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نماینده مردم استان در مجلس شورای اسالمی:

معیار برای مدیــران باید شایستگی باشد
مدیر توسعهبازرگانیجهادکشاورزیاستان:

توزیع مر غ موجب کاهش
قیمت در بازار آذربایجان
شرقی شده است

آ گهی مزایده ســــراســری
مرحله اول (نوبت دوم)
اموال و امالک تملیکی و مازاد
بانک ملی ایران اداره امورشعب
استان آذربایجان شرقی
3و 2

توسعه بــازرگــانــی جـهــاد کـشــاورزی
مدیر
آذربــایــجــان شرقی گفت :تــوزیــع به
انــدازه مر غ قبل از عید و بعد از عید در قالب طرح
ضیافت موجب کاهش قیمت در برخی مواقع حتی
زیر قیمت دولتی و مصوب تنظیم بازار شده است.
به گزارش جامجم ،منوچهر رحمانی اظهار کرد :گوشت
مر غ با قیمت مصوب و با بررسی کارشناسی شده  ۳۱هزار
تومان اعالم شده که البته این قیمت به عقیده مردم گران،
اما به نظر تولید کننده قیمت واقعی است چون قیمت
تمام شده همین است و نهاده دامی گران میباشد.
وی افزود :برخی مواقع ...
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مدیر ورزش و جوانان آذربایجان شرقی:

ورزشگاه یادگار امام برای
میزبانی فینال جامحذفی
آماده میشود

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی
با اعالم اینکه تبریز میزبان فینال جام
حذفی فوتبال بین تیمهای آلومینیوم اراک و نساجی
مازندران خواهد بود ،گفت :تالش خواهیم کرد تا زمان
برگزاری این دیدار ،کاستیهای ورزشگاه یادگار امام را
بر طرف کرده و میزبان خوبی برای این مسابقه باشیم.
به گــزارش جامجم ،حبیب ستوده نــژاد با بیان
اینکه این بازی هفتم اردیبهشت برگزار خواهد
شــد ،خاطرنشان کــرد :قـ ــرارداد تعمیر و تجهیز
رختکنهای ورزشــگــاه یــادگــار امــام که در زمان
مدیریت قبلی بسته شده بود ،قرار بود ...
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رئیسسازمانصنعتمعدنوتجارت آذربایجانشرقی:
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واردات ماشین آالت و تجهیزات فرسوده
به آذربایجان شرقی ممنوع شد

آغاز مجدد پروازهای
مسیر یزد از فرودگاه تبــریز

|

برادر ارجمند جناب آقای دکتر شهنام اشتری

مدیرکل محترم محیط زیست
استان آذربایجان شرقی
انــتــصــاب شــایــســتــه جــنــابــعــالــی را به
ایــن سمت تبریک عــرض نموده و از
خداوند متعال سالمتی  ،سعادت و
توفیق خدمت مسالت دارم.

گروه صنعتی سهند  -محبوبیان

برادر ارجمند جناب آقای
حبیب ستوده نژاد

مدیرکل محترم ورزش و جوانان
استان آذربایجان شرقی

انــتــصــاب شــایــســتــه جــنــابــعــالــی را به
ایــن سمت تبریک عــرض نــمــوده و از
خــداونــد متعال توفیقات روزاف ــزون
برایتان آرزومندم.
حاج حسین افتخاری  -رئیس هیات
کشتی پهلوانی و زورخانه ای تبریز و حومه

برادر ارجمند جناب آقای دکتر شهنام اشتری

مدیرکل محترم محیط زیست
استان آذربایجان شرقی

انتصاب شایسته جنابعالی را به
این سمت تبریک عرض نموده و از
خداوند متعال توفیقات روزافزون
برایتان آرزومندم.
پاالیش ایمن راه  -رزمی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر داود قاسم زاده
معاون محترم توسعه مدیریت ،حقوقی و منابع
انسانی اداره کل محیط زیست استان آذربایجان شرقی

انتصاب شایسته جنابعالی را به این
سمت تبریک عرض نموده ،توفیقات
روزافزون حضرتعالی را از درگاه ایزد
منان خواستارم .

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

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی
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آ گهــی مزایــده ســــراســــری مرحله اول (نوبت دوم)

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

کد
شعبه

1

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 میتوانند
برای کسب اطالعات بیشتر از ساعت  8صبح روز سه شنبه  1401/01/30به
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir :
مزایده  -مزایده دستگاه اجرایی  -مزایده گر ( -مزایده شماره  1401/1اموال غیر
منقول) مراجعه نمایند و یا با شماره تلفنهای  041 – 35231362و 5234089
  041تماس حاصل نمایند  .ارائـه پیشنهاد و شرکت در مزایده صرفـا از طریقسامانه تدارکـات الکترونیکی دولت و حداکثر تـا ساعت  8صبح روز شنبه مورخ
 1401/02/17امکـان پذیر بوده و تـاریخ بازگشـائی پاکتهای الکتـرونیکی ساعت 10
صبح روز یکشنبه مورخ  1401/02/18خواهد بود .
مهلت دریافت اسناد از سامانه تا ساعت  8صبح روز دوشنبه 1401/02/05
میباشد.
شرایطونحوهشرکتدر مزایدهاموال:
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 041-35231362
تماس حاصل نمایند .
 2سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل  %5قیمت پایه مزایده است که
متقاضیان می بایست وجه مود نظر را به حساب سیبا شماره  0110317323009به
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  1337/10/02هیچگونه
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
.
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 .
 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.

شماره
پرونده

نحوه بازپرداخت

پیش پرداخت

مدت تنفس

معادل  %10مبلغ پایه مزایده

حداکثر یکسال

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)
نرخ سود

تخلیه

طبقه2شمالی-دارایانباریوپارکینگ
طبقه3شمالی-دارایانباریوپارکینگ

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

343

103,000,000,000

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

284

82,600,000,000

32043فرعیاز یکاصلی

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

284

88,300,000,000

32046فرعیاز یکاصلی

متصرفدار

4

تبریز چهار راه آبرسان کوی مهرگان کوچه هشتم پالک 23

مسکونی

347

467

173,464,000,000

50فرعی از  2اصلی بخش 20تبریز

متصرفدارد

5

تبریز خیابان فلسطین شعبه سابق بانک ملی فلسطین

تجاری و انباری-تجاری

446

424

126,622,800,000

 2294فرعی از  2اصلی

تخلیه

6

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

جانشینی

7

4501

9044000016

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

صنعتی(تولیدی)

3100

1108

52,220,000,000

 211فرعی از  28فرعی از 523
اصلیوغیره

متصرف دار

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

8

4564

9944000125

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

مسکونی

168

115

3,543,750,000

5534/1

متصرف دار

پانزده سهم مشاع از نود و شش سهم عرصه و اعیان

9

4574

9644000075

آذربایجان شرقی،هریس،آذربایجان شرقی شهرك صنعتی بیلوردی خ  24متری
پایین تر از بازیافت الیاف قطعه 200013

صنعتی(تولیدی)

2625

504

23,164,500,000

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

متصرف دار

جانشینی

10

4574

9644000076

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

صنعتی(تولیدی)

2076.87

500

29,000,000,000

11/25820

متصرف دار

جانشینی

11

4579

9944000123

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

صنعتی(تولیدی)

3125.72

1202

44,545,160,000

5/861

متصرف دار

جانشینی

12

4621

9044000046

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

مسکونی

115.00

102

2,563,000,000

161/2188

متصرف دار

13

4621

9044000045

آذربایجان شرقی،هشترود خیابان شهید رجائی روبروی مسجد ولیعصر

مسکونی

264.75

230

8,532,000,000

161/1726

متصرف دار

14

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 دار

15

4621

9744000093

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

صنعتی(تولیدی)

3893.40

1212

25/070/000/000

135/425

متصرف دار

16

4638

9144000039

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

سایر

5940

1138

76,151,950,000

2/1749

تخلیه

17

4671

0044000134

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

مسکونی

496/75

65

657/781/250

174/59

متصرف دار

شصت ممیز چهارده صدم سهم مشاع از نودو شش سهم

18

4671

0044000135

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

مسکونی

189/54

90

523/956/750

27/179

متصرف دار

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

19

4671

44000137

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

سایر

2626.83

1738

27,296,031,250

3451/383

متصرف دار

هجده ممیز بیست و یک سهم مشاع از نودو شش سهم

20

4691

9744000097

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

صنعتی(تولیدی)

3010

1151.40

43,600,000,000

36/1/2

متصرف دار

جانشینی

21

4692

9944000130

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

مسکونی

475

1013.65

12,390,000,000

779/1

متصرف دار

 59سهم مشاع از  192سهم عرصه و اعیان

22

4715

44000136

آذربایجان شرقی،كلیبر،خیابان امام راسته بازار

مسکونی

148.19

112.50

2,200,000,000

24/314

متصرف دار

 3سهم از  6سهم

23

4715

9944000127

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

مسکونی

541.80

107.10

4,110,000,000

160/36

متصرف دار

24

4715

9944000128

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

مسکونی

429

51

2,502,000,000

160/102

متصرف دار

25

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

951

38,760,000,000

11-75618/200

متصرف دار

جانشینی

26

4731

9744000092

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

صنعتی(تولیدی)

14086.71

3939

150,636,260,000

11/11332

متصرف دار

جانشینی

27

9544000053 4731

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

صنعتی(تولیدی)

4500

1316

71,630,000,000

11/64224/2

متصرف دار

جانشینی

28

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

8,400,000,000

2333/7

متصرف دار

29

5011

9344000027

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

صنعتی(تولیدی)

700

365

14,300,000,000

1/1913

متصرف دار

30

5011

44000132

آذربایجانشرقی،مرند،محلهمیدانمادر كوچهشهیدمیر نجفحسینیخیابانتختیپالكطبقههمكف

تجاری,مسکونی

116.40

492

25,420,000,000

1468/11,18

متصرف دار

31

5011

9044000021

آذربایجان شرقی  -مرند -خیابان شهید بهشتی  -کوچه شهید احمد علیرضایی -پالک 133

مسکونی

335

345

5,000,133,333

55و605/56

متصرف دار

5041

9944000129

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

مسکونی

-

85.32

2,600,000,000

8/3787

متصرف دار

9844000121

آذربایجانشرقی،بناب،روستایآلقو-خیابانشهیدرجاییكوچهنویدی-منزلمسکونیآقایقربانرضازادهآلقو

مسکونی

195.95

70

2,575,000,000

32/602

متصرف دار

آذربایجان شرقی،ملكان ،ناحیه صنعتی تپه اسماعیل قطعه 44

صنعتی(تولیدی)

2887

1870

65,552,085,000

203/53

متصرف دار

مسکونی

138

107

1,867,000,000

400/46

متصرف دار

دو دانگ مشاع از ششدانگ

مسکونی

322

305

30 ,19 8 ,750,000

1/12121

متصرفدار

ششدانگ

2
3

ردیف

کاربری

پیش پرداخت

مدت تنفس

1

صنعتی ،دامداری
کشاورزی

 % 10مبلغ پایه مزایده

حداکثر
یکسال

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

32

2

تجاری ،خدماتی

 % 20مبلغ پایه مزایده

حداکثر
شش ماه

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

33

5046

 % 50مبلغ پایه مزایده

بدون مهلت
تنفس

34

5285

9644000078

3

مسکونی ،اداری

 % 40مبلغ پایه مزایده

بدون مهلت
تنفس

35

5011

8944000020

مرند روستای اربطان حد شرقی پیادهرو شهید کسایی

 % 30مبلغ پایه مزایده

بدون مهلت
تنفس

36

5071

440000138

بناب خیابان پلیس بنبست شهاب 2

اقساط متوالی ماهیانه  ،حداکثر به مدت  3سال

32045فرعیاز یکاصلی

متصرفدارد

عرصه

نحوه بازپرداخت

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

قیمت پایه مزایده

پالک ثبتی

نوع تصرف

اعیان

شرایط فروش اموال منقول (قسطی)
نرخ سود

نشانی

نوع کاربری

متراژ (مترمربع)

توضیحات (فروش
با وضعیت موجود)
طبقه3جنوبی-دارایانباریوپارکینگ

به همراه بخشی از ماشین آالت( جانشینی)

یک دانگ مشاع از شش دانگ

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

خبر

ســه تــن م ــواد غــذایــی تــاریــخ
مصرف گذشته در هشترود
معدوم شد

رئیس شبکه بهداشت و درمان هشترود از
معدوم سازی بیش از سه تن مواد غذایی
تاریخ مصرف گذشته در هشترود خبر داد.
به گزارش جامجم ،سلیمان جعفرزاده
افزود :این مقدار مواد غذایی فاسد و تاریخ
گذشته در راستای بازرسی انجام گرفته توسط
کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه،
توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن بین راهی
هشترود ،کشف ،توقیف و جمعآوری شده بود
که با حضور نمایندگان دادستانی ،فرمانداری،
شهرداری ،نیروی انتظامی ،ریاست شبکه و
کارشناسان بهداشت محیط معدوم شد.
وی تعداد کل بازدیدهای انجام شده در طول
سال گذشته را  ۹هزار و  ۹۸۲مورد  ،تعداد
اماکن تعطیل شده را  ۲۰مورد و موارد معرفی
به مراجع قضایی را  ۲۵۰مورد اعالم کرد.
جعفرزاده گفت :از شهروندان درخواست
میکنیم در هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ
تولید ،انقضا و پروانه بهرهبرداری محصول
مواد غذایی توجه داشته باشند و در صورت
مشاهده تخلفات بهداشتی در اماکن و
سوپرمارکتها با سامانه دریافت شکایات
مردمی  ۱۹۰وزارت بهداشت تماس حاصل
کنند تا در اسر ع وقت به تخلفات موجود
رسیدگی شود.

آغــاز مجدد پــروازهــای مسیر
یزد از فرودگاه تبریز

مدیرکل فرودگاههای استان آذربایجان شرقی
گفت :پرواز مسیر تبریز – یزد و بالعکس پس
از مدتی وقفه توسط هواپیمایی پویا از دوم
اردیبهشت ماه سالجاری آغاز میشود.
به گزارش جامجم ،رامین آذری اعالم کرد :این
پرواز طبق برنامه روزهای جمعه هر هفته
ساعت  ۹:۴۵وارد فرودگاه تبریز خواهد شد و
پس از یک ساعت به سمت فرودگاه یزد پرواز
خواهد کرد .وی همچنین گفت :پرواز مسیر
تبریز – تهران و بالعکس و تبریز – مشهد و
بالعکس روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته
توسط شرکت هواپیمایی پویا و با هواپیمای
امبرائر انجام خواهد شد.
شرکت هواپیمایی پویا از سال  ۲۰۱۲میالدی
فعالیت خود را آغاز کرده است.

سـ ــه ه ـ ـ ــزار و  ۳۰۶ک ـی ـلــوم ـتــر
از را ههـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــای ارتـ ـ ـب ـ ــاط ـ ــی
آذربایجانشرقی خط کشی شد
رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و
حمل و نقل جادهای آذربایجانشرقی گفت :در
سال گذشته سه هزار و  ۳۰۶کیلومتر از راههای
ارتباطی استان خط کشی شد.
به گزارش جامجم ،عباسعلی شیری ،افزود :در
ادامه عملیات ایمنسازی راههای استان  ۱۶هزار
و  ۱۰۷عدد از عالیم و تابلوها در راههای مختلف
استان بهسازی و نصب شد .وی اظهار داشت:
در راستای بهسازی راهها بیش از  ۵۴هزار و ۷۰۰
متر حفاظ جدید نصب و حفاظهای فلزی موجود
در راههای ارتباطی استان بهسازی شده است.
رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری
و حمل و نقل جادهای آذربایجانشرقی گفت:
اجرای عملیات اصالح  ۱۸نقطه  Tشکل و رنگ
آمیزی هفت هزار و  ۶۰۰مترمربع پایههای عالیم
عمودی از دیگر اقدامات انجام شده این اداره کل
در سال گذشته است .شیری ،ادامه داد :در این
مدت یک هزار و  ۶۰۰کیلومتر از شیب شیروانی
حاشیه راهها اصالح و  ۹پل بزرگ نیز آشکارسازی
شده است .آذربایجان شرقی بیش از  ۱۴هزار
کیلومتر راه اصلی ،فرعی و روستایی دارد.

صاحبامتیاز:
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حافظ

یکشنبه  4اردیبهشت  1401شماره 6199

وضعیت کرونایی آذربایجانشرقی تثبیت شده است
مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت :وضعیت
کرونایی این استان طی هفتههای اخیر تثبیت شده همراه با کمی افزایش در مراجعات
سرپایی است.
به گزارش جام جم ،سیمین خیاط زاده در جمع خبرنگاران ،با اعالم اینکه هم اکنون هیچ
یک از شهرهای آذربایجان شرقی در وضعیت قرمز و آبی کرونایی نیستند ،افزود :هم
اکنون تعداد  ۱۷شهرستان استان وضعیت زرد و تعداد چهار شهرستان نیز در وضعیت
نارنجی هستند.
ً
به گفته وی وضعیت کرونایی استان نسبتا در حالت تثبیت قرار دارد و موارد بستری و
فوتی رو به کاهش است به طوری که آمار فوتی روزانه یک تا دو نفر است و در برخی روزها
فوتی کرونایی نداریم.
خیاطزاده با بیان اینکه تعداد مراجعان سرپایی کرونایی به مراکز درمانی استان طی
روزهای اخیر اندکی افزایش یافته است ،آن را طبیعی خواند و اظهار داشت :بعد از تزریق
واکسنها اگر سویهای هم در میان جمعیت باشد ،افراد عالئم مختصری از خود نشان
میدهند که باید چند روز استراحت کنند.
وی بر تکمیل واکسیناسیون دانشجویان و دانشآموزان تاکید و اضافه کرد :دانشجویان

باید نسبت به تزریق ُدز سوم واکسن و دانشآموزان نیز باید نسبت به تزریق ُدز دوم
واکسن کرونای خود اهتمام بیشتری داشته باشند.
ُ
خیاط زاده یادآور شد :درصد قابل توجهی از جمعیت مشمول آذربایجان شرقی دزهای

مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی معرفی شد

با حضور ارتباط از راه دور معاون توسعه مدیریت و منابع
انسانی وزیر اقتصاد و دارایی «واقف بهروزی» به عنوان
مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی آذربایجانشرقی
معرفی و از خدمات «علی اصغر عباس زاده» قدردانی شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر اقتصاد و دارایی
در معارفه مدیرکل جدید امور اقتصاد و دارایی آذربایجان
شرقی از طریق ارتباط تصویری با اشاره به تفویض اختیارات
به استانها به عنوان اولین وزارت خانه ،خاطرنشان کرد:
انتظار داریم مدیران استانی این اختیارات را به نحو احسن و
در راستای رفع مشکالت مردم استان استفاده کنند.
به گزارش جامجم ،ذبیح اهلل سلمانی با بیان اینکه وظایف
و اختیارات مهمی در این تفویض آمده است ،گفت :برخی از
تفویض اختیارات نیازمند اصالح سامانهها و نرم افزار است

که حداکثر تا پایان خرداد اصالحات مورد نظر انجام میشود
تا رسیدگی به امور مردم تسریع شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به نامگذاریهای سال
از سوی رهبر معظم انقالب و برجسته کردن امر تولید و رفع
موانع و مشکالت ،با تاکید بر حمایت از واحدهای تولیدی
و اعطای تسهیالت در این راستا ،اظهار کرد :سال گذشته
 ۳۲هزار میلیارد تومان تسهیالت و امسال  ۸۵هزار میلیارد
تومان برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان
شرقی نیز با اشاره به فلسفه نامگذاری سالها توسط رهبر
معظم انقالب و اهمیت موضوع اقتصاد در این باره ،گفت:
رویکرد اصلی استانداری مبتنی بر اقتصاد به خصوص
اقتصاد دانش بنیان است.
جهانبخش سلمانیان یکی از ارکان مقبولیت نظام را کارآمدی
به خصوص در حوزه اقتصاد عنوان کرد و افزود :از دستگاه
اقتصادی استان میخواهیم سند تحول دولت سیزدهم را
سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی با تاکید بر ایجاد گفتمان بومی در استان ،ایجاد
نظم اقتصادی ،تکمیل زنجیره ارزش افزوده ،تشویق
سرمایهگذاران داخلی و خارجی ،ارتقای همکاریهای
اقتصادی با همسایگان را از مدیران امور اقتصاد و دارایی
استان خواستار شد.

اول و دوم را تزریق کردهاند اما همچنان میزان دریافت ُدز سوم نسبت به دو ُدز اول و
دوم عقب است که توصیه میشود مشموالن ُدز سوم خود را تکمیل کنند تا در موج و
سویههای قوی احتمالی در آینده کمتر درگیر شوند.
وی انتظار یک سری از افراد مبنی بر درگیر نشدن با بیماری کووید  ۱۹را بیهوده خواند و
گفت :اینکه تصور شود پس از تزریق واکسن به هیچ وجه درگیر بیماری نمی شویم ،
غلط است و در واقع واکسن موارد شدید درگیری افراد و بستری شدن در بیمارستان را
کاهش میدهد .مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز
واکسیناسیون کودکان پنج تا  ۱۲ساله را مهم خواند و با بیان اینکه خانوادهها باید در
این رابطه دقت کنند تا ُدز اول و دوم کودکان تزریق شود ،افزود :دانشجویان باالی ۱۸
سال نیز باید دز سوم خود را تزریق کنند.
خیاط زاده گفت :در زمینه واکسیناسیون دانش آموزان و دانشجویان ،اگر این افراد
بیماری زمینهای داشته باشند باید به پزشک مراجعه کرده و برگهای بگیرند تا ُدز سوم
نیز برای آنها تزریق شود.
وی اضافه کرد :اگر کودکی به هر دلیلی عالئم سرماخوردگی داشته باشد ،به هیچ وجه
نباید به مدرسه برود و باید چند روز در خانه بماند تا عالئم کامال» از بین برود

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی:

ورزشگاه یادگار امام برای میزبانی فینال جامحذفی آماده میشود
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی با اعالم اینکه تبریز
میزبان فینال جام حذفی فوتبال بین تیمهای آلومینیوم اراک و
نساجی مازندران خواهد بود ،گفت :تالش خواهیم کرد تا زمان
برگزاری این دیدار ،کاستیهای ورزشگاه یادگار امام را بر طرف
کرده و میزبان خوبی برای این مسابقه باشیم.
به گزارش جامجم ،حبیب ستوده نژاد با بیان اینکه این بازی
هفتم اردیبهشت برگزار خواهد شد ،خاطرنشان کرد :قرارداد
تعمیر و تجهیز رختکنهای ورزشگاه یادگار امام که در زمان
مدیریت قبلی بسته شده بود ،قرار بود تا نوزدهم اردیبهشت
برای دیدار خانگی تیم تراکتور با تیم هوادار تکمیل شود و با
توجه به میزبانی تبریز برای بازی فینال جام حذفی با مسئوالن
اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز هماهنگ کردیم تا حد
امکان این تعمیرات و تجهیزات قبل از برگزاری این مسابقه
انجام شود.
وی در خصوص امکان حضور هواداران در ورزشگاه گفت:
جلسهای با مسئوالن استان خواهیم داشت تا کم و کیف حضور
تماشاگران در ورزشگاه بررسی و بعد از تصمیمگیری نهایی
اطالعرسانی شود .وی یادآور شد :شرایط کرونایی و کسب اجازه
از ستاد ملی کرونا در این امر دخیل خواهد بود و به احتمال
زیاد فروش بلیت برای حضور در ورزشگاه برای افرادی که ۲
ُدز واکسن کرونا را تزریق کرده باشند امکان پذیر خواهد بود.
ستودهنژاد اظهار کرد :به احتمال زیاد با کسب مجوز از سازمان

لیگ ،هواداران  ۲تیم آلومینیوم اراک و نساجی مازندران برای
حمایت از تیمشان در این بازی حضور خواهند داشت و هدف
ما این است بتوانیم مهمان نواز خوبی از هواداران این  ۲تیم
و همچنین مشتاقان ورزش فوتبال دوست استان نیز باشیم.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی اظهار کرد :در جلسه
مذکور پیشنهاد حضور بانوان برای تماشای فینال جام حذفی را
خواهیم داد تا در صورت صالحدید و تامین شرایط حضور بانوان
در ورزشگاه میزبان بانوان نیز باشیم.
گفتنی است ،میزبانی برای فینال مسابقات جام حذفی بین
ورزشگاههای امام رضای مشهد ،شهدای فوالد ،نقش جهان،
یادگار امام تبریز و ورزشگاه آزادی مورد بررسی قرار گرفته بود که
ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز از سوی سازمان لیگ فوتبال برای
میزبانی انتخاب شده است.

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان:

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی:

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

توزیع مر غ موجب کاهش قیمت
در بازار آذربایجان شرقی شده است

معیار ابقا و تغییر مدیران
باید شایستگی باشد

واردات ماشین آالت و تجهیزات فرسوده
به آذربایجان شرقی ممنوع شد

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت :توزیع به اندازه
مر غ قبل از عید و بعد از عید در قالب طرح ضیافت موجب کاهش قیمت در
برخی مواقع حتی زیر قیمت دولتی و مصوب تنظیم بازار شده است.
به گزارش جامجم ،منوچهر رحمانی اظهار کرد :گوشت مر غ با قیمت مصوب
و با بررسی کارشناسی شده  ۳۱هزار تومان اعالم شده که البته این قیمت به
عقیده مردم گران ،اما به نظر تولید کننده قیمت واقعی است چون قیمت
تمام شده همین است و نهاده دامی گران میباشد.
وی افزود :برخی مواقع وفور مر غ در بازار موجب کاهش قیمت از  ۲۸هزار و ۵۰۰
تومان تا ۲۹هزار و  ۵۰۰تومانو این امر موجب نگرانی تولیدکنندگان شده ،چون
احتمال ضرر و زیان برای تولید کننده وجود دارد.
رحمانی ادامه داد :باید قیمت مر غ واقعی باشد تا تولید کننده هم ضرر نکند
و یکی از وظایف کارگروه تنظیم بازار و مصوب کردن قیمت کاال با در نظر گرفتن
منافع هر  ۲طرف ،مصرف کننده و تولید کننده میباشد.
مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد :پایین آمدن
ً
قیمت مر غ از قیمت مصوب در بازار احیانا موجب ضرر تولید کننده میشود و
در ادامه ممکن است به تولید هم خللی وارد شود.
وی خاطرنشان کرد :به منظور کنترل و تعدیل بازار ،مدیریت توسعه بازرگانی
آذربایجان شرقی با همکاری نهادهای متولی هزار و  ۶۵۰تن مر غ منجمد در
 ۲هفته آخر اسفند سال گذشته با قیمت  ۲۰هزار تومان در بازار توزیع کرد و
قیمت مر غ گرم نیز  ۳۱هزار تومان مصوب شد.
مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اضافه کرد :با آغاز ماه
مبارک رمضان توزیع  ۶۸۰تن مر غ منجمد دیگر در مرحله اول در قالب طرح
ضیافت آغاز شد که در صورت نیاز برای توزیع مرحله دوم نیز آماده هستیم.

نماینــده مردم تبریز ،آذرشــهر و اســکو در مجلس شــورای اســامی گفت :معیــار اصلی و
مهم در ابقا یا تغییر مدیران استانی باید شایستگی و توانمندی مدیریتی آنها باشد.
به گزارش جامجم ،محمدحســین فرهنگی با تاکید بر اینکه برای هــر گونه تغییر مدیران
باید تســریع شــود ،افزود :به رغــم اینکه حــدود یکســال از انتخابات ریاســت جمهوری و
تغییر دولت در کشــور ســپری شــده اســت ،در بســیاری از مســئولیتها ،مدیران دولت
ســابق حاکــم هســتند کــه ایــن رویــه بــرای اداره هماهنــگ دســتگاههای اجرایــی چندان
مطلوب نیست.
وی اظهار داشــت :در این زمینــه از وزارتخانههای آمــوزش و پرورش و علــوم ،تحقیقات و
فناوری انتظار بیشــتری م ـیرود تــا در تغییر مدیران اســتانی غفلــت نکنند که متاســفانه
ارادهای وجود دارد که از تعللها و تصمیمات نادرست حمایت میشود.
فرهنگی ادامــه داد :وزیــر آموزش و پــرورش در مــورد تغییر مدیــرکل آذربایجان شــرقی با
توجه به نظر صریح استاندار ،تعلل میکند که جای تامل دارد.
وی تســریع در تعیین تکلیف مدیران دستگاههای اجرایی آذربایجان شــرقی اعم از ابقا یا
تغییر را مورد تاکید قــرار داد و اضافه کرد :البتــه در این زمینه تنها مــاک و معیار آنان باید
شایستگی و توانمندی باشد ،اما برخی از معاونان اســتانداری به این مهم توجه چندانی
ندارند که این امر به مدیریت کالن استان صدمه خواهد زد.
فرهنگی گفت :اینکــه برای اولیــن بار در تاریــخ و پس از پیــروزی انقالب اســامی در حال
حاضر بیشتر مدیران و مسئوالن آذربایجان شرقی بومی بوده و تعصب استانی مناسب
دارند ،خرسندیم.
وی با اشــاره به ظرفیتها و چالشهــای مختلف و متنوع اقتصــادی ،اجتماعی و فرهنگی
آذربایجــان شــرقی ،اســتقالل صنایــع مــس آذربایجــان و همچنیــن رفــع مشــکالت دو
تیم قدیمــی فوتبــال آذربایجــان تراکتور و ماشــین ســازی را جــزو مطالبات به حــق مردم و
مسئوالن استانی از دولت بیان کرد

رئیس ســازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شــرقی اعالم کرد :بر اســاس
تصمیــم اتخــاذ شــده در اســتان واردات و بــه کارگیــری هرگونــه ماشــین آالت و
تجهیزات بیش از هفت سال کار به صنعت استان ممنوع شد.
به گــزارش جامجــم ،صابر پرنیــان اظهار کــرد :پیش از ایــن حتی ماشــینآالت ۴۰
ساله که فرســوده شــده بود ،در صنعت آذربایجان شــرقی به کارگیری شده و در
برخی کارخانجات این تجهیزات وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه آذربایجانشــرقی به لحاظ وجود شرکتهای دانش بنیان
رتبــه ششــم کشــور را در اختیــار دارد ،گفــت ۲۰۸ :شــرکت دانــش بنیــان در ایــن
اســتان فعالیت میکنند که از ایــن تعداد  ۱۸۰شــرکت تولیدی هســتند و برنامه
ریزی کردیم تا بســتر تجاری سازی این شــرکتها در یک شــهرک مستقل ایجاد
شــود .وی ادامــه داد ۳۰ :شــرکت صادراتــی مهــم در آذربایجــان شــرقی فعالیــت
میکننــد و  ۶صــادر کننــده ممتــاز کشــوری در اســتان داریــم؛ از طرفــی بــه لحــاظ
صادرات گمرکی رتبه ششم کشور مربوط به آذربایجان شرقی است.
وی همچنین با اشــاره به اینکه  ۳۷۵واحد صنعتی تعطیل در آذربایجان شرقی
وجود دارد ،اعالم کرد :عمده مشــکل این واحدهای صنعتی نداشــتن نقدینگی
اســت ،اما در مقابل  ۲۰۰واحد صنعتی در اســتان طرح توســعه دارند و هزار و ۵۰۰
طرح نیمه تمام نیز داریم.
پرنیــان همچنیــن عمــده مشــکالت زیرســاختی توســعه در آذربایجان شــرقی را
کمبود برق دانســت و افزود :یک هزار مــگاوات در آذربایجان شــرقی کمبود برق
داریم چون در گذشته در خصوص پســتهای برق سرمایه گذاری در استان کم
انجام شده است .وی همچنین با اشاره به مطالبه مردم آذربایجان در خصوص
استقالل مس آذربایجان گفت :اکنون ســاالنه  ۲۴هزار میلیارد تومان کنسانتره
مس به خارج از استان منتقل میشود.

