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شماره ثبت سامانه ستاد ۲۰۹۸۰۰۱۱۹۱۰۰۰۰۰١ 
مدیریت بانک کشاورزى استان کردستان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى با ارزیابى کیفى ساخت 
ساختمان شعبه سقز را با مشخصات زیر به پیمانکاران داراى صالحیت که داراى سوابق کارى پیرامون موضوع مناقصه 

باشند واگذار نماید. 
1-نام ونشانى مناقصه گذار: بانک کشاورزى به نشانى:

سنندج میدان آزادى - ابتداى خیابان حسن آباد - مدیریت بانک  کشاورزى استان کردستان
2-مشخصات پروژه:

ساخت ساختمان شعبه سقز با زیربناى 1122 متر مربع در 2 طبقه و زیرزمین (3 سقف) 
3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

یک فقره ضمانت نامه بانکى (به غیر از بانک کشاورزى) داراى حداقل 3ماه اعتبار و یا فیش واریزى نقدى به حساب 
شماره 0108130362007 نزد بانک صادرات شعبه میدان آزادى سنندج به میزان دو میلیارد و یکصد و بیست میلیون 

ریال (2/120/000/000ریال)
4-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: 

از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/3/7 تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ  1398/3/21 در نشانى: مدیریت شعب 
بانک کشاورزى استان کردستان واحد ساختمان ( طبقه سوم ) و یا مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت، وب 

 http://iets.mporg.ir و یا پایگاه مناقصات دولتى وب سایت http://setadiran.ir
-در صورت دریافت اسناد از وب سایت، حداکثر تا تاریخ 1398/3/21 تصویر درخواست همکارى خود را در سربرگ شرکت 

با درج نشانى و شماره تلفن به نمابر 08733246093 فرستاده و اصل آن را با پست سفارشى به نشانى باال بفرستد.
-الزم است از تمامى اسناد ارزیابى که از وب سایت توسط پیمانکار دریافت مى گردد کپى گرفته شده و پس از تکمیل 
و مهر و امضاء مجاز توسط پیمانکار در مهلت مقرر ارائه گردد و همزمان در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) 

بارگذارى شود.
5-محل، زمان و مهلت تحویل پیشنهادها:

از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ  1398/3/11 تا ساعت 14 روز سه شنبه 1398/4/4 در نشانى مدیریت بانک کشاورزى 
(ستاد)  دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  در  همزمان  و  گردد  تحویل   ( سوم  طبقه   ) ساختمان  واحد  کردستان  استان 

بارگذارى شود.
6-تاریخ و محل برگزارى جلسه گشایش پاکت ها:

گشایش پاکت هاى ارزیابى کیفى ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/4/5 در نشانى مدیریت بانک کشاورزى 
تاریخ  روز چهارشنبه  ) ساعت 10 صبح  الف- ب - ج  پاکت هاى   ) مناقصه  اسناد  و  استان کردستان- سالن جلسات 

1398/4/12 در همان مکان 
7-مدارك الزم براى دریافت اسناد:

الف - فیش واریزى به مبلغ   1/000/000 (یک میلیون) ریال به حساب شماره 0108130362007 نزد بانک صادرات 
شعبه میدان آزادى سنندج 

ب-ارائه معرفى نامه کتبى در سربرگ شرکت به همراه کارت شناسایى معتبر
ج- ارائه گواهى نامه صالحیت پیمانکار حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور با حداقل 3 ماه اعتبار

مدیریت شعب بانک کشاورزى استان کردستان

آگھی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
(نوبت دوم )   

اسالمی  به مصوبه شماره ٠٢/٩٨/ح مورخ ٩٨/٠٢/٢٨ شورای  استناد  با  تخت  اورامان  شھرداری 
شھر، درنظر دارد عملیات روسازی آسفالتی خیابان ھای شھر اورامان تخت را به یکی از شرکت 

ھای واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:

١- لذا از کلیه شرکتھای دارای صالحیت «راه و ترابری» دعوت می شود جھت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ ٩٨/٠٣/١٨ به دبیرخانه شھرداری 
اورامان تخت مراجعه نمایند.  ٢- آخرین مھلت تحویل اسناد به دبیرخانه شھرداری : ٩٨/٠٣/١٩ 

تام دارد. ٥- سایر  یا کل پیشنھادات اختیار  تایید یک  یا  تاریخ ٩٨/٠٣/٢٠ می باشد.  ٤- شھرداری در رد  بازگشایی پیشنھادات  ٣- زمان 
اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است. جھت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ھای ٠٨٧٣٤٨٨٤١٥٢ و یا ٠٩١٨٦٥٠٨٧٠٢ 

تماس حاصل فرمائید.
امور عمران و شهرسازى شهردارى اورامان تخت

آگھی مناقصه عمومی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصهمبلغ برآورد اولیهشرح عملیات

اجرای روسازی آسفالتی خیابان 
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالھای سطح شھر اورامان تخت

۵٪ برآورد اولیه
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

سرپرستى روزنامه جام جم دراستان کردستان جهت تکمیل کادرخوددرشهرستانها دعوت به همکارى مى نماید.
دفترسرپرستى روزنامه جام جم،فردین کمانگر  09187859290

تلفن:  33237698

دعوت به ھمکاری سرپرستی روزنامه جام جم دراستان کردستان

شهردارى دیواندره در نظر دارد تامین نیروى انسانى خود را در واحدهاى خدمات شهرى، 

نیروى ادارى، ماشین آالت و سى ان جى به صورت سود مدیریتى و فضاى سبز و کارخانه 

آسفالت را به صورت حجمى به شـرکت هاى واجد صالحیت واگذار نماید. لذا متقاضیان 

مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت ده روز کارى با در دست داشتن رزمه کارى به 

واحد امور قراردادهاى شهردارى مراجعه و اسناد الزم را دریافت نمایند. 

الزم به ذکر است هزینه درج آگهى بر عهده شرکت برنده خواهد بود.

مناقصه تامین نیروی انسانی شھرداری دیواندره به صورت شرکتی

ایوب قادری
سرپرست شھرداری دیواندره

آگھی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفیآگھی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفیآگھی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفیآگھی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

مطبوعاتی که چراغ آن رو به 
خاموشی است

تجلیل از سال ها هنرنمایی هنرمند 
پیشکسوت موسیقی کردستان

تدوین سند ارتقای وضعیت 
زنان و خانواده در استان

4 2 2

2 2

کردستان

ضرورت افزایش تیم های نظارتی 
بر عرضه کاالهای اساسی

2

40 درصد دوزیستان در کردستان 
درحال انقراض اند

دبیر شورای پژوهش و فناوری محیط زیست استان کردستان گفت: متأسفانه امروز به دلیل تغییر شرایط اقلیمی 
منطقه کردســتان ۴۰ درصد از دوزیستان این منطقه در حال انقراض قرار گرفته اند.

خبرنگار جام جم کردســتان: نبی احســنی اظهار کرد: با مهار کردن بیشــتر منابع آبی موجود در اســتان 
تغییــرات اقلیمی گســترده ای در ایــن منطقه رخ داده که حاصل آن از بین رفتن گونه های متنوع زیســت محیطی 

بویژه در جانوران دوزیست است.
وی افزود: بر اســاس برآوردهای برنامه محیط زیســت ســازمان ملل متحد در ســال ۱۹۹۵ مجموع گونه های 

شناســایی شده در زمین ۱3/6 میلیون گونه است که...

تشکیل 86 گروه واکنش 

سریع اطفای حریق
4

2
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مطبوعاتی که چراغ آن رو 
به خاموشی است

فردین کمانگر 
مدیر خانه مطبوعات و رسانه های کشور

سال ۹۸، ســال خوبی برای مطبوعات کشور 
نیســت سالی که مشــکالت اقتصادی و بحران 
کاغذ دســت به دســت هم داده که رکن چهارم 

دموکراسی را در گیرودار بحران قرار دهد.
افزایش قیمت ها و ایجاد نابسامانی اقتصادی 
از ســال ۹۷ شروع شــده و تاکنون این روند ادامه 
داشــته اســت. در روزهای آغازین سال ۹۸ هم 
شــاهد افزایش چند برابری قیمت کاغذ و زینک 
نســبت به سال گذشــته بودیم و در کنار گرانی و 
افزایش هزینه های چاپ، شاهد تعطیلی تعدادی 
از مطبوعات بویــژه مطبوعات محلی و در نتیجه 
تعدیل نیروی انسانی شاغل در این حوزه هستیم 
هر چند که در چند دهه گذشــته فعاالن رسانه ای 
از امنیت شــغلی و کاری برخوردار نبوده اند و بارها 
با عنوان های مختلف مورد مواخذه قرار گرفته اند 
و حتی در برخورد با رســانه های آنان هم هیچ نوع 
کوتاهی وجود نداشــته و گاهی دفاتر نشریات هم 
بســته شده اســت و در کل باید گفت کوتاهتر از 
دیوار ما دیواری نیســت. گرانــی و  بحران کاغذ 
آســیب  جدی به حوزه مطبوعات کشور وارد کرده 
است کاهش تعداد صفحات و تیراژ نشریات نیز که 
از چند ماه پیش شــروع شده نشانگر تاثیر گذاری 
مشکالت اقتصادی بر آن است هر چند که برخی 
در این مورد معتقدند که سوشــیال میدیا توانسته 
خالء، مطبوعات و نشریات چاپی را پر کند اما هنوز 
جمعــی کثیری از مخاطبان عالقه مند به خواندن 
مطبوعات هســتند و این می تواند تهدیدی برای 

حوزه اطالع رسانی و ارتباطات باشد. 
آنچه که امروز مطبوعات ما از آن رنج می برند 
نبود رســانه های مستقل از نظر مالی  و اقتصادی 
در کشور است. مطبوعات ما در چهل سال گذشته 
تاکنون وابســته به دولت و حاکمیت بوده اند و این 
مهم ســبب شــده که نتوانند در مقابل مشکالت 
اقتصــادی دوام بیاورند و امــروز تعداد اندکی هم 
که به صورت مستقل دارند فعالیت می کنند توان 
رقابت را ندارند. تحریم های آمریکا و هم پیمانان 
او بر ضد کشور از یک سو و رشد قارچ گونه دالالن 
و مفســدان اقتصادی از سوی دیگر سبب شده که 
آسیب بیشتری در حوزه اقتصادی متحمل شویم.

کارگروهــای متعددی بــرای رهایی از وضع 
موجود تشــکیل شده اســت تا بتوانند کاغذ مورد 
نیاز مطبوعات و ســایر حوزه هــا را تامین کنند اما 
هنوز اقدامی عاجل انجام نشــده است و بر اساس 
شنیده ها مشکل مدیریتی، نبود ارز مورد نیاز برای 
خرید کاغذ و وجود ســلطان  های متعدد در عرصه 
سبب شده اقدامات دولت به نتیجه نرسد. لذا امروز 
ضروری اســت که دولت بــرای رهایی از وضع 
موجود ساز و کارهای جدیدی را ارائه داد و شفاف 
ســازی را در اولویت کاری قرار دهد تا مطبوعات 

بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

با ۴۰ میلیارد ریال اعتبار؛
شــبکه  کیلومتــر   ۱۰
فاضالب شــهری در بانه 

اجرا می شود
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شــهری 
کردستان گفت: به منظور توسعه شبکه فاضالب 
شــهری و همچنین نوسازی شــبکه فرسوده در 
برخی محله های قدیمی بانه، امسال ۱۰ کیلومتر 

شبکه فاضالب اجرا می شود.
کیوان قاســمی- خبرنگار جام جم 
کردستان: محمدحســین محمــدی در دیدار 
سرپرســت فرمانــداری شهرســتان بانه اظهار 
داشت: در سال جاری ۱۰ کیلومتر شبکه فاضالب 

شهری در نقاط مختلف بانه اجرا خواهد شد.
وی افــزود: ایــن پــروژه در محله هــای 
حاشــیه ای شــهر بانه و برخی محله های دارای 
مشــکل فاضالب شــامل اطراف بلوار گلستان، 
شهرک های الله، گلستان، رفاه، مولوی، بوستان 

و دمامه اجرا خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شــهری 
کردســتان خاطرنشــان کرد: فاضالب  کشی به 
محله های شــهر بانه با استفاده از لوله های ۲۵۰ 
و 3۱۵ میلیمتری از نوع پلی اتیلن اجرا می شــود. 
محمدی تصریــح کرد: ایــن پروژه ها با صرف 
هزینــه ای نزدیک به ۴۰ میلیارد ریال از اعتبارات 

داخلی آبفا اجرا می شود.

فرماندار سنندج بر ضرورت افزایش تیم های بازرسی در حوزه نظارت بر بازار و عرضه 
کاال تاکیــد کرد و افزود: درصورت نیــاز می توان از نیرو های مردمی مورد اعتماد و مرجع 

کمک گرفت.
خبرنگار جام جم کردستان: محمدابراهیم زارعی بر تالش مدیران دستگاه های 
مختلف برای تحقق شــعار ســال نیز تاکید کرد و گفت: بانک ها و مدیران باید از سرمایه 

گذاری بخش تولید حمایت کرده و در این ارتباط تســهیل گر باشــند.وی با بیان اینکه با 
جنگ اقتصادی شــدیدی مواجه هستیم، افزود: همگی باید احساس مسئولیت کرده و با 
خرید کاال های تولید داخل، نســبت به رونق اقتصادی و رفع موانع سرمایه گذاری اهتمام 
الزم را داشته باشیم. فرماندار سنندج با اشاره به اینکه بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت 
و یکدلی داریم، یادآور شــد: شرایط به گونه ای است که با هم افزایی و انسجام می توان از 

فشار های اقتصادی و مشکالت کنونی عبور کرد.
زارعــی اضافه کــرد: در حوزه نظارت بر بازار و عرضه کاال نیز باید جدی تر عمل کرد و 
تیم های نظارتی را افزایش داد. وی خواســتار نظارت بر ســاخت و ساز ها در نقاط مختلف 
شد و اظهار داشت: جهاد کشاورزی و منابع طبیعی خارج از شهر ها و شهرداری در فضای 

شهری باید بر ساخت و ساز ها بطور جدی نظارت داشته باشند.

ضرورت افزایش تیم های نظارتی بر عرضه کاالهای اساسی

یادداشت

ضمیمه رایگان 2
روزنامه در استان 

کردستان

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی کردســتان گفت: از اول تا 
بیســتم ماه مبارک رمضان و در قالب طرح ســالمت رمضان ۲6 هزار و 

6۹۲ کیلوگرم مواد غذایی فاســد در این استان معدوم شده است.
فــرزام بیدارپور  اظهــار کرد: در این مدت ۱۲ هزار و ۴۴۸ مورد بازدید 
از اماکن عمومــی و مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی بویژه مراکز 
تهیه بامیه و زولبیا، قنادی ها و شیرینی پزی ها در استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این بازدیدها ۲6 هزار و 6۹۲ کیلوگرم مواد غذایی 
فاسد شناسایی و معدوم شد، افزود: در این مدت ۲۸ مرکز شامل قنادی ها 

و رســتوران ها که مرتکب تخلف شده بودند نیز پلمب شدند.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی کردســتان اضافه کرد: 
همچنیــن در قالــب این طرح 6۴ مکان و مراکــز متخلف مواد غذایی و 

غیره به دادگاه معرفی شــده و 33۰ مورد شکایت مردمی نیز ثبت و مورد 
بررسی قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در طرح سالمت رمضان که از اول ماه مبارک در استان 
آغاز شده است، ۱۹۷ بازرس از ساعت هشت صبح تا هشت شب بر مراکز 

عرضه و تولید نظارت دارند.
بیدارپور با بیان اینکه در صورت وجود مورد خاصی بازرســان شیفت تا 
ســاعت ۱۲ شب آماده خدمات رسانی هستند، گفت: در مجموع بازرسان 
در مرکز بهداشت سنندج در قالب سه تیم، سقز ۲ تیم و سایر شهرستان ها 

نیــز هر کدام یک تیم به ارائه خدمات نظارتی می پردازند.
وی تاکید کرد: بازرســی از اماکن عمومی و مراکز حســاس از تهیه، 
توزیــع و عرضه مواد غذایی بویژه مراکــز تهیه بامیه و زولبیا، قنادی ها و 

شیرینی پزی ها از جمله مأموریت های محوری در طرح سالمت رمضان 
است.

 معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی کردســتان به فعال بودن 
ســامانه گویای ۱۹۰ نیز اشــاره کرد و افزود: شــهروندان می توانند در 
صورت مشــاهده هر گونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه و تولید مواد 
غذایی، مراتب را از طریق این شــماره تلفن به کارشناســان بهداشــتی 

اطالع دهند.

معدوم سازی بیش از ۲6 هزار کیلو 
مواد غذایی فاسد 

دبیر شــورای پژوهش و فناوری محیط زیست 
اســتان کردستان گفت: متأســفانه امروز به دلیل 
تغییر شــرایط اقلیمی منطقه کردستان ۴۰ درصد از 
دوزیســتان این منطقه در حال انقراض قرار گرفته 

اند.
خبرنگار جام جم کردستان: نبی احسنی 
اظهار کرد: با مهار کردن بیشتر منابع آبی موجود در 
اســتان تغییرات اقلیمی گسترده ای در این منطقه 
رخ داده که حاصل آن از بین رفتن گونه های متنوع 

زیست محیطی بویژه در جانوران دوزیست است.
وی افزود: بر اســاس برآوردهای برنامه محیط 
زیست ســازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵ مجموع 
گونه های شناســایی شــده در زمین ۱3/6 میلیون 
گونه اســت که از این تعداد حشرات هشت میلیون، 
گیاهان 3۲۰ هزار، ســخت پوســتان ۱۵۰ هزار و 

نرم  تنان ۲۰۰ هزار گونه را به خود اختصاص داده اند.
دبیر شــورای پژوهش و فناوری محیط زیست 
اســتان کردستان ادامه داد: پســتانداران با داشتن 
پنــج هزار و ۴۱6 گونه کمترین تعداد گونه زیســت 
محیطــی را دارند و در این میان ایران ۱۰ هزار گونه 
گیاهــی را به خود اختصاص داده که ۲۰ درصد آنها 

بومی است.
احسنی یادآور شد: ایران دارای هزار و ۱۰۰ گونه 
مهره دار اعم از پستانداران، پرنده، خزنده و غیره در 
اکوسیســتم خشکی و آبهای داخلی است که از رده 

پستانداران نیز ۱۹ گونه آنها بومی است.
وی بیان کرد: در ایران ۱6۰ گونه پستاندار، ۵۰۰ 
گونه پرنده، ۱۷۴ گونــه ماهی، ۱۹6 گونه خزنده و 
۲۲ گونه دوزیســت در زیستگاههای طبیعی وجود 
دارد و در منطقه کردســتان نیز با توجه به شــرایط 

خاص اقلیم تنوع زیســت محیطی نســبتًا مطلبی 
حاکم است.

دبیر شــورای پژوهش و فناوری محیط زیست 
استان کردســتان گفت: در کردستان تا کنون هزار 
و ۷۰۰ گونه گیاهی، 3۲ گونه پســتاندار، 3۱3 گونه 
پرنده، ۲۲ گونه خزنده و شش گونه دوزیست وجود 
دارد که در این میان به دلیل تغییرات اقلیمی حیات 

دوزیستان به مخاطره افتاده است.
احســنی در بخــش دیگری از ســخنان خود با 
بیان اینکه تهدیدات کنونی که تنوع زیســتی با آن 
روبه روســت در طول تاریخ بی سابقه است، افزود: 
رشــد جمعیت انسانی و وابســتگی بیشتر به منابع 
طبیعــی و بهره برداری بیشــتر از منابع با توســعه 
فناوری و ابزارهای جدید از مهمترین عواملی است 

که تنوع زیستی را به مخاطره انداخته است.

وی اظهار داشت: امیدواریم با توجه به آمارهای 
نگــران کننده ای که وجود دارد بــا حفظ منابع آبی 
موجود و عدم تغییر زیســتگاههای مختلف بتوانیم 
گونه هایــی را که هنوز در ایــن منطقه وجود دارند 

حفظ کنیم.

به دلیل تغییر اقلیم؛
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تدوین ســند ارتقای 
وضعیت زنان و خانواده 

در استان 

مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده 
استانداری کردستان از تدوین و تهیه سند 
ارتقــای وضعیت زنــان و خانواده خبر داد 
و گفت: این ســند طرحی کشــوری است 
که برای تدوین از ســوی معاونت زنان و 
خانواده ریاســت جمهوری به اســتان ها 

ابالغ شده است.
لیال آژیــر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشــت: براساس این سند تمام آمار 
و اطالعات مربوط به حوزه زنان استان در 
زمینه های مختلف جمعیتی، میزان سواد، 
وضعیت شغلی را جمع آوری و آسیب های 
حوزه زنان و خانواده در هر شهرســتان را 

جمع آوری می کند.
وی افزود: این سند در واقع نقشه راهی 
برای انعکاس مشــکالت و مسائل مربوط 
به حوزه زنان و خانواده استان به مسئوالن 
تصمیم گیر و تصمیم ساز است تا براساس 
سیاســت گذاری ها برای آن برنامه ریزی 

شود.
آژیــر با اشــاره به اینکه ســند ارتقای 
وضعیــت زنــان و خانواده در 3۱ اســتان 
کشــور تدوین شده است، اضافه کرد: پس 
از بررسی مشکالت و مسائل استان ها که 
در قالب این ســند جمع آوری شده است، 
سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده کشور 
تهیــه و در اختیار مقامات عالی کشــور از 
جمله رئیس جمهور و سایر تصمیم گیران 

قرار می گیرد.
یادآور شــد: در حال حاضر سند ارتقای 
وضعیــت زنان و خانواده اســتان تدوین و 
اطالعات و شناســایی های الزم در ابعاد 
مختلف اجتماعی، اقتصــادی، فرهنگی، 
آموزشــی و بهداشــتی انجام شــده تا در 

اختیار مسئوالن ارشد استان قرار گیرد.
ســند ارتقای وضعیت زنــان و خانواده 
از ســوی معاونت زنان و خانواده ریاســت 
جمهوری به اســتان ها ابالغ و در اســتان 
کردســتان جهاد دانشــگاهی به عنوان 

مجری آن انتخاب شده است.

آغاز مناســب سازی 
فضای کتابخانه عمومی 
کردستان برای معلوالن 

مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی 
کردستان گفت: در راستای اجرای مصوبه 
جلســه انجمن کتابخانه هــای عمومی 
شهرستان سنندج کتابخانه عمومی شهید 
مطهری برای اســتفاده معلــوالن و کم 
توانان جســمی و حرکتی مناســب سازی 

شد.
محمــد عبدالملکی در گفــت و گو با 
خبرنــگار ایرنــا اظهار داشــت: با اجرای 
این طرح دسترســی معلوالن به کتابخانه 
عمومی شــهید مطهری سنندج به آسانی 
صورت می گیرد و این قشــر مانند ســایر 
افــراد براحتی می تواننــد از امکانات این 

نهاد فرهنگی بهره مند شوند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عملیات 
فضاســازی برای استفاده معلوالن از سایر 
کتابخانه هــای عمومی اســتان نیز انجام 
می شود، افزود: کتابخانه عمومی فردوسی 
تنها مرکز ویــژه فعالیت بخش نابینایان و 

کم بینایان در این استان است. 
مدیــر کل کتابخانه هــای عمومــی 
کردســتان با بیان اینکه این بخش در حال 
حاضر دارای ۱۲۵ عضو فعال است، اضافه 
کرد: بخش نابینایان و کم بینایان ســنندج 
دارای ۱3 هزار و ۷۰۰ عنوان کتاب صوتی 

و ۷۰ عنوان کتاب بریل است.

خبر

در مراســمی کــه با حضــور جمعی از 
مسووالن استانی و کشــوری در سنندج 
برگزار شد، از خدمات شهرام ملکی تقدیر و 
محمد صدیق ثابتی به عنوان مدیرکل راه 

و شهرسازی استان معرفی شد.
زهره نادری مقــدم- خبرنگار 
جام جم کردســتان: معاون عمران 
اســتانداری کردســتان در این مراســم 
گزارشی از وضعیت راه های استان ارائه داد 
و اظهار کرد: مجموع طول راه های شوسه 
و آسفالت در کشور ۱۲۸ هزار کیلومتر بوده 
که این آمار در کردســتان، دو هزار و 63۱ 

کیلومتر است.
شــهرام ملکی با اشاره به اینکه جایگاه 
استان کردســتان در حوزه راه با شاخص 
3۴ و ۴3 درصــد برخورداری اســتان  آخر 
کشــور اســت، افزود: میانگین کشوری 
باالی 6۵ درصد اســت و بــرای اینکه به 
میانگین کشــوری برسیم باید یک هزار و 
یکصد کیلومتر جاده روستایی انجام شود.

مدیــرکل ســابق راه و شهرســازی 
و معــاون عمرانی اســتانداری اســتان 
کردســتان عنوان کرد: با توجه به وضعیت 
توپوگرافی اســتان کردستان ۵۰۰ میلیارد 

تومــان اعتبار برای ارتقای وضعیت راه در 
استان نیاز است.

ملکــی عنــوان کرد: یک هــزار و ۱۰ 
کیلومتر راه اصلی در اســتان وجود دارد و 
رصد کردیم که به ازای هر یکصد کیلومتر 
باید ۲۱ کیلومتر شــبکه بزرگراهی وجود 
داشــته باشد که این رقم در استان به ازای 

هر یکصد کیلومتر ۹ کیلومتر است.
وی اضافــه کرد: برای نزدیک شــدن 
به میانگین ۲۱ کیلومتری در کشــور باید 
بیش از  3۰۰ کیلومتر راه اصلی در اســتان 
به بزرگراه تبدیل شــود که برای این طرح، 
یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز اســت.

وی افزود: جایگاه اســتان کردستان نیز در 
این زمینه رتبه بیســت و هفتم کشــوری 
است و نیاز است توجه ویژه ای به این حوزه 

نیز صورت گیرد.
مدیــرکل ســابق راه و شهرســازی 
و معــاون عمرانی اســتانداری اســتان 
کردستان خاطرنشــان کرد: قطعا ارتقای 
وضعیــت راه های اســتان از عوامل موثر 
بر توســعه و همچنیــن از مطالبات جدی 
مردم و مســووالن کردستان است چرا که 
راه می تواند محوریت اصلی توسعه استان 

باشــد بنابراین ســعی برآن شد که در چار 
چوب برنامه ای خاص در این راســتا اقدام 

شود.
 ملکی یادآور شــد:  استان کردستان به 
کارگاه بزرگ راهسازی تبدیل شده و امید 
است که شــاهد تقویت راههای استان در 
حوزه روســتایی، راههای اصلی و بزرگراه 

باشیم.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان 
کردســتان نیز در این مراسم اظهار کرد: 
در طول ۲۵ ســال گذشته تالشم بر روی 
فهم توســعه بوده و دریافتم که ملت هایی 
به توســعه می رســند که آرمان مشترکی 

داشته باشند.
محمد صدیق ثابتی ارتقای سطح اعتماد 
با آمیختگی نظام تصمیم سازی و همچنین 
شفاف ســازی عملکرد و توسعه چشم انداز 
را از راهبردهــای خود برشــمرد و افزود: 
مشارکت نخبگان در تصمیم سازی ها نیز 

در فعالیت ها لحاظ خواهد شد . 

* پرونده مســکن مهر امسال 
بسته می شود

معــاون امور حقوقی، امــور مجلس و 

استان های وزارت راه و شهرسازی گفت: 
۴۰۰ هزار واحد مســکونی در شــهرهای 
جدید و بافت های فرســوده شــهرهای 

کشور احداث می شود.
مهران کفاش اظهار کرد: مسؤوالن ما 
در نظام اســالمی وظیفه ای جز خدمت به 
مردم ندارند و مــردم نیز مدیران پرتالش 
و کاری و ناکارآمــد را بخوبی تشــخیص 

می دهند.
وی با اشــاره به اینکه در کردســتان 
باید تالش شــود تا مشــکالت به حداقل 
برســد، افزود: در حوزه راه ها نیاز به تالش 
و همت مضاعف اســت تا شــاهد توسعه 
راه های استان باشیم.معاون امور حقوقی، 
امــور مجلس و اســتان های وزارت راه و 
شهرسازی خاطر نشان کرد: طی دو هفته 
آینده جلسه ای با حضور مجمع نمایندگان 
و اســتاندار کردستان با وزیر و معاونان راه 
و شهرســازی برگزار می شود تا مسائل و 

مشکالت استان پیگیری، رصد و برطرف 
شود.

وی اعــالم کــرد: موضوع مســکن 
موضوع نخســت کشور اســت و علیرغم 
افزایش قیمت مســکن که تابع مسائلی از 
جملــه افزایش نرخ ارز اســت اما از جهت 
اینکه مســکن مبتال به همــه مردم ایران 
است امیدواریم قیمت مسکن کنترل شود.

کفــاش با بیــان اینکه مســکن فقط 
مســؤولیت یک وزارتخانه نیســت، بیان 
کرد: سیاست وزارتخانه در سالجاری اتمام 
مســکن مهر اســت که در چند سال اخیر 

مغفول مانده و باید به اتمام برسد.
وی با اشــاره به اینکه ۵۰۰ هزار واحد 
مســکن مهر در کشــور باقی مانده است، 
عنوان کــرد: تالش براین اســت که در 
ســالجاری پرونده مسکن مهر بسته شود 
اما نقاط سخت و پیچیده  ای پیش روی آن 

است که در تالش رفع آن هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان
 معرفی شد

اختصاص ۳۲0 میلیارد ریال یارانه برای تسهیالت 
تولیدی های کردستان 

معاون هماهنگــی امور اقتصادی و توســعه منابع 
استاندار کردستان از مصوب شــدن 3۲۰ میلیارد ریال 
از محل کمک های فنی و اعتباری اســتانی برای تامین 
۸ درصد یارانه ســود تسهیالت پرداختی در بخش های 

کشاورزی و صنعت این استان خبر داد.

خبرنگار جام جم کردستان: حسین فیروزی 
اظهار کــرد: 3۲۰ میلیارد ریال از محل کمک های فنی 
و اعتباری اســتانی به منظور تامین ۸ درصد یارانه سود 
تســهیالت پرداختی در بخش های کشاورزی و صنعت 

این استان تعلق گرفته است. 
 وی اضافــه کــرد: این اقدام در راســتای حمایت از 
واحدهای تولیدی فعال اســتان، حفظ اشتغال موجود و 
تحقق شعار ســال و تاکیدات رهبر معظم انقالب برای 

رونق تولید انجام شده است.
فیــروزی گفت: تا کنون ۵۰ درصــد از این اعتبارات 
تخصیص یافته و به دستگاه های مربوطه ابالغ شده که 
از ایــن مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن 
و 6۰ میلیــارد ریال نیز به بخش کشــاورزی تخصیص 

یافته است. 
معاون اقتصادی اســتاندار افــزود: مبلغ تخصیص 
یافته، با ســازوکار کمیته نظارت و تخصیص یارانه سود 

تسهیالت بانکی، به واحدهای تولیدی فعال و منطبق با 
سیاست های تولید و اشتغال پرداخت می شود.فیروزی از 
فعاالن تولید در حوزه های صنعت و کشاورزی استان که 
برای ادامه فعالیت، حفظ اشتغال موجود یا ایجاد اشتغال 
جدید، نیازمند ســرمایه در گردش هســتند خواست، با 
مراجعه به دســتگاه های ذیربط در اسرع وقت، تقاضای 
خود مبنی بر استفاده از این تسهیالت یارانه دار را مطرح 

کنند.

خبر
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تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم
تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم

چنین که در دل من داغ زلف سرکش تست
حافظبنفشه زار شود تربتم چو در گذرم

خبر

انجمن تجلیل از مفاخر و هنرمندان کردســتان در 
اقدامی خودجوش از سال ها تالش و هنرنمایی هنرمند 
پیشکسوت موسیقی کردســتانی استاد مهدی حجت 

السادات تجلیل کرد.
غریبــه رحیمــی- خبرنگار جــام جم 
کردستان: جمعی از هنرمندان، ادبا، فعاالن فرهنگی 
و اجتماعــی با حضــور در منزل اســتاد مهدی حجت 
السادات از اساتید پیشکســوت حوزه موسیقی، نقاشی 
و خوشنویســی استان، از ســال ها تالش، هنرنمایی و 

خدماتش در این عرصه تجلیل و قدردانی کردند.
در این دیــدار که به همت انجمن تجلیل از مفاخر و 
هنرمندان کردستان و موسســه »تروسکه ی سنه ی 
فرهنگی« انجام شــد، سید اســماعیل حسینی، امجد 
افتخــار، دکتر فاتح عزت پور، داریوش راشــد نســب، 
دکتر امید اســتادنوروزی و جالل شریعتی در ارتباط با 
توجــه بیشــتر به فرهنگ و هنر و تکریــم اهالی هنر و 
هنرنمایی و تالش های اســتاد حجت السادات به بیان 
مطالبی پرداختند و تالش های این هنرمند پیشکسوت 

را ستودند.
امجد ویسی، کورش جاللی و محمود محمودی نیز 
به مناســبت این دیدار چند قطعه از اشعار خود را قرائت 
کردند و استاد مهدی حجت السادات به همراهی بهرام 
خورشــیدی از نوازندگان برجســته تار به اجرایی یکی 
دو قطعــه از آثار قدیمی اســتاد پرداختند.در پایان این 
دیدار از ســوی مؤسســه مردم نهاد تجلیل از مفاخر و 

هنرمندان کردســتان لوح ســپاس، همراه هدیه ای به 
استاد حجت السادات تقدیم و مجسمه مستوره اردالن 
نیز به همسرش خانم افسانه نساج که همیشه و همواره 

همراه و حامی این هنرمند بوده است، اهدا شد.
استاد مهدی حجت السادات در سال ۱3۲۷ در محله 
چهارباغ ســنندج متولد شــد، این هنرمند پیشکسوت 
عرصه موسیقی عالوه بر خوانندگی، هنر را با فرا گرفتن 
نقاشــی و خوشنویسی در خود به اوج رساند و با فعالیتی 
بیــش از نیم قرن در حوزه موســیقی ُکردی، چهره ای 

ماندگار از خود برجای گذاشــته و در این عرصه خدمت 
شایســته و ارزنده ای به شعر و هنر موسیقی کردستان 

کرده است.
صدای او در ســال ۱3۴6 مورد توجه اســتاد بزرگ 
موسیقی ُکردی مرحوم »حسن کامکار« قرار می گیرد 
و از طریــق وی وارد رادیو ســنندج می شــود، به این 
ترتیب کار حرفه ای این هنرمند پیشکســوت موسیقی 
کردســتان، از همان اواخر دهه ۴۰ شمســی با ورود به 
رادیو آغاز شــد و طی چند ســال فعالیت در کردستان 

بیش از 3۵ آهنگ را ضبط کرد.
پس از چند ســال فعالیت در رادیو سنندج، به تهران 
مــی رود و در اوایل دهه ۵۰ شمســی از طریق اســتاد 
»مظهر خالقی« به رادیو تهران »ارکستر رادیو« معرفی 
شده و با اســاتیدی همچون »جلیل شهناز« و »پرویز 
یاحقی« آشــنا می شود که در شــورای موسیقی توسط 
اساتیدی همچون پرویز یاحقی، حبیب اهلل بدیعی، جلیل 
شهناز و معینی کرمانشاهی مورد تست قرار می گیرد که 
صدا و هنرش مورد قبول این شــورا قرار گرفته و ادامه 
همکاری به مدت نامحدود برای این هنرمند در ارکستر 
ملی رادیو صادر می شود در آن زمان ۴۰ آهنگ دلنشین 
ُکــردی را به ضبط رســانده که بــر روی موج رادیو نیز 

پخش شده است.
استاد »مهدی حجت السادات« در حوزه خوشنویسی 
نیز از اســاتید این هنر بوده و همچنین در حوزه نقاشی 
نیز فعالیت چشمگیری داشــته است که تولید ده ها اثر 
با اســتفاده از پاستل و ســیاه قلم در اندازه های مختلف 
بــا موضوعات طبیعت بی جان، پرتره مشــاهیر ُکرد و 
ایــران زمین، طبیعت، فولکلــور منطقه و کپی برداری 
آثار بزرگان نقاشــی حاصل تالش هــای این هنرمند 
پیشکســوت سنندجی است که در چند نمایشگاه هم در 
معرض دید عالقمندان قرار گرفته است و در این حوزه 
نیز به مدت ۵۰ ســال است که ضمن هنرنمایی در این 
رشته به آموزش هنرجویان و عالقمندان مشغول است 
و شاگردان توانمند و ارزنده ای را هم پرورش داده است.

روســتایی تجلیل از سال ها هنرنمایی هنرمند پیشکسوت موسیقی کردستان هزار   ۵۰۰
زیرپوشش طرح پزشک 

خانواده
 معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی 
کردســتان با اشــاره به اجرای طرح پزشک 
خانواده روســتایی گفت: سال گذشته ۵۰۰ 
هــزار نفر از جمعیت روســتایی این اســتان 

زیرپوشش قرار گرفتند.
خبرنگار جام جم کردستان: فرزام 
بیدارپور اظهار داشــت: بــرای اجرای طرح 
پزشــک خانواده ۱6۵ پزشــک شــامل ۵۵ 
نفر دندانپزشــک، ۱۵۰ نفر ماما، ۲3 دستیار 
دندانپزشــک و ۵3 آزمایشگاه جذب شده که 
در مناطق روستایی استان خدمات ارائه دهند.

وی مهمترین وظیفه پزشــک خانواده را 
ارائه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشــتی 
اعالم کرد و گفت: تمام خدمات ســالمت در 
برنامه پزشک خانواده به جمعیت زیر پوشش 

به شکل فعال ارائه می شود.
بیدارپور با اشــاره به طرح پزشک خانواده 
شهری با عنوان مراقبت های اولیه بهداشتی 
افــزود: اطالعات حــدود ۹۹ درصد جمعیت 
شهری استان در ســامانه مراقبت های اولیه 
شهری ثبت شده است  و حدود ۸۰ درصد این 
افراد حداقل یک بار خدمت دریافت کرده اند.

وی با اشــاره به ثبت شماره تماس ۹۲ درصد 
از مراجعه کنندگان شــهری به مراکز درمانی 
و پایگاه های ســالمت، گفت: دانشگاه علوم 
پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی از طریق 
این شــماره تلفن ها از نحوه خدمات رسانی و 
رضایت یا نارضایتی فرد اطالع پیدا می کند.

وی اظهــار داشــت: در مراکز شــهری 
اســتان حدود یک هزار نیرو به یک میلیون 
نفر جمعیت زیرپوشــش، مراقبت های اولیه 
درمانــی ارائه می دهند و افــرادی که نیاز به 
پیگیری های تخصصی تر داشــته باشند به 
مراکز تخصصی ارجاع داده می شــوند. وی 
گفــت: در این طرح بر چند موضوع شــامل 
پیشــگیری از رفتارهای خودکشــی، فرزند 
پــروری، مهارت هــای زندگی و خشــونت 

خانگی کار می شود.

صرف ۳۰ درصد گاز طبیعی 
کردستان در نیروگاه سنندج

مدیرعامل شــرکت گاز کردستان گفت: نیروگاه 
ســیکل ترکیبی تولید برق سنندج حدود 3۰ درصد 

گاز طبیعی در این استان را مصرف می کند.
احمد فعله گری اظهار داشــت: بیش از ۹۵ درصد 
سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق سنندج از 

گاز طبیعی تامین می شود.
وی اضافه کرد: این نیروگاه روزانه به طور متوسط 
بین ســه تا ۴ میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرف 

می کند و پر مصرف ترین مشترک در استان است.
مدیرعامل شــرکت گاز کردســتان یادآور شد: 
مصرف این نیروگاه در ســال گذشته ۸۹3 میلیون 
و ۹۹۴ هــزار و 6۱ متر مکعب بود که 3۰ درصد کل 

گاز مصرفی استان را به خود اختصاص داده است.
فعله گری افــزود: در ســال ۹۷ در بخش های 
خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاه استان، ۲ میلیارد 
و ۹۴۹ میلیــون و ۵۲3 هــزار و 6۱ متــر مکعب گاز 

طبیعی مصرف شد.
مدیر عامل شــرکت گاز استان کردستان گفت: 
با گازرســانی به ۲۱۵ واحد صنعتی اســتان در سال 
جاری، گاز طبیعی جایگزین ۱۴ میلیون لیتر سوخت 
مایع می شــود که در تحقق شعال رونق تولید بسیار 

تاثیر گذار است.
فعلــه گری تاکید کرد: توســعه گازرســانی در 
کردستان همچنان ادامه داشته و تمام تالش خود را 
به کار خواهیم گرفت که همچون گذشته گاز به طور 
مســتمر و مداوم و به صورت کیفی در اختیار مصرف 

کنندگان قرار گیرد.
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تشکیل 86 گروه واکنش سریع اطفای حریق 
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی کردســتان گفت: به منظور 
مشــارکت جوامع محلی و بهره برداران منابع طبیعی در پیشگیری، کنترل و 
مقابله با آتش سوری، ۸6 گروه واکنش سریع با مدیریت دهیاران در مناطق 

مختلف این استان تشکیل شده است.
به گزارش ایرنا ســرهنگ اردشــیر دولتیاری اظهار داشت: دهیاران به 
عنوان مدیران بحران روســتایی در این طرح، کار پیشگیری، کنترل، مقابله 

و اطفای حریق را بر عهده دارند.
وی افزود: گروه های واکنش ســریع اطفای حریق در جنگل ها و مراتع، 

در مناطق پرخطر و دهســتان هایی که بیشــتر در معرض خطر آتش سوزی 
هستند، تشکیل شده است.

ســرهنگ دولتیاری اضافه کرد: مریوان، ســروآباد، بانه، سقز و سنندج از 
شهرســتان هایی هستند که آتش سوزی در عرصه های طبیعی آن بیشتر از 
دیگر مناطق اســتان اســت. فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
کردســتان، به تهیه طرح جامع استانی پیشگیری و اطفاء حریق استان برای 
اولین بار در کشور هم اشاره کرد و گفت: در این طرح ماه ها، مکان ها و ساعات 
بحرانی شناسایی شــده و ارتباط نوع آتش سوزی با مکان و پوشش گیاهی 

تبیین شده اســت. وی یادآور شد: در خرداد و فصل تابستان شاهد بیشترین 
میزان آتش سوزی ها هستیم و بیشتر این آتش سوزی ها منشاء انسانی دارد.

ســرهنگ دولتیاری افزود: سال گذشــته ۷۹۸ هکتار از جنگل ها و مراتع 
استان دچار آتش سوزی شد که در مقایسه با سال قبل از آن کاهش داشت و 
این مهم مرهون خدمات و تالش حافظان منابع طبیعی و مشارکت مطلوب 
مردمی اســت. روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی کردستان اعالم کرده 
اســت: مردم اســتان می توانند تخلفات انجام شده در عرصه های طبیعی از 

جمله تخریب و آتش سوزی را با شماره تلفن ۱۵۰۴ در میان بگذارند.

مزایده عمومى فروش  امالك مدیریت شعب- استان کردستان – بانک صادرات ایران به شماره 98/1 مرحله اول نوبت اول 

بانک صادرات ایران - استان کردستان در نظر دارد تعدادي از امالك خود را از طریق مزایده عمومى بصورت نقد و اقساط بشرح  جداول ذیل به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر ، دریافت اسناد مزایده ، مطالعه مدارك و بازدید از امالك مورد نظر 
خود ، همه روزه از تاریخ انتشار آگهی (غیر از ایام تعطیل) از ساعت 08:00 صبح لغایت 16:00 به دایره تدارکات و ساختمان به آدرس:  سنندج،  میدان آزادى،  ساختمان اداره مرکزى، بانک صادرات،  مدیریت شعب استان کردستان، طبقه اول و شماره تلفن هاي 08733234224 و 
08733286165 ، مراجعه و یا تماس حاصل نمایند و پاکت هاي حاوي پیشنهادات خرید خود را تا قبل از ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 98/03/27 به دوایر ساختمان این مدیریت تسلیم و رسید اخذ نمایند. جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادات خرید شرکت کنندگان در روز سه شنبه 

مورخ 98/03/28 رأس ساعت 9:00 صبح در ساختمان مدیریت شعب استان  واقع در سنندج میدان آزادى با حضور مسئولین ذیربط مفتوح و قرائت خواهد شد.  حضور شرکت کنندگان در مزایده درجلسه بازگشایی اختیاري و منوط به ارائه رسید تسلیم پاکات به بانک می باشد.
توضیحات و شرایط:

1-میزان مبلغ سپرده تودیعی جهت شرکت در مزایده مربوط به هر ملک ، میبایست به حساب شماره 0102459686003
به نام دایره تدارکات وساختمان بانک نزد شعبه میدان آزادى سنندج کد1384 واریز شود. ضمنًا جهت خرید پاکات مزایده و دریافت اسناد و اوراق مزایده، ارائه فیش واریزي به مبلغ500,000 ریال به حساب یادشده الزامی است. 

2-مطالعه مدارك و سوابق امالك و بازدید از آنها ، قبل از شرکت در مزایده براي تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروري است. 
3-بانک در رد و یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات خرید مختار است.

4-کلیه امالك با وضع موجود به فروش می رسند 
5-مسئولیت تخلیه و کلیه هزینه هاي متعلقه مربوط به امالك داراي متصرف به عهده خریدار می باشد.

6-هزینه نشر آگهى و کارشناسى ملک بعهده برنده مزایده مى باشد.

نام واحد شناسهردیف
پالك ثبتیآدرس ملکمسئول

میزان 
و نوع 
مالکیت

کاربرينوع ملک
عرصه متر

مربع

اعیان متر

مربع

قیمت پایه 

(به ریال)

سپرده تودیعی 
جهت شرکت در 
مزایده (ریال)

توضیحات

نقد و اقساط1264533/330/365/000333/036/500تجارى مسکونىساختمانشش دانگ7231185/161 یا سوکند-بازارتدارکات11615

2201تدارکات21624

سنندج بازارآصف سراى علیدى

2 فرعى از

412 اصلى

نقد و اقساط655/900/000/ 10610646/559/000/0004انبارساختمانشش دانگ

4218تدارکات31643

قروه خیابان تختى

5097 فرعى از

707فرعى از 63 اصلى

نقد و اقساط163/59316/1422/369/530/0002/236/953/000تجارى مسکونىساختمانشش دانگ

سنندج - جاده کرمانشاه روستاى چنوتدارکات46906

( شرکت غرب پلیمر )

نقد و اقساط20008001/051/118/750105/111/875صنعتىسوله33 شعیر2723/35/53/3

شهرك صنعتى شماره2یوسف آباد دهگالن-تدارکات59396
شرکت (ساکارپالستیک)

نقد و اقساط882/37882/372/296/506/000229/650/600تجارىزمینشش دانگ38 فرعى از 98 اصلى

ساختمان مسکونى –قروهتدارکات67509

(سازه صنعت)

نقد و اقساط216396/516/127/440/0001/612/744/000مسکونىساختمانشش دانگ1330فرعى از 1063 اصلى

منزل مسکونى در سریش آباد-خ اشرفى تدارکات79398
اصفهانى

شش دانگ1443 فرعى از 65 اصلى

ساختمان

نقد و اقساط441/51601/152/550/000115/255/000مسکونى

شهرك صنعتى آونگان-قروه کیلومتر5جاده تدارکات89397
دهگالن

نقدو اقساط44006363/700/000/000370/000/000صنعتىسولهشش دانگ15و6فرعى از 3 مکرر از 66 اصلى

تبصره 1 : در شرایط مساوي بودن قیمت هاي پیشنهادي ، اولویت صرفًا با پیشنهاد «نقدي» است.

تبصره 2 : در شرایط کمتر بودن قیمت پیشنهادي «نقدي» از شرایط پرداخت به صورت «نقد و اقساط» (با نرخ سود مصوب بانک) در صورتیکه مبلغ پیشنهاد «نقد و اقساط» بیش از 10٪ از مبلغ پیشنهاد «نقدي» به نسبت قیمت پایه ، باالتر باشد پیشنهاد « نقد و اقساط» به عنوان برنده خواهد بود.

تبصره 3 : در شرایط مساوي بودن قیمت هاي پیشنهادي «نقد و اقساط» ، اولویت با درصد «حصه نقدي» بیشتر و مدت زمان پرداخت اقساط کمتر با سود بانکی مصوب می باشد.

کلیه امالك عرضه شده با هر یک از شرایط پرداخت ذیل به فروش مى رسد.

* لطفًا به اصالحات احتمالی انجام شده در آگهی نوبت دوم  مزایده که در روز دوشنبه مورخ 98/03/20 در روزنامه جام جم منتشر می گردد و یا سایت بانک صادرات ایران به نشانی www.bsi.ir  تا پایان مهلت ارائه پیشنهادات قیمت ، که مالك عمل می باشد توجه فرمائید.    


