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برادر ارجمند جناب آقای حاج احمد زارعی برادر ارجمند جناب آقای حاج احمد زارعی 
 مدیرعامل  محترم سازمان پایانه های مدیرعامل  محترم سازمان پایانه های

یز  یز  مسافر بری شهرداری تبر  مسافر بری شهرداری تبر

کشتی  کشتی حاج حسین افتخاری - رئیس هیات  حاج حسین افتخاری - رئیس هیات 
وحومه یز  تبر کالنشهر  وزورخانه های  وحومهپهلوانی  یز  تبر کالنشهر  وزورخانه های  پهلوانی 

در  سمت  ایــن  به  را  حضرتعالی  شایسته  انتصاب  در   سمت  ایــن  به  را  حضرتعالی  شایسته  انتصاب   
مردمی  تعهدوروحیه ی  بیانگر  که  سیزدهم  مردمی دولت  تعهدوروحیه ی  بیانگر  که  سیزدهم  دولت 
مختلف  صحنه های  در  جنابعالی  مختلف وخــدمــتــگــزاری  صحنه های  در  جنابعالی  وخــدمــتــگــزاری 
خــدمــت صـــادقـــانـــه بـــه نــظــام مــقــدس جــمــهــوری خــدمــت صـــادقـــانـــه بـــه نــظــام مــقــدس جــمــهــوری 
ــرض  ــک ع ی ــر ــب ــــت صــمــیــمــانــه ت ــرض اســـالمـــی ایـــــران اس ــک ع ی ــر ــب ــــت صــمــیــمــانــه ت اســـالمـــی ایـــــران اس
را  شما  وسربلندی  ــزون  ــ روزاف توفیقات  را می نمایم  شما  وسربلندی  ــزون  ــ روزاف توفیقات  می نمایم 
پرتو  ودر  )عــج(  عصر  ولی  حضرت  توجهات  سایه  پرتو در  ودر  )عــج(  عصر  ولی  حضرت  توجهات  سایه  در 
از  العالی  مدظله  رهبری  معظم  مقام  از رهنمودهای  العالی  مدظله  رهبری  معظم  مقام  رهنمودهای 

درگاه خداوند متعال مسالت دارم.درگاه خداوند متعال مسالت دارم.

گهی مزایده ســــراســری مرحله سوم  گهی مزایده ســــراســری مرحله سوم آ آ
)نوبت اول()نوبت اول(

 اموال و امالک تملیکی و  اموال و امالک تملیکی و 
مازاد بانک ملی ایرانمازاد بانک ملی ایران

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی:
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استاد منصور حمیدی:

تر  کارگردانی حرفه ای تئا
تحسین برانگیز است  » »فنز
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 مغفول ماندن بهره وری 
در اقتصاد

ح کرد: بهبودی مطر

۲۴ هزار نفر تحت پوشش 
یه  خیر نیکوکاری  مرکز 

یز هستند تبر المهدی )عج( 

رزمایش همدلی روستاهای 
محروم استان به مناسبت 

شب یلدا 

مدیر عامل مرکز نیکوکاری خیریه المهدی 
)عج(؛
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بیشتر بخوانید

آذربایجان شرقی ۱۴۲ هزار 
بی سواد دارد

معاون مدیرکل آموزش و پرورش استان: 

به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه 
عاشورا برگزار شد؛ 

تعامل بانک های استان با  ۳۱ بانک و موسسه مالی واعتباری 

ح کرد: ح کرد: آذربایجان شرقی مطر معاونمعاون استاندار استاندار آذربایجان شرقی مطر

 فضای مجازی ظرفیتی مناسب برای فضای مجازی ظرفیتی مناسب برای
 ترویج اندیشه های سردار سلیمانی ترویج اندیشه های سردار سلیمانی

ــات بــیــمــه ای  ــ ــدم ــ مـــدیـــر گــــــروه خ
ــان  ــتـ ــاورزی اسـ ــ ــ ــش ــ ــ مـــحـــصـــوالت ک
تــمــدیــد بیمه  از  آذربــایــجــان شــرقــی 
ــی تــا پــایــان بهمن  ــ  مــحــصــوالت  زراع

خبر داد.
به گزارش جام جم علی حاج مال علی 
تبریزی  از کشاورزان خواست هر چه 

مانده  باقی  زمــان  مــدت  در  سریع تر 
مراجعه  بــا  شـــده  تعیین  مهلت  تــا 
بیمه ای  نمایندگی های  و  شعب  به 
محصوالت  کـــردن  بیمه  بــه  نسبت 

خود اقدام کنند.
وی بــا بــیــان ایــن کــه کـــشـــاورزان الزم 
مزایای  از  استفاده  منظور  به  اســت 
حمایتی  چــتــر  یــک  عــنــوان  بــه  بیمه 
نسبت به بیمه محصوالت کشاورزی 
اقــــــدام کــنــنــد، گـــفـــت: خــطــرپــذیــری 
کـــشـــاورزی به  فــعــالــیــت در بــخــش 
شرایط  بــه  آن  زیـــاد  وابستگی  علت 
بیمه  پوشش  مقوله  همواره  جوی، 
را با  محصوالت کشاورزی در منطقه 

اهمیت کرده است.
ــات بــیــمــه ای  ــ ــدم ــ مـــدیـــر گــــــروه خ
ــان  ــتـ ــاورزی اسـ ــ ــ ــش ــ ــ مـــحـــصـــوالت ک

آذربـــایـــجـــان شــرقــی بــا بــیــان ایــن کــه 
کشاورزی  صندوق بیمه محصوالت 

ــق بــیــمــه پــرداخــتــی  ــر حـ ــرابـ ــا ۳ بـ تـ
ــت پـــرداخـــت  ــ ــرام ــ ــاورزان غ ــ ــ ــش ــ ــ ک

کرد  امــیــدواری  اظــهــار  می کند 
تـــا پـــایـــان مـــدت زمــــان مقرر 
سطوح  گــری،  بیمه  عملیات 

ــاورزی  بــیــمــه مــحــصــوالت کـــشـ
گــاهــی  ــزایـــش آ بـــا مــشــارکــت و افـ

بهره برداران بخش کشاورزی افزایش 
یابد.

گفتنی است در سال زراعی گذشته 
هـــــزار   ۵۴ بـــــه  ــب  ــ ــریـ ــ قـ

ــارت دیــــــده از  ــ ــس ــ خ
ــدوق بــیــمــه  ــ ــنـ ــ صـ
غــرامــت دریــافــت 

کردند.

مدیر گروه خدمات بیمه ای محصوالت کشاورزی استان: 

مهلت بیمه محصوالت زراعی تا پایان بهمن تمدید شد
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گهی مزایده ســــراســــری مرحله ســوم )نوبت اول( گهی مزایده ســــراســــری مرحله ســوم )نوبت اول(آ آ

 اموال و امالک تملیکی و مازاد بانک ملی ایران اموال و امالک تملیکی و مازاد بانک ملی ایران
طریق  از  را  خود  مــازاد  امــوال  از  تعدادی  دارد،  نظر  در  ایــران  ملی  بانک 
پایه  قیمت  مبنای  بــر  )ســتــاد(  ــت  دول الکترونیکی  تــدارکــات  سامانه 
مزایده، با وضعیت موجود و به صورت نقد / نقد و اقساط، به فروش 
برساند . متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر از ساعت 8 
صبح روز پنجشنبه 02/ 1400/10 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
دستگاه  مــزایــده   - مــزایــده   WWW.setadiran.ir  : آدرس  به  )ســتــاد( 
اجرایی - مزایده گر - )مزایده شماره اموال غیر منقول( مراجعه نمایند 
و یا با شماره تلفن های ، 35231362 -041، 35234089-041 تماس حاصل 
سامانه  طریق  از  صرفـا  مزایده  در  شرکت  و  پیشنهاد  ارائـه   . نمایند 
خ   تدارکـات الکترونیکی دولت و حداکثر تـا ساعت 13 روز یکشنبه مور
 19/ 1400/10 امکـان پذیر بوده و تـاریخ بازگشـائی پاکت های الکتـرونیکی 

خ  1400/10/20 خواهد بود .  ساعت            10 صبح روز دوشنبه مور
شرایط و نحوه شرکت در مزایده اموال :

میدان   - تبریز  نشانی  به   - شرقی  آذربایجان  استان  ایــران    ملی  بانک 
شهدا که ذیال به اختصار "بانک" نامیده می شود در نظر دارد در راستای 
رفع  قانون   17 و   16 مواد  اجرای  و  رهبری  معظم  مقام  منویات  به  عمل 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب  1394/02/01 
خ  و مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره 175043/ت436 ه..... مور
مزایده،  طریق  از  حاکم  جاری  مقررات  و  قوانین  اساس  بر   1386/10/30
و  شرایط  با  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  را  خــود  به  متعلق  ــوال  ام

ضوابط ذیل به فروش رساند : 
به  مراجعه  از  پس  می بایست  مزایده  در  شرکت  جهت  متقاضیان   1

نظر  مــورد  امــوال  انتخاب  و   WWW.setadiran.ir الکترونیکی  آدرس 
منتخب  دفـاتر  از  توکن  تهیـه  بـه  نسبت  مــزایــده  در  شرکت  جهت  ؛ 
جهت  سامانه  در  نام  ثبت  از  پس  و  اقدام  دولت  پیشخوان  خدمـات 

امضای الکترونیکی، نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند . 
با  زمینه  این  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  بــرای  می توانند  متقاضیان 
کارشناسان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره تلفن     -041

35231362   تماس حاصل نمایند . 
مزایده  پایه  قیمت    %5 معادل  مزایده  در  شرکت  )ودیعه(  سپرده   2

شماره  حساب  به  را  نظر  مــود  وجــه  می بایست  متقاضیان  که  اســت 
اداره  ملی  بانک  کارپردازی  نام  نام  به   IR880170000000110317323009
امورشعب استان آذربایجان شرقی  واریز و تصویر رسید پرداخت شده 

را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند . 
3  متقاضی اظهار و اقرار می نماید با توجه به قانون منع مداخله وزرا، 

نمایندگان مجلس و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب 
مزایده  در  شرکت  جهت  قانونی  محدودیت  هیچگونه   1337/10/02

ندارد . 
ع المعامله باشد .  4 متقاضی شرکت در مزایده نباید ممنو

قانون  و   1386/11/02 مصوب  پولشوئی  با  مبارزه  قانون  به  توجه  با   5

شورای  مجلس   1394/11/13 مصوب  تروریسم  مالی  تامین  با  مبارزه 
بعد  اصالحات  و  آن  اجرایی  دستورالعمل های  و  نامه  ئین  آ و  اسالمی 
آن، بدینوسیله متقاضی خرید متعهد می شود، ضمن رعایت مواد  از 

قوانین یاد شده و مقررات مربوطه : 
که منجر به پولشوئی و تامین مالی تروریسم  - از هرگونه اقدامی   1-5

گردد، خودداری نماید . 
و  بانکی  خدمات  و  حسابها  از  استفاده  اجازه  ثالث  اشخاص  به   -  2-5
ابرازهای الکترونیکی خود را ندهد و در صورت اطالع از بهره برداری سایر 

ع را به بانک اطالع دهد. اشخاص، بالفاصله موضو
تغییرات  آخرین  اساس  بر  شده  ارائه  اطالعات  می نماید،  اعالم   -  3-5

می باشد. 
کد پستی /  - متعهد و ملزم می شود، هرگونه تغییر در نشانی و   4-5
قانونی  مراجع  به  ممکن  زمان  کوتاهترین  در  را  تغییرات  سایر  و  ثبتی 
اطالع  شرکت ها(  ثبت  و  امــالک  و  اسناد  ثبت  یا  و  احــوال  )ثبت  ذیربط 

داده و مستندات تغییرات را به بانک ارائه نمایند. 
مالی  فعالیت  بـه  )اقــدام  واقعی  مالک  برای  فعالیت  صورت  در   -  5-5
می نماید  تعهد  ثالث(  افــراد  از  طرفیت  به  خود  حساب  از  استفاده  با 

اطالعات مالک واقعی را در اختیار بانک قرار دهد...
انجام  ــدت  م ــول  ط در  ــت  اس مکلف  خــریــد  متقاضیان   / متقاضی  6

و  بــانــک(  تشخیص  )بــه  الزم  همکاریهای  و  اقــدامــات  کلیه  معامله، 
اعالمی از طرف بانک در جهت رعایت و اجرای قوانین و مقررات مبارزه 
عدم  صــورت  در  نماید  اعمال  را  تروریسم  مالی  تامین  و  پولشویی  با 
اقدام و همکاری الزم )به تشخیص بانک( در این زمینه در هر مرحله از 
معامله، کلیه وجوه واریزی به نفع بانک ضبط و معامله فسخ می گردد. 

وضع  با  را  مزایده  مــورد  مال  نمود  اقــرار  مزایده  در  شرکت  متقاضی   7

موجود خریداری نموده و کلیه اطالعات و مشخصات اموال منقول و 
غیر منقول مورد مزایده اعم از اسناد مالکیت، پروانه ساخت، پروانه 
ع کاربری، همچنین اطالعات  بهره برداری، شناسنامه مال/ اموال و نو
کارکرد  میزان  سازنده،  کشور  ساخت،  سال  امــوال،  پیشینه  به  راجــع 
از سوی متقاضی علیه بانک  کرده و هیچگونه ادعایی  را تحصیل   ... و 

ع نمی باشد.  مسمو
8 واگذاری اموال مازاد بانک به سایر موسسات اعتباری، شرکت های 

تابعه بانک یا شرکت های تابعه سایر موسسات اعتباری صرفا با اجازه 
بانک مرکزی مجاز است . 

تبصره - شرکت تابعه : شخص حقوقی که موسسه اعتباری به صورت 
مستقیم یا غیر مستقیم )تا دو سطح( مالک بیش از 50 درصد سهام 

آن بوده یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین می کند . 
مزایده  ع  موضو امــوال  از  که  می نماید  تایید  و  اقــرار  خرید  متقاضی   9

موجود،  سوابق  مشخصات،  اسناد،  جمیع  از  و  آورده  عمل  به  بازدید 
غیر  یـا  سنددار  وضعیت  آن،  کیفیـات  و  خصوصیـات  فعلی،  وضعیت 
بودن  متصرفدار  غیر  یـا  متصرفدار  همچنین  و  امــوال  بودن  سنددار 
اموال مورد مزایده به طور کامل اطالع حاصل نموده و با علم به اینکه 
بانک قصد فروش اموال را با وضع موجود دارد، توانایی الزم برای خرید، 
، صورتمجلس تفکیکی  پرداخت اقساط در مهلت مقرر و اخذ پایان کار

و سند مالکیت را خواهد داشت . 
ج از گزارش ارزیابی کارشناس  10 اطالعات ارائه شده در مزایده مستخر

مزایده  مورد  اموال  بانک  و  می باشد  دادگستری  رسمی  کارشناسان   /
است  بدیهی   . می نماید  عرضه  مــوجــود  وضــع  بــا  و  اســاس  ایــن  بــر  را 
آینده متوجه بانک نخواهد  هیچگونه مسئولیتی در این خصوص در 
احتمالی  اعتراض  و  ادعا  هرگونه  ع  موضو این  به  علم  با  خریدار  و  بود 

نسبت به بانک را از خود سلب و ساقط می نماید . 
تجدید  همچنین  خرید،  پیشنهاد  قبول  یا  رد  در  ایــران  ملی  بانک   11

جلسه یا انصراف از مزایده، بدون ذکر دلیل مختار است در صورت رد 
پیشنهاد خرید از سوی بانک یا انصراف بانک از مزایده، سپرده شرکت 

در مزایده به متقاضی مسترد می گردد .
و  مقررات  کلیه  قبول  منزله  به  پیشنهاد  ارائــه  و  مزایده  در  شرکت   12

ضوابط و مفاد قراردادها و اختیارات بانک ملی ایران در رفع اختالفات 
احتمالی بـه استناد ضوابط داخلی خود می باشد و بانک در رد یـا قبول 

کلیه پیشنهادهـا و درخواستهـا مختار می باشد . 
آنها،  مانند  و  جنگ  سیل،  زلزله،  نظیر  متعارف  غیر  پیشامدهای   13

بانک  کاربر  توسط  اشتباه  احــراز  یا  گــران  مزایده  بین  تبانی  همچنین 
موجب لغو مزایده خواهد شد . 

می رسد  فروش  به  موجود  شرایط  و  وضعیت  با  مزایده  مورد  14اموال 

اخذ هرگونه مجوز مربوط به تغییر کاربری بر عهده خریدار بوده و بانک 
تکلیفی در خصوص ارائه و اخذ مجوزها نخواهد داشت . 

بسته  و  بــاز  به  مربوط  هزینه های  کلیه  منقول  امــوال  خصوص  در   15

نمودن منصوبات اموال مورد مزایده، بارگیری و حمل آن از محل نگه 
داری به عهده خریدار است . 

16 پس از اعالم برنده مزایده، خریدار بایستی در مهلت مقرر نسبت به 

اخذ و دریافت اموال از بانک اقدام نمایند . در صورت تاخیر در دریافت 
اموال پس از مهلت تعیین شده، مسئولیت پرداخت کلیه هزینه های 
ناشی از عدم تحویل از قبیل انبارداری و ... به صرف اعالم بانک بعهده 
خریدار می باشد . در صورت استهالک اموال در اثر تاخیر در دریافت از 
حق  خریداران   / خریـدار  و  نمی باشـد  بانک  متوجه  مسئولیتی  بانک، 
گونـه ادعـایی را در این باره علیـه بانک از خود سلب و ساقط  ح هر  طر

می نماید . 
خواهد  باقی  بانک  نــزد  اول  نفر  ــرارداد  قـ انعقاد  تا  دوم  نفر  17سپرده 

و  اول  نفرات  جزء  که  مزایده  در  کنندگان  شرکت  سایر  سپرده   . ماند 
دوم نباشند، پس از مراسم بازگشایی پاکتهای الکترونیکی مزایده به 
حساب شبا بانکی که متقاضی اعالم نموده است مسترد خواهد شد . 
از  اول  ردیــف  برنده  حقوقی   / حقیقی  اشخاص  یا  شخص  چنانچه   18

در  شرکت  تودیعی  سپرده  نمایند،  امتناع   / انــصــراف  معامله  انجام 
از اشخاص حقیقی / حقوقی  مزایده به نفع بانک ضبط خواهد شد و 
صورت  در  و  آمــد  خواهد  بعمل  دعــوت  وجــه،  ــز  واری جهت  دوم  ردیــف 
انصراف اشخاص حقیقی / حقوقی ردیف دوم سپرده شرکت در مزایده 
ایشان نیز ضبط خواهد شد و بانک مخیر خواهد بود نسبت به تجدید 

مزایده عمومی اقدام نماید . 
19 قیمت پیشنهادی از سوی متقاضی / متقاضیان نباید از قیمت پایه 

، مخدوش، مشروط و یا مبهم باشد .  کمتر
20در صورتیکه پیشنهاد متقاضی مورد قبول واقع گردد و مورد مزایده 

بابت  مزایده(  پایه  قیمت    %5  ( تودیعی  سپرده  گردد  واگذار  ایشان  به 
قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهد گردید . 

21 ابالغ به برنده مزایده به هر طریقی اعم از اینکه از طریق سامانه ستاد، 

اپلیکیشن های  همراه،  تلفن  به  پیامک  الکترونیکی،  پست   ، دورنگار
تلفن همراه یا ... صورت پذیرد، به منزله ابالغ رسمی می باشد و تاریخ 
می بایست  متقاضی   . شد  خواهد  تلقی  زمانی  مهلت  مبدا  مزبور  ابالغ 
هرگونه تغییر در نشانی ها / شماره تلفن همراه / اطالعات ثبت شده / 
اعالمی را به بانک اطالع دهد، در غیر اینصورت هرگونه ادعا در خصوص 

ع نمی باشد .  عدم اطالع از نتیجه مزایده مسمو
برنده / برندگان مزایده متعهد می گردند حداکثر ظرف مهلت ده روز  22  
از تاریخ ابالغ، به بانک مراجعه و ضمن واریز ثمن معامله، هزینه های 
مدارک  سایر  و  واریــزی  فیش های  ارائــه  با  کارشناسی  و  گهی  آ اجرایی، 
، مقدمات انعقاد قرارداد واگذاری / مبایعه نامه / صلح نامه  مورد نیاز
/ وکالت نامه / قرارداد اجاره به شرط تملیک / قرارداد فروش اقساطی 
خصوص  این  در  الزم  اقدامات  وقت  ع  اســر در  تا  نماید،  فراهم  را   ... و 
صورت پذیرد . عدم واریز ثمن معامله و هزینه های فوق الذکر در مدت 
بانک  و  بوده  مزایده  تشریفات  ادامه  از  انصراف  منزله  به  شده  معین 
حق ضبط سپرده تودیعی را به نفع خود خواهد داشت و برنده مزایده 

حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید . 
وجود  مزایده  شرایط  در  تغییر  امکان  مزایده،  برنده  تعیین  از  پس   23

شرایط  در  تغییر  به  تمایل  مزایده  برنده  صورتیکه  در  داشت  نخواهد 
ــورت نقد و  مــزایــده )شــرایــط پــرداخــت نقدی یــا شــرایــط پــرداخــت بــه ص
پس  بانک  تا  ارائــه،  را  خود  تقاضای  می بایست  باشد  داشته  اقساط( 
ارائــه  اینکه  توضیح   . نماید  اعــالم  را  مقتضی  پاسخ  الزم  بررسیهای  از 
خرید،  شرایط  در  تغییر  هرگونه  بر  مبنی  متقاضی  طرف  از  درخواست 

هیچ گونه تعهد و مسئولیتی برای بانک ایجاد نخواهد کرد . 
در  منحصرا  معامله  ــورد  مـ رســمــی  انــتــقــال  بــه  مــربــوط  تــشــریــفــات   24

دفترخانه اسناد رسمی که از طرف بانک تعیین می شود انجام خواهد 
شد . در خصوص امالک واقع در شهرکهای صنعتی )فاقد سند ثبتی( 

جانشینی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی صورت می پذیرد . 
25 متقاضی شرکت در مزایده صرفا می تواند 48 ساعت قبل از آخرین 

مهلت تعیین شده به منظور " ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد(" در مزایده، به صورت کتبی از پیشنهاد خود 
انصراف و درخواست استرداد سپرده تودیعی را بنماید . در این صورت 
در  شرکت  سپرده  و  گردیده  تلقی  یکن  لم  کان  مزایده  در  وی  شرکت 

مزایده به وی مسترد و رسید اخذ می شود . 
26 پس از اعالم برنده شدن و تا قبل از تنظیم سند رسمی، اگر متقاضی 

فوت شده و یا محجور شود بانک حق دارد طبق مقررات مورد مزایده 
را به برنده دوم و ... واگذار و یا در صورت عدم امکان نسبت به ابطال 
که در این صورت سپرده متقاضی متوفی و مبالغ  مزایده اقدام نماید 
تعیین  لــزوم  دلیل  به  و  مقررات  به  توجه  با   . می گردد  مسترد  ــزی  واری
متقاضی  له  موصی   / ورثــه  مــزایــده،  ع  موضو ــوال  ام وضعیت  تکلیف 
داشت  نخواهد  آن  ادامه  یا  و  معامله  انجام  به  بانک  الزام  جهت  حقی 
آنکه اسناد مثبته نظیر حکم / دستور / قرار از مراجع قضایی در  مگر 
متقاضی(  فوت  صــورت  )در  وراثــت  انحصار  گواهی  یا  و  حجر  خصوص 
حداکثر ظرف یک ماه به بانک تسلیم نموده و ورثه متقاضی یا بعض 
ایشان نسبت به ادامه فرایند مزایده تا تنظیم سند رسمی ابراز تمایل 
نمایند . در صورت فوت یا حجر مستاجر / مستاجرین یا ورثه )حسب 
یا نماینده قانونی، شرعی  مورد( قیم، ولی و امین ایشان قائم مقام و 
کلیه تعهدات و تکالیف  و قضایی مستاجر / مستاجرین بوده و باید 
قانونی و قراردادی را از طرف مستاجر یا مستاجرین متوفی یا محجور 
معمول نمایند . در غیر اینصورت بانک حق و اختیار دارد وفق مقررات 

استیفاء حقوق خود را بنماید . 
رسمی  کارشناسان   / کارشناس  الزحمه  حق  و  گهی  آ نشر  هزینه   27

اشخاص  از  ــم  )اع مــزایــده  بــرنــده  عهده  بــر  ارزیــابــی  جهت  دادگــســتــری 
حقیقی / حقوقی( است و ایشان بایستی این هزینه را بر اساس اعالم 

بانک و قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نمایند . 
طور  به  معامله  ثمن  از   )  %  90( پــرداخــت  با  می تواند  مــزایــده  برنده   28

الباقی ثمن معامله به بانک ملی،  برابر  نقد و تسلیم چک معادل دو 
اموال مورد مزایده را قبل از انجام مراحل قانونی و تنظیم سند رسمی 
در دفترخانه تحویل بگیرد . بدیهی است پس از وصول تمامی ثمن و 

هزینه ها و تنظیم سند انتقال قطعی، چک مزبور عودت می گردد . 

تملیک،  ــرط  ش بــه  ــاره  اجـ شــرایــط  بــا  امـــالک  خــریــد  متقاضیان   29

طریق  از  که  ( مزایده  در  شرکت  شرایط  برگه های  در  می بابست 
سود  و  مدت  به  اشاره  صراحتا  می گردد(  خریداری  ستاد  سامانه 

خ مورد نظر بر اساس جدول ذیل نمایند .  نر
30 بانک هیچگونه تعهدی نسبت به تخلیه و رفع تصرف از ملک 

و  تخلیه  منظور  به  الزم  اقدامات  کلیه  انجام  و  داشــت  نخواهد 
محاکم  در  دعاوی  ح  طر جمله  از  متصرفدار  امالک  از  تصرف  رفع 
آن به عهده خریدار خواهد بود و  با  قضایی و هزینه های مرتبط 
بانک در صورت صالحدید صرفا در خصوص اعطای نمایندگی یا 
وکالت به خریدار یا وکالی رسمی دادگستری با هزینه خریدار برای 

انجام موارد مذکور اقدام می نماید . 
در فروش نقدی اخذ کلیه مفاصـا حسابهـای الزم و هزینه های  31

هزینه های  کلیه  و  بانک  عهده  به  انتقال  سند  تنظیم  جهت  آن 
دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحریر به عهده خریدار است . 
32 در فروش به صورت اقساطی )نقد و اقساط( خریدار موظف 

مالیات  و  الزم  حسابهای  مفاصا  اخــذ  به  نسبت  راســا  می باشد 
لکن   . نماید  ارائــه  دفترخانه  به  و  اقــدام  خود  هزینه  به  عملکرد، 
تامین  و  شــهــرداری  حسابهای  مفاصا  شامل  ملک  هزینه های 
بر  تملیک،  شرط  به  اجــاره  ــرارداد  ق انعقاد  تاریخ  تا   ... و  اجتماعی 
از تاریخ مزبور به بعد بر عهده خریدار خواهد بود .  ذمه بانک و 
همچنین با توجه به اینکه مالیات نقل و انتقال در زمان انتقال 
آن بر عهده خریدار  رسمی ملک محاسبه و اخذ می گردد، هزینه 

خواهد بود . 
33 در فروش به روش اجاره به شرط تملیک، در صورتیکه برنده 

ایفاء  منعقده  قـــرارداد  موجب  به  را  خــود  تعهدات  کلیه  مزایده 
نماید بانک نسبت به انتقال مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی 
اقدام خواهد نمود . در غیر اینصورت بانک می تواند کلیه مبالغ 
خود  نفع  به  را  مستاجرین(   / )مستاجر  مــزایــده  برنده  واریـــزی 
هرگونه  حــق  مــزایــده  بــرنــده  خصوص  ایــن  در  و  نماید  بــرداشــت 

اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید . 
ــاره بــه شـــرط تملیک،  ــ ــت اقــســاط اج ــرداخ ــورت عـــدم پ 34 در صـ

مستاجر / مستاجرین مکلف به پرداخت وجه التزام )سه ریال 
( می باشند . وجه التزام فوق  به ازای هر سه هزار ریال در هر روز
ع بوده و بدل از انجام تعهدات اصلی نمی باشد . در  الذکر مقطو
صورت عدم پرداخت دو قسط از اقساط اجاره در مهلت معین، 
بانک اختیار خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد، وجوه دریافتی را 

به نفع خود محاسبه و برداشت نماید . 
مختار  یا 33  مواد 32  از  یک  هر  اجــرای   / اعمال  در  بانک   : توجه 

است و به صالحدید و صرفه و صالح خود عمل خواهد نمود. 
35 در صورت عدم پرداخت اقساط در فروش اقساطی، متقاضی 

/ متقاضیان خرید مکلف به پرداخت وجه التزام )سه ریال به ازای 
( می باشند در صورت عدم پرداخت  هر سه هزار ریال در هر روز
به  بود  خواهد  مجاز  بانک  معین  مهلت  در  اقساط  از  قسط  دو 
هر ترتیب ممکن )من جمله صدور اجرائیه(  نسبت به استیفای 

طلب خود اقدام نماید . 
اخذ  پیشه،  و  کسب  حق  و  سرقفلی  حق  شامل  ــذاری  واگ در   36

رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربری 
بر عهده خریدار می باشد . با برنده مزایده سرقفلی یا حق کسب 
شرایط  چنانچه  و  حــقــوق"  "صلح  عقد  نقد  صــورت  بــه  پیشه  و 
اقساطی"  حقوق  صلح   " عقد  باشد،  اقساط  صــورت  به  ــذاری  واگ
منعقد خواهد شد . در صورتیکه برنده مزایده، نسبت به ایفای 
تعهدات اقدام ننماید، بانک به موجب قبوض اقساطی صادره 
ج در سند صلح  در دفتر اسناد رسمی و مطابق حق فسخ مندر
)صلح  عقد  خصوص  در  همچنین   . کــرد  خواهد  عمل  تنظیمی 
وثیقه  اخذ  به  نسبت  بانک  رسمی،  صورت  به  اقساطی(  حقوق 
ملک شهری، سهل البیع، مفروز و ششدانگ اقدام خواهد نمود 

 .
مربوط  هزینه های  پیشه  و  کسب  حق  و  سرقفلی  مزایده  در   37

به تهیه مفاصا حسابها و مالیات نقل و انتقال به عهده بانک و 
خریدار  عهده  به  الثبت  حق  و  التحریر  حق  سند،  تنظیم  هزینه 
معامله  مورد  رسمی  انتقال  در  تاخیر  چنانچه  ضمنا   . می باشد 
پرداخت  به  مکلف  و  متعهد  خریدار  باشد  مزایده  برنده  متوجه 
تنظیم  جهت  اسناد  در  مقرر  زمان  از  احتمالی  مــازاد  هزینه های 

سند رسمی تا زمان تنظیم سند به طور رسمی خواهد بود . 

38  واگذاری اموال غیر منقول به صورت اقساط با انعقاد قرارداد به 

روش اجاره به شرط تملیک خواهد بود . 
اموال  خرید  متقاضیان   / متقاضی  درخواست  صورت  در   : تبصره 
/ امالک با کاربری صنعتی بانک پس از بررسی تقاضا به صالحدید 
خود با فروش اقساطی مشتمل بر رهن مشروط به ترهین اموال 
ارزنده  ششدانگ  منقول،  غیر  وثایق   / وثیقه  اخذ  با  رفته  فروش 
شهری، مفروز و بال معارض )یا ترکیبی( معادل با اصل و سررسید 

باقیمانده با نظر و ارزیابی بانک موافقت خواهد نمود . 
بــازپــرداخــت  تضمین  منظور  بــه  منقول،  ــوال  امـ خــصــوص  در   39

بخش اقساطی، خریدار حداکثر ده روز بعد از ابالغ به عنوان برنده 
به  مکلف  معامله  ثمن  نقدی  بخش  واریــز  با  همزمان  و  مزایده 
ارائه وثایق غیر منقول ارزنده، شهری، مفروز بالمعارض )با نظر و 

ارزیابی بانک( می باشد . 
مالک  رضایت  جلب  پیشه،  و  کسب  حق  و  سرقفلی  مزایده  در  40

، همچنین کلیه هزینه های  ع تغییر کاربری و کسب و کار برای هر نو
از این حیث هیچگونه  بر عهده خریدار می باشد و بانک  مربوطه 

تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت . 
یا  قانونی  مراجع  حکم  با  مزایده  مورد  امــوال  آینده  در  چنانچه   41

قضایی، ابطال اجرائیه های صادره و سند انتقال اجرائی مستحق 
للغیر تشخیص داده شود، بانک صرفا نسبت به استرداد وجوه 
واریزی به برنده مزایده اقدام خواهد نمود و برنده مزایده نیز حق 
هرگونه ادعا یا اعتراض را در خصوص مطالبه خسارت و غرامات از 
هر حیث و بابت من جمله ناشی از کاهش ارزش یا افزایش قیمت 
ع معامله )مزایده( از خود سلب و ساقط  اموال مشابه مال موضو

می نماید . 
42 در خصوص مزایده حق انتفاع بانک در اراضی واقع در شهرکهای 

صنعتی، متقاضی ضمن بازدید و با علم به تمامی جهات از جمله 
مزایده  ع  موضو صنعتی  واحــد  استقرار  محل  زون  و  کاربری  ع  نــو
اقدام به خرید می نماید و بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال اخذ 

مجوز یا تغییر کاربری نخواهد داشت . 
یکسان  خــریــد،  متقاضیان  پیشنهادی  مبالغ  صورتیـکه  در   43

پیش  با  پیشنهاد  یـا  نقدی  خرید  پیشنهاد  بـا  فروش  اولویت  باشد، 
پرداخت بیشتر است . 

44 مدارک الزم برای شرکت در مزایده : 

  تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی )برای اشخاص حقیقی( 
کهی  آ آخــریــن  و  اساسنامه  تصویر  شــرکــت،  نــامــه  معرفی  تصویر   
امضاء  صاحبان  و  مــدیــران  هویت  مثبت  ــدارک  م و  شرکت  تغییرات 

اسناد تعهدآور )برای اشخاص حقوقی( 
  اصل فیش نقدی 5% شرکت در مزایده .

در  السهم(  )قــدر  مشاعی  صــورت  به  اشخاص  که  صورتی  در   : تبصره 
ج نام کلیه شرکا الزامی است و بایستی اوراق  مزایده شرکت نمایند در

مزایده به امضا تمامی افراد برسد . 
45 کلیـه امالک و اموال ارائـه شـده در مزایده فاقـد تخفیف نقدی خریـد 

می باشنـد بـه استثنـاء موارد ذکر شـده در ستون" توضیحات مال" .
بدینوسیله به بانک ملی ایران حق و اختیار و همچنین وکالت بالعزل 
می دهم / می دهیم که در صورت عدم انجام تعهدات توسط اینجانب 
تودیعی  سپرده  مــزایــده،  شرایط  بــرگ  در  ج  مندر ح  شــر به  اینجانبان   /

5 درصد قیمت پایه مزایده به حساب  که معادل  را  شرکت در مزایده 
شماره IR880170000000110317323009 به نام کارپردازی بانک ملی اداره 
نموده  واریز  ایران  ملی  بانک  نزد  شرقی   آذربایجان  استان  امورشعب 
ام / نموده ایم را بدون تشریفات و به نفع خود ضبط و برداشت نماید 
از  راسا  آید  انجام تعهد خسارتی به بانک وارد  از جهت عدم  و چنانچه 
عهده جبران خسارت وارده برآیم / برآییم و تشخیص و اعالم بانک در 
هرگونه  حق  اینجانبان   / اینجانب  و  بود  خواهد  معتبر  خصوص  این 

ایراد و اعتراض را از خود سلب و اسقاط می نمایم / می نماییم . 

مزایده 1400.03

ف
دی

ر

متراژ متراژعرصه کاربریآدرس
اعیانی

قیمت کارشناسی 
وضعیت پالک ثبتیقیمت پایه مزایده

توضیحات )فروش با وضعیت موجود(ملک 

ج شریعتی 1 طبقه 11 شمالی -دارای انباری و پارکینگخالی32055فرعی از یک اصلی28476,882,500,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان بر

ج شریعتی 2 طبقه یک شمالی- دارای انباری و پارکینگخالی32042فرعی از یک اصلی28462,645,000,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان بر

ج شریعتی 3 طبقه 3 جنوبی -دارای انباری و پارکینگمتصرفدار32045فرعی از یک اصلی34379,601,520,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان بر

ج شریعتی 4 طبقه 2 شمالی- دارای انباری و پارکینگخالی32043فرعی از یک اصلی28464,068,750,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان بر

ج شریعتی 5 طبقه 3 شمالی - دارای انباری و پارکینگمتصرفدار32046فرعی از یک اصلی28465,492,500,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان بر

ج شریعتی 6 طبقه 5 جنوبی -دارای انباری و پارکینگخالی32048فرعی از یک اصلی34784,929,625,000قدرالسهممسکونیتبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان بر

مغازه های شماره 104و103و102و101و26و27و28و29 و 023942,750,000,000تجاریتبریز چایکنار بازار بزرگ صاحب االمر بازار مسگران7
159 متر مربع همکف و 80متر مربع زیر زمین-سند  خالیواحد تجاری 56

مبایعه نامه

سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار1225فرعی از 34 اصلی 4801504,667,000,000مسکونیمرند کشکسرای جاده ترانزیت خیابان با هنر پالک 827

  یک دانگ مشاعی از ششدانگ متصرفدار56/55/1605بخش 15تبریز3253784,818,730,000مسکونیمرند - خ بهشتی نرسیده به مدرسه پیش ساخته 9

 دو دانگ مشاع از ششدانگ متصرفدار400/46 بخش 15 تبریز1381071,656,083,330مسکونیمرند- روستای اربطان 10

ششدانگمتصرفدارپالک ثبتی 673 فرعی از 28 اصلی بخش 15 تبریز832901,100,000,000مسکونیمرند روستای گله بان11

هشترود-کیلومتر 10 جاده هشترود به مراغه روستای 12
-انتهای خیابان اصلی  ششدانگ- دارای ماشین آالت خالی143675210,529,690,000137.37صنعتی چپنی- شهرک صنعتی فجر

سراب- جاده سراب بستان آباد-بعد از بخش دوزدوزان-13
ساختمان اداری 220 متر مربع )مشاعی( سی و پنج خالی1678422016,374,241,697166.262زراعی پمپ بنزین نیمه کاره

ممیز چهل و دو سهم مشاع از 96 سهم عرصه و اعیان

ششدانگمتصرفدار24621013,854,000,00024.3227مسکونیکلیبر محله یعثوبی 14

بناب جاده ملکان به سمت بناب روبروی روستای 15
820 متر مربع سوله و 150 متر مربع ساختمان اداریمتصرفدار564197038,473,500,00019.20صنعتی خلیلوند 

با ماشین آالت در محلخالی 570001503131,838,503,000261.24زراعی سراب روستای شاه بالغی  کارخانه گچ 16

شرایط فروش اموال غیر منقول )قسطی(

ف
دی

ر

بری پرداختکار تنفسپیش  پرداختمدت  سودنحــوه باز خ  نر

اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا به مدت 5 سالحداکثریکسال10 % مبلغ پایه مزایدهصنعتی . دامداری. کشاورزی1

خ سود  نر
مصوب 

شورای پول 
و اعتبار ) 

) % 18

اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 5 سالحداکثرشش ماه20 % مبلغ پایه مزایدهتجاری خدماتی2

مسکونی اداری3

اقساط متوالی ماهیانه ،حداکثر به مدت 5 سالبدون مهلت تنفس50 % مبلغ پایه مزایده

اقساط متوالی ماهیانه ،حداکثر به مدت 4 سالبدون مهلت تنفس40 % مبلغ پایه مزایده

اقساط متوالی ماهیانه ،حداکثر به مدت 3 سالبدون مهلت تنفس30 % مبلغ پایه مزایده

شرایط فروش اموال منقول )قسطی(

پرداخت تنفسپیش  پرداختمدت  سودنحــوه باز خ  نر

خ سود مصوب شورای پول و اعتبار )18 % (به صورت اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا” به مدت 5 سالحداکثر یکسالمعادل 10% مبلغ پایه مزایده نر

* شرایط و ضوابط مزایده را مطالعه نمودم و با کلیه مفاد آن موافقت می نمایم . 
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی :        وحیده حاجی محمد یاری

 تحریریه شهرستانها:       021-44233511
  د  فتر سرپرستی    استان آذربایجان شرقی:9-   041-35579285

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

تا كوس »َاَناالحق« بزنی، خودخواهی  
گاهی در سّر هوّیتش تو ناآ

َبـــــردار حجــاب خویشتن از سر راه     
با بودن آن، هنوز اندر راهی

شنبه     4 دی    1400   شماره 6113

امام خمینی )ره(

خبر

استاد منصور حمیدی:
 » كارگردانی حرفه ای تئاتر »فنز

تحسین برانگیز است

اظهار  تئاتر  عرصه  پیشکسوت  کارگردان  و  بازیگر 
مرا  تحسین  تئاتر  این  ای  حرفه  کارگردانی  کرد: 
می توان  جرات  به  مدت ها  از  پس  و  برانگیخت 
بگویم که به تماشای یک تئاتر خوب و حرفه ای 
نشستم. وی ادامه داد: ریتم و روند اجرا به قدری 
برای من لذت بخش بود که  دیروز برای بار دوم به 

همراه دانشجویانم این تئاتر را تماشا کردم.
با  شد:  یادآور  حمیدی  استاد  جام جم  گزارش  به 
روز  وقایع  به  نمایشنامه  متن  این که  به  توجه 
جامعه پرداخت می کند  و فضای دراماتیکی دارد 

برای مخاطب جذاب و لذت بخش است.
وی همچنین یادآورشد: در متن های طوالنی اگر در 
حوزه کارگردانی و بازیگری کم و کاستی وجود داشته 
خانم  تیم  اما  می رود  سر  مخاطب  حوصله  باشد 
ایرانزاد به خوبی از عهده این موضوع بر آمده اند به 
طوری که مخاطبان سالن با اشتیاق این نمایش را 
دنبال می کردند. این هنرمند باسابقه گفت: سابقه 
ایرانزاد در کارهای گذشته نشان داده است که این 
کارگردان از عهده ژانرهای مختلف می تواند بر بیاید. 
استاد حمیدی با اشاره به بازی های خوب این تئاتر 
آخر  تا  اول  از  تئاتر  این  بازیگران  انرژی  یادآورشد: 
نمایش به خوبی حفظ شده است، موضوع مهمی 
می شود  تاکید  تئاتر  دانشجویان  به  همواره  که 
استفاده از نهایت انرژی بر روی صحنه است، که 
در این تئاتر به خوبی شاهد این موضوع هستیم.
الزم به ذکر است تئاتر "فنز" از 22 آذر در محل تئاتر 
الف  فرهنگی  موسسه  در  واقع  تبریز  مستقل 

هرشب ساعت 19 بر روی صحنه می رود.

شرقی  آذربایجان  استاندار  معاون 
ح كرد: مطر

فضای مجازی ظرفیتی مناسب 
برای ترویج اندیشه های سردار 

سلیمانی

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
آذربایجان شرقی بر استفاده از فضای مجازی برای 
تاکید  سلیمانی  قاسم  حاج  اندیشه های  ترویج 
کرد و گفت: شبکه شاد فرصتی است تا آموزش و 
پرورش از آن برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و 

معرفی اندیشه های حاج قاسم بهره مند شود.
جلسه  در  محمدی  تراب  جام جم  گزارش  به 
قاسم  حاج  شهادت  سالگرد  دومین  هماهنگی 
سلیمانی اظهار داشت: با توجه به بیانیه گام دوم 
انقالب که در آن رهبر معظم انقالب به خودسازی، 
جامعه سازی و تمدن نوین اسالمی تاکید داشته 
تمامی  در  مهم  مقوله  سه  که  است  ضروری  اند 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی مورد توجه جدی 
مسووالن و مدیران دستگاه ها قرار گیرد و در این 
مسیر حرکت کنیم. وی با اشاره به برگزاری هفته 
افزود:  جاری،  سال  ماه  دی   1۷ تا   1۰ از  مقاومت 
ترویج گسترش فرهنگ ایثار، شجاعت و مقاومت 
از  »شهیدسلیمانی«  آموز  درس  مکتب  معرفی  و 

اهداف برنامه های برگزاری این هفته باشد.
تمام  در  سلیمانی  قاسم  حاج  گفت:  محمدی 
نیز  راستا  همین  در  و  است  شده  شناخته  دنیا 
باید مکتب سلیمانی و افکار و اندیشه های این 
خوبی  به  جامعه  در  ایام  این  در  واالمقام  شهید 
تبیین شود. وی ادامه داد: در هفته مقاومت باید 
ایثار  تمامی دستگاه ها در راستای ترویج فرهنگ 
و شهادت و تبیین زندگی نامه این شهید بزرگوار 

برنامه های متنوع فرهنگی و اجتماعی برگزار کنند.
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
این  در  صداوسیما  کرد:  تاکید  شرقی  آذربایجان 
هفته مستندهایی از سیره زندگی و اندیشه حاج 
قاسم و گفت و گو با همرزمان این شهید بزرگوار 
را ضبط و پخش کند. محمدی اضافه کرد: تمامی 
دستگاه ها باید توجه ویژه ای داشته باشند تا هر 
محتوایی که تولید می شود تاثیرگذار و در شان حاج 

قاسم سلیمانی باشد.

عضو هیأت مؤسس و مدیرعامل مرکز نیکوکاری خیریه المهدی)عج( تبریز  در نشست 
خبری با اصحاب رسانه در تبریز با بیان این که مرکز نیکوکاری خیریه المهدی)عج( تبریز 
15 سال قبل به همت جمعی از خیرین تبریز راه اندازی و فعالیت خود را آغاز کرده است، 
خودکفایی  آنان،  واقعی  نیازهای  رفع  نیازمندان،  انسانی  کرامت  حفظ  داشت:  اظهار 
مددجویان و شفاف سازی و اعتمادآفرینی میان خیران و مددجویان 4 اولویت این مرکز 

بوده است.
مرکز  این  با  کشور  سراسر  از  خیر   ۷5۰ این که  بیان  با  آراسته  اصغر  جام جم  گزارش  به 
نیز در داخل مجموعه  اجرایی  نفر عوامل  کرد: 5۰  تعامل و همکاری دارند، خاطرنشان 
به صورت افتخاری و بدون دریافت هیچ گونه حقوق و دستمزدی در خدمت نیازمندان 
و مددجویان تحت پوشش هستند. وی با بیان این که چهار قشر محروم و نیازمند از 
خدمات این مرکز در زمینه های مختلف بهره مند هستند، گفت: مددجویان شناسایی 
شده از سوی خود مرکز، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و همچنین 
مددجویانی که از سوی نهادها، ارگان ها، هیات های حسینی، بازاریان، کسبه و معتمدین 
منطقه معرفی می شوند؛ از خدمات مرکز نیکوکاری خیریه المهدی)عج( تبریز بهره مند 

می شوند.
 آراسته با اشاره به این که 24 هزار نفر و یا بیش از 8 هزار خانواده نیازمند تحت پوشش 
مرکز نیکوکاری خیریه المهدی)عج( تبریز هستند، گفت: تمامی نیازمندان تحت پوشش 
اند؛  شده  شناسایی  و  رصد  مرکز  ضوابط  و  اصول  رعایت  با  و  بوده  ویژه  پرونده  دارای 
هستیم.  نیز  خاص  مددجویان  و  نیازمندان  خدمت  در  نیز  موردی  صورت  به  چند  هر 
مدیرعامل مرکز نیکوکاری خیریه المهدی)عج( تبریز ادامه داد: نیازهایی از قبیل تامین 
کم  وام  تحصیل،  مسکن،  اشتغال،  نوعروسان،  برای  جهیزیه  درمان،  و  دارو  معیشت، 
بهره و بالعوض، مشاوره های حقوقی و خانواده و همچنین کمک های بالعوض از جمله 
با  ارایه می شود. وی  از سوی این مرکز به مددجویان تحت پوشش  که  خدماتی است 

، نیمه شعبان، ماه رمضان  بیان این که در مناسبت های مختلف از جمله شب عید نوروز
، ایام فاطمیه و والدت حضرت زهرا)س(  ، عید غدیر، ماه های محرم و صفر و شب های قدر
هزاران بسته معیشتی و بهداشتی در اختیار نیازمندان قرار می گیرد، گفت: طی هشت 

ماه نخست سال  بیش از 12 هزار بسته غذایی در اختیار مددجویان قرار گرفته است.
آراسته یادآور شد: با مشارکت، حمایت و همراهی مؤسسه خیریه حضرت خدیجه)س( 
معصومه)س(،  حضرت  مقدس  آستان  خدا،  سمت  برنامه  خیران  قم،  مقدس  شهر 
استان  مساجد  هنری  فرهنگی  کانون های  ستاد  و  جمکران  مقدس  مسجد  آستان 
نیازمندان سراسر استان قرار  گوسفندی در اختیار  گرم  گوشت  از 1۷ تن  امسال بیش 
، لباس، کفش  گرفته است. وی با بیان این که امسال برای 1۰ هزار نفر در آستانه عید نوروز
هزار   6۰۰ گذشته  ماه های  طی  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  بینی  پیش  عیدانه  بسته  و 
ماسک به همراه ماده ضدعفونی کننده نیز میان محرومان و مددجویان تحت پوشش 

توزیع شده است.
مدیرعامل مرکز نیکوکاری خیریه المهدی)عج( تبریز از تهیه و توزیع 12۰۰ بسته معیشتی 
با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام در استان خبر داد و اظهار داشت: دو هزار پک ویژه 
آغاز سال تحصیلی  آستانه  نیازمند تحت پوشش در  آموزان  نیز میان دانش  تحصیلی 
ویژه  و  منحصربفرد  تخفیف های  با  اقالم  تمامی  که  توضیح  این  با  شد،  توزیع  و  تهیه 

خریداری شده بودند.
آراسته با اشاره به اعطای ده ها سرویس جهیزیه برای نوعروسان نیازمند استان از سوی 
مرکز نیکوکاری خیریه المهدی)عج( تبریز در طول سال جاری گفت: در زمینه خوداشتغالی 
بافت  دستگاه  تهیه  که  ایم  داده  انجام  مهمی  اقدامات  نیز  مددجویان  خودکفایی  و 
خ خیاطی و اعطا وام خوداشتغالی تا سقف 1۰۰ میلیون تومان با همکاری  تابلوفرش، چر

کمیته امداد استان تنها بخشی از اقدامات صورت گرفته است.
اعزام  با  اولویت  افزود:  و  داد  خبر  مشهدمقدس  به  اولی  زائر   1۰۰ از  بیش  اعزام  از  وی 
این که  ضمن  اند،  نشده  رضوی  قدس  آستان  به  مشرف  تاکنون  که  است  نیازمندانی 
بحث حفظ کرامت انسانی و ارایه خدماتی در شأن ایشان همواره مورد توجه ویژه بوده 
است. مدیرعامل مرکز نیکوکاری خیریه المهدی)عج( تبریز در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان این که 6۰۰ نفر از ابتدای سال تاکنون تحت پوشش خدمات تامین هزینه های 
دارو و درمان این مرکز قرار گرفته اند، تصریح کرد: فروشگاه تعاونی مصرف مرکز نیکوکاری 
المهدی)عج( نیز در نبش خیابان امیرخیزی تبریز افتتاح شد و اقالم معیشتی نیازمندان 
با ارایه بن از سوی مرکز و به انتخاب خود مددجویان قابل تهیه خواهد بود. وی با بیان 
تبریز  کانون فرهنگی هنری شهید نهادی  المهدی)عج( و  این که مرکز نیکوکاری خیریه 
طی همایشی در شهر مقدس قم به عنوان مرکز برگزیده کشوری و خادم افتخاری حرم 
حضرت معصومه)س( معرفی شد، گفت: این مرکز به عنوان الگوی کشوری نیز شناخته 

شده که همه این افتخارات در سایه اعتماد و همت خیران بوده است.

مدیر عامل مركز نیکوكاری خیریه المهدی )عج(؛

24 هزار نفر تحت پوشش مركز نیکوكاری خیریه المهدی )عج( تبریز هستند

اشاره  با  آذربایجان شرقی،  برنامه ریزی  و  رئیس سازمان مدیریت 
به مغفول ماندن بهره وری در اقتصاد کشور گفت: ظرفیت های 
شرایط  محصول  که  دارد  وجــود  استان  صنعت  در  زیــادی  خالی 

رکودی، تحریم ها و فضای نامناسب کسب و کار است.
گزارش جام جم، داود بهبودی در جمع مدیران استان اظهار  به 
شاخص های  در  استان  رتبه  و  جایگاه  وضعیت،  از  همواره  کرد: 
کالن و رفاه ابرازگله مندی و نارضایتی می کنیم؛ اما اگر می خواهیم 
این وضعیت بهبود یابد، الزم است تحرک استان در شاخص های 

مختلف از میانگین کشور بیشتر شود.
وی افزود: هدفگذاری دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصاد 
آینده  ســال  هــدف  عنوان  به  رشــد  ایــن  و  نشده  محقق  تاکنون 
که  کنیم رشــدی  تــالش  باید  تعریف شــده اســت؛ در هر صــورت 
تا بتواند  باالتر باشد  کشور  از میانگین  اتفاق می افتد  در استان 

وضعیت استان را بهبود بخشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی یادآور شد: 
سه ماه بیشتر تا سال آینده فرصت نداریم؛ برای مسیر رشد بلند 
مدت آذربایجان شرقی در قالب برنامه هفتم باید مگاپروژه هایی 

تعریف و منابع جذب سرمایه معین شود.
بهبودی در عین حال خاطرنشان ساخت: در سال 14۰1 باید چند 
اقدام نرم افزاری را در دستور کار برنامه ریزی استان قرار دهیم؛ از 

جمله این که به انحاء مختلف در جهت تامین اعتبار پروژه های 
خاتمه یافته بخش دولتی اقدام کنیم تا این پروژه ها تاثیرات خود 

را در رشد اقتصادی استان نشان دهند.
وی در ادامه با اشاره به مغفول مانده بهره وری در اقتصاد کشور 
گفت: ظرفیت های خالی زیادی در صنعت استان وجود دارد که 
محصول شرایط رکودی، تحریم ها، فضای نامناسب کسب و کار و 

محدودیت های صادراتی است.
راندمان محصول  پایین بودن  اقتصاددان به مسائلی مثل  این 
گردشگری  حــوزه  رکــود  و  کشاورزی  در  آب  حد  از  بیش  مصرف  و 
به دلیل شیوع کرونا اشاره و تصریح کرد: فراهم آوری زمینه های 
نسبتا سهل الوصولی که می تواند بهره وری را ارتقاء دهد، ضروری 

به نظر می رسد.
بهبودی همچنین بر ضرورت رفع موانع صادراتی تاکید و تصریح 
، همبستگی و جلب مشارکت  کرد: بهبود فضای نرم کسب و کار
فرهنگی  فضای  اشکاالت  رفع  خصوصی،  بخش  سرمایه گذاران 
تاکید  مــورد  سرمایه  صاحبان  بــا  بــرخــورد  در  اســتــان  مدیریتی  و 

مدیریت ارشد استان است.
تشکیلصندوقتوسعهاستانها

بیان  با  آذربایجان شرقی  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
این که یک نهاد صندوق توسعه استانی در همه استان ها شکل 

می شد،  تامین  اشتغال  برای  که  منابعی  تاکنون  افزود:  می گیرد، 
حالت یکبار مصرف داشت اما اگر این منابع در قالب وجوه اداره 
باشد،  پروژه ها  قالب  در  مشارکت  یا  سود  یارانه  صندوق،  شده 
می تواند در سال آینده سازوکارهای مالی استان را بهبود بخشد.

گذشته در روندهایاقتصادینامطلوبکشور
وی متذکر شد: چاره ای نداریم جز این که در رویکردهای گذشته 
همگان  که  چرا  کنیم؛  تجدیدنظر  دولتی  صرف  منابع  بر  تکیه  و 
نداشته  مطلوبی  چندان  خروجی  رویکردها  این  هستند،  شاهد 
بلندمدت  که در رشد  برای تعریف پروژه های بخش خصوصی  و 
بخش  با  بیشتر  چه  هر  تعامل  نیازمند  باشند  تاثیرگذار  استان 

خصوصی و فراهم آوری الزامات آن هستیم.
برای  استاندار  آقای  حضور  با  جلساتی  تشکیل  لزوم  بر  بهبودی 
آینده استان تاکید  آسیب شناسی وضعیت فعلی و ترسیم افق 

کرد.
و  نامطلوب  را  کشور  کل  در  اقتصادی  روندهای  اقتصاددان  این 
گفت:  و  دانست  منفی  را  گذشته  سال های  در  سرمایه  تشکیل 
یکی از اصلی ترین منابع ایجاد رشد اقتصادی، تشکیل و انباشت 
سرمایه است که به الزامات کالن، محیط بین الملل و مناسبات 

جهانی بستگی دارد.
جایگاهتنزلیافتهآذربایجانشرقی

در  موانع  و  تحریم ها  هم  گذشته  دهــه هــای  در  شــد:  مدعی  وی 
کل کشور وجود داشت ولی بعضی از استان ها توانستند از این 
باشند  داشته  مناسبی  نسبتا  وضعیت  و  کنند  عبور  تحریم ها 
استان  وضعیت  و  نبوده  استان ها  این  جزو  آذربایجان شرقی  که 
یافته  تنزل  گذشته  به  نسبت  کشوری  میانگین  با  مقایسه  در 
آذربایجان شرقی  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس  اســت. 
ابراز داشت: در هر صورت باید فضای مدیریتی و رویکردهای خود 
را اصالح کینم و آذربایجان شرقی را به جایگاه شایسته و بایسته 

خود برسانیم.

ح كرد: بهبودی مطر

مغفول ماندن بهره وری در اقتصاد

بانک های  هماهنگی  کمیسیون  دبیر 
نفر   ۷56 و  هزار    11 گفت:  شرقی  آذربایجان 
و  مالی  موسسه  و  بانک  در۳1  پرسنل  کل 
اعتباری آذربایجان شرقی فعالیت می کنند.

جلسه  در  غالمی  عادل  جام جم  گزارش  به 
بانک های  ماهه   8 عملکردی  بررسی 
شرقی  آذربایجان  دولتی  نیمه  و  دولتی 
دو  در  استان  بانک های  این که  بیان  با 
و  کرونا  بحران  وجود  با  گذشته  سال 
درخشانی  کارنامه  اقتصادی   مشکالت 
بانک ها  اخیر  دوسال  داشته اند،گفت:در 
ادامه  کاری  تراکم  وجود  با  را  خود  فعالیت 
که  داده اند  انجام  را  محوله  وظایف  و 
متاسفانه یک سوم کارکنان بانکی به کرونا 
مبتال شدند و 2۳فوتی کرونایی داشته ایم.

وی ادامه داد:11 هزار و۷56 نفر در ۳1 بانک 
دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری و 
کار  به  مشغول  الحسنه  قرض  بانک های 

هستند.
این که  بیان  با  استان  ملی  بانک  رئیس 
در  مصارف  هفتم  رتبه  شرقی  آذربایجان 
سیستم بانکی کشور را دارد گفت:در زمینه 

منابع هم رتبه ششم را داریم.
افزایش  خواهان  اگر  کرد:  نشان  خاطر  وی 
استان  بانک های  تسهیالت دهی  قدرت 
هستیم باید شرکت های بزرگ،حساب های 
متمر کز  استان  بانک های  در  را  خود  اصلی 

کنند.
بانک های  هماهنگی  کمیسیون  دبیر 
استان با اشاره به جایگاه بانک های دولتی 
پرداخت تسهیالت تصریح  در  و خصوصی 
بانک های  توسط  تسهیالت  درصد  کرد:9۰ 

بانک های  توسط  درصد   1۰ و  دولتی 
خصوصی پرداخت می شود.

منابع  به  مصارف  کرد:نسبت  عنوان  وی 
کسر  با  شرقی  درآذربایجان  دولتی  بانک   12
درصد   89 مرکزی  بانک  قانونی  سپرده 
است. غالمی با اشاره به حمایت بانک های 
استان از صنعت گران و واحدهای تولیدی 
 8 در  صادره  اسنادی  کرد:اعتبار  بیان 
گذشته  سال  دوبرابر  حدود  سال  ماهه 
در  استان  ملی  بانک  رئیس  است.  بوده 
خصوص حمایت بانکی  از کسب  و کارهای 
آسیب دیده از کرونا در استان خاطر نشان 
تسهیالت  پرونده   995 و  هزار   1۳ به  کرد: 
شده  پرداخت  ریال  میلیارد  مبلغ4۰1۰  به 
بوده  درصد   69 کل  به  پرداختی  درصد  و 

است.
بانک های  هماهنگی  کمیسیون  دبیر 
تسهیالت  پرداخت  افزایش  از  استان 
 8 در  گفت:  و  داد  خبر  استان  در  ازدواج 
ماهه امسال درصد پرداختی به کل معرفی 
شدگان 89 درصد بوده که به نسبت سال 
تقریبا  صف  در  متقاضیان  تعداد  گذشته 

نصف شده است.
بانک های  هماهنگی  کمیسیون  دبیر 
عملکرد  کرد:  عنوان  شرقی  آذربایجان 
شبکه بانکی استان در خصوص تسهیالت 
شهریور  پایان  تا  سال  ابتدای  از  تکلیفی 
درصد   ۷۰ به  نزدیک  که  می دهد  نشان 

پرداختی داشته  ایم.
استان  بانکی  شبکه  این که  بیان  با  وی 
استان  ارشد  مسئوالن  حمایت  خواستار 
بانکی  کرد: 96 درصد مصوبات  است،بیان 
ستاد تسهیل اجرا شده  و همکاران بانکی 

نهایت همکاری را داشته اند.
اعطای  مشکالت  از  برخی  به  اشاره  با  وی 
باوجود  کرد:  عنوان  استان  در  تسهیالت 
یا  و  پرونده  تکمیل  عدم  مانند  مشکالتی 
رغم  علی  و  مقرر  مهلت  در  مراجعه  عدم 
صورت  بانکی  سیستم  به  که  هجمه هایی 
بیشترین  تا  ایم  کرده  تالش  می گیرد 

همراهی را با تولید داشته باشیم.
غالمی  همچنین با تقدیر از عملکرد معاون 
استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی 
حمایت های  گفت:   شرقی  آذربایجان 
مسئوالن ارشد اقتصادی استان از بانک ها 
توسعه  برای  دلی  قوت  و  قوت  نقطه 

فعالیت بانک ها در استان است.

 تعامل بانک های استان با  31 بانک 
و موسسه مالی واعتباری

رزمایش  عاشورا،  سپاه  آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه  همت  به 
توزیع  با  استان،  محروم  روستاهای  ویژه  مهربانی،  و  همدلی 

بسته های یلدایی در 2۰ روستای محروم ، برگزار شد.
مسئول قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه عاشورا با بیان این که 
نخواهد  ایجاد  وقفه ای  وقت  هیچ  محرومان،  از  درحمایت 
از سرپرستان  کردن بچه ها و حمایت  اظهار داشت: شاد  شد، 

خانوارهای کم بضاعت در مناسبت های مختلف و به خصوص 
دوستی  نوع  اقتصادی،  شرایط  این  در  یلدا  شب  آستانه  در 
پاسدار  سرهنگ  می دهد.  نشان  را  هم  به  نسبت  کشور  مردم 
خانواده های  به  کمک  رزمایش،  این  از  هدف  گفت:  اسکندری 
بی بضاعت روستاهای محروم تحت پوشش قرارگاه پیشرفت 
و آبادانی سپاه عاشورا در  روستاهای محروم شش شهرستان 
است.  تومان  هزار   2۰۰ حدود  هربسته  ریالی  ارزش  با  استان 
سپاه  آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
عاشورا نیز در حاشیه این رزمایش گفت: در این رزمایش به نیت 
مناطق  در  یلدایی  بسته های  )عج(،  زمان  امام  یاران  از  تن   ۳1۳
حمید  پاسدار  دوم  سرهنگ  می شود.  توزیع  روستایی  محروم 
همت  با  یلدایی  شب  بسته های  اقالم  تمامی  افزود:  فرتاشی 
و  پهلوانی  منش  نشانگر  که  شده،  تهیه  خیرین  پشتیبانی  و 

خیرخواهانه مردم شریف و والیتمدار تبریز است.

به همت قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه عاشورا برگزار شد؛ 

رزمایش همدلی روستاهای محروم استان به مناسبت شب یلدا 

سوادآموزی  رئیس  و  آموزش وپرورش  مدیرکل  معاون 
این  ساکنان  از  نفر  هزار   142 همچنان  گفت:  آذربایجان شرقی 
استان بی سواد هستند و درصد باسوادی نیز کمی از میانگین 

کشوری پایین تر است. 
پشتیبانی  جلسه  در  صادقی  اسفندیار  جام جم  گزارش  به 
سوادآموزی شهرستان ملکان افزود: میزان باسوادی سنین 1۰ تا 
49 سال استان 94.4 درصد و همین شاخص در کل کشور 96.6 
است . وی همچنین بر لزوم شناسایی بی سوادان تاکید کرد و 
افزود: سرشماری بر اساس خوداظهاری افراد انجام می شود و بر 
همین اساس آمارها در زمینه تعداد باسوادان ممکن است که 
صحیح نباشد. به گفته وی افراد بی سواد در خوداظهاری گاهی 
باسواد معرفی می شوند و عکس این موضوع نیز صادق است 
به همین دلیل نمی توان به آمارها زیاد تکیه کرد. وی بر ضرورت 
و  بهداشتی  مراکز  شهرداران،  بخشداران،  دهیاران،  همکاری 

سواد  نهضت  با  همکاری  و  بیسوادان  شناسایی  برای  درمانی 
آموزی تاکید کرد و افزود: امسال 28هزار نفر بیسواد در استان 

پاالیش می شود.
»صادقی« همچنین با اشاره به این که در آذربایجان شرقی 1۳6 
لزوم  بر  می شوند،  اداره  دانش آموز  یک  و  معلم  یک  با  روستا 
جذب و شناسایی افراد بازمانده از تحصیل تاکید و گفت: افرادی 

که از سن 1۰ عبور کنند، امکان ثبت نام در مدارس را ندارند.

معاون مدیركل آموزش و پرورش استان: 

آذربایجان شرقی 142 هزار بی سواد دارد


