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آگهى مزایده عمومى اموال غیر منقول: مرحله سوم سال 1398 نوبت چاپ اول
مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان کردستان در نظر دارد تعدادی از اموال و امالک تملیکی و مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) با شماره

مزایده ٢٠٩٨٠٠١٤٦٣٠٠٠٠٠٣ به فروش برساند.
• زمان انتشار در سامانه: ساعت ٠٨٫٠٠روزیک شنبه  مورخ ١٣٩٨/٠٨/١٢

• تاریخ بازدید: از زمان انتشارآگهی در سامانه تا ساعت ١٥٫٠٠ روز چهارشنبه  مورخ ١٣٩٨/٠٨/٢٢
• آخرین مهلت درج پیشنهاد قیمت در سامانه: ساعت ١٩٫٠٠ روزپنج شنبه مورخ ١٣٩٨/٠٨/٢٣

• متقاضیان می توانند از زمان انتشارآگهی در سامانه تا ساعت ١٣ روز پنج شنبه  مورخ ١٣٩٨/٠٨/٢٣جهت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانۀ ستاد ایران اقدام نمایند.
• محل و زمان بازگشایی پیشنهادات: مدیریت شعب استان کردستان در ساعت ١٠٫٠٠ روز چهار شنبه   مورخ ١٣٩٨/٠٨/٢٩می باشد.

• زمان اعالم به برنده: ساعت١٢:٠٠روز پنج شنبه  مورخ ١٣٩٨/٠٨/٣٠
• زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده: پس از اخذ تاییدیه کمیسیون معامالت (استان/عمده) صورت می پذیرد.. 

• ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد :
١- هزینه مزایده شامل آگهی روزنامه و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

٢- تضمین شرکت در مزایده معادل ٥٪ قیمت پایه به صورت واریز نقدی به حساب شمارۀ ٣- ١٠٠٠٠-١١١-٢٧٠٠ بنام واحد مالی مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان کردستان   بابت شرکت در مزایده و مناقصه بانک توسعه تعاون نزد شعبه مرکزی سنندج و یا ضمانت نامه بانکی معتبر می باشد.
٣- بانک در همه حال در رد یا قبول کلیه پیشنهادات خرید مختار است.

٤-تخلیه امالک دارای متصرف بر عهده خریدار می باشد و ملک با وضعیت موجود واگذار می گردد.
٥-عالقمندان به شرکت در مزایده می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی (www.setadiran.ir) نسبت به درج مبلغ پشنهادی خود اقدام یا از تاریخ نشر آگهی در روز یک  شنبه  مورخ ١٣٩٨/٠٨/١٢ لغایت ساعت ١٣٫٠٠ روز پنج شنبه مورخ ١٣٩٨/٠٨/٢٣ به مدیریت شعب استان کردستان  به 
آدرس: سنندج خیابان آبیدر پایین تر از چهار راه صفری  مراجعه و با واریز مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ریال جهت هر مورد مزایده اوراق را خریداری نموده و ضمن بازدید از ملک مورد نظر با واریز وجه تضمین شرکت در مزایده طبق شرایط اوراق مزایده مبلغ پیشنهادی خود را در پاکت در بسته حداکثر تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه  مورخ 

١٣٩٨/٠٨/٢٣به مدیریت شعب استان تحویل و رسید دریافت نمایند.
٦-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده و آگهی روزنامه قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

٧-عالقمندان به شرکت در مزایده می توانند جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به آدرس سنندج شهرک سعدی جنب پایگاه شبانه روزی بانک ملت پالک ٣٣مراجعه یا با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه  بخش «ثبت نام / پروفایل مزایده گر» موجود است.
شرح مختصرى از امالك و مستغالت

• دفتر ثبت نام استان087-33626190 • مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 021-41934 

قیمت پایه کارشناسیاعیان(مترمربع)عرصه  (مترمربع)کاربرینوع ملکپالک ثبتیآدرسردیف
مبلغ 5٪ تضمین  نحوه فروش(ریال)

توضیحات(ریال)

محل طرح صنعتی گاوداری تعاونی۱۷۱۲ واقع در دهگالن روستای ۱
مبارک آباد

 ۶۸فرعی از ۵۲ اصلی بخش۴ دهگالن  قریه
۲٫۹۴۷٫۴۴۰٫۰۰۰ ریال پس از کسر ۱۰۴۷ متر مربع۶۰۰۰ متر مربعصنعتی محل گاوداریمبارک آباد

ملک تخلیه می باشد۱۴۷٫۳۷۲٫۰۰۰ ریال نقدی ۲۰٪در قیمت پایه 

۴۸٫۴۷شعیر از محل طرح تعاونی ۱۲۵۵ دامداری بهار آزادی – ۲
۶٫۶۲۳٫۵۰۶٫۲۸۳ ریال پس از کسر ۱۸۹۸ متر مربع۱۸۰۰۰ متر مربعصنعتی محل دامداری از پالک ۲۸ فرعی از ۱۰۲ اصلی قریه هلیزآبادکیلومتر۲۵سنندج دهگالن نرسیده به کاشی کسری

 ملک به صورت مشاعی به میزان ۴۸٫۴۷ شعیر از ۹۶ شعیر ۳۳۱٫۱۷۵٫۳۱۴ریالنقدی۲۰٪ در قیمت پایه 
شش دانگ  و داری متصرف  بوده و تخلیه به عهده خریدار میباشد

محل طرح تعاونی۱۲۴۷ چوبکاران – واقع در خیابان چهارم ۳
کارگاه تولیدی ۴۵۱ فرعی از ۲۶۴ فرعی از ۲۷۱۳ اصلیشهرک صنعتی شماره یک سنندج

۱۳٫۰۴۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال پس از کسر ۱۳۵۶ متر مربع۱۱۰۰ متر مربعصتعتیدرب ضد سرقت 
متصرف دارد وتخلیه به عهده خریدار میباشد۶۵۲٫۳۲۰٫۰۰۰ریال نقدی۲۰٪ در قیمت پایه 

۱۴۱۶فرعی از ۵۴ اصلی واقع در بخش ۴ دهگالن- خ پاسداران خ آموزش وپرورش کوچه شاهد۴
۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پس از کسر ۲۰٪ در ۱۰۳ متر مربع۱۰۱ متر مربعمسکونی خانهییالق دهگالن

متصرف دارد وتخلیه به عهده خریدار میباشد۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال نقدیقیمت پایه  

۱۰۴۵ فرعی از ۵۴ اصلی بخش ۴ ئیالق دهگالن- خ پاسداران خ آموزش وپرورش کوچه شاهد۵
۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پس از کسر ۲۰٪ در ۸۱٫۱ متر مربع۱۰۲٫۷۵ متر مربعمسکونیخانهدهگالن

متصرف دارد وتخلیه به عهده خریدار میباشد۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ریال تقدیقیمت پایه 

۱۵۲۳۵ فرعی از ۶۳ اصلی مجزی و مفروز قروه خیابان شهید خداوردی شهرک دادگستری۶
۲٫۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پس از کسر ۲۰٪   ۱۴۷٫۶۹ متر مربعقدر السهم مسکونیآپارتمانشده از ۱۲۰۸۲ اصلی قطعه ۷

ملک تخلیه می باشد۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ریال نقدیدر قیمت پایه 

قروه - شهرک قلعه – انتهای خیابان انقالب پشت دبستان شهید ۷
باهنر کدپستی ۶۶۶۱۱۱۶۷۵۷

پالک ثبتی ۵۸۰ فرعی از ۴۴ اصلی قروه 
۲۶۶٫۴۳ متر مسکونیخانهبخش ۵ اسفندآباد

۶۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال پس از کسر ۲۰٪ ۱۰۰ متر مربعمربع
متصرف دارد وتخلیه به عهده خریدار میباشد۳۰٫۸۰۰٫۰۰۰۰ریال نقدیدر  قیمت پایه 

سنندج – خیابان شهید نمکی – بردشت، کوچه قانع. کوچه بن ۸
بست .پالک ۵

پالک ثبتی ۱۰۹۰ اصلی بخش ۳ حوزه ثبتی 
۱٫۱۵۵٫۵۵۲٫۰۰۰ ریال پس از کسر ۱۳۲ متر مربع۸۷٫۷ متر مربعمسکونیخانهسنندج

متصرف دارد وتخلیه به عهده خریدار میباشد.۵۷٫۷۷۷٫۶۰۰ریال نقدی۲۰٪  در قیمت پایه 

سقز-بلوار کردستان –خیابان استاد شیرازی کوچه ادب شرقی ۹
روبروی تاکسی تلفنی کشاورز 

پالک ثبتی ۲۹۱ فرعی از ۱۷۴۲اصلی مفروز  
۳٫۱۶۸٫۶۴۰٫۰۰۰ ریال پس از کسر ۱۹۸٫۹ متر مربع۲۴۰ متر مربعمسکونیخانهشده از ۲۷۵ فرعی بخش یک شهرستان سقز 

متصرف دارد وتخلیه به عهده خریدار میباشد۱۵۸٫۴۳۲٫۰۰۰ریال نقدی۲۰٪  در قیمت پایه 

ســازمان اموال و امالک ستاد 
مزایده استانی امالک و مستغالت

برخورداری کردستان از ۵۵۳ واحد 
تولیدی مرغداری

افزایش ۱۰ درصدی حجم آب 
سدهای کردستان

2 2 3

2

کردستان

تولید و برداشت بیش از 7 هزار 
تن انار در کردستان

2

آب شرب شهر سنندج سالم است
در جریان ســفر مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت و آب و فاضالب شرکت آبفای کشور از مجتمع تصفیه خانه آب 

شــهر سنندج سالمت آب شرب این شهر مورد تایید قرار گرفت.
خبرنگار جام جم کردســتان: کوشــیار اعظم واقفی در جریان سفر به استان کردستان از تصفیه خانه های 

آب شماره ۱ و ۲ شهر سنندج بازدید کرد.
وی از نحوه و فرآیند تصفیه آب در شــهر ســنندج پس از انتقال آب خام از محل سد وحدت بازدید نمود.

واقفی با بیان اینکه موضوع تغییر طعم و بوی آب تنها مختص شــهر ســنندج نیست، افزود: در هرجایی که از آب 
ســد استفاده می شود، امکان بروز این مشــکالت نیز وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: دلیل این امر این است که در 
زمان ورود مواد مغذی به دریاچه ســد، ایجاد جلبک می گردد که می تواند مشــکالتی را به لحاظ طعم و بو ایجاد 

کند.واقفی تصریح کرد: این جلبکها در...

سنندج به عنوان »شهر خالق 
موسیقی« ثبت جهانی شد

4

2

سرانجام با تالش های حشمت اهلل صیدی، شهردار سنندج  به ثمر نشست؛

آگهی فروش



 یکشنبه ۱2 آبان ۱۳98   شماره ۵۵۱6

از  کردســتان  برخورداری 
۵۵۳ واحد تولیدی مرغداری 

ســازمان  رئیــس 
جهاد کشــاورزی استان 
کردستان گفت: ساالنه 
بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ 
هزار قطعه جوجه ریزی 
در کردستان صورت می 
گیرد و در این حوزه در سطح کشور جزء استان های 
برتر اســت و این امر فقــط با تامین منابع انرژی که 
بیشترین سهم به گاز طبیعی تعلق دارد، میسر شده 

است.
خبرنگار جام جم کردستان: خالد جعفری، 
در دیدار با مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: یکی 
از شــاخص های توسعه هر استان افزایش ضریب 
زیرســاخت ها برای رشــد صنایع تولیدی و تامین 
انرژی بطور مستمر و مداوم برای بهره مندی صنایع 
بوده و با بررســی این شــاخص میزان تاثیرگذاری 

شرکت گاز استان کردستان مشهود است.
وی در ادامه سخنانش به صنایع دام و طیور اشاره 
کرد و افزود: در اســتان کردستان بیش از ۵۵۳ واحد 
تولیدی مرغداری فعال گازدار وجود دارد و تولیدات 
آنها به ســایر استان ها و کشورهای همسایه صادر 

می شود و این مدیون گاز طبیعی است.
وی به اختالف قیمت فرآورده های گوشــتی با 
سوخت های گوناگون اشاره کرد و گفت: اگر گوشت 
مرغ با سوخت گاز طبیعی به مرحله فرآوری و فروش 
برســد قیمت تمام شده آن در هر کیلو در مقایسه با 
اســتفاده از سوخت های فسیلی کمتر بوده و باعث 
می شــود فرآورده های گوشتی با قیمت مناسب به 

دست مصرف کننده برسد.
جعفری به فعالیت مطلوب مرغداری ها در استان 
اشاره کرد و افزود: در راستای گازرسانی به واحدهای 
تولیدی مرغ گوشتی و عملکرد مناسب شرکت گاز 
در زمینه تامین انرژی، ســاالنه بیش از ۴ میلیون و 
۴۰۰ هزار  قطعه جوجه ریزی در کردســتان صورت 
می گیرد که در این حوزه در سطح کشور،  جزء استان 
های برتر اســت و این امر فقط با تامین منابع انرژی 
که بیشــترین سهم به گاز طبیعی تعلق دارد،  میسر 

شده است.

مدیر کل کمیته امداد اســتان کردســتان با بیان اینکه مردم نوعدوست این 
استان در ۶ ماهه نخست امسال یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان صدقه پرداخت 
کردند، گفت: ۱۰۰ درصد این مبلغ صدقه برای نیازمندان کردســتانی و در همان 

محل جمع آوری در جهت رفع مشــکالت مختلف آن منطقه هزینه شده است.
غریبه رحیمی- خبرنگار جام جم کردســتان: محمد رسول شیخی 

زاده افزود: ۸۲۵ میلیون تومان از این صدقه در ســرفصل حمایت و سالمت و در 
زمینه پرداخت کمک موردی، کمک هزینه ازدواج، ســوءتغذیه، تحصیل و لوازم 

ضروری زندگی نیازمندان هزینه شده است.
شــیخی زاده بابیان اینکه ۳۱۵ میلیون تومان نیز در بخش مسکن هزینه شده 
اســت، گفت: ۱۸۰ میلیون تومان نیز در بخش فرهنگی، آموزشی، تربیتی و ارائه 

خدمات به دانش آموزان و دانشــجویان تحت حمایت صرف شده است.
وی تصریح کرد: همچنین ۱۵۰ میلیون تومان از صدقه جمع آوری شــده برای 
کمــک به نیازمندان از طریق تعامل با مؤسســات خیریه و ۳۰ میلیون تومان نیز 
برای کمک بــه کاریابی مددجویان از طریق تعامل با صاحبان مشــاغل هزینه 

شده است.

کردستانی ها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند

خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

کردستان

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: امسال 
از ســطح کل باغات انار در استان 7 هزار و ۴۲۸ تن انار برداشت می شود که 

بیشترین تولید آن در شهرستان سروآباد است.
به گزارش فارس زاهد حاجی میرزایی اظهار داشــت: از مجموع ۴7 هزار 
هکتار از کل باغات در ســطح استان کردستان ۵7۲ هکتار آن به باغات انار 

اختصاص دارد.
وی افزود: امســال از ســطح کل باغات انار در استان کردستان 7 هزار و 
۴۲۸ تن انار برداشــت داریم که بیشــترین تولید و برداشت آن در شهرستان 

سروآباد انجام شده است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی استان کردستان ادامه داد: 
شهرســتان سروآباد با ۸۰ درصد بیشترین سطح زیرکشت و بیشترین میزان 
تولید انار رادر اســتان  به خود اختصاص داده اســت و بعد آن شهرســتان 
کامیاران با ۱۶ درصد، ســنندج با ۳.۵ درصد و شهرستان بانه با مقدار خیلی 

کم در حدود ۶ هکتار در جایگاه های بعدی قرار دارند.

* کردستان رتبه 17 تولید انار در کشور 
وی تصریح کرد: اســتان کردستان از لحاظ تولید انار رتبه ۱7 کشوری و 

از لحاظ سطح زیرکشت رتبه ۲۱ را دارد.
حاجی میرزایی گفت: اصلی ترین ارقام انار تولیدی در کردســتان ملس 
ســاوه، رباب، محلی اورامان و واندر فول اســت که به دلیل آب دار و شیرین 

بودن بیشتر بصورت تازه خوری مصرف می شود.

* فعالیت هزار بهره بردار در حوزه تولید انار در کردستان
وی یادآور شد: در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ بهره بردار در حوزه تولید انار در 
اســتان مشغول فعالیت هستند که بخش عمده ای از این بهره برداران شامل 

7۰۰ نفر در شهرستان سروآباد هستند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تاکید کرد: با 
توجه به اینکه در بحث توســعه باغات انار باید اقلیم را در نظر بگیریم در کل 
اســتان نمی توانیم آن را توســعه دهیم بلکه فقط بصورت محدود در این دو 

شهرستان دست ما باز است.
وی با بیان اینکه محصول انار اســتان کردستان برند است گفت: با توجه 
به ارقام موجود اناری که در کردســتان تولید می شود ضایعات آنچنانی ندارد 
و اگر مقداری هم در حین برداشت و حمل و نقل ضایع شود مردم به صورت 
سنتی آن را به رب انار فرآوری می کنند از طرف دیگر با توجه به اینکه میزان 
تناژ تولید انار در کردســتان پایین اســت لذا راه اندازی صنایع تبدیلی توجیه 

اقتصادی ندارد.

تولید و برداشت بیش  از 7 هزار تن انار
 در کردستان

در جریان ســفر مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت و 
آب و فاضالب شــرکت آبفای کشــور از مجتمع تصفیه 
خانه آب شــهر سنندج سالمت آب شرب این شهر مورد 

تایید قرار گرفت.
خبرنگار جام جم کردســتان: کوشیار اعظم 
واقفی در جریان ســفر به استان کردستان از تصفیه خانه 

های آب شماره ۱ و ۲ شهر سنندج بازدید کرد.
وی از نحوه و فرآیند تصفیه آب در شهر سنندج پس از 

انتقال آب خام از محل سد وحدت بازدید نمود.
واقفی با بیان اینکه موضوع تغییر طعم و بوی آب تنها 
مختص شهر سنندج نیست، افزود: در هرجایی که از آب 
سد استفاده می شود، امکان بروز این مشکالت نیز وجود 
دارد.وی خاطرنشــان کرد: دلیل این امر این است که در 
زمان ورود مواد مغذی به دریاچه ســد، ایجاد جلبک می 
گردد که می تواند مشــکالتی را به لحاظ طعم و بو ایجاد 
کند.واقفی تصریح کرد: این جلبکها در سیستم تصفیه از 
آب گرفته می شود، اما برخی از این جلبکها موادی ترشح 

می کنند که بویی شبیه به بوی خاک می دهند.
وی برنامه ریزی برای پیشگیری از ورود مواد مغذی 
کمتر به دریاچه ســد را یک نیاز ضروری دانست و تأکید 

کرد: برنامه ریزیها باید بر همین مبنا باشد.
واقفی با اشاره به اینکه مواد جلبکی به لحاظ سالمت 
مشــکلی برای شــهروندان ایجاد نمی کند، گفت: اما 
پذیرش طعم و بوی آن برای مصرف کننده ساده نیست.

وی افزود: در مجتمع تصفیه خانه آب ســنندج تدابیری 
برای مقابله بیشتر با چنین شرایطی اندیشیده شده که از 
آن جمله می توان سیستم اوزون زنی و مواد منعقدکننده 
قوی و در نهایت سیستم تصفیه پیشرفته تر را نام برد که 

تا حد زیادی موفق بوده است.
وی در پاســخ به سوالی که از ۲۰ نمره چه نمره ای به 
آب شهر سنندج می دهید، گفت: در اکثر مواقع نمره ۲۰ و 
در شرایط فعلی به دلیل طعم و بوی آب نمره ۱۸ می دهیم.

* جلوگیری از ورود فاضالب روستاها 
به سد وحدت

همچنین در جلسه ای که با حضور واقفی، مدیرعامل 
آبفا، نماینده مرکز بهداشــت و شــرکت آب منطقه ای 
اســتان برگزار شد مقرر گردید برنامه های منظم و دوره 
ای به صورت جامع برای حفاظت از سد وحدت) قشالق( 
شــهر سنندج بر اســاس اولویتها تدوین و جهت اجرا به 

سازمانهای مرتبط ابالغ گردد.
ابراهیم زارعی فرماندار سنندج نیز ضمن ابراز رضایت 
از وضعیت سالمت آب خروجی از تصفیه خانه اظهار کرد: 
باید با آموزش از ظرفیتهــای مردمی برای جلوگیری از 

ورود فاضالب روستاها به سد استفاده شود.

آب شرب شهر سنندج سالم است

درصدی   1۰ افزایش 
ســدهای  آب  حجــم 

کردستان

طبــق اعــالم شــرکت آب منطقه ای 
کردســتان، در سال آبی جاری میزان حجم 
آب )ُپرشدگی( سدهای این استان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش 

یافته است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب 
منطقه ای کردستان اظهار داشت: اکنون 7۵ 
درصد حجم ســد قشــالق، ۵۵ درصد سد 
سنگ ســیاه، ۹۱ درصد ســد گاران، ۹۲، ۱ 
درصد سد سورال، 7۸ درصد سد زریوار، ۶۰ 
درصد سد آزاد، ۵۵ درصد سد بانه، ۴۵ درصد 

چراغ ویس و ۵۳ درصد سد زیویه ُپر است.
عرفــان مومن پور اضافه کــرد: در حال 
حاضر حجم آب ذخیره شــده پشت سدهای 
اســتان بدون احتساب ســد گاوشان، تلوار 
زنجان و شهید کاظمی بوکان، بیش از ۵۵۱ 

میلیون مترمکعب است.
وی حجم آب کنونی سد قشالق را ۱۶۱، 
7 میلیون مترمکعب، سنگ سیاه ۱۸ میلیون 
مترمکعــب، بانه ۲، ۳، چــراغ ویس ۳۸، ۴، 
گاران 77 میلیــون مترمکعب، زریوار ۵۰، ۹، 
زیویه ۸، ۶، سورال ۱۰، ۵،  سیازاخ ۴، ۳ و سد 
آزاد را ۱7۹، ۴ میلیون مترمکعب اعالم کرد.

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت 
آب منطقه ای کردســتان یادآور شد: در سال 
زراعی جاری ۴۶ میلیمتر بارندگی در استان 
ثبت شــده که نســبت به ۴7 میلیمتر بارش 
مدت مشابه سال گذشته ۴، ۰ درصد کاهش 
یافته اســت و در مقایســه با دراز مدت ۱۰۰ 

درصد افزایش دارد.
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شهرداری دیواندره در نظر دارد به استناد آئین نامه مالی شهرداریها دراجرای بند یک  
مصوبه  شماره 30/ف/98 مورخ 98/7/13  شورای اسالمی محترم شهر دیواندره 
)10( ده قطعه زمین با کاربری مسکونی به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به 
فروش برساند لذا به اطالع کلیه متــــــقاضیان می رساند جهت کسب اطالعات 
 ودریافت اسناد و مدارک مربوط به مزایده به واحدامالک شهرداری مراجعه فرمایند.

)نوبت اول (   آگهی مزایده فروش زمین 

پوریا خداکرم زاده 
 سرپرست شهرداری دیواندره

مساحت شماره پالکردیف
) متر مربع (

بهاء کل 
) ریال( 

توضیحات

 پالک ثبتی 5008 فرعی از 58 1
اصلی شهرک نظام مهندسی  

169/87
متر مربع

یک  نبش، بر روی کوچه 8متری 1/189/090/000

پالک ثبتی 8430 فرعی از 58 2
اصلی شهرک  قاضی 

160 
مترمربع 

یک نبش بر روی خیابان  10متری 000/000/ 800

 پالک ثبتی 10362 فرعی از 58 3
اصلی شهرک   شهدا

 161/50
متر مربع

 یک نبش، بر روی  کوچه 8    متری969/000/000

پالک ثبتی 8992فرعی از 58 اصلی 4
شهرک اصناف

 156/40
متر مربع

دو نبش بر روی خیابان  12متری  و  کوچه 4  متری1/094/800/000

  پالک ثبتی 8698 فرعی از 58 5
اصلی شهرک اهک

 158
متر مربع

دو نبش بر روی خیابان 12 متری وکوچه 8متری 790/000/000

پالک ثبتی 6027فرعی  از 58 6
اصلی شهرک  ازادگان 

 189/40
متر مربع

دو نبش بر روی خیابان 20 متری وکوچه 6متری 1/894/000/000

 پالک ثبتی 6017 فرعی از 58 7
اصلی شهرک ازادگان 

184/70
متر مربع

دونبش بر روی خیابان 20 متری وکوچه 6متری 1/662/300/000

 پالک ثبتی 10739 فرعی از 58 8
اصلی شهرک شهدا

 180/21
متر مربع

دو نبش بر روی خیابان 10و14متری 000/ 680/ 1/441

  پالک ثبتی 8360 فرعی از 58 9
اصلی شهرک قاضی 

 180
متر مربع

یک نبش بر روی خیابان 14متری900/000/000

 پالک ثبتی 4341 فرعی از 58 10
اصلی شهرک روحانیون 

 158
متر مربع

دو نبش، بر روی  خیابان 10 متری000/000/ 1/343
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  توضيحـــــات  مبلغ پايه مزايده ( ريال )  متراژ اعيان  متراژ عرصه  كاربري ملك  نوع ملك  شماره پرونده  آدرس  رديف

١   
انتهاي  –خيابان آبيدر -سنندج

  كوچه ميخك
 ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٠٠  -- ٣٩/١١٠٦٨ مختلط شهري زمين  ١٧٤٠

-قطعه زمين موصوف داراي كاربري هاي مسكوني
و معبر بوده و رعايت هرگونه تعريض فضاي سبز - آموزشي

  بر عهده خريدار مي باشد.

٢   
نرسيده -خيابان فردوسي -سنندج

-جنب كفش ملي- به ميدان انقالب
  مغازه كفش فروشي

 ٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٢٣  ٨١/١٠٧ ٨١/٤٢ تجاري مغازه  ١١٤٦

عرصه، اعيان و سرقفلي يكباب مغازه كه -مورد واگذاري
مي باشد كه در هنگام اعياني آن شامل همكف و نيم طبقه 

نوسازي داراي تعريض بوده و تفكيك سند،پرداخت حق 
  كسب و پيشه،اعمال يد مالكانه بر عهده خريدار مي باشد.

٣   
نرسيده -خيابان فردوسي -سنندج

  كبابي آزموده-به ميدان انقالب
  ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢٣  ٤٣/١٠٥  ٤٣/٤٢  تجاري  مغازه  ١١٤٣

عرصه، اعيان و سرقفلي يكباب مغازه كه -مورد واگذاري
مي باشد كه در هنگام  زيرزميناعياني آن شامل همكف و 

نوسازي داراي تعريض بوده و تفكيك سند،پرداخت حق 
  كسب و پيشه،اعمال يد مالكانه بر عهده خريدار مي باشد.

٤   
پايين تر -بلوار كردستان-سنندج

  ٢جنب كوچه ناهيد-از دارالقران
  ٠٠٠/٠٠٠/٥١٠  ٢٠٠  ١١/٣٦٥  مسكوني-تجاري  ساختمان  ١٦٧١

سهم  ٩٦سهم مشاع از  ٦٦٦٦/٤مورد واگذاري ميزان 
عرصه و اعيان يكباب ساختمان بوده و اعمال يد 
مالكانه،پرداخت كليه بدهي هاي احتمالي به ادارات ذيربط 
از جمله شهرداري، دارايي،تامين اجتماعي و ... برعهده 

  خريدار است.

  سازمان اموال و امالك ستاد
  مزايده استاني امالك و مستغالت

 و با شرايط استثنايي و تسهيالت ويژه ٩٣همزمان با مزايده سراسري 
  

  *** آگهــي فــروش ***

  ايام برگزاري مزايده : 
  ٢١/٠٨/٩٨ شنبهسه  تا ١١/٠٨/٩٨ شنبه

  عصر  ١٧صبح الي ٨همه روزه بجز ايام تعطيل از ساعت 
  صبح ١١تا  ٨از ساعت   ٢٢/٠٨/٩٨مورخه  شنبهچهارو روز 

  

  زمان بازگشايي پاكت ها :  
  ١١رأس ساعت  ٢٢/٠٨/٩٨ شنبهچهار

  دفتر فروش :  سنندج ، بلوار شبلي ، جنب اداره كل بهزيستي
  ٠٨٧- ٣٣٢٣٧٩٩٨نمابر :  ٣٣٢٣٥٤٩٧- ٣٣٢٣٤٩١٣-٣٣٢٨٤٣٣٣تلفن : 

  

 ٢١/٠٨/٩٨شنبه سه تا پايان روز   ١١/٠٨/٩٨مورخ   شنبه روزقاضيان خريد امالك مي توانند از ضمناً متفوق الذكر امكان پذير مي باشد . محل دفتر فروشو اخذ پاكت هاي پيشنهادي فقط در  توجه : تهيه فرم شركت در مزايده

  صبح  جهت اطالع از شرايط و دريافت اوراق شركت در مزايده به دفتر فروش فوق الذكر مراجعه نمايند. ٤٥/١٠ الي ٨از ساعت   ٩٨/ ٢٢/٠٨مورخ  شنبهچهارعصر و روز  ١٧الي صبح  ٨همه روزه بجز ايام تعطيل از ساعت 

  .قابل رويت مي باشد    s.ir-www.saaهمچنين به آگاهي مي رساند اطالعات مربوط به مزايده در وب سايت به نشاني 

   مالحظات :

 از روزقيمت پايه ملك  % ٥به ميزان  بدون پشت نويسي ١٤٠٠٣١٢٧٦١٠امام(ره) به شناسه ملي  ستاد اجرايي فرمان حضرتدر وجه  بانكياخذ درخواست هاي پيشنهادي بهمراه فرم شركت در مزايده و اصل يك فقره چك -١

صرفاً در محل صبح  ١١تا  ٨از ساعت  ٢٢/٠٨/٩٨مورخ    شنبهچهاردر ساعات تعيين شده صورت مي پذيرد ، شايان ذكر است اخذ درخواست هاي پيشنهادي امالك معروضه در روز   ٢١/٠٨/٩٨شنبه سه   الي  ١١/٠٨/٩٨ شنبه

  بازگشايي پاكت ها مي باشد .

  نحوه دريافت ثمن معامله و شرايط اقساط ( بدون كارمزد ) جهت تنظيم مبايعه نامه به شرح جدول ذيل مي باشد :-٢

  شرايط پرداخت
  تخفيف پرداخت نقدي ( نسبت به حصه غيرنقدي )  حصه غيرنقدي ( باقيمانده در اقساط . . . )  زمان تحويل ملك  حصه نقدي ( پيش پرداخت )

  %١٧  ماهه ٣٠در اقساط  %٧٠  %١٠  %٢٠

، هنگام تنظيم مبايعه  ال يد مالكانه و تحويل ملك به عهده خريدار است: درخصوص امالك و اراضي كه در زمان تنظيم مبايعه نامه آماده تحويل مي باشند و نيز درخصوص امالك و اراضي كه مسئوليت رفع تصرف و اعم ١تبصره 

  % زمان تحويل ملك به حصه نقدي ( پيش پرداخت ) اضافه خواهد شد .١٠نامه مبلغ 

  پرداخت نقدي به شرح جدول فوق مي گردد .ط ) موجب برخورداري از تخفيف : پرداخت باقيمانده ثمن معامله ( حصه غيرنقدي ) بصورت نقد از تاريخ تنظيم مبايعه نامه تا حداكثر ظرف مدت سه ماه ( سررسيد اولين قس ٢تبصره 

 مطالعه دقيق و رعايت كامل مفاد فرم شركت در مزايده و فرم مبايعه نامه الزامي مي باشد .- ٣

  پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط مي باشد .-٤

اين فرم الحاقيه  يا تحويل آن به همراه فرم تقاضاي  شركت در مزايده الزامي است.بديهي است هرگونه ادعايي مبني بر عدم اطالع يا عدم قرائت  يا عدم امضاء  اخذ فرم الحاقيه پيرامون اطالعات تكميلي امالك  و امضا و- ٥

  عدم ارائه آن  از سوي حوزه هاي اجرايي قابليت استماع ندارد. 

 شده در ستون  توضيحات قيد گرديده ششدانگ مي باشد . در ضمن متراژ مندرج در ستون عرصه و اعيان مساحت كل ششدانگ است .كليه امالك معروضه به استثناي مواردي كه سهم عرضه - ٦

 در دفتر فروش واقع در سنندج ، بلوارشبلي ، جنب اداره كل بهزيستي انجام خواهد شد . ١١رأس ساعت  ٢٢/٠٨/٩٨مورخه   شنبهچهاربازگشايي پاكت هاي ارائه شده در روز -٧

 كليه امالك عرضه شده با وضعيت موجود بفروش مي رسند و بازديد از ملك مورد درخواست الزامي مي باشد .-٨

 در محل تعيين شده ( دفتر فروش ) مي باشد . ٢٢/٠٨/٩٨مورخه   شنبهچهارروز  صبح ١٠ / ٤٥مزايده صرفاً تا ساعت مهلت تهيه اوراق شركت در -٩

  خواهد شد.در محل تعيين شده با در دست داشتن اصل رسيد و به شخص متقاضي مسترد )  ٢٣/٠٨/٩٨مورخه  شنبهپنج (پس از اعالم نتايج   در اولين روز اداري وديعه شركت در مزايده نفرات چهارم و بعد از آن-١٠

  . مي باشد . براي كسب اطالعات بيشتر به دفتر فروش فوق الذكر مراجعه فرماييد ٢٢/٠٨/٩٨مورخه  چهارشنبهصبح روز  ١١ تا ساعت ١١/٠٨/٩٨مورخه  شنبه مهلت شركت در مزايده از روز
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اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول
رسد به دولت وصل تو کار من به اصول

قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا
حافظفراغ برده ز من آن دو جادوی مکحول

سرانجام با تالش های حشمت اهلل صیدی، شهردار سنندج  به ثمر نشست؛

سنندج به عنوان »شهر خالق موسیقی« ثبت جهانی شد
نام و آوازه هنرمندان نامی کردستان همواره فراتر از مرزهای ایران اسالمی درخشیده است

شــهردار سنندج اعالم کرد: دفتر یونسکو اسامی شهرهایی 
که به شــبکه خالق موسیقی ملحق شدند اعالم نمود که با اعالم 
این ســازمان ، سنندج به عنوان شهر خالق موسیقی ثبت جهانی 

شد.
مهندس حشــمت اله صیدی گفت: استان کردستان همواره 
خاســتگاه هنرمنــدان نامی بــود که نــام و آوازه آنهــا فراتر از 
مرزهای ایران اســالمی درخشــیده است و موسیقی یکی از پر 
طرفدارترین هنرها در استان کردستان بوده که هنرمندان به 

نامی هم در این زمینه فعالیت دارند.
وی تاکید کرد: شــهر ســنندج از پیشــینه ای کهن از مدنیت 
و تاریخ و پشــتوانه ای بی مانند از موســیقی که شــامل )آواها ، 
ملودی ها ، تنوع در شــعر و ترانه و ادوات موســیقی ( می باشــد 
و ســبک های متفاوت آئینی ، عرفانی ، سنتی ) محلی و بومی ( که 
همواره  به توســعه فرهنگی ، اجتماعی منطقه یاری رســانده و 

مورد تائید همگان بوده است.
مهندس صیدی افزود: یکی از ویژگیهای موســیقی سنندج 
جایگاه اشــخاص و خانواده هایی نظیر؛ اســتاد ســید علی اصغر 
کردســتانی ، خانــواده کامکارها ، عندلیبی ، یوســف زمانی و... 
است که از دیرباز محل رشد و آموزش و آفرینش هنر بوده اند. 
وی گفت : یکی از برنامه های شــهرداری و شــورای شــهر در 
این دوره پیگیری جهت ثبت جهانی سنندج به عنوان شهر خالق 

موسیقی بود .
مهندس صیدی اعالم کرد : با تشکیل کارگروه های تخصصی 
و اســتفاده از پتانسیل و نظرات هنرمندان ، صنعتگران بویژه 
دکتر اسعد اردالن پروپوزال این طرح آماده و به دفتر یونسکو 

در فرانسه ارسال شد.
وی عنــوان کــرد : جهــت رصــد برنامه هــای فرهنگــی 
www. ( ســایتی بــه دو زبان فارســی و انگلیســی بــه آدرس

sanandajcreativecity.org ( طراحی شده است. 
 وی افــزود: مکاتبــات مختلف در دیماه1396  از ســوی این 
شــهرداری در خصوص کاندیداتوری ســنندج به عنوان شــهر 
خالق موســیقی در شبکه شــهرهای خالق یونســکو برای سال 

2019  اعالم و ثبت نمود.
شــهردار ســنندج عنوان کــرد: جهت انجام امور پژوهشــی 
و امکان ســنجی ، جلســات متعــددی با صاحبنظــران و بزرگان 
موســیقی ایران با موضوع ثبت ســنندج به عنوان شــهر خالق 

و همچنیــن  دبیرخانــه ای تحــت عنوان ) دبیرخانه شــهر خالق 
موســیقی ( تشکیل و با برگزاری جلســات و پژوهشهای بالغ بر  

2000 نفر ساعت کاری صورت گرفت.
مهنــدس صیــدی ثبت ایــن رویداد مهــم تاریخــی حاصل 
تالش هــای پیگیری های همگان اســت و ایــن موفقیت موجب 
توسعه پایدار و رشد اقتصادی شهر و مدیریت شهری مبتنی بر 

عدالت اجتماعی و تعامالت زیست محیطی می شود.
شــهردار سنندج اهداف شبکه شــهرهای خالق را این گونه 

بیان داشت:
* تقویت خالقیت، تولیــد، توزیع و بهره مندی از محصوالت و 

خدمات فرهنگی در سطح محلی
* ترویج خالقیت و بیان خالقانه، به ویژه در میان اقشار آسیب 

پذیر از جمله زنان و جوانان
*افزایش دسترســی به زندگی فرهنگی و شــرکت در آن و 

همچنین بهره مندی از محصوالت فرهنگی
* تلفیق صنایع فرهنگی و خالق در برنامه های توسعه محلی

مهنــدس صیــدی در زمینه معرفی حوزه های فعالیت شــهر 
خالق گفت:

اهــداف شــهرهای خالق از طریق همــکاری در حوزه های زیر 
عملی می شوند:

*پروژه هــای آزمایشــی: نوآوری هــای کــه نمایانگر اهمیت 
خالقیت به عنوان کلید توسعه است.

* ترویــج فعالیت های مثبت: تبادل پروژه هــا و فعالیت های 
رسمی که کارآمدیشان ثابت شده است.

* پژوهش هــا: پژوهــش، تحلیل و ارزیابی تجربه شــهرهای 
خالق

* جلسات: جلسات مشورتی در جهان مجازی و واقعی
* برنامه هــای همــکاری: ابتکارهای شــمال »جنوب، جنوب« 
جنوب و شــمال»جنوب« جنوب برای حمایت از اعضای نیازمند 

کمک
* آمــوزش و ظرفیت ســازی: تبــادل کارآمــوز و برنامه های 

آموزشی
* سیاســت گذاری: نوآوری هــای مربوط به طرح های توســعه 

محلی و یا ملی
شــهردار ســنندح ثبــت ســنندح بــه عنــوان شــهر خــالق 

موسیقی در جهان که رویداد مهم فرهنگی و تاریخی را به مردم 
شــریف و هنردوست سنندج به ویژه جامعه هنرمندان تبریک 
گفت و از زحمات  استاندار ، معاونین استاندار ، فرماندار، اعضای 
شــورای شهر، دستگاههای فرهنگی و تمامی هنرمندانی که در 
یک ســال اخیر مجموعه شهرداری یاری کردند تقدیر و تشکر و 
ابــراز امیدواری نمود : با تالش همه جانبه بتوانیم درآینده در 
جهت رشــد و شکوفایی فعالیت های فرهنگی وهنری بویژه در 

عرصه موسیقی گام های اساسی برداریم.
شــبکه شهرهای خالق یونسکو در سال 2004 و برای ترویج 
همکاری میان شــهرهایی به راه افتاد کــه از خالقیت به عنوان 
عاملی راهبردی برای پیشــرفت پایدار شــهری استفاده کرده 

بودند.
180 شهری که این شبکه را تشکیل داده اند، برای رسیدن 

به هدف مشترکی با هم کار می کنند.
تاکنون 246شــهر در دنیا توانســته اند به شبکه شهرهای 
خالق ملحق بشــوند که ســهم ایران 4 شهر سنندج)موسیقی(، 
رشــت) غــذا(، اصفهان)صنایع دســتی( و بندرعباس)صنایع 

دستی و مردمی(.
شبکه شهرهای خالق یونســکو، هفت حوزه خالق را پوشش 
می دهــد: صنایع دســتی، هنرهای بومی ، هنرهای رســانه ای، 

فیلم، طراحی، خوراک شناسی، ادبیات و موسیقی.
* ثبت ســنندج به عنوان شــهر خالق موسیقی مهر تاییدی بر 

غنای موسیقایی این دیار است
استاندار کردستان نیز در پیامی اعالم کرد: مردم هنرپرور و 
فرهنگ مدار کردستان ثبت جهانی سنندج به عنوان شهر خالق 
موســیقی از جانب یونسکو مهر تائیدی بر غنای موسیقایی این 
دیــار و حکایت از اهمیــت و جایگاه واالی هنر در زندگی و حیات 

مردمان آن است.
بی گمان ثبت جهانی ســنندج به عنوان شــهر خالق موسیقی 
می تواند نقشــی بسیار مهمی درمعرفی هر چه بیشتر موسیقی 
ُکردی که مملو از نغمه ها و آواهای ماندگار با محتوای انســانی و 
حماسی است به جهانیان و مردمان کشور عزیزمان ایران داشته 

باشد.
اینجانــب ایــن رویــداد بــزرگ فرهنگــی را به تمــام مردم 
کردســتان و خصوصــا هنرمندان بزرگوار این دیار که نقشــی 

اساســی در زنده نگه داشتن موسیقی کردی داشته و در طول 
تاریــخ خدمــات ارزنده ای نیز به موســیقی ایرانی داشــته اند 
تبریک می گویم و از همه مدیران و مسئوالنی که در این رابطه 

تالش کرده اند سپاس و قدردانی می نمایم.
امید است در سایه توجهات حضرت باریتعالی و ذوق سرشار 
هنرمندان کردســتان، شــهر ســنندج همچنان بتواند مســیر 
تکامل و پویایی خود در همه عرصه های هنری را طی کرده وآثار 
گرانبهــای دیگری بر گنجینه های معنوی این ســرزمین افزوده 

شود.
یونســکو اسامی شهرهایی که به شبکه خالق ملحق شدند را 
روز پنجشنبه اعالم کرد که در این میان سنندج به عنوان شهر 

خالق موسیقی در فهرست یونسکو ثبت جهانی شده است.
* رئیس اقلیم کردستان عراق انتخاب سنندج به عنوان شهر 

خالق موسیقی را تبریک گفت
نچیــروان بارزانی رئیس اقلیم کردســتان عــراق در پیامی 
به مناســبت ثبت ســنندج به عنوان شهر خالق موسیقی و شهر 
سلیمانیه به عنوان شهر خالق ادبیات این دستاورد را به مردم 

و مسئوالن دو استان کردستان و سلیمانیه تبریک گفت.
بارزانی در پی اعالم خبر ثبت جهانی ســنندج به عنوان شــهر 
خالق موســیقی و شهر سلیمانیه به عنوان شهر خالق ادبیات از 
ســوی سازمان یونســکو، در پیامی در صفحه شخصی خود، این 

موفقیت را به مردم شهر سنندج تبریک گفت.
وی در این پیام با بیان اینکه انتخاب سلیمانیه به عنوان شهر 
خالق ادبیات مایه افتخار بوده و موجب خوشــحالی شــده است، 
اعــالم کــرد: تبریک و قدردانــی هم برای هنرمنــدان و مردم 
ســنندج عزیز که به عنوان شــهر خالق موســیقی انتخاب شده 

است، دارم.
دکتر هه وال ابوبکر استاندار استان سلیمانیه عراق نیز در 
نامه ای خطاب به بهمن مرادنیا اســتاندار کردســتان از انتخاب 
سنندج به عنوان شهر خالق موسیقی و سلیمانیه به عنوان شهر 
خالق ادبیات از سوی یونسکو ابراز خوشحالی کرده و این مهم را 

به مردم دو شهر تبریک گفته است.
موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در پیامی 
انتخاب چهار شهر ایران شامل سنندج در موسیقی، بندرعباس 
در صنایع دستی و هنرهای مردمی، رشت در غذا و اصفهان در 
صنایع دستی به شبکه شهرهای خالق توسط یونسکو را تبریک 

گفت.
وی اظهار داشــت: مجالی تازه برای شهرهای ایران است تا از 
تجربه های جهانی اســتفاده کرده و داشته های خود را بیشتر و 

بهتر به جهانیان معرفی کنند.
* واکنش ســخنگوی وزارت امور خارجــه در خصوص جهانی 

شدن 4 شهر ایران
سید عباس موسوی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: 
چهار شهر در ایران به شبکه شهرهای خالق جهان توسط یونسکو 

پیوستند. 
»شهرهای ســنندج ) درموســیقی(، بندرعباس ) در صنایع 
دستی و هنرهای مردمی(، رشت )در غذا( و اصفهان )در صنایع 
دستی( به شبکه شهرهای خالق جهان توسط یونسکو پیوستند. 
موسوی اعالم نمود: مجالی تازه برای شهرهای ایران است تا 
از تجربه های جهانی استفاده کرده و داشته های خود را بیشتر 

و بهتر به جهانیان معرفی نمایند« 


