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طرح انتقال آب ارس بر اساس نقشه هاى مصوب اجرا مى شودطرح انتقال آب ارس بر اساس نقشه هاى مصوب اجرا مى شود

اگر قرار است جايى حرف حق زده 
شود، آن محل دانشگاه است

چشم انداز فرهنگى تبريز 
تدوين مى شود

پيشرفت 50 درصدى احداث 
فرهنگسراى كوى مصلى

پاكسازى 4 كانون آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان در استان

 مديرکل دامپزشکی اســتان آذربايجان شــرقی از شناســايی چهار کانون روســتايی آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان در اســتان طی رصد و پايش اين بيماری خبــرداد و گفت: اين کانون ها در ســريعترين زمان ممکن 

معدوم و پاک سازی شدند . 
به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شرقی، اميرحســين بهداد با اشــاره به رصد و پايش دقيق بيماری آنفلوانزای فوق 

حاد پرندگان در تاالب ها و سد های استان، گفت: با وجود اقدامات کنترلی از ابتدای سال جاری...

نقش مناطق آزاد
 در دوره جديد تحريم ها 
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 مديركل دامپزشكى استان آذربايجان شرقى 
از شناســايى چهار كانون روستايى آنفلوانزاى فوق 
حاد پرندگان در استان طى رصد و پايش اين بيمارى 
خبرداد و گفت: اين كانون ها در ســريعترين زمان 

ممكن معدوم و پاك سازى شدند . 
به گزارش ايســنا، منطقه آذربايجان شــرقى، 
اميرحســين بهداد با اشــاره به رصد و پايش دقيق 
بيمــارى آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان در تاالب ها 
و سد هاى اســتان، گفت: با وجود اقدامات كنترلى 
از ابتداى ســال جارى، شاهد انتقال اين بيمارى به 

استان هستيم . 
وى به اهميت پايش و رصد اين بيمارى در حيات 
وحش و بستن راه هاى انتقال اين بيمارى در مناطق 
روســتائى و پرخطر اشاره كرد و افزود: 33 تاالب و 
سد مورد رصد همكاران اداره كل دامپزشكى استان 
قرار گرفتــه و 16 بازارچه فروش پرندگان زنده نيز 

تعطيل شده است . 
بهداد با بيان اينكه اقدامات پيشــگيرانه و رصد 
و پايش اداره كل دامپزشــكى اســتان كه در مواقع 
بحرانى بسيار پر اهميت است، به طور مستمر توسط 
ايــن اداره كل صورت مى گيرد، در عين حال گفت: 
اگر خود مرغداران مســائل بهداشتى و قرنطينه اى 
را كه دامپزشــكى اســتان در قالــب توصيه هاى 
پيشــگيرانه به طور مرتب اطالع رسانى مى كند، 
رعايت نكنند، شاهد شــيوع اين بيمارى در استان 

خواهيم بود . 
وى توصيه كرد: واحدهايــى كه هنوز اقدام به 
دريافت مجوز نكرده اند و غير مجاز محســوب مى 
شوند در سريعترين زمان ممكن اقدام به اخذ مجوز 
كننــد و مرغدارانى كه واحدهاى مجاز خود را هنوز 
بيمــه نكرده اند حتما در اوليــن فرصت واحدهاى 

پرورشى خود را بيمه كنند . 

فرهنگســراى كوى مصلى با قرار گرفتن در مرحله 
نازک كارى از پيشرفت 50 درصدى برخوردار شده است 
. به گزارش امور ارتباطات منطقه ، مير على اصغر نســاج 
غازانى شــهردار منطقه پنج تبريــز با اعالم اين مطلب 

افزود : در شهرك مرزداران و كوى مصلى به عنوان يكى 
از مناطق جديد االحداث تبريز كه جمعيت آن در سالهاى 
اخير با رونق ســاخت و ساز افزايش يافته اقدام به تامين 
شدن زير ساخت هاى الزم فرهنگى ، اجتماعى ، ورزشى 

و فضاى سبزشده است  . وى افزود: احداث و تجهيز پروژه 
هاى فرهنگى يكــى از اولويت هاى كارى منطقه پنج 
مى باشــد. وى با اشاره به مشخصات فنى فرهنگسراى 
كوى مصلى تصريح نمود : فرهنگسراى مصلى در زمينى 

به مســاحت 1200 متر مربع و بــا 900 مترمربع زيربنا 
در 2 طبقه در حال احداث مى باشــد. نســاج در رابطه با 
آخرين وضعيت اجراى اين پروژه اظهار داشت : با شروع 
نازك كارى فرهنگســراى كوى مصلــى اين پروژه از 

پيشــرفت 50 درصدى برخوردار شــده است . شهردار 
منطقه هزينه احداث اين فرهنگســرا را20ميليارد ريال 
اعالم كرد ودر پايان ابراز اميدوارى نمود فرهنگســراى 

مصلى طبق زمانبندى اجرا و  به بهره بردارى برسد.

پيشرفت 50 درصدى احداث فرهنگسراى كوى مصلى

كانــون   4 پاكســازى 
آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان 

در استان
 معاونــت اجتماعــى و پيشــگيرى از وقوع جرم قــوه قضاييه، 
چهارميــن جشــنواره «ايده هــا و فرصت ها» را با هدف اســتفاده از 

ظرفيــت هاى كارآفرينى اجتماعى برگزار مى كند.
اين جشــنواره امسال در ســه محور اصلى طراحى نرم  افزار تلفن 
همراه، نرم  افزار رايانه اى، بازى رايانه ا ى، اســباب  بازى و انيميشــن 
و يــك بخش ويژه برگزار مى شــود. طراحى نرم  افــزار تلفن همراه، 
نــرم  افــزار رايانه  اى، بازى رايانه  اى، اســباب  بازى و انيميشــن در 
حــوزه هاى آموزش مهارت  هاى اجتماعــى پايه به كودكان (پيش از 
دبســتان)، آســيب  ها و جرايم فضاى مجازى، جرايم اقتصادى و امور 
حقوقى، محورهاى چهارمين جشــنواره اســتارتاپى معاونت اجتماعى 
و پيشــگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه اســت كه پيش رويداد آن اول 
دى امســال و رويداد اصلى دهم تا دوازدهــم بهمن در تهران برگزار 

خواهد شد.
عالقمندان و ايده پردازان مى توانند با ثبت نام در 
سايتwww.festivalidea.ir در دو بخش 
دانــش آموزى و آزاد تا نيمه دوم دى شــركت كنند. 
در پايان ســه تيم در بخــش آزاد برگزيده و يك تيم 
در بخش دانش آموزى منتخب خواهند شــد و فرصت 

حضور در مركز نوآورى معاونت را خواهند داشــت.
جشنواره اســتارتاپ به منظور كاهش آسيب هاى 
اجتماعــى و جرايــم مختلف و به منظــور حمايت از 
كارآفرينى اجتماعى، تشخيص يك مشكل اجتماعى 
و اســتفاده از مفاهيم و اصول كارآفرينى براى ايجاد 

تغيير برگزار مى شود.
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رئيس هيئت مديره و مديرعامل شــركت آب 
منطقه اى آذربايجان شــرقى اعالم كرد: طرح انتقال 
آب ارس بر اساس مســير طراحى شده و طبق نقشه 

هاى مصوب اجرايى مى شود.
يوســف غفارزاده در گفت و گو با ايرنا با تشــريح 
آخريــن وضعيت طرح انتقال آب ارس به تبريز اعالم 
كــرد: اين طرح پــس از برگــزارى مناقصه و ابالغ 
پذيــرش پيمان به برنده مناقصــه، در مرحله تأمين 

فاينانس خارجى قرار دارد. 
وى گفــت: مناقصه پروژه انتقــال آب از رودخانه 
ارس به تبريز و شــهرها و روستاهاى مجاور نهايى و 

ابالغ برنده مناقصه نيز صادر شده است. 
غفارزاده يادآورى كرد: تأمين آب شرب و صنعت 
22 شــهر آذربايجان شرقى به ويژه كالن شهر تبريز، 
169 روســتا در شهرســتان هاى تبريز، مرند، جلفا، 
شبستر و تأمين حقابه زيست محيطى درياچه اروميه 

از محل برگشــت پساب بازيافتى طرح به ميزان 100 
ميليــون متر مكعب از مهم تريــن اهداف اين طرح 

است. 
مديرعامل آب منطقه اى آذربايجان شرقى، 110 
كيلومتــر طول خــط انتقال، 2 ايســتگاه پمپاژ، يك 
تصفيــه خانه به ظرفيت 6/6 متــر مكعب در ثانيه و 

مخازنى با حجــم 340 هزار مترمكعــب را از جمله 
مشخصات فنى مرحله دوم اين طرح برشمرد. 

غفارزاده با اشــاره به ضــرورت هاى اجراى طرح 
انتقال آب از ارس، اظهار داشــت: براى جلوگيرى از 
بروز مشكالت احتمالى در تأمين آب كالن شهر تبريز 
و مسايل زيســت محيطى و ساير اهداف پيش بينى 
شده، ضرورت اجراى اين طرح بيش از پيش احساس 

مى شود. 
رئيس هيئت مديــره و مديرعامل آب منطقه اى 
آذربايجان شرقى با اعالم اينكه سرمايه گذارى مورد 
نياز براى اين طرح شامل 688 ميليون يورو فاينانس 
خارجى و 6870 ميليارد ريال هزينه هاى كارفرمايى 
است، افزود: مجوزهاى قانونى مورد نياز براى اجراى 
اين طــرح به عنوان يكى از طرح هــاى اولويت دار 
وزارت نيرو براى اســتفاده از تسهيالت مالى خارجى 

اخذ شده است. 

غفارزاده همچنين اظهار داشــت: بخش ابتدايى 
ايــن طرح با هزينه اى حدود 6 هــزار ميليارد ريال از 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملى اجرا شده است . 
وى بخش اجرا شده اين طرح را شامل اجراى خط 
انتقــال به طول 35 كيلومتر با لوله فوالدى به قطر دو 
هــزار ميلى متر، احداث 5 باب مخزن تأمين فشــار و 
ذخيره، احداث 5 باب ايســتگاه پمپاژ و احداث آبگير و 
ايســتگاه پمپاژ اصلى به ظرفيت 5 مترمكعب در ثانيه 

از رودخانه ارس تا هرزندات اعالم كرد.
طرح انتقال آب از رودخانه ارس به تبريز و شهرها 
و روستاهاى سر راه و نيز درياچه اروميه در اوايل دهه 

1380 ارايه شده است. 
طول طرح انتقال آب رودخانه ارس به دشت تبريز 
و درياچه اروميه 90 كيلومتر و ميزان برداشــت از آب 
رودخانه ارس پس از تكميل طرح انتقال آب ســاالنه 

350 ميليون مترمكعب است. 

رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
تبريــز تاكيــد كرد: اگر قرار اســت 
جايى حرف حق زده شود، آن محل، 

دانشگاه است.
در  صومــى  حســين  محمــد 
جلسه پاســخگويى به دغدغه هاى 
دانشــجويان كه به مناســبت روز 
دانشــجو در تاالر شــهيد شايانمهر 
دانشكده پزشكى تبريز، برگزار شد، 
اظهار كرد: قدر دانشجو و دانشگاه را 
به خوبى مى شناســم، دانشگاه براى 
من كعبه آمالى است كه انسان هاى 
عالقه منــد، پــركار، با اســتعداد و 
اميدوار بــه آينده كه نقشــه راهى 
براى زندگيشان ترســيم كرده اند، 

وارد آن مى شوند.
وى در ادامه در پاســخ به ادعاى 
تعــدادى از دانشــجويان مبنى بر 
ســرباز زدن برخى افراد از كشــيك 
ايســتادن، اظهار كرد: اســامى اين 
افــراد را گــزارش كنيــد و منتظر 

برخورد با آن ها باشيد.
وى ادامه داد: از سخت گيرترين 
افراد در اين موارد هســتم و فروش 
شــيفت دوره انترنى و اكســترنى و 
مــواردى از اين قبيــل، در قاموس 
ما نمى گنجد و كســى حق ندارد به 

خاطر وابستگى به شخص خاصى از 
حضور در كالس سر باز بزند.

صومى در ادامه در واكنش به اين 
كه چرا وظيفه مديريت گروه داخلى 
و معاون آموزشــى دانشــگاه علوم 
پزشــكى تبريز را يــك نفر بر عهده 
دارد، اظهــار كرد: بايــد انتخاباتى 
توســط دانشكده پزشــكى برگزار 

شده و فرد ديگرى برگزار شود.
وى در پاســخ بــه درخواســت 
رزيدنت هــا در خصوص پايين بودن 
كمك هزينه ها در شرايط اقتصادى 
كنونى، بيان كــرد: رزيدنت ها پايه 
دانشــگاه هســتند،  افزايش درصد 
ســالى يك بــار و اول مهر مصادف 
با آغاز سال تحصيلى، اتفاق مى افتد 
و ســال مالى اين گونه برنامه ريزى 

شــده و قابل تغيير نيســت، افزايش 
رشــد اعتبارات آموزشــى در طول 
هشــت سال گذشــته مناسب نبوده 
اســت و پيگير اصالح و افزايش آن 

هستيم.
وى در ادامــه در واكنــش بــه 
ســخنان برخى دانشــجويان مبنى 
بــر اعمــال محدوديت  از ســوى 
كميته اسكان، افزود: زندگى جمعى 
قوانينى دارد كه بايد رعايت شود، به 
عنوان مســئول، بايد امنيت خوابگاه 
را تاميــن كنيم و مســائلى همچون 
زمــان ورود و خــروج دانشــجو به 
خوابــگاه در آئين نامــه خوابگاه ها 

آمده است.
از  ديگــرى  بخــش  در  وى 
ســخنانش در واكنش بــه ادعاى 

تعدادى از اكســترن ها در خصوص 
بدرفتــارى اســاتيد با بيمــاران در 
درمانگاه ها، تصريح كرد: اســتادى 
كــه برخورد بــدى با بيمار داشــته 
باشد، اســتاد نيست و اين جزو يكى 
از معضالت است و نبايد به خودمان 
اجازه دهيم با انســانى برخورد بدى 
داشــته باشــيم، دانشــجو نيز بايد 
متقابال رفتار درســتى با استاد داشته 

باشد.
وى افــزود:  اگر امــروز مردم از 
پزشكان ناراضى هستند، اين مربوط 
به خدمات مستقيم پزشكان نبوده و 
با خدمات جنبى غيرپزشــكى ارتباط 
دارد.وى در پايان خاطرنشان كرد: با 
اعمال نفوذ از بيرون دانشگاه موافق 
نيســتم و مشــكل خاصى با حضور 
كسى در دانشــگاه ندارم، مگر اين 
كه آن فرد خارج از دانشگاه، مشكل 

امنيتى داشته باشد.
 گفتنى اســت؛ جلسه پاسخگويى 
بــه دغدغه هــاى دانشــجويان به 
مناسبت روز دانشجو در تاالر شهيد 
شــايانمهر دانشكده پزشكى تبريز و 
بــا حضور اعضــاى هيات رئيســه 
دانشــگاه علوم پزشكى تبريز برگزار 

شد.

رئيس كميسيون فرهنگى شوراى شهر تبريز 
از تدوين چشم انداز فرهنگى اين كالنشهر خبر داد.

شهرام دبيرى در صحن علنى شوراى شهر با بيان 
اين مطلب اظهار كرد: ارتقاى فرهنگ شهروندى و 
شهرنشينى، ترويج عدالت اجتماعى، تبديل تبريز به 
شهر فرهنگى، توسعه زبان تركى آذربايجانى و ساير 
مسائل از جمله مواردى است كه در تدوين چشم انداز 

فرهنگى به آن ها اشاره شده است.
وى همچنين ادامه داد: انتشــار هفته نامه شورا و 
شهردارى، توسعه ورزش همگانى، ترويج گردشگرى 
و تقويت روابط بين تبريز و شهرهاى خواهرخوانده، 
حمايت از ســازمان هاى مردم نهاد، مناسب سازى 
محيط شهرى و حمايت از پيشكسوتان عرصه هنر 
از ديگر برنامه هاى كميسيون فرهنگى شوراى شهر 

تبريز است.
عضو شوراى شهر تبريز با اشاره به لزوم آموزش 
فرهنگ شــهروندى اظهار كرد: آموزش فرهنگ 
صداقــت و وجدان كارى، فرهنگ قناعت و ســاده 
زيســتى، فرهنگ انضباط و قانون گرايى، فرهنگ 
همســايگى، فرهنگ سالمت شهروندى، فرهنگ 
افزايش ايمنى و خدمات شهرى و فرهنگ طراحى 
و استفاده از فضاى سبز از جمله برنامه هاى آموزش 

فرهنگ شهروندى است.
 دبيرى در ادامه با اشــاره بــه آموزش فرهنگ 
صحيــح رفتار ترافيكى تصريح كــرد: با همكارى 
شهروندان و مشاركت ساير ارگان ها، كمپين آموزش 

فرهنگ ترافيك راه اندازى مى شود.

طرح انتقال آب ارس بر اساس نقشه هاى مصوب اجرا مى شود

تبريز: پزشكى  علوم  دانشگاه  رئيس 

اگر قرار است جايى حرف حق زده شود، آن محل 
دانشگاه است

چشم انداز فرهنگى تبريز 
تدوين مى شود
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استاندار آذربايجان شرقى با بيان اين كه خوشبختانه تعامل 
خوبى بين دستگاه هاى اجرايى و قضايى استان وجود دارد، 
گفت: بسيارى از مسائل و مشكالت صنفى و كارگرى و 
مشكالت مربوط به واگذارى واحدهاى صنعتى با تدبير، 
همراهى و تعامل دستگاه هاى قضايى و نظارتى حل و فصل 

شده است.
 محمدرضا پورمحمدى در ديدار مسئوالن قضايى استان با 
وى،  بر تعامل دستگاه هاى اجرايى و قضايى استان براى حل 
مسائل و مشكالت حوزه هاى مختلف و جلب رضايت مردم 
تأكيد كرد و گفت: امروزه مسائل جامعه قابل تفكيك بين قوا 

نبوده و همه قوا بايد با هم تعامل داشته باشند.
وى با بيان اين كه بايد چشم انداز درستى از وضعيت صنعت 
و توليد استان ترسيم شود، گفت: تقويت فضاى تعامل و 
همكارى دستگاه هاى اجرايى و قضايى براى جلوگيرى از 
بروز بحران در واحدهاى توليدى و صنعتى امرى ضرورى 

است. استاندار آذربايجان شرقى با تأكيد بر ضرورت تالش 
براى جلب رضايت مردم و از بين بردن اسباب نارضايتى، 
خاطرنشان كرد: در استان قابليت هايى داريم كه با استفاده از 
آن ها به راحتى مى توان مشكالت را حل كرد؛ براى اين منظور 
بايد برنامه هايى طراحى شود كه قابليت اجرايى در زمان معين 

را داشته باشد. رئيس كل دادگسترى آذربايجان شرقى هم 
در اين ديدار بر تعامل و همكارى دستگاه قضايى با مديريت 
اجرايى استان تأكيد كرد و گفت: تالش مى كنيم در همه امور 
كمك كار دستگاه هاى اجرايى باشيم تا بتوانند رضايت مردم 

را جلب كنند.

3بسيارى از مسائل واگذارى واحد هاى صنعتى حل و فصل شده است ضميمه رايگان ضميمه رايگان 
روزنامه دراستان روزنامه دراستان 
آذربايجان شرقىآذربايجان شرقى

 «آگهي مزايده  عمومي امالك مازاد »     ( مرحله اول - نوبت اول سال 97) 

كاربريمشخصات پالك ثبتيشعبه  رديف
 ملك

مساحت
مساحت عرصه

 اعياني

ماشين سهم مالكيت
آالت

مبلغ پايه مزايده وضعيت  تخليه 

نشاني

نداردداردمشاعششدانگ 
تخليه 
شده 
است

متصرف 
دارد

قيمت كارشناسي  (به 
ريال)

تبريز - وليعصر - فلكه بارنج - خيابان 30 مترى ابن سينا - ساختمان 6,637,216,250√-√-56سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ--244/69مسكونى 37676 فرعى از يك اصلى بخش 9 تبريز اسكو1
سايه - طبقه 6

اهر - اراضي  روستاي خرم آباد 2,050,000,000√-√--√85004000دامداري 40 بخش 20 تبريزاهر 2

 250 فرعي بخش 36 تبريز اهر3
اهر - روستاي قشالق داش بالغ عليا441,600,000√-√--√1/75435 هكتاردامداري

ايلخچى - خيابان جامى - بن بست ساالر ملى - پالك600,000,000229√-√--√126/9540مسكونى4888 فرعى از 29 اصلى بخش 14 تبريزايلخچى 4
ايلخچى - روستاى سراى 685,000,000√-√--√-561مسكونى556 فرعى از 57 اصلى بخش 16 تبريز ايلخچى 5

ايلخچى - خيابان آتش نشانى كوچه 6 مترى 718,229,167√-√-35 سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ-373/8185/20مسكونى3238 فرعى از 29 اصلى بخش 14 تبريز ايلخچى 6

ايلخچى - خيابان شهدا523,125,000√-√-27 سهم از 96 سهم ششدانگ--368/7مسكونى2579 فرعى از 29 اصلى بخش 14 تبريزايلخچى 7

ايلخچى - جزيره اسالمى - سراى 2,093,750,000√-√-67 سهم از 96 سهم ششدانگ--3302دامدارى467 فرعى از 57 اصلى بخش 16 ايلخچى ايلخچى 8

آذرشهر - كمربندي جنوبي - سه راهي نادينلو285,000,000√-√-757/32 سهم از 6502-65021123دامداري 372 فرعي از 11 اصليآذرشهر9

آذرشهر - خ امام - آخر10 متري - كوي باشگاه - درب آخر2,150,000,000√-√--√221295مسكوني 6 فرعي از باقيمانده 4425آذرشهر10

1091 فرعي از 27 فرعي از 44 اصلي بستان آباد11
بخش 19 تبريز 

بستان آباد - شهرك صنعتي - تيكمه داش4,953,457,000-√-√-√2665704صنعتي

بستان آباد - روستاي ايرانق558,320,000√-√--√-207/16مسكوني 1151 فرعي از102 اصلي  بخش 9 تبريزبستان آباد12
13

بستان آباد
سه قطعه زمين مزروعى پالك 102 اصلى 

بستان آباد - روستاى ايرانق 1,305,000,000√-√-4 سهم مشاع از 96 سهم --13050زراعى بخش 9 تبريز

سراب - خيابان قدس شمالى - كوچه فروغى - پالك 1,344,280,00040√-√--√237141/50مسكونى446 اصلى بخش 49 سراب بستان آباد14

بناب - خيابان مطهري - خيابان آب كوچه اول روبروي غذاخوري مرواريد 4,584,858,000√-√-2185 سهم مشاع از 6000 سهم ششدانگ-300370مسكوني 11689 فرعي از يك اصلي بخش 4 بناببناب15

مسكوني - 6 فرعي از 1904 اصلي بخش 5 تبريز تبريز16
تجاري

تبريز - خيابان 17 شهريور قديم - نرسيده به كوچه برق المع - 47,000,000,000-√√--√552,151025/3
ساختمان آلومينيوم 

340-مسكوني 280 فرعي از 8943 بخش 5 تبريزآبرسان17
-

83 سهم از 96 سهم
-√-√

تبريز - خيابان شريعتي - كوي دانش 2 پالك 4,848,172,7006

خداآفرين - قريه محمود آباد ( قلي بگلوي ايل)12,133,900,000-√√--√195573654صنعتي6 فرعي از 160 اصلي بخش 30 تبريزخداآفرين18

تبريز - اول ماراالن - حافظ - كوچه شهيد مسافرى - بن بست ميخك 1,600,000,000√-√--√-127/40مسكونى6فرعى از 1269 اصلى بخش 2 تبريزدارايى تبريز19
- ك 30 - ط سوم

صوفيان - روستاى سفيد كمر- روبروى دانشگاه آزاد صوفيان2,503,770,888√-√-265 سهم از 1000 سهم-257444016مرغداري1700 فرعى از 12 اصلى بخش 16 تبريزصوفيان20

كاغذكنان - روستاى خلف 3,150,106,000√-√--√5141/51480دامدارى101 فرعى از 71 اصلى بخش 19 كاغذكنانكاغذكنان21

شهرستان كليبر - قريه موالن 450,000,000√-√--√1751252مسكوني 275 فرعي از 166 اصلي بخش 30 تبريزكليبر22

تبريز - خيابان آزادي - كوچه سروبخش - پالك 25,117,100,0003-√√--√345/30540مسكوني 562 فرعي از 3 اصلي بخش 2 تبريز مجتمع فلزكاران23

يامچي مرند3,164,697,000√-√-570 سهم از 1000 سهم-147391877دامداري 926 فرعي از 38 اصليمرند24

مرند - جاده بازرگان - بخش 40 تبريز - روستاي سويدلر1,017,839,250√-√-448 سهم از 1000 سهم-2523732946مرغداري2253 فرعي از 3 اصلي مرند25

√240140مسكونى5397 اصلى بخش 4 تبريزمرند26
-

تبريز - دارايى سوم - كوى اطلس - دربند2 مترى - پالك 2,160,000,00035√-√-

6,012,000,000√-√--√237/82574مسكونى 78 فرعى از 1651 اصلى بخش 15 مرندمرند27
(قيمت تمام شده)

مرند - خيابان شهيد رجايى - كوى فرهنگيان دوم - پالك 24

مرند - ميشاب - كندلج437,500,000√-√-2/5دانگ مشاع از ششدانگ-378/2099مسكونى1986 فرعى از 1 اصلى بخش 15 مرندمرند28

ملكان - روستاي ميدانجوق 170,500,000√-√-155 سهم از 452 سهم--451مسكوني 166 فرعي از 31 اصلي ملكان29

شهرستان ملكان - روستاي قره چال500,000,000√-√--√-331مسكوني 200 اصلي از 41 فرعي ملكان30

شهرستان ملكان - روستاي نصرت آباد اميرغايب 50,000,000√-√--√-2000زراعي162 اصلي از 27 فرعي ملكان31

شهرستان ملكان - روستاي نصرت آباد اميرغايب 45,000,000√-√--√-920زراعي 149 اصلي از 27 فرعي ملكان32
ملكان - روستاي قره چال496,356,000√-√-4/5 دانگ از 6 دانگ-536120مسكوني 419 فرعي از 49 اصلي بخش 5 ملكانملكان33

6826 سهم مشاع از 8000 سهم از -7755/25917دامدارى329 فرعى از 64 اصلى بخش 5ملكان 34
47996 سهم ششدانگ

ملكان - روستاى شريفلو - جاده پرچم - جاده فرعى بطرف شاهين دژ3,598,118,225√-√-

مياندوآب - خيابان كمربندي جنوبي - كوچه الوان- منزل مسكوني495,000,000√-√-55/29 سهم مشاع از 319 سهم ششدانگ-192319مسكوني17066 فرعي از يك اصلي بخش 14 مياندوآب ملكان 35

ليالن - خيابان بهشتي 275,000,000√-√-5 /1 دانگ مشاع از ششدانگ--256مسكوني 593      فرعــى   از 61 اصلي ملكان36

1801 سهم مشاع از 2991 سهم --2991/28دامدارى98 فرعى از 5 اصلى بخش 6 ملكان ملكان 37
ملكان - قريه يولقونلوى جديد 900,693,000√-√-ششدانگ

دوزدوزان - شهرك صنعتي 8,300,000,000-√√--√68252981صنعتي394 فرعي از 167 اصلي بخش 49 تبريزمهربان38

ادامه در صفحه 4

 مديريت بانك كشاورزي اســتان آذربايجان شرقي به استناد آئين نامه نحوه 
واگــذاري دارائي هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانكهــا (  موضوع تصويب نامه 
شــماره ۱۷۵۰۴۳/ت۴۳۶/هـ مورخ ۸۶/۱۰/۳۰ هيات محترم دولت )   و مفاد نامه  
شماره ۷۳/۰۱۷/۸ مورخ ۹۷/۱/۱۴ ادار ه كل امالك  در نظر دارد اموال مازاد ذيل 
را بــا کليه امتيازات و ملحقات موجود و متعلقه از طريق مزايده عمومي به فروش 
برساند لذا طالبين  مي توانند تا  پايان وقت اداري روز  پنج شنبه مورخ ۹۷/۹/۲۹   
بــه امور حقوقي بانك واقع در تبريز – خيابان خاقاني – خيابان مدرس- روبروي 
 آتش نشاني و يا هر يک از شعب تابعه مديريت  مراجعه و اوراق شركت در مزايده 
را دريافت و پس از تكميل آن ، پاكتهای  سربســته را به دبيرخانه مديريت تحويل 
و  رســيد مورخ دريافت نمايند . الزم است متقاضي دو پاكت تهيه نمايد كه پاكت 
الف حاوي ســپرده شركت در مزايده و  پاكت ب حاوي فرم پيشنهاد قيمت و ساير 
اســناد مزايده خواهد بود. ضمنًا بر روي پاكت « ب » عبارت «  پيشنهاد نقدي يا 

اجاره به شرط تمليك » درج گردد. 
واريز ۵٪ از مبلغ پايه مزايده تحت عنوان سپرده شركت در مزايده قابل واريز 
به حساب شــماره  ۶۶۰۸۷۱۷۶۰ نزد بانك كشاورزي شعبه مركزي تبريز  و ارائه 
فيش مربوطه در قالب پاكت الف الزامي است ( چك بين بانكي و ضمانت نامه بانكي 

نيز قابل قبول مي باشد . )  
اولويت در مزايده با پيشنهادات نقدي خواهد بود و صرفًا درصورت عدم وصول 
پيشــنهاد نقدي ، پيشــنهادات واصله در قالب عقد  اجاره به شرط تمليك نيز  
با رعايت شــرايط بانک  (پرداخت نقدي  بخشــی از مبلغ پيشنهادی  و تقسيط 
باقيمانده  آن  حداكثر تا مدت ۵ ســال و با  احتساب نرخ سود زير بخش مربوطه ) 
پذيرفته و بازگشــائي خواهند گرديد بانك در رد يک يا کليه پيشنهادات مختار 
بوده و به  پيشــنهادات مبهم ، ناقص ، مشروط ،بدون سپرده و فاقد امضاء و تاريخ 
و خارج از موعد ترتيب اثر داده نخواهد شــد . ضمنًا حق  الزحمه كارشناســي و 

هزينه انتشار آگهي ، از برنده مزايده اخذ خواهد گرديد . تاريخ بازگشايي پاكات 
روز   شــنبه  مورخ ۹۷/۱۰/۱  راس ساعت ۱۰  صبح در محل دفتر مدير ستادي بانك 
در استان خواهد بود ضمنًا حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي  پاكات 
بالمانع مي باشــد .بازديد از امالك و مطالعه مدارك و اسناد امالك براي تمامي 
شــركت كنندگان الزامي بوده و كليه امالك  ياد شده با وضع موجود به فروش مي 
رسد و درصورت داشــتن متصرف تخليه به عهده خريدار خواهد بود .  (ضمنًا در 
مورد واگذاري ســرقفلي پرداخت حق مالكانه ( اربابي ) به مالک و در مورد امالک 
اوقافی در هنگام انتقال ، حق پذيره به عهده برنده مزايده خواهد بود.) همچنين 
امالک موضوع رديف های ۳۲ تا ۳۸ صرفًا به صورت نقدی واگذار می گردد در مورد 
کارخانه ها با کاربری صنعتی ، کشــاورزی و دامداری  در صورت واگذاری بدهی 
های   مربوط به ســازمان تامين اجتماعی يا اداره امور مالياتی و تخلفات ماده ۱۰۰ 

و عوارض ماده ۷۷ شهرداری به عهده برنده مزايده خواهد بود.  
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دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
و اندرآن ظلمت شب آب حياتم دادند
بى خود از شعشعه پرتو ذاتم كردند

حافظباده از جام تجلى صفاتم دادند

 انجمن ژئوپولتيك ايران با همكارى انجمن علمى 
و دانشجويى دانشگاه شهيد بهشتى ميزبان رئيس هيات 
مديره و مديرعامل ســازمان منطقه آزاد تجارى ارس 
براى بررسى نقش مناطق آزاد در دوره جديد تحريم ها 

بود. 
 به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل ســازمان 
منطقه آزاد ارس، مديرعامل منطقه آزاد تجارى ارس 
در دانشــگاه شهيد بهشتى ضمن تبريك روز دانشجو 
و قدردانى از مركز پژوهش هاى مجلس و دانشــگاه 
شهيد بهشتى گفت: مناطق آزاد نقش اقتصادى مهمى 
در دوره جديد تحريم ها دارنــد و همه قوانينى كه در 
اين زمينه تصويب خواهد شد، در مركز پژوهش هاى 

مجلس به صورت ويژه بررسى مى شود.  
محسن نريمان ادامه داد: ما بايد بررسى كنيم مناطق 
آزاد چگونه مى توانند در شــرايط جديد تحريم نقش 
موثرى در اقتصاد داشته باشــند. اما ابتدا بايد مناطق 
آزاد را بشناســيم و از قوانين اين مناطق آگاه شويم و 
با بخش نامه هايى كه با قوانين اين مناطق مغاير است، 

برخورد كنيم.  
وى تصريح كرد: منطقه آزاد بايد داخل حصر باشــد و 
بايــد همه جاى آن را ايزوله كنيم، چون اين مناطق از 
سرزمين اصلى جداست و عمال هم به صورت فيزيكى 

مجزاست.  
نريمان با بيان اينكه ما بايد شناخت درستى از قوانين 
مناطق آزاد داشته باشيم، تاكيد كرد: مناطق آزاد عامل 
نجات و پويايى در اقتصاد اســت و ايران فعاليت هاى 
خوبى در مناطق آزاد داشــته اما گاهى شرايطى مثل 
تحريم ها تحميل شده كه بر فعاليت اين مناطق تاثير 

گذاشته است. 
رئيس هيات مديره سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به 
اينكه مى توان نقش منطقه آزاد در شرايط تحريم را به 
6 دسته تقسيم كرد، گفت: نقش اول، صادرات و تاكيد 
بر صادرات غيرنفتى مبتنى بر تقويت توليد اســت. به 
طوريكه مناطق آزاد بايد رويكرد اقتصادى داشته باشند 
و با توجه به تاكيد اقتصاد دانان بر صادرات غيرنفتى با 
جذب بخش خصوصى و اقتصاد مبتنى بر گردشگرى 
يكى از نقش هاى منطقه آزاد در شرايط تحريم است.  

وى افزود: از طرفى در شرايط تحريم مراودات اقتصادى 
در مناطق آزاد نســبت به ســرزمين اصلى از سهولت 
بيشترى برخوردار بوده و ريسك پذيرى در اين مناطق 

كمتر است. 
نريمان با بيان اينكه على رغم تحريم ها صادرات 6 ماه 
اول سال جارى نسبت به 6 ماه اول سال قبل افزايش 
داشته اســت، اظهار كرد: ما به دنبال اين هستيم كه 
مبادالت و اقتصاد در اين مناطق آزادتر شود، قوانين بايد 
بازنگرى شوند تا مناطق آزاد بتوانند اقتصادى پويا داشته 
باشند. بر همين اســاس، بايد جلوى بخش نامه هاى 
خودتحريمى را بگيريم و بايد بدانيم، خودتحريمى يعنى 

اينكه مناطق آزاد ثبت سفارش الزم ندارند.  
نريمان خاطرنشان كرد: در مناطق آزاد ورود كاال آزاد 
اســت و اين مناطق نيازى به رواديد ندارد اما شرايط 
جديد و تحريم ها مناطق آزاد را شامل قوانينى كرده كه 

در اين مناطق هم ثبت سفارش صورت بگيرد. 
نريمان گفت: نقش ديگرى كه مناطق آزاد در شرايط 
تحريم دارند، واردات هدفمند اســت. واردات مبتنى بر 
تامين مواد اوليه براى توليد يكى از اين موارد اســت 
و براى جلوگيرى از آثار مخرب تحريم بايد واردات را 

مديريت كنيم نه اينكه آن را محدود كنيم. 
وى بيان كرد: ماموريت ويژه براى بخش هاى مختلف 
مناطق آزاد اين است كه شرايط واردات هدفمند يعنى 
واردات تجهيزات و تكنولوژى تسهيل شود. همچنين 
تسهيل و توســعه ترانزيت خارجى و عمليات بانكى 

صورت گيرد. 
نريمان با تاكيد بر اينكه تعامل كشــورها با واردات و 
صادرات همزمان شــكل مى گيرد، اظهار كرد: واردات 
نياز به برنامه ريزى دارد و تامين مواد اوليه بسيار مهم 
است. برخى از افراد فكر مى كنند فقط صادرات خوب 
اســت اما ما با واردات مواد اوليه و اضافه كردن ارزش 
افزوده به آنها مى توانيم صادرات بيشــترى نيز داشته 

باشيم.  
مديرعامل منطقه آزاد ارس ســومين فعاليت اثربخش 
در شــرايط تحريم را جذب سرمايه گذار خواند و گفت: 
اين مناطق مطمئن ترين دروازه ورود سرمايه خارجى 
است و خوشبختانه دولت در اين زمينه بسترهاى خوبى 

براى مناطق آزاد فراهم كرده است. شرايط خوبى براى 
فاينانس و ســرمايه گذارى در اين مناطق فراهم شده 

است. 
نريمان با اشــاره به نظام ارزى در مناطق آزاد، افزود: 
در نظام ارزى مناطــق آزاد خريد و فروش همه ارزها 
در مقابل ريال با ســاير ارزها و همه معامالت و نقل 
و انتقاالت ارزى در مناطق توســط اشخاص حقيقى 
و حقوقى آزاد اســت، اما اخيرا بخش نامه هايى صادر 

مى شود كه با قوانين مناطق آزاد مغاير است.  
وى ادامه داد: علل اصلى شكل گيرى اين مناطق ايجاد 
شــرايط ويژه در راه آزادى سرمايه، دانش و تكنولوژى 
در راستاى تسريع توسعه صادرات محور و اشتغال زايى 
با جذب سرمايه خارجى در خارج هاى مرزهاى سرزمين 
اصلــى بود و در حــال حاضر ما مى توانيم براســاس 
تجربياتى كه كسب كرديم و ارتباطاتى كه با همسايگان 

خود داريم فعاليت هاى پر ثمرى داشته باشيم. 
نريمــان در ادامه گفت: همچنين يكــى ديگر از آثار 
تحريم ها، سخت شــدن مبادالت پولى و مالى است 
ولى ما در قوانين مناطق آزاد تســهيالت خوبى براى 
ايجاد شعب بانك هاى خارجى داريم. وى عنوان كرد: 
خوشبختانه دولت تاكيد دارد كه در داخل كشور قوانين 
و مقــررات عمومى بين المللى را كه مغاير اســتقالل 
اقتصادى مان نيســتند پياده ســازى كند و نمونه آن  
پيوستن به FATF است. اين اقدام روابط اقتصادى 
ايران را آســان تر مى كند و در اين صورت مى توان از 

سرمايه هاى خارجى استفاده كرد. 
مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس تصريح كرد: ميزان 
ماليات بر پرداخت حقوق مرزنشينان مى تواند كاهش 
يابد و بايد تالش كنيم تا صادرات چمدانى افزايش پيدا 
كند. همچنين اگر كاالها را توســط مرزنشينان وارد 

كنيم، به نفع اين افراد خواهد بود. 
نريمان تاكيد كرد: ايرانيان سرمايه گذار خارج از كشور 
بايد شناســايى شــوند و از طرفى كارگروه ســفراى 
كشورهاى همسايه منطقه آزاد مى تواند تشكيل شود تا 

بتواند به جذب سرمايه كمك كند.  
وى نقش مناطق آزاد را نقش فرامنطقه اى و بين المللى 
ايــن مناطق دانســت و گفت: اگر بــه دنبال كاهش 

تاثيرپذيرى اقتصاد ملى از فشارهاى بين المللى هستيم، 
بايد سهم كشورهاى همسايه را در تجارت برون مرزى 
افزايش دهيم. در اين ميان مناطق آزاد به دليل موقعيت 
جغرافيايى و وجود مرزهاى زمينى و دريايى مشــترك 
و كمى فاصله در دسترســى به كشورهاى همسايه و 
وجود قوانين تســهيل كننده مى تواند نقش عمده اى 

داشته باشد. 
نماينده ادوار گذشــته در مجلس شوراى اسالمى در 
رابطه با اهميت گردشــگرى در دوره جديد تحريم ها، 
گفت: بعد از توليد و صنعت يكى از  مهم ترين مســائل 
در مناطق آزاد گردشــگرى اســت و بايد توجه داشت 
كه صنعت توريســم عالوه بر اقتصاد، حوزه فرهنگى 
را نيز تحت تاثير قرار مى دهد و با پيوند ميان فرهنگ ها 
نقش بسزايى ايفا مى كند و باعث هويت ملى و امنيت 

اجتماعى خواهد شد.  
نريمــان با تاكيد بــر اينكه بايد نــگاه زنجيره ارزش 
گردشگرى داشته باشيم، خاطرنشان كرد:  به طور مثال 
در منطقه ارس، جاذبه ها و زيبايى هايى وجود دارد كه 
جذب كننده گردشگر هستند. رودخانه ارس به عنوان 
يك جاذبه و مرز غير قابل عبور و مرور در اين منطقه 
وجود دارد و  كليســاى سنت استپانوس و جنگل هاى 

ارسباران از مناطق گردشگرى ارس هستند.  
وى افزود: جاذبه هاى طبيعى و تاريخى گردشــگرى 
بخشــى از موضوع هستند و از طرف ديگر  بايد براى 
ماندگارى گردشــگران، جاذبه هاى محيطى جديدى 
ايجاد كنيم تا گردشــگران مدت زمان بيشــترى در 

مناطق آزاد بمانند.  
نريمــان در ادامه تصريح كرد: گردشــگرى در ايجاد 
اشتغال مســتقيم و غيرمســتقيم تاثيرگذار است. به 
ازاى هر 6 مســافر خارجى يك شغل و به ازاى هر 25 

گردشگر داخلى نيز يك شغل ايجاد مى شود. 
وى ادامه داد: در حال حاضر منطقه آزاد ارس نسبت به 
ديگر مناطق آزاد به خاطر دسترسى راحت تر مردم به 
آن و متصل بودن با سرزمين اصلى گردشگر بيشترى 
داشته است. همچنين تالش ما نيز در اين منطقه اين 
بوده است صادرات و صادرات مبتنى بر توليد غير نفتى 

را بازنگرى كنيم.  
رپيس هيات مديره سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به 
لزوم فعاليت مناطق آزاد به صورت پايلوت اجرايى برخى 
طرح ها نظير بانك هاى خارجى و مبادالت پولى، گفت: 
از نقش ويژه مناطــق آزاد براى اجراى پايلوت برخى 
طرح هاى ملى نيز نمى توان غافل شــد. اين موضوع 
ريســك پذيرى اين طرح ها براى ســرزمين اصلى را 
كاهش مى دهد اما از طرفى با توجه به ماهيت وجودى 
مناطق آزاد ريسك اجراى اين طرح ها در مناطق آزاد با 

سرزمين اصلى قابل مقايسه نيست.  
نريمان در بخش ديگرى از سخنان خود با بيان اينكه 
تحريم هــا نمى تواند جلوى منافع كشــورها را بگيرد، 
گفت: 8 كشــورى كه اعالم كردند بايد از ايران نفت 
بخرند براى اين بود كه نمى توانند در پااليشگاه هايشان 
از نفت ديگرى اســتفاده كنند و اگر از نفت هاى ديگر 
استفاده كنند خسارت مى بينند و امريكا مجبور است آن 

خسارت را جبران كند.  
وى افــزود: تحريم ها براى امريــكا در طوالنى مدت 
هزينه زيادى خواهد داشت. امريكا بايد به كشورهايى 
كه با ما ارتباط دارند و از اين ارتباط منفعت مى برند براى 
قطع اين منفعت باج بدهد تا آنها از ايران چشم پوشى 

كنند.  
نريمان همچنين به ســختى هاى تصويب قوانين در 
مجلس براى نسل اول مناطق آزاد اشاره كرد و گفت: 
در آن زمان كلمه آزاد براى برخى افراد آزاردهنده بود و 
يك سرى با اين موضوع مخالف بودند و فكر مى كردند 
اين مناطق قرار است خودمختار باشند. در صورتى كه 

اين طور نبود. 
وى افــزود: در آن زمــان مناطق آزاد بــراى فرار از 
بروكراسى پيچ  در پيچ شكل گرفت تا بتوانيم كارآفرينى 
كنيم، اقتصاد را فعال كنيم، به صورت آزاد كار كنيم و 
مشــوق هايى بگذاريم تا ماليات را به صفر برسانيم و 

تعرفه ها را پايين بياوريم. 
مديرعامل منطقه آزاد ارس تصريح كرد: نســل اول 
مناطق آزاد ايران اســالمى با هدف تســريع در امور 
زيربنايى، عمران و آبادانى، تنظيــم بازار كار و كاال و 
ارائه خدمات عمومى در كيش با انگيزه توريســم، در 
قشم براى شكل گرفتن صنايع بزرگ و در چابهار براى 
توســعه حمل و نقل و بارانداز مواد اوليه و هم چنين در 
هر ســه شهر براى ارتباط با كشورهاى همسايه حوزه 

خليج فارس ايجاد شد.  
وى با اشاره به اينكه قوانين مربوط به نسل دوم مناطق 
آزاد در ســال هاى 82 و 83 تصويب شد، گفت: انزلى، 
اروند، ارس و ماكو مناطق آزاد نسل دوم هستند. اخيرا 
هم نسل سوم مناطق آزاد در مجلس در حال بررسى 

است.  
در پايان نيز مديرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس در 
پاسخ به سواالت دانشجويان، گفت: معاونت فرهنگى و 
گردشگرى منطقه آزاد ارس به عنوان قوى ترين منطقه 
گردشــگرى با كشورهاى همسايه از جمله آذربايجان 
و ارمنســتان ارتباط خوبى دارد و در راســتاى توسعه 

گردشگرى در كنار صادرات فعاليت مى كند. 
در ادامه اين جلسه دانشجويان سواالت و پيشنهادات 
خود را ارائه كردند. هم چنين فايل پاورپوينتى كه توسط 

يكى از دانشجويان آماده شده بود، ارائه شد.  
 صمد عزيزنژاد، عضو هيات علمى مركز پژوهش هاى 
مجلس شوراى اسالمى نيز توضيحاتى را درباره مناطق 

آزاد ارائه كرد. 
گفتنى اســت، همايش نقش مناطق آزاد در شــرايط 
تحريم توســط انجمن ژئوپليتيك ايران و با همكارى 
انجمن علمى دانشــجويى جغرافياى دانشگاه شهيد 
بهشتى و انجمن علمى دانشجويى جغرافياى سياسى 
دانشگاه تربيت مدرس در محل دانشكده علوم زمين 

دانشگاه شهيد بهشتى تهران برگزار شد.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى مطرح كرد؛ 

نقش مناطق آزاد در دوره جديد تحريم ها 

صاحب امتياز: سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران                                                 
سرپرست استان آذربايجان شـرقى:  بهمن راهـرى               

تحريريه شهرستانها:    021-44233511

دفتر سرپرستى استان آذربايجان شرقى:
041 - 35579285 - 9  

رديف
شعبه

مشخصات پالك ثبتى
مساحت كاربرى ملك

عرصه
مساحت 
ششدانگاعيانى

وضعيت تخليهماشين آالتسهم مالكيت
مبلغ پايه مزايده

نشانى تخليه نداردداردمشاع
شده

متصرف 
دارد

ميانه - اراضي كفشن هول ميانه1,000,000,000√-√--√-3161زراعي181 فرعي از22 فرعي از 1 اصليميانه39

ميانه- خ امام - كوچه - شهيدكارگر - بن بست اول - ك 700,000,0002√-√-28 سهم از 96 سهم--239مسكوني 1448 اصلي بخش 27 تبريزميانه40

ميانه - قريه سبز1,400,000,000√-√-102 سهم از 7277 سهم--4000زراعي 6 اصلي بخش 41 تبريز ميانه41

ورزقان - روستاي كاسين 710,000,000√-√-4 سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ--37141زراعي1020 فرعي از 37 اصلي بخش 23 ورزقان ورزقان42

ورزقان - روستاي كاسين 2,660,135,333√-√-3/5 سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ-20461058/96زراعي1021 فرعي از 37 اصلي بخش 23 ورزقان ورزقان43

هريس - شهر زرنق650,000,000√-√-49/78 سهم از 96 سهم-313240مسكوني 987 فرعي از يك اصلي بخش 24 تبريزهريس44

166مسكوني5365 فرعي از يك اصلي بخش 47 هريسهريس45
-

هريس - خيابان امام - روبروي بهداري كوچه بن بست620,000,000√-√--√
هريس - روستاي زرنق - خيابان ولي زاده 185,000,000√-√--√-63/4تجاري1132 فرعي از چهار اصلي بخش 42 تبريزهريس46

هريس - زرنق - خيابان انقالب - خيابان شهيد ولى زاده - پالك 1,341,666,66726√-√-56 سهم از 96 سهم مشاع-801/6486مسكونى 997 فرعى از 4 اصلى بخش 42 هريس هريس47

هشترود - روستاي خورجستان - حاشيه 70 متري راه هنرستان 440,000,000√-√-22 سهم از 1000 سهم-15151862مرغداري234 فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبريزهشترود48

-133 سهم از 240 سهم--37500مرغداري1245فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبريز هشترود49
√

-
√

هشترود - كيلومتر 4 هشترود - مراغه - مرغداري تخم طالي هشترود 1,274,583,333

274مسكوني 1498 فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبريز هشترود50
243

هشترود - خ رجايي - كوچه سهند - 18 ك 1,200,000,0006√-√--√

9305دامداري 9فرعي از 137اصلي بخش 48 تبريزهشترود51
1648

هشترود - قريه چپني - بعد از ناحيه صنعتي فجر800,000,000√-√-2 دانگ از ششدانگ-

235/63مسكونى1010فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبريزهشترود52
273

هشترود - خيابان امام - كوچه شهيد نواب صفوي - منزل مسكوني 2,007,487,500√-√-4/5 دانگ از 6 دانگ-

اهر - خ بهارقديم كوچه كوثر 2 - پالك 484,000,0003√-√-58 سهم از 96 سهم--237مسكوني 29 فرعي از 4418 اصلي بخش 20 تبريزهوراند53

شهرستان هريس - خيابان انقالب - كوچه خانه هاي سازماني - درب 728,000,000-√---√292/42154/08مسكوني 6601فرعي از يك اصلي بخش 47 تبريزهريس54
دوم

شهرستان هريس - خيابان انقالب - كوچه خانه هاي سازماني - درب 720,000,000-√---√292/42151/42مسكوني 6602فرعي از يك اصلي بخش 47 تبريز هريس55
دوم

شهرســتان مراغه - تقاطع خيابان كاشاني و قسم جنوبي 18,051,000,000-√---√96/07180/51تجاري  6708الي 6715 اميركبيرمراغه56

√-42/78مسكوني 1394فرعي از 4 اصلي بخش 5مراغه تازه قلعه ملكان57
روستاي تازه قلعه ملكان 1,155,060,000-√---

سند عاديتبريز58
(تجاري  
28/31سرقفلي)

-
تبريز - خيابان دارايي - نبش بازار چرم 14,155,000,000-√---√

(تجاري  سند عاديتبريز59
سرقفلي)

75-√---√-4,500,000,000a۱ تبريز - خيابان امام - بازاركبود- واحد

(تجاري  سند عادي واحد شماره 33 بخش 15 تبريز تره بار مرند60
سرقفلي)

بالكن 98 178/68
مترمربع

شهرستان مرند - ميدان تره بار مرند 3,650,000,0000-√---√

 «آگهي مزايده  عمومي امالك مازاد »

مديريت شعب بانك كشاورزى در آذربايجان شرقىمديريت شعب بانك كشاورزى در آذربايجان شرقى


