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شهید سید محمد جهان آرا
فرمانده شجاع سپاه خرمشهر

روایتی از سلحشوری رزمندگان اسالم برای آزادسازی خرمشهر

بیانات منتشرنشده رهبر انقالب

درباره والدت حضرت بقیةا(...عج)

عید نیمه شعبان
عید نگاه به آینده است
به مناسبت فرارسیدن  ۱۵شعبان المعظم ،سالروز میالد
حضرتبقیةا...االعظم(ارواحنافداه)پایگاهاطالعرسانی
 KHAMENEI.IRبیاناترهبرانقالباسالمیرادرتاریخ
 1394/3/12دربارهعیدوالدتحضرتامامزمان(عج)،
برایاولینبارمنتشرکردهاست.
▪ ▪ ُپرکردنعالمازنعمتعدلوداد،فضیلتیدرانحصار
مهدیموعود(عج)

شبمیالدامیدتاریخ،شبمیالدمهدیموعود،شبوالدت
آنکسیکهمصداقوعدهالیتخ ّلفالهیاست،شبمیالد
آن کسی که درب��اره او سخنی گفته شده است که درباره
هیچیکازپیغمبرانواولیایالهیوائمهگفتهنشدهاست
مل َهّ ُ
«ی أَ ُ
الل ِ
رض ِقسط ًا َو َعد ًالکما ُم ِلئَت
بها َال َ
وآنایناستکه َ
ُظلم ًا َو َجور ًا» ( )۱درباره هیچ پیغمبری چنین چیزی گفته
نشده؛حتیدربارهپیغمبرآخرالزمان.آن دستتواناییکه
می تواند همه سطح عالم را از نعمت و عدل و داد برخوردار
بکند ،دست توانای اوست .خداوند این فضیلت بزرگ را
برایاوقراردادهاست؛نهبرایدیگراولیا،نهبرایدیگرانبیا ،
نه برای دیگر برجستگان عالم و مقربان مقام حق ،فقط او
است که این تعبیر درباره او آمده است .امشب شب والدت
اینبزرگواراست.خب،عیدبزرگیاست.
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عقربههای ساعت 30 ،دقیقه بامداد را نشان م �یداد.
رزمندگان اس�لام ،در سکوت شب ،منتظر فرمانی بودند
که کلید یک پیروزی تاریخی محسوب میشد .از روز پنجم
آبانماهسال،1359کهمتجاوزانبعثیخرمشهررااشغال
کرده و بخشی از خاک پاک ایران اسالمی را ،تصرف کرده
بودند 550 ،روز میگذشت؛  550روز بود که ایرانیان در
تبوتاببازپسگرفتنشهریبودندکه،لقب«خونینشهر»
به خود گرفتهبود .سربازان دالور ایران اسالمی ،در سکوت
مطلق ،در انتظار آغاز عملیات بودند ،اما هیچ یک از آنها
نمیتوانستهیجانیراکهدردلداشت،پنهانکند.عاقبت،
انتظاربهسررسید«.بسما...الرحمنالرحیم.بسما...القاسم
الجبارین،یاعلیابنابیطالب(ع)،یاعلیابنابیطالب(ع)،
یاعلیابنابیطالب(ع)»...اینپیامیبودکهقرارگاهمرکزی
عملیات ،برای تمام یگانها مخابره کرد و در آن شب به یاد
سیم تمامفرماندهانبهگوشرسید.
ماندنی،درگوشیبی ِ
به این ترتیب ،عملیات «بیت المقدس» آغاز شد؛ عملیاتی
که در پی تحقق این اهداف بود -1 :انهدام نیروی دشمن،
حداقل بیش از دو لشکر ارتش بعثی عراق؛  -2آزاد سازی
حدود 5400کیلومتر مربع از خاک ایران از اشغال دشمن
متجاوز،ازجمله،شهرهایخرمشهر،هویزهوپادگانحمید؛
-3خارجکردنشهرهایاهواز،حمیدیهوسوسنگردازبرد
توپخانه دشمن؛  -4تأمین[برقراری امنیت در] مرز بین
المللی(حدفاصلپاسگاهطالئیهتاشلمچه)؛-5آزادسازی
جاده اهواز به خرمشهر و خارج شدن جاده اهواز به آبادان از
بردتوپخانهدشمن.
▪ ▪گامنخستپیروزی

عملیات «بیتالمقدس» در چهار مرحله طراحی شده بود
و ساعت  30دقیقه بامداد روز دهم اردیبهشتماه سال
 ،1361نخستین مرحله آن ،آغاز شد .قرار بود نیروهای
ای��ران ،در قالب سه قرارگاه نصر ،فتح و قدس ،این مرحله
از عملیات را اجرا کنند .در گام نخست ،قرارگاه قدس که
نیروهایش در شمال منطقه «کرخهکور» مستقر بودند ،کار
دشوار عبور از استحکامات متعدد دشمن در این منطقه را
آغاز کرد.واکنشدشمنبهایناقدام،مقاومتشدیدوآتش
سنگین بود .با این حال ،دالوران جان برکف تیپهای «43
بیتالمقدس» و « 41ث��ارا ،»...توانستند مقاومت دشمن
متجاوزرادرهمبشکنندوباعبورشجاعانهازتمامموانع،خود
رابهجنوب«کرخهکور»برسانندوبخشهاییازاینمنطقهرا
ازلوثوجوددشمن،پاککنند.عدمپوششدوجناح،باعث
فشار بیش از حد نیروی تا بن دندان مسلح ارتش بعثی ،بر
نیروهایایرانیمستقردراینمنطقهشد،امامبارزهجانانهو
تنبهتندالورانسلحشورایرانزمین،مانعازسقوطمجدد
این مناطق شد .از سوی دیگر ،نیروهای قرارگاه های فتح و
نصر ،پس از صدور فرمان آغاز عملیات ،به سرعت خود را به
جادهراهبردیاهواز–خرمشهررساندندوکوشیدندباایجاد
استحکامات و تثبیت مواضع ،مانع از تردد نیروهای دشمن
در این جاده شوند .نیروهای قرارگاه فتح ،توانستند ،همان
شب ،اهداف مورد نظر طراحان عملیات را محقق کنند؛ اما
نیروهایقرارگاهنصر،بهدلیلوجودباتالقدرحاشیهجاده
و تمرکز نیروهای دشمن در شمال خرمشهر ،نتوانستند
اهدافموردنظررابهصورتکاملمحققکنند.بااینحال،
رشادت و پایمردی جوانان مؤمن ایرانی ،در شبهای بعد،

شهید جهان آرا در کنار رهبر انقالب ،کوت شیخ ،نزدیک خرمشهر

تصویری جدید از حضور رهبر معظم انقالب در مسجد جمکران

متوجهبهآینده»درعیدمیالدمهدی
▪ ▪دومحصول«نگاه
ّ
موعود(عج)

نبی اکرم و عید مبعث
 -۱امید :اعیاد موالید ّ
ائمه و موالید ّ
بقیهاعیادیکهماداریم،یکفرقاساسیوجوهری
پیغمبرو ّ
با این عید دارد؛ در آن اعیاد ،همه نگاه به گذشته است؛ در
اینعید،همهنگاهبهآیندهاست.دراعیادموالیدائمهیاعید
بعثت ،از حادثهای که در گذشته اتفاق افتاده است و البته
فیاضیجریاندرتاریخدارد،تجلیل
اثراتآنمثلرودخانه ّ
میکنیم؛ازگذشتهتجلیلمیکنیم؛بهگذشتهمتوجهمی
شویم،اگرچهآنگذشتهدرزندگیکنونیماودرآیندهماهم
اثر دارد؛ اما در این عید ،همه نگاه به آینده است؛ یعنی چه
نگاهبهآیندهاست؟یعنیدوچیزراایننگاهباخوددارد:یکی
امید ،یکی تالش .وقتی نگاه [متوجه] به آینده شد ،اولین
چیزیکهمحصولایننگاهاست،امید است.دلهایافسرده
در نهایت گرفتاری و تنگنا ،یک روزنه روشن و درخشانی به
یکدنیاینورانیوبهشتآسادرمقابلچشمشانمیبینند
و به آینده امید دارند؛ می دانند قضیه اینجوری نخواهد
ماند.حتّیآنوقتیکههمهدنیاازظلموجورپرشدهباشد،
یعنی همه جا را ظلم و جور فرا گرفته باشد ،این روزنه امید
نه فقط بسته نمی شود بلکه حتی گشادهتر می شود؛ چون
عدما ُم ِلئَت ُظلم ًا َو َجور ًا»()۲
«ب َ
وعدهکردند.حاالدریکدعا َ
است؛فرقچندانیباهمندارند.هرچهظلمبیشتربشود،این
امیدزندهترمیشود؛لذامعتقدبهاینامید،معتقدبهعقیده
مهدویت هرگز مأیوس و سرخورده و مانند اینها نمی شود.
میگویدممکناستمندرکنکنماماخواهدشد؛ممکن
است من خزی ( )۳و خذالن ( )۴ظالمان را نبینم ،اما خزی
و خذالن ظالمان حتمی است .این ،امید است؛ این اولین
چیزی است که از این اعتقاد منشأ می گیرد و در دل انسان
ریشه می دوان��د ،و طبعا تأثیرش را در زندگی می گذارد.
 -۲تالش :دومی ،تالش [است]؛ تالش .هر آینده قطعی
متوقف به تالش است .شما پای یک کوهی که قابل عبور
است ایستادی ،آیا رسیدن به آنجا ممکن است؟ بله .آیا
رسیدن به آنجا قطعی اس��ت؟ بله؛ حتما کسانی به آنجا
خواهندرسید؛امارسیدنبهآنجامتوقفبریکشرطاست
وآن،تالش[است]؛[باید]راهبیفتی[.اگر]بنشینیاینجا،
نگاهکنی،تحسینکنی،خوشحالیکنی،کفبزنیبرای
کسانی که می رون��د ،نخواهی رسید؛ تالش الزم است.
این دومین شرط است .البته در همه کارهای بزرگ تالش
الزم است .چشم که به آینده بود ،الزمه قطعی این نگاه به
آینده،ایجادتکلیفتالشوفعالیتومجاهدتاست.ماکه
معتقدیمبهآنروز،بایدتالشکنیمتاآنروزتحققپیداکند،
وتالشمامیتواندانشاءا...آنرانزدیکبکند.اینهمنکته
د ّومدراینحادثهبزرگاست.
[نیمهشعبان]عیدیاستبرایمردم،انشاءا...مایهشادی
باشد.انشاءا...ادعیهزاکیهآنبزرگوار،دعایغیرمردودآن
بزرگوارشاملحالشما،شاملحالملتایران،شاملحال
همه مسلمانان ،شامل حال مظلومان فعلی عالم بشود؛ و
انشاءا...کهازبرکاتدعایآنبزرگواراستفادهکنیم.
پینوشت:
 )۱بحاراالنوار ،ج ،۳۶ص۳۱۶
 )۲بحاراالنوار ،ج ،۳۶ص۳۵۹
 )۳خواری
)۴درماندگی

شهید جهان آرا در سال 1333ه.ش در خرمشهر متولد شد .او از سال 1348فعالیت های مبارزاتی خود را علیه رژیم پهلوی آغاز کرد .شهید
جهانآراپیشازانقالب،عضوگروهمنصورونبودوباشهیداندرزگوارتباطداشت.اوپسازپیروزیانقالباسالمیفرماندهسپاهخرمشهرشد
و با همرزمانش ،یک ماه در برابر ارتش بعث مقاومت کرد و مانع از سقوط شهر شد .شهید جهان آرا در هفتم مهرماه  ،1360به شهادت رسید.

تمام اهداف مرحله نخست عملیات را محقق کرد و طی 5
روز بعد ،جاده راهبردی اهواز – خرمشهر ،از کیلومتر  68تا
 ،103به طور کامل ،در اختیار نیروهای ایرانی قرار گرفت و
تمامرخنههاییکهوجودداشت،ترمیمشدومرحلهنخست
عملیات«بیتالمقدس»بهپایانرسید.
▪ ▪تکمیلحلقهمحاصره

باتثبیتنیروهایسهقرارگاه،درمناطقتعیینشده،مرحله
دوم عملیات «بیتالمقدس» در ساعت  22و  30دقیقه روز
 16اردیبهشتماهسال،1361آغازشد.دراینمرحله،قرار
بودنیروهایایرانیخودرابهمرزبرسانندوبهتدریج،باتنگتر
کردن حلقه محاصره نیروهای دشمن در خرمشهر ،نفس
متجاوزان را به شماره بیندازند .در همین زمینه ،نیروهای
قرارگاه های نصر و فتح ،با سرعتی مثالزدنی ،از جاده اهواز
–خرمشهر،بهسویمرزحرکتکردندوتوانستندهمانشب،
خود را به مرز برسانند .نیروهای متجاوز بعثی که از محاصره
خودتوسطنیروهایدالورایرانیبیمناکبودند،لشکرهای
 5و  6خود را برای جلوگیری از محاصره قطعی ،عقب بردند
تا بتوانند ضمن گریز از محاصره ،خطوط پدافندی بصره را
همتقویتکنند؛غافلازاینکهنیروهایجانبرکفقرارگاه
قدس،مترصداینحرکتمذبوحانهاند.بهمحضعقبنشینی
لشکرهایتابندندانمسلحدشمن،نیروهایقرارگاهقدس،
صاعقهوار به دشمن هجوم بردند و ضمن در هم کوبیدن
استحکاماتمتجاوزان،صدهانفرازآنهارابههالکترساندند
وهزاراننفررابهاسارتدرآوردند.نتیجهاینبخشازعملیات،
آزادس��ازی کامل جاده اهواز – خرمشهر و مناطق «جفیر»،
«پادگان حمید» و شهر مظلوم و قهرمانپرور «هویزه» بود.

ای���ران ،دشمن را دچ��ار وحشت ک��رد .فریادهای مردانه
سپاهیانایران،دردشتپیچیدوبدنمزدورانمتجاوز را به
لرزهانداخت.ارتباطمیانیگانهایدشمنبهسرعتقطع
شد.احاطهاطالعاتینیروهایایرانیبرمنطقهونیزاستعداد
نظامی دشمن ،عرصه را چنان بر متجاوزان تنگ کرد که
گروهگروهازمعرکهمیگریختند .بخشمهمیازیگانهای
مستقر دشمن ،میان «نهر عرایض» و «شلمچه» ،نابود شد و
نزدیک به  3هزار نفر اسیر شدند .صدام برای جلوگیری از
پیشروینیروهایایرانی،هواپیماهایجنگندهوبمبافکن
خود را راه��ی میدان ک��رد ،اما سلحشوران نیروی هوایی
ارتش جمهوری اسالمی ایران ،نیروی هوایی عراق را در هم
کوبیدندوافزونبرآن،بابمبارانپلهایشناوردشمن،روی
شطالعربونیزمناطقتجمعنیروهایمتجاوز،ضربهنهاییرا
بردشمنواردکردند.اواخرروزدومخردادبودکهخرمشهربه
رویفرزندانشجاعایرانزمین،آغوشگشود.شبهنگام،
بخشی از نیروهای متجاوز دشمن که قصد فرار داشتند ،در
کمین تکاوران دالور ارتش گیرافتادند و تعداد زیادی از آنها
راهیدیارعدمشدند.درساعاتابتداییروزسومخردادماه،
بیشترمناطقخرمشهرآزادشدهبود.بقایاینیروهایدشمن،
«خین» مقاومت میکردند ،اما با رشادت
هنوز در شمال نهر ّ
مثالزدنیدالورانایرانوکاملشدنحلقهمحاصره،پساز
آزادسازیمنطقهگمرکخرمشهر،فرجاممتجاوزان،چیزی
جزاسارتیامرگنبود.بهاینترتیب،درساعت 2بعدازظهر
روز سوم خردادماه سال « ،1361خونینشهر ،شهر خون،
آزاد شد» و پرچم زیبا و سه رنگ جمهوری اسالمی ایران ،بر
فرازمسجدجامعاینشهر،بهاهتزازدرآمدتابهنمادیبرای
مقاومت،ایثاروپایداریایرانیانتبدیلشود.

▪ ▪یکگامتاآزادیخرمشهر

زمان اقدام نهایی برای آزادسازی خرمشهر فرا رسیده بود،
اما دشمن به شدت مقاومت میکرد .قرارگاه نصر ،پس از
تثبیت موقعیت خود ،مأموریت پیشروی به سوی خرمشهر
رابرعهدهگرفت.چهارتیپمستقلسپاهپاسدارانودوتیپ
ارتش،درآخرینساعاتروز 19اردیبهشتماهسال،1361
حرکتتاریخیخودرابهسمت«خرمشهر»آغازکردند.خبر
عقبنشینی بخشی از نیروهای دشمن از خرمشهر ،نوید
پیروزی قریبالوقوعی را به دالوران سلحشور ایران زمین
میداد .با این حال ،دشمن ،سرسخت بود و به این آسانی
حاضربهتسلیمنمیشد.نیروهایبعثی،تمامقدرتخودرا
درشلمچهمتمرکزکردهبودندتامانعازشکستقطعیشوند.
اما حجم سنگین آتش دشمن ،مانع از پیشروی رزمندگان
اسالم نشد و آنها توانستند با حرکتی برقآسا ،خود را به
سه کیلومتری شلمچه برسانند .به این ترتیب ،مرحله سوم
عملیات«بیتالمقدس»نیزبهپایانرسیدونیروهایایرانی،
یکگامدیگربهآزادسازیخرمشهر،نزدیکترشدند.

▪ ▪پیروزیتاریخی

همه چیز ب��رای پیروزی مهیا ب��ود .خرمشهر در دو قدمی
سپاهیان ایران قرار داشت .کافی بود فرمان حمله نهایی
ص��ادر شود تا هیمنه پوشالی دشمن ،با یک ضربه کاری
غیورمردان ایران ،فرو ریزد .ساعت 22و 30دقیقه روز اول
خردادماهسال،1361رمزمرحلهچهارمونهاییعملیات،
به تمام یگانها مخابره شد«:بسم ا ...القاسم الجبارین؛ یا
محمد بن عبدا(...ص) ،محمد بن عبدا(...ص) ،محمد بن
عبدا(...ص)» .در عرض چند ساعتِ ،
تک سریع دالوران

خرمشهر در روزهای مقاومت ؛ عکس ها از زنده یاد رسول مالقلی پور

 /٩٥٠٦٤٤٥٩آ

ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰم

اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اداره ﺑﺮق رﺿﻮﯾﻪ
ارﺗﻘﺎء ﺷﺎ�ﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
اﺳﺘﺎدى داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ
را از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم
ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده ،ﺗﻮﻓﻴﻖ روزاﻓﺰون
ﺷﻤﺎ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎر�ﻢ.

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم اداره ﺑﺮق رﺿﻮﯾﻪ

ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻬﺮدارى رﺿﻮﯾﻪ

 /٩٥٠٦٤٢٦٢ط

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزى اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن

از ﺧﺪﻣﺎت ﺑ� ﺷﺎﺋﺒﻪ و ﺣﺴﻦ اﺧﻼق ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� در ﺧﺼﻮص ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﻟﮕﻮ� اﺧﻼق
اﺳﻼﻣ� ﺷﻤﺎ �ﻤﺎل ﺗﺸ�ﺮ را دار�ﻢ.

ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺮادر ﺷﻬﻴﺪ اﺳﺤﺎق ﻋﺒﺎﺳﯽ

ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
٩٥-٢
٩٥-٣

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن

 /٩٥٠٥٧٣٣٩ف

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪاى(

ﻣﻮﺿﻮع
ﺧﺮ�ﺪ  ٣وﻋﺪه ﻏﺬا )ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻧﻬﺎر ،ﺷﺎم( ﺑﺮا� �ﺎر�ﻨﺎن ﺳﺎ�ﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن در
ﻣﺤﻞ ﺳﺎ�ﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮو ،ﺗﻮز�ﻊ و ﺷﺴﺘﺸﻮ� ﻇﺮوف
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ� ﺳﺒ� در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن

دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰار :ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻣﻌﺪﻧ� ا�ﺮان ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ :ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن واﻗﻊ در � ٢٨٠ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ� ﻣﺸﻬﺪ و � ٤٠ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاف
واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�
ﻧﺤﻮه در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ� :ﻠﻴﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ� ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻌﺮﻓ�ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻓﻴﺶ
وار�ﺰ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ١٫٠٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب  ٠١٠٩٠٩٦٧٠٩٠٠٩ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ﺑﻨﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﻧﻮﺳﺎز� ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎ�ﻊ ﻣﻌﺪﻧ� ا�ﺮان ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن ﺑﻪ آدرس ذ�ﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﺗﺎر�ﺦ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد :از ﺗﺎر�ﺦ  ٩٥٫٣٫٥ﻟﻐﺎ�ﺖ  ٩٥٫٣٫١٦در ﺳﺎﻋﺎت ادار� ﺑﻪ آدرس ذ�ﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.
آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮ�ﻞ اﺳﻨﺎد :ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥٫٣٫٢٧

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ درﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
ﺷﻤﺎره
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

اﻓﺘﺨﺎر آﻓﺮ�ﻨ� ﺷﻤﺎرا ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻟ� در آزﻣﻮن

ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﻠﺐ ﺗﺒﺮ�� ﻣ� ﮔﻮ�ﻴﻢ

ﭘﺪر و ﻣﺎدرت

از ﺑﺬل ﺗﻮﺟﻪ و ﻫﻤ�ﺎر� ﺑ� ﺷﺎﺋﺒﻪ �
ﺷﻤﺎ وﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻼﺷﮕﺮآن اداره ﻣﺤﺘﺮم در
ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎ�� ورود� ﺷﻬﺮ رﺿﻮ�ﻪ
�ﻤﺎل ﺳﭙﺎس و ﺗﻘﺪ�ﺮ و ﺗﺸ�ﺮ را داﺷﺘﻪ و دارد.

دﮐﺘﺮ اﺳﺤﺎق ﻫﺎﺷﻤﯽ
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺗﻘﯽ زاده
دﮐﺘﺮ ﻟﻴﻼ ﭘﻮرﻋﻠﯽ  /٩٥٠٦٣٠٦٥م

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:

داﻣﺎد ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن

ﻣﻮﺿﻮع

ﺧﺮ�ﺪ  ٣وﻋﺪه ﻏﺬا )ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻧﻬﺎر ،ﺷﺎم( ﺑﺮا� �ﺎر�ﻨﺎن ﺳﺎ�ﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ
٩٥-٢
ﺳﻨﮕﺎن در ﻣﺤﻞ ﺳﺎ�ﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮو ،ﺗﻮز�ﻊ و ﺷﺴﺘﺸﻮ� ﻇﺮوف
 ٩٥-٣اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ� ﺳﺒ� در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ )ر�ﺎل(
١٫٢٤٣٫٤٢٤٫٤٠٠
٧٢٥٫٩٤٠٫٠٠٠

آدرس ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰار:
 ﻣﺸﻬﺪ -ﺧﻴﺎﺑﺎن �ﻮﻫﺴﻨﮕ� -ﺑﻴﻦ �ﻮﻫﺴﻨﮕ�  ١٩و  ٢١ﺷﻤﺎره  ،٣٧٧ﺗﻠﻔﻦ - ٠٥١-٣٨٤٢٧٠٠٨ :داﺧﻠ� ٢٠٩ -ﺗﻬﺮان -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻬﺮورد� ﺷﻤﺎﻟ� ،ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﻮ�ﺰه ﺷﺮﻗ� -ﺷﻤﺎره  ،٣٣ﺗﻠﻔﻦ ٠٢١-٨١٤٩٢١٦٠ :ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ.

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺳﻨﮕﺎن

 /٩٥٠٦٣٦٧٩آ

ﺑﻨﺎم اوﻟﻴﻦ ﻣﻌﻠﻢ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮ�ﻦ آرزوﻫﺎ ،ﺳﺒﺪ� از ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺗﻘﺪ�ﻤﺘﺎن ﺑﺎد.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻤﺎ  :آﻧﺪﯾﺎ اﻟﻬﯽ  -ﻣﺎرال ﺛﺎﻧﻮى
دﺑﺴﺘﺎن ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺋﻢ )واﻟﻪ(

ارﺗﻘﺎء ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ اﺳﺘﺎدى
را ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ دادرس و ﺧﺎﻧﻮاده

 /٩٥٠٦٤٤٦٠آ

ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰم
ﻗﺒﻮﻟ� ات در آزﻣﻮن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﻠﺐ
را ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻴﻢ

ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺟﻌﻔﺮ زاده و ﺑﺎﻧﻮ

 /٩٥٠٦٤٤٥٨آ

 /٩٥٠٦٣٦٠٤م

 /٩٥٠٥٩٥٩٧م

آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش اﻣﻼك ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰاﯾﺪه

ﺑﺮﮔﺰار� ﻫﻔﺘﺎد و �ﻜﻤﻴﻦ ﻣﺰا�ﺪه ﻛﺘﺒ� ﺳﺮاﺳﺮ� اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮال و اﻣﻼك ﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﺷﺮا�ﻂ و ﺗﺴﻬﻴﻼت
ﺟﺪ�ﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪاول ذ�ﻞ اﻋﻼم ﻣ� ﮔﺮدد .ﻟﺬا ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮ�ﺪ اﻣﻼك ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ از روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩٥/٠٣/٠١
ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥/٠٣/١١ﻫﻤﻪ روزه ﺑﺠﺰ ا�ﺎم ﺗﻌﻄﻴﻞ از ﺳﺎﻋﺖ  ٨اﻟ� ١٧:٣٠و روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرخ ٩٥/٠٣/١٢از ﺳﺎﻋﺖ  ٨اﻟ�  ١٠:٣٠ﺻﺒﺢ )ﺻﺮﻓ ًﺎ در ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ذ�ﻞ( ﺟﻬﺖ
اﻃﻼع از ﺷﺮا�ﻂ و در�ﺎﻓﺖ اوراق ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ آدرس ذ�ﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ آﮔﺎﻫ� ﻣ� رﺳﺎﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰا�ﺪه در وب ﺳﺎ�ﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ�  www.saa-s.ir:ﻗﺎﺑﻞ رؤ�ﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
دﻓﺘﺮ ﻓﺮوش اوراق ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰا�ﺪه  :ﻣﺸﻬﺪ – ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﻮﻫﺴﻨﮕ� – ﻛﻮﻫﺴﻨﮕ� ) ٧ﻣﺤﺘﺸﻤ�( ﻧﺒﺶ ﻣﺤﺘﺸﻤ�  ١٧ﭘﻼك ٢
ﺗﻠﻔﻦ  ٠٥١ -٣٨٤٦١٤٥٧ﻧﻤﺎﺑﺮ ٠٥١ –٣٨٤٦١٤٥٠
ﻣﻼﺣﻈﺎت:
 – ١اﺧﺬ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮم ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰا�ﺪه و اﺻﻞ �ﻚ ﻓﻘﺮه ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻨ� در وﺟﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿ� ﺑﻪ
ﻣﻴﺰان  %٥ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎ�ﻪ ﻣﻠﻚ از روزﻫﺎ� ﺷﻨﺒﻪ اﻟ� ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ ﻫﺎ�  ٩٥/٠٣/٠٨ﺗﺎ  ٩٥/٠٣/١١و در ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪه ﺻﻮرت ﻣ� ﭘﺬ�ﺮد؛ ﺷﺎ�ﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ اﺧﺬ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥/٠٣/١٢از
ﺳﺎﻋﺖ  ٨اﻟ�  ١١ﺻﺮﻓ ًﺎ در ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣ� ﭘﺬ�ﺮد.
 -٢ﻧﺤﻮه در�ﺎﻓﺖ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺷﺮا�ﻂ )ﺑﺪون ﻛﺎرﻣﺰد( ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎ�ﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذ�ﻞ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮال و اﻣﻼك ﺳﺘﺎد
ﺗﺨﻔﻴﻒ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺣﺼﻪ ﻏﻴﺮﻧﻘﺪ�
زﻣﺎن ﺗﺤﻮ�ﻞ
ﺣﺼﻪ ﻧﻘﺪ�
ﺷﺮا�ﻂ
ﻧﻘﺪ�
)ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در اﻗﺴﺎط (...
ﻣﻠﻚ
ﭘﺮداﺧﺖ)ﮔﺮوه( )ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ(
%١٢
%٤٥در اﻗﺴﺎط  ١٥ﻣﺎﻫﻪ
%١٠
%٤٥
اﻟﻒ
%١٤
 %٥٠دراﻗﺴﺎط  ٢١ﻣﺎﻫﻪ
%١٠
%٤٠
ب
%١٦
 %٦٠در اﻗﺴﺎط  ٢٧ﻣﺎﻫﻪ
%١٠
%٣٠
ج
%١٧
 %٧٠در اﻗﺴﺎط  ٣٠ﻣﺎﻫﻪ
%١٠
%٢٠
د

ﺗﺒﺼﺮه  :١درﺧﺼﻮص اﻣﻼك و اراﺿ� ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎ�ﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎده ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻣ� ﺑﺎﺷﻨﺪ و �ﺎ اﻣﻼك و
اراﺿ� ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ رﻓﻊ ﺗﺼﺮف و اﻋﻤﺎل �ﺪ ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ و ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﺮ�ﺪار اﺳﺖ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﺒﺎ�ﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻠﻎ  %١٠زﻣﺎن ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺣﺼﻪ ﻧﻘﺪ� )ﭘﻴﺶ ﭘﺮداﺧﺖ(اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :٢ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺘﻤﻪ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ)ﺣﺼﻪ ﻏﻴﺮﻧﻘﺪ�( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ از ﺗﺎر�ﺦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺒﺎ�ﻌﻪ ﻧﺎﻣﻪ  ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻇﺮف ﻣﺪت  ٣ﻣﺎه )ﺳﺮرﺳﻴﺪاوﻟﻴﻦ ﻗﺴﻂ( ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺧﻮردار� از ﺗﺨﻔﻴﻒ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪ� ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﻓﻮق
ﻣ� ﮔﺮدد.
 -٣ر ﻋﺎ�ﺖ ﻣﻔﺎد ﻓﺮم ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰا�ﺪه اﻟﺰاﻣ� ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 -٤ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮده  ،ﻣﺨﺪوش  ،ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﺸﺮوط از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 -٥ﺷﺎ�ﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻼك ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ� ﻣﻮارد� ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺳﺘﻮن ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻗﻴﺪ ﮔﺮد�ﺪه ﺷﺶ داﻧﮓ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﺘﺮاژ ﻣﻨﺪرج در ﺳﺘﻮن ﻋﺮﺻﻪ و اﻋﻴﺎن  ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺷﺶ داﻧﮓ اﺳﺖ(
 -٦ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ� اراﺋﻪ ﺷﺪه در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩٥/٠٣/١٢رأس ﺳﺎﻋﺖ  ١١در دﻓﺘﺮ
ﻓﺮوش و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -٧ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻼك ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣ� رﺳﻨﺪ و ﺑﺎزد�ﺪ از ﻣﻠﻚ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ اﻟﺰاﻣ�
اﺳﺖ.
 -٨ﺷﺎ�ﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻬﻴﻪ اوراق ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٠:٣٠ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرخ  ٩٥/٠٣/١٢در ﻣﺤﻞ ﻫﺎ� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 -٩ود�ﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﻧﻔﺮات ﭼﻬﺎرم و ﺑﻌﺪ از آن در اوﻟﻴﻦ روز ادار� ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﺘﺎ�ﺞ )ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﻣﻮرخ  (٩٥/٠٣/١٣در ﻣﺤﻞ ﻫﺎ� ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ اﺻﻞ رﺳﻴﺪ و ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿ�
ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻬﻠﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه از روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩۵/٠٣/٠١ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١١روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ٩۵/٠٣/١٢ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
رد�ﻒ
روزﻧﺎﻣﻪ

آدرس

ﭘﺮوﻧﺪه
ﻓﺮوش

ﻧﻮع
ﻣﻠﻚ

ﻛﺎرﺑﺮ� ﻣﻠﻚ

ﻋﺮﺻﻪ

اﻋﻴﺎن

ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎ�ﻪ ﻣﺰا�ﺪه
)ر�ﺎل(

ﻣﺒﻠﻎ %٥ود�ﻌﻪ
)ر�ﺎل(

ﺷﺮا�ﻂ
واﮔﺬار�

١

ﻣﺸﻬﺪ -ﺑﻠﻮار ﭘﻴﺮوز�  -ﭘﻴﺮوز�  - ٦٥ﻧﺒﺶ ﺳﺮو ٢٣

١٩٩٤

زﻣﻴﻦ

ﺗﺠﺎر� ﻣﺴﻜﻮﻧ�

٧٥٠٫٩٢

٠

٢٦٫٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

١٫٣١٥٫٠٠٠٫٠٠٠

د

١٩٤٦

زﻣﻴﻦ

ﻣﺴ�ﻮﻧ�

٧٩٦٫٧٦

٠

٩٫٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠

د

ﻣﻘﺪار در ﻣﺴﻴﺮ  ٥٫٣٧ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ – ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ

١٩٤٧

زﻣﻴﻦ

ﻣﺴ�ﻮﻧ�

٧٠٠

٠

٨٫٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠

د

ﻣﻘﺪار در ﻣﺴﻴﺮ  ٣٫٣٨ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ – ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ

٢٠٢٧

زﻣﻴﻦ

ﻣﺴ�ﻮﻧ�

٣٠٠

٠

٦٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠

ج

١٨١٧

زﻣﻴﻦ

ﺑﺎﻏﺎت

١٩٠٢٫٥

٠

١٫٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ب

٢
٣
٤
٥

ﻣﺸﻬﺪ -ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد -ﺑﻠﻮار اﻧﺪ�ﺸﻪ -اﻧﺪ�ﺸﻪ  -٧٧ﻧﺒﺶ
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ� ﭼﻬﺎر راه اول
ﻣﺸﻬﺪ -ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد -ﺑﻠﻮار اﻧﺪ�ﺸﻪ -اﻧﺪ�ﺸﻪ  -٧٧ﻗﻄﻌﻪ
دوم ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ� ﭼﻬﺎر راه اول
ﻣﺸﻬﺪ – ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻠﻮار آﻣﻮزﮔﺎر – دوﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ
آﻣﻮزﮔﺎر  -٦٩ﺟﻨﺐ ﭘﻼك ١٨
ﻃﺮﻗﺒﻪ–رودﺧﺎﻧﻪﺑﺎر–ﺑﺎغﻣﻌﺮوفﺑﻪﻧﺼﺮ–ﻗﻄﻌﻪﺷﻤﺎره٧

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
ﻛﺎرﺑﺮ� ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺠﺎز ﺗﺠﺎر� ﺧﺎزﻧ� ﻧﺎﺣﻴﻪ –
ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل  %١٠٠و ﺗﺮاﻛﻢ  %٣٥٠ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻠﻚ دارا� ﻛﺎرﺑﺮ� ﻣﺴﻜﻮﻧ� ﺗﺮاﻛﻢ ز�ﺎد-
 %٢٤٠و ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل  %٦٠ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺷﻬﺮدار� و �ﺎ ﺟﻬﺎد
ﻛﺸﺎورز� و رﻋﺎ�ﺖ ﺣﺮ�ﻢ راه  ،ﺟﻮ� و...
ﺑﻌﻬﺪه ﺧﺮ�ﺪار ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 /٩٥٠٦٤٣٧٣آ
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