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رزمایش عربستان در آب های
خلیج فارس یک راهپیمایی ساده بود

...

گزارش خبری

عارف :مردم به کسانی که بخواهند اصالح طلبان را حذف کنند در انتخابات پاسخ می دهند

از دلیل ورود «ابوعایشه» به کشور تا هالکتش در خانه محل استقرار

حاضرم برای حفظ انسجام و یکپارچگی جریان اصالح طلب هزینه بدهم

جزئیاتی از ماجرای ورود و هالکت یک فرمانده
ارشد داعش در کرمانشاه

هدیه ظریف ،عراقچی و فریدون
به وندی شرمن و کری چه بود؟

خبرگزاری تسنیم در گزارشی اطالعات جدیدی از ماجرای انهدام یک تیم تروریستی نزدیک به داعش
و کشتن یکی از فرماندهان داعشی را منتشر کرد .در این عملیات که اواخر مرداد ماه سال جاری توسط
نیروهای امنیتی  -نظامی کشورمان در کرمانشاه ایران انجام شد ،یکی از خطرناکترین تیمهای تروریستی
وابستهبهداعشمنهدممیشود.بنابراینگزارش 2تیمتروریستیدراوایلسالجاریواردکشورمیشوند
تا فرمانده جدید داعش را در خاک ایران استقرار داده و زمینه را برای اقدامات بعدی فراهم کنند؛ کسی که
به احتمال بسیار زیاد "ابوعایشه" یکی از معاونین عملیات گروهک تروریستی داعش ،نام داشت.

اداره فدرال اسناد رسمی دولت آمریکا براساس برخی
اسناد منتشر شده مدعی شد :مذاکرهکنندگان هستهای
ایران در سال  2015یک هدیه به وزیر خارجه آمریکا و 2
هدیه به معاونش خانم وندی شرمن دادهاند.
به گزارش فارس ،این مطلب پس از آن خبری شد که اداره
ف��درال اسناد رسمی دولت آمریکا فهرستی از هدایای
اخذ شده توسط مقامات دولتی این کشور از طرفهای
خارجی در سال  2015را منتشر کرد .آن طور که در این
فهرست آمده ،در این سال 3 ،هدیه از سوی  3مقام ایرانی
برای «جان کری» وزیر خارجه و «وندی شرمن» معاون وقت
سیاسی وزارت خارجه آمریکا ارسال شده است .در لیست
منتشره ادعا شده که «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه
ایران یک جلد کتاب حاوی تصویر آثار استاد فرشچیان
به ارزش  400دالر به همتای آمریکایی خود هدیه داده
است.
همچنین براساس این اسناد ادعایی «عباس عراقچی»
معاون حقوقی ظریف هم فرشی به ارزش هزار و 150
دالر به خانم شرمن ،همرده آمریکایی خود هدیه کرده
است .این گزارش ادعا کرده که «حسین فریدون» برادر
رئیسجمهور که در مذاکرات هستهای حضور داشت نیز
فرش دیگری به ارزش هزار و  100دالر به وندی شرمن
هدیه کرده است.

▪ ▪«ابوعایشه» که بود؟

ابوعایشه یکی از فرماندهان اصلی و بنا بر برخی اطالعات ،معاون عملیات گروهک تکفیری – تروریستی
داعش بوده که پس از ناکامی تیمهای تروریستی اعزامی به ایران مخصوصا تیمهایی که وزارت اطالعات
ایران در تیر ماه خبر انهدام آنها را منتشر کرد ،داعش تصمیم میگیرد او را به ایران اعزام کند تا در سطح
باالتریانجامعملیاتتروریستیدرکشورمانراپیگیریکند.درجریانعملیاتبزرگیکهوزارتاطالعات
پیشتر انجام داده بود ،چند تیم تروریستی با مقدار قابل توجهی تجهیزات ساخت بمب کشف شدند که این
تیمها قصد داشتند در  50نقطه از تهران ،عملیات بمبگذاری و انتحاری انجام دهند .بنا بر این با ناکامی
طرحهای عملیاتی پیشین تکفیریها در ایران ،داعش تصمیم گرفت ه بود که کاری بزرگ انجام داده و قبل از
هر چیز ساز و کار مدیریتی خود را سامان بخشیده و سپس وارد فاز انجام عملیات تروریستی در ایران شود.
▪ ▪ آغاز عملیات

چند ماه بعد ،فاز اول عملیات برای وارد شدن فرمانده جدید تکفیریها در ایران آغاز و وی به همراه  2تیم
ق مرزهای غربی ،وارد کشور میشود و ظاهر ًا همه چیز به خوبی برای
تروریستی به صورت جداگانه از طری 
این دو تیم پیش میرود .اما در جریان فرآیند ورود یکی از تیمهای تروریستی که ابوعایشه در آن تیم حضور
نداشته ،نیروهای قرارگاه نجف سپاه کرمانشاه با آن تیم درگیر شده و تمام اعضای تیم را در نقطه صفر مرزی
به هالکت میرسانند .اما در سوی دیگر ،ابوعایشه به همراه یک تیم دیگر و از نقطهای دیگر وارد کشور شده
و بدون هیچ مشکلی در یک شهر مرزی در استان کرمانشاه ،استقرار اولیه پیدا کرده و مخفی میشوند.
پس از استقرار اولیه ابوعایشه و نیروهایش در یکی از شهرهای مرزی در استان کرمانشاه ،آنها پی میبرند
که احتماال محل استقرارشان لو رفته و خانه تحت نظر نیروهای امنیتی است و اندکی بعد با مسجل شدن
موضوع ،همه چیز برایشان قطعی میشود که لو رفتهاند.

▪ ▪وزارت خارجه آمریکا :نمیدانیم که بعد از انقالب
اسالمی باز هم از ایرانیها هدیه گرفتهایم یا نه؟

در همین حال به گزارش فارس در نشست خبری «مارک
تونر» معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ،خبرنگار
آسوشیتدپرس در خصوص هدیه گرفتن «جان کری» و
«وندی شرمن» از مذاکرهکنندگان هستهای ایران سوالی
پرسید و گفت که آیا پس از انقالب ،باز هم چنین هدایایی از
ایرانیها گرفته شده است؟ تونر در پاسخ به این سوال گفت:
«من اطالعی ندارم ،باید بررسی کنم».

▪ ▪وقتی منفجر کردن جلیقه انفجاری هم فایده ای ندارد

آنها تصمیم به فرار میگیرند ولی خانهشان محاصره شده بود و به ناچار با توجه به اینکه سالح و مهمات قابل
توجهی با خود همراه داشتند ،تصمیم به ایجاد درگیری میگیرند تا شاید بتوانند با این کار ،راه فراری برای
خود از مهلکه درست کنند .حتی یکی از اعضای تیم تروریستی با جلیقه انفجاری ،خود را منفجر میکند.
اما در جریان این درگیری تمام اعضای تیم تروریستی کشته شده و یکی از تک تیراندازان نیز موفق میشود
با شلیک گلوله فردی که احتماال همان ابوعایشه یکی از معاونین عملیات گروهک تروریستی داعش بوده
را به هالکت برساند.

▪ ▪ظریف :آثار فرشچیان را به کسی که برایمان الف قدرت
میزد هدیه دادم

▪ ▪ماجرای ورود ابوعایشه و همراهانش به ایران چه بود؟

درب��اره این خبر هنوز اعضای تیم هسته ای کشورمان
اظهارنظر نکرده اند اما سال گذشته در مراسم رونمایی
از تازهترین آثار محمود فرشچیان در کاخ موزه سعدآباد
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرده
بود« :به کسی که برای ما الف قدرت میزد کتاب استاد
فرشچیان را هدیه دادم و به او گفتم این کتاب را ببین تا
بفهمی با مردمی که چنین هنرمندی تربیت میکنند جز با
زبان احترام نمیتوان صحبت کرد».

ماجرای ورود این تیم تروریستی به داخل کشور (برخالف انهدام تیم دوم در نقطه صفر مرزی) از این قرار بود
که پس از حرکت ابوعایشه و تیم همراهش از داخل خاک عراق به سوی ایران ،با توجه به اشراف اطالعاتی
سنگینقرارگاهنجفاشرفنیرویزمینیسپاهبرتحرکاتاینگروه،اعضایتیمهاشناساییشدهوازهمان
لحظات اولیه حرکت تحت رصد دقیق قرار میگیرند .این تروریستها از ابتدا و حتی در مسیر حرکت نیز
تحت رصد دقیق بودند و پس از رسیدن به مرز ،برای اینکه نیروهای اطالعاتی بتوانند از اهداف ،امکانات،
مرتبطین و ...این تیمهای تروریستی مطلع شده و حتی اعضای آن را زنده دستگیر کنند ،موانع سر راه
تروریستها در مرز برداشته میشود تا راحتتر وارد خاک ایران شوند.

 /٩٥٢٢١٨٠٧م
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رئیسشورایعالیسیاستگذاریاصالحطلبانبابیاناینکه
اصالحطلبانهمیشهخودشانراجزئیتاثیرگذارازحاکمیت
میدانند تاکید کرد :اگر عدهای تالش میکنند اصالح طلبان
راازحاکمیتبیرونکنندنهزورشانمیرسدونهبهصالحنظام
است و مردم قطع ًاپاسخ آنها را پای صندوقهای رأی میدهند.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا عارف در دیدارهای جداگانه با
نمایندگانانجمنهایاسالمیدانشجویاندانشگاههایتهران
و شورای مرکزی مجمع فرهنگیان ایران اسالمی همچنین با
تاکید براینکه شخص ًا حاضرم برای حفظ انسجام و یکپارچگی
جریان اصالحطلب هزینه بدهم ،در واکنش به گالیه فعاالن
دانشجویی از حاکمیت فضای امنیتی در دانشگاهها ،گفت:
متاسفانهدامنهبرخوردهایامنیتیبهخارجازدانشگاهرسیده
است و با تهدید و پرونده سازی میخواهند جریان اصالحات را
منفعل کنند .عارف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به
تالش امام حسین(ع) برای برپایی حکومتی مبتنی بر اخالق

 ،تصریح کرد :جامعه امروز ما باید پیرو مکتب امام حسین(ع)
باشددرمکتبامامحسین(ع)دروغ،تزویر،ریاواتهامزنیجایی
ندارد.متاسفانهباجامعهاخالقیمدنظراباعبدا...فاصلهداریم
وبهراحتیوبرایحذفرقیببهانواعواقسامدروغهاواتهامات
ناروامتوسلمیشویم.عارفدربخشدیگریازسخنانشتاکید
کرد :از ائتالفی که در انتخابات مجلس صورت گرفت پشیمان
نیستیم،امامطمئن ًادرانتخاباتهایآیندهنبایددرفرایندائتالف
از هویت اصالح طلبی عبور کرد و باید با حفظ هویت و با ساز و
کارهای شفاف و روشن وارد پروسه ائتالف شد تا هر گروه بهتر
بتواندمسئولیتخودراانجامدهد.رئیسشورایعالیسیاست
گذاریاصالحطلبانبااشارهبهمشکالتیکهدولتباآنروبهرو
است،تصریحکرد:فراکسیونامیدتالشداردبهدولتدرانجام
تعهداتی که به مردم داده است کمک کند اما هیچگاه وظیفه
نظارتیخودرافراموشنخواهدکردوبههیچیکازوزرایمحترم
چکسفیدامضانمیدهد.

▪ ▪محکومیت قتل عام مردم مظلوم یمن

عارف در بخش دیگری از سخنرانی خود با محکومیت قتل
عام م��ردم مظلوم یمن توسط دول��ت عربستان سعودی از
عملکرد مجامع بین المللی در برخوردهای دوگانه با فجایع
انسانی انتقاد کرد و خواستار تسریع در ارسال کمکهای
بشردوستانه به مردم یمن شد.

بشار اسد :فرانسه و عربستان گفتند با ایران قطع رابطه کن تا کمکت کنیم
رئیس البی عربستان در آمریکا :ریاض و تل آویو در مقابله با ایران ،اتحاد مشترک تشکیل دهند

رئ��ی��س جمهور س��وری��ه در گفت و گ��و ب��ا روزن���ام���ه روس��ی
ﮐﺎﻣﺴﺎﻣﻮﻟﺴﮑﺎﯾﺎ ﭘﺮاودا گفت :پس از بروز بحران در سوریه،
عربستان با پیشنهاد ارائه کمک و فرانسه با وارد کردن فشار
خواهان قطع روابط دمشق و تهران شدند تا در حل مشکالت
سوریه همکاری کنند .به گزارش ایرنا بشار اسد تصریح کرد:
عربستانسعودیبهمنپیشنهادکردکهدرازایدریافتکمک،
روابط سوریه با ایران را قطع کنم .وی افزود :آن زمان مهم ترین
مسالهجهانیپروندههسته ای ایران بود و سعودی ها از دمشق
خواستند،تهرانرابرایانصرافازمنافعخودمتقاعدکند.وی
گفت:پسازاینمرحلهنیزفرانسهوعربستانباارائهپیشنهادی
ساده ،صریح و مستقیم از سوریه خواستند بدون ارائه هر گونه
توضیحی از ایران فاصله بگیرد تا به دمشق برای حل مشکالت
کمک کنند .رئیس جمهور سوریه همچنین تاکید کرد :اکنون
تهران،مسکووحزبا...متحدانهمیشگیدمشقهستندکه
حضوریقانونیدرسوریهدارندوبهمادرمبارزهعلیهتروریست
هاکمکمیکنند،ولیکشورهایدیگرینیزباهدفحمایتاز
تروریستهامداخلهمیکنند.
▪ ▪رئیس البی عربستان در آمریکا :ریاض و تل آوی��و در
مقابله با ایران ،اتحاد مشترک تشکیل دهند

در همین حال رئیس کمیسیون امور روابط عمومی عربستان
و آمریکا ،م��ع��روف ب��ه الب��ی عربستان س��ع��ودی در آمریکا
(ساپراک) ،در اظهاراتی از رژیم صهیونیستی خواست که با
عربستان «اتحاد مشترک» علیه ایران تشکیل دهد .سلمان
االنصاری این مطلب را در پایگاه خبری کنگره آمریکا (هیل)
منتشر کرد .به گزارش ایلنا ،وی در مطلب خود نوشت که

اتحاد بین عربستان و اسرائیل میتواند به نفع «خاورمیانه
بزرگ» و همچنین «منافع مشترک دو طرف در همکاریهای
اقتصادی» باشد .این نخستین بار است که یک چهره نزدیک
به آل سعود از همکاری های اقتصادی اسرائیل و عربستان
سخن می گوید .سلمان االنصاری در بخشهایی از اظهارنظر
خود مدعی شده است که عربستان و اسرائیل هرگز هیچ
روی��اروی��ی نداشتند و این میتواند د ره��ا را بر روی روابط
استراتژیک دو جانبه باز کند .رئیس البی «ساپراک» تصریح
کرد :اسرائیل ممکن است بتواند در برنامههای آینده ولیعهد
عربستان محمد بن سلمان همکاری کند .االنصاری با پیش
بینی برخی حساسیت ها از روابط بین اسرائیل و عربستان
گفت :این اعتماد برای مردم عربستان باید ایجاد شود و
این موضوع در شرایطی که هر دو طرف با تهدید گروههای
اف��راط��ی که به ط��ور مستقیم توسط نظام ای��ران حمایت

میشوند مواجهاند راحتتر خواهد بود.
▪ ▪اظهارات ضد ایرانی عادلالجبیر در نشست خبری با
وزیر خارجه ترکیه

همزمان به گ��زارش خبرآنالین ،ع��ادل الجبیر وزیرخارجه
عربستان س��ع��ودی در نشست خ��ب��ری مشترک ب��ا مولود
چاووشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در ریاض ضمن حمله به ایران
ومتهمکردنجمهوریاسالمیبهدخالتدرکشورهایعربی،
بدوناشارهبهحمایتهایعربستانازتروریستهادرسوریه،
یمن،عراقومرزهایایران،مدعیشد«:ایرانبایدحمایتهایش
ازتروریسمراپایاندادهواصلحسنهمجواریرارعایتکند»!
چاووشاوغلونیزضمنمتهمکردنایرانوروسیهبهدخالتدر
امورکشورهایمنطقه،خواستارآنچهآنرا«نقشمثبتدرحل
بحرانها»نامیدازسویایرانوروسیهشد.

 /٩٥٢١٤٨٩٥ت

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه واﮔﺬارى ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى از ﻏﺮف ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮى و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﻮارﻫﺎ

ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ:
.١واﮔﺬار� ٤ﺑﺎب ﻏﺮﻓﻪ ﻓﺮوش ﺗﻨﻘﻼت و ﻣﻮاد ﻏﺬا��،اﻏﺬ�ﻪ  ،آﺑﻤﻴﻮه و ﺑﺴﺘﻨ� و ﭼﺎ� و آﺑﺠﻮش)ا�ﺴﺘﮕﺎه ﺣﺎﻓﻆ(
.٢واﮔﺬار� ٥ﺑﺎب ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﺎ �ﺎرﺑﺮ� ﺗﻨﻘﻼت�،ﺎﻓ� ﺷﺎپ،آﺑﻤﻴﻮه و ﺑﺴﺘﻨ� ،ﺳﻮﻏﺎت و ﺑﺪﻟﻴﺠﺎت )ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻣﺮ�ﺰ�(
.٣واﮔﺬار� ﻣﺠﺘﻤﻊ رﻓﺎﻫ� راﻧﻨﺪﮔﺎن"ﺣﻤﺎم ،ﺧﻮاﺑﮕﺎه و ﻏﺮﻓﻪ ﻓﺮوش ﺗﻨﻘﻼت و ﭼﺎ� و ﻣﺎ�ﺤﺘﺎج راﻧﻨﺪﮔﺎن")ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻣﺮ�ﺰ�(
.٤واﮔﺬار�  ١٠ﺑﺎب از ﻏﺮف ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑ� ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ �ﺎرﺑﺮ� ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ وﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� )ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻣﺮ�ﺰ�(
.٥ﻏﺮﻓﻪ اﻏﺬ�ﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻫ� )ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻣﺮ�ﺰ�(
.٦ﻏﺮﻓﻪ اﻏﺬ�ﻪ ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ راه اﺑﺮ�ﺸﻢ)اﺑﺘﺪا� ﺟﺎده ﺳﺮﺧﺲ(
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت:ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﮔﺮاﻣ� ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ و در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ اداره ﺑﺎزرﮔﺎﻧ� و اﻣﻮر ﻗﺮارداد ﻫﺎ� ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ� :ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﻴﺪ �ﻼﻧﺘﺮ� ،ﻣﻴﺪان اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ�،ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻫﺎ� ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮ� ﻣﺸﻬﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ادار� ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ٠٥١-٣٨٥٩٢٠٨٨:
ﻧﺸﺎﻧ� ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�www.ets.mashhad.ir :

ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮى ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٢١٧٦٥آ

ﻣﺰاﯾﺪه اﺟﺎره ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎى ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ و ﺑﻴﻠﺒﻮرد ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد )ﻧﻮﺑﺖ اول(

ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ� ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗ� �ﻨﺎر د�ﻮار ،اﺳﺘﻨﺪ ﭘﺮﺗﺎل و ﺑﻴﻠﺒﻮرد در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد را ﺑﻪ
ﺷﺮح ذ�ﻞ از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ �ﺎ �ﺎﻧﻮﻧﻬﺎ� ﻣﺘﻘﺎﺿ� دارا� ﻣﺠﻮز �ﺎﻧﻮن آﮔﻬ� و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت از اداره �ﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ
و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣ� در ﻗﺎﻟﺐ اﺟﺎره واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﻟﺬا از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻋﻮت ﻣ� ﮔﺮدد ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ واﺣﺪ اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎن واﻗﻊ در ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد ﻣﺮاﺟﻌﻪ
و اﺳﻨﺎد را در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ردﯾﻒ
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

ﻧﻮع ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ
ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ� ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗ� �ﻨﺎر د�ﻮار
اﺳﺘﻨﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗ� ﭘﺮﺗﺎل
ﭼﻬﺎرراه  ١٧ﺷﻬﺮ�ﻮر )ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ�(
ﭼﻬﺎرراه  ١٧ﺷﻬﺮ�ﻮر )ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ�(
ﭼﻬﺎرراه ﺻﻴﺎد ﺷﻴﺮاز� )ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ�(
ﭼﻬﺎرراه ﺑﺎﺳ�ﻮل )ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ�(
ﻣﻴﺪان ﺷﻬﻴﺪ )ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗ�(
ﭼﻬﺎرراه  ١٥ﺧﺮداد )ﻗﻴﺎم( )ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ�(
ﭼﻬﺎرراه ﭘﺎر� ﺷﻬﺮ )ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ�(
ﻣﻴﺪان ﻓﺮدوﺳ� )ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑ�(

اﺑﻌﺎد
٣*٧
٣*٨
٣*٨
٣*٨
٣*٨
٣*٨
٣٫٣*٨
٣*٨

ﺗﻌﺪاد
٨٢
٥١
١
١
١
١
١
١
١
١

ﻗﻴﻤﺖ ﮐﻞ )رﯾﺎل( ﯾﮑﺴﺎل
٨٣٤٫٠٠٠٫٠٠٠
١٫٦٩٠٫٨٠٠٫٠٠٠
٢٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٣٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده )رﯾﺎل(
٤١٫٧٠٠٫٠٠٠
٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠
١٣٫٠٠٠٫٠٠٠
١٣٫٠٠٠٫٠٠٠
١٠٫٥٠٠٫٠٠٠
١٤٫٥٠٠٫٠٠٠
١٨٫٠٠٠٫٠٠٠
١١٫٥٠٠٫٠٠٠
١١٫٥٠٠٫٠٠٠
١١٫٥٠٠٫٠٠٠

ﻣﻬﻠﺖ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :از ﺗﺎر�ﺦ درج آﮔﻬ� ﻧﻮﺑﺖ اول ﺗﺎ ده روز �ﺎر� ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﻧﻮﺑﺖ دوم در روزﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎن ﺑﻪ آدرس ﺑﻠﻮار دوﻟﺖ ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :واﺣﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدار� ﻣﺮ�ﺰ� ﺑﺠﻨﻮرد
ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد و ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب :ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮ�ﺪ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻣﺰا�ﺪه  ٢٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل وار�ﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره  ١٠٠١٧٨٦٧٥٤ﺑﺎﻧ�
ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮدار� ﺑﺠﻨﻮرد
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ واﺣﺪ اﻣﻮر ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و �ﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ٠٥٨ -٣٢٢٢٢١١٤ -٣٢٢٢٢١١٠
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

ﮐﻴﻮان دژﻫﻮت -ﺷﻬﺮدار ﺑﺠﻨﻮرد

 /٩٥٢٢٠٦١٨و

 /٩٥٢٢١٨٠٦م
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