
  

شهرستان 6
جمعیت هالل احمر هرمزگان:

اجرای طرح » با مهر تا مهر « در بندرعباس
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمراستان هرمزگان، علی اعمی 
برنطین، مدیرعامل جمعیت هالل احمر هرمزگان در نشست خبری از 
اجرای طرح ملی » با مهر تا مهر « به همت جمعیت هالل احمر و با 
همکاری فروشگاه بوکتاب در بندرعباس خبرداد و گفت: این طرح در 

راستای حمایت از کودکان مناطق سیل زده کشور اجرا می شود.
 اعمی برنطین اظهار کرد: طرح » با مهر تا مهر « با هدف جمع آوری 
در  زده  مناطق سیل  کودکان  برای  بازی  اسباب  و  افزار  نوشت  کتاب، 

بندرعباس اجرا خواهد شد.
و  پنجشنبه  تا مهر « طی روزهای  با مهر   « اینکه طرح  بیان  با  وی 
جمعه)۳۰ و ۳۱ خرداد ماه جاری« در بازار بزرگ بندرعباس اجرا خواهد 
شد، افزود: این طرح پنجشنبه در دو نوبت صبح و عصر و از ساعت ۹ 
صبح تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۳ شب و روز جمعه در نوبت عصر از ۱۷ تا ۲۳ اجرا 

می شود. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان هرمزگان از این طرح به عنوان 
فرصتی مناسب برای مهرورزی مردم خونگرم شهر بندرعباس با کودکان 
مناطق زلزله زده کشور نام برد و عنوان کرد: شهروندان بندرعباس همواره 
در صحنه های مختلف که نیاز به مشارکت خود را احساس کرده اند به 
بهترین شکل در دستگیری و یاری از همنوعان خود وارد میدان شده اند.

وی خاطر نشان کرد: در این پویش ملی نیز شاهد مشارکت حداکثری 
آحاد مردم نیک اندیش و مهرورز شهر ساحلی بندرعباس باشیم.

افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای
اساس  بر  گفت:  گیالن  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
پیشنهاد استاندار گیالن به سازمان برنامه و بودجه کشور، نرخ خرید 
تضمینی برگ سبز چای با مصوبه شورای اقتصاد افزایش و جهت اجرا 

ابالغ شد.
به گزارش ایسنا، آرش فرزام صفت با بیان این مطلب گفت: افزایش 
و  برنامه  سازمان  توسط  جاری  سال  خرداد   ۲۷ تاریخ  در  فوق  قیمت 
بودجه کشور ابالغ شده و در خصوص خرید تضمینی سال زراعی جاری 

موضوعیت دارد.
وی میزان این افزایش را برای برگ سبز درجه یک ۳۲۵ تومان و برای 
برگ سبز درجه دو ۳۵۰ تومان اعالم کرد و افزود: این افزایش بها برای 

دولت بار مالی ندارد و به صورت کامل توسط کارخانه ها تقبل می شود.
فرزام صفت خاطرنشان کرد: با اجرای این سیاست، میزان دریافتی 
حدود ۵۰ هزار خانوار چایکار از فروش برگ سبز، بیش از ۴۰ میلیارد 

تومان افزایش پیدا می کند.
معاون اقتصادی استانداری گیالن اقدامات دولت در چهار حوزه حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات، عدم کاهش تعرفه واردات، تداوم صادرات 
چای داخلی و جلوگیری از ورود چای سنواتی )انباری( به بازار را موجب 
رونق نسبی در این صنعت دانست و تصریح کرد: با وجود اقدامات موثر 
یاد شده، همچنان سطح درآمد چایکاران رضایت بخش نیست اما اجرای 
سیاست جدید می تواند تا حدی هزینه های تولید و معاش کاربران را 

بهبود دهد.
گفتنی است بر اساس پیشنهاد استاندار گیالن به سازمان برنامه و 
بودجه کشور، نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای با مصوبه شورای اقتصاد 

افزایش و جهت اجرا ابالغ شد.
بر این اساس نرخ خرید تضمینی برگ سبز درجه یک از ۳۲۷۵۰ به 
۳6۰۰۰ ریال و برگ سبز درجه دو از ۱۸۴۹۲ ریال به ۲۲۰۰۰ ریال افزایش 

یافت.

بیش از 151 هزار قرص غیرمجاز در قزوین کشف شد
قرص  عدد  و۸۰۰  هزار  کشف ۱۵۱  از  قزوین  استان  انتظامی  فرمانده 

غیرمجاز و دستگیری ۲ متهم در یک عملیات پلیسی در قزوین خبر داد.
این  در  قزوین، سرهنگ مهدی حاجیان  ایلنا در  به گزارش خبرنگار 
خصوص به خبرنگاران گفت: ماموران گشت پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان با همکاری سربازان گمنام امام زمان )عج( در یک اقدام اطالعاتی 
هوشمندانه یک دستگاه اتوبوس حامل کاالی قاچاق را در عوارضی آزاد راه 

"قزوین- زنجان" متوقف کردند.
اتوبوس،  این  از  بازرسی  در  ماموران  افزود:  انتظامی  ارشد  مقام  این 
6 کارتن حاوی ۱۵۱ هزار و۸۰۰ عدد قرص خارجی غیرمجاز در اتوبوس 

جاسازی شده بود، کشف و ۲ نفر را در این خصوص دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل 
پرونده به مراجع قضائی معرفی و با قرار وثیقه سنگین روانه زندان شدند، 
به شهروندان توصیه کرد: از مصرف خودسرانه و غیر اصولی قرص و دارو 
بدون نظر پزشک متخصص خودداری و قربانی افراد سودجو نشوند و 
داروهای مورد نیاز خود را از مراکز رسمی مورد تایید وزارت بهداشت و 

درمان تهیه کنند.

نجات 1۰ غواص در آب های مواج جزیره الرک
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد: با اقدام به موقع مرکز 
هماهنگی جست وجو و نجات دریایی هرمزگان، ۱۰ نفر غواص که در 
شرایط نامساعد دریا جهت انجام گشت تفریحی از جزیره قشم به آب های 

ساحلی جزیره الرک رفته بودند، از خطر غرق شدن نجات یافتند.
به گزارش ایسنا - منطقه خلیج فارس، الله مراد عفیفی پور اظهار کرد: 
ساعت ۱6:۰۵ پنجشنبه )۳۰ خرداد( یک فروند قایق موتوری حامل ۱۰ نفر 
غواص اهل و ساکن بندرعباس و قشم در جنوب غربی جزیره الرک به 

علت نقص فنی، اعالم اضطرار کرد.
وی اظهار کرد: با وجود هشدارهای مکرر اداره بنادر و دریانوردی قشم 
مبنی بر نامساعد بودن شرایط جوی جهت دریاروی شناورها، قایق تفریحی 
حامل این افراد از یکی از مدارس غواصی جزیره قشم روانه دریا شده بود.

این مقام مسئول ادامه داد: به محض دریافت پیام اضطرار، شناورهای 
ناجی ۱۱ از جزیره قشم، ناجی ۱۵ از بندر شهید حقانی بندرعباس به همراه 
یک فروند شناور آب های کم عمق)RIB(، سه فروند همیار ناجی از قشم 
لندینگ کرافت، همچنین شناورهای  و جزیره الرک، سه فروند شناور 
مسافری "اطلس پیشرو" و "امین گستر" و چندین شناور عبوری و مستقر 

در لنگرگاه، به موقعیت سانحه اعزام شدند.
وی اضافه کرد: عالوه بر حضور و مشارکت گسترده ناوگان دریایی، یک 
تیم امداد و نجات نیز از بندرعباس با استفاده از بالگرد جهت پایش و 

امدادرسانی هوایی عازم بر فراز آب های مواج جزیره الرک به پرواز درآمد.
دریایی  نجات  و  عملیات جست وجو  یک  در  کرد:  عنوان  عفیفی پور 
پراسترس و نفس گیر دوساعته، از مجموع ۱۰ نفر غواص، یکی از آنها 
توسط ناجی ۱۱، یک نفر توسط ناجی ۱۵، پنج نفر توسط بالگرد و سه نفر 

دیگر توسط تیم های همیار ناجی نجات یافتند.

اخبار

شنبه / 1 تیر 1398 / شماره 442

پنل های خورشیدی به عشایر نرسید

وایت زندگی در نبود امکانات اولیه ر

وستایی به ۴۰۰ میلیون ریال افزایش یافت تسهیالت مقاوم سازی منازل ر

بیرجند-زندگی عشایر و آداب و رسوم آنها هر چند از 
زیبایی های خاصی برخوردار است اما نبود امکانات اولیه و 
به انجام نرسیدن وعده ها در برخی نقاط خراسان جنوبی 

موجب سختی زندگی آنها شده است.
خبرگزاری مهر، گروه استان ها: از روستای شاخن بیرجند 
ده کیلومتر که به سمت دشت و کوه برویم منظره های زیبا 
و چشم نواز از زندگی مردمانی می بینیم که با همت بی 
نظیر در فصل های سرد و گرم سال با قشالق و ییالق برای 
یافتن چراگاه دام خود تالش کرده و بخشی از چرخ اقتصاد 

جامعه را می چرخانند.
بی شک حتی دیدن منظره زیبا و فرح بخش چادرهای 
عشایر، دام های رها شده در دشت های سرسبز، کودکانی 
که بدون ترس از خطرات زندگی شهری به تفریح و بازی 

مشغول هستند برای انسان آرامش بخش است.
کمی که در کنارشان باشیم، درمی یابیم که مهمان نوازی 
با زندگی عشایری عجین شده و با همه داشته های خود 
از مهمان خویش پذیرایی کرده و در اکرام وی سنگ تمام 

می گذراند.
پای صحبت این عشایر مهمان نواز می نشینیم و از آنان 
می خواهیم که از زیبایی ها و سختی های زندگی عشایری 

برایمان بگویند.
نام دارد، می گوید  الهیاری  بانوی عشایری که فاطمه 
و  پاکیزه  هوای  واسطه  به  دشت  و  طبیعت  در  زندگی 
استفاده از مواد غذایی طبیعی بسیار خوب است اما همه 
همین زیبایی ها را می بینند و به سختی هایی که با آن 

دست و پنجه نرم می کنیم توجه ندارند.
بارندگی برای ما مصیبت است

وی اظهار کرد: جاده ما تا روستای شاخن خاکی است 
و این وضعیت در موقع بارندگی یعنی مصیبت چرا که 

نمی توانیم با احشام و دام خود از جاده گلی بگذریم.
این بانوی عشایر بیان کرد: در موقع بازندگی مجبوریم 
پیاده و با سختی فراوان مسیر را طی کنیم و این در حالی 

است که فرزندان ما در مدرسه روستا تحصیل می کنند.
قلی پور از دیگر عشایر منطقه است که درباره زندگی 
عشایری به خبرنگار مهر گفت: در سال هایی که بارندگی 
بسیار خوب است ما از ۱۴ فروردین تا اواسط اردیبهشت 
اینگونه  را  زندگی مان  و  می رویم  زیرکوه  منطقه  به  ماه 

می گذرانیم.
وی با اشاره به اینکه همه این ییالق و قشالق ها برای 
یافتن چراگاه دام و برای تولید گوشت و سایر محصوالت 
دامی است، اظهار کرد: اگر منطقه ما یک شرکت تعاونی 
مستقل برای فروش محصوالت داشته باشد بی شک از 

لحاظ درآمدی برای ما بهتر خواهد بود.
محصوالت را خرده فروشی می کنیم

حال  در  که  است  حالی  در  این  کرد:  بیان  پور  قلی 
حاضر بیشتر به صورت خرده فروشی محصوالت خود را 
می فروشیم که شاید درآمد چندانی برای ما نداشته باشد.

صغری غمین از دیگر بانوان عشایر منطقه دهستان 
شاخن با اشاره به مشکل برق عشایر منطقه به خبرنگار 
تا  اگر  ولی  است  آمده  برق  عمیق  چاه  تا  گفت:  مهر 
چون  مختلف  جهات  از  شود  رسانی  برق  ما  چادرهای 
نگهداری محصوالت در امکانات سرمایشی بهتر خواهد 

بود.
وی نیز به مشکل راه و جاده خاکی اشاره و بیان کرد: 
فرزندان ما در روستای شاخن به مدرسه می روند و در 
زمستان و بارندگی رفت و آمد در این جاده گلی بسیار 

سخت و طاقت فرسا است.
شب هایمان در کنار چراغ دستی می گذرد

غمین افزود: این خاکی بودن راه موجب افزایش گرد 
و خاک منطقه هم شده و نبودن برق تا چادرها در این 
در این روزگار ما را مجبور به استفاده از چراغ دستی در 

شب ها می کند.
این بانوی عشایر افزود: تولیدات ما کشک، شیر، ماست، 
دوغ، قره قروت و گوشت است که بیشتر خرد خرد و به 
مشتریان خانگی می فروشیم در حالی که داشتن شرکت 
تعاونی مستقل می توانست در این راستا به ما کمک کند.

درخواست عشایر امکانات اولیه زندگی است
نکته قابل تأمل این است که خواست و درد دل عشایر 
نه برای امکانات ویژه، بلکه در راستای امکانات اولیه یک 

زندگی معمولی چون برق و راه آسفالت است. آسفالت 
راهی که فرزندان آنان را به محل تحصیل علم می رساند.

وقتی از این عشایر عزیز و مهمان نواز می پرسیم که 
با این بی برقی در صورت نیاز به نگهداری محصوالتی 
در یخچال چه می کنید، پاسخ می شنویم که به روستای 
شاخن رفته و در آنجا محصول را در یخچال به امانت 
می گذارند. حسین حسین پور، مدیرکل عشایر خراسان 
برای  شده  گرفته  نظر  در  برنامه های  زمینه  در  جنوبی 
رفع مشکالت عشایر خراسان جنوبی و منطقه شاخن به 
خبرنگار مهر گفت: شکل گیری شرکت تعاونی عشایری 

یک سری ضوابط دارد.
حوزه  به  خدمات  ارائه  جهت  در  اینکه  بیان  با  وی 
که  چرا  کرد:  بیان  نداریم،  معذوریتی  منطقه  عشایری 
شرکت تعاونی عشایری داریم که حوزه شهرستان خوسف 
و بیرجند )منطقه شاخن در این محدوده است( را از منظر 

خدمت رسانی تحت پوشش قرار می دهد.
مدیرکل عشایر خراسان جنوبی ادامه داد: اگر ظرفیت، 
سرمایه و تعداد افراد متقاضی به حد مطلوب رسید امکان 
تشکیل شرکت تعاونی مستقل برای عشایر منطقه وجود 

دارد تا در آن زمان خرید نهاده ها را نیز داشته باشند.
جامعه  به  خورشیدی  برق رسانی  نامه  تفاهم  اجرای 

عشایر را پیگیری می کنیم

تا  رسانی  برق  موضوع  اینکه  به  اشاره  با  پور  حسین 
تفاهم  افزود:  است،  کار  دستور  در  عشایری  چادرهای 
توزیع  با شرکت  ایران  امور عشایر  بین سازمان  نامه ای 
نیروی برق به امضا رسیده که در خراسان جنوبی اجرای 

این تفاهم نامه را رصد می کنیم.
وی گفت: با این پیگیری ها امیدواریم بتوانیم بر اساس 
پنل های  طریق  از  عشایری خراسان جنوبی  جامعه  نیاز 

خورشیدی برق مورد نیاز مردم را تأمین کنیم.
مدیرکل کل امور عشایری خراسان جنوبی اظهار کرد: 
البته از محل مالیات بر ارزش افزوده که از محل حوزه 
فرمانداری شهرستان ها در اختیار ما است برق خورشیدی 
برخی از مناطق عشایری را حل کرده ایم و امیدواریم برای 

سایر مناطق نیز این اتفاق رخ دهد.
حسین پور یادآور شد: با توجه به قول فرماندار بیرجند 
در صورت تأمین اعتبار فاز یک جاده منطقه را پیگیری 

می کنیم.
این سرزمین  ترین مردمان  توقع  کم  از جمله  عشایر 
هستند که طبیعت بی نظیر و آب و هوای سالم و تمیز 
و محصوالت طبیعی آنان را از امکانات مصنوعی زندگی 
شهری بی نیاز کرده است و از این جهت انصاف حکم 
می کند که در راستای اجرایی شدن درخواست های اولیه ای 

که دارند نهایت تالش را داشته باشیم.

اهواز - ایرنا - معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی کشور گفت: تسهیالت مقاوم سازی هر واحد 
مسکونی روستایی از ۲۵۰ میلیون ریال سال گذشته به 

۴۰۰ میلیون ریال در سال جاری افزایش یافت.
محمدرضا شاملو روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: این تسهیالت با کارمزد چهار درصد پس از 
تشکیل پرونده در بنیاد مسکن و معرفی به بانک ها قابل 

پرداخت خواهkد بود.
واحد مسکونی  هزار  امسال ۲۰۰  کرد  بینی  پیش  وی 

فرسوده روستایی نوسازی و مقاوم سازی شود.
انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  معاون عمران روستایی 
کشور گفت: تاکنون ۳.۴ میلیون سند ثبتی با همکاری 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بنیاد مسکن برای 
واحدهای مسکونی و تجاری روستایی و شهری صادر شده 

است.
خانه های  و  امالک  کردن  دار  سند  اینکه  بیان  با  وی 
جمعیت  تثبیت  آنان،  افزوده  ارزش  سبب  روستایی 
بانکی فراهم شده  روستایی و امکان دریافت تسهیالت 
است، افزود: امسال ۱۲۰ هزار سند ثبتی برای منازل و 
نفر جمعیت  امالک روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار 

کشور صادر می شود.
اجرای طرح هادی برای ۱۰۰ روستای دارای بافت با ارزش 

معماری وگردشگری
انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  معاون عمران روستایی 

کشور گفت: امسال طرح هادی برای ۱۰۰ روستای دارای 
بافت با ارزش معماری، تاریخی و گردشگری اجرا می شود.

بنیاد  پنج ساله ششم کشور  برنامه  قانون  افزود:  وی 
طول  در  که  می کند  موظف  را  اسالمی  انقالب  مسکن 
و  گردشگری  هدف  فرسوده  بافت  احیای  برنامه،  این 
دارای ارزش معماری و تاریخی را در ۳۰۰ روستای کشور 
اجرایی کند. وی با اشاره به اینکه به زودی عملیات اجرای 
طرح های هادی در ۵۰ روستای بافت معماری و تاریخی 
کشور آغاز می شود، اظهار داشت: اجرای طرح های هادی 
در این روستاها با رعایت ظرایف هنری و عناصر معماری 

و فنی با اعتبارات بنیاد مسکن انجام می شود.
اجرای طرح های هادی روستایی در  و  تهیه  از  شاملو 

چهار هزار و ۵۰۰ روستای کشور در سال جاری خبر داد و 
افزود: برای اجرای این طرح ها ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار 
مصوب شده که امید است با تخصیص کامل این اعتبار، 
تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی به طور کامل 

انجام شود.
معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
کشور با اشاره به اینکه تمرکز دولت و بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی برای بازسازی روستاهای سیل زده ۲۷ استان به 
معنای توقف طرح های عمرانی در سایر روستاهای کشور 
روستایی  زیربنایی  و  عمرانی  طرح های  افزود:  نیست، 
مدون شده و طبق برنامه پیش خواهند رفت و خللی در 

این طرح ها به وجود نخواهد آمد.

مدیرکل راه وشهرسازی گلستان:
زمینه حضور سرمایه گذاران و فعاالن بخش خصوصی در صنعت ساختمان گلستان فراهم شود

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر همدان:
 ایمن سازی بازار همدان از هفته آینده

مدیرکل راه وشهرسازی گلستان گفت: باتوجه به برنامه های متنوع دولت 
در زمینه انبوه سازی و حمایت و مساعدت های الزم در این بخش، الزم است 
بستر حضور سرمایه گذاران و فعاالن بخش خصوصی بومی و غیربومی در 

صنعت ساختمان استان فراهم شود.
حسین محبوبی اظهارداشت: در سایه اجرای درست قوانین، بخشنامه ها و 
تعامالت داخلی با نهادها و دستگاه های متولی و همچنین بازنگری و آسیب 
شناسی مسائل موجود است که می توان اهداف نظام مهندسی ساختمان را 
اجرا و به مواردی که تاکنون مغفول مانده توجه کرد و در نتیجه خدمات را 
به مراجعه کنندگان افزایش دهیم. وی افزود: توجه به مباحث مقررات ملی 
ساختمان و رعایت اصول اخالق حرفه ای و طراحی و اجرای آن توسط افراد 
ذیصالح مساله مهم دیگری است که برای دستیابی به اهداف پیش رو در 

سازمان نظام مهندسی ساختمان باید به آن پرداخته شود.
و  دقیق  نظارت های  کرد:  خاطرنشان  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 

کارشناسی در مراحل ساخت و ساز ساختمان اعم از استفاده از مصالح مرغوب، 
کنترل کامل نقشه های ساختمان از نظر سازه ای ، معماری و تاسیساتی و به 
ویژه توجه به ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظرشهری و رعایت 
اصول فنی و استانداردهای معماری اسالمی- ایرانی برای اجتناب از تدوین و 
ترویج الگوهای نامتناسب از جمله مواردی است که باید توسط نظام مهندسی 

ساختمان در اولویت کاری قرار گیرد.
وی اظهارداشت: در شرایط کنونی و ارائه طرح ها و برنامه های متنوع دولتی 
در زمینه انبوه سازی و حمایت و مساعدت های الزم در این بخش، الزم است 
بستر حضور سرمایه گذاران و فعاالن بخش خصوصی بومی و غیربومی در 

صنعت ساختمان فراهم شود.
محبوبی به برپایی نمایشگاه صنعت ساختمان در استان هم اشاره کرد و 
گفت: این نمایشگاه فرصت خوبی است تا مهندسان و دست اندرکاران بخش 

ساختمان با آخرین دستاوردهای صنعت ساختمان آشنا شوند.

همدان  شهر  شورای  شهری  خدمات  کمیسیون  رئیس  ایرنا-  همدان- 
آینده آغاز می شود و  از هفته  بازار همدان  ایمن سازی  گفت: عملیات 

راسته بازارها به عنوان آزمونه این طرح در اولویت قرار دارند.
داشت:  اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  جمعه  روز  فتحی  علی 
مدیریت شهری همدان عزم جدی برای ایمن سازی بازار همدان دارد و بر 
این اساس انتظار همکاری همه جانبه کسبه و سایر دستگاه های اجرایی 

داریم.
این حوزه در قالب  ایمن سازی و آموزش در  وی اضافه کرد: همچنین 
انعقاد تفاهم نامه شهرداری با اصناف و شرکت های خدمات رسان ضروری 

است تا این موضوع تحقق یابد.
فتحی نبود دسترسی خودروهای آتش نشانی به هسته مرکزی بازار را 
یکی از نواقص طرح ایمنی عنوان کرد و گفت: این مشکل نیز هفته جاری 
برطرف می شود ضمن اینکه از شهرداری خواسته شده نسبت به ایجاد 

تاسیسات رایزر خشک در آبرسانی الزم به مرکز بازار برای مواقع اضطراری 
اقدام کند.

شرکت های  همکاری  افزود:  همدان  شهر  اسالمی  شورای  عضو  این 
خدمات رسان، میراث فرهنگی، اصناف، آتش نشانی و شهرداری در بحث 
ایمنی بازار بسیار اهمیت دارد و درصدد هستیم این بار پس از سال ها 

عدم نتیجه گیری، عملی شود.
ایمنی بازار همدان این روزها به عنوان یک ضرورت نقل محافل عمومی 

است.
۹۰ درصد مردم همدان مایحتاج روزمره خود را از بازار قدیمی و مرکزی 

شهر همدان خریداری می کنند.
کاروانسرا،  و  سرا  و ۲۴  بازار  راسته  و  بازار  با ۳۴  همدان  مرکزی  بازار 
وسعتی حدود ۳۰ هکتار شامل دکان های عمده فروشی و خرده فروشی 

را شامل می شود.

روزنامه صبح ایران


