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در راستای سیاستهای جهش تولید صورت گرفت؛

تولید و فروش شرکت کلر پارس در آذر ماه رکورد زد

4
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افزایش یافت

بارشهای پاییزه در آذربایجان
شرقی  ۱۱درصد کاهش یافت
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مدیرکل فرودگاههای آذربایجان شرقی
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آگهی مزایده سـ ــراســری
مرحله سوم (نوبت دوم)
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تاکید استاندار آذربایجان شرقی:

اموال و امالک تملیکی
و مازاد بانک ملی ایران
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اولویت اصلی ،جذب سرمایه است

4

ُ
نمونه مثبت امیکرون در آذربایجان شرقی
گزارش نشده است

در مراسم روز ملی صنعت و معدن
صورت گرفت؛

تجلیل از شرکت فوالد مهر
سهند به عنوان نمونه صنعتی

نقش تاثیر گذار موسسههای
خیریه در مدیریت آسیبهای
اجتماعی

واحدهای تولیدی مهمترین اجزا چرخه اقتصادی کشور
هستند که با تولید ،اشتغالزایی و ایجاد چرخه اقتصادی
کارا زمینه ادامه حیات جامعه را فراهممیکنند .کارکرد
بهینه در بخش افتصادی میتواند زمینه رشد و تعالی
جامعه در سایر حوزهها را نیز فراهم نماید .از سوی دیگر
رتبه بندی و تجلیل از واحدهای تولیدی برگزیده میتواند
نشاندهنده تالش آنها برای بهبود مستمر عملکرد خود
شده و سایر واحدهای تولیدی را نیز در راستای بهبود
شرایط خود ترغیب نماید.
در اینراستا خانه صنعت ،معدن و تجارت استان اقدام به
انتخاب واحدهای برگزیده تولیدی در بخشهای مختلف
مینماید.شرکت فوالد مهر سهند یکی از واحدهای موفق
فلزی است که در سال  ۱۴۰۰موفق شد در همایشی که
به مناسبت بزرگداشت روز صنعت و معدن در سالن
همایشهای بینالمللی خاوران تبریز برگزار شد ،عنوان
واحد نمونه صنعتی را کسب نماید.این واحد صنعتی در
سال  ۱۳۸۵با سرمایهگذاری بخش خصوصی شروع به
فعالیت نمود و همزمان با شروع فعالیت خود در بخش
فوالد ،کار تاسیسات کارخانه در شهرک شهید سلیمی را
نیز در اولویت کار خود قرار داد .این مجموعه در زمینی
به مساحت سه و نیم هکتار در سال  ۱۳۸۸بهره برداری
رسید .در طول سنوات گذشته ظرفیت اسمی این
واحد تولیدی طی چهار فقره اصالحیه به میزان  ۳۲۰هزار
تن تولید انواع لوله و پروفیل فوالدی در سال رسیده
است .شرکت فوالد مهر سهند با اتکا به توان ملی و
خودباوری صنعتگران و نخبگان ایرانی یکی از
صادرکنندگان و موثر در بخش صادرات
غیر نفتی میباشد در حال حاضر این
واحد تولیدی محصوالت خود را
به کشورهای عراق ،ترکمنستان،
عمان ،افغانستان ارمنستان،
آذربایجان ،گرجستان ،کویت،
قطر ،ازبکستان ،امارات ،ترکیه،
سنگاپور ،قبرس ،آفریقای
جنوبی ،اندونزی و لبنان
صادر میکند.

ســرپــرســت دانــشــگــاه علوم
پــزشــکــی تــبــریــز ب ــا اش ـ ــاره به
شیوع سویه جدید کرونا در
کــشــور ،گــفــت :تــســت ثابت
شده این ویروس در استان
آذرب ــای ــج ــان ش ــرق ــی گـ ــزارش
نشده است.
ب ــه گ ـ ــزارش ج ــامج ــم بهمن
نقیپور با بیان اینکه سرعت انتقال ایــن سویه ویــروس کرونا بسیار بــاال میباشد،
افزود :اگر دستورالعملهای بهداشتی دقیق مراعات نشود شاهد ورود به موج ششم
در استان خواهیم بود .وی افــزود :شیوع سویه جدید نگران کننده بوده و با هرگونه
تهدیدات بهداشتی و سالمت جامعه و مردم برخورد میشود.
نقی پور با اشاره به اینکه در تبریز  ۱۱مرکز برای انجام واکسیناسیون کرونا فعالیت دارند،
افزود :هرکجا الزم باشد تعداد این مراکز را در تبریز و شهرستانها بیشتر خواهیم کرد.
وی همکاری مردم برای تزریق ُدزهای اول تا سوم واکسن کرونا را خواستار شد و افزود:
افراد زیر ۱۲سال واکسن ندارند و  ۱۲تا  ۱۸سالهها تنها یک ُدز را دریافت میکنند ولی باالی
 ۱۸سالهها حتما ُدز اول تا سوم را دریافت کنند.
ُ
وی گفت :در کشورهای پیشرفته هم ثابت شده کسانی که دز سوم را دریافت کردهاند
در برابر سویه جدید مقاومتر هستند.

واگذاری

صادرات  60درصد تخم مر غ تولیدی مراغه

 60درصد تخم مر غ مراغه به صورت مازاد به دیگر شهرهای
استان و کشور صادر میشود .
مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت :روزانه در این شهرستان ۴۵
تن تخم مر غ تولید و مازاد آن روانه شهرهای آذربایجان شرقی،
غربی و کردستان میشود.
به گزارش جامجم ،کریمی اصل با بیان اینکه تولید ساالنه
تخم مر غ در مراغه  ۱۲هزار  ۵۰۰تن است افزود :بیش از  ۷هزار
تن از این محصول صادر میشود .وی اضافه کرد :در مراغه ۴۰
واحد مرغداری تخمگذار با ظرفیت بیش از  ۹۰۰هزار قطعه در
حال فعالیت است .مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت :با هدف
حمایت از تولید امسال صاحبان مرغداریها برای دریافت ۳۰
میلیارد تومان تسهیالت سرمایه در گردش معرفی شده اند.
کریمی اصل افزود :همچنین یکی از مرغداریهای تخمگذار راکد
این شهرستان به ظرفیت  ۳۰هزار قطعه به تازه گی راه اندازی
شده است.

برادر ارجمند  ،جناب آقای احد محمودی

سرقفلی دو باب مغازه هر کدام به متراژ  ۱۰متر مربع  ،واقع در پاساژ چهل ستون
شهرستان اهر
شهردار محترم
پاساژ مراجعه نموده
شود.خواهان به دفتر
نو طبقه اول پالک ۱۵و۱۶واگذارمی
ویا با شماره ذیل تماس حاصل فرمایند.

۰۹۱۴۱۰۸۸۶۸۸

برادر ارجمند  ،جناب آقای احد محمودی
شهردار محترم شهرستان اهر
انتخاب شایسته حضرتعالی را به این سمت در دولت سیزدهم که
بیانگر تعهد و روحیه مردمی و خدمتگزاری جنابعالی در صحنههای
مختلف خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران
است صمیمانه تبریک عرض مینمایم توفیقات روزافزون و
سربلندی شما را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و در
پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظلهالعالی از درگاه
خداوند متعال مسالت دارم
حاج حسین افتخاری
رئیس هیات کشتی پهلوانی و زورخانههای کالنشهر تبریز وحومه
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آ گهی مزایده ســــراســــری مرحله ســوم (نوبت دوم)

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

 10صبح روز دوشنبه مورخ  1400/10/20خواهد بود .

شرایط و نحوه شرکت در مزایده اموال :

بانک ملی ایــران استان آذربایجان شرقی  -به نشانی تبریز  -میدان

شهدا که ذیال به اختصار "بانک" نامیده میشود در نظر دارد در راستای
عمل به منویات مقام معظم رهبری و اجرای مواد  16و  17قانون رفع
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01
و مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره /175043ت 436ه .....مورخ
 1386/10/30بر اساس قوانین و مقررات جاری حاکم از طریق مزایده،
امــوال متعلق به خــود را به باالترین قیمت پیشنهادی با شرایط و
ضوابط ذیل به فروش رساند :
1

متقاضیان جهت شرکت در مزایده میبایست پس از مراجعه به

؛ جهت شرکت در مــزایــده نسبت بـه تهیـه توکن از دفـاتر منتخب
خدمـات پیشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت
امضای الکترونیکی ،نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند .
متقاضیان میتوانند بــرای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با
کارشناسان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره تلفن 041-
 35231362تماس حاصل نمایند .
2

سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل  %5قیمت پایه مزایده

اســت که متقاضیان میبایست وجــه مــود نظر را به حساب شماره
 IR880170000000110317323009به نام نام کارپردازی بانک ملی اداره
امورشعب استان آذربایجان شرقی واریز و تصویر رسید پرداخت شده
را در سامانه ستاد بارگذاری نمایند .
3

متقاضی اظهار و اقرار مینماید با توجه به قانون منع مداخله وزرا،

 1337/10/02هیچگونه محدودیت قانونی جهت شرکت در مزایده
ندارد .
 4متقاضی شرکت در مزایده نباید ممنوع المعامله باشد .
5

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

مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب  1394/11/13مجلس شورای
اسالمی و آئین نامه و دستورالعملهای اجرایی آن و اصالحات بعد
از آن ،بدینوسیله متقاضی خرید متعهد میشود ،ضمن رعایت مواد
قوانین یاد شده و مقررات مربوطه :
 - 1-5از هرگونه اقدامی که منجر به پولشوئی و تامین مالی تروریسم
گردد ،خودداری نماید .
 - 2-5به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حسابها و خدمات بانکی و
ابرازهای الکترونیکی خود را ندهد و در صورت اطالع از بهرهبرداری سایر
اشخاص ،بالفاصله موضوع را به بانک اطالع دهد.
 - 3-5اعالم مینماید ،اطالعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات
میباشد.
 - 4-5متعهد و ملزم میشود ،هرگونه تغییر در نشانی و کد پستی /
ثبتی و سایر تغییرات را در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قانونی
ذیربط (ثبت احــوال و یا ثبت اسناد و امــاک و ثبت شرکتها) اطالع
داده و مستندات تغییرات را به بانک ارائه نمایند.
 - 5-5در صورت فعالیت برای مالک واقعی (اقــدام بـه فعالیت مالی
با استفاده از حساب خود به طرفیت از افــراد ثالث) تعهد مینماید
اطالعات مالک واقعی را در اختیار بانک قرار دهد...
 6متقاضی  /متقاضیان خــریــد مکلف اســت در طــول مــدت انجام
معامله ،کلیه اقــدامــات و همکاریهای الزم (بــه تشخیص بــانــک) و
اعالمی از طرف بانک در جهت رعایت و اجرای قوانین و مقررات مبارزه
با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعمال نماید در صــورت عدم
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 میگردد.

غیر منقول مورد مزایده اعم از اسناد مالکیت ،پروانه ساخت ،پروانه
بهره برداری ،شناسنامه مال /اموال و نوع کاربری ،همچنین اطالعات
راجــع به پیشینه امــوال ،سال ساخت ،کشور سازنده ،میزان کارکرد
و  ...را تحصیل کرده و هیچگونه ادعایی از سوی متقاضی علیه بانک
مسموع نمیباشد.
8

واگذاری اموال مازاد بانک به سایر موسسات اعتباری ،شرکتهای

تابعه بانک یا شرکتهای تابعه سایر موسسات اعتباری صرفا با اجازه
بانک مرکزی مجاز است .
تبصره  -شرکت تابعه  :شخص حقوقی که موسسه اعتباری به صورت
مستقیم یا غیر مستقیم (تا دو سطح) مالک بیش از  50درصد سهام
آن بوده یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین میکند .
9

متقاضی خرید اقــرار و تایید مینماید که از امــوال موضوع مزایده

بازدید به عمل آورده و از جمیع اسناد ،مشخصات ،سوابق موجود،
وضعیت فعلی ،خصوصیـات و کیفیـات آن ،وضعیت سنددار یـا غیر
سنددار بودن امــوال و همچنین متصرفدار یـا غیر متصرفدار بودن
اموال مورد مزایده به طور کامل اطالع حاصل نموده و با علم به اینکه
بانک قصد فروش اموال را با وضع موجود دارد ،توانایی الزم برای خرید،
پرداخت اقساط در مهلت مقرر و اخذ پایان کار ،صورتمجلس تفکیکی
و سند مالکیت را خواهد داشت .
 10اطالعات ارائه شده در مزایده مستخرج از گزارش ارزیابی کارشناس
 /کارشناسان رسمی دادگستری میباشد و بانک اموال مورد مزایده
را بــر ایــن اســاس و بــا وضــع مــوجــود عرضه مینماید  .بدیهی است
هیچگونه مسئولیتی در این خصوص در آینده متوجه بانک نخواهد
بود و خریدار با علم به این موضوع هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی
نسبت به بانک را از خود سلب و ساقط مینماید .
11

بانک ملی ایــران در رد یا قبول پیشنهاد خرید ،همچنین تجدید

جلسه یا انصراف از مزایده ،بدون ذکر دلیل مختار است در صورت رد
پیشنهاد خرید از سوی بانک یا انصراف بانک از مزایده ،سپرده شرکت
در مزایده به متقاضی مسترد میگردد .
 12شرکت در مزایده و ارائــه پیشنهاد به منزله قبول کلیه مقررات و
ضوابط و مفاد قراردادها و اختیارات بانک ملی ایران در رفع اختالفات
احتمالی بـه استناد ضوابط داخلی خود میباشد و بانک در رد یـا قبول
کلیه پیشنهادهـا و درخواستهـا مختار میباشد .
 13پیشامدهای غیر متعارف نظیر زلزله ،سیل ،جنگ و مانند آنها،
همچنین تبانی بین مزایده گــران یا احــراز اشتباه توسط کاربر بانک
موجب لغو مزایده خواهد شد .
 14اموال مورد مزایده با وضعیت و شرایط موجود به فروش میرسد
اخذ هرگونه مجوز مربوط به تغییر کاربری بر عهده خریدار بوده و بانک
تکلیفی در خصوص ارائه و اخذ مجوزها نخواهد داشت .
 15در خصوص امــوال منقول کلیه هزینههای مربوط به بــاز و بسته
نمودن منصوبات اموال مورد مزایده ،بارگیری و حمل آن از محل نگه
داری به عهده خریدار است .
 16پس 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 هزینههای
ناشی از عدم تحویل از قبیل انبارداری و  ...به صرف اعالم بانک بعهده
خریدار میباشد  .در صورت استهالک اموال در اثر تاخیر در دریافت از
بانک ،مسئولیتی متوجه بانک نمیباشـد و خریـدار  /خریداران حق
طرح هر گونـه ادعـایی را در این باره علیـه بانک از خود سلب و ساقط
مینماید .
 17سپرده نفر دوم تا انعقاد ق ــرارداد نفر اول نــزد بانک باقی خواهد
ماند  .سپرده سایر شرکت کنندگان در مزایده که جزء نفرات اول و
دوم نباشند ،پس از مراسم بازگشایی پاکتهای الکترونیکی مزایده به
حساب شبا بانکی که متقاضی اعالم نموده است مسترد خواهد شد .
 18چنانچه شخص یا اشخاص حقیقی  /حقوقی برنده ردیــف اول از
انجام معامله انــصــراف  /امتناع نمایند ،سپرده تودیعی شرکت در
مزایده به نفع بانک ضبط خواهد شد و از اشخاص حقیقی  /حقوقی
ردیــف دوم جهت واریــز وجــه ،دعــوت بعمل خواهد آمــد و در صورت
انصراف اشخاص حقیقی  /حقوقی ردیف دوم سپرده شرکت در مزایده
ایشان نیز ضبط خواهد شد و بانک مخیر خواهد بود نسبت به تجدید
مزایده عمومی اقدام نماید .
 19قیمت پیشنهادی از سوی متقاضی  /متقاضیان نباید از قیمت پایه

در صورتیکه پیشنهاد متقاضی مورد قبول واقع گردد و مورد مزایده

به ایشان واگذار گردد سپرده تودیعی (  %5قیمت پایه مزایده) بابت
قسمتی از بهای مورد معامله محسوب خواهد گردید .
21

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

دورنگار ،پست الکترونیکی ،پیامک به تلفن همراه ،اپلیکیشنهای
تلفن همراه یا  ...صورت پذیرد ،به منزله ابالغ رسمی میباشد و تاریخ
ابالغ مزبور مبدا مهلت زمانی تلقی خواهد شد  .متقاضی میبایست
هرگونه تغییر در نشانیها  /شماره تلفن همراه  /اطالعات ثبت شده /
اعالمی را به بانک اطالع دهد ،در غیر اینصورت هرگونه ادعا در خصوص
عدم اطالع از نتیجه مزایده مسموع نمیباشد .
22

برنده  /برندگان مزایده متعهد میگردند حداکثر ظرف مهلت ده روز

از تاریخ ابالغ ،به بانک مراجعه و ضمن واریز ثمن معامله ،هزینههای
اجرایی ،آ گهی و کارشناسی با ارائــه فیشهای واریــزی و سایر مدارک
مورد نیاز ،مقدمات انعقاد قرارداد واگذاری  /مبایعه نامه  /صلح نامه
 /وکالت نامه  /قرارداد اجاره به شرط تملیک  /قرارداد فروش اقساطی
و  ...را فراهم نماید ،تا در اســر ع وقت اقدامات الزم در این خصوص
صورت پذیرد  .عدم واریز ثمن معامله و هزینههای فوق الذکر در مدت
معین شده به منزله انصراف از ادامه تشریفات مزایده بوده و بانک
حق ضبط سپرده تودیعی را به نفع خود خواهد داشت و برنده مزایده
حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مینماید .
23

پس از تعیین برنده مزایده ،امکان تغییر در شرایط مزایده وجود

نخواهد داشت در صورتیکه برنده مزایده تمایل به تغییر در شرایط
مــزایــده (شــرایــط پــرداخــت نقدی یــا شــرایــط پــرداخــت بــه صــورت نقد و
اقساط) داشته باشد میبایست تقاضای خود را ارائــه ،تا بانک پس
از بررسیهای الزم پاسخ مقتضی را اعــام نماید  .توضیح اینکه ارائــه
درخواست از طرف متقاضی مبنی بر هرگونه تغییر در شرایط خرید،
هیچ گونه تعهد و مسئولیتی برای بانک ایجاد نخواهد کرد .
24

تــشــریــفــات مــربــوط بــه انــتــقــال رســمــی م ــورد معامله منحصرا در

دفترخانه اسناد رسمی که از طرف بانک تعیین میشود انجام خواهد
شد  .در خصوص امالک واقع در شهرکهای صنعتی (فاقد سند ثبتی)
جانشینی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی صورت میپذیرد .
25

متقاضی شرکت در مزایده صرفا میتواند  48ساعت قبل از آخرین

مهلت تعیین شده به منظور " ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد)" در مزایده ،به صورت کتبی از پیشنهاد خود
انصراف و درخواست استرداد سپرده تودیعی را بنماید  .در این صورت
شرکت وی در مزایده کان لم یکن تلقی گردیده و سپرده شرکت در
مزایده به وی مسترد و رسید اخذ میشود .
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
مزایده اقدام نماید که در این صورت سپرده متقاضی متوفی و مبالغ
واریــزی مسترد میگردد  .با توجه به مقررات و به دلیل لــزوم تعیین
تکلیف وضعیت امــوال موضوع مــزایــده ،ورثــه  /موصی له متقاضی
حقی جهت الزام بانک به انجام معامله و یا ادامه آن نخواهد داشت
مگر آنکه اسناد مثبته نظیر حکم  /دستور  /قرار از مراجع قضایی در
خصوص حجر و یا گواهی انحصار وراثــت (در صــورت فوت متقاضی)
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
مورد) قیم ،ولی و امین ایشان قائم مقام و یا نماینده قانونی ،شرعی
و قضایی مستاجر  /مستاجرین بوده و باید کلیه تعهدات و تکالیف
قانونی و قراردادی را از طرف مستاجر یا مستاجرین متوفی یا محجور
معمول نمایند  .در غیر اینصورت بانک حق و اختیار دارد وفق مقررات
استیفاء حقوق خود را بنماید .
27

هزینه نشر آ گهی و حق الزحمه کارشناس  /کارشناسان رسمی

دادگــســتــری جهت ارزیــابــی بــر عهده بــرنــده مــزایــده (اعــم از اشخاص
حقیقی  /حقوقی) است و ایشان بایستی این هزینه را بر اساس اعالم
بانک و قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز نمایند .
 28برنده مــزایــده میتواند با پــرداخــت ( ) % 90از ثمن معامله به طور
نقد و تسلیم چک معادل دو برابر الباقی ثمن معامله به بانک ملی،
اموال مورد مزایده را قبل از انجام مراحل قانونی و تنظیم سند رسمی
در دفترخانه تحویل بگیرد  .بدیهی است پس از وصول تمامی ثمن و
هزینهها و تنظیم سند انتقال قطعی ،چک مزبور عودت میگردد .

میبابست در برگههای شرایط شرکت در مزایده (که از طریق
سامانه ستاد خریداری میگردد) صراحتا اشاره به مدت و سود
نرخ مورد نظر بر اساس جدول ذیل نمایند .
 30بانک هیچگونه تعهدی نسبت به تخلیه و رفع تصرف از ملک
نخواهد داشــت و انجام کلیه اقدامات الزم به منظور تخلیه و
رفع تصرف از امالک متصرفدار از جمله طرح دعاوی در محاکم
قضایی و هزینههای مرتبط با آن به عهده خریدار خواهد بود و
بانک در صورت صالحدید صرفا در خصوص اعطای نمایندگی یا
وکالت به خریدار یا وکالی رسمی دادگستری با هزینه خریدار برای
انجام موارد مذکور اقدام مینماید .
 31در فروش نقدی اخذ کلیه مفاصـا حسابهـای الزم و هزینههای
آن جهت تنظیم سند انتقال به عهده بانک و کلیه هزینههای
دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحریر به عهده خریدار است .
 32در فروش به صورت اقساطی (نقد و اقساط) خریدار موظف
میباشد راســا نسبت به اخــذ مفاصا حسابهای الزم و مالیات
عملکرد ،به هزینه خود اقــدام و به دفترخانه ارائــه نماید  .لکن
هزینههای ملک شامل مفاصا حسابهای شــهــرداری و تامین
اجتماعی و  ...تا تاریخ انعقاد قــرارداد اجــاره به شرط تملیک ،بر
ذمه بانک و از تاریخ مزبور به بعد بر عهده خریدار خواهد بود .
همچنین با توجه به اینکه مالیات نقل و انتقال در زمان انتقال
رسمی ملک محاسبه و اخذ میگردد ،هزینه آن بر عهده خریدار
خواهد بود .
 33در فروش به روش اجاره به شرط تملیک ،در صورتیکه برنده
مزایده کلیه تعهدات خــود را به موجب ق ــرارداد منعقده ایفاء
نماید بانک نسبت به انتقال مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی
اقدام خواهد نمود  .در غیر اینصورت بانک میتواند کلیه مبالغ
واری ــزی برنده مــزایــده (مستاجر  /مستاجرین) را به نفع خود
بــرداشــت نماید و در ایــن خصوص بــرنــده مــزایــده حــق هرگونه
اعتراضی را از خود سلب و ساقط مینماید .
 34در ص ــورت ع ــدم پــرداخــت اقــســاط اجـ ــاره بــه ش ــرط تملیک،

روش اجاره به شرط تملیک خواهد بود .
تبصره  :در صورت درخواست متقاضی  /متقاضیان خرید اموال
 /امالک با کاربری صنعتی بانک پس از بررسی تقاضا به صالحدید
خود با فروش اقساطی مشتمل بر رهن مشروط به ترهین اموال
فروش رفته با اخذ وثیقه  /وثایق غیر منقول ،ششدانگ ارزنده
شهری ،مفروز و بال معارض (یا ترکیبی) معادل با اصل و سررسید
باقیمانده با نظر و ارزیابی بانک موافقت خواهد نمود .
 39در خــصــوص ام ــوال منقول ،بــه منظور تضمین بــازپــرداخــت

پرداخت بیشتر است .

مزایده شرکت نمایند درج نام کلیه شرکا الزامی است و بایستی اوراق
مزایده به امضا تمامی افراد برسد .

 44مدارک الزم برای شرکت در مزایده :

45

تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی (برای اشخاص حقیقی)
تصویر معرفی نــامــه شــرکــت ،تصویر اساسنامه و آخــریــن آ کهی
تغییرات شرکت و مــدارک مثبت هویت مــدیــران و صاحبان امضاء
اسناد تعهدآور (برای اشخاص حقوقی)
اصل فیش نقدی  %5شرکت در مزایده .

بخش اقساطی ،خریدار حداکثر ده روز بعد از ابالغ به عنوان برنده

شماره  IR880170000000110317323009به نام کارپردازی بانک ملی اداره

امورشعب استان آذربایجان شرقی نزد بانک ملی ایران واریز نموده

کلیـه امالک و اموال ارائـه شـده در مزایده فاقـد تخفیف نقدی خریـد

ام  /نموده ایم را بدون تشریفات و به نفع خود ضبط و برداشت نماید

میباشنـد بـه استثنـاء موارد ذکر شـده در ستون" توضیحات مال" .

و چنانچه از جهت عدم انجام تعهد خسارتی به بانک وارد آید راسا از

بدینوسیله به بانک ملی ایران حق و اختیار و همچنین وکالت بالعزل

عهده جبران خسارت وارده برآیم  /برآییم و تشخیص و اعالم بانک در

میدهم  /میدهیم که در صورت عدم انجام تعهدات توسط اینجانب

این خصوص معتبر خواهد بود و اینجانب  /اینجانبان حق هرگونه

 /اینجانبان به شــرح مندرج در بــرگ شرایط مــزایــده ،سپرده تودیعی

ایراد و اعتراض را از خود سلب و اسقاط مینمایم  /مینماییم .

* شرایط و ضوابط مزایده را مطالعه نمودم و با کلیه مفاد آن موافقت مینمایم .

مزایده و همزمان با واریــز بخش نقدی ثمن معامله مکلف به
ارائه وثایق غیر منقول ارزنده ،شهری ،مفروز بالمعارض (با نظر و
ارزیابی بانک) میباشد .
 40در مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه ،جلب رضایت مالک

شرایط فروش اموال منقول (قسطی)

برای هر نوع تغییر کاربری و کسب و کار ،همچنین کلیه هزینههای

پیش پرداخت

مربوطه بر عهده خریدار میباشد و بانک از این حیث هیچگونه
تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت .
 41چنانچه در آینده امــوال مورد مزایده با حکم مراجع قانونی یا

مدت تنفس

معادل  %10مبلغ پایه مزایده

قضایی ،ابطال اجرائیههای صادره و سند انتقال اجرائی مستحق

حداکثر یکسال

نرخ سود

نحــوه بازپرداخت

نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار () % 18

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

للغیر تشخیص داده شود ،بانک صرفا نسبت به استرداد وجوه
واریزی به برنده مزایده اقدام خواهد نمود و برنده مزایده نیز حق

شرایط فروش اموال غیر منقول (قسطی)

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
اموال مشابه مال موضوع معامله (مزایده) از خود سلب و ساقط
مینماید .
 42در خصوص مزایده حق انتفاع بانک در اراضی واقع در شهرکهای
صنعتی ،متقاضی ضمن بازدید و با علم به تمامی جهات از جمله

کاربری

پیش پرداخت

مدت تنفس

نحــوه بازپرداخت

1

صنعتی  .دامداری .کشاورزی

 % 10مبلغ پایه مزایده

حداکثریکسال

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

2

تجاری خدماتی

 % 20مبلغ پایه مزایده

حداکثرشش ماه

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

 % 50مبلغ پایه مزایده

بدون مهلت تنفس

 % 40مبلغ پایه مزایده

بدون مهلت تنفس

اقساط متوالی ماهیانه ،حداکثر به مدت  4سال

 % 30مبلغ پایه مزایده

بدون مهلت تنفس

اقساط متوالی ماهیانه ،حداکثر به مدت  3سال

نــوع کاربری و زون محل استقرار واحــد صنعتی موضوع مزایده
اقدام به خرید مینماید و بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال اخذ
مجوز یا تغییر کاربری نخواهد داشت .
43

مسکونی اداری

3

در صورتیـکه مبالغ پیشنهادی متقاضیان خــریــد ،یکسان

نرخ سود

اقساط متوالی ماهیانه ،حداکثر به مدت  5سال

نرخ سود
مصوب
شورای پول
و اعتبار (
) % 18

مستاجر  /مستاجرین مکلف به پرداخت وجه التزام (سه ریال
به ازای هر سه هزار ریال در هر روز ) میباشند  .وجه التزام فوق

مزایده 1400.03

الذکر مقطوع بوده و بدل از انجام تعهدات اصلی نمیباشد  .در
صورت عدم پرداخت دو قسط از اقساط اجاره در مهلت معین،
بانک اختیار خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد ،وجوه دریافتی را
به نفع خود محاسبه و برداشت نماید .
توجه  :بانک در اعمال  /اجــرای هر یک از مواد  32یا  33مختار

ردیف

نمایندگان مجلس و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب

موجود خریداری نموده و کلیه اطالعات و مشخصات اموال منقول و

20

ردیف

آدرس الکترونیکی  WWW.setadiran.irو انتخاب امــوال مــورد نظر

7

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

کمتر ،مخدوش ،مشروط و یا مبهم باشد .

 29متقاضیان خــریــد ام ــاک بــا شــرایــط اج ــاره بــه شــرط تملیک،

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

باشد ،اولویت فروش بـا پیشنهاد خرید نقدی یـا پیشنهاد با پیش

تبصره  :در صورتی که اشخاص به صــورت مشاعی (قــدر السهم) در

شرکت در مزایده را که معادل  5درصد قیمت پایه مزایده به حساب

آدرس

کاربری

متراژعرصه

متراژ
اعیانی

قیمت کارشناسی
قیمت پایه مزایده

پالک ثبتی

وضعیت
ملک

توضیحات (فروش با وضعیت موجود)

1

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

284

76,882,500,000

32055فرعی از یک اصلی

خالی

طبقه  11شمالی -دارای انباری و پارکینگ

2

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

284

62,645,000,000

32042فرعی از یک اصلی

خالی

طبقه یک شمالی -دارای انباری و پارکینگ

3

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

343

79,601,520,000

32045فرعی از یک اصلی

متصرفدار

طبقه  3جنوبی -دارای انباری و پارکینگ

دو قسط از اقساط در مهلت معین بانک مجاز خواهد بود به

4

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

284

64,068,750,000

32043فرعی از یک اصلی

خالی

طبقه  2شمالی -دارای انباری و پارکینگ

هر ترتیب ممکن (من جمله صدور اجرائیه) نسبت به استیفای

5

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

284

65,492,500,000

32046فرعی از یک اصلی

متصرفدار

طبقه  3شمالی  -دارای انباری و پارکینگ

6

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

347

84,929,625,000

32048فرعی از یک اصلی

خالی

طبقه  5جنوبی -دارای انباری و پارکینگ

7

تبریز چایکنار بازار بزرگ صاحب االمر بازار مسگران

تجاری

0

239

42,750,000,000

مغازههایشماره104و103و102و101و26و27و28و 29و
واحدتجاری56

خالی

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

8

مرند کشکسرای جاده ترانزیت خیابان با هنر پالک 27

مسکونی

480

150

4,667,000,000

1225فرعی از  34اصلی

متصرفدار

سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ

منعقد خواهد شد  .در صورتیکه برنده مزایده ،نسبت به ایفای

9

مرند  -خ بهشتی نرسیده به مدرسه پیش ساخته

مسکونی

325

378

4,818,730,000

56/55/1605بخش 15تبریز

متصرفدار

یک دانگ مشاعی از ششدانگ

در دفتر اسناد رسمی و مطابق حق فسخ مندرج در سند صلح

10

مرند -روستای اربطان

مسکونی

138

107

1,656,083,330

 400/46بخش  15تبریز

متصرفدار

دو دانگ مشاع از ششدانگ

11

مرند روستای گله بان

مسکونی

832

90

1,100,000,000

پالک ثبتی  673فرعی از  28اصلی بخش  15تبریز

متصرفدار

ششدانگ

است و به صالحدید و صرفه و صالح خود عمل خواهد نمود.
 35در صورت عدم پرداخت اقساط در فروش اقساطی ،متقاضی
 /متقاضیان خرید مکلف به پرداخت وجه التزام (سه ریال به ازای
هر سه هزار ریال در هر روز ) میباشند در صورت عدم پرداخت

طلب خود اقدام نماید .
 36در واگــذاری شامل حق سرقفلی و حق کسب و پیشه ،اخذ
رضایت مالک جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربری
بر عهده خریدار میباشد  .با برنده مزایده سرقفلی یا حق کسب
و پیشه بــه صــورت نقد عقد "صلح حــقــوق" و چنانچه شرایط
واگــذاری به صــورت اقساط باشد ،عقد " صلح حقوق اقساطی"
تعهدات اقدام ننماید ،بانک به موجب قبوض اقساطی صادره
تنظیمی عمل خواهد کــرد  .همچنین در خصوص عقد (صلح
حقوق اقساطی) به صورت رسمی ،بانک نسبت به اخذ وثیقه
ملک شهری ،سهل البیع ،مفروز و ششدانگ اقدام خواهد نمود
.
 37در مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه هزینههای مربوط
به تهیه مفاصا حسابها و مالیات نقل و انتقال به عهده بانک و
هزینه تنظیم سند ،حق التحریر و حق الثبت به عهده خریدار
میباشد  .ضمنا چنانچه تاخیر در انتقال رسمی مورد معامله
متوجه برنده مزایده باشد خریدار متعهد و مکلف به پرداخت
هزینههای مــازاد احتمالی از زمان مقرر در اسناد جهت تنظیم
سند رسمی تا زمان تنظیم سند به طور رسمی خواهد بود .

12

هشترود-کیلومتر  10جاده هشترود به مراغه روستای
چپنی -شهرک صنعتی فجر-انتهای خیابان اصلی

صنعتی

13

سراب -جاده سراب بستان آباد-بعد از بخش دوزدوزان-
پمپ بنزین نیمه کاره

زراعی

14

کلیبر محله یعثوبی

مسکونی

15

بناب جاده ملکان به سمت بناب روبروی روستای
خلیلوند

صنعتی

16

سراب روستای شاه بالغی کارخانه گچ

زراعی

1436
16784
246
5641
57000

752
220
210
970
1503

10,529,690,000
16,374,241,697
13,854,000,000
38,473,500,000
131,838,503,000

137.37
166.262
24.3227
19.20
261.24

خالی

ششدانگ -دارای ماشین آالت

خالی

ساختمان اداری  220متر مربع (مشاعی) سی و پنج
ممیز چهل و دو سهم مشاع از  96سهم عرصه و اعیان

متصرفدار

ششدانگ

متصرفدار
خالی

 820متر مربع سوله و  150متر مربع ساختمان اداری
با ماشین آالت در محل

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

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

www.daneshpayam.ir

تا كوس َ«ا َناالحق» بزنى ،خودخواهى
ّ ّ
سر هويتش تو ناآ گاهى
در
َب ـ ــردار حجــاب خويشتن از سر راه
با بودن آن ،هنوز اندر راهى

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

www.jamejamdaily.ir

امام خمینی

(ره)

شنبه  11دی  1400شماره 6119

در راستای سیاستهای جهش تولید صورت گرفت؛

تولید وفروش شرکت کلر پارس در آذر ماه رکورد زد
بهبود شرایط اقتصادی یکی از مهمترین اولویتهای حال
حاضر کشور ماست که در صــورت وقــوع میتواند بهبود
وضعیت معیشت مردم و افزایش امنیت کشور را در پی
داشته باشد.
انتخاب شعارهای اقتصاد محور در سالهای اخیر نیز در
راســتــای بهبود شرایط اقتصاد ،اشتغالزایی و افــزایــش تولید
بــوده اســت .واحــدهــای تولیدی نیز در راســتــای تحقق
شعار تولید ،مانع زداییها و پشتیبانی و با حمایت
بـخـشهــای دولــتــی تــاش زی ــادی را انــجــام دادنــد
تــا قــدمهــای مــوثــری در زمینه افــزایــش تولید و
اشتغالزایی بردارند.
یکی از واحــدهــایــی کــه کــارنــامــه موفقی در این
زمینه دارد شرکت کلر پارس است.
شرکت کلرپارس یکی از زیر مجموعههای موفق
هلدینگ سرمایهگذاری تامین اجتماعی(شستا)
اســــت ک ــه در ســـــــــال ،1366بـــــرای تــامــیــن کلر
شرکتهای آب و فاضالب در شهر تبریز ثبت و
در نيمه دوم سال  ١٣٧٧به بهره برداري رسید.

امام جمعه تبریز:

بیسوادی عامل بردگی ملتهاست
نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی و امام جمعه تبریز گفت :بیسوادی عامل
اصلی و مهم بردگی ملتها در طول تاریخ بوده است.
به گزارش جامجم ،حجت االسالم محمدعلی آ لهاشم در دیدار کارکنان

نقش تاثیر گذار موسسههای خیریه
در مدیریت آسیبهای اجتماعی

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی گفت :سازمانها
و موسسههای خیریه که با نیت خیرخواهانه و کمک به همنوع شکل میگیرند
نقش مهمی در توسعه بخش اقتصاد و مدیریت فقر و آسیبهای اجتماعی در
جامعهایفامیکنند.
به گزارش جامجم ،تراب محمدی در نشست خیران و معتمدان تبریز و عوامل
پویش رحمت ،گفت :برخی بر این باورند که موسسههای خیریه از تاثیر چندانی
برخوردار نیستند ،حال آنکه فعالیتهای مراکز خیریه ،کمک حیاتی به بخشهای
اقتصادی ،اجتماعی و حتی سیاسی یک کشور محسوب میشود و به جرات
ش دولتی نیست.
میتوان گفت اهمیت نقش و جایگاه آنها کمتر از نقش بخ 
وی با تاکید بر نقش موسسههای خیریه در ارائه خدمات ضروری مانند احداث
بیمارستان ،مدرسه ،پرورشگاه و مراکز مذهبی ،افزود :تاثیر مثبت این خدمات
را در افزایش کیفیت زندگی شهروندان به ویژه در شرایطی مانند کرونا نمی توان
انکار کرد .محمدی خاطرنشان کرد :خدمات این خیریهها در قالب کمک به
مستمندانو گروههای آسیبدیدهاز کروناچشمگیر بود .وی گفت:سازمانهای
خیریه شریک و همکار مناسبی برای دولتها در اجرای برنامههای مختلف از
قبیل مبارزه با فقر ،توانمندسازی و آموزش ،مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی،
کاهشفاصلهطبقاتیوافزایش کیفیتزندگیاقشار محروممحسوبمیشوند.

شرکت کلرپارس با تولید محصوالت مختلف و متنوع ،برای
صنایعی نظیر آب و فاضالب ،شوینده و بهداشتی ،نیروگاهها،
صنایع دارو و غذا ،پتروشیمی ،پاالیشگاه نفت و گاز ،رنگ سازی
 ،کاغذ سازی و نساجی ،فعالیت گستردهای را دارا میباشد.
* ثبت رکورد فروش  ۴۶۳۱۵۰میلیون ریال در آذر
مدیرعامل شرکت کلرپارس با اشاره به فعالیتهای شرکت در
راستای تحقق شعار سال  ۱۴۰۰با همت مضاعف و تالش جهادی
همکاران ،مدیران و متخصصان از ثبت رکورد جدید در تولید و
فــروش ایــن مجموعه خبر داده و عنوان کــرد :خوشبختانه با
تالش شبانهروزی همه کارکنان مجموعه کلرپارس موفق به
ثبت رکورد فروش ماهانه  ۴۶۳۱۵۰میلیون ریال در آذر سال ۱۴۰۰
شدیم.
همچنین مــیــزان فـ ــروش  ۹مــاهــه ای ــن واحـ ــد تــولــیــدی ۳۱۴
میلیاردتومان میباشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 ۵۵درصد رشد داشته است.
ابوالفضل باباپور ضمن تشکر و قدردانی از زحمات مدیران و
پرسنل کلرپارس و تبریک این موفقیت بزرگ به مدیران عامل
شرکتهای شستا و تیپکو ادامه داد :در زمینه تولید روزانه کلر

معاونت سوادآموزی ادار ه کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با وی ،افزد:
یکی از مهمترین برنامههای استعمارگران برای بردگی فکری ملتها در طول
تاریخ ،بیسواد نگه داشتن آنها بود و چون استعمارگران سوادآموزی را به
ضرر منافع خود میدانستند ،تنها طبق ه اشراف حق ادامه تحصیل داشتند.
وی اظهار داشت :سوادآموزان پیش از یادگیری مهارت خواندن و نوشتن به
موضوعاتی نیاز دارند که در زندگی آنها کاربرد داشته باشد و از جمله نیازهای این
بخش شامل آموزشهای فنی و حرفهای است که باید توسط نهادهای مزبور
جدی گرفته شود.
آ لهاشم نقش سواد آموزی در کاهش آسیبهای اجتماعی و رعایت حقوق
شهروندی را تعیین کننده دانست و ادامه داد :سوادآموزی در رشد و تکامل
جوامع در حال توسعه نقش اساسی ایفا میکند.
وی با بیان اینکه نقش تکنولوژی و بهرهگیری از سبکهای نوین آموزشی به
خصوص در دوران شیوع ویروس کرونا بیش از پیش احساس شد ،گفت:
با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مراکز آموزشی تولید محتوای آموزشی برای
انتشار در شبکههای مجازی و شاد گامی ارزشمند در فعال نگه داشتن بحث
آموزش بود .امام جمعه تبریز ،ابتکار ،خالقیت و تالش فعاالن عرصه آموزش در
دوران کرونا را ماندگار دانست و مشارکت تمامی دستگاهها از جمله رسانهها در
ترغیب و تشویق بی سوادان به شرکت در کالسها را خواستار شد.

سرپرست اداره کل هواشناسی:
بارشهای پاییزه در آذربایجان شرقی
 ۱۱درصد کاهش یافت

سرپرست اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت :متوسط بارشهای استان
در پاییز امسال  ۷۳میلی متر ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل
که  ۸۰میلی متر بود کاهش هشت درصدی و نسبت به بلندمدت که  ۸۲میلی متر
بود کاهش  ۱۱درصدی داشته است.
سیاوش محمدی در گفت و گویی با بیان اینکه مناطق شمالی استان در این مدت
با کاهش بیشتر میزان بارندگی رو به رو بوده اند ،افزود :بیشترین کاهش متوسط
بارندگی نسبت به بلندمدت در شهرستانهای هوراند ( ۴۶درصد) ،جلفا ( ۴۳درصد)،
اهر ( ۴۱درصد) ،کلیبر (۴۰درص) و مرند ( ۳۵درصد) رخ داده است .محمدی ادامه
داد :شهرستانهای آذرشهر ،بناب ،چاراویماق ،عجبشیر ،مراغه ،ملکان و هشترود
نیز افزایش  ۱۵الی  ۲۰درصدی بارشها را نسبت به بلندمدت داشتهاند .وی گفت:
بارشهای ثبت شده در شهرستانهای کلیبر ،ورزقان ،هوراند ،اهر و مرند نسبت به
پاییز سال گذشته نشان دهند ه کاهش  ۴۰تا  ۵۰درصدی و در شهرستانهای مراغه،
عجبشیر ،ملکان ،هشترود ،میانه ،چاراویماق و آذرشهر بارشها بیش از  ۱۵درصد
افزایش داشتهاند .وی افزود :در شهر تبریز نیز طی سه ماهه گذشته  ۶۳میلیمتر
بارندگی رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ( ۹۳میلیمتر ) کاهش ۳۳
درصدی و نسبت به بلندمدت ( ۷۲میلیمتر ) کاهش  ۱۳درصدی را ثبت کرده است.

به عدد  ۷۰.۴تن و ماهانه  ۱۹۳۷تن دست یافتیم که یک رکورد
جدید در تولید کلر محسوب میشود.
* کلرپارس؛ واحد نمونه ملی استاندارد
کیفیت محصوالت کلرپارس و حساسیت باالیی که این واحد
تولیدی در خصوص افزایش کیفیت تولیدات خود دارد باعث
شد ،در بررسیهای سازمان ملی استاندارد که در طول یکسال
انجام میگیرد ،به عنوان واحد نمونه ملی از سوی این سازمان
انتخاب شد
* بهبود وضعیت مالی کلرپارس در  4سال اخیر
سود خالص شرکت کلر پارس از سال  1396تا  1399از مبلغ ۵۵
میلیارد ریال به  ۱۳۱۰میلیارد ریال در سال  ۹۹رسید که این امر ،
نشان از تحقق افزایش سود  ۲۲۷۳درصدی در طی این  ۴سال
است؛ در حالیکه این شرکت در سال  1395بالغ بر  ۱۶میلیارد
ریال زیان دیده بود .میزان فروش این شرکت در سال  ۹۹بالغ
بر  ۲۷۷۰میلیارد ریال و سود خالص شرکت نیز  ۱۳۱۰میلیارد ریال
محاسبه شد که نسبت به سال قبل به ترتیب حدود  ۴۴و ۳۸
درصد رشد داشته است.
کلرپارس توانست در  ۳ماهه نخست سال  ،۱۴۰۰فروش ۸۳۹

میلیارد ریالی را تحقق بخشد که نسبت به مدت مشابه سال
قبل شاهد  %۵۰رشد بود
این شرکت در اوج دوران پاندمی کرونا از اسفند ماه سال ۹۸
در تامین مواد ضدعفونیکننده و گندزدای آب شرب کشور و
مواد ضدعفونی دست و سطوح نقشی قابل توجه را ایفا نمود و
توانست با تولید و عرضه دو محصول استراتژیک آب اکسیژنه و
پارافین کلره بهصورت انحصاری از خروج بیش از  ۱.۸۰۰هزار دالر
ارز از کشور بابت خودکفایی پارافین کلره و بیش از ۴.۵۰۰هزار
دالر بابت آب اکسیژنه جلوگیری نماید.
* افزایش صادرات همراه با توجه به محیط زیست
در حال حاضر شرکت کلرپارس با بهره گیری از ناوگان تخصصی
حمل و نقل مواد شیمیایی  ،با تولید  65هزار تن توانسته است
عالوه بر رفع کامل نیاز داخلی کشور ،محصوالت خود را به بیش
از  30کشور جهان صادر نماید .استفاده از تکنولوژی دوستدار
محیط ز یــســت (مــمــبــرانــی) در تولید کلر و ســود ســوز آور ،که
هرگونه ناخالصی جیوه را از آنها حذف میکند باعث شده است
تا کلر پارس به یک شرکت دوست دار محیط زیست با جایگاه
منطقهای ویژه تبدیل شود.

تردد خودروها در جادههای آذربایجانشرقی  ۱۳درصد افزایش یافت
مسئول مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
آذربایجانشرقی گفت :آمار تردد خودروها در جادههای استان در  ۹ماه
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۳درصد افزایش یافت.
به گزارش جامجم ،حسین بلوکی افزود :در این مدت تردد  ۱۹۹میلیون و
 ۲۳۱هزار دستگاه خودرو در جادههای مختلف آذربایجان شرقی توسط ۸۸
دستگاه ترددشمار آنالین ثبت شده است.
وی اظهار داشت :از کل تردد ثبت شده  ۱۴درصد مربوط به وسایل نقلیه
سنگین و  ۸۶درصد مربوط به وسایل نقلیه سبک بوده و پرترددترین
جادههای استان در این بازه زمانی ،مسیرهای رفت و برگشت ایلخچی -تبریز
با  ۲۶میلیون و  ۶۱۹هزار تردد ،صوفیان  -تبریز با ۱۵میلیون و  ۵۴۹هزار تردد و
آذرشهر -ایلخچی با  ۱۰میلیون و  ۳۷۴هزار تردد است.
مسئول مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
آذربایجانشرقی گفت :مسیرهای بناب  -مراغه ،ملکان  -بناب ،کنارگذر
جنوبی شهیدکسایی(باسمنج -تبریز ) و ملکان -میاندوآب از دیگر

مدیرکل فرودگاههای آذربایجان شرقی خبر داد:
افزایش  ۸۸درصدی پرواز از فرودگاه تبریز
نسبت به سال گذشته

مدیرکل فرودگاههای آذربایجان شرقی از انجام بیش از هزار پرواز در
آبان از فرودگاه تبریز خبر داد و گفت :میزان اعزام و پذیرش مسافر نیز
در آبان ماه با افزایش  ۸۸درصدی نسبت به آبان سال گذشته همراه
بوده است.
به گزارش جامجم ،رامین آذری در گفتوگو با خبرنگاران با بیان اینکه
پروازهای انجام شده در فرودگاه تبریز در آبان تعداد  ۱۰۴۰فروند بوده
است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۲۸درصد رشد
داشته است .وی ادامه داد :بر اساس اعالم گروه آمار و اطالعات
هوانوردی و فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران ،میزان
اعزام و پذیرش مسافر نیز در همین مدت با افزایش  ۸۸درصدی ،از ۶۲
هزار و  ۲۶۲نفر در آبان سال گذشته به  ۱۱۶هزار و  ۷۹۲نفر در سالجاری
رسیده است .وی در پایان افزود :از مجموع کل پروازهای فرودگاه
تبریز در آبان ۹۰۱ ،پرواز داخلی و  ۱۳۹پرواز خارجی انجام شده است که
مسیرهای تبریز – مهرآباد (و بالعکس) و تبریز -استانبول ( و بالعکس)
بهعنوان پر ترددترین مسیرهای داخلی و خارجی فرودگاه تبریز ثبت
شده اند.

جادههای پرتردد استان در  ۹ماه امسال بودند.
بلوکی ،میزان سرعت غیرمجاز خودروهای ترددکننده جاده ای در این مدت را
هفت درصد کل ترددها اعالم کرد و ادامه داد :میزان عدم رعایت فاصله طولی
خودروها در این مدت  ۲۰درصد بوده است.

تاکید استاندار آذربایجان شرقی:
اولویت اصلی ،جذب سرمایه است

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه قانون برای جذب سرمایه است نه فرار
سرمایه ،گفت :دستگاههای اجرایی باید در ارتباط با سرمایهگذاران ،جنبههای ایجابی و
تسهیلکننده قوانین را مد نظر قرار دهند و تنها به جنبه سلبی قوانین توجه نکنند.
به گزارش جامجم ،عابدین ّ
خرم در دیدار هیأت مدیر ه خان ه صنعت ،معدن و تجارت
آذربایجان شرقی ،اظهار کرد :برخی از صنایع مزیتدار استان ،با چالشها و موانعی
مواجه هستند و تا زمانی که این موانع رفع نشود ،سرمایهگذاری ،صادرات و بهرهوری
در بخش صنعت نیز با مشکل روبهرو خواهد شد .وی ادامه داد :دولت در حال ایجاد
وحدت رویه برای استفاده از تمام ظرفیتها در راستای توسعه و رونق تولید است و
مدیریت استان نیز در این زمینه همراه اهالی صنعت خواهد بود.
ّ
خرم با بیان اینکه اولویت اول و آخر ما جذب سرمایه است ،افزود :از اهالی صنعت
انتظار داریم هر عاملی را که موجب جذب سرمایه میشود ،معرفی کنند و وظیف ه ما
بهعنوان مسئوالن اجرایی این است که موانع را در این زمینه رفع کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین افزود :نظرات اهالی صنعت و تولید ،برای ما
ملموس است و باید صنعت را به مرحلهای برسانیم که دغدغهی صنعتگران برای
ایجا د هاب صادراتی رفع شود .وی تأکید کرد :باید برای رفع موانع و جذب سرمایه
گفتوگوهای مستمری بین اهالی صنعت و مسئوالن اجرایی شکل گیرد و این
نشستها مسألهمحور و همراه با ارائ ه راه حل باشد.

