
سد اکباتان همدان
 15 میلیو ن لیتر آب دارد

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان همدان گفت: با بارش های اخیر در استان همدان که در حدود ۱۷۳ 
میلی متری بوده است 45 درصد سداکباتان پر از آب شده است.

 خبرنگار جام جم همدان: منصور ستوده با یاد آوری این که سد مرکز استان  یعنی همدان  اکنون ۱5 میلیون 
مترمکعب ذخیره آب دارد، افزود: سد کالن مالیر نیز 4۱.5 میلیون مترمکعب آب یعنی حدود ۹۳ درصد حجم سد 

پر از آب است همچنین سد شیرین سو نیز ۷.۳ میلیون مترمکعب یعنی ۸5 درصد آن پر است.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  سازمان  رئیس 
شهرداری همدان، گفت: سازمان سرمایه گذاری شهرداری 
همدان مسیر اصلی جذب سرمایه گذاران در شهرداری 
برای  زیر ساخت های الزم  نیز  این سازمان  در  و  است 

جذب سرمایه گذار مهیا شده است. www.daneshpayam.ir
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تاالب ها شاهکار خداوند هستند
2



در  تاالب  جهانی  روز  مراسم  در 
لرستان  عنوان شد؛

تاالب ها شاهکار خداوند هستند

با  و  تاالب  جهانی  روز  مناسبت  به  مراسمی  در 
حضور الهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی 
و تاالبهای سازمان حفاظت محیط زیست، خادمی 
فتحی مدیرکل حفاظت محیط  لرستان،  استاندار 
زیست لرستان، حجت االسالم حسینی امام جمعه 
و رحیمی فرماندار بروجرد، اصحاب رسانه، سازمان 
محلی،  جوامع  و  زیستی  محیط  نهاد  مردم  های 
بهره  به  بروجرد  بیشه داالن  بانی  پاسگاه محیط 

برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
الهیجان زاده  احمدرضا  لرستان،  استان  زیست 
مراسم  در  کشور  زیست  محیط  سازمان  معاون 
داالن  بیشه  تاالب  محیط بانی  پاسگاه  افتتاح 
در  تاالب  هکتار  میلیون   ۳ کرد:  اظهار  بروجرد، 

کشور وجود دارد که شاهکار خداوند هستند.
این  از  نتوانسته ایم  متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
سه میلیون هکتار تاالب بخوبی محافظت کنیم، 
تصریح کرد: اگر تاالب ها زنده باشند نشان دهنده 
 ۶۷ سیل  از  قبل  است.  آب  صحیح  مدیریت 
درصد تاالب ها خشکیده بودند چون مدیریت آب 
صحیح نبود.سید موسی خادمی استاندار لرستان در 
این مراسم گفت : باید تالش شود با حراست و 
حفاظت از محیط زیست و تاالبها در راستای رفاه 
همه جانبه مردم به ویژه جوامع محلی گام برداشته 
شودو حفاظت از محیط  زیست و احیای تاالب ها 

نقش مهمی در توسعه و پیشرفت استان دارد.
وی تاکید کرد: باید با برنامه ریزی صحیح کاری 
کرد تا مردم از احیای محیط زیست و تاالبها سود 
محیط  در  جامع  برنامهای  باید  همچنین  ببرند، 
زیست تهیه شود تا مردم دچار ضرر و زیان نشوند.
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2روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مادران و همسران معظم شهدا در ملکشاهی

با هدف توانمندسازی جامعه ایثارگری شهرستان ملکشاهی کارگاه آموزشی 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه مادران و همسران معظم شهدا در این 

شهرستان برگزار شد.
از  ایثارگران شهرستان ملکشاهی  بنیاد شهید وامور  خیدان جواهری رئیس 

برگزاری کارگاه آموزش آسیب های اجتماعی ویژه مادران و همسران معظم 
شهدا در این شهرستان خبر داد. وی با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح آگاهی 
این  در  افزود:  ملکشاهی،  شهرستان  ایثارگران  و  شهدا  معظم  خانواده های 

کالس آموزشی 5۰ نفر از مادران و همسران معظم شهدا شرکت داشتند.

وی آموزش پیشگیری از آسیب ها و بیماریهای جسمی و روحی را از دیگر 
اهداف این کارگاه برشمرد و تاکید کرد: استمرار این برنامه ها تاثیر بسزائی 
در کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش توانمندی میان جامعه معزز شاهد و 

ایثارگر خواهد داشت.

خبــرخبــر

مدیرعامــل ســازمان فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطــات شــهرداری کرمانشــاه از خریــد کــد 
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــی ب USSD اختصاص

ــر داد. ــهروندان خب ــه ش ــهروندی ب ش
بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی روابــط 
محمــد  کرمانشــاه  شــهرداری  عمومــی 
ــاوری  ــازمان فن ــل س ــی مدیرعام ــا لطف رض
اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری اظهــار 
ــازی  ــرای یکپارچه س ــتای اج ــت: در راس داش
بــه  رســیدن  همچنیــن  و  خدمــات 
ــا  ــی ب ــد USSD اختصاص ــمند ک شهرهوش
شــماره *۶۶55*۱۹# بــرای ارائــه خدمــات به 
شــهروندان و همچنین پرســنل خریــداری و در 
ــت. ــتفاده اس ــرای اس ــازی ب ــال مناسب س ح

وی بیــان داشــت:در ایــن طــرح قصــد داریــم 
ــورت  ــه ص ــهری ب ــات ش ــر خدم ــام اکث انج
آنالیــن و از طریــق ایــن کــد بــه شــهروندان 

ــه شــود. ارائ

وی در ادامــه افــزود: بــزودی از ســایت و 
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــن اختصاص اپلیکیش
ــد. ــد ش ــی خواه ــز رونمای ــهروندان نی ــه ش ب

وی گفــت: ارائــه خدمــات بــا توجــه بــه 
ــورت  ــه ص ــده ب ــم ش ــاخت های فراه زیرس
ــاز  ــدون نی ــن و ب ــی آفالی ــبانه روزی و حت ش
ــت. ــی اس ــل دسترس ــت قاب ــتر اینترن ــه بس ب

ــات و  ــاوری اطالع ــازمان فن ــل س  مدیرعام
ارتباطــات شــهرداری گفــت: هرآنچــه خدمــت 
ــت در  ــهروندان الزم اس ــنل و ش ــرای پرس ب
قالــب آنالیــن و آفالیــن بــدون مراجعــه 
ــده  ــدارک دی ــاخت های ت ــوری در زیرس حض

ــد. ــد ش ــم خواه ــده فراه ش
ــرای  ــهرداری ب ــان ش ــان از کارکن وی در پای
ــزود: در  ــرد و اف ــوت ک ــنهادات دع ــه پیش ارائ
فراهــم نمــودن شــهر هوشــمند، ایــن ســازمان 
همفکــری  و  پیشــنهادات  دریافــت  آمــاده 

کارکنــان شــهرداری می باشــد.

ــت:  ــدان گف ــتان هم ــه ای اس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
بــا بارش هــای اخیــر در اســتان همــدان کــه در حــدود ۱۷۳ 
ــر از آب  ــداکباتان پ ــد س ــت 45 درص ــوده اس ــری ب میلی مت

شــده اســت.
 خبرنــگار جام جــم همــدان: منصــور ســتوده بــا 
یــاد آوری این کــه ســد مرکــز اســتان یعنــی همــدان اکنــون 
ــزود: ســد کالن  ــره آب دارد، اف ــب ذخی ــون مترمکع ۱5 میلی
مالیــر نیــز 4۱.5 میلیــون مترمکعــب آب یعنــی حــدود 
ــد  ــن س ــت همچنی ــر از آب اس ــد پ ــم س ــد حج ۹۳ درص
ــد  ــی ۸5 درص ــب یعن ــون مترمکع ــز ۷.۳ میلی ــو نی شیرین س

ــت. ــر اس آن پ
 وی دربــاره ســد ســرابی نیــز گفــت: ایــن ســد اکنــون ۸.۳ 

ــارش در  ــزان ب ــن می ــب آب دارد و همچنی ــون مترمکع میلی
ســال آبــی جــاری در اســتان همــدان نســبت بــه میانگیــن 
ــال  ــی امس ــال آب ــش دارد. در س ــد افزای ــدت دو درص بلندم
ــبت  ــه نس ــده ک ــت ش ــارش ثب ــر ب ــون ۱۷۳ میلی مت تاکن
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 4۳ درصــد کاهــش داشــته 

اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان همــدان، از جملــه 
ــهر  ــه ش ــانی ب ــتان را آبرس ــرا در اس ــال اج ــای در ح طرح ه
همــدان، آبرســانی بــه شهرســتان تویســرکان از ســد ســرابی، 
آبرســانی بــه مالیــر از ســد کالن، ســاخت ســد نعمت آبــاد و 
خــرم رود تویســرکان، مطالعــه و اجــرای طــرح تعادل بخشــی 

منابــع آب و تغذیــه مصنوعــی و غیــره و نــام بــرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان:

سد اکباتان همدان 15 میلیو ن لیتر آب دارد

شهرداری کرمانشاه صاحب کد USSD شد

بهداشـت روانـی زندانیـان، از 
نتایـج اقدامات تامینـی وتربیتی

ــدان  ــالم از زنـ ــای ایـ ــدان هـ ــت زنـ سرپرسـ
ــرد ــد کـ ــزی بازدیـ مرکـ

ــای  ــی زندان هـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ـــق مهـــدی زاده در نشســـتی  ـــالم توفی اســـتان ای
ـــره  ـــدار چه ـــزی و دی ـــدان مرک ـــان زن ـــا کارکن ب
ـــذار  ـــل تاثیرگ ـــه عوام ـــان ب ـــا زندانی ـــره ب ـــه چه ب
ـــرد و  ـــاره ک ـــان اش ـــی زندانی ـــت روان در بهداش
ـــالمی،  ـــش اس ـــاس بین ـــر اس ـــت: ب ـــان داش بی
هـــر انســـانی از هنـــگام تولـــد، بـــا فطـــرت 
ـــه  ـــدم ب ـــی، ق ـــت روان ـــا بهداش ـــی ب ـــی، یعن اله
عرصـــه زندگـــی می گـــذارد و اصلـــی تریـــن 
هـــدف دیـــن نیـــز حفـــظ یـــا تأمیـــن ایـــن 
ـــر  ـــا بش ـــاز ب ـــه از آغ ـــت ک ـــی اس ـــت روان بهداش
ـــی  ـــرد: یک ـــح ک ـــت.وی تصری ـــوده اس ـــراه ب هم
ـــم مهـــم در بهداشـــت و ســـالمت روان،  از مفاهی
ـــی  ـــر زندان ـــت. اگ ـــی" اس ـــت روان ـــوم "امنی مفه
ــی  ــد، زندگـ ــی نکنـ ــت روانـ ــاس امنیـ احسـ
ـــالمت  ـــود و س ـــد ب ـــا خواه ـــی معن ـــرای او ب ب
روانـــی نیـــز برقـــرار نخواهـــد شـــد. امنیـــت 
ــی آرام و  ــتن روح و روانـ ــی داشـ ــی؛ یعنـ روانـ
بـــه دور از تـــرس، دلهـــره و دغدغـــه کـــه در 
ـــوا و  ـــا محت ـــرای او ب ـــی ب ـــورت، زندگ ـــن ص ای

ـــد. ـــد ش ـــد خواه هدفمن
وی بـــا اشـــاره بـــه تاثیـــر مســـائل دینـــی در 
ــزود:  ــان، افـ ــی زندانیـ ــالمت روانـ ــظ سـ حفـ
ــای  ــا و تردیدهـ ــدا، دلهره هـ ــر خـ ــوکل بـ تـ
ــر  ــرد و بـ ــان می بـ ــان را از میـ ــی انسـ روحـ
اثـــر مقـــاوم ســـاختن او در برابـــر مشـــکالت 
ــازی در او،  ــی نیـ ــزت و بـ ــدن روح عـ و دمیـ
ــد. ــن می کنـ ــی اش را تضمیـ ــالمت روحـ سـ



ضمیمه رایگان روزنامه جام جم
3 یکشنبه 27   بهمن 1398  

مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  سازمان  رئیس 
سازمان سرمایه گذاری شهرداری  گفت:  همدان،  شهرداری 
شهرداری  در  سرمایه گذاران  جذب  اصلی  مسیر  همدان 
است و در این سازمان نیز زیر ساخت های الزم برای جذب 

سرمایه گذار مهیا شده است.
دهه  سالگشت  خجسته  تبریک  با  مهران حاجیان  مهندس 
شهرداری  این که  یاد آوری  با  و  اسالمی  انقالب  پیروزی 
 45 اجرای  سرمایه گذاری اش  اهداف  تحقق  برای  همدان 
طرح را برای سال های پیش رو پیش بینی کرده است، اظهار 
کرد: بازه زمانی اجرای این طرح ها چند  ساله  است و بودجه 
4800 میلیارد تومانی آن به پیوست بودجه یک هزار و یک 
میلیارد تومانی شهرداری طبق مصوبه هیات مدیره و شورای 
شورای  به  همدان  شهردار  توسط  سرمایه گذاری  سازمان 
شهر ارایه شده است و به اذعان شهردار همدان در شورای 
این  برای  شده  پیش بینی  طرح های  از  برخی  بودجه  شهر، 
برابری  همدان  شهرداری  سال آینده  بودجه  کل  با  سازمان 

می کند.
 وی ادامه داد: نمونه آن ساخت شهرک گردشگری)باغ ویال های 
همدان  در  خارجی  سرمایه گذاران  مشارکت  با  گردشگری( 
هکتار(  متر مربع)103  هزار  و 30  میلیون  یک  مساحت   به 
یا  است  شهری  پسماند های  از  گازوئیل  تولید  همچنین  یا 
همچنین طرح های ورزشی مانند زیپ الین، پار ک آبی، شهرک 

زمین های  سالمت،  شهرک  کوچک،  مقایس  نیرو گاه   اداری، 
بازارچه های محلی و شهربازی بزرگ  و  پارکینگ ها  ورزشی، 
همدان و غیره را نام برد که نقش موثری در بهبود فضای 
و  اشتغال  ایجاد  شهر،  اقتصاد  رونق  شهر،  گردشگری 

فراهم سازی زمینه های توسعه ای آن دارد.
طرح های  اجرای   این که  به  اشاره  با  حاجیان  مهندس 
مهم  اهداف  همدان  شهرداری  در  سرمایه گذاری 
محقق  را  همدان  کالنشهر  و  چند بعدی  توسعه 
سرمایه گذاری  سازمان  کرد:  اظهار  می کند، 
همدان  شهرداری  مردمی  مشارکت های  و 
این  اجرای  با  همدان  شهردار  بخصوص  و 
به  سرمایه گذاری  راهبردی  اهداف 
دنبال ایجاد خودکفایی تامین در آمد ها و 
و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  جذب 
مشارکت های مردمی)شهروندان( برای 
مصوب  و  عمرانی  طرح های  اجرای 

شورا و شهرداری است.
مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  سازمان  رئیس 
شهرداری همدان درباره روند اجرای طرح های سرمایه گذاری 
و  سرمایه گذاری  سازمان  گفت:  نیز،  همدان  شهرداری  در 
مشارکت های مردمی شهرداری همدان یک بودجه عملیاتی و 
جاری به مبلغ 900 میلیون تومان و یک بودجه سرمایه گذاری 
بودجه  چنین  تاکنون  که  دارد  تومانی  میلیارد   4800
طرح ها  این  اجرای  برای  و  است  نداشته  سرمایه گذاری 
نیز  بوعلی سینا  با دانشگاه  امکان سنجی آن طبق قرار دادی 
رایزنی شده است که اف اس این طرح ها  را برای  شهرداری 
مردمی شهرداری  و مشارکت های  و سازمان سرمایه گذاری 

همدان آماده کند.
وی تاکید کرد: از اهداف مهم و اصلی دیگر این سازمان رفع 
موانع و مشکالت اجرایی برای کسب درآمدهای پایدار در 
شهرداری همدان، بهبود کیفی و کمی و ارتقای نحوه اجرای 
کشاورزی  صنعتی،  شهری)عمرانی،  سرمایه گذاری  طرح های 
و گردشگری( و سرعت دادن به اجرای این طرح ها با هدف 
است؛  اجرایی  و  قانونی  بعد  از  سرمایه گذاران  از  حمایت 
سود ناشی از این مشارکت های عمومی و جذب سرمایه گذار 
شهروندان  بخصوص  شهروندان  همه  به  بلند مدت  در  نیز 
زیر ساخت های  توسعه  موجبات  و  رسید  خواهد  همدان 
فراهم  را  شهر  اقامتی  و  تفریحی  اقتصادی،  گردشگری، 

خواهد کرد؛ برای تحقق این مهم نیز سازمان سرمایه گذاری 
کامل  آمادگی  همدان  شهرداری  مردمی  مشارکت های  و 
در  مشتاق  سرمایه گذاران  همه  با  گفت و گو  و  رایزنی  برای 
پایتخت  همدان،  کالنشهر  در  را  شده  پیش بینی  حوزه های 
درباره  حاجیان  مهندس  دارد.  زمین  ایران  تمدن  و  تاریخ 
برخی طرح های سرمایه گذاری شهرداری همدان، اظهار کرد: 
برای  همدان  شورین  رباط  در  واقع  هکتاری  فضایی500 
در  همدان  شهرداری  سرمایه گذاری  طرح های  برخی  اجرای 
دست مطالعه است؛ همچنین طرح های باغ گل ها، بالن، پارک 
آبی، مجموعه های ورزشی و هتل های  5 ستاره، مجموعه های 
تجاری و هایپر مارکت های بزرگ و سایت بازار  خودرو نیز 
داریم یا فضایی 338 هکتاری مجاور دانشگاه آزاد و فضایی 
240هکتاری مجاور سد اکباتان و بوستان والیت به وسعت 

101 هکتار را که در دست اجراست را می توان نام برد.
مردمی  مشارکت های  و  سرمایه گذاری  سازمان  رئیس 
شهرداری همدان درباره طرح های مشارکتی شهرداری، گفت: 
همه  اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند مشارکت همه جانبه 
در اجرای طرح های سرمایه گذاری شهرداری همدان داشته 
نیرو گاه های  طرح   اجرای  می توان  را  آن  نمونه  که  باشند 
مقیاس کوچک، شهرک آزمایش، غرفه های سنگ، ساماندهی 
پردازش نخاله های ساختمانی، شهرک سالمت، صنایع تبدیلی 
اقامتی  و  تفریحی  گل محمدی در مجاورت سایت گردشگری 
اکباتان، میدان بزرگ میوه و تره بار غرب کشور و مجموعه 

گردشگری عصر طالیی عنوان کرد.
مهندس حاجیان از جمله فعالیت های قابل توجه سازمان را 
کالنشهرهای کشور، عضویت  دبیرخانه  در  عضویت سازمان 

کمیسیون  در  عضویت  و  کالنشهرها  حقوقی  کمیسیون  در 
به  توجه  با  کرد:  اظهار  و  برد  نام  کالنشهرها  سرمایه گذاری 
برای جذب سرمایه گذار در شهرداری  تعریف شده  فرایند 
در  مشارکتی  و  سرمایه گذاری  فعالیت های  همه  همدان، 
این سازمان در شهرداری  از مسیر  باید  شهرداری همدان 
تدوینی  زیر ساخت های  به  توجه  با  و  شود  اجرایی  همدان 
سرمایه گذاری  سازمان  حوزه،  این  در  شده  فراهم  و 
چارچوب  در  همدان  شهرداری  مردمی  مشارکت های  و 
و  همکاری  آماده  خود،  مشخص  سرمایه گذاری  فرایند های 
انعقاد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی است و این مهم 
نیز بر  مبنای ابالغ وزارت کشور و دستور شهردار همدان و 

تأیید شورای اسالمی شهر  اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری همدان مطرح  کرد؛ 

شـرکت توسـعه بازاریابـی و فروش مـاد بـا وکالـت از بانک ملت 
در نظـر دارد امـالک مشـروحه ذیـل در اسـتان کردسـتان را از 
طریـق مزایـده عمومـی شـماره ۹۸/۱۳۱ بـه فـروش برسـاند. 
متقاضیـان می تواننـد جهت کسـب اطالعات بیشـتر و همچنین 
دریافـت اسـناد مزایـده از تاریـخ ۹۸/۱۱/2۷ لغایـت۹۸/۱2/۷ 
از سـاعت ۸/۳۰ الـی ۱۶/۳۰ بـه آدرس ذیـل مراجعـه فرماینـد.

آخریـن مهلـت تحویـل اسـناد مزایده تـا پایـان وقـت اداری روز 
چهارشـنبه مـورخ۹۸/۱2/۷ مـی باشـد. ضمنا جلسـه بازگشـایی 
پـاکات و اعـالم برنـدگان مزایـده سـاعت ۱۰ صبح روز دوشـنبه 
مـورخ۹۸/۱2/۱2 در محـل دفتـر مرکـزی شـرکت برگـزار مـی 
گـردد. شـرکت در قبـول یا رد یـک یـا کلیـه پیشـنهادات مختار 

خواهـد بود.

توضیحات:
الف( در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 4۰% پیش 
پرداخت،4۰% حداکثر 2 ماه بعد )همزمان با تحویل ملک( و %2۰ 
هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.ب( نحوه فروش نقد و اقساط 
)درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط( طبق جدول 
مندرج در آگهی می باشد.ج( در فروش های اقساطی اولویت با 

باالترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز 
است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام 
نماید.د( تحویل ملک صرفا در خصوص امالک فاقد متصرف می 
باشد. همچنین در امالک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی 
انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بالعزل خواهد بود. ه( سایر 

شرایط مزایده فروش امالک در اسناد مزایده درج گردیده است.

نقد و اقساط
نرخ سود اقساطتعداد اقساط )ماه(پیش پرداخت کاربری

صنعتی //
مزروعی// فاقد 

ماشین  آالت
%25

۱2۰
24%۱2
۳۶%۱۳
4۸%۱4
۶۰%۱5
۷2%۱۶
۸4%۱۷
۹۶%۱۸

کاربریکدشناسهردیف
متراژ )مترمربع(

مبلغ با احتسابقیمت پایه
 تخفیف

شرایط
 فروش

توضیحاتآدرس
اعیانعرصه

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشدمریوان- چهار باغ مریوان – ضلع جنوبی مدرسهنقد***  2073243/516/000/000مسکونی1306426

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشدمریوان- محله ترخان آباد 1 – کوچه فرهنگیان 1نقد***2041305/025/000/000مسکونی2306427

با وضعیت موجود ) ملک در تعریض شهرداری قرار دارد(مریوان – خیابان جمهوری – کوچه سینا – پالک 31نقد***129/5139/53/646/250/000مسکونی3306428

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشدسروآباد – خیابان امام شافعی – باالتر از مسجد حضرت محمد )ص(نقد***194941/725/000/000مسکونی4306429

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشدبیجار – بلوار چمران – کوچه بسیجنقد***62/851/885/500/000قدرالسهممسکونی5306435

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشدبیجار – خیابان آزادگان – کوچه امامیه – طبقه سومنقد***117/774/710/800/000قدرالسهممسکونی6306441

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد) ملک دارای عقب نشینی می باشد(مریوان – خ اداره راه قدیم – روبروی دبستان شهید ناصر بهرامینقد***124/452181/576/700/000مسکونی7306454

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشدمریوان – خ اداره راه قدیم – روبروی دبستان شهید ناصر بهرامینقد***92/52/591/000/000قدرالسهممسکونی8306455

با وضعیت موجود مشاعی )سهم بانک 3/51 سهم از 6 سهم( دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.قروه – ناحیه شهری قلعه – خیابان شاهد – نرسیده به فلکه اول – کوچه شهید حاج جعفر عبدالملکینقد***364483/55/204/000/000مسکونی9306644

با وضعیت موجود سنندج – خیابان 17 شهریور – کوچه بهرامی پالک 36نقد***277/824162/601/900/000مسکونی10306698

با وضعیت موجود ملک مشاعی )سهم بانک 39/22 سهم از 96 سهم( دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشدسقز – بلوار وحدت – خیابان بهاران – کوچه شقایق یک – پالک 4نقد***156/04131/87898/791/666مسکونی11307161

با وضعیت موجود ملک مشاعی )سهم بانک 13 سهم از 32 سهم( دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشدبانه – کوی فرهنگیان – خیابان معلم – پالک 17نقد***2802012/901/843/750مسکونی12307195

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد )ملک فاقد اعیانی می باشد(بانه – شهرک گلشهر – فاز یک – کوچه هاورنگ 4نقد***6/560/000/000-240مسکونی13307205

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشدسقز – خیابان سعدی – کوچه ارغوان 3 – پالک 17نقد***250318/57/500/000/000مسکونی14307206

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشدسقز – خیابان سعدی – جنب خانه گستر – کوچه ارغوان 1- پالک 12نقد***250360/197/200/000/000مسکونی15307207

با وضعیت موجود ملک مشاعی )سهم بانک 59/25 سهم مشاع از 96 سهم( دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشدقروه – خیابان مینا – کوچه شرف بیانینقد***131/7272/911/222/327/500مسکونی16307210

با وضعیت موجودسنندج – خیابان کشاورز – قطارچیان – کوچه فاروقینقد***528/33377/946/339/960/000مسکونی17307221

با وضعیت موجود قروه – جاده سنندج – شهرک آونگاننقد و اقساط***8/223/050/000-14951صنعتی1810951

با وضعیت موجود - مرغداریکامیاران - موچش    نقد و اقساط***600493/51/520/000/000کشاورزی196348

آگهـی مزایده

  آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان: کردستان: سنندج - سه راه نمکی - مدیریت شعب بانک ملت استان33233228-33230567 -087                  آدرس و تلفن دفتر مرکزی تهران: بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک - کوچه ژوبین پالک 5                       تلفن دفتر مرکزی: 087-88781317- 88872200
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 صاحب امتیاز :           
  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 
 تحریریه شهرستانها:            021-44233511

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنم

دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
حافظمگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کند

 سرپرست استان  کرمانشاه: کاوه رستمی 083-34411163
 سرپرست استان کردستان: فردین کمانگر 087-33129755

 سرپرست استان ایالم: پروین سجادی 084-33350984
 سرپرست استان همدان: احسان مدی 081-38250255

 سرپرست استان لرستان: حسن نجف وند 066-3342488

4 روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

یکشنبه  27 بهمن 1398

اهـدای خـون؛  اهدای زندگی
مدیــر امورشــعب بانــک مهــر اقتصــاد 
کردســتان بــه مناســبت دهــه مبــارک 
فجــر بــا حضــور در ســازمان انتقــال خــون 
اســتان کردســتان  اقــدام بــه اهــدای خــون 

ــد. نمودن
خبرنگارجــام جــم کردســتان: دراین 
ــک  ــعب بان ــر امورش ــوی مدی ــت معن حرک
ــت:  ــتان گف ــتان کردس ــاد اس ــر اقتص مه
اهــدای خــون یکــی ازجلــوه هــای بــزرگ 
اخــالق انســانی اســت کــه کارکنــان بانــک 
مهراقتصــاد اســتان کردســتان؛در کنــار 

ــا  ــهروندان؛ ب ــه ش ــات ب ــواع خدم ــه ان ارائ
ــرای  ــچ تالشــی ب اهــدای خــون  خودازهی
ســالمتی ونشــاط هموطنــان فروگذارنبــوده  
ودر ایــن راه پیشــگام  بــوده اند.گفتنــی 
ــوح  ــوی ،ل ــن حضورمعن ــت؛درپایان ای اس
ــال خــون  ــرکل انتق ــری ازطــرف مدی تقدی
ــعید  ــد س ــر محم ــتان دکت ــتان کردس اس
ــاس  ــه پ ــل  وب ــه رســم تجلی ــان  ب کریمی
از اهــدای خــون مســتمر مدیــر امورشــعب 
و کارکنــان بانــک مهــر اقتصــاد کردســتان 

ــد. اهداءش

شرکت داروگستر باریج اسانس در راســتای تکمیــل کادر فروش خود در شهر 
خرم آباد به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید:

عنوان شغلی: بازاریاب

تحصیــات: ترجیحا کارشناسی )الویت با رشــته های مدیریت و علوم 
مرتبط با پزشکی و دارو(
سن: حداکثر 35 سال

سابقه کاری: حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط )فروش محصوالت دارویی(

متقاضیان لطفا رزومه خود را به شماره  09123532743ازطریق واتساپ 
ارسال نمایند.

شرکت دارو گستر باریج اسناس

آگهی استخدام


