسکونیبخش 

مرند - میشاب - کندلج-690.000.000-2/5 دانگ مشاع از ششدانگ-378/2099مسکونی1986 فرعی از 1 اصلی بخش 15 مرند3251مرند6

مرند کشکسرای - جاده قراجه محمد - نبش کوچه شهید فیروز ---1.200.000.000-374/80زمین مسکونی1887 فرعی از 34 اصلی3711مرند7
ظهرابی

ملکان - روستای قره چال-1.212.000.000-4/5 دانگ از 6 دانگ-536120مسکونی419 فرعی از 49 اصلی بخش 5 ملکان2005ملکان8

-331120مسکونی480 فرعی از 14 اصلی بخش 13 جلفا6075هادیشهر9
467990463 سهم از 
1474500000 سهم 

ششدانگ
--900.000.000جلفا -  روستای شجاع

هریس - روستای زرنق - خیابان ولی زاده63/463/4---2.750.000.000تجاری1132 فرعی از 4 اصلی بخش 42 تبریز1868هریس10

هریس - زرنق - خیابان انقالب - خیابان شهید ولی زاده - -2.500.000.000-56 سهم از 96 سهم مشاع-801/6486مسکونی997 فرعی از 4 اصلی بخش 42 هریس1866هریس11
پالک 26

هریس - شهر زرنق-1.340.000.000-49/78 سهم از 96 سهم-313240مسکونی987 فرعی از یک اصلی بخش 24 تبریز1857هریس12

هریس - خیابان امام - روبروی بهداری کوچه بن بست---3.320.000.000-166مسکونی5365 فرعی از یک اصلی بخش 47 هریس1864هریس13

هشترود - خ رجایی - کوچه سهند - 18 ک 274243---4.400.000.0006مسکونی1498 فرعی از 161 اصلی بخش 48 تبریز2009هشترود14

15
تره بار 

شهرستان 
مرند

تجاری سند عادی واحد شماره 33 بخش 15 تبریز-
بالکن 98 متر 178/68)سرقفلی(

شهرستان مرند-میدان تره بار مرند---3.100.000.000مربع

-تبریز16
واحدهای شماره

تجاری  13-14-21
تبریز- خیابان امام- بازار کبود---19.730.000.000-74/17)سرقفلی(

شهرستان هریس - خیابان انقالب - کوچه خانه های سازمانی 292/42154/08---1.250.000.000مسکونی6601فرعی از یک اصلی بخش 47 تبریز-هریس17
- درب دوم

شهرستان هریس - خیابان انقالب - کوچه خانه های سازمانی 292/42151/42---1.250.000.000مسکونی6602فرعی از یک اصلی بخش 47 تبریز-هریس18
- درب دوم

امالک با کاربری غیر مسکونی

ف
شماره شعبهردی

مساحت )کاربری ملک(مشخصات پالک ثبتیپرونده
عرصه

مساحت 
اعیانی

مبلغ پایه وضعیت  تخلیهماشین آالتسهم مالکیت
نشانیمزایده

نداردداردمشاعششدانگ
تخلیه 
شده 
است

قیمت کارشناسی ) به ریال (متصرف دارد

اهر- جاده مشکین شهر- زمینهای قریه -4.200.000000-3 دانگ مشاع-60001099دامداری134 فرعی از 160 اصلی5785اهر1

سه قطعه زمین مزروعی پالک 102 اصلی بخش 3839بستان آباد2
بستان آباد - روستای ایرانق---2,510,00,000-13050زراعی9 تبریز

خداآفرین - قریه محمود آباد ) قلی بگلوی ایل(195573654---31.600.000.000صنعتی6 فرعی از 160 اصلی بخش 30 تبریز1764خداآفرین3

مرند - جاده بازرگان - بخش 40 تبریز - روستای سویدلر-3.900.000.000-448 سهم از 1000 سهم-2523732946مرغداری2253 فرعی از 3 اصلی1838مرند4

1801 سهم مشاع از 2991 --2991/28دامداری98 فرعی از 5 اصلی بخش 6 ملکان3275ملکان5
ملکان - قریه یولقونلوی جدید-4.350.00.00-سهم ششدانگ

شهرستان ملکان - روستای نصرت آباد امیرغایب---55.200.000-920زراعی149 اصلی از 27 فرعی3253ملکان6

شهرستان ملکان - روستای نصرت آباد امیرغایب---60.000.000-2000زراعی162 اصلی از 27 فرعی3254ملکان7

4 سهم مشاع از 6 سهم --37141زراعی1020 فرعی از 37 اصلی بخش 23 ورزقان1897ورزقان8
ورزقان - روستای کاسین-3.530.000.000-ششدانگ

3/5 سهم مشاع از 6 سهم -20461058/96زراعی1021 فرعی از 37 اصلی بخش 23 ورزقان1897ورزقان9
ورزقان - روستای کاسین-2.642.500.000-ششدانگ

هشترود - روستای خورجستان - حاشیه 70 متری راه هنرستان-1.606,000,000-22 سهم از 100 سهم-15151862مرغداری234 فرعی از 161 اصلی بخش 48 تبریز2018هشترود10

میانه- اراضی کفشن هول میانه---5.962.000.000-3161زراعت181 فرعی از 22 فرعی از یک اصلی1905میانه11


