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شهرستان ها

شهرستان های استان در سوگ عالم مجاهد

اخبار
امروزدر مانه و سملقان برگزار می شود؛

مراسم بزرگداشت مرحوم
ت ا . ..رفسنجانی
آی 

مراسمبزرگداشتمرحوم آیتا...رفسنجانی ساعت
 9:30امروز با حضور مردم والیت مدار این شهرستان
در مسجد صاحب الزمان (عج) آشخانه برگزار می
شود.فرماندار مانه و سملقان در جلسه ستاد ارتحال
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی در این شهرستان گفت:
همه ما باید ق��دردان زحمات یار دیرین امام راحل
باشیم.عوض زاده با اشاره به اقدامات و فعالیت های
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی برای خدمت به ایران
افزود :هیچ کدام از فعالیت های آیت ا...رفسنجانی
جناحی نبوده است بلکه فقط برای افتخار ایران
عزیز و نظام اسالمی بوده است که مردم کشورمان با
حضور خود در تشییع جنازه میلیونی از زحمات این
شخص بزرگوار قدردانی کردند.وی خواستار حضور
پرشکوه مردم در مراسم بزرگداشت آیت ا ...هاشمی
رفسنجانی شد.وی اظهار کرد :جای خالی آیت ا...
هاشمی در نظام اسالمی حس خواهد شد.

آغاز ساخت مصالی اهل
سنتحصارچه

نجاهی-ساخت مصالی اه��ل سنت دهستان
حصارچه آغاز شد.واحد خالدی ،رئیس شورای
شهرستان راز و جرگالن با اعالم این خبر گفت:
ساخت مصالی اهل سنت دهستان حصارچه از
هفته گذشته در متراژ  ١٢٠٠متر آغاز شده است
و طی دو سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار ما دهستان حصارچه دارای
10هزار نفر جمعیت است و بیش از یک سال از
برگزاری اولین نماز جمعه در این دهستان می
گذرد.

اجرای طرح بانوی کرامت
در تیتکانلو

میم پ���رور -همزمان ب��ا س��ال��روز وف���ات حضرت
معصومه(س) ،طرح بانوی کرامت به همت کانون
فرهنگی،هنریحضرتعلیاکبر(ع)تیتکانلوبرگزار
شد.به گزارش خبرنگار ما در این طرح 300 ،بانوی
فعال قرآنی و مسجدی شهر تیتکانلو ،برای حضور در
مراسم وفات حضرت معصومه (س) در قالب پیاده
روی ،مسیر کانون حضرت علی اکبر(ع) تیتکانلو به
سمت امامزاده عبدا(...ع) را طی و در پایان پیاده
روی از نمایشگاه عفاف و حجاب که در امامزاده برپا
شده بود ،بازدید کردند.

بزرگداشت یاردیرین انقالب
مراسم بزرگداشت ارتحال آیت ا ...هاشمی رفسنجانی ،عالم مجاهد و یار
دیرین انقالب ،امام (ره) و رهبر معظم انقالب در شهرستان های خراسان
شمالی برگزار شد.
گروه شهرستان ها -گرمه

امام جمعه گرمه در آیین بزرگداشت ارتحال آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
گفت :یار دیرین امام راحل یک شخصیت آزادی خواه و ممتاز در نهضت
انقالب بود که بیش از  60سال از عمر خود را صرف خدمت به مردم و
انقالب کرد.حجتاالسالم تاتاری با بیان این که حضور گسترده مردم در
مراسم وداع با آیت ا ...هاشمی رفسنجانی ،دشمنان را ناامید و زمینگیر
کرد ،افزود :پیام بزرگ این حضور ،وحدت ملی و پیروی از والیت فقیه بود.
وی ابراز کرد :تالش و مبارزه برای تثبیت نظام جمهوری اسالمی ایران ،از
مهمترین فعالیتهای این مرد بزرگ است که برای همیشه به عنوان نقطه
عطفی در تاریخ انقالب ماندگار خواهد بود.وی با تقدیر از حضور حماسی
مردم در مراسم تشییع و تدفین پیکر آیت ا ...هاشمی رفسنجانی گفت :این
حضور پرشور مردم نشانه جایگاه واالی این مرد انقالبی و عشق مردم به
روحانیت است.حجتاالسالم تاتاری همچنین با اشاره به بد اخالقی برخی
افراد خاص و معاندان نظام اسالمی در چند روز اخیر افزود :این افراد همان
کسانی هستند که در روز قدس با بطری آب به صحنه آمدند و وظیفه مردم
در چنین مواقعی تبعیت از رهبری و حفظ وحدت است  .فرماندار گرمه هم
آیت ا ...هاشمی رفسنجانی را از جمله افرادی دانست که وفادار به نظام ماند
و افزود :امروز آیت ا ...هاشمی زنده است چرا که این نهضت و انقالب زنده
است.محمدزاده یکی دیگر از بارزترین خصوصیات آی��ت ا ...هاشمی
رفسنجانی را پیروی از مقام معظم رهبری عنوان و ابراز کرد  :آن مرحوم با
درک درست از وضعیت انقالب و کشور در صحنه حاضر می شد و با تمام
وجود همه چیز خود حتی آبروی خود را در طبق اخالص می گذاشت و این
درسی بود که از امام راحل گرفته بود.
معینی-جاجرم

همزمان با دهه فجر؛

مرکز بهداشتی و درمانی
حسین آباد افتتاح می شود
عوض زاده_ مرکز بهداشتی و درمانی روستای
حسین آباد شیروان دهه فجر امسال به بهره برداری
می رسد.رئیس شبکه بهداشت و درم��ان شیروان
گفت :این مرکز با اعتبار  450میلیون تومان ساخته
ش��ده و از ده��ه فجر امسال به م��ردم ای��ن روستا از
توابع بخش مرکزی شیروان خدمات رسانی خواهد
کرد«.حسین زارع» افزود :مرکز بهداشتی و درمانی
روستای حسین آباد دارای 500متر مربع زیر بناست
که سال گذشته در ایام ا ...دهه فجر کلنگ ساخت
آن به زمین خورد و امسال به بهره برداری می رسد.

شهردار خبر داد:

نابه سامانی پارک سوارهای
حمل و نقل برون شهری
نجفیان -وضعیت توقف وسایل حمل و نقل برون شهری در
پارک سوارهای اسفراین نابه سامان است که بررسی این
مسئله در دستور کار مدیریت شهری است.شهردار اسفراین
با اعالم این مطلب گفت :هر چند اسفراین صاحب پایانه

اخبار

مراسم بزرگداشت ارتحال آیت ا ...هاشمی رفسنجانی در مسجد صاحب
الزمان(عج) جاجرم برگزار شد.امام جمعه جاجرم در این مراسم ،ارتحال
شاگرد امام(ره) و همسنگر رهبر  ،آیت ا ...هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت
و افزود :هر انقالب و حکومتی برای ایجاد خود سه رکن اصلی و مهم دارد که
اولین رکن ایمان و توکل به خداست که انقالب اسالمی بر اس��اس خدا
محوری و ایمان و توکل بنا شده است .حجت االسالم موسوی ،دومین رکن
انقالب و حکومت دینی را والیت محوری معرفی کرد و اظهار داشت :قطعا هر
انقالب و حکومت دینی که از ائمه(ع) و علمای دینی فاصله گرفت به بیراهه
رفت.وی سومین رکن انقالب را نیروهای تابع والیت دانست و ابراز کرد  :هر
امتی چه خود ملت و چه خواص که در مدار والیت حرکت کردند انسان های
تابعی بودند که رمز بقا و پیروزی انقالب در وجودشان بود که یکی از این

مسافربری است اما همه ظرفیت این پایانه به واسطه
جانمایی نامناسب به کار گرفته نمی شود«.مسلم
نوری» با بیان این که طرح مطالعات پایانه مسافربری
اسفراین در دستور کار است ،خاطر نشان کرد :در
این طرح مطالعاتی مسیرهای افزایش کاربری این
پایانه مسافربری مورد بررسی قرار خواهد گرفت
تا بعد از فرآیند مطالعاتی و شناسایی ظرفیت ها
و پتانسیل های موجود به نفع ساماندهی حمل
و نقل برون شهری به کار گرفته ش��ود.وی با بیان

نیروهای تابع حضرت آیت ا ...رفسنجانی بود که رهبر عزیز در معرفی این
شخصیت بزرگوار سنگ تمام گذاشتند .وی افزود :از جمله مهم ترین پیام
های این بزرگمرد توجه به والیت مداری  ،وحدت و همدلی بود که تالش می
کنیم این امور را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم تا به مراتب ارزن��ده ای
برسیم.همچنین مراسم ختم آیت ا ...هاشمی رفسنجانی در مسجد جامع
شهر سنخواست با حضور مسئوالن و امام جمعه سنخواست برگزار شد.
نجفیان-اسفراین

مراسم بزرگداشت ارتحال آیت ا ...هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع
تشخیص مصلحت نظام با حضور مردم ،مسئوالن و متولیان در مسجد اعظم
امام خمینی (ره) برگزار شد.امام جمعه اسفراین در این مراسم با تسلیت
ارتحال جانسوز و جانگذار یار دیرین امام(ره) ،انقالب و رهبری ،گفت :آیت
ا ...هاشمی رفسنجانی جزو یاران صدیق ام��ام(ره) و رهبری بود.حجت
االسالم محمدیان با اشاره به خدمات ارزنده آیت ا ...هاشمی رفسنجانی در
مسندهای گوناگون در طول تاریخ انقالب اسالمی ،افزود :ایشان در پیش از
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی از چهره های اثرگذار در مبارزه با
حکومت ستم شاهی بود و بعد از رحلت بنیان گذار جمهوری اسالمی در
مجلس خبرگان نقش شایسته ای ایفا کرد .وی تصریح کرد :قدرشناسی
مردم از خدمات ارزنده وی ستودنی است.
عوض زاده -شیروان

مراسم بزرگداشت ارتحال آیت ا ...هاشمی رفسنجانی در شیروان با حضور
پرشور و با شکوه مردم و مسئوالن در مسجد جامع این شهر برگزار شد.امام
جمعه شیروان در این آیین از آیت ا ...هاشمی رفسنجانی به عنوان عنصری
بزرگوار و خدمتگزار و فقیهی عالم و برجسته از نوع ربانیون یاد کرد و گفت:
مرگ یکی از حوادثی است که به سراغ همه خواهد آمد و هیچ فردی توانایی
دور زدن قانون مرگ را ندارد .حجت االسالم «حسین کوثری» افزود :درست
است که همه به مرگ مبتال می شوند اما مردن ها متفاوت است و بعضی ها
می میرند و فانی می شوند و هیچ نام و یاد و اثری از خود به جا نمی گذارند
اما عده ای دیگر مرگشان سرآغاز زندگی دیگری است.وی با بیان این که
امام خمینی (ره) زنده و در یادها و خاطره ها ماندگار است ،ابراز کرد  :مردان
بزرگ تاریخ نمی میرند و اف��رادی مانند آیت ا ...مرتضی مطهری ،شهید
بهشتی و آیت ا ...هاشمی رفسنجانی از این دست انسان ها هستند.حجت
االسالم «کوثری» تصریح کرد :نسل جدید باید چهره هایی مانند آیت ا...
هاشمی رفسنجانی را بشناسند.وی افزود :یکی از رموز پیروزی امام راحل
در مقابل رژیم ستمشاهی ،ضمن اینکه خود علمدار این نهضت بود داشتن
اصحاب و یارانی مانند رهبر معظم انقالب و آیت ا ...هاشمی رفسنجانی بود
که سینه سپر کردند و تبعید و شکنجه شدند و ایستادند.وی با اشاره به اینکه
آیت ا ...هاشمی در سال  1337مبارزات خود را علیه رژیم طاغوت آغاز کرد
گفت :وی حداقل  60سال که برابر با حداقل دو دوره کار اداری برای این

این که روستاهای مسیرهای گوناگون برای توقف
وسایل نقلیه عمومی برون شهری نقاط گوناگونی
را برگزیده اند ،افزود :مسافران روستاهای مسیر
ش��رق ب��ه خیابان ام���ام رض����ا(ع) ،مسیر غ��رب به
خیابان ولی عصر(عج) ،مسیر جنوب به خیابان
آزادگان(سربداران) و مسیر شمال به خیابان شهید
اسفراینی و شماری از دیگر روستاها به میدان  9دی
و ابتدای خیابان سید جمال الدین به عنوان توقفگاه
وسایل نقلیه عمومی مسافربر ی مراجعه می کنند.

در جلسه شورای آموزش و پرورش گرمه
عنوان شد:

خیران مدرسه ساز عامل
توسعه

نظام و انقالب کار ک��رد.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اش��اره به
مراسم تشییع پرشکوه پیکر یار دیرین انقالب تصریح کرد :این مراسم وحدت
و انسجام ملی ما را به رخ جهانیان کشید.
رحمانی – راز و جرگالن

مراسم بزرگداشت ارتحال آیت ا ...هاشمی رفسنجانی در راز و جرگالن
برگزار شد .امام جمعه راز و جرگالن در این مراسم با تسلیت درگذشت یار
دیرین انقالب  ،امام (ره)و رهبری  ،تصریح کرد :آیت ا ...هاشمی رفسنجانی
یک شخصیت جامع و همه سونگر بود که در صحنه های سیاسی  ،اقتصادی
 ،اجرایی و فرهنگی در کشور عزیزمان منشاء آثار و خدمات و دارای مسئولیت
ه��ای متعددی ب��ود .حجت االس�لام ن���وروزی اف��زود  :آی��ت ا ...هاشمی
رفسنجانی تا آخرین روزها و لحظات عمر خود در مسیر حمایت از اسالم و
انقالب و رهبری باقی ماند و حتی فعالیت گروه های مختلف سیاسی نیز
وی را از راه دفاع از انقالب و رهبری جدا نکرد.وی اظهار داشت :وی حتی
بعد از فتنه سال  88که عده ای نظام اسالمی را هدف گرفته بودند و درپی
فروپاشی نظام بودند  ،دست از مصالح نظام و منافع رهبری و والیت فقیه بر
نداشت و هرگز در پشت تریبون ها،محافل و مجالس رسمی و روزنامه ها و
رسانه ها رهبری نظام را تضعیف نکرد .مدیر حوزه علمیه خادمیه امانلی هم
در این مراسم با تسلیت درگذشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی گفت  :ایشان
در مسیر هدایت عموم جامعه و پیشرفت انقالب اسالمی خدمات ارزنده ای
داشت.آخوند کمالی افزود  :بی شک تالش مجاهدانه آن بزرگ مرد انقالب
تا ابد بر جراید انقالب اسالمی ماندگار خواهد بود .وی با بیان این که ایشان
در طول تاریخ عالمی برجسته و آشنا به مسائل روز و منحصر به فرد بود ،ابراز
کرد  :امثال آیت ا ...هاشمی رفسنجانی شاید دیگر متولد نشوند و یا به ندرت
باشند و همه اقوام و قومیت ها  ،اهل تسنن و تشیع برای ایشان یکسان بودند
و محبت ایشان در قلب همه وجود داشت .
میم پرور -تیتکانلو

همزمان با سایر شهرهای استان ،مراسم بزرگداشت ارتحال یار دیرین امام و
رهبری در تیتکانلو نیز برگزار شد.امام جمعه تیتکانلو در این مراسم با تسلیت
درگذشت آیت ا ...هاشمی رفسنجانی گفت :ایران اسالمی داغدار از دست
دادن یکی از چهره های ارزشمند انقالب اسالمی است.حجت االسالم «
نادعلیزاده» افزود :آیت ا ...هاشمی یکی از منادیان وحدت و یکپارچگی بود
که در کنار رهبر انقالب اسالمی در طول انقالب نقش مهمی ایفا کرد.وی با
اشاره به خدمات ارزشمند مرحوم آیت ا ...هاشمی رفسنجانی خاطرنشان
کرد :ایشان خدمات تاثیرگذاری در دوران انقالب ،بعد از انقالب و دوران
دفاع مقدس از خود به جای گذاشته است.به گزارش خبرنگار ما در این
مراسم ،فرماندار فاروج نیز حضور داشت و همچنین این مراسم با همکاری
دفتر امام جمعه تیتکانلو ،جمعی از مسئوالن و اعضای شورا اسالمی شهر و
با حضور مردم والیتمدار بخش خبوشان برگزار شد.

امروز اگر شاهد توسعه در عرصه های علمی هستیم
بخشی از آن به برکت وجود خیران مدرسه ساز است.
فرماندار گرمه در جلسه شورای آموزش و پرورش
گرمه  ،اج��رای پ��روژه مدرسه دوکالسه شهید کاوه
شهر ایور و پروژه سه کالسه روستای دشت به همت
خیران را از جمله طرح هایی عنوان کرد که طی یک
ماه گذشته روند آن در شهرستان آغاز شده است.
محمدزاده به وضعیت کانون پرورش فکری و فنی
و حرفه ای شهرستان اشاره و ابراز کرد :با پیگیری
صورت گرفته به زودی مشکالت اعتباری و سخت
اف��زاری آن برطرف می ش��ود.وی با تسلیت رحلت
جانگداز آیت ا ...هاشمی رفسنجانی رئیس فقید
مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیان ویژگی ها و
خصوصیات ایشان پرداخت و با اشاره به مجاهدت ها
و فداکاری های این مرحوم در قبل و بعد از انقالب
گفت :این عالم بزرگوار ،یار صدیق و قدیمی انقالب،
امام (ره) و رهبری بود که بیش از  6دهه از عمر خود
را در راه انقالب صرف کرد.باقری مدیر آموزش
و پ��رورش گرمه هم با اش��اره به پیگیری پ��روژه های
مورد نیاز آموزش و پرورش  ،یکی از پروژه های مهم
را احداث نمازخانه در مدارس محروم از نماز خانه
در این شهرستان دانست و اظهارداشت :احداث
نمازخانه در مدارس موجب تقویت روحیه دینی و
باورهایمذهبیوارتقایانگیزهکاروتالشمیشود.

نشست هم اندیشی حلقه
صالحینفرهنگیان

میم پ��رور -نشست هم اندیشی حلقه صالحین
فرهنگیان در ف��اروج ب��رگ��زار شد.مدیر آم��وزش و
پرورش فاروج در این نشست بر برنامه ریزی مناسب
برای گرامیداشت ایام ا ...دهه فجر در مدارس تاکید
کرد و گفت :دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران از ظلم
و ستم شاهنشاهی بوده و ضروری است در خصوص
گرامیداشت این ایام ،برنامه ریزی مناسبی انجام
شود  «.مجید معتمدی گزکوه» افزود :تشکیل بسیج
یک حرکت خردمندانه مردم برای دفاع از انقالب
اسالمی است.وی اظهار داشت :فرهنگ بسیجی،
فرهنگ استقالل و آزادگ��ی اس��ت که حراست از
انقالب اسالمی ،حفاظت از دستاوردهای انقالب و
پشتیبانی از والیت فقیه از مهم ترین وظایف آن است.
وی پیشگیری ازآسیب های اجتماعی و توجه والدین
به رفتار فرزندان را بسیار مهم دانست و به جایگاه
قابل توجه ارتباط دان��ش آم��وزان از طریق فضای
مجازی به ویژه در بین نسل جوان نیز اشاره کرد.

بازدید دانش آموزان فاروجی
از موزه مردم شناسی

دان��ش آم��وزان فاروجی از م��وزه م��ردم شناسی این
شهرستانبازدیدکردند.رئیسادارهمیراثفرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری فاروج با بیان این مطلب
گفت :طبق برنامه ریزی صورت گرفته در خصوص
بازدید اقشار مختلف  ،دان��ش آم��وزان فاروجی از
موزه این شهرستان بازدید کردند«.مجید سعیدیان»
افزود :مطالعات و مرمت حمام تاریخی شهرستان
از سال  86آغاز شده و در سال  90به عنوان موزه
تاریخی شهر به بهره برداری رسید و این بنا به دلیل
ویژگی های شاخص فرهنگی و تاریخی در سال
 87در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻴﺎر� ﺷﻬﺮدار� ﻫﺎ� ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ� در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره  ٩٤٫٠٧٫٢٧ - ٦ﻫﻴﺄت ﻣﺪ�ﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش ١١
ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ از اراﺿ� ا�ﻦ ﺳﺎزﻣﺎن واﻗﻊ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ� ،ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﻪ ،از
ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﻋﻤﻮﻣ� اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ؛ ﻟﺬا از �ﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد
ﺟﻬﺖ اﺧﺬ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ا�ﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.

ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات :ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� ﻣﻮرﺧﻪ ،٩٥٫١١٫٠٣

دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ آدرس :خ ﺷﻤﺎﻟ� ،ﺑﺠﻨﻮرد ،ﺑﻠﻮار اﺳﺘﻘﻼل ،اﺳﺘﻘﻼل  ،٨ﭘﻼ�  ٣٤ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات :ﻣﻮرﺧﻪ  ٩٥٫١١٫٠٤در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ :وار�ﺰ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره

 ٠٢٠٠٢٦٦٨٧٦٠٠٥ﺑﻨﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﻴﺎر� ﺷﻬﺮدار� ﻫﺎ ﻧﺰد ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ا�ﺮان.

�ﻠﻴﻪ ﻫﺰ�ﻨﻪ ﻫﺎ� ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن در رد و �ﺎ ﻗﺒﻮل �� و �ﺎ ﺗﻤﺎﻣ�
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎ�ﺮ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﺰ�ﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه ﻣﻨﺪرج ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ٠٥٨-٣٢٢٦٢٦١٠ :داﺧﻠ�  ٥و ٦

 /٩٥٣٠٨٤٣٩و

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰاﯾﺪه

ﻗﻴﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ )ﺑﻪ رﯾﺎل(

ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ

ﻫﺮ �� از ﻗﻄﻌﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎره  ١٢و ٢٢

٢٩٧٫٦٠٠٫٠٠٠

ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٢٤٨ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

ﻫﺮ �� از ﻗﻄﻌﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎره  ١٣اﻟ� ٢١

٢٦٢٫٥٠٠٫٠٠٠

ﻣﺴﺎﺣﺖ  ٢٥٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ

 /١٥٦٢٤م اﻟﻒ

ﺟﻮاد زارﻋﯽ  -ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن

 /٩٥٣٠٦٦٢٩و

