
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

بین المللی  استانداردهای  زیرساخت   فاقد  مریوان،  باشماق  مرز  فعالیت 1211 دهیاری در استان کردستان

Wednesday - 2019 Aug  7  |  5451 شــماره   - بیســتم  ســال   | صفحــه   4  |  1440 ذی الحجــه   5  |  1398 مــرداد   16 چهارشــنبه 

www.daneshpayam.ir
www.jamejamonline.ir

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کردستان

آگهی مــزایده شماره 98/03
بانــک کارآفریــن در نظــر دارد، ملــک مــازاد مشــروحه ذیــل را در شهرســتان ســنندج بــه 
ــک از  ــرط تملی ــاره بش ــرارداد اج ــد/ ق ــت نق ــرایط پرداخ ــا ش ــگ( ب ــش دان ــورت )ش ص

طریــق مزایــده عمومــی بفــروش برســاند.
شرایط و نحوه شرکت در مزایده:

1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهی می باشدکه می بایست توسط متقاضی به حساب مورد اشاره در برگ 
شرایط مزایده )قابل پرداخت در تمامی شعب بانک کارآفرین( واریز و اصل رسید آن را با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.

2- متقاضیانی که جهت دریافت اسناد مزایده بصورت حضوری به بانک مراجعه می کنند می بایست فیش واریزی به مبلغ 200/000لاير به شماره حساب 
9-651-01 به نام امور مالی بانک واریز نمایند.

3- بانک در قبول یا رد، یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
4- کلیه امالک مربوطه با وضع موجود و شرایط روز ملک بفروش می رسند و بانک تعهدی از بابت هر گونه طرح احتمالی امالک )مطروحه از جانب 

شهرداری( و اخذ پایانکار جدید نخواهد داشت و خریدار شخصًا مسئول می باشد.
5- در مواردی که سهم الشرکه بصورت مشاعی واگذار می گردد، بانک هیچگونه مسئولیتی در قبال افراز سهم مشاعی و اخذ سند تفکیکی ندارد و خریدار 

شخصًا مسئول می باشد.
6- در خصوص امالک عدم تخلیه )دارای متصرف(، بانک هیچگونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ندارد و مسئولیت کامل رفع تصرف و تخلیه متصرف 

به عهده خریدار می باشد.
شرایط پرداخت بهای مورد معامله:

1- نقد: 50% بهای مورد معامله ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعالم نتایج بازگشایی پاکات و مابقی ثمن معامله پس از اخذ استعالمات مربوطه از مراجع 
ذیربط و همزمان با انتقال قطعی مورد معامله و تحویل ملک به خریدار در دفتر اسناد رسمی دریافت می گردد.

2- قرارداد اجاره به شرط تملیک:
گروه الف( قرارداد اجاره به شرط تملیک بصورت 50% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 50% بصورت اقساط 24 ماهه با نرخ %18
گروه ب( قرارداد اجاره به شرط تملیک بصورت 40% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 60% بصورت اقساط 36 ماهه با نرخ %20
گروه ج( قرارداد اجاره به شرط تملیک بصورت 30% بهای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، 70% بصورت اقساط 48ماهه با نرخ %22

* در شرایط مساوی بودن قیمت پیشنهادی، تقاضای نقدی برای کلیه امالک در اواویت می باشد.
* متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر از وضعیت مورد واگذاری، بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یک هفته به »شعبه مهندس ادب سنندج« واقع در: سنندج، میدان آزادی، ابتدای خیابان کشاورز، پالک 42، با شماره تلفن های 087-33248801-5 

مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی بانک به نشانی www.karafarinbank.ir جهت دریافت فرم شرکت در مزایده اقدام فرمایید.
* متقاضیان می بایستی پیشنهادات خود را به آدرس: تهران، صندوق پستی 4659-15875 و یا حضورًا به نشانی ساختمان مرکزی بانک کارآفرین تا 

تاریخ اعالمی تحویل و رسید دریافت نمایند.

قیمت پایه مزایده اعیان)متر مربع(عرصهکاربرینوعآدرسردیف
)ریال(

شرایط وضعیت اموالتوضیحات
پرداخت

سنندج-خیابان امام 1
خمینی-روبروی 

استانداری-پالک 30

شش دانگ مسکونیویالیی
165 متر مربع

59/4 زیر زمین 
121 همکف

1 و 2تخلیه کامل-4/500/000/000

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
)تجدید مناقصه (

شماره ثبت در سامانه ستاد 20۹80011۹1000002                                  نوبت اول
مدیریت بانک کشاورزی استان کردستان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله 
ای با ارزیابی کیفی ساخت ساختمان شعبه سقز را با مشخصات زیر به پیمانکاران دارای 

صالحیت که دارای سوابق کاری پیرامون موضوع مناقصه باشند واگذار نماید. 
1 - نام و نشانی مناقصه گذار: بانک کشاورزی به نشانی: سنندج، میدان آزادی، ابتدای خیابان حسن آباد، مدیریت 

بانک کشاورزی استان کردستان
2 - مشخصات پروژه: ساخت ساختمان شعبه سقز با زیربنای 1122 متر مربع در 2 طبقه و زیرزمین )3 سقف( با 

برآورد اولیه 42/209/005/436ریال
3- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانت نامه بانکی ) به غير از بانک کشاورزی ( دارای حداقل 
3 ماه اعتبار و یا فیش واریزی نقدی به حساب شماره 010۸13036200۷ نزد بانک صادرات شعبه میدان آزادی 

سنندج به میزان دو میلیارد و یکصد و بیست میلیون ریال )2/120/000/000 ریال(
4- محل زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز چهار شنبه مورخ 1398/5/16 تا ساعت 14 روز 
چهار شنبه مورخ 1398/5/30 در نشانی: مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کردستان واحد ساختمان ) طبقه 

http://setadiran.irسوم ( و یا مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، وب سایت
 http://iets.mporg.ir و یا پایگاه مناقصات دولتی وب سایت 

- در صورت دریافت اسناد از وب سایت، حداکثر تا تاریخ 139۸/5/30 تصویر درخواست همکاری خود را در سربرگ شرکت 
با درج نشانی و شماره تلفن به نمابر 0۸۷33246093 فرستاده و اصل آن را با پست سفارشی به نشانی باال بفرستد.

- الزم است از تمامی اسناد ارزیابی که از وب سایت توسط پیمانکار دریافت می گردد کپی گرفته شده و پس از 
تکمیل و مهر و امضاء مجاز توسط پیمانکار در مهلت مقرر ارائه گردد و همزمان در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( بارگذاری شود. 
روز   14 ساعت  تا   139۸/5/26 مورخ  شنبه  روز  صبح   ۸ ساعت  از  پیشنهادها:  تحویل  مهلت  و  زمان  محل،   -5
چهارشنبه139۸/6/13 در نشانی مدیریت بانک کشاورزی استان کردستان واحد ساختمان ) طبقه سوم ( تحویل 

گردد و همزمان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری شود.
6- تاریخ و محل برگزاری جلسه گشایش پاکت ها: گشایش پاکت های ارزیابی کیفی ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 
مورخ 1398/6/14 در نشانی مدیریت بانک کشاورزی استان کردستان - سالن جلسات و اسناد مناقصه )پاکت های 

الف - ب -ج( ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 1398/6/26 در همان مکان 
۷- مدارک الزم برای دریافت اسناد:

الف - فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 )یک میلیون( ریال به حساب شماره 010۸13036200۷ نزد بانک صادرات 
شعبه میدان آزادی سنندج

 ب- ارائه معرفی نامه کتبی در سربرگ شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر 
ج- ارائه گواهی نامه صالحیت پیمانکار حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور با حداقل 3 ماه اعتبار

برگزاری پویش »فصل گرم کتاب« 
در ۶ شهر استان 

آغاز طرح تکخوانی کردن کنتور 
برق از روستاهای بزرگ استان

سوت و کور بودن روز خبرنگار 
در کردستان 

3 2 2

3 3

کردستان

فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری خارجی 
در کشاورزی کردستان

نماینده سقز و بانه در مجلس:

نظارتی بر بازار وجود ندارد
نماینده ســقز و بانه در مجلس شورای اسالمی خطاب به رئیس جمهور گفت: کمر مردم زیر فشار اقتصادی 
از خم شــدن گذشته و در حال شکستن اســت لذا می طلبد بهانه تحریم را کنار بگذارید و بگذاریم چرا که منشا 

بیش از 80 درصد مشکالت داخلی سوءمدیریت است.
محســن بیگلری در نطق پیش از دســتور مجلس خطاب به رئیس جمهور اظهار داشــت: فضای اقتصادی 
و تولیدی کشــورمان را دریابید، کمر مردم زیر فشــار اقتصادی از خم شــدن گذشته و در حال شکستن است و 

می طلبد بهانه تحریم را بگذارید و بگذاریم چرا که منشــا بیش از 80 درصد ...

 مریوان، میزبان جشنواره 
بین المللی بازی های 

بومی و محلی
2

4
3

سرپرستی شعب بانک کشاورزی  استان کردستان



چهار شنبه1۶ مرداد 1398   شماره 5451

ســوت و کور بودن روز 
خبرنگار در کردستان 

که  وجــودی  با 
خبرنگاران  بیشــتر 
و فعاالن رســانه ای 
در کردستان منتظر 
از  خوشی  خبرهای 
مراســم  برگزاری 
روز خبرنــگار بودند 
اما امســال هیچ برنامه ای برگزار نشــد؛ سوت 

و کور.
روز ۱۷مرداد در تقویم رســمی کشور به نام 
روز خبرنگار نامگذاری شــده است روزی برای 
تجلیل از رشادت ها و تالش های کسانی که در 
راســتای روشــنگری و آگاهی دهی به جامعه 
از هیــچ چیزی دریغ نکردند و جام شــهادت را 

نوشیدند.
در این روز در تمام اســتان ها  مراســم روز 
خبرنــگار برگزار و از فعــاالن این حوزه تجلیل 
می شود. اما در کردســتان در روز ۱۷مرداد ماه 
مراســمی برگزار نشــد و بجز تعدادی انگشت 
شــمار از مدیران با برگزاری نشســت خبری از 
زحمــات خبرنگاران تجلیــل کردند. حال این 
پرســش مطرح می شود در کردســتان، که نام 
اســتان فرهنگی را به دنبــال خود به یدک می 
کشــد چرا برای جایگاه و مقام خبرنگار احترام 
قائل نمی شــوند آیا قلم خبرنگاران بیشــتر به 
ســمت و سوی نقد و انتقاد می رود که مسئوالن 

اینچنین برخورد می کنند؟
نقــش و جایگاه خبرنــگار در عرصه اطالع 
رســانی بر کسی پوشــیده نیســت و همگان 
آگاهی دارند که رسانه و خبرنگار نقش بسزایی 
در توســعه فرهنگــی ایفــا می کند و بــا تمام 
مشــکالتی همچون نبود امنیت شغلی، بیمه، 
مســکن و مشکالت معیشتی که بر روی دوش 
خبرنگاران قرار گرفته است از رسالت رسانه ای 
خود منصرف نشــده و با پشــتکار مضاعف و با 

عشق به شغل خود ادامه می دهند.
بنده به سهم خودم روز خبرنگار را به فعاالن 
رسانه ای تبریک عرض نموده و از خداوند منان 

موفقیت و سربلندی را خواهانم.
فردین کمانگر/ روزنامه نگار

همایــش  برگــزاری 
بانوان  پیاده روی  گلگشت 
صنعت آب و برق کردستان 

همایش گلگشــت پیــاده روی ویژه بانوان 
صنعت آب و برق استان کردستان روز شنبه ۱2 

مرداد در سنندج برگزار گردید   
خبرنگار جام جم کردســتان: این 
همایش که به میزبانی شورای فرهنگی و امور 
زنان خانواده شــرکت آب منطقه ای کردستان 
و با حضور »لیال آژیر« مشــاور استاندار و مدیر 
کل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان 

برگزار شد.
مشــاور اســتاندار و مدیر کل امور بانوان و 
خانواده اســتانداری کردســتان ضمن تبریک 
ســالروز ازدواج حضرت علــی)ع( و حضرت 
فاطمــه)س( و روز ازدواج گفــت: خانــواده 
بعنــوان کوچکتریــن نهاد اجتماعی، ســنگ 
بنای هر جامعه محســوب می شود و ساختارها 
و هنجارهــای جوامع مختلف بر اســاس افراد 
تربیت شــده در ایــن کانون مقدس، شــکل 

می گیرد.
وی ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت اجرای 
برنامه های ورزشــی و تفریحــی و تاثیرات آن 
بر خانواده افزود: اجرای برنامه های ســالمت 
محور و لزوم توجه به ارتقاء ســطح ســالمت 
جســمی و روحی کارکنــان و همچنین بهبود 
شیوه زندگی و توســعه ورزش های همگانی با 
هدف تقویت روحیه و ایجاد نشاط و شادابی در 
بین همــکاران و خانواده های آنان از واجباتی 

است که باید به آن توجه ویژه داشت.
»بشرا سروش« مشاور امور زنان و خانواده 
مدیر عامل شــرکت آب منطقــه ای، هدف از 
برگزاری این همایش را گرامیداشــت سالروز 
ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س( 
و روز ازدواج، عنــوان کرد و افــزود: این گونه 
مراســمها در جهت افزایش شــادابی، نشاط 
و گســترش روحیــه همدلی و انســجام بین 

همکاران، برگزار می گردد.

مدیر توزیع برق شهرســتان کامیاران از اتمام عملیات اجرایی تبدیل ۱500 مترشــبکه فشار 
ضعیف ســیمی به کابل خودنگهدار، اصالح و رفع حریم خط فشــار متوســط و احداث 60 متر 
کابلکشی زمینی و اورهال و جابجایی به مرکز ثقل بار پست 50 روستای میرگسار این شهرستان 

خبر داد.

شهرام بهمنی گفت: اجرای پروژه روستای میرگسار در شرایط سخت و صعب العبور و نیز دور 
بودن از مرکز شــهر بصورت امانی توسط واحد نوسازی برق کامیاران با حدود2000 میلیون ریال 
اعتبار اجرا و به بهره برداری رســید. وی در ادامه اذعان داشت:  روستاهای شاهینی، بیار، ماویان، 
چیابراله، ماراب، رمشت، کوانه، زرین جوب، تیلکو، گلیان، دژن، خانم آباد و بالن بدلیل فرسودگی 

شــبکه توزیع با ضعف ولتاژ قابل توجهی مواجه می باشد. بهمنی در ادامه افزود:  بیش از ۱2پروژه 
اصالح و بهینه ســازی شبکه فشــار ضعیف هوایی این شهرستان که بالغ بر 2۳ هزار متر اصالح 
شــبکه می باشد و از محل منابع عوارض برق ســال ۹8 می باشد،  در صورت تامین اعتبار و تهیه 

اجناس به موقع بصورت امانی و در اسرع وقت اجرا خواهد گردید.

اتمام پروژه های روستای میرگسار از سوی توزیع برق کامیاران

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

کردستان

رئیــس هیئت ورزش روســتایی و 
بازی هــای بومی ومحلی کردســتان 
گفت:جشــنواره بین المللی بازی های 
بومی و محلی باحضور اســتان هایی از 
اقلیم کردســتان، ایران, گرجســتان و 

آذربایجان در مریوان برگزار می شود.
غریبه رحیمی- خبرنگار جام 
جم کردستان: هوشنگ امینی اظهار 

کرد: نخســتین جشــنواره بین المللی 
بازی هــای بومی و محلی قرار اســت 
طی روزهای هفتم و هشــتم شــهریور 
ماه سال جاری به میزبانی شهر مریوان 
برگزار شــود و طی آن تیم های حاضر 
در رشته های مختلف ورزش های بومی 
و محلی مانند زوران )کشــتی محلی(، 
طنــاب کشــی و هه لپه رکی بــا هم به 

رقابت بپردازند.
وی با بیان اینکه هزار و 600 روســتا 
در کردستان وجود دارد که هزار و 2۱۱ 
دهیاری در آنها فعال اســت, افزود: این 
مسئله یک ظرفیت مناسب برای توسعه 
ورزش و بازی های بومی و محلی است.

رئیــس هیئت ورزش روســتایی و 
بازی هــای بومی و محلی کردســتان 
ادامه داد: در همین راســتا طی سال ۹۷ 
و ۹8 در ۱60 روستای سطح استان خانه 
روســتایی با امکاناتــی نظیر میز پینگ 
پنگ, فوتبال دســتی, شطرنج, دارت, 
طناب بازی, تشــک تاتامی و کیســه 
بوکس تجهیز شــده اند و همچنین سه 

تخته تشک کشــتی نیز به روستاهایی 
کــه در این ورزش فعالیت دارند, واگذار 

شده است.
امینی با بیان اینکه ســال گذشــته 
۱50 مســابقه متنــوع بومــی و محلی 
در کردســتان برگزار شده است، یادآور 
شــد: نخستین دوره مســابقات کاراته 
روستایی نیز با حضور 20۷ شرکت کننده 
در سال گذشــته برگزار شد و همچنین 
نخستین المپیاد ورزشی خوشه چین در 
شش رشــته فوتبال، فوتسال،   والیبال، 
چوب کشــی، هفت سنگ و دو ومیدانی 

طی سال گذشته در استان برگزار شد.
وی با اشــاره به اینکه تا پایان سال 

شش کالس داوری و مربیگری برگزار 
می شــود، بیان کــرد:  در حوزه آموزش 
ســه کالس داوری و مربیگری برگزار 
کرده ایــم کــه به این ترتیــب در حال 
حاضر ۳6 داور درجه ســه کشوری، ۳۳ 
مربی در رشــته برای تونیک و ۳۳ مربی 

هم در سایر بخش ها داریم.
رئیــس هیئت ورزش روســتایی و 
بازی هــای بومی و محلی کردســتان 
گفت:  تالش می کنیم کشــتی چوخان 
را نیز که بومی منطقه ُکردستان است و 
حتی نام آن نیز ُکردی اســت به زادگاه 
اصلــی آن بــاز گردانیم و این رشــته 

ورزشی را در این استان فعال کنیم.

مریوان، میزبان جشنواره بین المللی 
بازی های بومی و محلی 

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان 
گفــت: در حال حاضــر ۴0 درصد راه های روســتای 
کامیاران آســفالت است و یکی از اولویت های شورای 

توسعه و برنامه ریزی، باال بردن این میانگین است.
به گزار رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
کردســتان گفت: در حال حاضــر ۴0 درصد راه های 
روستای کامیاران آسفالت است و یکی از اولویت های 
شــورای توسعه و برنامه ریزی، باال بردن این میانگین 

است.
به گــزارش روابــط عمومی ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان کردستان، بهرام نصرالهی زاده در 
یازدهمین جلســه شورای توسعه و برنامه ریزی استان 
که با محوریت کامیاران برگزار شــد، اظهار داشــت: 

در این جلســه ۳۳ پروژه عمرانی شهرســتان کامیاران 
برای اتمام در طی ســال جاری مورد بحث و بررســی 
قرار می گیرد.وی افــزود: مهمترین این پروژه ها طرح 
توســعه باغات به وسعت هشت هزار هکتار، آبرسانی به 

شــهر کامیاران از سد گاوشان، گردشگری با محوریت 
تقویت و بهســازی زیرســاخت های پالنگان و چندین 

پروژه بهداشتی، آموزش و خدماتی است.
رئیــس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 

کردستان هدف این جلسه را اولویت بندی برای اجرای 
پروژه های کامیاران عنوان کرد و ادامه داد: متأسفانه در 
سال های گذشته کلنگ زنی های بدون پشتوانه زیادی 
انجام شــده و اکنون باید مهمترین آنها را انتخاب و به 
سرانجام برســانیم.فرماندار شهرستان کامیاران نیز در 
این جلسه به پتانسیل های این شهرستان در حوزه های 
کشــاورزی، باغداری و گردشگری اشاره کرد و یادآور 
شــد: امیدواریم با احداث بیمارستان ۱00 تخت خوابی 
کامیاران، خدمات رسانی بهتری به مردم این شهرستان 
داده شود.مسعود الماسی بیان کرد: آسفالت، بهسازی، 
احداث پیست دوچرخه و ایجاد مبلمان شهری در یکی از 
خیابان های اصلی شهر کامیاران از اقداماتی است که در 

حال حاضر در این شهر در حال انجام است. 

آسفالت راه های روستایی کامیاران، از اولویت های تخصیص اعتبار

اهــدای 2۳ جهیزیــه 
توسط نیکوکار تهرانی به 

نوعروسان نیازمند 

یکی از خیــران تهرانی 2۳ فقره جهیزیه 
به ارزش ۱50 میلیون تومان به نوعروســان 
تحت حمایت کمیته امداد اســتان کردستان 

اهدا کرد.
غریبه رحیمی- خبرنگار جام جم 
کردستان: یکــی از خیران تهرانی به اسم 
احمد اسحاق بیگی در یک اقدام خیرخواهانه 
2۳ فقره جهیزیه هر یک به ارزش پنج میلیون 
تومان به نوعروسان نیازمند و تحت حمایت 
کمیته امداد اســتان کردســتان اهدا و طی 
مراســمی که با حضور امام جمعه سنندج و 
مســئوالن استانی برگزار شد به آنها تحویل 

داده شد.
مدیر کل کمیته امداد اســتان کردستان 
در این مراســم عنوان کرد: این خیر تهرانی 
همچنین حامی ۱00 نفر از ایتام کردســتانی 
است و ماهیانه کمک های خود را به حساب 
ایــن کودکان واریز می کند که در این بخش 
نیــز تاکنون ۱6۱ میلیون تومان کمک کرده 

است.
وی افزود : کمک به تامین مســکن سه 
مددجــو و تامین ۱0 مورد جهیزیه و پرداخت 
۷0 میلیون تومان کمک موردی به نیازمندان 
از دیگر کارهای خداپســندانه آقای اسحاق 

بیگی است.
شیخی زاده ادامه داد: برخی افرد ناآگاهانه 
یــا مغرضانــه در زمینه توزیــع کمک های 
خیــران در بیــن نیازمندان شــبهاتی بیان 
می کننــد که صراحتا اعــالم می کنم ۱00 
درصد کمک هــای خیران در بین نیازمندان 
این اســتان توزیع می شود و شــرعا و قانونا 
اجازه جابجایی این کمک ها به اســتان و یا 

شهرستان دیگری را نداریم.
وی تصریــح کرد: ۷0 درصــد از حامیان 
ایتام کردســتانی در خارج از استان و اکثرا در 

تهران زندگی می کنند.
مدیــر کل کمیته امداد کردســتان ادامه 
داد: کمیته امداد رابط بین خیران و نیازمندان 
است و ما در این نهاد تالش می کنیم امانتدار 
خوبی برای مردم باشیم و کمک های خیران 
را بدون کم و کاســت به دســت نیازمندان 

برسانیم.

برگزاری پویش »فصل 
گرم کتاب« در ۶ شــهر 

استان 

طرح پویش گــرم کتاب که از ۱۳ تیر ماه 
در استان کردســتان آغاز شده تاکنون در 6 
شهرســتان توســط مراکز کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان برگزار شده است.

به گــزارش ایرنا مدیرکل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان کردستان اظهار 
داشت: این طرح با محورهای ترویج فرهنگ 
کتــاب و کتابخوانی و معرفی خدمات کانون 
بــه گروه مخاطبان کودک و نوجوان و جذب 
اعضا با شعار آینده را باید ساخت در استان در 
حال برگزاری است.ســهیال شیخی با بیان 
اینکــه این طرح از ۱۳ تیر ماه آغاز شــده و تا 
22 شــهریور ســال جاری ادامه دارد، افزود: 
شهرستان های برگزار کننده این طرح شامل 
کامیاران، ســنندج، بانه، قروه، سقز و بیجار 

هستند.
 وی با اشــاره به اینکه این طرح در سنندج 
در این مدت همه روزه برگزار می شود، اضافه 
کــرد: عالقه مندان می تواننــد همه روزه از 
ساعت ۱۷:۳0 تا 20:۳0 به پارک میدان قانع 
بهاران ســنندج مراجعه و با همکاری مربیان 
مراکز فرهنگی هنری کانون و سازمان سیما 
و منظر و فضای سبز شهرداری در اجرای این 

طرح مشارکت کنند.
شــیخی یادآور شــد: با توجه به استقبال 
بسیار خوب کودکان، نوجوانان و خانواده های 
آنها،  این طرح در شهرستان ها نیز به صورت 

نوبتی در حال برگزاری است.

خبر

طی حکمی از ســوی رئیس حــوزه هنری انقالب 
اســالمی استان کردســتان محمد ســامان صولی از 
هنرمندان مطرح کاریکاتور اســتان را به مدت یک سال 
به عنوان مدیرخانه کارتــون و کاریکاتور حوزه هنری 

انقالب اسالمی استان کردستان منصوب کرد.

 خبرنگار جام جم کردســتان: امین مرادی 
رئیس حوزه هنری انقالب اســالمی استان کردستان 
براســاس ابالغی محمد ســامان صولی را  با توجه به 
تخصص، تجارب و توانمندی های فرهنگی و هنری به 
مدت یک سال به عنوان مدیر خانه کارتون و کاریکاتور 

حوزه هنری منصوب کرد .
در بخشــی از این ابالغ آمده است : "شایسته است 
ضمن بهــره برداری از تمامــی ظرفیت های در اختیار 
و عملیاتــی کردن اهداف کالن حــوزه هنری انقالب 
اســالمی در راســتای شناســایی ، جــذب و پرورش 
اســتعدادهای جوان و تربیت هنرمنــدان متعهد زمینه 

برای تولید آثار فاخر در این عرصه فراهم شود ".
رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی استان کردستان 
ضمــن آرزوی موفقیــت این هنرمنــد در مدت زمان 
مسئولیت آورده اســت » انتظار می رود با فراهم کردن 
فضای همدلی و صمیمیت در بین اعضای خانه کارتون 
و کاریکاتور شــاهد حضور موفق در تمامی عرصه های 

ملــی و بین المللی همچنیــن فراهم کردن زمینه برای 
رشد و ارتقاء هنرمندان فعال عرصه کارتون و کاریکاتور 

در سطح استان باشیم .«
رئیس حوزه هنری انقالب اسالمی استان کردستان 
با اهدای لوحی از زحمات ســرکار خانم فهیمه ذبیحی 
ســلطانی که پیش از این مدیریــت این خانه را برعهده 

داشتند تقدیر و تشکر نمودند .   
خانــه کارتــون و کاریکاتور حوزه هنــری انقالب 
اســالمی استان کردســتان ۱8 مرداد ماه ۹5 با حضور 
مهندس زاهدی اســتاندار وقت کردستان فعالیت خود 
را آغاز نموده و در این مدت اقدامات شــایان توجهی را 
در جهت معرفی هنرمندان مطرح این رشته از هنرهای 

تجسمی به انجام رسانده است .
زنده یاد امیر ســهیلی نخســتین مدیــر این خانه 
محســوب و پس از آن نیز با حضور جمعی از هنرمندان 
کاریکاتوریســت به عنوان اعضــای اصلی این خانه در 
زمینه برگزاری کالس ها و ورک شــاپ های آموزشی ، 

برگزاری جشــنواره های سبک زندگی اسالمی ایرانی ، 
فرهنگ شــهروندی و برگزاری نمایشگاه های متعدد با 

موضوعات روز فعالیت ثمر بخشی را داشته اند .
محمد ســامان صولی متولــد ۱۳66/6/۱۳ دارای 
مدرک فوق دیپلم نرم افزار کامپیوتر )آموزشــکده فنی 
مهندســی یزدان پناه ســنندج(  و کارشناس حرفه ای 
روابط عمومی با گرایش رســانه می باشــد . وی از سال 
8۳ بــه صورت حرفه ای فعالیت در زمینه هنر کارتون و 

کاریکاتور را آغاز نموده است. 
صولــی در زمینــه آموزش به هنرجویــان و عالقه 
مندان هنر کاریکاتور نیزبســیار فعال بوده و شاگردان 
این هنرمند نیزدر چند ســال اخیر افتخارات ارزنده ای 
را در داخل و خارج از کشــور کســب کــرده اند .وی در 
زمینه مطبوعاتی نیز به عنوان   کارتونیســت مطبوعاتی  
در روزنامه های همشــهری و جام جم و مجله سرآشپز 
فعالیــت نموده و تعدادی از آثارش در چندین کتاب بین 

المللی به چاپ رسیده است .

انتصاب مدیر خانه کارتون و کاریکاتور حوزه هنری کردستان 

دخالت های غیر تخصصی در حوزه علوم پزشکی آسیب زیادی به این دانشگاه زده است
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کردستان اظهار 
کرد: متاســفانه نظرها و دخالت های غیر تخصصی 
بر حوزه علوم پزشــکی آسیب زیادی به این دانشگاه 

زده است
خبرنگار جام جم کردستان: وحید یوسفی 
نژاد با اشــاره بــه اینکه حوزه علوم پزشــکی کامال 
تخصصی است و هر کسی نمی تواند بر روی آن نظر 
دهد، اظهار کرد: متاســفانه نظرها و دخالت های غیر 
تخصصی بر حوزه علوم پزشکی آسیب زیادی به این 

دانشگاه زده است 

رئیس دانشــگاه علوم پزشکی استان کردستان با 
بیان اینکه متاسفانه ســطح سواد سالمت در جامعه 
پایین است، گفت: سرطان دستگاه گوارشی در استان 
کردســتان بسیار شایع است و زمانی این مهم به اوج 
خود می رســد که دیگر نمی توان برای مریض کاری 
انجام داد و این مسئله نیز به سطح سواد سالمت مردم 
بر می گردد که انتظار داریم مطبوعات در این مســیر 

ما را یاری کند. 
یوســفی نژاد در ادامه با بیان اینکه نمی توان همه 
آحاد مردم را از انجام یک کار راضی نگه داشت، گفت: 

زمانی یک مدیر می تواند در حوزه فعالیت خود رشــد 
کند از مســائل حاشیه ای دور باشد، در غیر اینصورت 
هیچــگاه نمی تــوان از یک مدیر انتظــار عملکرد 

مناسب داشته باشیم. 
وی ضمن اشــاره به اینکه در آینده پاســخگوی 
عملکرد خود هستیم، گفت: زمانی که دانشگاه علوم 
پزشــکی را تحویل گرفتیــم بدهکاری های زیادی 
داشــت و حال با این شــرایط بد اقتصادی ما مجبور 
هستیم بیشتر تالش کنیم پس این مهم می طلبد که 

از حواشی دور باشیم. 

افزایش خدمات مخابراتی در ۳۱ نقطه روستایی کردستان
مدیــر مخابرات منطقه کردســتان گفت: از ابتدای 
ســال جاری تاکنــون خدمات مخابراتــی در ۳۱ نقطه 

روستایی استان توسعه و افزایش داشته است.
خبرنگار جام جم کردســتان: آزاد حکمت با 
بیــان اینکه از ابتدای ســال جاری تاکنون در ۳۱ نقطه 
روستایی اســتان خدمات و زیر ساخت های مخابراتی 
توســعه و افزایش یافته اســت، اظهار کــرد: این اقدام 
جــزء برنامه های اولویت دار منطقــه بوده که به منظور 
بهبوِد وضعیت سیســتم های نگهداری و ارتقاء کیفیت 
محصوالت قابل ارائه به مشتریان صورت گرفته است.

وی با اشاره به پروژه ها و اقدامات اجرا شده در مناطق 
روســتایی افزود: این پروژه ها شــامل توسعه، نصب و 
راه اندازی یک هــزار و 568 پورت ADSL، افزایش 
  E1 پهنای باند مراکز روســتایی، برگردان لینک های

بر بستر فیبر نوری در ۳۱ نقطه روستایی استان است.
وی به نقش توســعه زیرساخت ها و افزایش کیفیت 
خدمــات مخابراتی به عنوان یکــی از عوامل موثر در 
باالبردن ســطح دانــش، آگاهی و ارتقــای زندگی در 
روســتاها اشــاره کرد و گفت: ارائه یکسان محصوالت 
مخابراتــی اقدامی دیگر بــرای جلوگیری از مهاجرت 

روســتاییان به شهرها اســت که رونق کسب و کار در 
روستاها، تولیدات کشاورزی و غیره را به دنبال دارد.

* افزایش پورت های جدید ADSL در کردستان
مدیر مخابرات منطقه کردســتان ضمن تشــریح 
انجام عملیات های فنی برای افزایش پورت های جدید 
ADSL خاطر نشــان ساخت: این اقدامات در 6 نقطه 
ی شهرستان مریوان، ۱0 نقطه در شهرستان سقز، چهار 
نقطه در شهرستان بانه، دو نقطه در شهرستان سروآباد، 
ســه نقطه در بیجار و سه نقطه در دیواندره در سال جاری 

صورت گرفته است.

حکمــت عنوان کرد: با برگــردان و افزایش پهنای 
باند مراکز روســتایی با تبدیل لینک های E1 به بستر 
اینترنــت در ۱5 مرکز، پهنای باند این مراکز ۳ تا 5 برابر 

وضعیت قبلی افزایش یافته است.
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تصفیه خانه آب دیواندره با هدف تأمین پایدار آب شرب برای این شهر با 65 درصد 
پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

کیوان قاسمی- خبرنگار جام جم کردستان: تصفیه خانه آب دیواندره در 
۷ کیلومتری جنوب غربی این شهر دارای خط انتقالی به طول ۱۳ کیلومتر با ۳ ایستگاه 
پمپاژ در دســت احداث بوده و قرار اســت کار تأمین آب این شهر و همچنین مجتمع 

اوباتو )شــامل ۷2 روســتا( از این طریق انجام بگیرد.روش تصفیه در این تصفیه خانه 
۴.5 هکتاری از نوع فیلتراســیون مســتقیم، دارای یک مدول، مخازنی به ظرفیت ۴ 
هزار مترمکعبی، ۳ ایســتگاه پمپاژ و با ظرفیت تأمین آب به میزان 250 لیتر در ثانیه 
است که ۱۷0 لیتر بر ثانیه برای شهر دیواندره و 80 لیتر بر ثانیه برای مجتمع روستایی 
اوباتو می باشــد.در حال حاضر 6 تصفیه خانه آب در مدار بهره برداری آب شرب سالم و 

بهداشتی مشترکان را تولید می کنند. این تصفیه خانه ها در شهرهای سنندج )۳ واحد(، 
یاســوکند، سقز و بانه قرار دارند.گفتنی اســت طرح جامع تأمین آب شرب شهرهای 
استان نیز تا افق ۱۴20 تدوین و بخشی از آن آغاز شده است؛ ضمن اینکه بخشی دیگر 
نیز در آینده شــروع می شــود و به سمتی پیش می رویم که تأمین آب شرب شهرهای 

استان از منابع آب های سطحی صورت گیرد.

 تصفیه خانه آب دیواندره با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

کردستان

 یکی از راه های کسب موفقیت در صادرات محصوالت کشاورزی 
و تولیدی شناســایی بازار هدف و نیازهای آن اســت بر این اســاس 
کمیســیون کشاورزی اتاق بازرگانی ســنندج برنامه ریزی برای این 

مهم را در دستور کار خود قرار داده است. 
هیات های تجاری از اقلیم کردستان عراق در چند سال اخیر بارها 
به کردســتان ایران ســفر کرده و تفاهم نامه هایی هم بین طرفین در 

حوزه های مختلف منعقد شده است.
در آخرین ســفر این هیات که تیرماه امســال انجام شد بار دیگر 
تفاهم نامه ای به امضا رسید که برای اطالع از اقدامات صورت گرفته 
در خصــوص مفاد ایــن تفاهم نامه و تاثیر و خروجــی این مراودات 
بویژه در حوزه صادرات محصوالت کشــاورزی با رئیس کمیســیون 

کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج گفت و گو کردیم.
بــه گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
کردستان، رئیس کمیســیون کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج اظهار 
داشــت: نشست های متعددی با مسئوالن اقتصادی استان سلیمانیه 
اقلیم کردستان عراق داشتیم که در آن دغدغه ها، مسائل و مشکالت 

صادرکنندگان را مطرح کردیم.

ســعید احمدپناه افزود: عــوارض و پول هایی هم از طرف ایران و 
هم عراق در مرزهای مشــترک از صادرکنندگان و واردکنندگان اخذ 
می شــد که یکی از دستاوردهای این سفر حذف چنین تعرفه هایی از 

سوی تعدادی از اتحادیه ها است.
وی اضافه کــرد: پنج بند از این تفاهم نامه مرتبط با اتاق بازرگانی 
ســنندج است که در خصوص مســائل حقوقی و موانع گمرکات مرز 
باشــماق، صدور خدمات فنی و مهندسی است که پیگیری این موارد 

در دستورکار کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی قرار گرفته است.
احمدپنــاه اظهار داشــت: کارگروه تخصصــی زیرمجموعه این 
کمیسیون با حضور تعدادی از اقتصاددانان و اساتید دانشگاه کردستان 
تشــکیل دادیم تا ظرفیت های کشــاورزی استان  توسط این افراد به 
طور دقیق شناســایی و بــرای ارائه به خارج از کشــور به ویژه اقلیم 

کردستان عراق تهیه و آماده شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به اینکه 

کردســتان در صدور خدمات فنی و مهندسی به اقلیم کردستان عراق 
تــوان زیــادی دارد، افزود: بیش از پنج هزار نفر عضو ســازمان نظام 
مهندســی کشاورزی استان هســتند فقط باید مشخص شود از این 

تعداد چند نفر توانایی کار در خارج از کشور را دارند.
احمدپناه یادآور شــد: تفاهم نامه های گذشته بجایی نرسیدند ولی 
تفاهم نامه اخیر که بین اســتانداران کردستان ایران و سلیمانیه اقلیم 
کردستان عراق منعقد شده را پیگیری خواهیم کرد تا به نتیجه مدنظر 

دست پیدا کنیم.
احمدپناه با اشــاره به اینکه زمینه سرمایه گذاری خارجی در استان 
بخوبی فراهم اســت، گفت: امروزه بسیاری از کشاورزان و باغداران  
با آگاهی از وضعیت بازار اقدام به کشــت محصول می کنند به عنوان 
نمونه بــه دلیل عالقه و تمایل مردم اقلیم کردســتان عراق به لوبیا 
سبز تعدادی از کشاورزان ســنندجی به کشت این محصول با هدف 

صادرات آن پرداختند.

تداوم خدمات رســانی 
آبفا به مشترکان با پرداخت 

بموقع قبوض

سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد 
شــرکت آبفا کردســتان با بیان اینکه همکاری 
شــهروندان برای تداوم ارائه خدمات رسانی بی 
وقفه امری حیاتی و اجتناب ناپذیر اســت، تأکید 
کرد: پرداخت به موقع قبوض آب بهاء این خدمت 

رسانی را تداوم می بخشد..
خبرنگار جام جم کردســتان: صابر 
اســعدپناه الگوی مصرف ماهانه مجاز مشترکین 
خانگی را در ســطح اســتان برابر ۱5 مترمکعب 
اعــالم کرد و افزود : هر ســال با همکاری بانک 
مسکن به منظور فرهنگ سازی مصرف صحیح 
آب و تقویت مسئولیت های اجتماعی شهروندان 
، طی مراســمی از مشترکین کم مصرف با اهداء 

جوائزی تجلیل به عمل می آید .
وی با بیان اینکه بهای آب مصرفی مشترکین 
خانگی به صورت تصاعدی محاســبه می شود، 
یادآور شــد: به ازای هر مترمکعب باالتر از الگوی 
مصــرف، برابر مصوبه ابالغــی وزارت نیرو ۱6 
درصد به عنــوان هزینه مازاد بــر الگو به تعرفه 
عادی و معمول طبقه مربوطه افزوده و در قبوض 

آب بهاء اعمال می گردد.
اســعدپناه با بیان اینکه یکــی از راهکارهای 
همکاری شــهروندان در جهــت کمک به تداوم 
جریان خدمات رسانی، جدیت در پرداخت قبوض 
آب بها در مهلت تعیین شــده می باشــد، تصریح 
کرد:  طبق ضوابط جاری شــرکت در صورتی که 
مشــترکین حداکثر طی دو دوره )۳ ماه( نسبت به 
پرداخت قبوض خود اقدام ننمایند، شرکت آبفا نیز 

ناگزیر از اعمال قانون خواهد بود.  

خبر

راه یافتــگان مرحلــه 
نهایــی گروه نــوازی و 
مولــودی خوانی معرفی 

شدند

هیــات انتخــاب نهمین جشــنواره بین 
المللی »دف نوای رحمت « پس ازبررســی 
62 اثــر ارســالی در بخش گــروه نوازی و 
مولــودی خوانی راه یافتــگان مرحله نهایی 
جشــنواره که از 2۴ -22 مرداد ماه در سنندج 

برگزار می گردد معرفی شدند.
خبرنــگار جام جم کردســتان: 
براســاس آرای هیــات انتخــاب مرحلــه 
مقدماتی نهمین جشــنواره بین المللی  » دف 
نوای رحمت « متشــکل از خلیفه ماشــاءا... 
صفوتی  ، مهدی ارشــدی ، علیرضا فشیری 
و مختار زند ســلیمی  پس از بررسی62 اثر از 
هنرمندان دف نواز ۳0 استان کشوردر بخش 
گروه نوازی و مولــودی خوانی  به دبیرخانه 
گروه های  برتر راه یافته به مرحله نهایی این 

جشنواره معرفی شدند.
براین اساس در بخش گروه نوازی از بین 
۳8 گــروه متقاضی حضور در جشــنواره  به 
شــرح ذیل ۱۳ گروه مجوز حضور در بخش 

نهایی را کسب نمودند .

* راه یافتگان  بخش  گروه نوازی 
به مرحله نهایی جشنواره

گروه دف نوازی لیوا به سرپرســتی سامی 
هوشیانی از خوزستان

گــروه دف نــوازی تاش به سرپرســتی 
وحیده نقیبی از آذربایجان شرقی

گروه دف نوازی همنوازان  به سرپرســتی 
ریبوار نگهدار از کردستان

 گروه دف نوازی آوین به سرپرستی  سیده 
مریم گلسرخی زاده  از یزد

 گروه دف نوازی نوانســی به سرپرســتی 
پویا رحمانی  از کردستان

گروه دف نــوازی آراس به سرپرســتی 
نیلوفر کریمی  از یزد

 گروه دف نوازی راســتین  به سرپرستی  
مهران حسین خانی  از بوشهر

 گروه دف نوازی اوژن  به سرپرستی  فروز 
وافی از اصفهان

 گروه دف نوازی  مهراس  به سرپرســتی 
محسن صالحی از مرکزی

گروه دف نوازی نکیســا به سرپرســتی  
محمد رضاقلی پور از چهارمحال وبختیاری

 گــروه دف نوازی جانان به سرپرســتی 
سهیل حسنی از کرمان

 گروه دف نوازی دوپ به سرپرستی علیه 
توالیی از فارس

 گروه دف نوازی دل آرام به سرپرســتی  
عماد دل آرامی فر  از سیســتان وبلوچستان 

در بخــش مولودی خوانی از بین 2۴ گروه 
مولــودی خوان ۷ گروه به شــرح ذیل مجوز 
حضور به بخش نهایی جشــنواره را کســب 

نمودند .

* راه یافتــگان بخــش مولودی 
خوانی نهمین جشــنواره بین المللی 

دف نوای رحمت
گروه مولودی خوانی بیدل به سرپرســتی 

علی پورعطایی از خراسان رضوی
گــروه مولــودی خوانی ســوزی دل به 

سرپرستی مهران حسینی از کردستان
گــروه مولودی خوانی  محمد رســول ا... 

به سرپرســتی فرید منصوری  از کردستان
گروه مولــودی خوانــی آوای معراج  به 

سرپرستی آکام احمدی  از کردستان
گــروه مولودی خوانی شورعاشــقان  به 
سرپرســتی محمد قهرمان نژاد  از آذربایجان 

غربی
گروه مولودی خوانی بیداد  به سرپرســتی 

غالمرضا امینی راد  از خراسان شمالی
گــروه مولودی خوانی نوای قدســیان به 

سرپرستی هوشیار وطنی از مریوان
نهمین جشــنواره بین المللی دف نوازی 
دف نوای رحمــت از 22 تا 2۴ مرداد ماه ۹8 
توســط حوزه هنری انقالب اسالمی استان 

کردستان در سنندج برگزار می شود .

خبر

آغاز طرح تکخوانی کردن کنتور برق از 
روستاهای بزرگ استان

مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق 
استان کردســتان خبر داد: اصالح و بهینه 
ســازی شبکه روســتایی و آماده کردن آن 
برای تبدیل به تکخوانــی به حدود 2 هزار 

میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
خبرنگار جام جم کردستان: هیوا 
لهونیان در تصریح ایــن خبر گفت: هزار و 
6۹۴ روســتای باالی ده خانوار در استان از 
نعمت برق برخوردار هســتند  که برق ۹۴۴ 
روســتا نیز باز فروش بوده و هنوز به صورت 

تکخوانی در نیامده است.
وی در ادامــه افزود: طــرح تکخوانی 
کردن کنتور برق این روستاها آغاز گردیده 
اســت که امید داریم با تالش شبانه روزی 

همکاران ایــن مهم در آینده ای نزدیک به 
اتمام برسد.

لهونیان با اشــاره به تعداد روســتاهای 
دارای برق در اســتان اذعان داشت: هزار و 
6۹۴ روستای باالی ده خانوار از نعمت برق 
برخوردار هستند که هدف شرکت در آینده 
ای نزدیک برق رسانی به روستاهای زیر ۱0 

خانوار نیز می باشد.
وی با بیان اینکه درصد باالیی از شبکه 
برق روستاهای اســتان عمری باالی ۳0 
ســال دارند و تقریبا فرسوده هستند یادآور 
شد: در راستای اصالح و بهینه سازی شبکه 
روســتایی و آماده کردن آن برای تبدیل به 
تکخوانــی حدود 2 هزار میلیارد ریال اعتبار 

ویژه نیاز است.
وی در ادامــه با اشــاره بــه اینکه تمام 
روســتاهای بــاالی ۱0 خانــوار از نعمت 
برق برخوردار هســتند اذعان داشت:  فقط 
۱۹ روســتای زیر ۱0 خانــوار از نعمت برق 
برخوردار نمی باشــند که ۹ روســتای آن 
باالی 5 خانوار است که اقدامات اولیه جهت 
احداث شبکه انجام گردیده و در دستور کار 
تأمین برق برای ســال جــاری قرار گرفته 
اســت. وی در ادامه با اشاره به ۱0 روستای 
باقیمانده افزود:  برقدار کردن این ۱0 روستا 
در دســتور کار شــرکت توزیع نیروی برق 

استان برای سنوات آتی قرار گرفته است.
لهونیان در ادامــه تأکید کرد: ضروری 

اســت قبل از شــروع به تکخوانی کردن 
کنتورهای برق در هر روستا، اصالح شبکه 
توزیع برق فشــار ضعیف، فشــار متوسط، 

پست ها و انشعابات مشترکان انجام گیرد.
وی در ادامه با اشاره به صعب العبور بودن 
بسیاری از روستاهای استان تأکید کرد: در 
حال حاضر 6 روستا در شهرستان های بانه، 
بیجــار و کامیاران از طریق ســامانه های 
خورشــیدی تأمین می شــود که از طریق 

منابع داخلی شــرکت توانیر تأمین شــده و 
مورد استفاده مشترکان قرار می گیرد.

مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق 
اســتان کردســتان در پایان بیــان کرد:  با 
تأمین برق این تعداد روســتاها در چند سال 
اخیر،  مهاجرت معکوس از شــهر به روستا 
وجود داشته و روســتاهایی که سکونت در 
آن برقــرار نبود زندگی در آن ها جریان پیدا 

کرده است.

فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری خارجی در کشاورزی کردستان

فعالیت ۱2۱۱ دهیاری در استان کردستان

مدیرکل امور دفتر روستایی و شوراهای 
اسالمی کردستان گفت: وظیفه دهیاری ها 
فقط اجرای طرح های عمرانی در روســتاها 
نیســت بلکــه برای حفــظ و مانــدگاری 
روســتاییان در روســتا با اجرای طرح های 

مداوم و رونق تولید نیز باید تالش کنند.
ابراهیم شریف پور در همایش هم اندیشی 
با دهیاران روســتایی سقز اظهار کرد: توسعه 
اقتصادی و فعالیت های زیربنایی در روستاها 
باعث ماندگاری روســتاییان و درآمد پایدار و 
اشتغال زایی برای جوانان روستایی می شود 
و دهیاری ها نیز در راستای انجام طرح های 
مانــدگار تالش بیشــتری کنند تا مهاجرت 

معکوس داشته باشیم.
وی با بیان اینکه نگرش به روستاها یک 
موضوع انسانی و امکانات بین روستا و شهر 

نامتعادل است، افزود: نحوه نگرش و متناسب 
با دید علمی برای توســعه روســتاها ایجاد 
می کنیم تا روســتاهای ما توسعه و پیشرفت 
زیربنای خوبی داشته و مهاجرت روستاییان 
را به شهر کاهش دهد.شریف پور مهمترین 
وظیفــه دهیاری ها را توســعه اقتصادی و 
مسائل عمرانی و کار زیربنایی دانست و تاکید 
کرد: با وجود مشکالت اقتصادی، شوراهای 
روستا و دهیاری ها فعالیت های زیادی را در 
توسعه روســتاهای خود داشتند و دولت نیز 
برای پشــتیبانی از آنها تمــام تالش خود را 
کرده اســت.وی با اشاره به اینکه کردستان 
دارای منابع آبی غنی است و تاکنون استفاده 
چندانی از این نعمت خدادادی نشــده است، 
یادآور شــد: کردســتان با وجود منابع آبی و 
زمین های حاصل خیز کمترین بهره را برده و 

این استان در میان استان های کشور رتبه 2۷ 
را در توسعه باغات و استفاده از منابع آبی دارد.

شــریف پور بــه نقش دولت در توســعه 
دهیاری ها و حمایت از آنها با وجود مشکالت 
اقتصادی اشــاره کرد و گفت: تا ســال ۹2، 
تعداد دهیاری ها در استان ۷۳2 مورد بود که 
اعتبــاری بیش از ۳60 میلیــارد ریال به آنها 
اختصاص یافت و از سال ۹2 به بعد این تعداد 
به یک هزار و 2۱۱ دهیاری رسید که اعتبار 2 
هزار و ۱50 میلیارد ریالی برای آنها اختصاص 

یافته است.
مدیر کل دفتر امور روســتایی و شورای 
اسالمی کردســتان اظهار داشت: 58 هزار 
نفــر یعنی ۹2 درصد از جمعیت روســتایان 
سقز تحت پوشــش خدمات دهیاری ها قرار 

گرفته اند.

مرز باشماق مریوان، فاقد زیرساخت  استانداردهای بین المللی 
نایــب رئیس اول اتاق بازرگانی ســنندج 
با اشــاره به نامناســب بودن زیرساخت ها در 
کردســتان عنوان کرد و گفــت: هر چند مرز 
باشماق که یک مرز بین المللی است و می تواند 
در توسعه صادرات استان نقش موثری داشته 
باشــد اما متاســفانه از لحاظ زیرســاخت ها 

استانداردهای بین المللی را ندارد.
به گزارش فارس محمد هالکو ســنندج 
اظهار داشت: در حال حاضر مشکالت زیادی 
در حوزه بازرگانی وجود دارد که بخشی از آنها 
داخلی، بخشــی مربوط به مرز و بخشــی هم 

مشکالت بین المللی است.
وی با اشــاره به مشــکالت داخلی افزود: 
متاســفانه امروز افرادی که در ســطح کالن 
تصمیم گیر هســتند تصمیماتشــان اصال 

کارشناسی نیست و همین تصمیمات اشتباه 
باعث می شــود که صادرات آســیب جدی 
ببیند. نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی سنندج ادامه داد: یکی از 
این تصمیمات غلط بحث برون سپاری ارزی 
است که براســاس آن صادرکننده را مجبور 
کرده اند که ارز حاصل از صادرات را به کشــور 
برگرداند این درحالی اســت که بیشــترین 
صادرات ما با کشــور عراق است که معامله با 
آنها بیشتر از طریق ریال انجام می شود و ارزی 
معامله و ردوبدل نمی شود که بخواهیم تحویل 
بانک مرکزی یا ســامانه نیما دهیم و همین 
مســأله امروز بزرگترین مشــکالت را برای 
صادرات ایجاد کرده اســت.وی با بیان اینکه 
تصمیماتی که در سطح کالن گرفته می شود 

آســیب شناسی نمی شــود، گفت: متاسفانه 
تصمیم گیــران رده باال بــدون اطالع قبلی 
دستور ممنوعیت صادرات و همچنین گرفتن 
عوارض را بــرای برخی محصوالت و کاالها 
صادر می کنند در صورتی که صادرکننده بعد 
از پیداکردن بازار هدف قراردادهای درازمدت 
منعقد می کنند که ســودی عایدش شود اما 
در ســایه همین قوانین خلق الساعه صادرات 
متوقف می شــود و بازار را از دســت می دهد.

هالکو نبود مشوق های صادراتی را یکی دیگر 
از مشکالت صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: 
در سال های گذشته مشــوق های صادراتی 
برای صادرکننده وجود داشت و همین باعث 
می شــد که صادرکننده کاال و محصول خود 
را با قیمت پایین تــر به بازار بدهند و در مقابل 

رقیبان حرفی برای گفتن داشته باشد اما امروز 
این مشــوق ها در ایران حذف شده است. وی 
یــادآوری کرد: تا چند مــاه پیش بازار فروش 
تخم مرغ در کردســتان عراق خوب بود اما به 
محــض اینکه بازارمان رونــق گرفت دولت 
ترکیه برای صادرات تخم مرغ به عراق  یارانه 
اعمال کرد و همین باعث شــد تجار ترکیه ای 
تخم مــرغ را با قیمت کمتری در بازار عراق به 
فروش برسانند و به راحتی توانستند ما را حذف 
کنند. نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی مشکل دیگر را نامناسب 
بودن زیرســاخت ها در کردستان عنوان کرد 
و گفت: هــر چند مرز باشــماق که یک مرز 
بین المللی است و می تواند در توسعه صادرات 
استان نقش موثری داشته باشد اما متاسفانه از 

لحاظ زیرساخت ها استانداردهای بین المللی 
را ندارد. وی گفت: در حال حاضر روزانه حدود 
۱50 الی 200 ماشین محموله های صادراتی 
را در مرز باشــماق جابجا می کنند و در بهترین 
شرایط هم شاید این رقم به ۴00 ماشین برسد 
این درحالی است که در مرز ابراهیم خلیل که 
مرز مشــترک ترکیه با اقلیم کردستان عراق 
اســت روزانه 2500 الی ۳ هزار ماشــین کار 
جابجایــی کاالها را انجام می دهند آنها با این 
حجم صــادرات انجام می دهنــد و ما هم به 
دلیل نامناســب بودن زیرساخت ها این مقدار 

صادرات انجام می دهیم.

افزایش 2 برابری آتش سوزی در عرصه  های 
طبیعی کردستان

امســال یک هزار و ۴۳2 هکتار از عرصه 
های طبیعی کردســتان طعمه آتش شده که 
این میزان در مقایسه با کل آتش سوزی های 

پارسال 2 برابر شده است.

سعدی نقشبندی مدیرکل منابع طبیعی 
کردستان  در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
از دهه ســوم خرداد تا دیروز، ۱۴6 فقره آتش 
ســوزی در مراتع و جنگل های استان روی 
داده که از لحاظ تعداد و وســعت نســبت به 
مجموع کل آتش سوزی های سال گذشته 2 
برابر افزایش نشان می دهد. وی افزود: از این 
میزان 66.6 هکتار آتش ســوزی در جنگل 
های طبیعــی، یک هــزار و 286.5 هکتار 
در مراتــع و ۷۹.05 هکتار در ســطح مراتع 
مشجر بوده اســت. نقشبندی به بارش های 
کم سابقه امســال با بیش از 6۳۳ میلی متر 

بطور میانگین در استان اشاره و آن را عاملی 
برای افزایش پوشش گیاهی مراتع اعالم کرد 
و گفت: بارندگی های مناســب باعث شد تا 
پوشــش گیاهی در مراتع درجه ســه و چهار 
هم بســیار مطلوب باشــد. وی با بیان اینکه 
۴0 درصد آتش سوزی ها به علت آتش زدن 
پســماند مزارع است که به مراتع و جنگل ها 
سرایت پیدا می کند، یادآور شد: بهره برداران 
بخش کشــاورزی باید در حفاظت از عرصه 
های طبیعی متعهد باشند و از اتش زدن پس 
چرای مزارع خود در حریم ع رصه ه ا و جنگل 

خود داری کنند.

خانه مسافرهای غیر مجاز کردستان پلمب می شود
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کردستان در گفت وگو با ایرنا 
گفت: خانه های مسافر در کردستان موجب 
بروز برخی مشکالت اقتصادی و اجتماعی 
در حوزه گردشگری شده اند به همین منظور 

پلمب آنها در دستور کار قرار دارد.
ســید محسن علوی با اشــاره به اینکه 

براســاس این تصمیم فعالیــت خانه های 
مسافر غیر مجاز در شهرســتان های بانه، 
مریوان و ســنندج غیر قانونی است، اظهار 
داشت: برای ســایر شهرستان های استان 
در کمیسیون امنیت گردشگری که ریاست 
آن بر عهده معاون سیاســی استاندار است، 
تصمیم گیری می شــود. وی با اشــاره به 

اینکــه فعالیت این خانه ها در کردســتان از 
زمان اوج مســافرت ها به بانه در چند سال 
گذشته آغاز شــد،  افزود: در آن زمان )سال 
88( برای ساماندهی این خانه ها در بانه یک 
شرکت به نام الوان فراز بانه تشکیل شد که 
در این راستا ۱20 خانه مسافر مجوز فعالیت 

گرفتند.
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همای اوج سعادت به دام ما افتد
اگر تو را گذری بر مقام ما افتد
حباب وار براندازم از نشاط کاله

حافظاگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد

نماینده ســقز و بانه در مجلس شورای اسالمی خطاب به رئیس 
جمهور گفت: کمر مردم زیر فشــار اقتصادی از خم شدن گذشته و در 
حال شکستن است لذا می طلبد بهانه تحریم را کنار بگذارید و بگذاریم 
چرا که منشا بیش از 80 درصد مشکالت داخلی سوءمدیریت است.

محســن بیگلری در نطق پیش از دستور مجلس خطاب به رئیس 
جمهور اظهار داشت: فضای اقتصادی و تولیدی کشورمان را دریابید، 
کمر مردم زیر فشــار اقتصادی از خم شدن گذشته و در حال شکستن 
است و می طلبد بهانه تحریم را بگذارید و بگذاریم چرا که منشا بیش 

از 80 درصد مشکالت داخلی سوءمدیریت است.
وی افــزود: قصه پرغصه هدفمنــدی یارانه ها و تعلق آن به افراد 
نیازمند باید به دور از مسائل سیاسی با همکاری دولت و مجلس حل 
شــود، حرف ما این اســت که یارانه افراد میلیاردر قطع شود و یارانه 
نیازمندان چند برابر شود چرا که در تورم 200 الی ۳00 درصدی، امروز 

یارانه ۴5 هزار تومانی دردی از مردم دوا نمی کند.
بیگلــری ادامه داد: جناب روحانی، امروز کشــاورزان، دامداران، 
کارگران، کارمندان، فرهنگیان و بسیاری از بازاریان مناطق محروم 
در زیر خط فقر با ســختی زندگی می کنند محض رضای خدا فکری 

بکنید و چاره ای بیندیشید.
وی همچنین رییس جمهور را خطاب قرار داد و تاکید کرد: نظارتی 
بر بازار نمی بینم بسیاری از هموطنان بنده و جنابعالی چندین ماه است 
که گوشت قرمز را فقط در ویترین قصابی ها می بینند هم ما و هم شما 

دولتمردان در مقابل مشکالت مردم مسؤول هستیم.
نماینده مردم شهرســتان های ســقز و بانه در مجلس شــورای 

اســالمی گفت: براســاس آمارها تورم در نهاده ها و تامین قطعات و 
ادوات کشــاورزی حدود ۳00 الی ۴00 درصد می باشــد اما گندم از 
کشاورزان دست و پا سوخته با مبلغ کمتر از نرخ تورم خرید تضمینی 

می شود.
وی با طرح این ســوال از رئیس جمهور که، چرا از تولیدکنندگان 
حمایت نمی شود امروز با این وضعیت بسیاری از تولیدکنندگان ما به 
خاک سیاه نشسته اند، گفت: در دولت جنابعالی مخصوصا در بسیاری 
از بانک ها عدالت کم رنگ شده افراد دارای پارتی وام های میلیاردی 
را به راحتی می گیرند اما تولیدکنندگان برای سرمایه در گردش گرفتار 
هســتند و افراد بی حامی برای وام با مبلغ کــم بعد از ماه ها پیگیری 
بخاطر بهانه گیری بانک ها در بحــث ضامن از وام گرفتن منصرف 
می شــوند چرا چاره ای اساســی نمی اندیشید؟ مگر قرار نبود حساب 

یارانه افراد ضعیف به عنوان ضمانت قبول شود؟
بیگلــری در ادامــه خطاب بــه وزیر آموزش و پــرورش گفت: 
بازنشســتگان فرهنگی ســال ۹۷ هنوز پاداش بازنشستگی خود را 
دریافت نکرده اند مگر غیر از این اســت که پول آن زحمتکشــان به 
کمتر از یک ســوم ارزش ســال قبل رسیده است؟ تا به کی این قشر 

زحمت کش منتظر دریافت پاداششان باشند؟
وی عنوان کرد: وزیر ورزش و جوانان هم حتما به خاطر دارید که 
سال گذشته صورت جلسه نکردید که سالن ورزشی ۱200 نفری بانه 
را در اردیبهشت ۹8 و هتل ورزش سقز را در بهمن ۹8 تجهیز و افتتاح 
نمایید اما تا االن خبری از افتتاح ســالن بانه نبوده و مطمئنا هتل سقز 
هم در بهمن تمام نمی شود، جناب وزیر کاش قول و عملتان یکی بود.

نماینده سقز و بانه در مجلس:

نظارتی بر بازار وجود ندارد

به استناد مصوبه شماره ۳۹ مورخ۱۳۹۸/۲/۲۲ شورای اسالمی شهر یاسوکند، 
شهرداری در نظر دارد قطعه زمینی به مساحت ۶۵ متر مربع واقع در کوچه 
شهید جمشیدی را با شرایط ذیل از طریق مزایده بفروش رساند لذا متقاضیان 
به  را  پیشنهادی خود  قیمتهای  نشر آگهی  تاریخ  از  روز  می توانند ظرف ۱۰ 

شهرداری ارائه نمایند.
۱- قیمت پایه هر متر مربع  ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۲- مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال سپرده شرکت در مزایده که می بایست بجاری ۷۲۵۱۷ 
شهرداری نزد بانک تجارت واریز و فیش اصلی در داخل پاکت تحویل شهرداری گردد.

۳- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده

احمدوند
 شهردار یاسوکند

بر تالشگران 

      این عرصه مبارک باد.

سرپرستی روزنامه جام جم کردستان

رونمایی از مجموعه شــعر چیروکی چرو در 
پردیس سینما بهمن سنندج

مجموعه شــعر چیروکی چرو )داستان جوانه( به زبان 
ُکردی سروده توفیق ابراهیمی شاعر سنندجی با حضور 
جمعی زیادی از فرهیختگان، شــاعران و نویســندگان 

کردستان رونمایی شد.
مراســم رونمایی از این اثر مانایی در ســالن شماره 2 
پردیس سینما بهمن سنندج با حضور پرشور هنرمندان و 
اساتید حوزه شعر، موسیقی، نقاشی و دیگر اقشار عالقمند 

به حوزه شعر برگزار شد.
 رحیم لقمانی یکی از شــاعران برجســته ُکرد در این 
مراسم  زمان آشــنایی خود با توفیق ابراهیمی را در دهه 
۷0  ذکــر کرد و اظهار داشــت: بی شــک از خاک و گل 
می توان بهترین و زیباترین کوزه را ســاخت، ابراهیمی 
هم با زبانی ســاده و کلماتی روان و عاطفی بهترین اشعار 

را سروده است.
وی اضافه کرد: در چندین سال اخیر کتاب های زیادی 
اعم از شــعر و داستان چاپ شده است ولی در این شرایط 
و فضای کنونی جامعه، شــعرهای کمی در زندگی و فکر 
مردم نفوذ کردند که دلیل آن به شــعرها و شــاعران ما 

برمی گردد.
لقمانــی با بیان اینکه مــردم در فضای مجازی مدام 
دنبال یافتن شــعراند و این نشــان می دهد که همچنان 
خواهان و عالقمند به شعر هستند گفت: هر چقدر شاعران 
در شعرهایشــان به بیان درد و مشکالت و دغدغه های 
مردم بپردازند شعرهایشان بیشتر رواج می یابد.وی یادآور 
شد: شاعر از طریق چند کلمه ساده می تواند دغدغه های 
مردم جامعه خود را بیان کند و تابوهایی را هم بشکند که 
ابراهیمی به شــیوه ای عاطفی و ُکردانه تابوها را بخوبی و 

موفقیت آمیز شکسته است.
یکی از زنان شــاعره ُکرد هم در این مراســم به بیان 
خاطــره ای از قرائت یکی از شــعرهای توفیق ابراهیمی 
در مراســمی پرداخت و گفت: سال 85 مجری جشنواره 
خیرین مدرسه ساز استان که در سنندج برگزار شد، بودم در 
آن مراسم شعر سنگ استاد ابراهیمی را قرائت کردم و تاثیر 
این شعر موجب استقبال گسترده خیران در این برنامه شد.

کلثوم عثمان پور اضافه کرد: شــعر سنگ )به سنگ 
گفتند قرار اســت تو را به تندیس خدا تبدیل کنند، گفت 
نه، نه، مردم فریب دادن دیگر کافی اســت، مرا به پله ای 
کوچک تبدیل کنید تا کودکان از آن باال رفته و به مدرسه 
روند(، مبارزه و تاکیدی بر فکرهای کهنه و توجه ویژه به 

کودکان است.
وی با اشــاره به اینکه داســتان برای هر قشری قابل 
فهم اســت، افزود: از ۱5۳ شــعر موجود در این مجموعه 
۱20 تا ۱۳0 شــعر ظرفیت نمایشی دارند و کارگردانان و 
فیلمسازان می توانند آنرا تبدیل به فیلم کنند بدون اینکه 
نیازی به نوشــتن دیالوگ و شــخصیت  پردازی داشته 
باشند.عثمان پور یادآور شــد: تعاریف قدیمی مربوط به 
شــعر تغییر کرده و امروز هر کسی براساس درک و فهم 

خود تعریفی از آن دارد.
وی اضافه کرد: تاثیرگــذاری بر روی مخاطب یکی 
از رازهایی اســت که توفیق ابراهیمی در اشــعار خود آنرا 

بکار گرفته است.
این شــاعره ُکرد گفت: صندوقچه ذهن این شاعر با 
وجود اینکه تحصیالت آکادمیک ندارد، ُپراز کلمات ناب 
است که این سرمایه او نشات گرفته از قصه هایی است که 

دوران کودکی از مادربزرگش شنیده است.
نویســنده و شاعر کردستانی هم در این مراسم اظهار 
داشــت: این برنامه برای من فقط مراسم رونمایی نیست 
بلکه فلش بکی به ۳0 ســال گذشته و یادآوری خاطرات 
روزهایی اســت که با جمعی از شــاعران هنگام بمباران 
شــهر توســط رژیم بعثی در زیرزمین و پناهگاه ها شعر 

می خواندیم.
کامبیز کریمــی اضافه کرد: باور داشــتیم از طریق 
کلمات می توانیم ابتدا در خود و سپس در دیگران تغییری 

ایجاد کنیم.
وی افــزود: قطعا برای هر فردی پیش آمده شــعری 
خوانده و متوجه معنای آن نشــده باشــد یا اینکه نقاشی 
را دیده و قطعه موســیقی را شنیده ولی پی به مفهوم آن 

نبرده است.

کریمی اظهار داشــت: افرادی که در زمینه علم کالم 
فعالیت می کنند می گویند در هستی چهار پدیده شامل امر 
واقع، امر محتمل، امر ممکن و امر غیرممکن وجود دارد.

وی گفت: هنر برای اینکه قابل فهم باشد باید در فاصله 
پدیده های ذکر شــده خلق شود، بخشی از هنر حتما باید 
در امر واقع که شامل زندگی معمولی انسان ها است قرار 
داشته باشد مسئله ای که تعدادی از هنرمندان گاهی آنرا 

فراموش می کنند.
وی با اشــاره به اینکه زبان، ابزار شــاعر است، اضافه 
کرد: معتقدم هر شــعر و داســتانی که برگرفته از زندگی 

مردم نباشد به زبان خود خیانت کرده است.
توفیق ابراهیمی متولد ســال ۱۳۳۱ در شهر سنندج  
اســت  و از ســن 2۴ تا 25 سالگی شــروع به شعر گفتن 
کرده است این شاعر سنندجی در حاشیه مراسم رونمایی 
از نخســتین مجموعه شعریش به خبرنگاران گفت: بعد 
از انقالب که آزادی نســبت به دوران شاهنشــاهی در 
کردســتان بیشتر شــد من نیز همچون دیگر هم سن و 
ساالنم در آن دوره شروع به خواندن آثاری به زبان ُکردی 

و نوشتن با زبان مادری خود کردم.
ابراهیمی افزود: در خانواده ای شــعر دوســت و اهل 
کتــاب بزرگ شــدم و همین موجب عالقــه فراوانم به 

مطالعه و سپس سرودن شعر شد.
وی اضافــه کرد: وقتی توجه کــردم که مردم عالقه 
فراوانی به اشــعاری دارند که دردها و رنج هایشان را بیان 
می کند و از آنجا که ذوق و استعداد شعر گفتن را هم داشتم، 

وارد این عرصه شدم.
شــاعر مجموعه شــعر چیروک چرو گفت: شاگرد 
جوشــکار بودم و اســتادکارم فردی اهل هنر و ادب بود 
و همیشــه محافلی را با حضور دوستان شاعرش برگزار 
می کــرد و این نیز عامل تاثیرگذار دیگری در ورود من به 

عالم شعر بوده است.
این شــاعر سنندجی گفت: دراین مجموعه  از اشعارم 
که به همت همســرم جمع آوری شــده است این شعر را 

هم آورده ام.

در حالیکه شرایط اقتصادی، نرخ تورم و گرانی مصالح ساختمانی 
و هزینه های ساخت وســاز بر گرانی مسکن و اجاره بهای خانه های 
اســتیجاری تاثیر گذاشته است، نبود نظارت و تعرفه های ثابت برای 
اجاره بها در مناطق مختلف شهری شرایط زندگی را برای مستاجران 

کردستانی سخت تر کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس در حال حاضر با شــرایط اقتصادی 
کشــور و تورم و گرانی که بر اقتصاد کشــور حاکم است افراد بسیار 
کمی توانایی خرید مســکن دارند و برای مهیاکردن یک سرپناه امن 
در صدد اجاره کردن مسکن برای رفع نیاز اولیه زندگی خود هستند.

آنچه که امروز باید به آن پرداخت، اجاره بهای سرسام آور مسکن 
در اســتان کردســتان و به ویژه شهر سنندج است که خود به تنهایی 

فشار بسیار زیادی را به سرپرستان خانوار ها در استان وارد می آورد.
* افزایش هزینه ساخت و ساز؛ عامل گرانی اجاره بها

محمود کاوه مدیر یکی از مشاورین امالک در سنندج، دلیل گرانی 
اجاره بها و قیمت خرید و فروش مسکن در سنندج را رشد یکباره بازار 
ارز و دالر و دیگــر اجناس در بازار عنوان می کند و می گوید: از وقتی 
که بازار ارز در کشور رو به افزایش رفت قیمت مسکن نیز به موازات 
آن باال رفت البته دلیل گرانی قیمت مسکن باالرفتن هزینه ساخت 

و قیمت مصالح ساختمانی نیز هست.
وی ادامــه داد: بــه نظر بنــده یکی دیگر از دالیــل گرانی بازار 
تحریم هایی است که به کشور تحمیل شده است که در فراز و نشیب 

قیمت و بازار مسکن در استان موثر بوده است.
کاوه اظهار می کند: با توجه به این گرانی مســکن مردم به ناچار 
زندگی در حاشــیه شهر ها را برای خود برمی گزینند تا شاید از هزینه 
مسکن خود بکاهند که این خود باعث ایجاد شلوغی و نا بسامانی هایی 

در حاشیه شهرها شده است.
* تفاوت قیمت در سایت های خرید و فروش 

رئیس اتحادیه مشاورین امالک استان کردستان می گوید: آنچه 
که امروز بازار مســکن را در اســتان مشــوش کرده  است و ما شاهد 
اجاره بها  و قیمت های سرسام آور مسکن در استان هستیم این است 
که هیچ گونه مصوبه برای قیمت گذاری در مناطق مختلف شــهری 
چه برای اجاره و چه برای خرید و فروش وجود ندارد و این فضا را برای 

سوءاستفاده سودجویان و اخاللگران بازار مهیا می سازد.
وریا احسن اظهار کرد: یکی دیگر از مشکالتی که بازار مسکن را 
به هم ریخته است، وجود سایت ها و برنامه های خرید و فروش است 
کــه هیچ نفعی به جز لطمه وارد کردن به بازار ندارند و موجب هرج و 

مرج در بازار می شود.

رئیس اتحادیه مشــاورین امالک کردستان اضافه کرد: مشکل 
اصلی این سایت ها این است که سه نفر به طور همزمان امالکی دقیقا 
شــبیه هم را در سایت برای فروش می گذارند، نفر اول یک قیمت را 
بارگذاری می کند و نفرات دوم و سوم قیمتی باالتر از آن را بارگذاری 
می کنند در حالی که اصال ملک نفرات دوم و سوم وجود خارجی ندارد 
و فقط قصد دارند که ملک نفر اول را با قیمت بســیار باالتر از بازار به 
فروش برســانند و خریدار نیز با توجه به قیمت نفر دوم و سوم قیمت 
نفر اول را بسیار منصفانه می داند و این باعث اختالل در بازار می شود.

* بازار مسکن کردستان نیازمند نظارت است
معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی کردستان نیز معتقد است؛ 
دلیل گرانی مسکن، تورم ایجادشده در بازار ارز و طال در کشور است 
هر چند می گوید: البته گرانی و تشویش بازار ارز و طال به تنهایی خود 
بر بازار مســکن تاثیرگذار نیست و وجود تحریم ها نیز خود از دالیل 

مهم بارز گرانی مسکن است.
خسرو ویسی تصریح کرد: وقتی در کشور قیمت مصالح ساختمانی 
باال می رود در نتیجه این باعث افزایش قیمت ســاختمان و باالرفتن 

هزینه و در نتیجه افزایش اجاره بها در استان می شود.
وی  ادامه می دهد: بخشــی دیگر از مقوله  گرانی مسکن، حجم 
باالی نقدینگی است که به بازار مسکن تزریق شده و باعث افزایش 

سرسام آور قیمت مسکن شده است.

معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی کردستان اظهار می کند: 
ســاخت مسکن یکی از اهرم هایی است که خود می تواند تولید را در 
استان رونق دهد و باعث کار آفرینی شود و در نتیجه به اقتصاد استان 

کمک کند.
وی در ادامه به برخی از ساختمان هایی که در حال حاضر در سطح 
استان و شهر ســنندج خالی هستند و تنها وسیله ای برای معامله به 
حساب می آیند، اشاره کرد و گفت: باید نظارتی در استان وجود داشته 
باشد تا  ساختمان هایی که خالی از سکنه هستند را شناسایی و با مالک 
این ساختمان ها برخورد شــود زیرا اگر عرضه متناسب با تقاضا کم 

باشد موجب گرانی بیشتر در بازار خواهد بود.
ویســی ادامه داد: دولت در مرحله اول باید به فکر تولید مســکن 
برای قشــر ضعیف جامعه باشد زیرا اگر به مسکن این قشر در جامعه 
توجه شــود اینها صاحب خانه شوند دیگر با این اجاره بها ی نجومی 

روبرو نمی شویم.
معاون مســکن اداره کل راه و شهرسازی کردستان خاطرنشان 
کرد: یکی از موارد مهمی که باید به آن توجه کرد حاشیه نشینی است 
که در شــهر های استان نیز متاســفانه با آن روبه رو هستیم که خود 
شایان توجه بیش از پیش به این مورد را می طلبد زیرا اگر حاشیه نشینی 
در شهر ها از بین برود و شهرک هایی با اصول شهرسازی ساخته شود 

دیگر شاهد برخی از مشکالت در استان نیستیم.

با تورم و گرانی فعلی افراد بسیار کمی توانای خرید مسکن دارند؛

 کوتاهی دست مستاجران به درخت بلند اجاره بها


