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روز دوشــنبه در منطقه قاســم آباد زاهدان در استان 
سیســتان و بلوچســتان خانه یک زن تخریب و خودش 
مورد ضرب وشــتم قــرار گرفت.به گــزارش ایلنا، برخی 
زمین های  شهر زاهدان که در پهنه شمالی شهر قرار دارند 
توســط زمین خواران در قطعات کوچک به افراد ضعیف و 
خانواده هایی کــه درآمد ندارند با مبالغی حدود  ۱۵ تا۲۰ 
میلیــون تومان فروخته می شــود. از آنجا که این زمین ها  
بدون هیچ گونه قولنامه،  قرارداد و ســند رسمی هســتند 
شــهرداری و یا نهادهای دیگر  بخاطــر اجرای طرح های 
عمرانی مجبور به تخریب این بناها می شــوند.هر چند این 
کار به همین راحتی ممکن نیست و واکنش مردمی که در 

این زمین ها ساکنند را در پی دارد.
 ماننــد آنچه کــه در روز دوشــنبه رخ داد و مأموران 
شــهرداری که برای تخریب یکی از این خانه ها رفته بودند 
با واکنش هاجــر که همه دارایی خــود را برای خرید این 
زمین ها گذاشــته، مواجه شدند.هاجر ریگی در گفت وگو با 
ایلنا گفت: ســاعت ۱۱ ونیم دوشنبه ۲9مهرماه  در حالی 
که در خانه مشــغول کار  بودم مأموران شهرداری همراه با 
چنــد خانم به  منزل آمدند و از ما خواســتند که خانه را 

تخلیه کنیم. 
 این زن 4۵ ســاله که دارای 7 فرزند اســت، در ادامه 
افزود: بعد از آنکه از خانه بیرون رفتیم مأموران شهرداری با 
لودر خانه مان را خراب کردند. البته این بار ششم است که 
خانه ما و برخی دیگر از  همسایگان تخریب می شود. دیروز 
نیز  3 خانوار دیگر نیز خانه شــان خراب شد. خانوارهایی 

که پول دارند تا حدودی مشکل شان حل می شود اما ما که 
پول نداریم مجبوریم هر بار شــاهد خراب شدن خانه مان 

شویم.
هاجر در پاســخ به این پرســش که آیا در این باره به 
شــهرداری مراجعه کرده است یا خیر ؟ گفت: تنها نان آور 

خانواده پسر ۲۰ ساله ام است. همسرم بیکار است. چطوری 
تا آنجا برویم؟ کرایه رفتن به شــهرداری زاهدان ۲۰ تا 3۰ 
هزار تومان اســت و ما نداریم.او در باره امکانات منطقه نیز 
گفت: قاســم آباد زاهدان آب و برق دارد اما  از آنجا که  بی 
پول هســتیم نمی توانیم امتیاز برق خریداری کنیم. حتی 

مدرســه هم  نزدیکی خانه مان نیســت که بچه هایم را به 
مدرسه بفرستم. خودم هم دو کالس درس خوانده  ام.

زهرا ابراهیمی مدیرکل امور بانوان استانداری سیستان 
و بلوچســتان نیز در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: منزل 
ایــن زن در پهنای شــمالی زاهدان»منطقه قاســم آباد« 
قرار داشــت که از سوی نهادهای مربوطه تخریب شد.این 
مســئول افزود: به محض باخبر شدن از موضوع به منطقه 
رفته و از  بانویی که منزلش تخریب شده دلجویی کردیم. 
او ضمن ابراز تأســف بابت رفتار دور از شــأن برخی افراد 
حاضر در صحنه نســبت بــه این زن سرپرســت خانوار، 
تأکیــد کرد: اهمیت صیانت از حقوق شــهروندان  وظیفه 
ماست. این مقام مسئول در استانداری اضافه کرد: مطمئنا 
استانداری  وضعیت معیشتی و مسکن ایشان  را  تا حصول 
نتیجه و در  تعامل با دستگاه های مربوطه ادامه خواهد داد.

پیگیری ها ایلنا برای گفت وگو با  فرمانداری، سرپرســت 
شــهرداری و  اعضای شورای شهر زاهدان  بی نتیجه ماند. 
تنها یک عضو شــورای شهر که نخواست نامش فاش شود 
ضمن تأیید درگیری مأموران زن با این خانم گفت: موضوع 
در فرمانداری  شــهرداری و شورای شهر در حال بررسی و 
پیگیری  اســت و به محض رسیدن به نتیجه رسانه ها را از 
آن باخبر خواهیم کرد. خرداد ماه ســال گذشته نیز خانه 
زنی در شهرک فدک کرمانشاه تخریب شد که در پی این 
حادثه  آســیه با عوامل شــهرداری بر سر خانه اش درگیر 
می شــود و حین انتقال به مرکز بهزیستی »چشمه سفید«  

کرمانشاه  جان می بازد.

ســرما زدگی و عطش باغات انگور در دیار خوشــه های 
طالیی، منجر بــه از بین رفتن ۱۲۵ هزار تن انگور شــده 
و در حــال حاضر شهرســتان ملــکان در انتظــار تکمیل 
بزرگ ترین شهرک صنعتی صنایع تبدیلی است.به گزارش 
مهر، شهرســتان ملکان، دیار خوشه های طالیی انگور است 
که به قطب تولید انگور در استان آذربایجان شرقی شهرت 
یافته و از سویی شهرستان ملکان با داشتن ۱۱ هزار هکتار 
باغات انگــور، مقام اول را در تولید ایــن محصول رقم زده 
اســت.اما متأســفانه عوامل متعددی از جمله خشکسالی، 
بارش تگرگ، کم آبی، ســرمازدگی و سیراب نشدن باغات 
انگور در شهرســتان ملکان، منجــر به کاهش ۸۰ درصدی 
این محصول در قطب تولید انگور شده است.رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان آذربایجان شرقی در گفت و گو با 
خبرنگار مهر گفت: سطح زیر کشت و تولید محصول انگور 
در باغات غیر بــارور ۵۲3 هزار هکتار و در باغات بارور، ۱7 
هزار هکتار اســت.اکبر فتحی ادامه داد: براساس برآوردهای 
اولیه میزان تولید انگور در سال جاری بیش از 3۰۵ هزار تن 
تولید می گردید که در اثر ســرمازدگی و تگرگ حدود ۱۲۵ 
هزار تن از محصول از بین رفته است و میزان تولید انگور در 

سال جاری ۱۸۰ هزار تن می باشد.
وی افــزود: حــدود ۱۵ درصد تولید معــادل ۲7 هزار 
تن بــه صورت تازه خوری و مصارف محلــی اعم از غوره و 
دوشــاب مصرف می شــود و ۸۵ درصد بقیــه معادل ۱۵3 
هــزار تن به کشــمش کالیفرنی و تیزابی تبدیل گشــته و 
متوسط عملکرد انگور در استان ۱۸ تن در هکتار می باشد.

فتحــی ادامه داد: انگور و فرآورده های آن از جمله ســبزه و 
کشــمش یکی از اقالم صادراتی کشور محسوب می شود و 
خوشبختانه استان آذربایجان شرقی از نظر سطح زیرکشت 
تولید انگور و فرآورده ای آن جایگاه ویژه ای در کشــور دارد.

انگور و فرآورده های آن از جمله ســبزه و کشــمش یکی از 
اقالم صادراتی کشــور محســوب می شــود و خوشبختانه 
اســتان آذربایجان شــرقی از نظر ســطح زیرکشت تولید 
انگور و فــرآورده ای آن جایگاه ویژه ای در کشــور دارد.وی 
گفت: حدود 9۰ درصد تولید ســال جاری معادل 39 هزار 

تن به کشــمش کالیفرنی و حدود ۱۰ درصد ۵ هزار تن به 
کشمش تیزابی و آفتابی تبدیل که مجموع کشمش فرآوری 
شــده اعم از کالیفرنی وتیزابی 44 هزار تن می باشد و غالباً 
به کشــورهای حوزه خلیج فارس و آســیای میانه و روسیه 
و برخی کشــورهای اروپایــی و آفریقایی صادر می شــود.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان آذربایجان شرقی 
بیان کرد: فعاالن بخش کشــاورزی استان عالوه بر فرآوری 
انگور تولیدی اســتان بخشی از تولید استان های همجوار را 
خریداری و به محصول صادراتی تبدیل می کنند.وی افزود: 
رقم بی دانه )کشمشــی( 9۰ درصد سطح زیر کشت باغات 
اســتان را تشــکیل می دهد و ۱۰ درصد بقیه ارقام دیگری 
از قبیل، فخری، عســگری، حسینی، صاحبی، دسته چین، 
شاهانی، قو را شــیرین یا تبرزه، قره ازوم، خلیلی می باشد.

فتحی در پایان گفت: شهرســتان ملکان با تولید 9۵ هزار 
تن، شهرستان بناب ۵۰ هزار تن و شهرستان مراغه ۱7 هزار 
تن به ترتیب مقام اول تا ســوم را به خود اختصاص داده اند. 
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان 
آذربایجان شرقی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ۵۶ 
واحد صنایع تبدیلی انگور در سطح استان آذربایجان شرقی 
وجود دارد که به صورت تخصصی و حرفه ای در حال فعالیت 
هستند.شهرســتان ملکان رتبه اول را از حیث کارخانه های 
فرآوری در حال ســاخت به خود اختصاص داده اســت که 
در این میان، 9۰ درصد محصــوالت تبدیلی کارخانه ها به 
دنیا صادر می شود.ایاز برنو ادامه داد: شهرستان ملکان رتبه 
اول را از حیث کارخانه های فرآوری در حال ساخت به خود 
اختصاص داده است که در این میان، 9۰ درصد محصوالت 
تبدیلی کارخانه ها به دنیا صادر می شود.وی از تبدیل شدن 
بزرگ ترین شــهرک صنعتی ملکان به صنایع تبدیلی انگور 
خبر داده و افزود: در حال حاضر، این شهرک در حال ساخت 
است که در آینده ای نزدیک به بزرگ ترین شهرک فرآوری 
انگور در کشور معرفی خواهد شد.برنو با اشاره به وجود ۱7 
واحد صنایع تبدیلی در شهرســتان ملــکان گفت: با اتمام 
بزرگ ترین شهرک صنعتی ملکان به صنایع تبدیلی انگور، 
فرآوری تمام محصوالت باغات انگور در ایران به بزرگ ترین 

شــهرک صنایع تبدیلی ارســال خواهد شــد.مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان ملکان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر 
گفت: در حالت نرمال و ایده آل و هم چنین در شرایط آب و 
هوایی مناسب، میزان تولید انگور در شهرستان از ۱۱ هزار 

هکتار باغ، حدود ۲7۰ هزار تن می باشد.
یوســف جعفری ادامه داد: تعــداد واحدهای فرآوری در 
شهرســتان ملکان در حالت فعلی کافی اســت اما با توجه 
به حوادث غیرمترقبه ناشــی از تنش خشــکی و کم آبی و 
تگرگ میزان عملکرد باغات انگور به میزان ۸۰ درصد کاهش 
یافته است.وی گفت: تأمین آب برای آبیاری مزارع انگور از 
سد شهید کاظمی کافی نبوده است به گونه ای که از حقابه 
۶4 میلیــون متر مکعبی، فقط ۱۲ میلیون متر مکعبی آب، 
به باغات انگور شهرســتان ملکان رسیده است و تمامی این 
عوامل دست به دست هم داده است تا تولید انگور ۸۰ درصد 
کاهــش یابد.یک باغ دار ملکانــی در گفت و گو با خبرنگار 
مهر گفت: برداشــت انگور در باغ ۱۲ هکتاری، تا زمانی که 
خبری از آفت نبود از هر هکتار، حدود ۸۰ تا ۱۰۰ تن انگور 

بود اما حاال به علت ســرمازدگی، میزان برداشت محصول 
کاهش یافته است.منصور حاجیلو ادامه داد: محصول باغ را 
در شهرستان ملکان به فروش می رسانیم و قرار بر این شده 
است که بزرگ ترین شهرک در شهرستان ملکان به صنایع 
تبدیلی تبدیل شود اما ســال ها طول می کشد تا این وعده 
محقق شود.این باغ دار ملکانی بیان کرد: مشکالت در حوزه 
کشاورزی بسیار زیاد است و همواره در تهیه سم، با مشکالت 
گوناگونی دست و پنجه نرم می کنیم چرا که اغلب سم های 
فروخته شــده تقلبی اســت.وی ادامه داد: در اغلب موارد، 
برخی از سم های موجود تقلبی است و متأسفانه کشاورزان 
نیز از این موضوع اطالعی ندارند و قادر به تشخیص سم اصل 
با سم تقلبی نیستند.این باغ دار ملکانی به افزایش قیمت سم 
اشــاره کرده و افزود: قیمت سم در مقایسه با سال گذشته 
حدود ۱۰ برابر افزایش یافته اســت.حاال قطب تولید انگور 
در استان آذربایجان شرقی حال و روز خوبی ندارد و سرمای 
زمستان، تگرگ، خشکسالی، جای خالی خوشه های طالیی 

انگور را در فصل برداشت نمایان خواهد کرد.

ضرب و شتم یک زن هنگام تخریب سرپناه هفت فرزندش

عطش باغات انگور در دیار خوشه های طالیی

۱۲۵هزار تن محصول استان آذربایجان شرقی از بین رفت

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن:
لزوم تكمیل مخازن سوخت نیروگاه ها 

برای تولید برق پایدار در زمستان
گروه شهرستانها: مخازن سوخت نیرگاه لوشان در حال تکمیل شدن 
اســت و در فصل های پاییز و زمســتان با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
بهمن داراب زاده  مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای گیالن با اشاره به لزوم 
تکمیل ذخیره مخازن سوخت نیروگاهها برای تولید برق پایدار در زمستان، 
گفت: ســوخت اول نیروگاه ها برای تولید انرژی برق، گاز است که با توجه به 
افزایش مصرف گاز خانگی در زمســتان و ضرورت تامین ســوخت گاز برای 
مصارف خانگی در ماههای ســرد، طبیعی است که تامین گاز نیروگاهها در 
فصل زمســتان با محدودیت مواجه شود که برای جبران این کمبود و تداوم 
تولید برق پایدار در فصل زمســتان، باید سوخت دوم نیروگاه ها که گازوئیل 

است، جایگزین سوخت گاز شود.
وی با اشــاره به لزوم اتخاذ تمهیدات الزم برای تأمین سوخت نیروگاهها 
در پاییز و زمســتان امسال، گفت: مخازن سوخت دوم نیروگاه ها که گازوئیل 
است در حال تکمیل شدن است، اگرچه روند ذخیره سازی سوخت نیروگاه ها 

با پایان یافتن فصل گرم سال با شتاب بیشتری انجام خواهد شد.
داراب زاده گفــت: عالوه بر پیگیری های مســتمر برای تامین ســوخت 
گازوئیل، پیگیری جــدی برای اجرای پروژه مهــم و حیاتی اتصال نیروگاه 
لوشــان به خط لوله سراسری نفت گاز در دســت اقدام است تا بتوانیم این 
پروژه اساســی را اجرایی و عملیاتی کنیم.مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
گیــالن گفت: همچنین هماهنگی با مدیر کل پدافند غیرعامل اســتانداری 
گیالن و شــرکت پخش فراورده هــای نفتی اســتان در خصوص حدود3۰  
میلیون لیتر مازوت موجود در یکی از مخازن اصلی ذخیره ســوخت نیروگاه 
لوشــان، از دیگر پروژه های مهم می باشــد که بطور جد در حال پیگیری و 

اجرایی شدن است.

ایجاد 360 هزار شغل برکت در ایام کرونا
بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون 
3۶۰ هزار شــغل در مناطق محروم کشور ایجاد کرده است.مدیرعامل بنیاد 
برکت ضمن اعالم این خبر گفت: بنیاد برکت از زمانی که کشــور با شــیوع 
ویروس کرونا مواجه شده است ۱۱۵ هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور را 
در مناطق محروم و روستایی کشور راه اندازی کرده که ایجاد 34۵ هزار شغل 

را در این مناطق به دنبال داشته است.
محمــد ترکمانــه ادامه داد: بنیاد در همین مــدت و در قالب ۲۵۰ طرح 
اشتغال زایی بنگاه محور، ۱۵ هزار فرصت شــغلی را برای متقاضیان اشتغال 
فراهم آورده اســت.وی خاطرنشــان کرد: در مجموع 3۶۰ هزار شغل برکت 
در قالب 7 الگوی اشتغال زایی بنگاه محور، تسهیالت محور، حمایت کارگاهی، 

پشتیبان، آفتاب، سحاب و آسمان ایجاد شده است.
مدیرعامل بنیاد برکت در تشــریح عملکرد این بنیاد در حوزه بنگاه محور 
بیان کرد: بنیاد برکت با ســرمایه گذاری و مشــارکت اقتصادی با ۲۵۰ بنگاه 
تولیــدی و صنعتی به خصوص واحدهای آســیب دیده از کرونا، باعث احیا و 
بازگرداندن آن ها به چرخه تولید شــده است.ترکمانه تاکید کرد: بنیاد برکت 
پس از سوددهی و به ثبات رسیدن واحدهای مشارکتی، از آن ها خارج شده و 
سهم خود را به کارآفرینان و بخش خصوصی واگذار می کند.مدیرعامل بنیاد 
برکت با اشــاره به عملکرد این بنیاد در حوزه ایجاد مشــاغل خرد و خانگی 
هم تصریح کرد: از زمان شــیوع ویروس کرونا تا به امروز بیش از ۱۱۵ هزار 
طرح اشتغال زایی اجتماع محور در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور 
افتتاح شده که باعث راه اندازی 34۵ هزار فرصت شغلی در این مناطق شده 
است.وی یادآور شد: ۸ هزار روستا و 44۰ شهر در سراسر کشور زیر پوشش 

فعالیت های اشتغال زایی بنیاد برکت قرار دارند.

ICU بیمارستان امیرالمومنین)ع( اهواز
 همچنان تكمیل است

رئیس بیمارســتان امیرالمومنین)ع( اهواز با اشاره به کاهش بار مراجعات 
به این بیمارستان، گفت: با این وجود همچنان ظرفیت تخت های ICU این 
بیمارســتان تکمیل است.دکتر محمد آرزومند در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به کاهش ۵۰ درصدی ورودی به بیمارســتان امیرالمومنین)ع( اهواز، اظهار 

کرد: در حال حاضر شاهد ازدحام و نگهداری بیماران در اورژانس نیستیم. 
در پیک کرونا مازاد بر ظرفیت، بیمار داشــتیم اما اکنون بیمار در انتظار 
 ICU تخــت نداریم.وی افزود: بــا این وجود همچنان ظرفیــت تخت های
بیمارستان تکمیل است و شاید تنها دو سه تخت خالی در بخش های عادی 
بیمارستان وجود داشته باشد.رئیس بیمارستان امیرالمومنین)ع( اهواز گفت: 
در صورت ادامه روند کاهشی مراجعات سرپایی به بیمارستان، این کاهش در 

دو سه روز آینده در بخش ها نیز نمود پیدا می کند.

اخبار کوتاه

آگهي فراخوان عمومی یک مرحله ای )نوبت اول(
اداره کل راه و شهرســازي استان یزد در نظر دارد: یک قطعه زمین با کاربري کشت گلخانه واقع در محمدآباد؛ 
یــک قطعه زمین بــا کاربري خدماتي و کارگاهي واقع در مهریز؛ یک قطعه زمین با کاربري کارگاهي واقع در بلوار 
فقیه خراساني و یک قطعه زمین با کاربري دامداري واقع در علي آباد شهرستان اشکذر و یک قطعه زمین با کاربري 
تاسیســات کشاورزي )چاه آب کشــاورزي( واقع در جاده مخصوص فوالد یک قطعه زمین با کاربري تاسیسات و 
تجهیزات شهري )چاه آب کشاورزي( واقع در جاده بافق، به صورت اجاره و یک قطعه زمین با کاربري انبار واقع در 
انبارهاي خضرآباد؛یک قطعه زمین باکاربري تجاري واقع در شهرســتان مهریز؛ یک قطعه زمین با کاربري تجاري 
واقع در خلیل آباد شهرستان تفت؛ 3 قطعه زمین با کاربري تجاري واقع در مدوار شهرستان مهریز به صورت نقد به 
شرح جدول ذیل از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید، بدینوسیله از کلیه متقاضیان دعوت به عمل مي آید جهت 

دریافت اســناد مزایده از تاریخ شنبه 1400/6/27 لغایت سه شنبه 1400/7/6و نسبت به تحویل اسناد به سامانه 
ازتاریخ چهار شنبه ۱4۰۰/7/7 لغایت شنبه 1400/7/17 از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
اقدام نمایند. براي کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتي http://iets.mporg.ir و همچنین سایت اینترنتي 
اداره کل www.yazdmrud.ir مراجعه نمایید.تاریخ و مهلت تحویل اسناد: مزایده گر باید پس از دریافت اسناد 
مزایده و تکمیل آنها حداکثر طبق زمان هاي اعالم شده از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند. بدیهي است ارائه اصل 
مدارک )پاکت های الف، ب و ج(  به صورت دستي نیز  به دبیرخانه حراست اداره کل به نشاني: یزد-خیابان کاشاني 

خیابان مسکن و شهرسازي اداره کل راه و شهرسازي ساختمان شماره ۲ ضروري مي باشد.
 پاکات پیشــنهاد طبق جدول پائین در تاریخ پنجشــنبه 1400/7/22 در جلســه کمیسیون مزایده در محل 

ساختمان شماره دو اداره کل راه و شهرسازي استان یزد واقع در خیابان مسکن و  شهرسازي، باز و خوانده مي شود. 
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده 
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مزایده محقق سازند. 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

دفتر مرکزي تهران:   ۰۲۱4۱934  -  دفتر ثبت نام استان: ۰3۵3۶۲7۲۶۵۸

اداره ارتباطات واطالع رساني اداره كل راه و شهرسازي يزد

قیمت و نحوه پرداختکاربريمساحت )مترمربع(پالکقطعه

۱۱4۱
داراي پالک ۲۱33۶ اصلي 

کشت گلخانه ۵39۲بخش ۵ یزد )واقع در محمدآباد( 
به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول ماهیانه ۶,۰۰۰,۰۰۰ 

ریال که اجاره سال های بعد تا سه سال  در آغاز هرسال توسط 
کارشناس رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

-
۱4۲۰3/۲ اصلي بخش 

کارگاهي ۸۵33/۶۶)واقع در بلوار فقیه خراساني(
به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول 7۰,۰۰۰,۰۰۰ریال 
که اجاره سالهای بعد تا سه سال  در آغاز هرسال توسط کارشناس 

رسمی دادگستری مشخص و اعالم خواهد شد.

-
9 فرعي از ۵3۶3 اصلي بخش 

۱۰ )علي آباد اشکذر(
به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول ماهیانه 7,۵۰۰,۰۰۰ دامداري7۶9۵/۲۰

ریال که اجاره سال های بعد تا سه سال  در آغاز هرسال توسط 
کارشناس رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

3
تحت پالک هاي ۱۲۵۶ و 
۱۲۵۸ و ۱۲۶۰ و غیره اصلي 
بخش 3۶ یزد)مهریز ابتداي 

جاده مهر(

خدماتي و ۱۸۰۸/9۵
کارگاهي

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول ۵7,۶۰۰,۰۰۰ ریال 
که اجاره سال های بعد تا سه سال  در آغاز هرسال توسط کارشناس 

رسمی دادگستری مشخص و اعالم خواهد شد.

۵
تحت پالک هاي ۱۲۵۶ و 
۱۲۵۸ و ۱۲۶۰ و غیره اصلي 
بخش 3۶ یزد)مهریز ابتداي 

جاده مهر(

خدماتي و ۲۶۵4/۶۰
کارگاهي

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول ۶4,۸۰۰,۰۰۰ ریال 
که اجاره سال های بعد تا سه سال  در آغاز هرسال توسط کارشناس 

رسمی دادگستری مشخص واعالم خواهد شد.

7
تحت پالک هاي ۱۲۵۶ و 
۱۲۵۸ و ۱۲۶۰ و غیره اصلي 
بخش 3۶ یزد )مهریز ابتداي 

جاده مهر(

خدماتي و 3۵۰۰/۲4
کارگاهي

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول 93,۶۰۰,۰۰۰ ریال 
که اجاره سال های بعد تا سه سال  در آغاز هرسال توسط کارشناس 

رسمی دادگستری مشخص و اعالم خواهد شد.

-
7۶۰ فرعي از ۱۱7 و ۱۲۲ و 

۱۲3 از 493۶ اصلي بخش ۶ یزد 
)خلیل آباد تفت(

7۵
تجاری

به صورت نقد با آماده سازي 
به ازاي هر مترمربع ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

3
تحت قسمتي از پالک 

۱۱۰۵۰ اصلي بخش 34 یزد 
)مهریز بلوار امام خمیني(

تجاري7۱/9۵
به صورت نقد با وضع موجود )بدون آماده سازي(

به ازاي هر مترمربع 3۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قیمت و نحوه پرداختکاربريمساحت )مترمربع(پالکقطعه

34
از پالک 37۵ و 3۶۵ فرعي 
از یک فرعي ۵79۱ و باقیمانده 
3 فرعي از 9۱7۰ و 9۶۰۰ اصلي 

بخش 4 یزد )واقع در مجموعه هاي 
انبارهاي خضرآباد(

انبار۱334
به صورت نقد با آماده سازي 

به ازاي هر مترمربع ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

3۵
از پالک 37۵ و 3۶۵ فرعي 
از یک فرعي ۵79۱ و باقیمانده 
3 فرعي از 9۱7۰ و 9۶۰۰ اصلي 

بخش 4 یزد )واقع در مجموعه هاي 
انبارهاي خضرآباد(

۱7۸4
به صورت نقد با آماده سازي انبار

به ازاي هر مترمربع ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تحت پالک ۵7۲7/۱44/۲9۸ 4۱
اصلي بخش 3۵ یزد)مهریز روستاي 

مدوار(
4۰

به صورت نقد با وضع موجود تجاري
به ازاي هر مترمربع ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

4۲
تحت پالک ۵7۲7/۱44/۲9۸ 

اصلي بخش 3۵ یزد)مهریز روستاي 
مدوار(

تجاري4۰
به صورت نقد با وضع موجود 

به ازاي هر مترمربع ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۰9
تحت پالک ۵7۲7/۱44/۲9۸ 

اصلي بخش 3۵ یزد)مهریز روستاي 
مدوار(

تجاري4۸
به صورت نقد با وضع موجود 

به ازاي هر مترمربع ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

قطعه زمیني از پالک ۱4۵۲۱ -
اصلي بخش ۸ یزد)جاده مخصوص 

فوالد( 
۱۰۰

تاسیسات و 
تجهیزات کشاورزي 
)چاه آب کشاورزي(

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال 
اول ماهیانه ۶۰۰,۰۰۰ ریال که اجاره 

سال های بعد تا سه سال  در آغاز هرسال 
توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص 

و اعالم خواهد شد.

-
قسمتي از پالک ۲۶9۰ فرعي از 
۱499۸ اصلي بخش ۵ یزد)جاده 

بافق جنب شهرک فن آوران محمد 
علي آباد(

7۲
تاسیسات 

وتجهیزات شهري 
)چاه آب کشاورزي(

به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال 
اول ماهیانه ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال که اجاره 
سال های بعد تا سه سال در آغاز هرسال 

توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص 
و اعالم خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/06/31   -   تاريخ انتشارنوبت دوم: 1400/07/04


