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ورود گردشگر خارجی به آذربایجانشرقی رکورد زد

رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شبستر خبرداد؛

تحقق  ۲۵درصدی اشتغال تعهد شده در شبستر
رئیس اداره تــعــاون ،کــار و رفــاه اجتماعی شبستر
از تحقق  ۲۵درصدی تعهد اشتغال شهرستان در
سالجاری خبرداد.
ابراهیم ایمانالی صبح امــروز در جمع خبرنگاران
گفت :ایــجــاد  ۲۳۸۲فرصت شغلی در شهرستان
بــرای امسال هــدفگــذاری شده است که تا کنون
بیش از  ۶۰۰مورد شغل در شهرستان ایجاد شده
است.
وی به نحوه عملکرد سازمانها و ادارات مختلف
مبنی بر تحقق تعهداتشان در زمینه اشتغالزایی در
شهرستان اشاره کرد و افزود :برخی ادارات از جمله
فرهنگ و ارشاد اسالمی و ورزش و جوانان موفق
به تحقق صد درصد تعهدات خود شدهاند.
رئیس اداره تــعــاون ،کــار و رفــاه اجتماعی شبستر

همچنین به تحقق میزان اشتغالزایی در حوزههای
مختلف صنعت ،کــشــاورزی و خدمات اشــاره کرد
و گــفــت :در بـخــش صنعت و مــعــدن  ۱۲درص ــد،
ک ــش ــاورزی  ۳۱درص ــد و صــنــایــع دســتــی  ۲۲درصــد
تعهدات اشتغالزایی تحقق یافته است.

دبیر کــارگــروه بــازار کــار (اشتغال) شبستر افــزود:
دستگاههای اجرای باید در زمان تعریف طر حهای
مــخــتــلــف صــنــعــتــی خ ــود ب ــه م ــوض ــوع زمــیــنـههــای
اشتغال توجه داشته و آمار مربوطه را در سامانه
رصــد ثبت نمایند .ایمانالی در ادامــه به موضوع
راس ــتـ ـیآزم ــای ــی اش ــت ــغ ــاله ــای ای ــج ــاد شـ ــده در
شهرستان نیز اشاره کرد و بیان داشت :به منظور
اجــرای طرح راستیآزمایی اشتغالهای ثبت شده
در سامانه رصد را با شماره ملی و موبایل استخراج
و در اختیار گروه کنترل قرار داده شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد :در بحث راستیآزمایی
اشتغالهای ایجاد شده میتوان از طریق میزان
افراد بیمه شده جدید در سازمان تأمین اجتماعی
اقدام کرد/.مهر

نماینده شهرستانهای اهر و هریس در مجلس:

تاکید بر تکمیل پروژههای ورزشی نیمه تمام شهرستان اهر
احمد محرم زاده در نشستی با مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بر
تکمیل پروژههای ورزشی نیمه تمام شهرستان اهر تاکید کرد.
نماینده مردم شهرستانهای اهر و هریس در مجلس شورای اسالمی توسعه زیر
ساختهای ورزشی و توجه ویژه به حوزه ورزش را ضروری خواند و گفت :با ایجاد و
توسعه اماکن ورزشی نشاط و شادابی در جامعه حکمفرما میشود.
پیگیری مسائل و مشکالت حوزه ورزش ،طرح جانمایی ورزشگاه پنج هزار نفری
شهرستان اهر و شروع عملیات اجرایی آن ،بازسازی سکوهای ورزشی استادیوم
تختی ،احداث سالن ورزشی چند منظوره برای کبدی کاران و رزمی کاران ،احداث
پیست موتور سواری ،نصب تارتان ورزشگاه تختی و توجه ویژه به ورزش همگانی از
جمله مطالب مطروحه در این نشست بود.

برادر ارجمند
جناب آقای مهندس ابوالفضل روح اللهی
مدیر محترم شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران
انتخــاب بــه جــا وشایســته جنابعالــی را بــه ایــن ســمت کــه بیانگــر تعهــد ،کارآمــدی ،لیاقــت و
شایســتگیهای برجســته شــما در صحن ههــای خدمــت صادقانــه بــه نظام جمهــوری اســامی ایران
ُ
اسـ�ت تبر یـ�ک عـ�رض نمـ�وده ،موفقیـ�ت و سـ�ربلندی شـ�ما را از درگاه خداونـ�د منـ�ان مسـ�الت دارم.

حاج حسین افتخاری _ رئیس هیات کشتی پهلوانی وزور خانه ای تبریز وحومه

شهردار تبریز:
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تور دوچرخهسواری ایران -آذربایجان به برند تبریز تبدیل شده است
شهردار تبریز گفت :تور بینالمللی دوچرخهسواری
ایــران -آذربایجان ظرفیت بزرگی بــرای گردشگری
شهر محسوب میشود و به نوعی به برند تبریز
تبدیل شده است.
الیــحــه دو فــوریــتــی شـ ــهـ ــرداری تــبــریــز مــبــنــی بر
مــســاعــدت  ۲۰میلیارد ریــالــی جهت ب ــرگ ــزاری تور
بینالمللی دوچرخهسواری ایــران – آذربایجان در
جلسه شورای اسالمی شهر تبریز مورد بررسی قرار
گرفت و به تصویب رسید.
یعقوب هوشیار ،شهردار تبریز در این خصوص
اظهار کرد :تور بینالمللی دوچرخهسواری ایران –
آذربایجان طی سالهای گذشته به صورت متوالی

برگزار شده اما در سالهای اخیر به خاطر شیوع
ویروس کرونا متوقف شده است.
وی افــزود :این تور به نوعی به برند تبریز تبدیل
شده و برخی نیز به نوعی تالش زیادی برای برگزاری
آن ندارند .تور بینالمللی دوچرخهسواری ایران –
آذربایجان ظرفیت و آورده بزرگی برای گردشگری
شهرمان دارد چــرا که عــاوه بر ورزشــکــاران سایر
اســتــانهــای کــشــور ،تــیـمهــا و ورزش ــک ــاران دیگر
کشورها نیز در این تور حضور پیدا میکنند.
هوشیار عنوان کرد :اگر این تور یکی دو سال دیگر
برگزار نشود ،از بین میرود .بر همین اساس تالش
میکنیم با این اقدام به شهرمان کمک کنیم/.مهر

سلیمی مطر ح کرد؛

اجرای  ۳دوره آزمون سراسری منطقه ارسباران در دانشگاه آزاد
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر اجرای موفق و بی نقص آزمون سراسری
دانشگاهها در محل این دانشگاه با شرکت داوطلبان کنکور شهرستانهای
منطقه ارسباران(قره داغ) را از افتخارات و از عملکرد مثبت این مجموعه
علمی آموزشی برشمرد.
به گزارش جام جم ،دکتر علی سلیمی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر
اجرای موفق و بینقص آزمون سراسری دانشگاهها در محل این دانشگاه
با شرکت داوطلبان کنکور شهرستانهای منطقه ارســبــاران(قــره داغ) را از
افتخارات و از عملکرد مثبت این مجموعه علمی آموزشی برشمرد.
سلیمی افزود به جهت نیاز منطقه و درخواست مسئوالن وقت شهرستان و
آموزش و پرورش برای برگزاری آزمون سراسری شهرستان در محل دانشگاه
به جهت فضای مناسب آموزشی و امکانات و تجهیزات و پرسنل با تجربه
برای برگزاری کنکور توسط این دانشگاه موافقت گردید
ایــن مقام مسئول افــزود با امضای تفاهمنامه مابین سازمان سنجش و
این دانشگاه مسئولیت برگزاری آزمون سراسری و تمام آزمونهای زیر نظر
سازمان سنجش منطقه ارسباران به واحد اهر واگذار گردید.
وی گفت از زمان امضای این تفاهمنامه عالوه بر برگزاری عالوه بر برگزاری
آزمون سراسری کلیه آزمونهای استخدامی ادارات و مراکز دولتی و آزمونهای
صنفی از جمله وکــالــت نظام مهندسی و سایر زمینهها ،کــه پیش از این
آزمــونهــا در مرکز استان بــرگــزار میشد در سه ســال گذشته در محل این
دانشگاه به درایــام کرونا یکی از سخت ترین زمان باحساسیت ویژه بود با
موفقیت کامل در این دانشگاه برگزار شد
عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی اعالم کرد با آمادگی
کامل ایــن دانــشــگــاه آزم ــون ســراســری بــا حضور  ۳۶۷۰نفر از داوطــلــبــان با
تمهیدات الزم از هشتم تیر تا روز یازدهم تیر به مدت چهار روز در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد اهر برگزار شد.
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(1401نوبت اول)
آ کهی مزایده سراسری مرحله دوم (1401//02نوبت

اموال و امالک تملیکی و مازاد بانک ملی ایران -اســتان آذربایجان شرقی
بانــک ملــی ایــران در نظــر دارد ،تعــدادی از امــوال مــازاد خــود را از طریــق
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــر مبنــای قیمــت پایــه
مزایــده ،بــا وضعیــت موجــود و بــه صــورت نقــد /نقــد و اقســاط ،بــه
فــروش برســاند .متقاضیــان میتواننــد بــرای کســب اطالعــات بیشــتر
از ســاعت 8صبــح روز یکشــنبه  1401/04/12بــه ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir:مزایــده -
مزایــده دســتگاه اجرایــی  -مزایــده گــر ( -مزایــده شــماره 2001001325000002
امــوال غیــر منقــول) مراجعــه نماینــد و یــا بــا شــماره تلفــن هــای
 041-35234089، 041- 35231362،تمــاس حاصــل نماینــد  .ارائـــه پیشــنهاد
و شــرکت در مزایــده صرفـــا از طریــق ســامانه تدارکـــات الکترونیکــی دولــت و
حداکثــر تـــا ســاعت  19روز شــنبه مــورخ  1401/04/25امکـــان پذیــر بــوده و
تـــاریخ بازگشـــائی پاکــت هـــای الکتـــرونیکی ســاعت  10صبــح روز ســه شــنبه
مــورخ  1401/04/28خواهــد بــود .
در ضمــن مهلــت دریافــت اســناد مزایــده تــا ســاعت  8صبــح مــورخ
1 401 /04 /15میباشــد.
تعهدنامه شرکت در مزایده
شــرایط و نحوه شرکت در مزایده اموال :
بانــک ملــی ایــران اســتان آذربایجــان شــرقی  -بــه نشــانی تبریــز  -میــدان
شــهدا کــه ذیــا بــه اختصــار "بانــک" نامیــده میشــود در نظــر دارد در
راســتای عمــل بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری و اجــرای مــواد  16و 17
قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــاء نظــام مالــی کشــور مصــوب
 1394/02/01و مصوبــه هیئــت محتــرم وزیــران بــه شــماره /175043ت436
هـــ مــورخ  1386/10/30بــر اســاس قوانیــن و مقــررات جــاری حاکــم از طریــق
مزایــده ،امــوال متعلــق بــه خــود را بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی بــا
شــرایط و ضوابــط ذیــل بــه فــروش رســاند :
نحــوه پرداخت ثمن معامله :
 1متقاضی خرید مال به صورت نقدی میباشــم  /میباشــیم
 2متقاضی خرید مال به صورت اقســاط میباشــم  /میباشــیم
تذکــر :متقاضی/متقاضیــان خریــد مــال ،مکلــف میباشــند پــس از اخــذ و
پرینــت تعهدنامــه حاضــر از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت
(ســتاد ایــران) و تعییــن یکــی از نحــوه هــای پرداخــت فــوق و مهــر و امضــای
تمامــی صفحــات آن ،تعهدنامــه تکمیــل شــده را در ســامانه بارگــذاری
نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت عــدم تکمیــل و تاییــد تعهدنامــه بــا مهــر
و امضــای متقاضــی /متقاضیــان ،بانــک مخیــر بــه رد پیشــنهاد ارائــه شــده
خواهــد بــود .
 1متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایــده میبایســت پــس از مراجعــه
بــه آدرس الکترونیکــی  www.setadiran.irو انتخــاب امــوال مــورد نظــر
؛ جهــت شــرکت در مزایــده نســبت بـــه تهیـــه توکــن از دفـــاتر منتخــب
خدمـــات پیشــخوان دولــت اقــدام و پــس از ثبــت نــام در ســامانه جهــت
امضــای الکترونیکــی ،نســبت بــه ارائــه پیشــنهاد اقــدام نماینــد  .متقاضیــان
میتواننــد بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر در ایــن زمینــه بــا کارشناســان
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــا شــماره تلفــن 35231362-041
تمــاس حاصــل نماینــد .
 2ســپرده (ودیعــه) شــرکت در مزایــده معــادل  %5قیمــت پایــه مزایــده
اســت کــه متقاضیــان میبایســت وجــه مــود نظــر را بــه حســاب شــماره
 0110317323009بــه نــام " کارپــردازی بانــک ملــی اداره امورشــعب اســتان
آذربایجــان شــرقی " واریــز و تصویــر رســید پرداخــت شــده را در ســامانه
ســتاد بارگــذاری نماینــد .
 3متقاضــی اظهــار و اقــرار مینمایــد بــا توجــه بــه قانــون منــع مداخلــه وزرا،
نماینــدگان مجلــس و کارمنــدان در معامــات دولتــی و کشــوری مصــوب
1337/10/02هیچگونــه محدودیــت قانونــی جهــت شــرکت در مزایــده نــدارد
 4 .متقاضــی شــرکت در مزایــده نبایــد ممنــوع المعاملــه باشــد .
 5بــا توجــه بــه قانــون مبــارزه بــا پولشــوئی مصــوب  1386/11/02و قانــون
مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم مصــوب  1394/11/13مجلــس شــورای
اســامی و آئیــن نامــه و دســتورالعمل هــای اجرایــی آن و اصالحــات بعــد
از آن ،بدینوســیله متقاضــی خریــد متعهــد میشــود ،ضمــن رعایــت مــواد
قوانیــن یــاد شــده و مقــررات مربوطــه :
 - 5-1از هرگونــه اقدامــی کــه منجــر بــه پولشــوئی و تامیــن مالــی تروریســم
گــردد ،خــودداری نمایــد .
 -5-2بــه اشــخاص ثالــث اجــازه اســتفاده از حســابها و خدمــات بانکــی
و ابرازهــای الکترونیکــی خــود را ندهــد و در صــورت اطــاع از بهــره بــرداری
ســایر اشــخاص ،بالفاصلــه موضــوع را بــه بانــک اطــاع دهــد.
 - 5-3اعــام مینمایــد ،اطالعــات ارائــه شــده بــر اســاس آخریــن تغییــرات
میباشــد .
 - 5-4متعهــد و ملــزم میشــود ،هرگونــه تغییــر در نشــانی و کــد پســتی /
ثبتــی و ســایر تغییــرات را در کوتاهتریــن زمــان ممکــن بــه مراجــع قانونــی
ذیربــط (ثبــت احــوال و یــا ثبــت اســناد و امــاک و ثبــت شــرکتها) اطــاع داده
و مســتندات تغییــرات را بــه بانــک ارائــه نماینــد.
 - 5-5در صــورت فعالیــت بــرای مالــک واقعــی (اقــدام بـــه فعالیــت
مالــی بــا اســتفاده از حســاب خــود بــه طرفیــت از افــراد ثالــث) تعهــد
مــی نمایــد اطالعــات مالک واقعی را در اختیار بانک قرار دهد.
 6متقاضــی  /متقاضیــان خریــد مکلــف اســت در طــول مــدت انجــام
معاملــه ،کلیــه اقدامــات و همکاریهــای الزم (بــه تشــخیص بانــک) و
اعالمــی از طــرف بانــک در جهــت رعایــت و اجــرای قوانیــن و مقــررات مبــارزه
بــا پولشــویی و تامیــن مالــی تروریســم را اعمــال نمایــد در صــورت عــدم
اقــدام و همــکاری الزم (بــه تشــخیص بانــک) در ایــن زمینــه در هــر مرحلــه
از معاملــه ،کلیــه وجــوه واریــزی بــه نفــع بانــک ضبــط و معاملــه فســخ
میگــردد.
 7متقاضــی شــرکت در مزایــده اقــرار نمــود مــال مــورد مزایــده را بــا وضــع
موجــود خریــداری نمــوده و کلیــه اطالعــات و مشــخصات امــوال منقــول و

غیــر منقــول مــورد مزایــده اعــم از اســناد مالکیــت ،پروانــه ســاخت ،پروانــه
بهــره بــرداری ،شناســنامه مــال /امــوال و نــوع کاربــری ،همچنیــن اطالعــات
راجــع بــه پیشــینه امــوال ،ســال ســاخت ،کشــور ســازنده ،میــزان کارکــرد و
 ...را تحصیــل کــرده و هیچگونــه ادعایــی از ســوی متقاضــی علیــه بانــک
مســموع نمــی باشــد .
 8واگــذاری امــوال مــازاد بانــک بــه ســایر موسســات اعتبــاری ،شــرکت
هــای تابعــه بانــک یــا شــرکتهای تابعــه ســایر موسســات اعتبــاری صرفــا بــا
اجــازه بانــک مرکــزی مجــاز اســت  .تبصــره  -شــرکت تابعــه  :شــخص حقوقــی
کــه موسســه اعتبــاری بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم (تــا دو ســطح)
مالــک بیــش از  50درصــد ســهام آن بــوده یــا اکثریــت اعضــای هیــات مدیــره
آن را تعییــن میکنــد.
 9متقاضــی خریــد اقــرار و تاییــد مینمایــد کــه از امــوال موضــوع مزایــده
بازدیــد بــه عمــل آورده و از جمیــع اســناد ،مشــخصات ،ســوابق موجــود،
وضعیــت فعلــی ،خصوصیـــات و کیفیـــات آن ،وضعیــت ســنددار یـــا غیــر
ســنددار بــودن امــوال و همچنیــن متصرفــدار یـــا غیــر متصرفــدار بــودن
امــوال مــورد مزایــده بــه طــور کامــل اطــاع حاصــل نمــوده و بــا علــم بــه اینکــه
بانــک قصــد فــروش امــوال را بــا وضــع موجــود دارد ،توانایــی الزم بــرای
خریــد ،پرداخــت اقســاط در مهلــت مقــرر و اخــذ پایــان کار ،صورتمجلــس
تفکیکــی و ســند مالکیــت را خواهــد داشــت.
 10هرگونــه اجــرت المثــل ایــام تصــرف تــا زمــان واگــذاری متعلــق بــه بانــک
میباشــد.
 11در فــروش امــوال بــا شــرایط نقــد و اقســاط (قــرارداد واگــذاری بــه روش
اجــاره بــه شــرط تملیــک) از آنجــا کــه متقاضیــان خریــد تــا زمــان پرداخــت
کلیــه اقســاط  /مــال االجــاره مســتاجر بانــک تلقــی میشــوند لــذا حــق
پایــش و بازدیــد مســتمر از مــورد واگــذاری در تمــام طــول مــدت قــرارداد
بــرای بانــک محفــوظ اســت .هرگونــه اقــدام جهــت تخریــب امــوال و تضییــع
حقــوق بانــک موجــب فســخ یــک طرفــه قــرارداد بــه نفــع بانــک خواهــد شــد
و کلیــه پرداختیهــا نیــز تحــت عنــوان اجــرت المثــل ایــام تصــرف تلقــی و بــه
نفــع بانــک ضبــط خواهــد شــد.
 12از آنجــا کــه تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده در شــرایط فــروش امــوال
صنعتــی توســط بانــک ملــی ایــران در راســتای سیاســت هــای کالن دولــت
خدمتگــزار بــه منظــور اشــتغالزائی و کارآفرینــی لحــاظ شــده لــذا خریــداران
محتــرم ایــن گونــه امــوال تــا قبــل از پــا یــان یــک ســال تنفــس مکلــف بــه
احیــاء و فعالســازی واحدهــای تولیــدی میباشــند و میبایســت امــکان
پایــش مســتمر اقدامــات و فعالیتهــای مربــوط بــه راه انــدازی و فعالســازی
آنهــا بــرای بانــک مهیــا باشــد  .در صــورت عــدم همــکاری و فعالســازی واحــد
تولیــدی در موعــد مقــرر بانــک مجــاز بــه فســخ یــک طرفــه قــرارداد بــوده و
خریدار/خریــداران مکلــف بــه پرداخــت مــال االجــاره  /اجــرت المثــل ایــام
تصــرف حســب نظــر بانــک میباشــد.
 13بانــک ملــی ایــران در رد یــا قبــول پیشــنهاد خریــد ،همچنیــن تجدیــد
جلســه یــا انصــراف از مزایــده ،بــدون ذکــر دلیــل مختــار اســت در صــورت
رد پیشــنهاد خریــد از ســوی بانــک یــا انصــراف بانــک از مزایــده ،ســپرده
شــرکت کننــده در مزایــده بــه شــماره حســاب متقاضــی مســترد میگــردد.
 14شــرکت در مزایــده و ارائــه پیشــنهاد بــه منزلــه قبــول کلیــه مقــررات و
ضوابــط و مفــاد قراردادهــا و اختیــارات بانــک ملــی ایــران در رفــع اختالفــات
احتمالــی بـــه اســتناد ضوابــط داخلــی خــود میباشــد و بانــک در رد یـــا قبــول
کلیــه پیشنهادهـــا و درخواستهـــا مختــار میباشــد.
 15پیشــامدهای غیــر متعــارف نظیــر زلزلــه ،ســیل ،جنــگ و ماننــد آنهــا،
همچنیــن تبانــی بیــن مزایــده گــران یــا احــراز اشــتباه توســط کاربــر بانــک
موجــب لغــو مزایــده خواهــد شــد.
 16امــوال مــورد مزایــده بــا وضعیــت و شــرایط موجــود بــه فــروش میرســد
اخــذ هرگونــه مجــوز مربــوط بــه تغییــر کاربــری بــر عهــده خریــدار بــوده و بانــک
تکلیفــی در خصــوص ارائــه و اخــذ مجوزهــا نخواهــد داشــت.
 17در خصــوص امــوال منقــول کلیــه هزینــه هــای مربــوط بــه بــاز و بســته
نمــودن منصوبــات امــوال مــورد مزایــده ،بارگیــری و حمــل آن از محــل نگــه
داری بــه عهــده خریــدار اســت .
 18پــس از اعــام برنــده مزایــده ،خریــدار بایســتی در مهلــت مقــرر نســبت
بــه اخــذ و دریافــت امــوال از بانــک اقــدام نماینــد .در صــورت تاخیــر در
دریافــت امــوال پــس از مهلــت تعییــن شــده ،مســئولیت پرداخــت کلیــه
هزینــه هــای ناشــی از عــدم تحویــل از قبیــل انبــارداری و  ...بــه صــرف اعــام
بانــک بعهــده خریــدار میباشــد  .در صــورت اســتهالک امــوال در اثــر تاخیــر
در دریافــت از بانــک ،مســئولیتی متوجــه بانــک نمــی باشـــد و خریـــدار /
خریــداران حــق طــرح هــر گونـــه ادعـــایی را در ایــن بــاره علیـــه بانــک از خــود
ســلب و ســاقط مینمایــد.
 19نــام شــرکت کننــده در مزایــده و نــام توکــن و نــام صاحــب حســاب واریــز
کننــده وجــوه بــه بانــک بایــد یکســان باشــد.در صــورت وجــود هرگونــه
مغایــرت در اســامی مذکــور بــرای عــودت وجــه ســپرده شــرکت در مزایــده،
مالــک توکــن بایــد بــا در دســت داشــتن مــدارک مثبتــه شــامل اصــل
شناســنامه/کارت ملــی و فیــش واریــزی شــخصا بــه اداره کل مدیریــت و
فــروش امــوال تملیکــی و مــازاد مراجعــه نمــوده و اســترداد وجــه پــس از
احــراز هویــت متقاضــی مقــدور میباشــد.
 20ســپرده نفــر دوم تــا انعقــاد قــرارداد نفــر اول نــزد بانــک باقــی خواهــد
مانــد .ســپرده ســایر شــرکت کننــدگان در مزایــده کــه جــزء نفــرات اول و
دوم نباشــند ،پــس از مراســم بازگشــایی پاکتهــای الکترونیکــی مزایــده بــه
حســاب شــبا بانکــی کــه متقاضــی اعــام نمــوده اســت مســترد خواهــد شــد.
 21چنانچــه شــخص یــا اشــخاص حقیقــی  /حقوقــی برنــده ردیــف اول از
انجــام معاملــه انصــراف  /امتنــاع نماینــد ،ســپرده تودیعــی شــرکت در
مزایــده بــه نفــع بانــک ضبــط خواهــد شــد و از اشــخاص حقیقــی  /حقوقــی
ردیــف دوم جهــت واریــز وجــه ،دعــوت بــه عمــل خواهــد آمــد و در صــورت
انصــراف اشــخاص حقیقــی  /حقوقــی ردیــف دوم ســپرده شــرکت در مزایــده

ایشــان نیــز ضبــط خواهــد شــد و بانــک مخیــر خواهــد بــود نســبت بــه
تجدیــد مزایــده عمومــی اقــدام نمایــد.
 22قیمــت پیشــنهادی از ســوی متقاضــی  /متقاضیــان نبایــد از قیمــت
پایــه کمتــر ،مخــدوش ،مشــروط و یــا مبهــم باشــد .
 23در صورتیکــه پیشــنهاد متقاضــی مــورد قبــول واقــع گــردد و مــورد
مزایــده بــه ایشــان واگــذار گــردد ســپرده تودیعــی (  %5قیمــت پایــه مزایــده)
بابــت قســمتی از بهــای مــورد معاملــه محســوب خواهــد گردیــد.
 24ابــاغ بــه برنــده مزایــده بــه هــر طریقــی اعــم از اینکــه از طریــق ســامانه
ســتاد ،دورنــگار ،پســت الکترونیکــی ،پیامــک بــه تلفــن همــراه ،اپلیکیشــن
هــای تلفــن همــراه یــا  ...صــورت پذیــرد ،بــه منزلــه ابــاغ رســمی میباشــد و
تاریــخ ابــاغ مذبــور مبــدا مهلــت زمانــی تلقــی خواهــد شــد .
متقاضــی میبایســت هرگونــه تغییــر در نشــانی هــا  /شــماره تلفــن
همــراه  /اطالعــات ثبــت شــده  /اعالمــی را بــه بانــک اطــاع دهــد ،در غیــر
اینصــورت هرگونــه ادعــا در خصــوص عــدم اطــاع از نتیجــه مزایــده مســموع
نمی باشد .
 25برنــده  /برنــدگان مزایــده متعهــد میگردنــد حداکثــر ظــرف مهلــت  10روز
از تاریــخ ابــاغ ،بــه بانــک مراجعــه و ضمــن واریــز ثمــن معاملــه ،هزینــه هــای
اجرایــی ،آگهــی و کارشناســی بــا ارائــه فیــش هــای واریــزی و ســایر مــدارک
مــورد نیــاز ،مقدمــات انعقــاد قــرارداد واگــذاری  /مبایعــه نامــه  /صلــح نامــه
 /وکالــت نامــه  /قــرارداد اجــاره بــه شــرط تملیــک  /قــرارداد فــروش اقســاطی
و  ...را فراهــم نمایــد ،تــا در اســر ع وقــت اقدامــات الزم در ایــن خصــوص
صــورت پذیــرد  .عــدم واریــز ثمــن معاملــه و هزینــه هــای فــوق الذکــر در
مــدت معیــن شــده بــه منزلــه انصــراف از ادامــه تشــریفات مزایــده بــوده و
بانــک حــق ضبــط ســپرده تودیعــی را بــه نفــع خــود خواهــد داشــت و برنــده
مزایــده حــق هرگونــه اعتــراض را از خــود ســلب و ســاقط مینمایــد .
 26پــس از تعییــن برنــده مزایــده ،امــکان تغییــر در شــرایط مزایــده وجــود
نخواهــد داشــت در صورتیکــه برنــده مزایــده تمایــل بــه تغییــر در شــرایط
مزایــده (شــرایط پرداخــت نقــدی یــا شــرایط پرداخــت بــه صــورت نقــد و
اقســاط) داشــته باشــد میبایســت تقاضــای خــود را ارائــه ،تــا بانــک پــس
از بررســیهای الزم پاســخ مقتضــی را اعــام نمایــد .توضیــح اینکــه ارائــه
درخواســت از طــرف متقاضــی مبنــی بــر هرگونــه تغییــر در شــرایط خریــد،
هیــچ گونــه تعهــد و مســئولیتی بــرای بانــک ایجــاد نخواهــد کــرد .
 27تشــریفات مربــوط بــه انتقــال رســمی مــورد معاملــه منحصــرا در
دفترخانــه اســناد رســمی کــه از طــرف بانــک تعییــن میشــود انجــام خواهــد
شــد .در خصــوص امــاک واقــع در شــهرکهای صنعتــی (فاقــد ســند ثبتــی)
جانشــینی از طریــق شــرکت شــهرکهای صنعتــی صــورت میپذیــرد .
 28متقاضــی شــرکت در مزایــده صرفــا میتوانــد  48ســاعت قبــل از آخریــن
مهلــت تعییــن شــده بــه منظــور " ارائــه پیشــنهاد از طریــق ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت (ســتاد)" در مزایــده ،بــه صــورت کتبــی از پیشــنهاد خــود
انصــراف و درخواســت اســترداد ســپرده تودیعــی را بنمایــد  .در ایــن صــورت
شــرکت وی در مزایــده کان لــم یکــن تلقــی گردیــده و ســپرده شــرکت در
مزایــده بــه وی مســترد و رســید اخــذ میشــود .
 29پــس از اعــام برنــده شــدن و تــا قبــل از تنظیــم ســند رســمی ،اگــر
متقاضــی فــوت شــده و یــا محجــور شــود بانــک حــق دارد طبــق مقــررات
مــورد مزایــده را بــه برنــده دوم و  ...واگــذار و یــا در صــورت عــدم امــکان
نســبت بــه ابطــال مزایــده اقــدام نمایــد کــه در ایــن صــورت ســپرده متقاضــی
متوفــی و مبالــغ واریــزی مســتردمیگردد .
بــا توجــه بــه مقــررات و بــه دلیــل لــزوم تعییــن تکلیــف وضعیــت امــوال
موضــوع مزایــده ،ورثــه  /موصــی لــه متقاضــی حقــی جهــت الــزام بانــک بــه
انجــام معاملــه و یــا ادامــه آن نخواهــد داشــت مگــر آنکــه اســناد مثبتــه
نظیــر حکــم  /دســتور  /قــرار از مراجــع قضایــی در خصــوص حجــر و یــا
گواهــی انحصــار وراثــت (در صــورت فــوت متقاضــی) حداکثــر ظــرف یــک
مــاه بــه بانــک تســلیم نمــوده و ورثــه متقاضــی یــا بعــض ایشــان نســبت
بــه ادامــه فرآینــد مزایــده تــا تنظیــم ســند رســمی ابــراز تمایــل نماینــد  .در
صــورت فــوت یــا حجــر مســتاجر  /مســتاجرین یــا ورثــه (حســب مــورد) قیــم،
ولــی و امیــن ایشــان قائــم مقــام و یــا نماینــده قانونــی ،شــرعی و قضایــی
مســتاجر  /مســتاجرین بــوده و بایــد کلیــه تعهــدات و تکالیــف قانونــی و
قــراردادی را از طــرف مســتاجر یــا مســتاجرین متوفــی یــا محجــور معمــول
نماینــد  .در غیــر اینصــورت بانــک حــق و اختیــار دارد وفــق مقــررات اســتیفاء
حقــوق خــود را بنمایــد .
 30هزینــه نشــر آگهــی و حــق الزحمــه کارشــناس  /کارشناســان رســمی
دادگســتری جهــت ارزیابــی بــر عهــده برنــده مزایــده (اعــم از اشــخاص
حقیقــی  /حقوقــی) اســت و ایشــان بایســتی ایــن هزینــه را بــر اســاس
اعــام بانــک و قبــل از انعقــاد قــرارداد نقــدا در وجــه بانــک واریــز نماینــد .
 31هزینــه ثبــت قــرارداد در دفترخانــه اســناد رســمی بــه عهــده برنــده مزایــده
می باشد.
 32برنــده مزایــده میتوانــد بــا پرداخــت ( )% 90از ثمــن معاملــه بــه طــور
نقــد و تســلیم چــک معــادل دو برابــر الباقــی ثمــن معاملــه بــه بانــک ملــی،
امــوال مــورد مزایــده را قبــل از انجــام مراحــل قانونــی و تنظیــم ســند رســمی
در دفترخانــه تحویــل بگیــرد .
بدیهــی اســت پــس از وصــول تمامــی ثمــن و هزینــه هــا و تنظیــم ســند
انتقــال قطعــی ،چــک مذبــور عــودت میگــردد .
 33متقاضیان خرید امالک با شــرایط اجاره به شــرط تملیک ،میبایســت در
برگــه هــای شــرایط شــرکت در مزایــده (کــه از طریــق ســامانه ســتاد خریــداری
میگــردد) صراحتــا اشــاره بــه مــدت و ســود نــرخ مــورد نظــر بــر اســاس
جــدول ذیــل نماینــد .
 34بانــک هیچگونــه تعهــدی نســبت بــه تخلیــه و رفــع تصــرف از ملــک
نخواهــد داشــت و انجــام کلیــه اقدامــات الزم بــه منظــور تخلیــه و رفــع
تصــرف از امــاک متصرفــدار از جملــه طــرح دعــاوی در محاکــم قضایــی و
هزینــه هــای مرتبــط بــا آن بــه عهــده خریــدار خواهــد بــود و بانــک در صــورت

صالحدیــد صرفــا در خصــوص اعطــای نمایندگــی یــا وکالــت بــه خریــدار یــا
وکالی رســمی دادگســتری بــا هزینــه خریــدار بــرای انجــام مــوارد مذکــور
اقــدام مینمایــد .
 35در فــروش نقــدی اخــذ کلیــه مفاصـــا حسابهـــای الزم و هزینــه هـــای آن
جهــت تنظیــم ســند انتقــال بــه عهــده بانــک و کلیــه هزینــه هــای دفترخانــه
اعــم از حــق الثبــت و حــق التحریــر بــه عهــده خریــدار اســت .
 36در فــروش بــه صــورت اقســاطی (نقــد و اقســاط) خریــدار موظــف
میباشــد راســا نســبت بــه اخــذ مفاصــا حســابهای الزم و مالیــات عملکــرد،
بــه هزینــه خــود اقــدام و بــه دفترخانــه ارائــه نمایــد .لکــن هزینــه هــای ملــک
شــامل مفاصــا حســابهای شــهرداری و تامیــن اجتماعــی و  ...تــا تاریــخ
انعقــاد قــرارداد اجــاره بــه شــرط تملیــک ،بــر ذمــه بانــک و از تاریــخ مزبــور بــه
بعــد بــر عهــده خریــدار خواهــد بــود .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه مالیــات
نقــل و انتقــال در زمــان انتقــال رســمی ملــک محاســبه و اخــذ میگــردد،
هزینــه آن بــر عهــده خریــدار خواهــد بــود .
 37در فــروش بــه روش اجــاره بــه شــرط تملیــک ،در صورتیکــه برنــده مزایــده
کلیــه تعهــدات خــود را بــه موجــب قــرارداد منعقــده ایفــاء نمایــد بانــک
نســبت بــه انتقــال مــورد مزایــده در دفتــر اســناد رســمی اقــدام خواهــد
نمــود  .در غیــر اینصــورت بانــک میتوانــد کلیــه مبالــغ واریــزی برنــده
مزایــده (مســتاجر  /مســتاجرین) را بــه نفــع خــود برداشــت نمایــد و در ایــن
خصــوص برنــده مزایــده حــق هرگونــه اعتراضــی را از خــود ســلب و ســاقط
مینمایــد .
 38در صــورت عــدم پرداخــت اقســاط اجــاره بــه شــرط تملیــک ،مســتاجر /
مســتاجرین مکلــف بــه پرداخــت وجــه التــزام (ســه ریــال بــه ازای هــر ســه
هــزار ریــال در هــر روز ) میباشــند  .وجــه التــزام فــوق الذکــر مقطــوع بــوده
و بــدل از انجــام تعهــدات اصلــی نمــی باشــد  .در صــورت عــدم پرداخــت دو
قســط از اقســاط اجــاره در مهلــت معیــن ،بانــک اختیــار خواهــد داشــت
ضمــن فســخ قــرارداد ،وجــوه دریافتــی را بــه نفــع خــود محاســبه و برداشــت
نمایــد .
توجــه  :بانــک در اعمــال  /اجــرای هــر یــک از مــواد  32یــا  33مختــار اســت و
بــه صالحدیــد و صرفــه و صــاح خــود عمــل خواهــد نمــود.
 39در صــورت عــدم پرداخــت اقســاط در فــروش اقســاطی ،متقاضــی /
متقاضیــان خریــد مکلــف بــه پرداخــت وجــه التــزام (ســه ریــال بــه ازای هــر
ســه هــزار ریــال در هــر روز ) میباشــند در صــورت عــدم پرداخــت دو قســط
از اقســاط در مهلــت معیــن بانــک مجــاز خواهــد بــود بــه هــر ترتیــب ممکــن
(مــن جملــه صــدور اجرائیــه) نســبت بــه اســتیفای طلــب خــود اقــدام
نمایــد 40 .در واگــذاری شــامل حــق ســرقفلی و حــق کســب و پیشــه ،اخــذ
رضایــت مالــک جهــت تغییــر شــغل و در صــورت لــزوم تغییــر کاربــری بــر
عهــده خریــدار میباشــد .
بــا برنــده مزایــده ســرقفلی یــا حــق کســب و پیشــه بــه صــورت نقــد عقــد
"صلــح حقــوق" و چنانچــه شــرایط واگــذاری بــه صــورت اقســاط باشــد ،عقــد "
صلــح حقــوق اقســاطی" منعقــد خواهــد شــد  .در صورتیکــه برنــده مزایــده،
نســبت بــه ایفــای تعهــدات اقــدام ننمایــد ،بانــک بــه موجــب قبــوض
اقســاطی صــادره در دفتــر اســناد رســمی و مطابــق حــق فســخ منــدرج در
ســند صلــح تنظیمــی عمــل خواهــد کــرد  .همچنیــن در خصــوص عقــد
(صلــح حقــوق اقســاطی) بــه صــورت رســمی ،بانــک نســبت بــه اخــذ وثیقــه
ملــک شــهری ،ســهل البیــع ،مفــروز و ششــدانگ اقــدام خواهــد نمــود .
 41در مزایــده ســرقفلی و حــق کســب و پیشــه هزینــه هــای مربــوط بــه تهیــه
مفاصــا حســابها بــه عهــده بانــک و هزینــه مالیــات نقــل و انتقــال ،تنظیــم
ســند ،حــق التحریــر و حــق الثبــت بــه عهــده خریــدار میباشــد  .ضمنــا
چنانچــه تاخیــر در انتقــال رســمی مــورد معاملــه متوجــه برنــده مزایــده
باشــد خریــدار متعهــد و مکلــف بــه پرداخــت هزینــه هــای مــازاد احتمالــی از
زمــان مقــرر در اســناد جهــت تنظیــم ســند رســمی تــا زمــان تنظیــم ســند بــه
طــور رســمی خواهــد بــود .
 42واگــذاری امــوال غیــر منقــول بــه صــورت اقســاط بــا انعقــاد قــرارداد بــه
روش اجــاره بــه شــرط تملیــک خواهــد بــود .
تبصــره  :در صــورت درخواســت متقاضــی /متقاضیــان خریــد امــوال /
امــاک بــا کاربــری صنعتــی بانــک پــس از بررســی تقاضــا بــه صالحدیــد خــود
بــا فــروش اقســاطی مشــتمل بــر رهــن مشــروط بــه ترهیــن امــوال فــروش
رفتــه بــا اخــذ وثیقــه  /وثایــق غیــر منقــول 6 ،دانــگ ارزنــده شــهری ،مفــروز
و بــا معــارض (یــا ترکیبــی) معــادل بــا اصــل و سررســید باقیمانــده بــا نظــر و
ارزیابــی بانــک موافقــت خواهــد نمــود.
 43در خصــوص امــوال منقــول ،بــه منظــور تضمیــن بازپرداخــت بخــش
اقســاطی ،خریــدار حداکثــر  10روز بعــد از ابــاغ بــه عنــوان برنــده مزایــده و
همزمــان بــا واریــز بخــش نقــدی ثمــن معاملــه مکلــف بــه ارائــه وثایــق غیــر
منقول ارزنده شــهری ،مفروز بالمعارض (با نظر و ارزیابی بانک) میباشــد .
 44در مزایــده ســرقفلی و حــق کســب و پیشــه ،جلــب رضایــت مالــک بــرای
هــر نــوع تغییــر کاربــری و کســب و کار ،همچنیــن کلیــه هزینــه هــای مربوطــه
بــر عهــده خریــدار میباشــد و بانــک از ایــن حیــث هیچگونــه تعهــد و
مســئولیتی نخواهــد داشــت .
 45چنانچــه در آینــده امــوال مــورد مزایــده بــا حکــم مراجــع قانونــی یــا
قضایــی ،ابطــال اجرائیههــای صــادره و ســند انتقــال اجرائــی مســتحق الغیــر
تشــخیص داده شــود ،بانــک صرفــا نســبت بــه اســترداد وجــوه واریــزی
بــه برنــده مزایــده اقــدام خواهــد نمــود و برنــده مزایــده نیــز حــق هرگونــه
ادعــا یــا اعتــراض را در خصــوص مطالبــه خســارت و غرامــات از هــر حیــث
و بابــت مــن جملــه ناشــی از کاهــش ارزش یــا افزایــش قیمــت امــوال
مشــابه مــال موضــوع معاملــه (مزایــده) از خــود ســلب و ســاقط مینمایــد.
 46در خصــوص مزایــده حــق انتفــاع بانــک در اراضــی واقــع در شــهرکهای
صنعتــی ،متقاضــی ضمــن بازدیــد و بــا علــم بــه تمامــی جهــات از جملــه
نــوع کاربــری و زون محــل اســتقرار واحــد صنعتــی موضــوع مزایــده اقــدام
بــه خریــد مینمایــد و بانــک هیچگونــه مســئولیتی در قبــال اخــذ مجــوز یــا

تغییــر کاربــری نخواهــد داشــت.
 47در صورتیـــکه مبالــغ پیشــنهادی متقاضیــان خریــد ،یکســان باشــد،
اولویــت فــروش بـــا پیشــنهاد خریــد نقــدی یـــا پیشــنهاد بــا پیــش پرداخــت
بیشــتر اســت .
 48مــدارک الزم بــرای شــرکت در مزایــده  :تصویــر شناســنامه و کارت ملــی
متقاضــی (بــرای اشــخاص حقیقــی)  -تصویــر معرفــی نامــه شــرکت ،تصویــر
اساســنامه و آخریــن آکهــی تغییــرات شــرکت و مــدارک مثبــت هویــت
مدیــران و صاحبــان امضــاء اســناد تعهــدآور (بــرای اشــخاص حقوقــی)
اصــل فیــش نقــدی  %5شــرکت در مزایــده .تبصــره  :در صورتــی کــه
اشــخاص بــه صــورت مشــاعی (قــدر الســهم) در مزایــده شــرکت نماینــد
درج نــام کلیــه شــرکا الزامــی اســت و بایســتی اوراق مزایــده بــه امضــا تمامــی
افــراد برســد .
 49کلیـــه امــاک و امــوال ارائـــه شـــده در مزایــده فاقـــد تخفیف نقدی خریـــد
میباشنـــد بـــه استثنـــاء مــوارد ذکــر شـــده در ســتون" توضیحــات مال".
 50اطالعــات ارائــه شــده در مزایــده مســتخرج از گــزارش ارزیابــی کارشــناس
 /کارشناســان رســمی دادگســتری میباشــد و بانــک امــوال مــورد مزایــده
را بــر ایــن اســاس و بــا وضــع موجــود عرضــه مینمایــد  .بدیهــی اســت
هیچگونــه مســئولیتی در ایــن خصــوص در آینــده متوجــه بانــک نخواهــد
بــود و خریــدار بــا علــم بــه ایــن موضــوع هرگونــه ادعــا و اعتــراض احتمالــی
نســبت بــه بانــک را از خــود ســلب و ســاقط مینمایــد.

شرایط فروش اموال غیر منقول (قسطی)
ردیف

کاربری

پیش پرداخت

مدت تنفس

نحوه بازپرداخت

نرخ سود

1

صنعتی،دامداری،کشاورزی

 % 10مبلغ پایه مزایده

حداکثر یکسال

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

نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار ( ) % 18

2

تجاری،خدماتی

 % 20مبلغ پایه مزایده

حداکثر  6ماه

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

 % 50مبلغ پایه مزایده

بدونمهلتتنفس

اقساط متوالی ماهیانه ،حداکثر به مدت 5سال

3

مسکونی،اداری

 % 40مبلغ پایه مزایده

بدونمهلتتنفس

اقساط متوالی ماهیانه ،حداکثر به مدت 4سال

 % 30مبلغ پایه مزایده

بدونمهلتتنفس

اقساطمتوالیماهیانه،حداکثر بهمدت 3سال

متراژ (مترمربع)

ردیف

کد شعبه

1

شعبهخشایار تهران

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

2

شعبهخشایار تهران

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

3

شعبهخشایار تهران

تبریز کوی ولیعصر میدان بهارستان برج شریعتی

مسکونی

قدرالسهم

4
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مسکونی

347

467

5

میانه -شهرک صنعتی شماره یک میانه
شرکت شایان شیر میانه

صنعتی

4959

1338

144000141

هریس انتهای خیابان مردانی آذر روبروی
سی ان جی استخر ورزشی

استخر

1713

2294

9844000116

6

4574

شماره پرونده

 51امــوال منقــول فقــط بــه صــورت نقــدی بــه فــروش میرســد .بدینوســیله
بــه بانــک ملــی ایــران حــق و اختیــار و همچنیــن وکالــت بالعــزل میدهــم
 /میدهیــم کــه در صــورت عــدم انجــام تعهــدات توســط اینجانــب /
اینجانبــان بــه شــرح منــدرج در بــرگ شــرایط مزایــده ،ســپرده تودیعــی
شــرکت در مزایــده را کــه معــادل  5درصــد قیمــت پایــه مزایــده بــه حســاب

شــماره  0110317323009بــه نــام کارپــردازی بانــک ملــی اداره امورشــعب
اســتان آذربایجــان شــرقی نــزد بانــک ملــی ایــران واریــز نمــوده ام  /نمــوده
ایــم را بــدون تشــریفات و بــه نفــع خــود ضبــط و برداشــت نمایــد و چنانچــه
از جهــت عــدم انجــام تعهــد خســارتی بــه بانــک وارد آیــد راســا از عهــده
جبــران خســارت وارده برآیــم  /برآییــم و

تشــخیص و اعــام بانــک در ایــن خصــوص معتبــر خواهــد بــود و اینجانب /
اینجانبــان حــق هرگونــه ایراد و اعتراض را از خود ســلب و اســقاط مینمایم
 /مینماییم .
* شــرایط و ضوابــط مزایــده را مطالعــه نمــودم و بــا کلیــه مفــاد آن موافقــت
مینمایــم .

قیمت پایه
مزایده

پالک ثبتی

نوع تصرف

توضیحات (فروش با وضعیت موجود)

 32045فرعی از یک اصلی

متصرفدار

طبقه3جنوبی-دارایانباریوپارکینگ

خالی

طبقه2شمالی-دارایانباریوپارکینگ
طبقه3شمالی-دارایانباریوپارکینگ
 6دانگ

نشانی

نوع کاربری
مسکونی

قدرالسهم
قدرالسهم

284
284

88,300,000,000
173,464,000,000

عرصه

اعیان
343

103,000,000,000
82,600,000,000

 32043فرعی از یک اصلی
 32046فرعی از یک اصلی

متصرفدار

50فرعیاز 2اصلیبخش20تبریز

متصرفدار

قرارداد شماره 200/17054-11
شهرک های صنعتی

متصرفدار

662متر مربعساختماناداره284-متر مربعساختماننگهبانی،موتورخانه
وتاسیسات261-متر مربعانبار 131-متر مربعساختمانمخزن آب-دارای
ماشینآالتفروشبصورت-جانشینیدر شهرکصنعتینقدی

1/6134,1/5967

متصرفدار

استخر و تاسیسات فروش
بصورت نقدی

176,635,000,000

139,446,000,000

کیلومتر  27جادهبستان آبادبهسراب-نرسیدهبهدوز دوزان
روستایخاکی-مجتمعخدماتیورفاهیسهندوسبالنوپمپبنزین
(کلمجموعهنیمهکارهاست)

خدمانی

16784

185

18,950,419,469

8

4631

9644000077

آذربایجانشرقیشهرکشهیدسلیمیآذرشهر خیابان
 45متریاولروبرویشرکتنگیندانهغرب

صنعتی

1500

985

31,025,000,000

9

4579

9944000123

آذربایجانشرقی،تبریز،جادهاهر-شهركصنعتیبیلوردی
انتهایخیابانصنعت-2قطعه210011

صنعتی(تولیدی)

3125.72

1202

44,545,160,000

5/861

10

4638

9144000039

آذربایجانشرقی،آذرشهر،جادهگوگان آذرشهر روبروی
روستایفیروز ساالر پایانهمسافربریگوگان

سایر

5940

1138

76,151,950,000

2/1749

تخلیه

11

4671

44000134

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

مسکونی

496.75

60

657,781,250

174/59

متصرف دارد

 60/14سهم مشاع از  96سهم

12

4671

44000135

آذربایجانشرقی،سراب،روستایاغمیونمنزلمسكونی
آقایمختار صمدخانیپالك27/179

مسکونی

189.54

90

523,956,750

27/179

متصرف دارد

42/12مشاعاز 96سهمعرصهواعیان

13

4671

44000137

آذربایجانشرقی،سراب،چهارصددستگاهخیابان
امامجنبسینما-مدرسهغیر انتفاعیكاوش

سایر

2626.83

1738

27,296,031,250

3451/383

متصرف دارد

 18/21سهم مشاع از  96سهم

14

4731

9744000107

آذربایجان شرقی،شبستر،ابتدای جاده شند آباد -شهرك صنعتی
شبستر -بلوار صنعت -4بلوار والیت -خیابان صنعت یك  -قطعه95

صنعتی(تولیدی)

1500

951

38,760,000,000

11-75618/200

متصرف دارد

15

4731

9744000092

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

صنعتی(تولیدی)

14086

3854

150,636,260,000

11/11332

متصرف دارد

جانشینی در شهرک صنعتی

16

4731

9544000053

آذربایجانشرقی،شبستر،شهركصنعتیشندآبادقطعات56و54،55

صنعتی (تولیدی)

4500

1316

71,630,000,000

11/64224/2

متصرف دارد

جانشینی در شهرک صنعتی

17

5011

9044000021

آذربایجان شرقی،مرند،خیابان شهید بهشتی
کوچه شهید احمد علی رضایی پالک 133

مسکونی

335

345

5,000,133,333

 55و 1605/56

متصرف دارد

یک دانگ

18

5011

8944000020

مرندروستایاربطانحدشرقیپیادهروخیابانشهیدکسایی

مسکونی

138

107

1,867,000,000

400.46

متصرف دارد

 2دانگ مشاع از  6دانگ

19

5071

44000138

بناب -خیابان پلیس بن بست شهاب 2

مسکونی

322

305

30,198,750,000

1.12121

متصرفدار

 6دانگ

9744000108

مرند-كشكسرای-جادهترانزیت-خیابانشهیدباهنر-پالك27

مسکونی

480

150

7752500000

34.1225

متصرفدار

 3/5دانگ مشاع از  6دانگ

9644000079

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

مسکونی

832/43

72

12,000,000,000

28/673

متصرف دارد

ششدانگ

7

20
21

5022

166.262
قرارداد 11/755501/200

متصرفدار

 35/42سهم مشاع از 96
سهم عرصه و اعیان

متصرف

جانشینی در شهرک صنعتی

متصرف دارد

جانشینی در شهرک صنعتی

 6دانگ

جانشینی در شهرک صنعتی

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان شرقی

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

www.daneshpayam.ir

خبر

سه شنبه  14تیر  1401شماره 6254

طر ح آمارگیری از کشتارگاههای کشور و استان نتیجه داد

کوتاهی در خدمت به مردم
پذیرفتنی نیست

مـ ـع ــاون آم ـ ــار و اطـ ــاعـ ــات سـ ــازمـ ــان مــدیــریــت و بــرنــام ـهریــزی
نشــرقــی بــه تشریح نتایج طــرح آمــارگـیــری کشتار دام از
آذربــایـجــا 
کشتارگاههای کشور و استان در فروردین و اردیبهشت سال 1401
پرداخت.
ب ــه گ ـ ــزارش رواب ـ ــط ع ـمــومــی س ــازم ــان مــدیــریــت و بــرنــام ـهریــزی
نشــرقــی ،امید یامی در جمع خبرنگاران اظـهــار کــرد :در
آذربــایـجــا 
فروردین استان آذربایجان شرقی  5.91درصد ( 54هزار و  56راس)
از کل گوسفند و بره کشتار شده در کشور را به خود اختصاص داده
است که به لحاظ وزنــی  6.08درصــد از کل کشتار کشور را شامل
میشود.وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی از لحاظ تعداد گوسفند
و بره ذبح شده رتبه چهارم در کشور را به خود اختصاص داده و از
نظر وزنی در رتبه پنجم قرار گرفته است ،افزود :استان تهران با 158
هــزار و 101راس بیشترین تعداد و استان خراسان رضــوی با سه
میلیون و  410هزار و  249کیلوگرم الشه بیشترین وزن را در این ماه را
در کشور به خود اختصاص دادهاند.
یامی تصریح کرد :در اردیبهشت امسال  5.88درصد ( 65هزار و
 649راس) از کل گوسفند و بره کشتار شده در کشور در استان
آذربایجان شرقی صورت پذیرفته است که به لحاظ وزنی  6.168درصد
از کل کشتار کشور را شامل میشود .معاون آمار و اطالعات سازمان

مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی متذکر شد :نکته قابل توجه
فاصله از نظر وزنی و تعدادی کشتارهای صورت گرفته در سه استان
همجوار استان (آذربایجان غربی ،اردبیل و زنجان) است که اختالف
معنی داری با استان آذربایجان شرقی دارند و به نظر میرسد بخشی
از الشههای گوسفندی در این استان به استانهای همجوار منتقل
میشود .وی توضیح داد :استان آذربایجان شرقی در اردیبهشت
از لحاظ تعداد گوسفند و بره ذبح شده رتبه  4در کشور را به خود
اختصاص داده است و از نظر وزنی در رتبه  5قرار گرفته است .میزان
تعداد و وزن کشتار شده در ماه اردیبهشت نسبت به ماه قبل
به ترتیب  21.44درصد و  21.19درصد افزایش یافته است .یامی در
ادامه به آمار کشتار بز و بزغاله پرداخت و افزود :در فروردین استان
آذربایجان شرقی  1.78درصد (سه هزار و  65راس) از کل بز و بزغاله
کشتار شده در کشور را به خود اختصاص داده است که به لحاظ
وزنی  1.91درصد از کل کشتار کشور را شامل میشود.
مـ ـع ــاون آم ـ ــار و اطـ ــاعـ ــات سـ ــازمـ ــان مــدیــریــت و بــرنــام ـهریــزی
آذربایجانشرقی خاطرنشان ساخت :استان از لحاظ تعداد بز و
بزغاله ذبح شده رتبه  14در کشور را به خود اختصاص داده است و
از نظر وزنی در رتبه  12قرارگرفته است.
وی ادامــه داد :در اردیبهشت نیز آذربایجان شرقی  1.17درصد (2

هزار و  341راس) از کل بز و بزغاله کشتار شده در کشور را به خود
اختصاص داده اســت که به لحاظ وزنــی 1.31درص ــد از کل کشتار
کشور را شامل میشود.
یامی ادامه داد :استان آذربایجان شرقی از لحاظ تعداد بز و بزغاله
رتبه  16در کشور را به خود اختصاص داده و از نظر وزنی در رتبه 17
قرار گرفته است .میزان تعداد و وزن کشتار شده در ماه اردیبهشت
نسبت به ماه قبل بترتیب  23.62درصد و  19.86درصد کاهش یافته
است .این مسئول به آمار کشتار گاو و گوساله نیز اشاره و اضافه
کرد :در فروردین استان آذربایجان شرقی  7.49درصد ( 9هزار و 49
راس) از گاو و گوساله کشتار شده در کشور را به خود اختصاص
داده است که به لحاظ وزنی  7.26درصد از کل کشتار کشور را شامل
میشود .وی ادامه داد :استان از لحاظ تعداد و وزن گاو و گوساله
ذبح شده رتبه  4در کشور را به خود اختصاص داده است .در
همین حال استان آذربایجان غربی از لحاظ تعداد رتبه  7و
از لحاظ وزن در رتبه  ،8استان اردبیل از لحاظ تعداد و
وزن رتبه  13و استان زنجان از لحاظ تعداد رتبه  19و از
لحاظ وزن در رتبه  18قرار گرفته است .یامی گفت:
در اردیبهشت تعداد گاو و گوساله ذبح شده در
کشتارگاههای استان  8هــزار و  817راس (7.23

درصد از کشور ) بوده است که از لحاظ تعداد رتبه  4و از لحاظ وزن
در رتبه  5کشور قرار دارد.
مـ ـع ــاون آم ـ ــار و اط ــاع ــات س ــازم ــان مــدیــریــت و بــرنــام ـهریــزی
اعالم کرد :میزان تعداد و وزن کشتار شده
آذربایجانشرقی
در ماه اردیبهشت نسبت به ماه
قبل بترتیب  2.56درصد و 2.78
درصد کاهش یافته است.

راههای ارتباطی هریس با  ۹۵میلیارد تومان بهسازی و روکش آسفالت میشود
احمــد محــرم زاده در بازدیــد از مســیر  ۲۶کیلومتــری
زرنــق -کلوانــق -بخشــایش -آرباطــان -بیلــوردی
گفــت :بــا توجــه بــه ضــرورت بهســازی و آســفالت
ریــزی ایــن مســیر و طــی نشســتی کــه بــا معــاون وزیــر
راه داشــتم بــرای آســفالت جــاده بیلــوردی تــا زرنــق ۱۵
میلیــارد تومــان اعتبــار در نظــر گرفتــه شــد .نماینــده
مــردم شهرســتانهای اهــر و هر یــس در مجلــس
شــورای اســامی افــزود :شــروع عملیــات آســفالت
ریــزی در محــور بخشــایش کــه خواســته اهالــی

ورود گردشگر خارجی به آذربایجانشرقی رکورد زد
ث فرهنگی،
معاون گردشگری مدیرکل میرا 
گردشگری و صنای ع دستی آذربایجان شرقی
از شکسته ش ــدن رکـ ــورد پـنــج ســالــه ورودی
گردشگر خارجی به این استان خبر داد.
علیرضا بایرام زاده ،مجموع ورودی گردشگران
خارجی به آذربایجان شرقی از ابتدای امسال
تاکنون را بیش از  ۳۰هزار نفر اعالم و اضافه کرد:
این آمار مربوط به گردشگرانی از سراسر جهان
است که در هتلها و مراکز اقامتی آذربایجان
شرقی به طــور رسمی و بــرای چند روز اقامت
کردهاند.
وی اظـهــار داش ــت :ایــن تـعــداد ورود گردشگر
خارجی به آذربایجان شرقی نسبت به دوران
محدودیت  ۲ساله کرونایی حــدود  ۳۰۰درصد
و نسبت به دوره قبل از شیوع کرونا نیز بیش
از  ۱۰۰درصد رشد نشان میدهد که ارقام بسیار
باال و قابل توجهی به شمار میرود.
بــایــرام زاده بیشترین تعداد ورودی گردشگر
خارجی به آذربایجان شرقی از ابتدای امسال
تاکنون را مــربــوط بــه کشورهای ترکیه ،عــراق،
جمهوری آذربایجان و ارمنستان ،کشورهای
حاشیه خلیج ف ــارس از جمله امـ ــارات عربی
متحده و بحرین ،روسیه ،چین ،آلمان ،سوئد،
فرانسه و سایر کشورهای اروپایی بیان کرد.
وی با بیان اینکه برنامه جامع و مدونی برای
توسعه ورودی گردشگری خارجی به آذربایجان
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حافظ

معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی تشریح کرد:

رئیس دادگستری اهر :

حجتاالسلام نظـری بـا اشـاره بـه اهمیـت
برپایـی عدالـت در جامعـه گفـت :جامعـهای کـه
بـه نـام اسلام زینـت یافتـه اسـت ،بایـد در تمـام
ابعـاد آن ،عدالـت جـاری و سـاری باشـد.
وی افـزود :امنیـت و آرامـش عمومـی خـط قرمـز
مجموعـه دسـتگاه قضایـی بـوده و دسـتگاه
قضایـی مقتدرانـه در مقابـل مفسـدان
اقتصـادی ایسـتادگی کـرده و بـدون هیـچ
تـرس و واهمـهای مدافـع حقـوق عامـه مـردم
اسـت .رئیـس دادگسـتری شهرسـتان اهـر
تاکیـد کـرد ادارات و دسـتگاههای اجرایـی بایـد
در انجـام امـور و وظایـف محوله سـعی و اهتمام
ویـژهای داشـته باشـند و کوتاهـی در ایـن امـر
قابـل چشمپوشـی نبـوده و برخـورد خواهـد
شـد حجتاالسلام محمدعلـی نظـری سـیره و
منـش شـهدا ،الگویـی بیبدیـل بـرای خدمـت
صادقانـه بـه مـردم اسـت.
وی بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره آیـتاهلل
بهشـتی و  ۷۲شـهید یاران باوفایش اظهار کرد:
خدمـات شـهید بهشـتی بـرای نظـام و انقلاب
هرگـز فرامـوش نمیشـود و هنـوز باگذشـت
چندیـن دهـه یـاد و نـام ایـن شـهید واالمقـام در
اذهـان و قلـوب مـردم زنـده اسـت.

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی استان آذربایجان شرقی041-35579285 -9:
صفحه آرا :فر حناز بنده خدایزدی

روضه خلد برین خلوت درویشان است
مایه محتشمی خدمت درویشان است
گنج عزلت که طلسمات عجایب دارد
فتح آن در نظر رحمت درویشان است

شرقی تهیه و اجرایی میشود ،توجه به جذب
تــوری ـســت از کــشــورهــای هـمـســایــه را یـکــی از
اولویتهای اصلی این برنامهها بیان کرد که در
فاز اول آن کشورهایی همچون عراق ،ترکیه و
جمهوری آذربایجان قرار گرفته اند.
بایرام زاده ادامه داد :برای هر یک از کشورهای
ه ــدف ،برنامه ای مـجــزا تهیه شــده اســت که
سه ــای
تهــای تـخـصـصــی ب ــا آژانـ ـ 
در ن ـش ـس ـ 
گــردش ـگــری داخ ـلــی و نیز مــذاکــره و رایــزنــی با
طرفهای خارجی مــورد بررسی قــرار میگیرد تا
درسریع ترین زمان ممکن نسبت به توسعه
این بخش صنعت گردشگری گامهای عملی
برداشته شود.
وی با بیان اینکه در مراحل بعدی دعــوت از
تهــای مـســافــری و گــردش ـگــری خ ــارج از
شــرک ـ 
استان در دستور کار قرار خواهد گرفت ،اظهار
داشــت :در ایــن رابطه نیز مذاکراتی با فعاالن
نهــا و تـهــران در حال
گــردشـگــری ســایــر اسـتــا 
انجام است.
بایرام زاده نیمه اول سال را فصل اصلی و مهم
گردشگری در آذربــایـجــان شرقی برشمرد و با
تاکید بر اینکه تمامی امکانات و توانمندیهای
میراث فرهنگی و گردشگری استان برای جذب
گردشگری حداکثری در فصل بهار و تابستان
باید بسیج شود ،گفت :در این زمینه به شدت
نیازمند همکاری سایر دستگاههای خدمات

رسان و رسانههای گروهی هستیم.
وی از آذربایجانشرقی به عنوان پنج استان برتر
کشور در زمینه گردشگرپذیری یاد کرد و افزود:
هر چند شیوع و گسترش ویروس کرونا در ۲
سال گذشته ضربات مهلکی بر پیکره صنعت
گردشگری جهان ،کشور و استان وارد کرد ،اما با
این وجود تحرکات خوبی در این حوزه طی این
مدت با وجود تمامی کمبودها و نارسائیها به
انجام رسیده است.
بــایــرام زاده ،تــوسـعــه صنعت هـتــل س ــازی و
تــوجــه بــه کیفیت بخشی بــه امــاکــن اقامتی
آذربایجان شرقی را از اولویتهای مهم و اصلی
معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی
اسـتــان برشمرد و اضــافــه ک ــرد :در ایــن راستا
فعالیتهای مناسبی در حوزه سرمایه گذاری
بــرای ساخت و تجهیز هتل و هتل آپارتمان
و نیز استانداردسازی آنها در  ۲سال اخیر و با
شیوع کرونا صورت گرفته است.
بــه گفته وی در حــال حاضر تـعــداد هتلهای
 ۵ستاره تاپ آذربایجان شرقی از استانهای
اصفهان و فارس بیشتر است.
بایرام زاده مجموع هتل و هتل آپارتمانهای
ستاره دار آذربــایـجــان شرقی را  ۷۳بــاب اعالم
کرد که به گفته وی از این تعداد پنج هتل پنج
ستاره آماده ارایه خدمات به گردشگران خارجی
و داخلی است/.ایرنا

منطقــه بــود کــه بــه همــت دولتمــردان تحقــق یافــت.
محــرم زاده اعــام کــرد :در فصــل کاری امســال
بهســازی و آســفالت ریــزی جادههــای فرعــی ،اصلــی
و روســتایی و همچنیــن مســیرهای اتوبــان تبریــز -
هر یــس  -اهــر ،جــاده هر یــس  -مشــکین شــهر بــه
طــول  ۴۰کیلومتــر و  ۷۰میلیــارد تومــان اعتبــار انجــام
میشــود.
وی همچنیــن خواســتار ارتقــای درجــه جــاده
مســیر بیلــوردی تــا زرنــق از درجــه  ۳فرعــی بــه

درجــه یــک از طــرف اداره کل راهــداری و حمــل
و نقــل جــاده ای اســتان شــد و افــزود :بــا توجــه
بــه قرارگیــری شــهرک صنعتــی بیلــوردی و ناحیــه
صنعتــی زرنــق در ایــن محــور و ترانزیــت کاالهــای
تولیــدی بــه کشــورهای همجــوار ،ضــرورت دارد
بــرای کاهــش ترافیــک و تســریع عبــور و مــرور،
اداره کل راهــداری اســتان در راســتای مــاده ۲۳
نســبت بــه ارتقــای جــاده و تخصیــص اعتبــار
برنامه ریزی کند.

