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در اولین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، سخنان بنیانگذار 
انقالب تیتر اول روزنامه جمهوری اســالمی شد: »انقالب مان 
را بــه همه جهان صادر می کنیم«. این روزنامه ســخنان امام 
خمینی را »ترسیم خطوط استراتژیک سیاست خارجی ایران« 
دانسته بود. از سخنان برگزیده رهبر انقالب در آن زمان، این دو 
جمله در صفحه اول این روزنامه نقش بست: ایران باید تا قطع 
تمام وابستگی های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی خود از 
آمریکا، به مبارزات قاطع خود علیه این جهانخوار بی رحم ادامه 

دهد. من بارها گفته ام و هم اکنون هشدار می دهم اگر شرق ستم کشیده و آفریقا به خودشان متکی نباشند، تا ابد گرفتارند. 
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چهرهها

چارلز داروین؛ بنیانگذار نظریه تکامل
چارلــز رابرت دارویــن )۱۲ فوریه ۱۸۰۹انگلســتان - ۱۹ آوریل ۱۸۸۲انگلســتان( 
زیست شناس و زمین شناس انگلیسی بود. چارلز داروین بیشتر به عنوان فعالیت هایش 

در زمینه ی طبیعت گرایی )ناتورالیسم( و ارائه نظریه تکامل شناخته شده است.
از آثار او می توان خاســتگاه گونه ها یا »منشــأ انواع« )۱۸۵۹( و تبار انسان، و انتخاب 
طبیعی در ارتباط با جنسیت )۱۸۷۱( را نام برد. او از اعضای انجمن سلطنتی بریتانیا 
بود. از کتاب او با نام کامل »خاستگاه گونه ها به وسیله انتخاب طبیعی« به عنوان یکی 
از مهم ترین کتاب های دنیا یاد می شود. نظریه تکامل چارلز داروین به این شکل است 
که موجودات و گونه ها از طریق فرآیندی با عنوان »انتخاب طبیعی« به بقای خود ادامه 
می دهند. گونه هایی که به بهترین نحو رشــد کرده و خود را با محیط پیرامون تطابق 
می دهند شانس بقای بیشــتری دارند. در دیگر سو، گونه هایی که خود را با محیط و 
ساختار طبیعی مطابقت ندهند از شانس کمتری برای بقا برخورداند و منقرض خواهند 
شــد. چارلز داروین پس از مطالعه بر روی پرندگان، گیاهان و فســیل ها دریافت که شباهت هایی بین گونه های خاص در 
یک مکان مشخص وجود دارد. وی اعتقاد پیدا کرد که گونه های متفاوت و متعدد امروزی حاصل تکامل اجداد و گونه های 

مشترک هستند. نظریه تکامل داروین و فرآیند انتخاب طبیعی بعدها با عنوان مکتب داروینیسم شناخته شد.

ایمانوئل کانت؛ فیلسوف آلمانی
ایمانوئل کانت )زاده ۲۲ آوریل ۱۷۲۴ - درگذشــته ۱۲ فوریه ۱۸۰۴( چهره محوری 
در فلسفه جدید است. وی تجربه گرایی و عقل گرایی ابتدایی مدرن را در هم آمیخت، 
و تا به امروز تأثیر مهم وی در مابعدالطبیعه، معرفت شناســی، اخالق، فلسفه سیاسی، 
زیبایی شناســی و دیگر حوزه ها ادامه دارد. ایده بنیادین »فلسفه نقدی« کانت به ویژه 
در نقدهای ســه گانه وی »نقد عقل محــض«، »نقد عقل عملی«، و »نقد قوه حکم«، 
»خودآیینی انسان« است. وی استدالل می کند که درک انسان، منشأ قوانین عمومی 
طبیعت اســت که تشکیل دهنده همه تجربه ماســت؛ و عقل انسان است که قانون 
اخالقی را به ما می دهد که این قانون، مبنای ما برای باور به خدا، آزادی، و جاودانگی 
است؛ بنابراین شناخت علمی، اخالق و باور دینی متقاباًل سازگار و مورد اطمینانند زیرا 
همه آن ها متکی به بنیان یکســان »خودآیینی« انسانند، که به عالوه، انسان براساس 
جهان نگری غایت شناسانه حکم تأملی، غایت نهایی طبیعت است. او هم چنین یکی از 
فیلسوفان کلیدی روشنگری است و فلسفه وی از اندیشه های مسلط بر نیمه نخست سده نوزدهم است. همه آثار منتشره 
وی قبل از ۳۰ سالگی، در باب علوم طبیعی بودند؛ درباره موضوعهایی در فیزیک الیبنیتسی، اخترشناسی، زمین شناسی، 
شــیمی. وی بنیانگذار رشــته »جغرافیای طبیعی« )امروزه »علوم زمین«( شناخته می شود. کارهای وی در این زمینه به 
»تاریخ طبیعی عمومی و نظریه آسمان ها« منتهی شد. در این مقاله وی برای نخستین بار فرضیه سحابیها را درباره منشأ 
منظومه شمسی مطرح کرد؛ ولی ناتوانی مالی برای انتشارش، سبب پنهان ماندن آن شد و عماًل برای سال ها ناشناخته ماند 
تا اینکه الپالس اساسا همان فرضیه را با تفصیل ریاضی بیشتری مطرح کرد. وی همچنین در سال ۱۷۵۵ درگیر تأمالت 
نقادانه فلســفی درباره بنیادهای شناخت و اصول اولیه مابعدالطبیعه ولفی در رساله ای التینی شد: شرحی جدید درباره 
اصول اولیه شــناخت مابعدالطبیعی. اولین بیان درباره برخی از اندیشه های خاص کانت پیرامون موضوعهایی مثل علیت 
و تعامل ذهن-بدن و اســتدالل های مابعدالطبیعه ســنتی برای وجود خدا، رد این رساله یافت می شود. مخاطبان فلسفی 
گسترده تر در ۱۷۶۲ جذب آثار کانت شدند؛ هنگامی که مقاله وی با عنوان »در باب تمایز اصول الهیات طبیعی و اخالق«، 
جایزه دوم را در یک مســابقه برد و به همراه مقاله برنده در ۱۷۶۴ منتشــر شد و تمجیدهای درخور توجهی را از موزس 
مندلســزون که جایزه اول را برده بود، دریافت کرد. کانت در سال های پایانی عمر به اندیشه های زرتشت )پیامبر ایرانی( 

عالقه مند شد. او نام زرتشت را در عنوان های دو اثر خود در ۱۸۰۲ آورده است.

با این خوراکی ها اشتهای خود را کنترل کنید

کنترل کردن اشــتها به خصوص وقتی رژیم دارید کار ساده ای نیست. اما 
به نظر می رسد با مصرف برخی خوراکی ها می توان اشتها را کنترل کرد.

کنترل اشــتها یکی از مهمترین بخش های هر نوع رژیم غذایی اســت چرا 
که وقتی نرخ کالــری ورودی به بدن کاهش پیدا می کند، احتمال افزایش 

اشتهای فرد نیز وجود خواهد داشت.
یکی از خوراکی های مناســب برای کنترل اشتها سیب است. مصرف روزانه 
حداقل یک سیب کمک می کند شما اشتهای خود را به سرعت کنترل کرده 

و برای مدتی قند خونتان تنظیم شود.
دارچین از دیگر خوراکی هایی اســت که به کنترل اشــتها در افراد کمک 
می کند.دارچین را می توانید به صورت پودر در خوراکی ها یا دمنوش امتحان 

کنید. اسفناج از دیگر خوراکی های بسیار مفید برای کنترل اشتها و البته افزایش آهن خون است. گاهی افراد به علت ضعف و کم خونی 
دچار این تصور اشتباه می شوند که گرسنه هستند و اسفناج این مشکل را حل می کند.

ماست از دیگر خوراکی هایی است که می تواند به کنترل اشتها کمک کند. درواقع ماست نه تنها کارکردی الغر کننده دارد و کلسیم 
بدن را تامین می کند بلکه از گرسنگی کاذب می کاهد. آب یکی از ارزان ترین کنترل کننده های اشتهاست که در دسترس افراد قرار 
دارد. بادام نیز می تواند اشــتها را کنترل کند، مشــروط بر آن که بادام خام باشــد و نمک زیادی به خود جذب نکرده باشد. شکالت و 
قهوه تلخ نیز می توانند همزمان با کنترل اشتها به چربی سوزی بدنتان کمک کنند، البته مشروط بر آن که تقلب نکنید و شکر به این 
خوراکی ها نیفزایید. زنجبیل از دیگر خوراکی هایی است که می تواند به شکل دمنوش یا پودر روی غذاها استفاده شود و با خواص متعدد 

خود اشتهای افراد را کنترل کند.

بدون شرح

طرحروز

دانستنیها

الکساندر کالس

درخشش نظریه اینشتین 
در یک کهکشان نامرئی!

دانشمندان به لطف نظریه نسبیت اینشتین توانستند یک 
کهکشــان نامرئی را مشــاهده کنند. به گزارش ایسنا و به 
نقل از پاپیوالر مکانیکس، یافتن کهکشــان های جدید کار 
سختی است. اما گروهی از پژوهشگران »مدرسه بین المللی 
مطالعات پیشرفته« )SISSA( می گویند که یک کهکشان 
جدید را در یک جهان نسبتا جوان کشف کرده اند و همه این 
اکتشافات به لطف نظریه نسبیت آلبرت اینشتین به دست 
آمده اند. »ماریکا جولیتی« که اخترفیزیک و کیهان شناسی 
را در مدرسه بین المللی مطالعات پیشرفته مطالعه می کند، 
گفت: این یک جرم آسمانی بســیار ویژه  بود. پژوهشگران 
در مقاله این پژوهش جدید نوشــتند: این جرم آســمانی 
کهکشان، آن قدر تاریک و فشرده بود که تقریبا نامرئی بود. 
جولیتی ادامه داد: کهکشــان های بسیار دور، معادن واقعی 
اطالعات در مورد تکامل گذشــته و آینده جهان ما هستند 
اما مطالعه آنها بسیار چالش برانگیز است. اگر عالوه بر فاصله 
دور، نور ضعیفی که از آنها دریافت می کنیم و گسترش غبار 
میان ستاره ای را اضافه کنید، می بینید که ما برای رصد این 
کهکشان های ناشناخته، مشکل داریم. پژوهشگران در ادامه 

مقاله نوشتند: 
اگرچه دانشــمندان در ســال های اخیر چندین کهکشان 
دوردســت را کشــف کرده اند اما این کهکشــان ها به طور 
کلی حتی برای قوی ترین تجهیزات نوری مانند تلســکوپ 
فضایی هابل کامال نامرئی به نظر می رســند. اینجاست که 
عدسی گرانشــی وارد می شود. این روش نشان می دهد که 
جــرم، نور را خم می کند و این همان موضوعی اســت که 
نخســتین بار در نظریه نسبیت اینشــتین پیش بینی شد. 
میدان گرانشــی یک جرم بزرگ مانند یک ســتاره یا یک 

سیاره در فضا، نور ورودی را خم می کند.

فناوری

تعـاونی های انبوه سـازی مسـکن؛ پاسـخ به شـبهات و راهکـارها
تعاون به معنای همگرایی برای رسیدن به یک 
هدف است و تعاونی مجموعه ای از افراد است 
که برای نیل به یک مقصود تالش می کنند. در 
گفت  و گویی صریح با مهندس محمد نظری، 
انبوه سازی  تعاونی  مدیره شرکت  هیات  عضو 
مسکن عمران اوج سازان امید و رئیس هیات 
مدیره گروه شرکت های پارلمان غرب، شبهاتی 
که پیرامون تعاونی های انبوه ساز مسکن وجود 

دارد را بررسی کرده ایم.

چرا قیمت تعاونی های انبوه ســاز پایین تر از 
قیمت بازار است؟

تعاونی ها ی انبوه ســازی مسکن در راستای ساخت 
و عرضه مسکن به قیمت تمام شده تشکیل شده اند. 
خریدهای عمده، اســتفاده بهینه از نیروی انسانی و 
اعتبارات و تســهیالتی که دولت برای این بخش از 
فعالین اقتصادی در نظر گرفته است باعث می شود 
تا تعاونی های انبوه ســاز بتوانند مسکن را با قیمت 

پایین تری نسبت به بازار عرضه کنند.
انبوه ســازان  پیرامون  را  شــبهاتی  همگی 
انبوه سازان  بد در مورد  اخبار  شنیده ایم. چرا 

زیاد است؟
پاســخ به این ســوال بســیار ساده اســت! تعاونی 
مســکنی را در نظر بگیرید که ۵۰۰ واحد مسکونی 
را پیش فروش کرده و قادر به ســاخت آن نیست یا 
پروژه به نیمه راه رسیده و متوقف شده است. ۵۰۰ 

خانواده که هرکدام حداقل ۳ نفر هستند، درگیر این 
موضوع می شوند و با خشم زیادی که دارند، مطالبات 
خود را در همه جا فریاد می زنند. حال یک بســاز و 
بفروش خرد را در نظر بگیرید که مثال ۸ واحد را در 
حال ســاخت دارد و پروژه متوقف شده است. در هر 
دو مورد یک پروژه متوقف شده اما تعداد شکایت  ها 

بسیار متفاوت است.
وقتی بــه تهران و مخصوصا بــه منطقه ۲۲ تهران 
نگاه می کنیم، برج ها و پروژه های ســاخت و ســاز 
عظیمی را می بینیم که توسط همین انبوه سازان از 
دل زمین ســر برآورده اند و به تهران، نمای شهری 
پیشرفته را داده اند. با توجه به اینکه هزاران تعاونی 
انبوه ساز مسکن در کشور وجود دارد، درصد کمی از 
ایــن تعاونی ها موفق به انجام تعهدات خود در زمان 
معین نشده اند. اما نیمه پر لیوان را که ببینیم درصد 
بسیار بیشتری از آن ها با تمام مشکالت و کمبودها، 
تعهــدات خود را اجــرا کرده و واحدهــای خود را 
تحویــل داده اند. البته این مســاله در تمام اصناف 
صــدق می کند و نباید به خاطر اشــتباه و کم کاری 
عــده ای همه آن صنف را متهم به کم کاری و حتی 
در مواردی کالهبــرداری کرد. ما برای پیشــرفت 
اقتصادی در کشور نیاز داریم که از بازارهای مولدی 
همچون ســاخت و ســاز حمایت کنیم. به نظر من 
اعتمادســازی در بازارهای مولد راهکار برون رفت از 

شرایط اقتصادی کنونی است.
چرا بعضی از شــرکت های تعاونی مســکن 

نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند؟
انبوه سازی نیازمند برنامه ریزی و سازماندهی بسیار 

عظیمی اســت. بعضی از شــرکت های انبوه سازی 
دیدگاه روشــنی نســبت به حجــم کار و نیازهای 
ســازماندهی کســب و کار خود ندارند. این ضعف 
باعث می شــود تــا هزینه های الزم را بــرای تهیه 
زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین 
اســتخدام، آموزش و به کارگیری نیروی انســانی 
کارآمد نکنند. همین مساله باعث می شود تا بعد از 
پذیره نویسی با حجم کاری بسیار باال مواجه شوند و 
نتوانند به درستی پروژه های خود را تحویل دهند. به 
صورت کلی ضعف در رهبری، آفت جان انبوه سازان 
مسکن است. استفاده از مشاوران امین، کارکشته و 
متخصص؛ راهکاری است که می توان به رهبران این 

دسته از فعالین اقتصادی پیشنهاد کرد.
یک تعاونی انبوه ســازی مســکن موفق چه 

مولفه هایی دارد؟
ابتدا باید از وجود شخصیت حقوقی تعاونی مطمئن 
شــوید. این کار با استعالم از ســامانه جامع پایگاه 
اطالعات اشــخاص حقوقی کشــور ممکن اســت. 
همچنین آگهی تغییرات و ثبت شرکت را در روزنامه 
رسمی بررســی و رزومه شرکت را بخواهید و خوب 
آن را مطالعه کنید. عقبه و رزومه رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن می تواند گویای 

واقعیت هایی در مورد آن باشد.
تعریف پروژه های انبوه سازی شامل  نقشه های اولیه 
براساس نقشه زمین، تراکم پیش بینی شده، تعریف 
تعداد طبقــات، تعداد و متراژ حــدودی واحدها و 
امکانات و ســرانه های خدماتی پــروژه، پارکینگ و 
انباری، آسانســورها، نوع ســازه و متریال ساخت، 

متریال دکوراســیون داخلی و محوطه سازی است. 
اطالعــات فوق بایــد در اختیار ســرمایه گذار قرار 
گیرد. نوع، شکل و ظاهر ارائه این اطالعات می تواند 
نمایانگر پشــت صحنه مدیریــت و تخصص نیروی 

انسانی شرکت انبوه ساز باشد.
توصیه شــما در مورد مقایســه پروژه های 

انبوه سازی چیست؟
ابتدا باید زمین پروژه بررسی شود. اگر زمین دارای 
سند ۶ دانگ است بررسی شــود که به نام شرکت 
انبوه ساز یا هیات مدیره آن باشد. در صورتی که زمین 
قول نامه ای است، بررسی دقیق قول نامه یا مبایعه نامه 
و شــرایط و طرفین قرارداد راه گشاست. حتما قبل 
از عقــد قرارداد از زمین پــروژه بازدید به عمل آید 
و اطراف پروژه از نظر روســاخت ها و زیرساخت های 
خدمات عمومی، آنتــن موبایل و وضعیت اینترنت، 
فضای سبز، فروشگاه های بزرگ، دسترسی به حمل 
و نقل عمومی و غیره بررســی شود. در مرحله بعد 
باید قراردادها بازبینی شــوند. معموال شــرکت های 
انبوه ســاز در دو مرحلــه اقدام به عقد قــرارداد با 
سرمایه گذاران می کنند. قرارداد اول که در آن تراکم 
به شــما واگذار می شود. این قرارداد و مبلغ آن باید 
به صورت قطعی باشــد. اگر قرارداد زمین یا تراکم 
علی الحساب بود جدا از خرید آن پروژه چشم پوشی 
کنید! مســاله اصلی و مهم قرارداد دوم است که با 
عنوان دفترچه  ســاخت یا قرارداد ساخت شناخته 
می شــود. این قرارداد قطعا علی  الحســاب است و 
برعکس قرارداد اولیه، اگر به صورت قطعی بود، جدا 
از خرید آن پروژه چشم پوشــی کنید! چرا که بعید 
به نظر می رســد با توجه به تورم اقتصادی و زمان بر 
بودن پروسه ساخت انبوه که ۳۶ تا ۴۸ ماه به طول 
می انجامد، بتوان پروژه ای را به صورت قطعی از ابتدا 
برنامه ریزی مالی کرد.چک شــود که قرارداد حتما 
توسط شــخصی که صاحب امضاء در قرارداد است 
امضاء شود و حتما دارای نمادهای امنیتی همچون 
مهر برجسته یا هولوگرام باشد. همچنین متن امضاء 
شــده را حتما قبل از امضاء مطالعه کنید. در بعضی 
موارد شرکت هایی که نیت درستی ندارند قراردادی 
را جهت مطالعه به شما می دهند و قرارداد دیگری را 
برای امضاء نزد شــما می آورند! عالوه بر اینها بعضی 
از شــرکت های انبوه ســاز عالوه بر قراردادی که در 
دفتر تعاونی می بندند و به امضاء می رسانند، قرارداد 
و موضوع و اختیارات آن را در دفتر اســناد رسمی 
در قالب وکالتی بالعــزل از جانب مالکین زمین به 
خریدار اعطا می کنند. این از آن جهت مهم اســت 
که قرارداد شما با شــرکت تعاونی و شماره و تاریخ 
آن در مرجعی رســمی ثبت می گــردد و به نوعی 
می تواند جز اسناد اثبات کننده قرارداد شما با شرکت 
تعاونی انبوه ساز و یا مالک زمین باشد. البته در میان 
وکال بحــث زیادی در این خصوص وجود دارد اما از 
ایــن دیدگاه به آن بنگرید کــه اگر خدای ناکرده با 
ســازنده به مشکل بر بخورید، یکی از اسنادی است 
که می تواند در دادگاه مورد استفاده شما قرار بگیرد.

حتما در قرارداد بند جریمه تاخیر در واگذاری واحد 

وجود داشته باشــد. همچنین زمان تحویل باید به 
صورت روشن و واضح قید شده باشد. جداول متریال 
مصرفی و نوع ســازه نیز از مواردی است که باید به 
صورت کامل بررســی شود. نحوه واگذاری به غیر و 
شرایط پرداخت مشخص نیز از مسائلی است که باید 

مورد توجه قرار بگیرد.
نظر شــما درباره شــرایط پرداخت گوناگون 

شرکت های تعاونی انبوه سازی چیست؟
این موضوع کامال بســتگی به قدرت مالی شــرکت 
انبوه ساز در ارائه تعداد و مبلغ اقساط دارد. لزوما ارائه 
وام های بانکی نشانه اعتبار انبوه ساز نیست. بعضی از 
وام ها به صورت عمومی و توسط بانک ها در دسترس 
هستند. وانگهی، بازپرداخت اقساط این وام ها را نباید 
دست کم گرفت. بعضا شرکت های انبوه سازی وجود 
دارنــد که با قدرت مالی خود قادر به ارائه شــرایط 
پرداخت بلندمدت و بدون ســود هستند که از وام 
بانکی بهتر است. در مجموع، ارائه اقساط بلندمدت 
می تواند نشــانه خوبی از قدرت مالی انبوه ساز باشد 
و خیال شــما را برای تحویل واحد راحت می کند. 
پروســه پرداخت اقســاط توسط ســرمایه گذاران 
یکی از مولفه های مهم در پیوســتگی روند ساخت 
پروژه های انبوه ســازی اســت. اگر انبوه سازی توان 
مالی خوبی داشته باشد می تواند با استفاده از منابع 
مالی خود، پیوستگی ســاخت را تا پرداخت اقساط 
تمام ســرمایه گذاران حفظ کند و تحویل واحدها را 
به تاخیر نیندازد. در کنار اقســاط بلندمدت، بعضی 
از شــرکت های تعاونی انبوه ســاز مسکن، سودی را 
برای مشارکت در ســاخت در نظر می گیرند تا اگر 
به هر دلیلی سرمایه گذار نتوانست به تعهدات خود 
در قبال آن ها عمل کند، خواب سرمایه سرمایه گذار 
در پروژه نادیده گرفته نشــود. این ویژگی می تواند 
باعث اطمینان بیشــتر ســرمایه گذاران و تمایل به 

سرمایه گذاری در پروژه باشد.
انبوه سازی  تعاونی های  از  مسکن  پیش خرید 

چقدر ریسک دارد؟
سرمایه گذاری به معنای عام خالی از ریسک نیست! 

اما به نسبت بازارهای موجود سرمایه گذاری مثل ارز، 
طال، سکه، بورس، خودرو و امثال آن ، سرمایه گذاری 
در پیش خرید مســکن اگر با چشــم باز و بررسی 
کامل شرکت تعاونی انبوه ساز انجام شود، می تواند از 
ریسک کمتری برخوردار باشد و سودی معادل سایر 
بازارها برای سرمایه گذاران ایجاد کند. این نکته را هم 
یادآور شوم که سرمایه گذاری در بازارهای غیر مولد 
دردی از اقتصاد ما درمان نخواهد کرد. ســوق دادن 
سرمایه به ســمت بازارهای مولد همچون ساخت و 
ساز و اعتمادسازی در این بخش یکی از راهکارهای 

برون رفت از شرایط کنونی اقتصادی کشور است.
تعاونی شــما در حال  درباره پــروژه  ای که 
پذیره نویســی آن و خود شما ســازنده آن 

هستید برایمان بگویید.
پروژه مجتمع مجلل گالریا در زمینی به مســاحت 
۳۹۹۰ مترمربــع در یکی از خــوش آب و هواترین 
مناطق تهــران، وردآورد واقع شــده اســت. طبق 
محاســبات صورت گرفته، قیمــت آپارتمان در این 
منطقه در سال های آینده رشد چشمگیری خواهد 
داشت. گالریا دارای ۹ طبقه است. از امکانات در نظر 
گرفته شده برای مجتمع گالریا می توان به مواردی 
چون استخر، ســونا، جکوزی، ســالن ماساژ، روف 
گاردن، مهد کودک، پیســت پیــاده روی، پارکینگ 
میهمان، البی مجلل با ارتفاع سقف ۶ متر، کارواش 
اختصاصی، باشگاه بدنسازی و سینمای اختصاصی 
اشــاره کرد. یکی از مزیت های فوق العاده این پروژه 
هوشمندسازی واحدها و حق انتخاب متریال های آن 
است. از وجوه تمایز فوق العاده این پروژه می توان به 
زمین دو بر آن اشاره کرد که دارای سند تک برگ ۶ 
دانگ اســت و آب و برق و گاز و تلفن دایر دارد. در 
حــال حاضر در حال تخریب بناهای قدیمی موجود 
در پروژه هستیم. تعهد ساخت و تحویل قطعی ۳۶ 
ماه و پرداخت اقســاط در ۴۸ مــاه و همچنین ۱۵ 
درصد سود مشارکت ســالیانه و ۲۰ درصد جریمه 
عــدم تحویل بــه موقع گارانتی ما برای ســاخت و 

تحویل مجتمع مجلل گالریا است.


