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توسعه جنوب آذربایجان شرقی بدون 
4احداث فرودگاه، امکان پذیر نیست

برگ زرین دیگری از افتخارات دارو سازی زهراوی رقم خورد:

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان 
جهادکشاورزی  استان آذربایجان شرقی خبر داد:

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسالمی:

 دریافت پروانه تولید
کوتان«   »کپسول نرم روآ
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گروه های گروه های  ارتقای ایمنی تردد  ح  ارتقای ایمنی تردد  ح  طر   طر
آسیب پذیر جاده ای در جاده ای در ۴۲۴۲ روستای استان روستای استان آسیب پذیر    
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یان با آب کارگاه های ماسه  تولید آبز
شویی  در استان آذربایجان شرقی

گهی مزایده ســــراســری   آ
مرحله پنجم )نوبت دوم(

اموال و امالک تملیکی و مازاد 

بانک ملی ایران اداره امورشعب 

استان آذربایجان شرقی

Sunday - Feb  20,2022  |  6160 4 صفحه | سال بیست و دوم - شماره   |  1443 18 رجب   |  1400 1 اسفند  یکشنبه  

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان 
شرقی از پرورش ماهی در کارگاه های ماسه شویی در این استان خبر 
داد و گفت: با توجه به وجود تعداد ۱۰۰ کارگاه شن و ماسه شویی در استان، 
می توان جهت تولید انواع ماهیان به میزان ۵۰۰ تن در سال برنامه ریزی کرد.
قاسم جعفروند اظهار کــرد: امــروزه افزایش جمعیت جهانی باعث 
افــزایــش  تقاضای  جهانی بـــرای غــذا شــده اســت و ایــن مدیریت با 
تــوجــه بــه مــحــدودیــت منابع آبــی بــا نگاهی نــو بــه تــوان هــای بالقوه 
بخش آبزی پــروری در استان نسبت به  ایجاد امنیت غذایی در این 

حوزه و تولید ماهیان در سیستم های مختلف از جمله... 

 نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسالمی گفت: توسعه جنوب 
استان بدون احداث فرودگاه جدید امکان ندارد چرا که شهرهای 
جنوب استان برای مراجعه به فرودگاه باید مسیر طوالنی را طی کنند اما اگر این 
فرودگاه در نزدیکی شهر باشد، باعث جذب بیشتر سرمایه گذار نیز خواهد شد.

 ... به گزارش جام جم، حجت االسالم محمد باقری بنابی در

مدیرعامل محترم شرکت صنعتی و تولیدی کولیس 
درگذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند منان برای ایشان 

علو درجات و رحمت بی پایان و برای شما و سایر بازماندگان صبر جزیل آرزومندیم .

 مدیرعامل محترم جمعیت هالل احمر 
استان آذربایجان شرقی 

یانی  جناب آقای مهندس محمود در

جناب آقای دکتر حمید منجم

بازگشت همه بسوی اوست

پرستی و کارکنان روزنامه جام جم در استان آذربایجان شرقی سر

حاج حسین افتخاری رئیس هیات کشتی 
یز وحومه پهلوانی وزورخانه ای تبر

انتصـاب شایسـته جنابعالـی را بـه ایـن سـمت تبریـک 
سالمتی،سـعادت  متعـال  خداونـد  واز  نمـوده  عـرض 

وتوفیـق خدمـت مسـالت مـی نمایـم.

عملیات اجرایی ساخت »مسجد بزرگ و مجموعه 
سرمایه  و  نمازگزار   ۴۰۰۰ ظرفیت  با  تبریز«  فرهنگی 
گذاری خیر نیک اندیش تبریزی در کمربندی میانی 

تبریز آغاز شد.
محمدعلی  سید  االســـالم  حجت  گفته   اســاس  بــر 
دارای  ایــن مجموعه  تبریز،  امــام جمعه  آل هــاشــم، 
آن،  از  بــهــره بــرداری  با  بــوده و  کــاربــری هــای مختلفی 

بخشی از مشکل ترافیکی شهر، حل خواهد شد.
حاج احد عظیم زاده، خیر اندیش و سرمایه گذار این 
مجموعه عظیم نیز اظهار کرد: این مجموعه عظیم 
مسجد و فرهنگی شاید برای نخستین بار است در 

کشور اجرایی می شود که زمین آن دارای مساحت 
مترمربع  ــزار  ه  ۲۶ کلی  زبربنای  و  مترمربع  ــزار  ه  ۱۵

است.
دارای  مسجد  ایــن  ــان  آقــای شبستان  ــزود:  ــ اف وی 

نیز ۱۵۰۰ نفر  بانوان  ظرفیت ۲۵۰۰ نفری و شبستان 
است.

وی ادامه داد: پارکینگ سه طبقه با ظرفیت حدود 
نفر،   ۲۵۰۰ ظرفیت  با  غــذاخــوری  سالن  خــودرو،   ۱۰۰۰
جمله  از   ... و  خدماتی  و  اداری  مجموعه  کتابخانه، 

کاربری های مختلف این مجموعه است.
عظیم زاده با بیان این که در ساخت این مجموعه، 
گــفــت: تمامی  نــمــی شــود،  ــافــت  کسی دری از  ریــالــی 
سرمایه گذاری ساخت این مجموعه و صفر تا ۱۰۰ آن 
را بنده با هزینه ۲۱۰ میلیارد تومان تقبل کرده و آن را 

در حق پسرم و پدر و مادرم نظر می کنم.

امام جمعه تبریز خبر داد:

 » آغاز عملیات اجرایی ساخت »مسجد بزرگ و مجموعه فرهنگی تبریز
نوبت اول

آذربایجان شرقی در نظر دارد فراخوان خرید تجهیزات سامانه  بانک ملی استان 
نظارت تصویری به شماره سیستمی  2000001325000001 را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.
بازگشایی  تا  فراخوان  اسناد  تحویل  و  دریافت  از  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه 
آدرس  به  دولت)ستاد(  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  پاکت ها 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
نسبت  سامانه،  در  عضویت  عدم  صورت  در  فراخوان  در  شرکت  متقاضیان 
کلیه  برای  خط(  بر  صورت  الکترونیکی)به  امضای  گواهی  دریافت  و  نام  ثبت  به 

صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی: 

 تاریخ انتشار فراخوان:  1400/12/02 
 مهلت دریافت اسناد فراخوان : 1400/12/05 

 مهلت ارسال پیشنهادات : 1400/12/14 
 زمان بازگشایی پاکت ها : 1400/12/15 

 930/000/000 / نامه  ضمانت  کار :  ع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع   نو
ریال ) نهصد سی میلیون ریال (

اطالعات تماس و آدرس دستگاه : تبریز – میدان شهدا - بانک ملی ایران اداره 
امور شعب استان آذربایجان شرقی   041-35234089     - 041-35231362  

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
ید تجهیزات سامانه نظارت تصویری خر

ثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی:  مدیرکل بنیاد حفظ آ
19 اثر برتر در جشنواره ملی فعاالن فضای مجازی دفاع مقدس تجلیل می شوند



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر  استان آذربایجان شرقی یکشنبه      1 اسفند    1400   شماره 26160
یکشنبه      1 اسفند    1400   شماره 36160ضمیمه رایگان روزنامه د  ر  استان آذربایجان شرقی

گهــی مزایده ســــراســــری مرحلــه پنجم )نوبت دوم( گهــی مزایده ســــراســــری مرحلــه پنجم )نوبت دوم( 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
از طریق سامانه  را  اموال مازاد خود  از  ، تعدادی  بانک ملی ایران در نظر دارد 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بر مبنای قیمت پایه مزایده ، با وضعیت 
. متقاضیان می  برساند  به فروش   ، اقساط  و  نقد   / نقد  به صورت  و  موجود 
توانند برای کسب اطالعات بیشتر از ساعت 8 صبح روز دوشنبه 1400/11/25 
 WWW.setadiran.ir : به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
مزایده - مزایده دستگاه اجرایی - مزایده گر - )مزایده شماره  1400/5  اموال غیر 
منقول( مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن های35231362 -041-35234089   
تماس حاصل نمایند . ارائـه پیشنهاد و شرکت در مزایده صرفـا از طریق سامانه 
خ  تدارکـات الکترونیکی دولت و حداکثر تـا ساعت  19 بعدالظهر روز شنبه مور
07/ 1400/12 امکـان پذیر بوده و تـاریخ بازگشـائی پاکت هـای الکتـرونیکی ساعت  

خ  08/ 1400/12 خواهد بود .  10 صبح روز یکشنبه  مور
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 
خ 1386/10/30 بر اساس قوانین و مقررات  به شماره 175043/ت436 ه..... مور
قیمت  باالترین  به  را  خود  به  متعلق  اموال   ، مزایده  طریق  از  حاکم  جاری 

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

WWW.setadiran.ir و انتخاب اموال مورد نظر ؛ جهت شرکت  الکترونیکی 
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 
با شماره تلفن     الکترونیکی دولت  کارشناسان سامانه تدارکات  با  این زمینه 

35231362-041   تماس حاصل نمایند . 
که  پایه مزایده است  قیمت    %5 سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده معادل  2

متقاضیان می بایست وجه مود نظر را به حساب سیبا شماره 0110317323009 
آذربایجان شرقی واریز و  به نام  )کارپردازی بانک ملی اداره امورشعب استان 

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 

 1337/10/02 مصوب  کشوری  و  دولتی  معامالت  در  کارمندان  و  مجلس 
هیچگونه محدودیت قانونی جهت شرکت در مزایده ندارد . 
4 متقاضی شرکت در مزایده نباید ممنوع المعامله باشد . 

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

تامین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13 مجلس شورای اسالمی و آئین نامه 
، بدینوسیله متقاضی  آن  از  بعد  و اصالحات  آن  اجرایی  و دستورالعمل های 
خرید متعهد می شود ، ضمن رعایت مواد قوانین یاد شده و مقررات مربوطه : 
5-1 - از هرگونه اقدامی که منجر به پولشوئی و تامین مالی تروریسم گردد ، 
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 ...
 ، معامله  انجام  مدت  طول  در  است  مکلف  خرید  متقاضیان   / متقاضی   6

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 
)به تشخیص  اقدام و همکاری الزم  نماید در صورت عدم  اعمال  را  تروریسم 
بانک( در این زمینه در هر مرحله از معامله ، کلیه وجوه واریزی به نفع بانک 

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

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

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

با اجازه بانک مرکزی  اعتباری صرفا  تابعه سایر موسسات  یا شرکتهای  بانک 
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 . 
9 متقاضی خرید اقرار و تایید می نماید که از اموال موضوع مزایده بازدید به 

آورده و از جمیع اسناد ، مشخصات ، سوابق موجود ، وضعیت فعلی ،  عمل 
و  اموال  بودن  سنددار  غیر  یـا  سنددار  وضعیت   ، آن  کیفیـات  و  خصوصیـات 
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 . 
 / کارشناس  ارزیابی  گزارش  از  ج  مستخر مزایده  در  شده  ارائه  اطالعات    10

را بر این  کارشناسان رسمی دادگستری می باشد و بانک اموال مورد مزایده 
اساس و با وضع موجود عرضه می نماید . بدیهی است هیچگونه مسئولیتی 
این  به  علم  با  خریدار  و  بود  نخواهد  بانک  متوجه  آینده  در  خصوص  این  در 
موضوع هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی نسبت به بانک را از خود سلب و ساقط 

می نماید . 
11 بانک 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 .
ضوابط  و  مقررات  کلیه  قبول  منزله  به  پیشنهاد  ارائه  و  مزایده  در  شرکت   12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 . 
19 قیمت پیشنهادی از سوی متقاضی / متقاضیان نباید از قیمت پایه کمتر ، 

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

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

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

، اپلیکیشن های تلفن  دورنگار ، پست الکترونیکی ، پیامک به تلفن همراه 
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 
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 . 
23 پس از تعیین برنده مزایده ، امکان تغییر در شرایط مزایده وجود نخواهد 

)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 . 
دفترخانه  در  منحصرا  معامله  مورد  رسمی  انتقال  به  مربوط  تشریفات    24

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 

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی  ارائه پیشنهاد   " تعیین شده به منظور 
و  انصراف  خود  پیشنهاد  از  کتبی  صورت  به   ، مزایده  در  )ستاد("  دولت 
در  وی  شرکت  صورت  این  در   . بنماید  را  تودیعی  سپرده  استرداد  درخواست 
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 
داشت مگر آنکه اسناد مثبته نظیر حکم / دستور / قرار از مراجع قضایی در 

حداکثر  متقاضی(  فوت  صورت  )در  وراثت  انحصار  گواهی  یا  و  حجر  خصوص 
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(  از طریق سامانه ستاد خریداری می  های شرایط شرکت در مزایده )که 
خ مورد نظر بر اساس جدول ذیل نمایند .  صراحتا اشاره به مدت و سود نر

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

امالک  از  تصرف  رفع  و  تخلیه  منظور  به  الزم  اقدامات  کلیه  انجام  و  داشت 
ح دعاوی در محاکم قضایی و هزینه های مرتبط با آن به  متصرفدار از جمله طر
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 . 
آن جهت  31 در فروش نقدی اخذ کلیه مفاصـا حسابهـای الزم و هزینه هـای 

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 
حسابهای  مفاصا  شامل  ملک  های  هزینه  لکن   . نماید  ارائه  دفترخانه  به  و 
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 . 
به  و  است  مختار   33 یا   32 مواد  از  یک  هر  اجرای   / اعمال  در  بانک   : توجه 

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

خرید مکلف به پرداخت وجه التزام )سه ریال به ازای هر سه هزار ریال در هر 
( می باشند در صورت عدم پرداخت دو قسط از اقساط در مهلت معین  روز
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" 

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

وثیقه ملک شهری ، سهل البیع ، مفروز و ششدانگ اقدام خواهد نمود . 
تهیه  به  مربوط  های  هزینه  پیشه  و  کسب  حق  و  سرقفلی  مزایده  در   37

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 . 
با  امالک   / اموال  خرید  متقاضیان   / متقاضی  درخواست  صورت  در   : تبصره 
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 . 
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 نقدی ثمن معامله مکلف به ارائه وثایق غیر منقول ارزنده ، شهری ، 

مفروز 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 . 
43 در صورتیـکه مبالغ پیشنهادی متقاضیان خرید ، یکسان باشد ، اولویت 

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 .

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

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

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 
که  را  مزایده  در  شرکت  تودیعی  سپرده   ، مزایده  شرایط  برگ  در  ج  مندر ح  شر
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 
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 . 
* 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 

پرونده
کد 

شعبه ف
دی

ر

اعیان عرصه

طبقه 11 شمالی - دارای انباری و پارکینگ خالی 32055فرعی از یک اصلی 98,300,000,000 284 قدرالسهم مسکونی ج شریعتی  تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان بر

ن
هرا

ر ت
ایا

ش
 خ

به
شع

1

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 2

طبقه 2 شمالی-  دارای انباری و پارکینگ خالی 32043فرعی از یک اصلی 82,600,000,000 284 قدرالسهم مسکونی ج شریعتی  تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان بر 3

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 4

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 5

خالی 2294 فرعی از 2 اصلی 126,622,800,000 424 446 تجاری و انباری-تجاری تبریز خیابان فلسطین شعبه سابق بانک ملی فلسطین 6

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 7

متصرف دارد قطعه 6/2-1 131,000,000,000 1410.00 5010.00 صنعتی)تولیدی( ،شهرك سرمایه گذاری خارجی قطعه  1-6/2 آذربایجان شرقی،تبریز 9444000001 4501 8

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

متصرف دارد
 211 فرعی از 28 فرعی از 523 

اصلی و غیره 52,220,000,000 1108.00 3100 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،سراب،شهرك سراب خیابان صنعت میدان صنعت خ سبالن 5 9044000016 4501 9

متصرف دارد
388فرعی تفکیکی ازپالك

 376 فرعی از2 اصلی
18,274,000,000 871 1230 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،تبریز جاده صوفیان شهرك سرمایه گذاری خارجی 9544000059 4501 10

پانزده سهم مشاع از نود و شش سهم عرصه و اعیان متصرف دارد 5534/1 3,543,750,000 115 168 مسکونی ، - خیابان طالقانی - کوچه نقافی - روبروی سلمان بقال - پالك 96 آذربایجان شرقی،تبریز 9944000125 4564 11

متصرف دارد
قطعات 80012و80013 شهرک صنعتی 

بیلوردی  96,610,760,000 2232 5240 صنعتی)تولیدی(
- شهرك صنعتی بیلوردی-بلوار اصلی -خیابان  آذربایجان شرقی،هریس- جاده تبریز به اهر

9844000110 صنعت 8- تقاطع صنعت 16 -قطعات 80012 و 80013 -  شرکت نگین صفا 4574 12

متصرف دارد
قرارداد شماره 11/17031 مورخ 89/08/22 و 

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

23,164,500,000 504.00 2625 صنعتی)تولیدی(
 آذربایجان شرقی،هریس،آذربایجان شرقی شهرك صنعتی بیلوردی خ 24 متری 

پایین تر از بازیافت الیاف قطعه 200013
9644000075 4574 13

متصرف دارد 11/25820 29,000,000,000 500.00 2076.87 صنعتی)تولیدی( -شهرك صنعتی بیلوردی-قطعه 30003  آذربایجان شرقی،هریس،کیلومتر 60 جاده تبریز - اهر 9644000076 4574 14

متصرف دارد 5/861 44,545,160,000 1202.00 3125.72 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،ی تبریز - جاده اهر -  شهرك صنعتی بیلوردی - انتهای خیابان صنعت 2 - قطعه 210011 9944000123 4579 15

متصرف دارد 161/2188 2,563,000,000 102.00 115.00 مسکونی آذربایجان شرقی،هشترود خیابان شهید قدوسی کوچه بهار کوچه شرقی پارك - اول فرعی غربی 9044000046 4621 16

متصرف دارد 161/1726 8,532,000,000 230.00 264.75 مسکونی آذربایجان شرقی،هشترود خیابان شهید رجائی روبروی مسجد ولیعصر 9044000045 4621 17

متصرف دارد 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 18

تخلیه 137/27 6,283,500,000 504.00 2080.00 صنعتی)تولیدی(
 آذربایجان شرقی،هشترود شهرك چپینی قطعه 12 از پالك 3 فرعی از سنگ

- شرکت سبز پز 9244000042 137 اصلی  واقع در بخش 48 تبریز 4621 19

به همراه بخشی از ماشین آالت متصرف دارد 135/425 25/070/000/000 1212.00 3893.40 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،هشترود،شهرك صنعتی پروفسور هشترودی خیابان اصلی ضلع شرقی سیلو. 9744000093 4621 20

تخلیه 2/1749 76,151,950,000 1138.00 5940.00 سایر آذربایجان شرقی،آذرشهر،جاده گوگان آذرشهر روبروی روستای فیروز ساالر پایانه مسافربری گوگان 9144000039 4638 21

شصت ممیز چهارده صدم سهم مشاع از نودو شش سهم متصرف دارد 174/59 657/781/250 0.00 496/75 مسکونی آذربایجان شرقی،سراب -روستای انگیز -منزل مسکونی آقای عمران بلوری - پالك 59/174           0044000134 4671 22

 بیست و چهار ممیز دوازده صدم مشاع از نودو شش
متصرف دارد سهم عرصه و اعیان 27/179 523/956/750 90.00 189/54 مسکونی آذربایجان شرقی،سراب،روستای اغمیون منزل مسکونی آقای مختار صمد خانی پالك 179/27           0044000135 4671 23

هجده ممیز بیست و یک سهم مشاع از نودو شش سهم   متصرف دارد 3451/383 27,296,031,250 2887.00 2626.83 سایر آذربایجان شرقی،سراب،چهارصد دستگاه خیابان امام جنب سینما - مدرسه غیر انتفاعی  کاوش 44000137 4671 24

با ماشین آالت در محل خالی  261.24 131,838,503,000 1933.00 57000.00 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،سراب،مهربان  قریه شاه بالغی کارخانه گچ 9744000091 4673 25

پنج و نیم دانگ مشاع از ششدانگ متصرف دارد  2659فرعی از 127 اصلی مفروز و 
مجزی  از 1382 قطعه 8 2,750,000,000 85 قدر السهم مسکونی اهر شهرک شیخ شهاب الدین-سمت جنوب شرقی پارک آتاالر ساختمان گلسار -طبقه چهارم شرقی  9744000104 4691 26

متصرف دارد 36/1/2 43,600,000,000 1151.40 3010.00 صنعتی)تولیدی( -  بلوك 1/36 - قطعه 2 ،کیلومتر 2 جاده اهر به تبریز - شهرك صنعتی اهر آذربایجان شرقی،اهر 9744000097 4691 27

متصرف دارد 779/1 12,390,000,000 1013.65 475.00 مسکونی آذربایجان شرقی،اهر -راسته مسجد سفید - انتهای کوچه اعرجی  9944000130 4692 28

متصرف دارد 24/314 2,200,000,000 112.50 148.19 مسکونی ،خیابان امام راسته بازار  آذربایجان شرقی،کلیبر 44000136 4715 29

متصرف دارد 160/36 4,110,000,000 107.10 541.80 مسکونی -خداآفرین-روستای محمودآباد قلی بیگلو ) بگلو (  آذربایجان شرقی،کلیبر 9944000127 4715 30

متصرف دارد 160/102 2,502,000,000 51.00 429.00 مسکونی آذربایجان شرقی، خداآفرین - روستای محمود آباد قلی بیگلو ) بگلو (  9944000128 4715 31

متصرف دارد 11-75618/200 38,760,000,000 951.00 1500.00 صنعتی)تولیدی( - بلوار صنعت4- -ابتدای جاده شند آباد- شهرك صنعتی شبستر  آذربایجان شرقی،شبستر
9744000107 بلوار والیت- خ صنعت یك - قطعه 59  4731 32

متصرف دارد 11/11332 150,636,260,000 3939 14086.71 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،شبستر - شهرك صنعتی شبستر -قطعات 189 الی 193 9744000092 4731 33

متصرف دارد 11/64224/2 71,630,000,000 1316 4500.00 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،شبستر -شهرك صنعتی شند اباد- قطعات 56 و 55 ، 54  9544000053 4731 34

متصرف دارد 2333/7 8,400,000,000 180.00 287.50 مسکونی
 آذربایجان شرقی،میانه، خیابان شهید بهشتی -جنب مسجد امام حسن -

کوچه  شهید کاظم خانی-اولین بن بست سمت چپ  9744000102 4817 35

متصرف دارد 1/1913 14,300,000,000 365 700.00 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،مرند، شهرك صنعتی مرند - خیابان سوم-سمت چپ-قطعه62  9344000027 5011 36

متصرف دارد 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 37

متصرف دارد 28/673 1,100,000,000 80.00 832.43 مسکونی آذربایجان شرقی،مرند،روستای گله بان - منزل مسکونی آقای جواد قوجا زاده پالك 673/28 9644000079 5022 38

سه و نیم دانگ از شش دانگ مشاع متصرف دارد 162/3245 14,875,000,000 246 200 مسکونی آذربایجان شرقی،مرند،خیابان شهید باکری روبروی اداره دارایی 10 متری باکری 4 پالك 55 9644000118 5022 39

متصرف دارد 8/3787 2,600,000,000 85.32 0.00 مسکونی آذربایجان شرقی،بناب، شهرك ولیعصر ) ساری داغ ( - ساختمان های مهرآباد - بلوك سه - طبقه دوم غربی -  واحد 29 9944000129 5041 40

متصرف دارد 32/602 2,575,000,000 70.00 195.95 مسکونی آذربایجان شرقی،بناب، روستای آلقو-  خیابان شهید رجایی کوچه نویدی -منزل مسکونی آقای قربان رضازاده آلقو 9844000121 5046 41

متصرف دارد 203/53 65,552,085,000 1870 2887.00 صنعتی)تولیدی( آذربایجان شرقی،ملکان، ناحیه صنعتی تپه اسماعیل قطعه 44 9644000078 5285 42

ششدانگ متصرف دارد 24.323 13,854,000,000 210 246 مسکونی کلیبر محله یعثوبی  43

)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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صاحب امتیاز :           
 سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

 سرپرست استان آذربایجان شرقی :        وحیده حاجی محمد یاری

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

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان آذربایجان شرقی

اى دوست، به عشق تو دچاریم، همه    
خ تو داغداریم، همه در یاد ُر

گـــــر دور كنــــی یـــــــا بپذیرى ما را      
در كوى غم تو پایداریم، همه

یکشنبه      1 اسفند    1400   شماره 6160

امام خمینی )ره(

کفت:  شرقی  آذربایجان  منتا  مدیر 
و  تحقیق  واحد  راه اندازی  صورت  در 
توسعه در صنایع استان زمینه تولید 
ارزش  و  بنیان  دانش  محصوالت 
افزوده در استان وکشور فراهم خواهد 

شد.
خالقی،  رسول  جام جم  گزارش  به 
مدیرمرکز نوآوری تعاون در استان  با 
انتقاد از عدم آشنایی مدیران صنعتی 
در بخش دولتی و خصوصی با مقوله 
دانش بنیان گفت: این عدم آشنایی 
معضلی برای استان شده و از اقتصاد 

دانش بنیان بی بهره ایم.
نفر برگزیده جشنواره های ملی دانش 
بنیان  تصریح کرد: در گام نخست باید 
بدانیم محصول دانش بنیان چیست 
تولیدی،  واحد  در  می تواند  چگونه  و 
توسعه پیدا کرده و چه منافعی خواهد 
داشت. وی گفت: در صورت راه اندازی 
واحد قوی تحقیق و توسعه در صنایع 
استان زمینه تولید محصوالت دانش 

بنیان و ارزش افزوده در استان وکشور 
فراهم خواهد شد.  خالقی، عنوان کرد: 
جمهوری  ریاست  آوری  فن  معاونت 
لیستی از محصوالت و کاالهای دانش 
این  شناخت  با  که  کرده  تهیه  بنیان 
دانش  کاالهای  تولید  و  فهرست 
بنیان می توانیم از معافیت ها و منافع 

مختلف استفاده کنیم.
* گفتمان زیست بوم نوآوری وفناوری 

نیازمندتبیین
آذربایجان  تعاون  نوآوری  مدیرمرکز 
شرقی گفت: درصورتی که جموعه های 

دانش  فعاالن  و  واقتصادی  صنعتی 
بوم  زیست  در  خود  جایگاه  بنیان 
نوآوری وفناوری را بدانند خیلی سریعتر  
را  بنیان  دانش  محصوالت  میتوانیم 
کنیم.  تولید  استانی  و  ملی  سطح  در 
مسیر  این که  بیان  با  خالقی  رسول 
تا  وفناورانه  بنیان  دانش  ایده  طرح 
تجاری سازی و تولید انبوه آن محصول 
نیازمند تعریف جایگاه هریک از عوامل 
گفت:  است،  فرایند  این  در  دخیل 
نام زیست  به  این مجموعه در مدلی 
که  بوم نوآوری وفناوری تعریف شده  

دانش  شرکت های  و  ملی  سطح  در 
هدف  و  است  جدید  گفتمانی  بنیان 
نقش  عوامل  از  هریک  تا  است  این 
و  انبوه  تولید  تا  ایده  طرح  در  خودرا 
دانش  مشاور  بدانند.  سازی  تجاری 
اظهار  ملی  معتبر  شرکتهای  بنیان 
نقش  که  صنعتی  مجموعه های  کرد: 
که  واحدهایی  تا  دارند  را  نمونه سازی 
نقش انبوه سازی و تجاری سازی این 
محصوالت را دارند به همراه صاحبان 
و  خود  جایگاه  باید  فناورانه  ایده های 
بدانند  را  بخش ها  دیگر  از  انتظارات 
شود.خالقی  طی  درستی  مسیر  تا 
این  در  مختلفی  کرد:ظرفیتهای  بیان 
صندوق های  جمله  از  بوم  زیست 
پژوهش و فناوری  و صندوق فناوری 
و نوآوری وجود دارد و معاونت فناوری 
لیدری  با  جمهوری  ریاست  نوآوری  و 
توانسته  بنیان  دانش  مجموعه های 
حمایت موثری از تحقق این ظرفیت ها 

ایجاد کند.

مدیرمركز نوآوری در استان خبر داد: 
ضرورت راه اندازی واحدهای تحقیق وتوسعه در صنایع 

خبر

ــون  ــ ــ آزم در  ــب  ــ ــلـ ــ داوطـ  1600
كارشناسان رسمی دادگستری 
آذربایجان شرقی شركت كردند

شرکت  با  دادگستری  رسمی  کارشناسان  آزمون 
تبریز  در  کشور  سراسر  با  همزمان  داوطلب   ۱۶۰۰

برگزار شد.
بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  با  آزمون  این 
در ۲حوزه امتحانی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه 

علمی - کاربردی ماشین سازی تبریز برگزار شد.
آذربایجان شرقی شرکت  آزمون ۱۶۰۰ نفر از  در این 

کرده بودند که ۱۹۰ نفر از داوطلبان زن بودند.
داوطلبان بعد از قبولی در این آزمون برای مصاحبه 

دعوت می شوند.

مجلس  در  بــنــاب  ــــردم  م نــمــایــنــده 
شورای اسالمی:

ــه جـــنـــوب آذربـــایـــجـــان  ــع ــوس ت
فرودگاه،  احــداث  بدون  شرقی 

امکان پذیر نیست

اسالمی  شورای  مجلس  در  بناب  مردم  نماینده   
گفت: توسعه جنوب استان بدون احداث فرودگاه 
جدید امکان ندارد چرا که شهرهای جنوب استان 
برای مراجعه به فرودگاه باید مسیر طوالنی را طی 
باشد،  نزدیکی شهر  در  این فرودگاه  اگر  اما  کنند 

باعث جذب بیشتر سرمایه گذار نیز خواهد شد.
باقری  محمد  االسالم  حجت  جام جم،  گزارش  به 
سابق  فرماندار  معارفه  و  تکریم  مراسم  در  بنابی 
به  اشاره  با  بناب،  فرمانداری  جدید  سرپرست  و 
این که »رضا لعلی« اولین فرماندار بومی شهرستان 
بعد از تاسیس فرمانداری بناب است، اظهار کرد: 
برای یک مسئولیت  گزینه بومی  انتخاب  همواره  
بومی  گزینه  که  چرا  بوده  موفقیت آمیز  بسیار 
و  آشنایی  منطقه   رسوم  و  آداب  و  مشکالت  به 

دلسوزی بیشتری دارد.
تقدیر  بناب  سابق  فرماندار  فتحی  زحمات  از  وی 
ماه   ۱۸ این  در  سابق  فرماندار  افزود:  و  کرد 
با  و  کشید  زیادی  زحمات  شهرستان  این  برای 
مساعدت های او پروژه های عمرانی و درمانی زیادی 

در بناب کلنگ زنی شده و به بهره برداری رسید.
بناب  فرمانداری   ۱۳۶۷ سال  در  کرد:  تاکید  باقری 
تاسیس شد که در آن زمان صنایع کمی در بناب 
فعالیت داشت و امروز پس از گذشت ۳۴ سال 
شهرستان بناب از نظر تولید، صادرات، دانشگاه، 
قابل توجهی  پیشرفت  علمیه  حوزه  و  کشاورزی 
داشته است و عامل اصلی پیشرفت و موفقیت، 
وحدت، انسجام و همدلی مسئوالن و مردم بوده 

است. 

حمل  و  راهداری  کل  اداره  ترافیک  و  ایمنی  اداره  رئیس 
جاری  سال  در  گفت:  آذربایجان شرقی  جاده ای  نقل  و 
ح های ارتقای ایمنی تردد گروه های آسیب پذیر جاده ای  طر

در ۴۲ روستای استان اجرا شد.
ح ها  طر این  افزود:  رضایی  اهلل  روح  جام جم،  گزارش  به 
شامل ارتقای ایمنی عابرین پیاده، موتورسیکلت سواران، 
وانت بارها، ادوات کشاورزی و سرنشینان وسایل نقلیه 

به صورت آموزش های تخصصی بوده است.
رعایت  با  ایمنی  نکات  ح ها  طر این  در  داشت:  اظهار  وی 
 ، آذرشهر شهرستان های  در  بهداشتی  دستورالعمل های 
ورزقان  هوراند،  مرند،  ملکان،  اسکو،   ، تبریز مراغه،  بناب، 

و میانه برای بیش از ۲ هزار نفر ارائه شد.
و  راهداری و حمل  کل  اداره  ترافیک  و  ایمنی  اداره  رئیس 
شامل  دوره ها  گفت: این  شرقی  آذربایجان  جاده ای  نقل 
تدریس و توزیع بروشورهای نکات ایمنی تردد و توزیع ۶۰۰ 
، ۱۰۰ مثلث خطر خودرو، توزیع یک  کاله ایمنی موتورسوار
هزار شبرنگ موتورسیکلت و توزیع یک هزار و ۱۰۰شبرنگ 

وانت بار و ادوات کشاورزی است.
نیز  استان  شهرستان  هشت  در  داد:  ادامه  رضایی، 
آموزان  دانش  برای  تردد  ایمنی  نکات  مجازی  آموزش 
بارگذاری  با  شاد  سامانه  بستر  در  استان  مدارس 
محتواهای آموزشی انجام شد تا آنان با نکات ایمنی تردد 

بیشتر آشنا شوند.
آموزشی  با مضامین  ح نقاشی  کرد: اجرای طر یادآوری  وی 
در  راهها  حاشیه  مدارس  دیوارهای  روی  تردد  ایمنی 
ملکان  چاراویماق،  میانه،  شهرستان های  مدرسه   ۲۸
جاری سال  در  اداره  این  اقدامات  دیگر  از  نیز  هوراند   و 

 است.
و  راهداری و حمل  کل  اداره  ترافیک  و  ایمنی  اداره  رئیس 
جلسه   ۶ همچنین  جاری  سال  در  افزود:  جاده ای  نقل 
استان  نقل  و  حمل  ایمنی  اجرایی  مدیریت  کمیسیون 
ایمنی حمل و نقل  کالن  با ۳۲ مصوبه درباره موضوعات 

استان برگزار شده است.

ح  ارتقای ایمنی تردد گروه های آسیب پذیر جاده ای در 42 روستای استان طر

سازمان  آبزیان  امور  و  شیالت  مدیر 
از  شرقی  آذربایجان  استان  جهادکشاورزی 
در  ماسه شویی  کارگاه های  در  ماهی  پرورش 
با توجه به وجود  گفت:  این استان خبر داد و 
تعداد ۱۰۰ کارگاه شن و ماسه شویی در استان، 
میزان  به  ماهیان  انواع  تولید  جهت  می توان 

۵۰۰ تن در سال برنامه ریزی کرد.
افزایش  امروزه  کرد:  اظهار  جعفروند  قاسم 
تقاضای   افزایش   باعث  جهانی  جمعیت 
با  برای غذا شده است و این مدیریت  جهانی 
به  نو  نگاهی  با  آبی  منابع  محدودیت  به  توجه 
استان  در  پروری  آبزی  بخش  بالقوه  توان های 
حوزه  این  در  غذایی  امنیت  ایجاد  به   نسبت 
از  مختلف  سیستم های  در  ماهیان  تولید  و 
کرده  اقدام  شویی  ماسه  کارگاه های  جمله 
است . وی افزود: پرورش ماهی در کارگاه های 
شن و ماسه شویی با توجه به امکانات بالقوه 
و  استخرها  و  مخازن  وجود  جمله  از  موجود 
تولید  باعث  کمی  و  کیفی  نظر  از   مناسب  آب 
ماهی با هزینه کم و استفاده دو منظوره از آب 
شیالت  مدیر  می شود.  کارگاه ها  این  مصرفی 

استان  جهادکشاورزی  سازمان  آبزیان  امور  و 
آب  ابتدا  ماهی  پرورش  صورت  در  داد:  ادامه 
پرورش  استخر  چندین  از  ترتیب  به  مصرفی 
از  خروجی  آب  سپس  می کند  عبور  بتنی  ماهی 
استخرها جهت ماسه شویی استفاده می شود 
و در نهایت به استخرهای ترسیب می رسد که 
با فیلتراسیون و رسوب گیری دوباره به چرخه 
مصرف برمی گردد. وی ادامه داد: تلفیق مصرف 
آب هم در پرورش ماهی و هم در ماسه شویی 
مصرف  بر  عالوه  که  است  مناسبی  راهکار 
بهینه آب باعث افزایش تولید آبزیان می شود. 
اهداف  به  کمک  با  ح  طر این  افزود:  جعفروند 
درآمد  ایجاد  همچنین  و  شیالت  ای  توسعه 
ترویج  باعث  کارگاه ها  صاحبان  برای  اضافی  
منطقه  در  مصرفی  آبزی  و  پروری  آبزی  فرهنگ 

می شود. 
آب  کیفیت  تعیین  لحاظ  با  داد:  ادامه  وی 
مصرفی و با تخمین وجود تعداد ۱۰۰ کارگاه شن 
شرقی،  آذربایجان  استان  در  شویی  ماسه  و 
می توان جهت تولید انواع ماهیان به میزان ۵۰۰ 

تن برنامه ریزی کرد.

 تولید آبزیان با آب كارگاه های ماسه شویی
 در استان آذربایجان شرقی

رئیس سازمان صنعت و معدن آذربایجان شرقی 
 ۷۰۰ اخراج  بر  مبنی  خبری  انتشار  به  واکنش  در 
مجازی،  فضای  در  تبریز  موتوژن  کارخانه  کارگر 
از این واحد صنعتی اخراج  کارگری  اعالم کرد هیچ 

نشده است.
این  تشریح  در  پرنیان  صابر  جام جم،  گزارش  به 
اخراج  خبر  انتشار  محض  به  گفت:  موضوع 
در  موتوژن  شرکت  زحمتکش  و  عزیز  کارگر   ۷۰۰
از طریق مراجع ذی  را  رسانه ها، بالفاصله موضوع 

ربط و متولیان امر پیگیری کردیم.
گرفته،  انجام  پیگیری های  اساس  بر  افزود:  وی 
هیچ کارگری از این شرکت اخراج نشده و موضوع 

انتشار یافته یک سوءبرداشت بوده است.
وی ادامه داد: مدت قرارداد این کارگران تا بهمن 
این قرارداد  گذشته، مدت  که طبق سنوات  بوده 
طرف  پیمانکار  اساس،  این  بر  می شود؛  تمدید 
قرارداد شرکت، در نامه ای به کارگران اعالم می کند 
نامه  این  اما  کنند  مراجعه  شرکت  به  کارگران  که 
شده عنوان  کارگران  اخراجی  اعالم  برخی  نظر   در 

 است.
موتوژن  شرکت  کارگران  کرد:  خاطرنشان  پرنیان 
صنفی،  مسائل  بلکه  نشده اند،  اخراج  تنها  نه 
روزهای  در  درخواست هایشان  سایر  و  معیشتی 
گذشته توسط متولیان امر با قدرت پیگیری شده 

است. 
به هیچ وجه  نیز  کارگران عزیز  ادامه داد: خود  وی 
واحد  این  تولید  به  خدشه ای  نمی دهند  اجازه 

پرافتخار صنعتی کشور وارد شود.
 امروز اگر محصوالت شرکت موتوژن، زبانزد ایران 
و کشورهای اطراف است، مرهون زحمات کارگران 

عزیز و متخصصان امر است.

وی با بیان این که قطعا روز به روز کیفیت و تنوع 
می یابد،  افزایش  صنعتی  واحد  این  محصوالت 
همدلی  و  یکدلی  همبستگی،  با  کرد:  اظهار 
مجموعه  این  متخصص(  و  کارگر   ( کار  نیروهای 
و  با دقت  نیز  ما  و  روز می درخشد  به  روز  صنعتی 

جدیت در کنار تولید و کارگران هستیم.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
از رسانه های استان در  با تقدیر  آذربایجان شرقی 
و  اجتماعی  مسائل  به  نسبت  حساسیت  ایجاد 
مفهوم   ، یکدیگر همبستگی  با  گفت:  اقتصادی، 
شعار سال را در تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها 
محقق خواهیم کرد و به عنوان استانی پیشرو در 
حوزه اقتصاد و صنعت در کشور و منطقه خواهیم 

درخشید.
شرکت موتـــــــوژن که در منطقه صنعتی غرب تبریز 
تولیدکننده  بزرگترین  عنوان  به  است  شده  واقع 
الکتروموتورهای صنعتی در ایـران به شمار می رود 
که تا ۱۵ سال قبل بیش از هزار نفر در آن مشغول 

به کار بودند.
زمینه  در  پیشتاز  شرکت  یک  عنوان  به  موتوژن، 
 AC الکتروموتورهای  الکتریکی و  تولید موتورهای 

تکفاز و سه فاز فعالیت دارد.

رئیس سازمان صنعت و معدن آذربایجان شرقی: 

هیچ كارگری از موتوژن اخراج نشده است

 مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی 
اعالم کرد: در مراسم اختتامیه سومین جشنواره ملی فعاالن دفاع مقدس 

و مقاومت در فضای مجازی تعداد ۱۹ اثر برگزیده و برتر تجلیل می شوند.
به گزارش جام جم، امیر دریادار رضا عباسی  در نشست خبری با اصحاب 
رسانه، زمان برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره فوق را دوم اسفند اعالم 
و اضافه کرد: این مراسم از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه در محل تاالر اجتماعات 
موزه دفاع مقدس تبریز و با حضور نماینده ولی فقیه و استاندار آذربایجان 

شرقی و نیز سخنران ویژه مراسم، آغاز می شود. 
وی مجموع آثار ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره از سراسر کشور را 
هزار و ۴۵۰ اثر اعالم کرد که پس از داوری در تهران تعداد ۱۹ اثر به عنوان 
برگزاری  روز  و در  انتخاب  برتر در محورهای پنجگانه جشنواره،  رتبه های 
جشنواره  تندیس  و  تقدیر  لوح   ، ویژه  جوایز  اهدای  با  اختتامیه  مراسم 
تجلیل خواهند شد. امیر عباسی با اشاره به حضور و استقبال مطلوب 

این  از  شرقی  آذربایجان  مجازی  فعاالن  و  رسانه  اهالی 
از  جشنواره ملی، اظهار داشت: در مجموع ۳۳ درصد 

که  است  استان  این  به  متعلق  جنشواره  این  آثار  
نشان دهنده ظرفیت ها و امکانات گسترده علمی 
و محتوایی فضای مجازی در حوزه دفاع مقدس و 

مقاومت می باشد. به گفته وی تعداد پنج اثر از آثار برگزیده و برتر سومین 
از  مجازی  فضای  در  مقاومت  و  مقدس  دفاع  فعاالن  ملی  جشنواره 

آذربایجان شرقی است.
 امیر عباسی پایگاه های اطالع رسانی مجازی و خبری، شبکه های اجتماعی 
و پیام رسان، هنرها و سرگرمی های دیجیتالی، نرم افزارهای کاربردی و بخش 
ادامه داد: تبیین،  و  پنجگانه جشنواره فوق برشمرد  از محورهای  را  آزاد 
در  مقاومت  و  مقدس  دفاع  غنی  فرهنگ  و  ارزش ها  ترویج  و  انعکاس 
نظری،  مبانی  و تبیین  افزایی  معرفت   مجازی، اندیشه پروری،  فضای 

خص ها  و معیارهای امروزی نحوه حضور موفق شا
فعال  فضای و  در  مقاومت  و  مقدس  دفاع 

ترویج  راه کارهای  تبیین  و  مجازی 
آرمان های  و انتقال  آن  گسترش  و 
مقدس  دفاع  بینش های  و  ارزشی 
جوان  نسل  به  مقاومت  و 
جمله  از  نو  قالب های  در 
برگزاری  اهداف 
جشنواره  این 
وی  است. 

استفاده از ابزارهای نوین رسانه ای و هنری در فضای مجازی برای انتقال 
سهیم  و  حمایت  مشارکت،  مقاومت، جلب  و  مقدس  دفاع  مفاهیم 
کردن نهادهای فعال فرهنگی مردمی مؤثر در فضای مجازی، شناسائی، 
متعهد  و  متخصص  مجازی  فضای  فعاالن  کارگیری  به  و  شبکه سازی 
جهت  الزم  ساخت های  زیر  مقاومت، ایجاد  و  مقدس  دفاع  حوزه  در 
حمایت های مادی و معنوی از فعاالن حوزه دفاع مقدس و مقاومت در 
فضای مجازی، جمع آوری و ایجاد بانک اطالعاتی از فعاالن و تشکل های 
صنفی حوزه دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازی، تشکیل هیات 
اندیشه ورزان تخصصی فضای مجازی جهت تهیه نقشه راه برای فعالیت 
فضای  فعاالن  و  متخصصین  تشویق  و  مجازی، ترغیب  فضای  در  بنیاد 
آثار جدید با محوریت دفاع مقدس و مقاومت و جذب،  مجازی در خلق 
هدایت و سازماندهی گروه های تخصصی از بین دانشجویان، هنرجویان و 

دیگر جوانان مبتکر و خالق را از دیگر اهداف جشنواره بیان کرد. 
امیر عباسی با اشاره به برنامه های جنبی سومین جشنواره ملی فعاالن 
نمایشگاهی  برپایی  گفت:  مجازی،  فضای  در  مقاومت  و  مقدس  دفاع 
آثار رسیده، رونمایی از  از دستاوردهای دفاع مقدس در فضای مجازی و 
پوستر چهارمین دوره جشنواره در سال آینده و نیز تجلیل از خانواده های 

شهدا از جمله این برنامه های جنبی می باشد.

ثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان شرقی:  مدیركل بنیاد حفظ آ
19 اثر برتر در جشنواره ملی فعاالن فضای مجازی دفاع مقدس تجلیل می شوند

مدیر شیالت استان خبرداد:

زهراوی  داروسازی  مدیره  هیات  عضو  و  عامل  مدیر 
خود  تاسیس  سالروز  آستانه  در  مجموعه  این  گفت: 
 ،۵۶ سال  در  تبریز  مردم  قیام  بهمن،   ۲۹ با  همزمان 
لیسانس  تحت  روآکوتان«  نرم  »کپسول  تولید  پروانه 

ROCHE سوئیس را دریافت کرد.
داروسازی  کرد:  اظهار  کیافر  فرهاد  جام جم،  گزارش  به 
تبریز  مردم  بهمن   29 قیام  سالروز  آستانه  در  زهراوی 
مجموعه  این  بهره برداری  آغاز  سالروز  با  همزمان  و 
دارویی، در سالی که رهبر معظم انقالب آن را به شعار 
»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« مزین کردند، اعالم 
جوان  مدیران  وقفه  بی  تالش  و  همت  به  که  می کند 
روآکوتان  نرم  کپسول  تولید  پروانه  دریافت  به  موفق 
 ROCHE شرکت  لیسانس  تحت   )API( اولیه  ماده  از 
سافت  سایت  در  تولید  جهت  سال  چهار  مدت  برای 
شرکت  افزود:  وی  است.   شده   ) خطر )پر  ژل هازارد 

شرکت های  معتبرترین  از  یکی  سوئیس   ROCHE
داروسازی جهان است که داروسازی زهراوی سابقه 17 

سال همکاری با این شرکت را دارد. 
و  سپت  سل  پیوندی  داروی  ساخت  داد:   ادامه  وی 
ضد آکنه روآکوتان، حاصل این همکاری 17 ساله بین 
داروسازی زهراوی و این شرکت سوئیسی است. کیافر 
بیماری های  درمان  جهت  روآکوتان  کپسول  گفت: 
سرطان های  درمان  و  شدید  آکنه  جمله  از  پوستی 

پوستی مورد استفاده قرار می گیرد. 
اخذ مجوز تولید این دارو آن هم تحت لیسانس یکی 
از  نشان  جهان،  داروسازی  شرکت های  معتبرترین  از 
عزم راسخ تیم مدیریتی شرکت جهت پیشبرد اهداف 
و ماموریت ذاتی خود و در سایه رعایت کامل الزامات 
کرد:  اظهار  وی  است.  دارو  و  غذا  سازمان  و   GMP
و  جهان  روآکوتان  کننده  تولید  دومین  شرکت  این 
اولین تولید کننده تحت لیسانس ROCHE در جهان 
داروسازی  مجموعه  گزارش؛  این  اساس  بر  هستیم. 

راه اندازی  با  و  شد  تاسیس   1365 سال  در  زهراوی، 
نزدیکی  در  مربع  متر  120هزار  مساحت  به  کارخانه ای 
تبریز، همزمان با سالروز گرامیداشت قیام خونین 29 
بهمن مردم تبریز در سال ۱۳۷۰ به بهره برداری رسید. 
زهراوی  داروسازی  از  بهره برداری  تاریخ  شدن  همزمان 
و قیام 29 بهمن، از ابتدای شروع به کار این مجموعه، 

مایه مباهات و افتخار آن بوده است. 
شاخص  شرکت های  از  یکی  اکنون  زهراوی  داروسازی 
داروسازی در کشور بوده و پیشگام تولید کپسول های 
دیالیز،  اعضا،  پیوند  در  استفاده  مورد  داروهای  نرم، 
تزریق  آماده  سرنگ های  و  بیوتکنولوژی  فراورده های 
کوپامر برای بیماران MS است. شرکت داروسازی زهراوی 
 F.Hoffman La شرکت  لیسانس  تحت   1384 سال  از 
ROCHE کشور سوئیس، داروی »سل سپت« را جهت 
پیشگیری از رد پیوند در بیماران پیوندی تولید و به بازار 
به تالش  اتکا  با  این شرکت داروسازی  عرضه می کند. 
شبانه روزی، دانش و تخصص محققان داخلی به یکی 
از بزرگ ترین تولید کننده داروهای سافت ژل در منطقه 
سبب  مجموعه  این  تالش های  است.   شده  تبدیل 
شده تا طی سالیان اخیر ، موفق به اخذ تقدیرنامه اشتهار 
به کیفیت چهار ستاره برای تولید داروهای پیوندی ، سه 
ستاره برای تولید داروی کوپامر، نشان سالمت و ایمنی 
و واحد برگزیده سبز کشور شده و همچنین به عنوان 

واحد نمونه سال ۹۳ انتخاب گردد.

برگ زرین دیگری از افتخارات دارو سازی زهراوی رقم خورد:

کوتان«  یافت پروانه تولید  »کپسول نرم روآ در
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