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آذربایجان

شرقی 

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی:
واحد های صنعتی در سامانه جامع تجارت عضو شوند

Tuesday  -  April 19  , 2022       |        6196 سه شنبه 30 فروردین 1401   |    17 رمضان   1443       |       4 صفحه       |       سال بیست و دوم - شماره

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا:

توطئه  تبیین به خنثی سازی  جهاد 
4دشمنان منجر می شود

 رئیس سازمان  و برنامه ریزی اعالم کرد:

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن آذربایجان شرقی:

سهم بخش های مختلف در 
تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد 
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی:مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی:

آذربایجان شرقی  یخی  آذربایجان شرقی محوطه های تار یخی  محوطه های تار
پاکسازی و ساماندهی می پاکسازی و ساماندهی می شودشود
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 اختصاص ۴۴۵ میلیارد تومان برای اجرای 
ح های بنیاد مسکن استان  طر

سرور ارجمند جناب آقای دکتر فرشی حقرو
مدیر کل محترم استاندارد  استان آذربایجانشرقی

ــار  ــه انتظ ــزده ب ــی ماتم ــی را خزان ــاک زندگ ــار فرحن ــه به ــه ک ــق گرفت ــن تعل ــی برای ــیت اله مش
ینــش در فراخنــای بی کــران هســتی و یگانــه  یــن تفســیر فلســفه آفر بنشــیند وایــن ،بارزتر

راز جاودانگــی اوســت .
یزتــان را خدمــت شــما و خانــواده محتــرم تــان تســلیت عــرض نمــوده،  درگذشــت پــدر عز
بــرای ایشــان از درگاه خداونــد متعــال طلــب مغفــرت و بــرای شــما وســایر بازمانــدگان 

ــم. ــل خواهانی ی ــر جز ــل واج ــر جمی صب

))NGNG( کارخانجات ناجیان کارخانجات ناجیان )گــروه  گــروه 

گهی مزایده ســــراســری   آ
مرحله اول  )نوبت اول(

اموال و امالک تملیکی و مازاد 

بانک ملی ایران اداره امورشعب 

استان آذربایجان شرقی

 معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت: 
ح های ملی و استانی این  امسال ۴۴۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طر

نهاد در روستاهای استان تخصیص یافته است.
ح های مصوب این نهاد ۶۹۹  به گزارش جام جم، حسین اکرمی وش افزود: کل طر
پروژه ملی و استانی است که امسال برای ۵۶۰ پروژه اعتبار تخصیص داده شده است.

ح ها ۴۶۷ میلیارد تومان است، اظهار  وی با بیان این که اعتبار مصوب اجرای این طر
داشت: از این میزان حدود ۹۵.۵ درصد اعتبار برای اجرای... 



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر  استان آذربایجان شرقی  سه شنبه     30 فروردین 1401   شماره 26196
 سه شنبه     30 فروردین 1401   شماره 36196ضمیمه رایگان روزنامه د  ر  استان آذربایجان شرقی

گهــی مزایــده ســــراســــری مرحله اول  )نوبت اول( گهــی مزایــده ســــراســــری مرحله اول  )نوبت اول( آ  آ

اموال و امالک تملیکی و مازاد بانک ملی ایران اداره امورشــعب استان آذربایجان شرقیاموال و امالک تملیکی و مازاد بانک ملی ایران اداره امورشــعب استان آذربایجان شرقی
سامانه  طریق  از  را  خود  مازاد  اموال  از  تعدادی   ، دارد  نظر  در  ایران  ملی  بانک 
وضعیت  با   ، مزایده  پایه  قیمت  مبنای  بر  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات 
موجود و به صورت نقد / نقد و اقساط، به فروش برساند . متقاضیان می توانند 
به   1401/01/30 شنبه  سه  روز  صبح   8 ساعت  از  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
 WWW.setadiran.ir  : آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 
مزایده - مزایده دستگاه اجرایی - مزایده گر - )مزایده شماره 1401/1  اموال غیر 
منقول( مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن های  35231362 – 041 و 5234089 
- 041  تماس حاصل نمایند . ارائـه پیشنهاد و شرکت در مزایده صرفـا از طریق 
سامانه تدارکـات الکترونیکی دولت و حداکثر تـا ساعت  8 صبح روز  شنبه مورخ 
17/ 1401/02 امکـان پذیر بوده و تـاریخ بازگشـائی پاکت های الکتـرونیکی ساعت  10 

صبح روز یکشنبه  مورخ  18/ 1401/02 خواهد بود . 
 1401/02/05 دوشنبه  روز  صبح   8 ساعت  تا  سامانه  از  اسناد  دریافت  مهلت 

می باشد.
شرایط و نحوه شرکت در مزایده اموال :

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

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

الکترونیکی WWW.setadiran.ir و انتخاب اموال مورد نظر ؛ جهت شرکت در 
مزایده 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 می توانند برای دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با 
کارشناسان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره تلفن    041-35231362   

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

متقاضیان می بایست وجه مود نظر را به حساب سیبا شماره 0110317323009 به 
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 می نماید با توجه به قانون منع مداخله وزرا ، نمایندگان 

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

4 متقاضی شرکت در مزایده نباید ممنوع المعامله باشد . 

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

تامین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13 مجلس شورای اسالمی و آئین نامه 
و دستورالعمل های اجرایی آن و اصالحات بعد از آن ، بدینوسیله متقاضی خرید 

متعهد می شود ، ضمن رعایت مواد قوانین یاد شده و مقررات مربوطه : 
 ، گردد  تروریسم  مالی  تامین  و  پولشوئی  به  منجر  که  اقدامی  هرگونه  از   -  1-5
خودداری نماید . 5-2 - به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حسابها و خدمات 
بانکی و ابرازهای الکترونیکی خود را ندهد و در صورت اطالع از بهره برداری سایر 

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

5-4 - متعهد و ملزم می شود ، هرگونه تغییر در نشانی و کد پستی / ثبتی و سایر 
تغییرات را در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط )ثبت احوال و یا 
ثبت اسناد و امالک و ثبت شرکتها( اطالع داده و مستندات تغییرات را به بانک 

ارائه نمایند . 
5-5 - در صورت فعالیت برای مالک واقعی )اقدام بـه فعالیت مالی با استفاده از 
حساب خود به طرفیت از افراد ثالث( تعهد می نماید اطالعات مالک واقعی را در 

اختیار بانک قرار دهد ...
6 متقاضی / متقاضیان خرید مکلف است در طول مدت انجام معامله ، کلیه 

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

فسخ می گردد . 
موجود  وضع  با  را  مزایده  مورد  مال  نمود  اقرار  مزایده  در  شرکت  متقاضی   7

خریداری نموده و کلیه اطالعات و مشخصات اموال منقول و غیر منقول مورد 
مزایده اعم از اسناد مالکیت ، پروانه ساخت ، پروانه بهره برداری ، شناسنامه 
سال   ، اموال  پیشینه  به  راجع  اطالعات  همچنین   ، کاربری  نوع  و  اموال  مال/ 
ساخت ، کشور سازنده ، میزان کارکرد و ... را تحصیل کرده و هیچگونه ادعایی از 

سوی متقاضی علیه بانک مسموع نمی باشد . 
تابعه  های  شرکت   ، اعتباری  موسسات  سایر  به  بانک  مازاد  اموال  واگذاری  8

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 50 درصد سهام آن بوده یا اکثریت 

اعضای هیات مدیره آن را تعیین می کند . 
از اموال موضوع مزایده بازدید به  9 متقاضی خرید اقرار و تایید می نماید که 

فعلی  وضعیت   ، موجود  سوابق   ، مشخصات   ، اسناد  جمیع  از  و  آورده  عمل 
و  اموال  بودن  سنددار  غیر  یـا  سنددار  وضعیت   ، آن  کیفیـات  و  خصوصیـات   ،
کامل  طور  به  مزایده  مورد  اموال  بودن  متصرفدار  غیر  یـا  متصرفدار  همچنین 
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 . 
 / کارشناس  ارزیابی  گزارش  از  مستخرج  مزایده  در  شده  ارائه  اطالعات    10

این  بر  را  مزایده  مورد  اموال  بانک  و  باشد  می  دادگستری  رسمی  کارشناسان 
اساس و با وضع موجود عرضه می نماید . 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 می نماید 

 .
یا  11 بانک ملی ایران در رد یا قبول پیشنهاد خرید ، همچنین تجدید جلسه 

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

مسترد می گردد .
12 شرکت در مزایده و ارائه 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 می باشد و بانک در رد یـا قبول کلیه پیشنهادهـا و درخواستهـا مختار 

می باشد . 
آنها ، همچنین  13   پیشامدهای غیر متعارف نظیر زلزله ، سیل ، جنگ و مانند 

تبانی بین مزایده گران یا احراز اشتباه توسط کاربر بانک موجب لغو مزایده خواهد 
شد . 

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

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

نمودن  بسته  و  باز  به  مربوط  های  هزینه  کلیه  منقول  اموال  خصوص  در   15

آن از محل نگه داری به عهده  منصوبات اموال مورد مزایده ، بارگیری و حمل 
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 بانک ، مسئولیتی متوجه بانک نمی 
باشـد و خریـدار / خریداران حق طرح هر گونـه ادعـایی را در این باره علیـه بانک از 

خود سلب و ساقط می نماید . 
17 سپرده نفر دوم تا انعقاد قرارداد نفر اول نزد بانک باقی خواهد ماند . سپرده 

سایر شرکت کنندگان در مزایده که جزء نفرات اول و دوم نباشند ، پس از مراسم 
بازگشایی پاکتهای الکترونیکی مزایده به حساب شبا بانکی که متقاضی اعالم 

نموده است مسترد خواهد شد . 
18 چنانچه شخص یا اشخاص حقیقی / حقوقی برنده ردیف اول از انجام معامله 

انصراف / امتناع نمایند ، سپرده تودیعی شرکت در مزایده به نفع بانک ضبط 
خواهد شد و از اشخاص حقیقی / حقوقی ردیف دوم جهت واریز وجه ، دعوت 
انصراف اشخاص حقیقی / حقوقی ردیف دوم  و در صورت  آمد  بعمل خواهد 
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 کمتر ، 

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

واگذار گردد سپرده تودیعی ) 5%  قیمت 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 ، اپلیکیشن های تلفن همراه یا ... 
صورت پذیرد ، به منزله ابالغ رسمی می باشد و تاریخ ابالغ مزبور مبدا مهلت زمانی 
تلقی خواهد شد . متقاضی می بایست هرگونه تغییر در نشانی ها / 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 نمی باشد . 
22 برنده / برندگان مزایده متعهد می گردند حداکثر ظرف مهلت ده روز از تاریخ 

ابالغ ، به بانک مراجعه و ضمن واریز ثمن معامله ، هزینه های اجرایی ، آگهی و 
کارشناسی با ارائه فیش های واریزی و سایر مدارک مورد نیاز ، مقدمات انعقاد 
قرارداد واگذاری / مبایعه نامه / صلح نامه / وکالت نامه / قرارداد اجاره به شرط 
ع وقت اقدامات  تملیک / قرارداد فروش اقساطی و ... را فراهم نماید ، تا در اسر
الزم در این خصوص صورت پذیرد . عدم واریز ثمن معامله و هزینه های فوق 
از ادامه تشریفات مزایده بوده و  الذکر در مدت معین شده به منزله انصراف 
بانک حق ضبط سپرده تودیعی را به نفع خود خواهد داشت و برنده مزایده حق 

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

)شرایط  مزایده  شرایط  در  تغییر  به  تمایل  مزایده  برنده  صورتیکه  در  داشت 
می  باشد  داشته  اقساط(  و  نقد  صورت  به  پرداخت  شرایط  یا  نقدی  پرداخت 
بایست تقاضای خود را ارائه ، تا بانک پس از بررسیهای الزم پاسخ مقتضی را 
اعالم نماید . توضیح اینکه ارائه درخواست از طرف متقاضی مبنی بر هرگونه 
تغییر در شرایط خرید ، هیچ گونه تعهد و مسئولیتی برای بانک ایجاد نخواهد 

کرد . 
24  تشریفات مربوط به انتقال رسمی مورد معامله منحصرا در 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 

الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  پیشنهاد  ارائه   " منظور  به  شده  تعیین 
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 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 مزایده اقدام نماید که در 
این صورت سپرده متقاضی متوفی و مبالغ واریزی مسترد می گردد . با توجه به 
مقررات و به دلیل لزوم تعیین تکلیف وضعیت اموال موضوع مزایده ، ورثه / 
موصی له متقاضی حقی جهت الزام بانک به انجام معامله و یا ادامه آن نخواهد 
از مراجع قضایی در  آنکه اسناد مثبته نظیر حکم / دستور / قرار  داشت مگر 

خصوص حجر و یا گواهی انحصار وراثت )در صورت 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 آگهی و حق الزحمه کارشناس / کارشناسان رسمی دادگستری 

جهت ارزیابی بر عهده برنده مزایده )اعم از اشخاص حقیقی / حقوقی( است و 
ایشان بایستی این هزینه را بر اساس اعالم بانک و قبل از انعقاد قرارداد نقدا در 

وجه بانک واریز نمایند . 
28 برنده مزایده می تواند با پرداخت )90 %( از 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 هزینه ها و تنظیم سند انتقال قطعی ، چک 

مزبور عودت می گردد . 
29 متقاضیان خرید امالک با شرایط اجاره به شرط تملیک ، می بابست در برگه 

گردد(  می  خریداری  ستاد  سامانه  طریق  از  )که  مزایده  در  شرکت  شرایط  های 
صراحتا اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر بر اساس جدول ذیل نمایند . 

30 بانک هیچگونه تعهدی نسبت به تخلیه و رفع تصرف از ملک نخواهد داشت 

و انجام کلیه اقدامات الزم به منظور تخلیه و رفع تصرف از امالک متصرفدار از 
جمله طرح دعاوی در محاکم قضایی و هزینه های 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 می نماید . 
جهت  آن  هـای  هزینه  و  الزم  حسابهـای  مفاصـا  کلیه  اخذ  نقدی  فروش  در   31

تنظیم سند انتقال به عهده بانک و کلیه هزینه های دفترخانه اعم از حق الثبت و 
حق التحریر به عهده خریدار است . 

32 در فروش به صورت اقساطی )نقد و اقساط( خریدار موظف می باشد راسا 

نسبت به اخذ مفاصا حسابهای الزم و مالیات عملکرد ، به هزینه خود اقدام و به 
دفترخانه ارائه نماید . لکن هزینه های ملک شامل مفاصا حسابهای شهرداری و 
تامین اجتماعی و ... تا تاریخ انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک ، بر ذمه بانک و از 
تاریخ مزبور به بعد بر عهده خریدار خواهد بود . همچنین با توجه به اینکه مالیات 
نقل و انتقال در زمان انتقال رسمی ملک محاسبه و اخذ می گردد ، هزینه آن بر 

عهده خریدار خواهد بود . 
33 در فروش به روش اجاره به شرط تملیک ، در صورتیکه برنده مزایده کلیه 

تعهدات خود را به موجب قرارداد منعقده ایفاء نماید بانک نسبت به انتقال 
مورد مزایده در دفتر اسناد رسمی اقدام خواهد نمود . در غیر اینصورت بانک 
می تواند کلیه مبالغ واریزی برنده مزایده )مستاجر / مستاجرین( را به نفع خود 
برداشت نماید و در این خصوص برنده مزایده حق هرگونه اعتراضی را از خود 

سلب و ساقط می نماید . 
 / مستاجر   ، تملیک  شرط  به  اجاره  اقساط  پرداخت  عدم  صورت  در   34

مستاجرین مکلف به پرداخت وجه التزام )سه ریال به ازای هر سه هزار ریال در 
( می باشند . وجه التزام فوق الذکر مقطوع بوده و بدل از انجام تعهدات  هر روز
اصلی نمی باشد . 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 / اجرای هر یک از مواد 32 یا 33 مختار است و به صالحدید 

و صرفه و صالح خود عمل خواهد نمود. 
35 در صورت عدم پرداخت اقساط در فروش اقساطی ، متقاضی / متقاضیان 

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

استیفای طلب خود اقدام نماید . 
اخذ رضایت مالک   ، و پیشه  کسب  واگذاری شامل حق سرقفلی و حق  36در 

جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربری بر عهده خریدار می باشد . با 
برنده مزایده سرقفلی یا حق کسب و پیشه به صورت نقد عقد "صلح حقوق" 
و چنانچه شرایط واگذاری به صورت اقساط باشد ، عقد " صلح حقوق اقساطی" 

منعقد خواهد شد . در صورتیکه برنده مزایده ، نسبت به ایفای تعهدات اقدام 
ننماید ، بانک به موجب قبوض اقساطی صادره در دفتر اسناد رسمی و مطابق 
حق فسخ مندرج در سند صلح تنظیمی عمل خواهد کرد . همچنین در خصوص 
عقد )صلح حقوق اقساطی( به صورت رسمی ، بانک نسبت به اخذ وثیقه ملک 

شهری ، سهل البیع ، مفروز و ششدانگ اقدام خواهد نمود . 
37 در مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه هزینه های 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 می باشد . ضمنا چنانچه تاخیر در انتقال رسمی مورد 
معامله متوجه برنده مزایده باشد خریدار متعهد و مکلف به پرداخت هزینه های 
مازاد احتمالی از زمان مقرر در اسناد جهت تنظیم 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 . 
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 
و  اصل  با  معادل  ترکیبی(  )یا  معارض  بال  و  مفروز   ، شهری  ارزنده  ششدانگ   ،

سررسید باقیمانده با نظر و ارزیابی بانک موافقت خواهد نمود . 
39 در خصوص اموال منقول ، به منظور تضمین بازپرداخت بخش اقساطی ، 

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

بالمعارض )با نظر و ارزیابی بانک( می باشد . 
40 در مزایده سرقفلی و حق کسب و پیشه ، جلب رضایت مالک برای هر نوع 

تغییر کاربری و کسب و کار ، همچنین کلیه هزینه های مربوطه بر عهده خریدار 
می باشد و بانک از این حیث هیچگونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت . 

41 چنانچه در آینده اموال مورد مزایده با حکم مراجع قانونی یا 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 

اموال مشابه مال موضوع معامله )مزایده( از خود سلب و ساقط 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 نوع کاربری و زون محل 
استقرار واحد صنعتی موضوع مزایده اقدام به خرید می نماید و بانک هیچگونه 

مسئولیتی در قبال اخذ مجوز یا تغییر کاربری نخواهد داشت . 
اولویت   ، ، یکسان باشد  43 در صورتیـکه مبالغ پیشنهادی متقاضیان خرید 

فروش بـا پیشنهاد خرید نقدی یـا پیشنهاد با پیش پرداخت بیشتر است . 
44 مدارک الزم برای شرکت در مزایده : 

- تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی )برای اشخاص حقیقی( 
- تصویر معرفی نامه شرکت ، تصویر اساسنامه و آخرین آکهی تغییرات شرکت 
و مدارک مثبت هویت مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور )برای اشخاص 

حقوقی( 
- اصل فیش نقدی 5% شرکت در مزایده .

تبصره : در صورتی که اشخاص به صورت مشاعی )قدر السهم( در مزایده شرکت 
نمایند درج نام کلیه شرکا الزامی است و بایستی اوراق مزایده به امضا تمامی افراد 

برسد . 
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 
اینجانبان به   / اینجانب  انجام تعهدات توسط  که در صورت عدم  / می دهیم 
که  را  مزایده  در  شرکت  تودیعی  سپرده   ، مزایده  شرایط  برگ  در  مندرج  شرح 
معادل 5 درصد قیمت پایه مزایده به حساب سیبا شماره 0110317323009 به نام  
)کارپردازی بانک ملی اداره امورشعب استان آذربایجان شرقی واریز نموده ام / 
نموده ایم را بدون تشریفات و به نفع خود ضبط و برداشت نماید و چنانچه از 
جهت عدم انجام تعهد خسارتی به بانک وارد آید راسا از عهده جبران خسارت 
خواهد  معتبر  خصوص  این  در  بانک  اعالم  و  تشخیص  و  برآییم   / برآیم  وارده 
 بود و اینجانب / اینجانبان حق هرگونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و اسقاط

 می نمایم / می نماییم . 
* شرایط و ضوابط مزایده را مطالعه نمودم و با کلیه مفاد آن موافقت می نمایم . 

 توضیحات )فروش 
با وضعیت موجود( ع تصرف نو پالک ثبتی قیمت پایه مزایده

متراژ )مترمربع(
ع کاربری نو نشانی شماره 
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کد 
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طبقه 3 جنوبی -دارای انباری و پارکینگ متصرف دارد 32045فرعی از یک اصلی 103,000,000,000 343 قدرالسهم مسکونی ج شریعتی  تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان بر

ن
هرا

ر ت
ایا

ش
 خ
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شع 1

طبقه 2 شمالی-  دارای انباری و پارکینگ تخلیه 32043فرعی از یک اصلی 82,600,000,000 284 قدرالسهم مسکونی ج شریعتی  تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان بر 2

طبقه 3 شمالی -  دارای انباری و پارکینگ متصرفدار 32046فرعی از یک اصلی 88,300,000,000 284 قدرالسهم مسکونی ج شریعتی  تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان بر 3

متصرف دارد 50فرعی از 2 اصلی بخش 20تبریز 173,464,000,000 467 347 مسکونی تبریز چهار راه آبرسان کوی مهرگان کوچه هشتم پالک 23 4

تخلیه 2294 فرعی از 2 اصلی 126,622,800,000 424 446 تجاری و انباری-تجاری تبریز خیابان فلسطین شعبه سابق بانک ملی فلسطین 5

جانشینی متصرف 11/755501/200 قرارداد 31,025,000,000 985 1500 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی شهرک شهید سلیمی آذرشهر خیابان 45 متری اول روبروی شرکت نگین دانه غرب 9644000077 4631 6

 قطعات 16و 17 از پالک 15/33 طی قراردا  شماره
11/89882  مورخ 1386/07/13

متصرف دار
 211 فرعی از 28 فرعی از 523 

اصلی و غیره 52,220,000,000 1108 3100 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،سراب،شهرك سراب خیابان صنعت میدان صنعت خ سبالن 5 9044000016 4501 7

پانزده سهم مشاع از نود و شش سهم عرصه و اعیان متصرف دار 5534/1 3,543,750,000 115 168 مسکونی ، - خیابان طالقانی - کوچه نقافی - روبروی سلمان بقال - پالك 96 آذربایجان شرقی،تبریز 9944000125 4564 8

جانشینی متصرف دار
قرارداد شماره 11/17031 مورخ 89/08/22 و 

 ثبت در دفتر شهرک صنعتی 11/26976 
مورخ 94/10/20

23,164,500,000 504 2625 صنعتی)تولیدی(
 آذربایجان شرقی،هریس،آذربایجان شرقی شهرك صنعتی بیلوردی خ 24 متری 

پایین تر از بازیافت الیاف قطعه 200013
9644000075 4574 9

جانشینی متصرف دار 11/25820 29,000,000,000 500 2076.87 صنعتی)تولیدی( -شهرك صنعتی بیلوردی-قطعه 30003  آذربایجان شرقی،هریس،کیلومتر 60 جاده تبریز - اهر 9644000076 4574 10

جانشینی متصرف دار 5/861 44,545,160,000 1202 3125.72 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،ی تبریز - جاده اهر -  شهرك صنعتی بیلوردی - انتهای خیابان صنعت 2 - قطعه 210011 9944000123 4579 11

متصرف دار 161/2188 2,563,000,000 102 115.00 مسکونی آذربایجان شرقی،هشترود خیابان شهید قدوسی کوچه بهار کوچه شرقی پارك - اول فرعی غربی 9044000046 4621 12

متصرف دار 161/1726 8,532,000,000 230 264.75 مسکونی آذربایجان شرقی،هشترود خیابان شهید رجائی روبروی مسجد ولیعصر 9044000045 4621 13

متصرف دار 161/3094 1,150,000,000 52.60 91.70 مسکونی آذربایجان شرقی،هشترود، محله سید دره سی-خیابان پارك- گذر 4 متری  44000133 4621 14

به همراه بخشی از ماشین آالت) جانشینی( متصرف دار 135/425 25/070/000/000 1212 3893.40 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،هشترود،شهرك صنعتی پروفسور هشترودی خیابان اصلی ضلع شرقی سیلو. 9744000093 4621 15

تخلیه 2/1749 76,151,950,000 1138 5940 سایر آذربایجان شرقی،آذرشهر،جاده گوگان آذرشهر روبروی روستای فیروز ساالر پایانه مسافربری گوگان 9144000039 4638 16

شصت ممیز چهارده صدم سهم مشاع از نودو شش سهم متصرف دار 174/59 657/781/250 65 496/75 مسکونی آذربایجان شرقی،سراب -روستای انگیز -منزل مسکونی آقای عمران بلوری - پالك 59/174           0044000134 4671 17

 بیست و چهار ممیز دوازده صدم مشاع از نودو شش
متصرف دار سهم عرصه و اعیان 27/179 523/956/750 90 189/54 مسکونی آذربایجان شرقی،سراب،روستای اغمیون منزل مسکونی آقای مختار صمد خانی پالك 179/27           0044000135 4671 18

هجده ممیز بیست و یک سهم مشاع از نودو شش سهم   متصرف دار 3451/383 27,296,031,250 1738 2626.83 سایر آذربایجان شرقی،سراب،چهارصد دستگاه خیابان امام جنب سینما - مدرسه غیر انتفاعی  کاوش 44000137 4671 19

جانشینی متصرف دار 36/1/2 43,600,000,000 1151.40 3010 صنعتی)تولیدی( -  بلوك 1/36 - قطعه 2 ،کیلومتر 2 جاده اهر به تبریز - شهرك صنعتی اهر آذربایجان شرقی،اهر 9744000097 4691 20

59 سهم مشاع از 192 سهم عرصه و اعیان متصرف دار 779/1 12,390,000,000 1013.65 475 مسکونی آذربایجان شرقی،اهر -راسته مسجد سفید - انتهای کوچه اعرجی  9944000130 4692 21

متصرف دار 3 سهم از 6 سهم 24/314 2,200,000,000 112.50 148.19 مسکونی ،خیابان امام راسته بازار  آذربایجان شرقی،کلیبر 44000136 4715 22

متصرف دار 160/36 4,110,000,000 107.10 541.80 مسکونی -خداآفرین-روستای محمودآباد قلی بیگلو ) بگلو (  آذربایجان شرقی،کلیبر 9944000127 4715 23

متصرف دار 160/102 2,502,000,000 51 429 مسکونی آذربایجان شرقی، خداآفرین - روستای محمود آباد قلی بیگلو ) بگلو (  9944000128 4715 24

جانشینی متصرف دار 11-75618/200 38,760,000,000 951 1500 صنعتی)تولیدی( - بلوار صنعت4- -ابتدای جاده شند آباد- شهرك صنعتی شبستر  آذربایجان شرقی،شبستر
9744000107 بلوار والیت- خ صنعت یك - قطعه 59  4731 25

جانشینی متصرف دار 11/11332 150,636,260,000 3939 14086.71 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،شبستر - شهرك صنعتی شبستر -قطعات 189 الی 193 9744000092 4731 26

جانشینی متصرف دار 11/64224/2 71,630,000,000 1316 4500 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،شبستر -شهرك صنعتی شند اباد- قطعات 56 و 55 ، 54  9544000053 4731 27

متصرف دار 2333/7 8,400,000,000 180 287.50 مسکونی
 آذربایجان شرقی،میانه، خیابان شهید بهشتی -جنب مسجد امام حسن -

کوچه  شهید کاظم خانی-اولین بن بست سمت چپ  9744000102 4817 28

متصرف دار 1/1913 14,300,000,000 365 700 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،مرند، شهرك صنعتی مرند - خیابان سوم-سمت چپ-قطعه62  9344000027 5011 29

متصرف دار 1468/11,18 25,420,000,000 492 116.40 تجاری,مسکونی آذربایجان شرقی،مرند،محله میدان مادر کوچه شهید میر نجف حسینی خیابان تختی پالك طبقه همکف 44000132 5011 30

یک دانگ مشاع از شش دانگ متصرف دار 55و605/56 5,000,133,333 345 335 مسکونی آذربایجان شرقی - مرند- خیابان شهید بهشتی - کوچه شهید احمد علیرضایی- پالک 133 9044000021 5011 31

متصرف دار 8/3787 2,600,000,000 85.32 - مسکونی آذربایجان شرقی،بناب، شهرك ولیعصر ) ساری داغ ( - ساختمان های مهرآباد - بلوك سه - طبقه دوم غربی -  واحد 29 9944000129 5041 32

متصرف دار 32/602 2,575,000,000 70 195.95 مسکونی آذربایجان شرقی،بناب، روستای آلقو-  خیابان شهید رجایی کوچه نویدی -منزل مسکونی آقای قربان رضازاده آلقو 9844000121 5046 33

متصرف دار 203/53 65,552,085,000 1870 2887 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،ملکان، ناحیه صنعتی تپه اسماعیل قطعه 44 9644000078 5285 34

دو دانگ مشاع از ششدانگ متصرف دار 400/46               1,867,000,000 107 138 مسکونی مرند   روستای اربطان حد شرقی پیاده رو شهید کسایی 8944000020 5011 35

شش دانگ متصرفدار 1/12121 30 ,19 8 ,750,000 305 322 مسکونی بناب خیابان پلیس بن بست شهاب 2 440000138 5071 36

)قسطی( منقول  اموال  فروش  شرایط 

پرداختمدت تنفسپیش پرداخت خ سودنحوه باز نر

به صورت اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر با حداکثر یکسالمعادل 10% مبلغ پایه مزایده
احتساب دوره تنفس جمعا” به مدت 5 سال

خ سود مصوب شورای پول و اعتبار  نر
) % 18(

شرایط فروش اموال غیر منقول )قسطی(

پرداختمدت تنفسپیش پرداختکاربریردیف خ سودنحوه باز نر

صنعتی ،دامداری1
حداکثر10 % مبلغ پایه مزایدهکشاورزی

یکسال
اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر با احتساب دوره 

تنفس جمعا به مدت 5 سال

خ سود مصوب  نر
شورای پول و اعتبار 

) % 18 (

حداکثر20 % مبلغ پایه مزایدهتجاری ،خدماتی2
شش ماه

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

مسکونی، اداری3

بدون مهلت 50 % مبلغ پایه مزایده
تنفس

اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر به مدت 5 سال

بدون مهلت 40 % مبلغ پایه مزایده
تنفس

اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر به مدت 4 سال

بدون مهلت 30 % مبلغ پایه مزایده
تنفس

اقساط متوالی ماهیانه ، حداکثر به مدت 3 سال
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  آذربایجان شرقی

طفیل هستی عشقند آدمی و پری
ارادتی بنما تا سعادتی ببری

بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش
حافظکه بنده را نخرد کس به عیب بی هنری

 سه شنبه     30 فروردین 1401   شماره 6196

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

  صفحه آرا:  فر حناز بنده خدایزدی

گلی تبــریز گلی تبــریزهتل پارس ائل  هتل پارس ائل 
از غرفه های تجاری  کلوپ ورزشی و تعدادی  گلی تبریز در نظر دارد بوفه  هتل پارس ائل 

هتل را به شکل اجاره واگذار نماید .
کلوپ ورزشی و غرفه های مذکور  از متقاضیان دعوت می نماید جهت بازدید از بوفه 

گهی به مدت یک هفته به آدرس انتهای جاده ائل گلی، هتل پارس  یخ نشر این آ از تار

، جهت اخذ اسناد مزایده به امور مالی هتل مراجعه نمایند   . یز ائل گلی تبر

کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره در صورت نیاز به   در صورت نیاز به 
صل  حا س  تما ی  ر حید ی  قا آ صل   حا س  تما ی  ر حید ی  قا آ  ۲۵ ۱ ۶۲۵ ۱ ۶ خلی  ا د خلی    ا د   ۰۴ ۱ ۳ ۳۸ ۰۷۸۲۰۰۴ ۱ ۳ ۳۸ ۰۷۸۲۰  -   -  ۳۰۳۰         

. یید ما .فر یید ما فر

به  شرقی  آذربایجان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
درصدی   8 رشد  تحقق  در  مختلف  بخش های  سهم  تشریح 
سرمایه گذاری  ارتقای  و  بهره وری  محل  از  استان  اقتصاد 

پرداخت.
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
شورای  جلسه  اولین  در  فرشکاران  محمد  آذربایجان شرقی، 
برنامه ریزی و توسعه استان در سال 1401 اظهار کرد: مهم ترین 
از  عبارتند  بهره وری  محل  از  اقتصادی  رشد  تحقق  محورهای 
و  تولید  زنجیره  تکمیل  و  صادرات  توسعه  وری،  بهره  ارتقای 

شناسایی گلوگاه های رشد.
افزایش  محل  از  اقتصادی  رشد  تحقق  منابع  افزود:  وی 
عمومی -خصوصی،  مشارکت  شامل  نیز  سرمایه گذاری 
بالاستفاده  یا  مازاد  دارایی های  و  اموال  فروش  و  مولدسازی 
دولت، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری، جذب سرمایه  های 

نهادهای  و  بانک ها  منابع  خارجی،  و  داخلی  فاینانس  خارجی، 
مالی، منابع داخلی شرکت های دولتی و  منابع حاصل از مازاد 
محلی  منابع  جذب  و  استانی  شده  وصول  مالیاتی  درآمدهای 

می شود.
ابراز داشت: سهم جمعیتی استان در طی 20 سال  فرشکاران 
گذشته از 5.55 درصد به 4.89 درصد کاهش یافته که دلیل آن 

مهاجرت و کاهش زادولد است.
وی با بیان این که درآمد متوسط در استان آذربایجان شرقی 68 
درصد کشور است، افزود: نسبت بهره وری نیروی کار استان 
کشور،  متوسط  درصد   62 کشاورزی  بخش  در   ،1399 سال  در 
صنعت 53 درصد، خدمات 76 درصد و در مجموع بهره وری 

نیروی کار در استان 63 درصد متوسط کشور بوده است.
آذربایجان شرقی، میزان  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
ارقام 1.43 و  را به ترتیب  بهره وری کشور و استان در سال 97 

0.86 درصد و نسبت بهره وری استان به کشور را در همان سال 
59.69 درصد اعالم کرد. این مسوول مدعی شد: در سال 1401 
 7.92 استان  اقتصاد  در  کشاورزی  بخش  افزوده  ارزش  سهم 
و  برق  و  آب  درصد،   2.5 معدن  درصد،   28.44 صنعت  درصد، 
 ،1.03 ارتباطات   ،5.78 نقل  و  حمل   ،4.64 ساختمان   ،3.90 گاز 

مستغالت 13.04 و سایر خدمات 29.76 درصد خواهد بود.
ارزش  سهم  جاری  سال  در  همچنین  کرد:  اضافه  فرشکاران 
معدن  درصد،   3.7 کشور  از  استان  کشاورزی  بخش  افزوده 
5.95، صنعت 7.21، آب و برق و گاز 1.41، ساختمان 3.53، حمل 
خدمات  سایر  و   3.24 مستغالت   ،1.04 ارتباطات   ،3.02 نقل  و 

3.56 درصد پیش بینی می شود.
وی به تشریح سناریوها و منابع الزم برای تحقق رشد اقتصادی 
در  اقتصادی  مناسب  سیاست های  اتخاذ  و  پرداخت  استان 
اصالح  تجاری،  و  پولی  مالی،  تولید،  سرمایه گذاری،  عرصه های 

افق  و  امید  ایجاد  و  کار  و  کسب  فضای  شاخص های  ارتقاء  و 
از  استفاده  برای  اقتصادی  فعاالن  برای  ثبات  با  و  روشن 
ظرفیت های خالی و ارتقای بهره وری را از جمله الزامات نهادی، 

اجرایی و سیاستی استان برای تحقق رشد اقتصادی استان 
برشمرد.

تصمیم گیری  نظام  در  باوری  علم  لزوم  بر  مسئول  این 
رویکرد  تغییر  استان،  اداره  در  شایسته ساالری  و 

مشارکتی  برنامه ریزی  به  متمرکز  برنامه ریزی  نظام 
استان ها  به  الزم  اختیار  واگذاری  و  منطقه ای  و 

از  پرهیز  خود،  اولویت دار  اهداف  تحقق  برای 
انحصارطلبی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، 

پیگیری  و  حمایت  سیاسی،  و  فرهنگی 
برنامه ها  پیشبرد  در  استان  نمایندگان 

و  ایجاد  و  تمام  نیمه  پروژه های  و 

ظرفیت های  از  پشتیبانی 
در  گذاری  سرمایه  جدید 

استان  تاکید کرد.

 رئیس سازمان  و برنامه ریزی اعالم کرد:

سهم بخش های مختلف در تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد 

گفت:  شرقی  آذربایجان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
بناهای  و  محوطه ها  جهانی  روز  مناسبت  به  استان  تاریخی  محوطه های 

تاریخی، پاک سازی و ساماندهی می شود.
به گزارش جام جم، احمد حمزه زاده، در گفت و گو با خبرنگاران افزود: به همین 
مناسبت پویش پاک سازی و ساماندهی محوطه های تاریخی ربع رشیدی، تپه 
تاریخی یالدور مرند، قلعه بختک لیالن و قلعه ضحاک راه اندازی شده است. 
وی اظهار داشت: به مناسب روز جهانی محوطه ها و بناهای تاریخی، برای 29 
فروردین برنامه های ویژه ای با محوریت مواریث تاریخی استان تدارک دیده 
شده که از جمله شامل بازدید عمومی قلعه ضحاک، تجلیل از سرمایه گذاران 
آموزشی  از کارگاه های  بخش خصوصی و حامیان میراث ناملموس و بازدید 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل  است.  کمال  باغ  در  تویزه  و  طاق 
حوزه  تخصصی  نشست  برگزاری  به  اشاره  با  شرقی  آذربایجان  صنایع دستی 
، گفت: در این روز نشست تخصصی  میراث  فرهنگی به مناسبت همین روز
آغجه ریش چاراویماق، دوبرادران  با موضوع »تعیین حریم و عرصه محوطه 
مجموعه  »بازآفرینی  و  اهری«  شهاب الدین  شیخ  و  ملکان  قلی  اهلل  مراغه، 
میدان صاحب آباد در روایت بازشناسی دوستانه ترکمانی تا میدان قاجاری« 

برگزار می شود.

»مطالعات  عنوان  با  دیگری  تخصصی  نشست های  داد:  ادامه  زاده،  حمزه 
«، »ضوابط حقوقی و فنی بناها و بافته ای تاریخی«، »تبیین  بافت تاریخی تبریز
بافت  شهرسازی  »الگوی  تاریخی«،  بافت  اجتماعی  و  تاریخی  ارزش های 
همکاران  و  دانشگاهی  اساتید  شناسان  باستان  »هم اندیشی  و  تاریخی« 

سازمانی« با همکاری دانشگاه هنر اسالمی تبریز برگزار می شود.

 مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا گفت: جهاد تبیین که مورد تاکید 
مقام رهبری است، به حنثی سازی تمامی توطئه های دشمنان علیه نظام اسالمی 

منجر می شود.
به گزارش جام جم، حجت االسالم عبدالرحیم نجفقلی زاده سرایی در جمع کارکنان 
سپاه ورزقان با بیان این که رهبر انقالب جهاد تبیین را یک وظیفه شرعی، فوری 
انقالب  گرو  در  دل  که  کسانی  اساس  همین  بر  افزود:  دانستند،  عینی  واجب  و 
اسالمی، نظام و والیت دارند، باید در تحقق و تقویت این امر مهم همت مضاعف 
کنند.وی اظهار داشت: همه ما تحقق منویات رهبر معظم انقالب را وظیفه خود 
می دانیم و باید خود را از همه جهات آماده و مجهز کنیم و به عنوان یک چراغ و 
مشعل هدایت برای بازگوکردن و تبیین دستاوردهای بزرگ انقالب اسالمی گام 
برداریم. سرایی با تاکید بر این که باید با شناخت به شبهات موجود در جامعه با 
مدنظر قرار دادن بایدها و  نبایدهای جهاد تبیین، جواب داده شود، یادآور شد: 
خطرات  و  القائات  از  را  جامعه  افکار  زمینه  این  در  جهادی  اقدامات  با  می توان 

مسموم و آلوده پاک و مبرا کرد.
و  قوی  منطق  از  برخورداری  تبیین،  بحث  در  بایدها  مهم ترین  داد:  ادامه  وی 
انقالب می باشد و  از اسالم و نظام و دستاوردهای  استدالل مستحکم در دفاع 
اساسی ترین نبایدها در این رابطه، پیراسته بودن آن از بی اخالقی ها، دروغ، دشنام 
انقالب اسالمی  که  کنونی  ادامه داد: در شرایط حساس  و تهمت است. سرایی 
در محاصره جنگ رسانه ای دشمنان قرار گرفته است، ضرورت دارد برای مقابله 
با این ترفند نسبت به جهاد تبیین که یک واجب فوری و عینی است به درستی 

و دقیق جامه عمل بپوشانیم. سرایی گفت: با توجه به این که دشمنان اسالم و 
انقالب از طریق امپراطوری رسانه ای در صدد القای ناکارآمدی های داخلی و ایجاد 
ناامیدی و عملیات روانی در بین مردم است، برای مقابله و مواجهه با آنها احتیاج 

به مهارت های روزآمد و هنری کارآمد و خالق داریم.
و  خالقانه  رسانه ای،  و  مجازی  فضای  تریبون ها،  از  باید  راستا  این  در  افزود:  وی 
و  انقالب  دستاوردهای  کردن  بازگو  و  روشنگری  به  محتوا  تولید  با  و  هنرمندانه 
جامعه  جوان  و  نوجوان  نسل  به  ستمشاهی  حکومت  ناکارآمدی  و  ظلم  دوران 

بپردازیم.

آذربایجان شرقی گفت: در جشن گلریزان تبریز بیش   مدیر ستاد دیه 
از 52 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد جمع آوری شد.

پیش بینی  گفت:  خبرنگاران  به  پور  تقی  رسول  جام جم،  گزارش  به 

آزادی  برای  استان  مردم  تعهدات  و  نقدی  کمک های  میزان  می کنیم 
زندانیان جرائم غیرعمد در جشن های گلریزان شهرستان ها امسال به 
170 میلیارد  با بدهی  زندانی مالی   150 گفت:  برسد.وی  ریال  300 میلیارد 
مردم  سخاوتمندانه  کمک های  انتظار  در  استان  زندان های  در  تومان 

هستند. 
تقی پور یادآور شد: سال گذشته 552 زندانی غیرعمد با کمک خیران و 

ستاد دیه استان، از بند زندان های استان آزاد شدند.
 ، خیر امر  این  در  مشارکت  برای  می توانند  شهروندان  کرد:  اعالم  وی 
کمک های خود را به شماره کارت 6037991899510956 ستاد دیه استان 

آذربایجان شرقی نزد بانک ملی واریز کنند.
گذشته  شب  سال،   2 از  بعد  تبریز  گلریزان  جشن  دوره  نوزدهمین 
در  حضوری  صورت  به  )ع(  مجتبی  حسن  امام  والدت  شب  با  مصادف 

تاالر معلم این شهر برگزار شد.

 کمک خیران آذربایجان شرقی برای 
 آزادی زندانیان جرایم غیرعمد

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن آذربایجان شرقی:

ح های بنیاد مسکن استان   اختصاص 445 میلیارد تومان برای اجرای طر

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی:

محوطه های تاریخی آذربایجان شرقی پاکسازی و ساماندهی می شود

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا:

جهاد تبیین به خنثی سازی توطئه دشمنان منجر می شود

مسکن  بنیاد  روستایی  مسکن  و  بازسازی  معاون   
تومان  میلیارد   445 امسال  گفت:  آذربایجان شرقی 
ح های ملی و استانی این نهاد در  اعتبار برای اجرای طر

روستاهای استان تخصیص یافته است.
کل  افزود:  وش  اکرمی  حسین  جم،  جام  گزارش  به 
استانی  و  ملی  پروژه   699 نهاد  این  مصوب  ح های  طر
است که امسال برای 560 پروژه اعتبار تخصیص داده 

شده است.
ح ها  طر این  اجرای  مصوب  اعتبار  این که  بیان  با  وی 
467 میلیارد تومان است، اظهار داشت: از این میزان 
ح ها  طر این  اجرای  برای  اعتبار  درصد   95.5 حدود 
اعتبار  از  تومان  میلیارد   22 حدود  و  یافته  تخصیص 

مصوب تخصیص نیافته است.
مسکن  بنیاد  روستایی  مسکن  و  بازسازی  معاون 

آذربایجان شرقی گفت: در زمان کنونی عملیات اجرایی 
کل  از  و  بوده  انجام  حال  در  استان  در  پروژه   560
است  مانده  تمام  نیمه  پروژه   106 استانی  پروژه های 
که امسال برای 84 پروژه اعتبار تخصیص یافته و این 

پروژه ها به اتمام می رسد.
از  رایگان  قیر  تخصیص  با  این که  بیان  با  وش،  اکرمی 
سال 94 تاکنون حدود سه میلیون و 700 هزار مترمربع 
در  داد:  ادامه  است،  اجرا  استان  معابر  در  آسفالت 
سال جاری از محل تخصیص قیر رایگان یک میلیون 
اجرا  روستاها  معابر  در  آسفالت  مترمربع  هزار   500 و 

می شود.
آسفالت  و  رایگان  قیر  تخصیص  کرد:  یادآوری  وی 
معابر روستایی استان از سوی این اداره کل با کمک و 
هماهنگی دهیاران و شوراهای اسالمی روستاها انجام 

می شود.
شرقی  آذربایجان  در  روستا   650 و  هزار   2 اکنون  هم 
باالی  2 هزار و سه روستا  این تعداد  از  که  وجود دارد 

200 خانوار است.

مدیر عامل  محترم شرکت گاز استان  آذربایجان شرقی
جناب آقای مهندس  نادر کمالی

با کمال مسرت انتصاب حضرتعالی را به این ِسمت  
یک گفته و از پیشگاه خداوند متعال توفیقات  تبر

روزافزون برایتان آرزومندیم .

حاج حسین افتخاری _ رئیس هیات کشتی پهلوانی و 
یز و حومه زورخانه ای تبر
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