
سه شنبه 4 آبان 1400- 19 ربیع االول 1443 - 26 اکتبر 2021 - سال بیستم - شماره  5561  6  شهرستانها

قوری گل یکی از تاالب های دائمی آذربایجان شرقی بوده 
که حاال به دلیل خشکسالی  و استفاده ناپایدار از منابع آبی 
در معرض خطر نابودی اســت اما شاید با تخصیص حق آبه 
جانی دوباره بگیرد.به گــزارش مهر، قوری گل حال و روز 
خوبی ندارد و چند صباحی اســت که زنگ هشدار نابودی 
این تاالب نواخته شــده اســت و حاال رگ های خشکیده 

تاالب جانی دوباره می خواهد.
خشک شدن تاالب قوری گل یک فاجعه زیست محیطی 
است که اســتفاده ناپایدار از منابع آبی بیشتر بدان دامن 
می زند و اگر حق آبه این تاالب تخصیص نیابد به سرنوشت 
نامعلومی دچــار خواهد شــد.دبیر تاالب هــای آذربایجان 
شــرقی در گفــت و گو با خبرنگار مهــر گفت: ۲۷ تاالب 
در استان آذربایجان شــرقی شناسایی شده اند که برخی 
از آن ها فصلی و برخی دائمی اســت و در این میان، به دو 
تاالب دائمی قره قشالق و قوری گل می توان اشاره کرد که 
جزو مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 
هســتند.یداله آذرهوا ادامه داد: عوامل متعددی در رابطه 
با خشــکی تاالب قوری گل دخیل است که از عمده ترین 
دالیل آن می توان به تأثیرات ناشی از خشکسالی، تخریب 
و فرسودگی کانال آبرسانی در طی چند سال گذشته است 
که وضعیت این تاالب را در ســال جــاری بحرانی کرده 
اســت.وی افزود: یکی از مهم ترین علل خشــکی تاالب ها 
در کشور، استفاده ناپایدار از منابع آبی است که متأسفانه 
بخش کشــاورزی بیشترین مصارف آب را داشته و یکی از 
علل اصلی خشکی تاالب هاست.دبیر تاالب های آذربایجان 
شرقی بیان کرد: مســاحت تاالب قوری گل در پرآب ترین 
زمان ممکن، ۲۰۰ هکتار است که در این میان تاالب قره 
قشالق نیز، ۲۲ هزار هکتار است و مساحت سایر تاالب ها 
نیز حدود ۱۰ هزار هکتار اســت.وی با توجه به قابل احیا 
بودن تمامی تاالب ها در اســتان اشــاره کرده و افزود: در 
این راســتا باید حق آبه تاالب ها تخصیص داده شود و اگر 
حق آبه ای که برای تاالب ها مطالعه شــده است در اختیار 
تاالب های اســتان قرار گیرد تمامی آنها قابل احیا هستند 
کــه در کنار این عوامل نیز کنترل مصارف آبی و مدیریت 

و هم چنین تخصیص حقابه امکان پذیر است.آذرهوا ادامه 
داد: نیــاز آبی تاالب قــوری گل ۳.۸ میلیون متر مکعب 
اســت و نیاز آبی تاالب قره قشــالق نیز ۶۴ میلیون متر 

مکعب است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با اقدامات 
انجام گرفته از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای 
احیای تاالب قوری گل پاســخ داد: طی جلســات برگزار 
شــده از ســوی کمیته اســتانی و کمیته محلی، با توجه 
به اینکه فصل آبگیــری تاالب قوری گل از ۱۵ آبان ماه تا 
۱۵ اردیبهشت ماه اســت که در این بازه ۶ ماهه، آب در 
اختیار تاالب قرار می گیرد و در ســال جاری نیز تصمیم 
بر این شــد تا آبگیری تاالب از ۱۵ آبان ماه آغاز شــود تا 
بخشی از حق آبه تاالب تخصیص یابد.وی گفت: ۹۲ گونه 

پرنده و ۲۸۰ گونه گیاهی در تاالب قوری گل شناســایی 
شــده است که از مهم ترین گونه های پرنده شاخص تاالب 
می تــوان به انواع اردک ها و از گونه های شــاخص گیاهی 
به گیاهان بن در آب و شــناور اشاره کرد.آذرهوا در پایان 
افزود: با توجه به افزایــش دما به خصوص در فصل گرما 
تبخیــر نیز در کاهش تراز تاالب مؤثر بوده اســت.معاون 
محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان 
آذربایجان شــرقی در گفت و گو با خبرنــگار مهر گفت: 
میزان ورودی در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، ۴۵۰ هزار متر 
مکعب بوده اســت.داود غنی پور ادامه داد: میزان کاهش 
ورودی در سال آبی ۱۴۰۰_۱۳۹۹، ۴۸۰ هزار متر مکعب 
بوده اســت و تراز آبی تــاالب در پایان فصل آبی ۱۴۰۰-

۱۳۹۹، ۱۹۱۲.۶۵ بــوده اســت.وی افــزود: ورودی های 

تاالب از طریق بارش مســتقیم، جریانات حاشــیه ای به 
تاالب و هم چنین از طریق کانال آبرســانی تاالب اســت.

معــاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
استان آذربایجان شرقی، علل خشکی تاالب قوری گول را 
چنین برشــمرد: بروز خشکسالی های سال های اخیر و در 
نتیجه کاهش ورودی های مســتقیم، تخریب و فرسودگی 
کانال انتقال آب، وضعیت نابســامان مســیر انتقال آب و 
فشــار بر منابع آبی زیر زمینی در ســطح حوضه تاالب و 
کاهش سطح ایستابی از عوامل خشکی این تاالب به شمار 
می رود.غنی پور در پایان گفت: الزم به ذکر اســت ســال 
آبی جاری تاالب از ۱۵ آبان شــروع خواهد شــد که امید 
است با مشارکت دستگاه های اجرایی ذی ربط و همچنین 
بهره برداری حوضه شــاهد بهبود وضعیت آبگیری تاالب 
باشیم.مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای 
آذربایجان شــرقی در گفت و گو با خبرنــگار مهر گفت: 
تراز ســطح آب تاالب قوری گــول در روز جمعه ۳۰ مهر 
ســال جاری، ۱۹۱۱.۴ متر است که نسبت به مشابه سال 
قبل، ۵۶ ســانتی متر و نسبت به میانگین درازمدت ۱.۰۱ 
متر کاهش نشان می دهد.عقیل اقدسی ادامه داد: وسعت 
تاالب در تراز یاد شــده حــدود ۹۶ صدم کیلومترمربع بر 
آورد شــده اســت که نسبت به مشابه ســال قبل، حدود 
۲۶ صدم کیلومتر مربع و نســبت بــه میانگین درازمدت 
۳۹ صدم کیلومتر مربع کاهش وســعت نشــان می دهد.

وی افزود: حجم آب تــاالب ۴۳ صدم میلیون متر مکعب 
برآورد می شود که نســبت به مشابه سال قبل، ۶۳ صدم 
میلیون متر مکعب و نســبت به میانگین درازمدت ۱.۲۲ 
میلیون متر مکعب کاهش نشــان می دهد.در حال حاضر 
یکــی از تاالب های دائمی در اســتان آذربایجان شــرقی 
روزهای ســختی را سپری می کند و گویا همه عوامل اعم 
از خشکســالی و اســتفاده ناپایدار از منابع آبی دست به 
دســت هم داده اند تا این تاالب تشنه بماند.خشک شدن 
تاالب قوری گل یک فاجعه زیست محیطی را رقم خواهد 
زد و حاال کــه زمان داریم باید بــرای کمک به احیا این 

تاالب بشتابیم.

روســتای تاریخی ارنان از توابع شهرســتان مهریز در 
استان یزد ســنگ نگاره هایی چند هزار ســاله را در خود 
دارد کــه حکایت از تمدنی کهن در این منطقه اســت اما 
بی توجهی و غفلت مسئوالن موجب تخریب چندباره این 
میراث ارزشمند و تاریخی شده است.به گزارش ایلنا از یزد، 
در فاصله ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد، در حوزه 
دشت گسترده بهادران، کوه ارنان یزد سر برافراشته است. 
ســنگ های کوه از جنس سنگ های رســوبی آهکی دوره 
نئوژن از دوران ســوم زمین شناسی است و در دامنه ضلع 
شــرقی کوهپایه ارنان تعدادی چشمه و رشته قنات هایی 
کم عمــق و کم آب وجود داشــته که موجــب پیدایش 
تعدادی مزرعه و باغ شــده اســت و در قســمت کوهپایه 
این کوه ســنگ نگاره هایی وجود دارد کــه قدمت آن به 
هزاره چهارم پیش از میالد بــاز می گردد.روی تعدادی از 
تخته سنگ ها نقوشــی از حیوانات و انسان موجود است. 
این نقوش عبارتند از بز کوهی شــاخ بلند )َکل(، انســان 
ســوار بر مرکب، انسان ســوار بر حیوان و تیر و کمان به 
دست، انســان )مرد( برهنه و نیزه به دست در حال ستیز 
با حیوان درنده، مرد برهنه گرز به دســت، سگ شکاری، 
نقوش حیوانی نظیر آهو یا بز های کوچک و پرنده نمادین 
)ســمبلیک(که از هر یک فقط یک یا دو مورد وجود دارد 
که در تاریخ ۱۷ اردیبهشــت ۱۳۷۸ با شمارٔه ثبت ۲۳۶۱ 
به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رســیده اســت.از 
مجموع تعداد ۲۷ قطعه سنگ روستای تاریخی ارنان، یکی 
از تخته سنگ ها از بقیه بزرگتر و نقوش کنده شده روی آن 

مفصل تر از همه است لذا آن را سنگ نگاره اصلی و مابقی 
را به عنوان ســنگ نگاره های فرعــی می دانند.آنچه برای 
بیننده در این آثار قابل توجه اســت شیوه زندگی ترسیم 
شــده در این تصاویر است، این که انسان هایی در سالیانی 
بسیار  قبل در این منطقه زندگی می کرده  اند. در نگاه اول 
دو صحنه مجزای شکار را مجسم می کند به طوری که در 
ســمت راست و قسمت باالی سنگ مذکور، تصویر بزرگی 
از هجوم حیوان درنده و انســانی روبــروی این حیوان که 
احتماالً مورد حمله واقع شــده است، مشاهده می شود. در 
پشت سر این حیوان هم مردی نیزه به دست با خصوصیات 
بدنی مخصوصی به حیوان حمله کرده است و نیزه خویش 
را در بدن حیوان فرو برده اســت.عمق حکاکی ها متفاوت 
و رنگ ها نیز مختلف اســت که نشانگر دوره های متفاوت و 
حکاکان عصرهای مختلف است. البته دلیل پیدایش همه 
آنها یکسان است و آن ثبت تاریخ آن دوران است.برخی از 
این ســنگ نگاره ها با گذشت زمان به علت فرسایش باد و 
تخریب حاصل از برف و باران یا تخریب هایی که از ســوی 
بازدیدکنندگان صورت گرفته اســت اکنون به صورت کم 
رنگ و یک خراش سطحی مشاهده می شود. به تازگی اما 
تخریب هایی در این آثار ارزشــمند تاریخی دیده شده که 
تمدن دیرین این منطقــه را بازیچه بازدیدکنندگان برای 

حضور خود تبدیل کرده اند.
تخریب هایی که در حال حاضر روی این سنگ ها دیده 
می شــود در دو سال گذشــته نبوده و آن گونه که اهالی 
روســتا می گویند تازه اســت.محمود زارع ارنانی؛ دهیار 

روســتای ارنان بــا انتقاد از بی توجهی مســئوالن میراث 
فرهنگی به ســنگ نگاره های چند هزارساله ارنان به ایلنا 
گفت: قدمت روســتا مختص به این سنگ نگاره ها نیست 
بلکــه قلعــه ای قدیمی نیز در این روســتا وجود دارد که 
نیازمند توجه مسئوالن است.وی با بیان اینکه این روستا 
جاذبه های گردشگری بکری دارد که در حال نابودی است 
اظهار داشت: نمونه این نابودی، سنگ نگاره هایی است که 
زمانی قرار بود برای حفاظت از آن ها منتقل شــوند اما تا 
به امروز چیزی جز تخریب نصیب شــان نشــده و به نظر 
می رســد مردم محلی باید فکری بــرای آن بکنند و وارد 
عمل شــوند.مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری استان با اشاره به تخریب این آثار ارزشمند و 
تاریخی اظهار داشت: بخش عمده ای از این یادگاری ها و 
حتی جای شــلیک گلوله ای که بر بدنه این سنگ نگاره ها 
دیده می شود، به چند سال گذشته تعلق دارد.وی با بیان 
اینکه یزد یکی از شــهرهای غنی از نظر سنگ نگاره است 
و شامل آثاری از این سنگ نگاره ها در بخش هایی از تفت، 
بهاباد، بافق، شــواز و گاریز است که حتی برخی از آن ها 
قدمتــی بیش از ســنگ نگاره های کوه ارنــان دارند.این 
مســئول با اشــاره به جداکردن برخی از سنگ نگاره ها و 
قرار دادن آن ها در موزه سنگ زندان اسکندر عنوان کرد: 
هر چند جداکردن ســنگ نگاره ها از کوه هــا و قرار دادن 
آن ها در موزه هم منطقی نیست و هم نمی شود مگر اینکه 
سالمت این آثار باســتانی چند هزارساله تهدید شود که 

هزینه زیادی در بر دارد.

وی با تاکید بر این که حفظ ســنگ نگاره ها بیش از آن 
که نیازمند جدا کردن از کوه ها باشــد، به ارتقای فرهنگ 
مــردم در محافظت از آن ها نیــاز دارد، تصریح کرد: بعضاً 
ابعاد برخی از این تخته ســنگ ها بزرگ است و جدا کردن 
آن ها از کوه کار راحتی نیســت.فاطمی در رابطه با سالمت 
ســنگ نگاره های چند هزار ســاله کوه ارنان نیز افزود: در 
گذشــته تخریب هایی داشــتیم و چندســالی می شد که 
به رغم استقبال گردشگران و حتی شهروندان یزدی از این 
روســتای زیبا و تاریخی که گاه تعدادشان به ۸۰۰ نفر هم 
می رســید موردی از تعرض و تخریب گزارش نشــده بود.
وی اظهار داشــت: بر اساس ارزیابی صورت گرفته از سوی 
باســتان شــناس در منطقه و گزارش مکتوبی که در این 
زمینه به ما ارائه داده است هیچ تخریب جدیدی رخ نداده 
و آنچــه در فضای مجازی با عنوان تخریب ســنگ نگاره 
مطرح شده است واقعیت ندارد.از مجموع سنگ نگاره های 
اســتان تاکنون ســنگ نگاره های ارنان، شواز و ندوشن به 

ثبت آثار ملی کشور هم رسیده اند.
حفاظت و حراســت از ایــن آثار هنــری تاریخی امر 
مهمی اســت که همواره در دســتور کار میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان یزد قرار دارد اما از 
مهمترین اقدامــات صورت گرفته در این زمینه فقط ثبت 
محدوده ســنگ نگاره ها، نصب تابلو و نظارت برای دخل و 
تصرف و تخریب این سنگ نگاره هاست که ظاهرا عملکرد 
موثری نداشته و به نظر می رسد باید اقدامی فراتر از نصب 

تابلو و ثبت محدوده داشت.

تاالبی که دیگر آب ندارد

قطعشدنشریانهایاصلی»قوریگل«

تخریب سنگ نگاره های 7 هزار ساله یزد در سایه غفلت مسئوالن

 برای خدمت به شهروندان قزوینی
 با مدیریت جهادی کمر همت بسته ایم

گروه شهرســتانها – ناهید نقدی: مهدی صباغی، شهردار قزوین اظهار 
داشــت: چهل ســال پوتین برای خدمت به مردم به پا کردیــم، امروز نیز برای 
خدمت به شهروندان قزوینی با مدیریت جهادی کمر همت بسته ایم.آئین معارفه 
مهدی صباغی، شهردار قزوین و  تکریم سیاوش طاهرخانی، شهردار سابق قزوین 
و قدردانی از تالش های ســید مهدی کاظمی سرپرست شهرداری، با حضور آیت 
اله ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران، هدایت اهلل جمالی پور استاندار، آیت اله 
عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین، فرج اله فصیحی رامندی 
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر،  نمایندگان  مردم استان در مجلس شورای 
اسالمی، معاونان و مدیران لشگری، استانی و شهری قزوین، اعضای شورای ادوار 
و اصحاب رســانه  برگزار شد.هدایت جمالی پور استاندار قزوین در مراسم تودیع 
و معارفه شــهردار قزوین گفت : آقای صباغی با کوله باری از تجربه مســولیت 
شهرداری را قبول کردند و امانت بزرگ شهر قزوین که بخشی از تاریخ و فرهنگ 
ایران است را قبول کردند.اســتاندار قزوین گفت:  شهرداری قزوین با مشکالت 
عدیده ای از جمله در نیروی انسانی مواجه است و از شهردار جدید می خواهیم 
این موضوع را مدیریت کند.فرج اله فصیح رامندی، رئیس شــورای اسالمی شهر 
قزوین نیز  در در این مراســم گفت:امیدواریم با تحویل کلید بلدیه به شــهردار 
جدید قزوین که با توجه به تمام شــاخصه های کارآمدی و نیازهای شهر قزوین 
معرفی شده است، خدمت رسانی به مردم با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.وی 
اظهار کرد: امروز شــصت و چهارمین شهردار قزوین کلید شهر قزوین را تحویل 
می گیرند، امیدواریم با درایت و تدبیر ســردار صباغی شــاهد توسعه و پیشرفت 
شــهر قزوین باشیم و مطمئنا در مسیر بازگشت شهر قزوین به دوران شکوفایی 
این کهن شهر تاریخی خستگی به خود راه نخواهیم داد. مهدی صباغی شهردار 
جدید قزوین نیز در مراسم معارفه خود با بیان این مطلب که ما خط قرمز نداریم، 
افزود: خط ما خط شــهدا و ادامه راه شهدا است.شهردار قزوین عنوان کرد: کار 
برای رضای خدا به قصد قربت و نداشتن تعارض با منافع شخصی در اولویت ما 
قرار دارد.صباغی یادآورشــد: همه باید با وحدت و انسجام مانند ید واحده باشیم 
و نگذاریم مشکلی برای شــهروندان ایجاد شود.وی عنوان داشت : در شهرداری 
کسی که منفعت دارد نباید در مسئولیت باشد و اگر به کسی که می گوییم تخلف 
نکن و ویال نســاز حتما خودمان هم خالف نکنیم و ویال نداشته باشیم. شهردار 
قزوین اظهار داشت : شهر قزوین دارای پتانسیل ها و ظرفیت های فراوانی است، 
بطور قطع با ید واحده می توانیم با بهره مندی درست از آنها به توسعه و موفقیت 

دست یابیم.

با حکم شهردار شیراز سرپرست معاونت شهرسازی 
و معماری شهرداری شیراز منصوب شد 

گروه شهرستانها: شهردار شــیراز با صدور حکمی،دکتر ناصر رضایی را به 
عنوان سرپرست معاونت شهرســازی و معماری شهرداری شیراز منصوب کرد. 
در حکم صادره از ســوی سید احســان اصنافی به دکتر ناصر رضایی بر مواردی 
همچون سیاســتگذاری و تعیین خط مشی به منظور تهیه طرحهای شهرسازی 
و معمــاری، نظارت بــر تدوین ضوابط و دســتورالعمل ها در خصوص کنترل و 
هماهنگی امور مربوط به ســاخت و سازهای شهری، رسیدگی به امور مربوط به 
مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری با هماهنگی مناطق شهرداری، نظارت 
بر تغییر، تدوین و اصالح طرح های جامع و تفصیلی، نظارت بر نحوه اســتفاده از 
اراضی داخل محدوده و حریم شهر براساس ضوابط نقشه های جامع و طرحهای 
تفصیلی، سیاســتگذاری و برنامه ریزی درخصوص بافتهای فرسوده، تاریخی و 
حاشیه نشینی و ارائه طرحهای اجرایی و تشویقی جهت ساماندهی اینگونه بافتها 
تاکید شــده است. سیاســتگذاری و نظارت درخصوص کنترل ساخت و ساز در 
 ،GIS حریم شــهر و تهیه نقشه جامع شــهر، نظارت بر به روزرسانی نقشه های
نظارت بر ارزیابی و اصالح فرآیندهای موجود در سیســتم یکپارچه شهرسازی، 
ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین شــهرداریهای مناطق در خصوص مســائل 
شهرسازی و معماری، نظارت و کنترل بر عقد قراردادهای مشاورین و پیمانکاران 
و نحوه پرداخت آنها، برنامه ریــزی و نظارت بر تفکیک اراضی با رعایت ضوابط 
نقشه جامع و طرح های تفصیلی از دیگر مواردی بود که شهردار شیراز در حکم 
سرپرســت معاونت شهرســازی و معماری بر آن تاکید کرده است. براساس این 
گزارش،دکتر ناصر رضایی از نیروهای شهرداری است و تا پیش از این به عنوان 
مدیر کل امور شهرســازی شهرداری شــیراز در حال خدمت بود. دکتررضایی 
دارای مدرک دکترا، کارشناسی ارشــد و کارشناسی در رشته شهرسازی است. 
وی مولف پنج کتاب در حوزه شهرســازی و مقاالت ارائه شده در کنفرانس های 
ملی و بین المللی معتبر اســت. رضایی همچنین مدرس دانشگاه و عضو هیات 
علمی داخلی شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی آپادانا نیز بوده است. از سوابق دکتر 
رضایی می توان به معاون مدیرکل شهرســازی شهرداری شــیراز، رییس اداره 
توسعه طرح های شهری، مســئول طرح تفصیلی شهر شیراز، عضو کمیته فنی 
کمیسیون ماده پنج شیراز، عضو کارگروه تخصصی توسعه شهری نشست ادواری 

کالنشهرهای کشور اشاره کرد.

اخبار کوتاه

 مدیریت شــعب بانک توســعه تعاون اســتان آذربایجان غربی در 
نظــر دارد تعــدادی از امالک مازاد تملیکی خــود را از طریق مزایده 
عمومی بشرح ذیل و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( با شماره مزایده 

)2000004329000002( به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشــار در سامانه: ســاعت ۸:۰۰  روز چهارشنبه مورخ 

 1400/07/28
تاریخ بازدید: از زمان انتشــار آگهی در سامانه تا ساعت ۱۴:۳۰ 

روز سه شنبه مورخ 1400/08/11
آخرین مهلت درج پیشنهاد قیمت در سامانه: ساعت ۱۸:۰۰ 

روز سه شنبه مورخ 1400/08/11 
متقاضیان می توانند از زمان انتشــار آگهی در ســامانه تا ساعت 
۱۷:۵۹ روز سه شنبه مورخ 1400/08/11 جهت دریافت اسناد مزایده 

از طریق سامانه ستاد ایران اقدام نمایند.

زمــان بازگشــایی: ســاعت ۱۱:۰۰ روز چهارشــنبه مورخ 
1400/08/12

زمان اعــام به برنده: ســاعت ۱۰:۰۰ روز پنج شــنبه مورخ 
1400/08/13

انعقــاد قرارداد با برنــده مزایده پس از اخذ تاییدیه کمیســیون 
معامالت عمده صورت می پذیرد.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
۱- کلیه هزینه های مزایده شامل آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی 
و نقل و انتقال و عوارضات شــهرداری و مالیات و پیش بینی نشــده 

برعهده برنده مزایده می باشد.
۲- تضمین شــرکت در مزایــده معادل پنج درصــد قیمت پایه 
به صورت واریز نقدی به حســاب شــماره 1200.111.10000.2 بنام 
امورمالی بانک توسعه تعاون استان آذربایجان غربی و یا ضمانت نامه 

بانکی معتبر می باشد.

۳- محل بازگشایی پیشنهادات در مدیریت شعب استان آذربایجان 
غربی می باشد.

۴- بانــک در همه حــال در رد یا قبول کلیه پیشــنهادات خرید 
مختار است.

۵- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی 
جهت بازدید در ســاعات اداری به مدیریت شعب استان آذربایجان 
غربی – ارومیه - بلوار ســربازان گمنام - جنب پمپ بنزین پاسارگاد 
مراجعه یا با شماره: 33483903-044 ) داخلی ۱۲۱-۱۱۹-۱۱۸( 

دایره اداری – پشتیبانی تماس حاصل نمایند.   
۶- برگــزاری مزایده صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت می باشــد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 
اســناد مزایده از ســامانه )در صورت وجود هزینه مربوطه( پرداخت 
تضمین شــرکت در مزایده ارســال پیشــنهاد قیمت، بازگشــایی 
پیشنهادات، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر 

سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
۷- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و 
نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی 

و انتخاب می باشد.
۸- عالقمندان به شــرکت در مزایده می بایســت جهت ثبت نام و 
دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شــماره های ذیل تماس حاصل 

نمایند:
• مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه استان آذربایجان غربی: ارومیه 
خیابان امینی )پنجراه( – روبروی جهاد دانشــگاهی – بانک ملت – 
طبقه چهارم تلفن : 32232113-044  مرکز پشــتیبانی و راهبری 

سامانه: 021-41934   
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر اســتان ها در سایت سامانه 
)setadiran.ir( بخــش »ثبت نام / پروفایــل مزایده گر« موجود 

است.

آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول 
)شماره مزایده مرجع در سامانه اموال ستاد ایران: )2000004329000002(

 مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان آذربایجان غربی

)نوبت دوم(

شرح مختصری از اماک و مستغات

مبلغ 5% تضمین قیمت پایه )ریال(اعیانعرصهکاربرینوع ملکپاک ثبتیآدرس ملکردیف
توضیحاتنحوه فروش) ریال(

1
میاندوآب - چهار برج - خیابان شهید 

رجائی- نبش کوچه ۸ متری
۱۷۳۲/۱۱ اصلی 
بخش ۶ میاندوآب

اجاره به شرط تملیک۱۳۹/۹۱۹۰۱/۱۰۰/۷۰۸/۰۰۰۵۵/۰۳۵/۴۰۰مسکونیساختمان
مورد واگذاری مشاعی به نسبت )۱۱۰/۱۳۹.۹( سهم بوده و دارای متصرف 

می باشد و تخلیه برعهده برنده مزایده می باشد.

زمین۷ فرعی از ۲۲اصلینقده - روستای چغال مصطفی2
زراعی - 

باغی
اجاره به شرط تملیک۱۸۵۰۰۰۲/۷۷۵/۰۰۰/۰۰۰۱۳۸/۷۵۰/۰۰۰

مورد واگذاری مشاعی به نسبت )۱/۵دانگ(سهم بانک بوده و دارای متصرف 
می باشد و تخلیه برعهده برنده مزایده می باشد.

تکاب – روستای چهار قلعه3
۸ فرعی از ۴ اصلی 

بخش ۱۶ مراغه
اجاره به شرط تملیک۳۶۸/۰۰۰۱۴۸/۹۱۸/۴۰۰//۷۰۰۰۱۷۸۳/۵۲/۹۷۸دامپروریسوله

مورد واگذاری مشاعی به نسبت ۲/۳۰۳۳ سهم از ۱۰ سهم مشاع سهم بانک 
بوده و دارای متصرف می باشد و تخلیه برعهده برنده مزایده می باشد.

- ضمنا تخلیه امالک دارای متصرف برعهده خریدار می باشد و بازدید از امالک الزامی است و ملک با وضعیت موجود واگذار می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/28
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/04


