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نماینده ولی فقیه آذربایجان شرقی:

سازمان مدیریت نقش
حساسی در استان دارد
4

مدیرکل میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری استان:

مدیر عامل پتروشیمی تبریز :

 ۶۰درصد اقامتگاههای بومگردی
آذربایجانشرقی فعال است

بانک ملی ایران اداره امورشعب
استان آذربایجان شرقی

3و2

4

|

اموال و امالک تملیکی و مازاد

|4

آ گهی مزایده ســــراســری
مرحله پنجم (نوبت اول)

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجانشرقی گفت:
در حال حاضر  ۶۰درصد اقامتگاههای بومگردی این استان فعال است.
به گزارش جامجم ،احمد حمزه زاده روز مجموع واحدهای مجوزدار بوم
گردی در آذربایجان شرقی را  ۲۴۰مورد اعالم و اضافه کرد :متاسفانه به دلیل
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از سفرهای گردشگری به استان،
تعداد زیادی از این واحدها به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند.
وی اظـهــار داش ــت :هرچند کمبود مشتری یکی از دالیــلــی اصــلــی و
عمده غیرفعال شدن واحدهای بوم گردی آذربایجان شرقی است،
اما در پــاره ای از مــوارد نیز اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان به دلیل جلوگیری از گسترش کرونا و در راستای
عمل به پروتکلهای بهداشتی مانع از فعالیت آنها شــده است.
حمزه زاده ،رونق و ...

 ۱۳۰۰قطعه تحریمی بومی سازی شد
استاندار آذربایجان شرقی:

شناسایی نیازهای فکری و فرهنگی
جوانان باید مورد توجه قرار گیرد

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه اولویتهای ستاد ساماندهی
امور جوانان باید براساس اهداف و رسالت بیانیه گام دوم انقالب
تبیین شود ،گفت :شناسایی مستمر نیازهای فکری و فرهنگی و خواسته آنان
متناسب با اقتضائات روحی جوانان باید مورد توجه جدی قرار گیرد....

جناب آقای مهندس مرتضی عبدل زاده
مدیر عامل محترم سازمان همیاری های
شهرداری های آذربایجان شرقی

انتصاب شایسته حضرتعالی را به این سمت
تبریک عرض نموده و از خداوند متعال سالمتی،
سعادت و توفیق خدمت مسالت مینمایم.

رزمی  -پاالیش ایمن راه

جناب آقای جعفر رزمی
مدیر کل محترم امنیتی و انتظامی
استانداری آذربایجان شرقی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به این
سمت تبریک عرض نموده و از خداوند
متعال سالمتی ،سعادت و توفیق
خدمت مسالت مینمایم.
رزمی  -پاالیش ایمن راه

آ گهی مناقصه عمومی شماره ()154
شرکت کلرپارس (سهامی عام) در نظر دارد خرید انواع گونی پرک را از طریق برگزاری مناقصه عمومی
خریداری نماید .لذا از کلیه اشخاص حقوقی که تقاضای شرکت در مناقصه را دارند ،دعوت میگردد نسبت
به دریافت اسناد مناقصه ،اقدام و تا ساعت  16مورخ  1400/12/05پیشنهادات خود را در پاکات الک و مهر
شده به شرکت مناقصه گزار در آدرس « :تبریز ،کیلومتر  20جاده تبریز -تهران  ،جنب پلیس راه  ،ابتدای
جاده باسمنج» به واحد دبیر خانه  ،تسلیم و برای اخذ اطالعات بیشتر با شماره تلفن 041-36300281 -2
داخلی دبیرخانه ،170امور تدارکات  142تماس حاصل نمایند.پرداخت هزینه درج آ گهی مناقصه ،بعهده
برنده مناقصه می باشد.

جناب آقای محمد اسکندری
مدیر کل محترم امور روستایی

و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی

آ گهی مناقصه عمومی شماره ()153
شرکت کلرپارس (سهامی عام) در نظر دارد خرید انواع نایلون را از طریق برگزاری مناقصه عمومی
خریداری نماید .لذا از کلیه اشخاص حقوقی که تقاضای شرکت در مناقصه را دارند ،دعوت میگردد
نسبت به دریافت اسناد مناقصه ،اقدام و تا ساعت  16مورخ  1400/12/05پیشنهادات خود را در پاکات
الک و مهر شده به شرکت مناقصه گزار در آدرس « :تبریز ،کیلومتر  20جاده تبریز -تهران  ،جنب پلیس
راه  ،ابتدای جاده باسمنج» به واحد دبیر خانه  ،تسلیم و برای اخذ اطالعات بیشتر با شماره تلفن -2
 041-36300281داخلی دبیرخانه ،170امور تدارکات  142تماس حاصل نمایند.پرداخت هزینه درج آ گهی
مناقصه ،بعهده برنده مناقصه می باشد.

انتصاب شایسته حضرتعالی را به این سمت تبریک
عرض نموده و از خداوند متعال سالمتی ،سعادت
و توفیق خدمت مسالت مینمایم.

رزمی  -پاالیش ایمن راه
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ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی
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آ گهــی مزایده ســــراســــری مرحلــه پنجم (نوبت اول)

اموال و امالک تملیکی و مازاد بانک ملی ایران اداره امورشــعب استان آذربایجان شرقی

پیش پرداخت

مدت تنفس

معادل  %10مبلغ پایه مزایده

حداکثر یکسال

نرخ سود

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

نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار
() % 18

شرایط فروش اموال غیر منقول (قسطی)
ردیف

کاربری

پیش پرداخت

مدت تنفس

نحوه بازپرداخت

1

صنعتی ،دامداری
کشاورزی

 % 10مبلغ پایه مزایده

حداکثر
یکسال

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

2

تجاری ،خدماتی

 % 20مبلغ پایه مزایده

حداکثر
شش ماه

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

 % 50مبلغ پایه مزایده

بدون مهلت
تنفس

3

مسکونی ،اداری

 % 40مبلغ پایه مزایده

بدون مهلت
تنفس

 % 30مبلغ پایه مزایده

بدون مهلت
تنفس

نرخ سود

نرخ سود مصوب
اقساط متوالی ماهیانه  ،حداکثر به مدت  5سال
شورای پول و اعتبار
( ) % 18
اقساط متوالی ماهیانه  ،حداکثر به مدت  4سال
اقساط متوالی ماهیانه  ،حداکثر به مدت  3سال

ردیف

شرایط فروش اموال منقول (قسطی)

کد
شعبه

شماره
پرونده

نشانی

نوع کاربری

متراژ (مترمربع)

قیمت پایه مزایده

پالک ثبتی

نوع تصرف

توضیحات (فروش
با وضعیت موجود)

32055فرعیاز یکاصلی

خالی

طبقه11شمالی-دارایانباریوپارکینگ

متصرفدارد

طبقه2شمالی-دارایانباریوپارکینگ
طبقه3شمالی-دارایانباریوپارکینگ

عرصه

اعیان

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

284

98,300,000,000

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

343

103,000,000,000

32045فرعیاز یکاصلی

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

284

82,600,000,000

32043فرعیاز یکاصلی

خالی

4

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

284

88,300,000,000

32046فرعیاز یکاصلی

متصرفدار

5

تبریز چهار راه آبرسان کوی مهرگان کوچه هشتم پالک 23

مسکونی

347

467

173,464,000,000

50فرعی از  2اصلی بخش 20تبریز

متصرفدارد

6

تبریز خیابان فلسطین شعبه سابق بانک ملی فلسطین

تجاری و انباری-تجاری

446

424

126,622,800,000

 2294فرعی از  2اصلی

خالی

7

4631

9644000077

آذربایجان شرقی شهرک شهید سلیمی آذرشهر خیابان  45متری اول روبروی شرکت نگین دانه غرب

صنعتی(تولیدی)

1500

985

31,025,000,000

 11/755501/200قرارداد

متصرف

8

4501

9444000001

آذربایجان شرقی،تبریز،شهرك سرمایه گذاری خارجی قطعه 1-6/2

صنعتی(تولیدی)

5010.00

1410.00

131,000,000,000

قطعه 6/2-1

متصرف دارد

9

4501

9044000016

آذربایجان شرقی،سراب،شهرك سراب خیابان صنعت میدان صنعت خ سبالن 5

صنعتی(تولیدی)

3100

1108.00

52,220,000,000

 211فرعی از  28فرعی از 523
اصلیوغیره

متصرف دارد

10

4501

9544000059

آذربایجان شرقی،تبریز جاده صوفیان شهرك سرمایه گذاری خارجی

صنعتی(تولیدی)

1230

871

18,274,000,000

388فرعیتفكیكیازپالك
 376فرعی از 2اصلی

متصرف دارد

11

4564

9944000125

آذربایجان شرقی،تبریز - ،خیابان طالقانی  -كوچه نقافی  -روبروی سلمان بقال  -پالك 96

مسکونی

168

115

3,543,750,000

5534/1

متصرف دارد

12

4574

9844000110

آذربایجان شرقی،هریس -جاده تبریز به اهر -شهرك صنعتی بیلوردی-بلوار اصلی -خیابان
صنعت  -8تقاطع صنعت - 16قطعات  80012و  - 80013شركت نگین صفا

صنعتی(تولیدی)

5240

2232

96,610,760,000

قطعات 80012و 80013شهرک صنعتی
بیلوردی

متصرف دارد

13

4574

9644000075

آذربایجانشرقی،هریس،آذربایجانشرقیشهركصنعتیبیلوردیخ 24متریپایینتر از بازیافتالیافقطعه200013

صنعتی(تولیدی)

2625

504.00

23,164,500,000

قرارداد شماره  11/17031مورخ  89/08/22و
ثبتدر دفتر شهرکصنعتی11/26976
مورخ94/10/20

متصرف دارد

14

4574

9644000076

آذربایجان شرقی،هریس،كیلومتر  60جاده تبریز  -اهر-شهرك صنعتی بیلوردی-قطعه 30003

صنعتی(تولیدی)

2076.87

500.00

29,000,000,000

11/25820

متصرف دارد

15

4579

9944000123

آذربایجان شرقی،ی تبریز  -جاده اهر  -شهرك صنعتی بیلوردی  -انتهای خیابان صنعت  - 2قطعه 210011

صنعتی(تولیدی)

3125.72

1202.00

44,545,160,000

5/861

متصرف دارد

16

4621

9044000046

آذربایجان شرقی،هشترود خیابان شهید قدوسی كوچه بهار كوچه شرقی پارك  -اول فرعی غربی

مسکونی

115.00

102.00

2,563,000,000

161/2188

متصرف دارد

17

4621

9044000045

آذربایجان شرقی،هشترود خیابان شهید رجائی روبروی مسجد ولیعصر

مسکونی

264.75

230.00

8,532,000,000

161/1726

متصرف دارد

18

4621

44000133

آذربایجان شرقی،هشترود ،محله سید دره سی-خیابان پارك -گذر  4متری

مسکونی

91.70

52.60

1,150,000,000

161/3094

متصرف دارد

19

4621

9244000042

آذربایجان شرقی،هشترود شهرك چپینی قطعه  12از پالك  3فرعی از سنگ
 137اصلی واقع در بخش  48تبریز -شركت سبز پز

صنعتی(تولیدی)

2080.00

504.00

6,283,500,000

137/27

تخلیه

20

4621

9744000093

آذربایجان شرقی،هشترود،شهرك صنعتی پروفسور هشترودی خیابان اصلی ضلع شرقی سیلو.

صنعتی(تولیدی)

3893.40

1212.00

25/070/000/000

135/425

متصرف دارد

21

4638

9144000039

آذربایجان شرقی،آذرشهر،جاده گوگان آذرشهر روبروی روستای فیروز ساالر پایانه مسافربری گوگان

سایر

5940.00

1138.00

76,151,950,000

2/1749

تخلیه

22

4671

0044000134

آذربایجان شرقی،سراب -روستای انگیز -منزل مسکونی آقای عمران بلوری  -پالك 59/174

مسکونی

496/75

0.00

657/781/250

174/59

متصرف دارد

شصت ممیز چهارده صدم سهم مشاع از نودو شش سهم

23

4671

0044000135

آذربایجان شرقی،سراب،روستای اغمیون منزل مسکونی آقای مختار صمد خانی پالك 179/27

مسکونی

189/54

90.00

523/956/750

27/179

متصرف دارد

بیست و چهار ممیز دوازده صدم مشاع از نودو شش
سهم عرصه و اعیان

24

4671

44000137

آذربایجان شرقی،سراب،چهارصد دستگاه خیابان امام جنب سینما  -مدرسه غیر انتفاعی كاوش

سایر

2626.83

2887.00

27,296,031,250

3451/383

متصرف دارد

هجده ممیز بیست و یک سهم مشاع از نودو شش سهم

25

4673

9744000091

آذربایجان شرقی،سراب،مهربان قریه شاه بالغی كارخانه گچ

صنعتی(تولیدی)

57000.00

1933.00

131,838,503,000

261.24

خالی

با ماشین آالت در محل

26

4691

9744000104

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

مسکونی

قدر السهم

85

2,750,000,000

2659فرعیاز  127اصلیمفروز و
مجزی از  1382قطعه8

متصرف دارد

پنج و نیم دانگ مشاع از ششدانگ

27

4691

9744000097

آذربایجان شرقی،اهر،كیلومتر  2جاده اهر به تبریز  -شهرك صنعتی اهر -بلوك  - 1/36قطعه 2

صنعتی(تولیدی)

3010.00

1151.40

43,600,000,000

36/1/2

متصرف دارد

28

4692

9944000130

آذربایجان شرقی،اهر -راسته مسجد سفید  -انتهای كوچه اعرجی

مسکونی

475.00

1013.65

12,390,000,000

779/1

متصرف دارد

29

4715

44000136

آذربایجان شرقی،كلیبر،خیابان امام راسته بازار

مسکونی

148.19

112.50

2,200,000,000

24/314

متصرف دارد

30

4715

9944000127

آذربایجان شرقی،كلیبر-خداآفرین-روستای محمودآباد قلی بیگلو ( بگلو )

مسکونی

541.80

107.10

4,110,000,000

160/36

متصرف دارد

31

4715

9944000128

آذربایجان شرقی ،خداآفرین  -روستای محمود آباد قلی بیگلو ( بگلو )

مسکونی

429.00

51.00

2,502,000,000

160/102

متصرف دارد

32

4731

9744000107

آذربایجان شرقی،شبستر-ابتدای جاده شند آباد -شهرك صنعتی شبستر -بلوار صنعت-4
بلوار والیت -خ صنعت یك  -قطعه 59

صنعتی(تولیدی)

1500.00

951.00

38,760,000,000

11-75618/200

متصرف دارد

33

4731

9744000092

آذربایجان شرقی،شبستر  -شهرك صنعتی شبستر -قطعات  189الی 193

صنعتی(تولیدی)

14086.71

3939

150,636,260,000

11/11332

متصرف دارد

34

9544000053 4731

آذربایجان شرقی،شبستر -شهرك صنعتی شند اباد -قطعات  56و 54 ، 55

صنعتی(تولیدی)

4500.00

1316

71,630,000,000

11/64224/2

متصرف دارد

35

4811

9244000032

آذربایجانشرقی،میانه،هشترود-كیلومتر 10جادههشترودبهمراغه-روستایچپنی-شهركصنعتیچپنی(فجر )

صنعتی(تولیدی)

1436.50

1088.00

10,529,690,000

137/3

متصرف دارد

36

4817

9744000102

آذربایجان شرقی،میانه ،خیابان شهید بهشتی -جنب مسجد امام حسن -
كوچه شهید كاظم خانی-اولین بن بست سمت چپ

مسکونی

287.50

180.00

8,400,000,000

2333/7

متصرف دارد

37

5011

9344000027

آذربایجان شرقی،مرند ،شهرك صنعتی مرند  -خیابان سوم-سمت چپ-قطعه62

صنعتی(تولیدی)

700.00

365

14,300,000,000

1/1913

متصرف دارد

38

5011

44000132

1
2
3

شعبه خشایار تهران

بانک ملی ایران در نظر دارد  ،تعدادی از اموال مازاد خود را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بر مبنای قیمت پایه مزایده  ،با وضعیت
موجود و به صورت نقد  /نقد و اقساط  ،به فروش برساند  .متقاضیان می
توانند برای کسب اطالعات بیشتر از ساعت  8صبح روز دوشنبه 1400/11/25
به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran. :
 irمزایده  -مزایده دستگاه اجرایی  -مزایده گر ( -مزایده شماره  1400/5اموال
غیر منقول) مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن های041-35234089,041-
 35231362تماس حاصل نمایند  .ارائـه پیشنهاد و شرکت در مزایده صرفـا
از طریق سامانه تدارکـات الکترونیکی دولت و حداکثر تـا ساعت  19بعدالظهر
روز شنبه مورخ  1400/12 /07امکـان پذیر بوده و تـاریخ بازگشـائی پاکت هـای
الکتـرونیکی ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ  1400/12 /08خواهد بود .
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  16و  17قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب  1394/02/01و مصوبه هیئت محترم وزیران
به شماره /175043ت 436ه .....مورخ  1386/10/30بر 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 :
 1متقاضیان جهت شرکت در مزایده می بایست پس از مراجعه به آدرس
الکترونیکی  WWW.setadiran.irو 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
 041-35231362تماس حاصل نمایند .
 2سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل  %5قیمت پایه مزایده است که
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 .
 3متقاضی 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 .
 4متقاضی شرکت در مزایده نباید ممنوع المعامله باشد .
 5با 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 دستورالعمل های اجرایی آن و اصالحات بعد از آن  ،بدینوسیله متقاضی
خرید متعهد می شود  ،ضمن رعایت مواد قوانین یاد شده و مقررات مربوطه :
 - 1-5از هرگونه اقدامی که منجر به پولشوئی و تامین مالی تروریسم گردد ،
خودداری نماید  - 2-5 .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 .
 - 3-5اعالم می نماید  ،اطالعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد .
 - 4-5متعهد 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 .
 - 5-5در 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 ...
 6متقاضی  /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 .
 7متقاضی شرکت در مزایده اقرار نمود مال مورد مزایده را با وضع موجود
خریداری نموده و کلیه اطالعات و مشخصات اموال منقول و غیر منقول مورد
مزایده اعم از اسناد مالکیت  ،پروانه ساخت  ،پروانه بهره برداری  ،شناسنامه
مال /اموال و نوع کاربری  ،همچنین اطالعات راجع به پیشینه اموال  ،سال
ساخت  ،کشور سازنده  ،میزان کارکرد و  ...را تحصیل کرده و هیچگونه ادعایی از
سوی متقاضی علیه بانک مسموع نمی باشد .
 8واگذاری اموال مازاد بانک به سایر موسسات اعتباری  ،شرکت های 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 می کند .
 9متقاضی خرید اقرار و تایید می نماید که از اموال 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 اموال 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 می باشد و بانک اموال مورد مزایده را بر این
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 .
 11بانک ملی ایران 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 می گردد .
 12شرکت 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 .
13پیشامدهای غیر متعارف نظیر زلزله  ،سیل  ،جنگ و مانند آنها  ،همچنین
تبانی بین مزایده گران یا احراز اشتباه توسط کاربر بانک موجب لغو مزایده
خواهد شد .
 14اموال 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 .
 15در خصوص اموال منقول کلیه هزینه های مربوط به باز 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 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 .
 17سپرده 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 .
 18چنانچه 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 بعمل خواهد آمد 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 کمتر ،
مخدوش  ،مشروط و یا مبهم باشد .
 20در 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 .
 21ابالغ 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 .
 22برنده  /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
تملیک  /قرارداد فروش اقساطی و  ...را فراهم نماید  ،تا در اسر ع وقت اقدامات
الزم در این خصوص صورت پذیرد  .عدم واریز ثمن معامله و هزینه های 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 می نماید .
 23پس از تعیین برنده مزایده  ،امکان تغییر در شرایط مزایده وجود نخواهد
داشت در صورتیکه برنده مزایده تمایل به تغییر در شرایط مزایده (شرایط
پرداخت نقدی یا شرایط پرداخت به صورت نقد و اقساط) داشته باشد می
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 .
 24تشریفات 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 .
 25متقاضی شرکت در مزایده صرفا می تواند  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 می شود .
 26پس 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
داشت مگر آنکه اسناد مثبته نظیر حکم  /دستور  /قرار از مراجع قضایی در

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 .
 27هزینه 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 .
 28برنده مزایده می تواند با پرداخت ( )% 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 هزینه ها و تنظیم سند انتقال قطعی
 ،چک مزبور عودت می گردد .
 29متقاضیان خرید امالک با شرایط اجاره به شرط تملیک  ،می بابست در برگه
های شرایط شرکت در مزایده (که از طریق سامانه ستاد خریداری می گردد)
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
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 .
 31در فروش نقدی اخذ کلیه مفاصـا حسابهـای الزم و هزینه هـای آن جهت
تنظیم سند انتقال به عهده بانک و کلیه هزینه های دفترخانه اعم از حق الثبت
و حق التحریر به عهده خریدار است .
 32در 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 .
 33در 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 .
 34در صورت عدم پرداخت اقساط اجاره به شرط تملیک  ،مستاجر /
مستاجرین مکلف به پرداخت وجه التزام (سه ریال به ازای هر سه هزار ریال در
هر روز ) می باشند  .وجه التزام فوق الذکر مقطوع بوده و بدل از انجام تعهدات
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  32یا  33مختار 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 ) می باشند در صورت عدم پرداخت دو قسط از اقساط در مهلت معین
بانک مجاز خواهد بود به هر ترتیب ممکن (من جمله صدور اجرائیه) نسبت
به استیفای طلب خود اقدام نماید .
36در واگذاری شامل حق سرقفلی و حق کسب و پیشه  ،اخذ رضایت مالک
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 .
 37در 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 .
 38واگذاری 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  ،ششدانگ ارزنده شهری  ،مفروز و بال معارض (یا ترکیبی) معادل با
اصل و سررسید باقیمانده با نظر و ارزیابی بانک موافقت خواهد نمود .
 39در 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 نقدی ثمن معامله مکلف به ارائه وثایق غیر منقول ارزنده  ،شهری ،
مفروز بالمعارض (با نظر و ارزیابی بانک) می باشد .
 40در 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 .
 41چنانچه 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 .
 42در 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 .
 43در صورتیـکه مبالغ پیشنهادی متقاضیان خرید  ،یکسان باشد  ،اولویت
فروش بـا پیشنهاد خرید نقدی یـا پیشنهاد با پیش پرداخت بیشتر است .
 44مدارک الزم برای شرکت در مزایده :
 تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی (برای اشخاص حقیقی) تصویر معرفی نامه شرکت  ،تصویر اساسنامه و آخرین آکهی تغییرات شرکتو مدارک مثبت هویت مدیران و صاحبان امضاء اسناد تعهدآور (برای اشخاص
حقوقی)
 اصل فیش نقدی  %5شرکت 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 .
 45کلیـه 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  /اینجانبان به
شرح مندرج در برگ شرایط مزایده  ،سپرده تودیعی شرکت در مزایده را که
معادل  5درصد قیمت پایه مزایده به حساب سیبا شماره  0110317323009به
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
وارده برآیم  /برآییم و تشخیص و اعالم بانک در این خصوص معتبر خواهد بود
و اینجانب  /اینجانبان حق هرگونه ایراد و اعتراض را از خود سلب و اسقاط می
نمایم  /می نماییم .
*شرایطوضوابطمزایدهرامطالعهنمودموبا کلیهمفاد آنموافقتمینمایم.

آذربایجانشرقی،مرند،محلهمیدانمادر كوچهشهیدمیر نجفحسینیخیابانتختیپالكطبقههمكف

تجاری,مسکونی

116.40

492

25,420,000,000

1468/11,18

متصرف دارد

39

5022

9644000079

آذربایجان شرقی،مرند،روستای گله بان  -منزل مسکونی آقای جواد قوجا زاده پالك 673/28

مسکونی

832.43

80.00

1,100,000,000

28/673

متصرف دارد

40

5022

9644000118

آذربایجان شرقی،مرند،خیابان شهید باکری روبروی اداره دارایی  10متری باکری  4پالك 55

مسکونی

200

246

14,875,000,000

162/3245

متصرف دارد

41

5041

9944000129

آذربایجانشرقی،بناب،شهركولیعصر (ساریداغ)-ساختمانهایمهرآباد-بلوكسه-طبقهدومغربی-واحد29

مسکونی

0.00

85.32

2,600,000,000

8/3787

متصرف دارد

42

5046

9844000121

آذربایجانشرقی،بناب،روستایآلقو-خیابانشهیدرجاییكوچهنویدی-منزلمسکونیآقایقربانرضازادهآلقو

مسکونی

195.95

70.00

2,575,000,000

32/602

متصرف دارد

43

5285

9644000078

آذربایجان شرقی،ملكان ،ناحیه صنعتی تپه اسماعیل قطعه 44

صنعتی(تولیدی)

2887.00

1870

65,552,085,000

203/53

متصرف دارد

کلیبر محله یعثوبی

مسکونی

246

210

13,854,000,000

24.323

متصرف دارد

44
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پانزده سهم مشاع از نود و شش سهم عرصه و اعیان

به همراه بخشی از ماشین آالت

سه و نیم دانگ از شش دانگ مشاع

ششدانگ

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

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

www.daneshpayam.ir

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

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

www.jamejamdaily.ir

امام خمینی

(ره)

دوشنبه  25بهمن  1400شماره 6156

با حضور فرمانده سپاه عاشورا برگزار شد؛

رپرتاژ

مراسم گرامیداشت دهه فجر در شرکت کلرپارس

مراسـم گرامیداشـت ایـام اهلل دهـه فجـر 19 ،بهمـن بـا حضـور
فرمانده سـپاه عاشـورا ،سـردار اصغر عباسـقلیزاده و ابوالفضل
باباپـور ،مدیرعامـل شـرکت کلرپـارس در محـل ایـن شـرکت
برگ�زار ش�د.
مدیرعامـل شـرکت کلرپـارس در ابتـدای ایـن مراسـم ،ضمـن
خوشـامدگویی و تبریـک ایـام اهلل دهـه فجـر و نزدیـک شـدن
بـه سـالروز مبـارک تولـد امیرالمومنیـن ،حضـرت علـی (ع) و
روز مـرد ،شـرکت کلرپـارس را یکـی از شـرکتهای موفـق در
عرصـه تولیـدات منحصـر بـه فـرد معرفـی نمـوده و اضافـه کـرد:
محصوالتـی ماننـد آب اکسـیژنه و پارافیـن کلـر ،محصوالتـی
هسـتند کـه در خاورمیانـه فقـط در شـرکت کلرپـارس تولیـد
یهـای
یهـا و توانای 
میشـوند و ایـن نشـان دهنـده ویژگ 
منحص�ر ب�ه ف�رد مجموع�ه کلرپ�ارس اس�ت.
* نقش امام و مردم در پیروزی انقالب بی بدیل است
ابوالفضـل باباپـور در ادامـه صحبتهـای خـود بـه رهبـری
هوشـمندانه و بـی نظیـر امـام راحـل در جریـان پیـروزی انقلاب
اشـاره نمـوده و اظهـار داشـت :حضـرت امـام در شـرایطی کـه 15

سـال از عمـر مبـارک خـود را در تبعیـد سـپری کردنـد ،توانسـتند
به خوبی انقالب را رهبری کنند و در  12بهمن وارد کشـور شـده
و بـا فـداکاری مثـال زدنـی مـردم در سـایه رهبـری ایشـان انقلاب
اسلامی را ب�ه پی�روزی رس�اندند.
وی وضعیـت شـرکت کلرپـارس در سـالهای اخیـر را بسـیار
مناسـب توصیـف کـرده و عنـوان کـرد :از نظـر سـود و زیـان،
افزایـش راندمـان ،افزایـش ظرفیـت خطـوط تولیـد و بهـره
بـرداری از پروژههـای توسـعه وضعیتـی ایـده آل داریـم و همـه
ش�اخصها رون�دی صع�ودی را نش�ان میدهن�د.
* بهره برداری از پروژههای توسعه با اتکا به توان داخلی
باباپـور افـزود :خوشـبختانه برخـی از پروژ ههـا کـه سـالهای
بهـره بـرداری از آن بـه درازا کشـیده بـود ،امسـال بـا تکیـه بـر
توانایـی و دانـش مهندسـان و متخصصـان داخلـی شـرکت
بـه بهر هبـرداری رسـید و بـرگ زریـن دیگـر در کارنامـه شـرکت
کلرپ�ارس و کش�ور عزیزم�ان را رق�م زد.
مدیرعامـل شـرکت کلرپـارس گفـت :در سـال آ تـی چنـد پـروژه
بـرای تولیـد محصـوالت پاییـن دسـتی کـه ارزش افـزوده بـاال و

جـذب کلـری بیشـتری دارنـد را در برنامـه داریـم تـا صـادرات خود
را افزایـش داده و نیـاز بازارهـای داخلـی را نیز تامین میکنیم .در
گـی ایـن هسـتیم کـه محصوالتـی کـه را قابلیـت و ظرفیـت آن را
داریـم ،داخلـی سـازی نماییـم تـا از خـروج ارز از کشـور جلوگیـری
کنیم.
* محقق شدن سود خالص  170میلیارد تومانی در امسال
باباپـور در خصـوص میـزان سـوددهی شـرکت کلرپـارس در
سـالهای اخیـر گفـت :بـه لطـف خداونـد و تلاش شـبانه روزی
پرسـنل مجموعـه ،توانسـتیم از سـال  97بـه بعـد از زیـان خـارج
شـده و در اولیـن سـال  40میلیـارد تومـان سـود خالـص محقـق
کنیـم .سـود خالـص مـا در سـال  1398بـه  95میلیـارد تومـان و
در سـال  1399بـه  135میلیـارد تومـان رسـید و بـرای سـال جـاری
محقـق کـردن سـود  170میلیـارد تومانـی را در دسـتور کار داریـم
ک�ه بس�یار ب�ه آن نزدی�ک هس�تیم.
* کمبود برق ،مشکل اساسی در افزایش ظرفیت تولید
وی مشـکل کمبـود بـرق در کشـور را یکـی از دالیـل عـدم توفیق

نماینده ولی فقیه آذربایجان شرقی:

سازمان مدیریت نقش حساسی در استان دارد

نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی گفت :در برخی از دستگاهها
مدیران با نحوه هزینهکرد بودجه آشنایی کامل ندارند و همین امر باعث
میشود بخشی از بودجه استان به تهران بازگردد که جلوی این امر باید
گرفتهشود.
به گزارش جامجم ،سیدمحمدعلی آ لهاشم با حضور در سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان ،انتصاب محمد فرشکاران به سمت
ریاست این سازمان را تبریک گفت.
امام جمعه تبریز در این دیدار سازمان مدیریت و برنامهریزی را موتور
محركه ادارات و دستگاههاي استان دانست و افزود :هدایت و راهبری
برنامهها ،نظارت و بررسی عملکردهای ساالنه مسئولیتهای مهمی
هستند که سازمان مدیریت و برنامهریزی به عهده دارد.

وی متذکر شد :در برخی از ادارات و سازمانها مدیران با نحوه هزینهکرد
بودجه آشنایی کامل ندارند و همین امر باعث میشود بخشی از بودجه
تخصیص یافته که حق استان است به تهران بازگردد؛ این امر ضعف
مدیریتی را نشان میدهد .آ لهاشم اذعان داشت :اگر رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی به مسائل بودجهای اشراف کامل داشته باشد،
اقدامات موثری در این ارتباط انجام میدهد و جلوی بازگشت بودجه
به تهران را میگیرد .نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی در عین حال
خاطرنشان ساخت :سازمان مدیریت و برنامهریزی نقشی حساس و
خطیر در استان داشته و مدیران و کارشناسان این سازمان مشاوران
امین مسوالن ارشد استان به شمار میروند.
در این دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی،
حضور نماینده ولی فقیه در سازمان را موجب ایجاد انگیزه مضاعف
در کارکنان در جهت انجام وظایف و تکالیف محوله و خدمت رسانی
شایسته به مردم دانست .محمد فرشکاران اظهار کرد :تمام توان
خود را به کار میبندیم تا در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و
برنامههای دولت سیزدهم در استان حرکت کنیم.
وی افزود :همه مسئوالن اجرائی ،نمایندگان ،نهادها و تشکلهای
مردمی و بخش خصوصی استان با عالقه و تعامل متقابل پای کار
هستند تا استان را به جایگاه شایسته و بایسته خود برسانند که در
این عرصه ارشادات و راهنماییهای نماینده ولی فقیه در استان بسیار
راهگشا و تاثیرگذار است.

استاندار آذربایجان شرقی:

شناسایی نیازهای فکری و فرهنگی جوانان باید مورد توجه قرار گیرد
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه
اولویتهای ستاد ساماندهی امور جوانان
باید براساس اهــداف و رسالت بیانیه گام
دوم انقالب تبیین شود ،گفت :شناسایی
مستمر نیازهای فکری و فرهنگی و خواسته
آنــان متناسب با اقتضائات روحــی جوانان
باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
به گزارش جامجم ،عابدین ّ
خرم در جلسه
ستاد سامان دهی امور جوانان استان ،با
اشاره به اینکه رهبر معظم انقالب در بیانه
گام دوم انقالب به مساله جوانان بسیار
تاکید کرده اند ،گفت :مهمترین موضوع
در گام دوم ،آشنایی جوانان با قبل و حین
ان ـقــاب و آمــادگــی ب ــرای بعد از چله
دوم انقالب و مسئولیت
دادن ب ــه جـ ــوانـ ــان نیز
جــزیــی از فــرمــایـشــات
ای ـ ـشـ ــان اس ـ ـ ــت .وی

اظهار با تاکید بر اینکه دستاوردهای نظام
جمهوری اسالمی برای جوانان تبیین شود،
گفت :در این صورت جوانان ما منبع انرژی
و پیشرونده خواهند بــود و پروپاگاندای
رسانههای غربی نخواهد توانست مانع رشد
و ترقی جوانان ما شود.
استاندار آذربایجان شرقی بر تقویت و هویت
بخشی جــوانــان تاکید کــرد و گفت :تمامی
مدیران دستگاههای دولتی
 ،پشتیبانی از جوانان در
عــرص ـ ههــای مختلف را
مورد توجه قرار دهند.
وی بــا اش ــاره بــه اینکه
آینده انسان در مقطع
ج ـ ــوان ـ ــی
رق ـ ـ ـ ـ ــم

م ـیخــورد ،اف ــزود :فعالیتهای جهادی در
دانشگاهها نقش بسیار مهمی در هویت
بخشی و شخصیت بخشی برای جوانان ایفا
میکند.
خـ ّـرم با اشــاره به اینکه فضا بــرای فعالیت
نهــای م ــردم نـهــاد در اس ـتــان بازتر
ســازمــا 
شود ،افــزود :ضــروری است گشایشی برای
نهــای م ــردم نهاد در
فعالیتهای ســازمــا 
حوزه جوانان ایجاد شود تا بروکراسیهای
اداری برای این سازمانها محدودیت ایجاد
نکند.
وی با بیان اینکه مهم ترین چالش امروز
جــوانــان اشـتـغــال و ازدواج اس ــت ،اظـهــار
داشــت :دولــت سیزدهم تــاش میکند با
اجرای سند تحول و ساماندهی امور جوانان،
امید آفرینی و تحول آفرینی در کشور اتفاق
تهــا و مشکالت جــوانــان،
بیفتد و اولــویـ 
بررسی و احصا شود.

ایـن شـرکت در دسـتیابی به اهداف سـال جـاری معرفی نموده
و عنـوان نمـود :امیـدوارم در سـال آینـده مشـکل کمبـود بـرق
رفـع شـود تـا بتوانیـم بـا سـرعت هـر چـه بیشـتر توسـعه کمـی و
کیفـی مجموعـه کلرپـارس را دنبـال کنیـم .بـا برنامهریزیهایـی
کـه داشـتیم موفـق شـدیم بـه بازارهـای صادراتـی جدیـد وارد
شـویم.در حـال حاضـر کشـورهایی از قبیـل بلغارسـتان و
مکزیـک بـه دنبـال عقـد قـرارداد بـا شـرکت کلرپـارس هسـتند و
اگـر پروژ ههـای افزایـش ظرفیـت مـا بـا موفقیـت بـه بهرهبـرداری
برسـد ،محصـوالت ایـن شـرکت را در بازارهـای اروپـا و آمریـکا
خواهی�د دی�د.
باباپـور ادامـه داد :در حـال حاضـر نیـز مـا بـه آمریـکا صـادرات
داریـم امـا بـه دلیـل تحریمهـای ظالمانـهای کـه علیـه کشـور مـا
وجـود دارد مجبـور بـه تغییـر اسـناد و نـام تولیدکننده هسـتید.
البتـه مصـرف کننـده بـه خوبـی میدانـد کاالیـی کـه اسـتفاده
میکنـد متعلـق بـه کـدام کشـور اسـت و ایـن نشـان دهنـده
کیفی�ت ب�االی محص�والت ماس�ت.
* شهدا ،عامل اصلی پیروزی انقالب بودند

فرممانـده سـپاه عاشـورا نیـز در ایـن مراسـم ضمـن تبر یـک
ایـام اهلل پیـروزی انقلاب اسلامی ،رشـادتهای شـهدا در
جریـان بـه ثمـر نشسـتن انقلاب را غیرقابـل توصیـف دانسـته
و اظهـار داشـت :شـهید سـپهبد سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی
نقش غیرقابل انکاری در تشـکیل سـپاه قدس و سـازماندهی
جبهه مقاومت در منطقه داشـتند .درک درسـت و دیپلماسـی
مدبرانـه ایشـان بـود کـه در یـک دیـدار سـه سـاعته ،رئیـس
جمهـور روسـیه را قانـع کـرد تـا در سـوریه بـا جبهـه مقاومـت
هم�راه ش�ود.
* اقتدار امروز کشور مثال زدنی است
سـردار اصغـر عباسـقلیزاده تـوان موشـکی ،دسـتاوردهای
نظامـی و اقتـدار ایـران اسلامی را در شـرایط فعلـی در منطقـه
مثـال زدنـی دانسـته و افـزود :امـروز مـا قـدرت اول منطقـه
هسـتیم و ایـن در شـرایطی اسـت کـه در زمـان حکومـت قاجـار
و پهلـوی مناطـق مهمـی از کشـور از قبیـل افغانسـتان ،بحریـن
و قفقـاز بـا معاهدههـای خفـت بـار از کشـور مـا جـدا شـد.
ایـن در صورتـی اسـت کـه در هشـت سـال دفـاع مقـدس بـا
رشـادتهای شـهدا و ملـت رشـید ایـران ،حتـی ذرهای از خـاک
م�ا کاس�ته نش�د.
* تقدیر از عملکرد جهادی مدیرعامل کلرپارس
وی نقـش بسـیج و مدیریـت جهـادی در بهبود تولید در کشـور
را بسـیار پـر رنـگ دانسـته و بـا تشـکر و قدردانـی از مدیرعامـل
مجموعـه کلـر پـارس گفـت :بیشـک مدیریـت جهـادی
مدیرعامـل کلرپارس باعث شـده اسـت ایـن مجموعه تولیدی
طـی چهارسـال گذشـته بـه برنـدی جهانـی تبدیـل شـود کـه بـا
بیـش از  400نفـر پرسـنل بـه بیـش از  10کشـور جهـان صـادرات
داشـته و در مباحـث فرهنگـی ،کیفیـت و کمیـت تولید و نیروی
انس�انی عملک�ردی مث�ال زدن�ی دارد.
در حاشـیه ایـن مراسـم سـردار عباسـقلیزاده از نمایشـگاه
محصـوالت فرهنگـی ،لـوازم التحریـر و نوشـت افـزار بازدیـد
نمـود .همچنیـن در ایـن مراسـم ،بسـیج کلرپـارس بـا انجـام
حـرکات رزمـی آمادگـی خـود را بـه نمایـش گذاشـتند.در پایـان
مراس�م از برخ�ی از ش�رکت کنن�دگان ب�ه تقدی�ر ب�ه عم�ل آم�د.

مدیر عامل پتروشیمی تبریز:

رپرتاژ

 ۱۳۰۰قطعه تحریمی بومی سازی شد
مدیرعامل پتروشیمی تبریز اعالم کرد :در این مجتمع هزار
و  ۳۰۰قطعه تحریمی با کمک شرکتهای دانش بنیان طراحی
و ساخته شده است که این رقم تا پایان سال به هزار و ۵۰۰
قطعه خواهد رسید.
به گزارش جامجم ،سیاوش درفشی افزود :سودآوری برای
پتروشیمی ،کاهش هزینهها ،در دسترس بودن مواد و
قطعات مورد نیاز ،درآمدزایی برای شرکتهای داخلی و دانش
بنیان ،نتیجه خودکفایی در تولید محصوالت شیمیایی جدید
و قطعات یدکی است.
وی با اشاره به تولید پلی استایلن قابل انبساط در این شرکت
گفت :این محصول قابل استفاده در بسته بندی لوازم
خانگی و ایزوالسیون است.
وی اضافه کرد :سال  ۱۳۹۹به علت ارایه نشدن مواد شیمایی
کددار  ،پتروشیمی تبریز دچار مشکل شد ،اما با اتکا به
پژوهشگران داخلی  ۲۰نوع محصول جدید شیمیایی تولید
کرد .درفشی تشریح کرد :تولید پلی استایل قابل انبساط
عالوه بر اینکه باعث جلوگیری از وقفه در تولید شد ،در  ۹ماه
امسال  ۱۲هزار و  ۱۰۰تن از این محصول نیز به بازار عرضه شد.

وی گفت :قطعات یدکی و مواد شیمیایی مورد نیاز شرکت
از خارج تامین میشد که با مشکالت زیادی مواجه بود ،اما
در سه سال اخیر توانستیم بخش قابل توجهی از آنها را با
استفاه از توانمندیهای داخلی ،بومی سازی کنیم.
وی اضافه کرد :پیش بینی میکنیم تا پایان امسال بتوانیم
یک هزار و  ۵۰۰قطعه مورد نیاز شرکت را طراحی کنیم و به
مرحله تولید برسانیم.
وی یادآوری کرد :ارزش این قطعات حدود یک میلیون یورو
برآورد میشود.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز ادامه داد :از جمله

طر حهای فعال در واحد پژوهش و توسعه فناوری شرکت
پتروشیمی تبریز ،طراحی و ساخت  ۲۰واحد کامل مونتراژیست
است که در شش ماه آینده تولید میشود.
وی افزود :از جمله این دستگاهها مجموعه ایکسترودل
 ۴۰۱و  ۴۰۲واحد تولید «ای.بی.اس» ،متشکل از  ۱۰۰قطعه و با
ظرفیت  ۲تن است؛ این محصول برای تولید گرانول در واحد
«ای.بی.اس» استفاده میشود که در صنایع مختلف کاربرد
دارد.
وی اضافه کرد :طرح ساخت واحد تولید پلی اتیلن سنگین
نیز با ظرفیت  ۳۱۰هزار تن در سال به دلیل خودداری
شرکتهای طرف قرارداد از اجرای آن به دست متخصصان
داخلی در حال اجراست.
درفشی تشریح کرد :پیش بینی میشود این واحد در سه
سال آینده به بهره برداری برسد و با افتتاح آن شاهد صرفه
جویی ارزی  ۳۰۰میلیون دالری در سال باشیم.
وی گفت :با تکمیل این طرح در سه سال آینده ظرفیت تولید
شرکت پتروشیمی تبریز  ۲برابر و پلی اتیلن تولیدی آن صادر
میشود.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان:

 ۶۰درصد اقامتگاههای بومگردی آذربایجانشرقی فعال است
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
آذربایجانشرقی گفت :در حال حاضر  ۶۰درصد اقامتگاههای
بومگردی این استان فعال است.
به گزارش جامجم ،احمد حمزه زاده روز مجموع واحدهای
مجوزدار بوم گردی در آذربایجان شرقی را  ۲۴۰مورد اعالم و
اضافه کرد :متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی
بسیاری از سفرهای گردشگری به استان ،تعداد زیادی از این
واحدها به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده اند.
وی اظهار داشت :هرچند کمبود مشتری یکی از دالیلی
اصلی و عمده غیرفعال شدن واحدهای بوم گردی
آذربایجان شرقی است ،اما در پاره ای از موارد نیز اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان به دلیل
جلوگیری از گسترش کرونا و در راستای عمل به پروتکلهای
بهداشتی مانع از فعالیت آنها شده است.
حمزه زاده ،رونق و توسعه صنعت گردشگری با فروکش
کردن ویروس کرونا طی ماههای آینده را بسیار محتمل
دانست و ادامه داد :در این زمینه از هم اکنون حوزه
گردشگری آذربایجان رقی را برای دوران پساکرونا آماده
میکنیم که استانداردسازی واحدهای بومگردی را شروع
کرده ایم و با قدرت پیش میبریم .به گفته وی بررسیها

نشان میدهد از نوروز امسال روند حضور گردشگران
در استانهای مختلف به خصوص آذربایجان شرقی و
متعاقب آن در فصل تابستان  ۱۴۰۱روند افزایشی به خود
گرفته است و آماده سازیها باید از هم اکنون در سطح
استان شروع شود .حمزه زاده از آذربایجان شرقی به عنوان
یکی از استانهای پیشقراول در توسعه صنعت گردشگری
بومگردی دانست و اضافه کرد :با توجه به توسعه این حوزه
طی سالهای اخیر و با بازگشت شرایط عادی در صنعت
گردشگری شاهد درآمدزایی این واحدها خواهیم بود.
وی بیشترین تعداد واحدهای بومگردی در آذربایجان شرقی
را متعلق به شهرستانهای اسکو ( روستای گردشگری

کندوان) ،خداآفرین ،کلیبر و ورزقان و مراغه اعالم کرد.
حمزه زاده ،استانداردسازی هتلها و اماکن اقامتی را از
جمله طر حهای مهم میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری آذربایجان شرقی برای پیک مسافرتها با آغاز
سال جدید بیان و اضافه کرد :این طرح از هفتهها قبل
شروع شده و ارزیابیهای اولیه نشان میدهد که بیشتر
این اماکن از سطح مناسب برخوردار بوده و باالترین سطح
رعایت پروتکلهای بهداشتی را دارا هستند.
وی افزایش کیفیت خدمات گردشگری روستایی با
استانداردسازی را مورد تاکید قرار داد و گفت :به دنبال
بازدید از محل اقامتگاهها و دیدار با مالکان بومگردی
استان ،توانمندیهای واحدهای اقامتی با محوریت افزایش
کیفیت خدمات بر اساس استانداردهای ابالغی وزارتخانه
متبوع و همچنین لزوم بازاریابی و تبلیغات در این اماکن
مورد بررسی قرار میگیرد .حمزه زاده افزود :با توجه به
اینکه روستای ملی «کندوان» در شهرستان اسکو یکی از
مقاصد اصلی گردشگری کشور است و همه ساله پذیرای
گردشگران داخلی و خارجی بیشماری میباشد ،لذا تقویت
زیرساختهای گردشگری و توانمندسازی واحدهای
بومگردی آن در دستور کار قرار دارد.

