خبر ویژه
پیشکسوتان از پرافتخارترین
داور تاریخ ایران حمایت کردند

خودزنی کمیته داوران
با حذف علیرضا فغانی

اخیرا ً لیست نهایی داوران بینالمللی ایران ارسال
شد که نام «فغانی» در آن وجود نداشت .بیشک
یکی از عجیبترین خبرهای ســال فوتبال ،خبر
خط خوردن علیرضا فغانی پرافتخارین داور تاریخ
ایران را از لیست داوران بینالمللی بود .حدود یک
سالی است که او به اســترالیا سفر کرده اما از نظر
منتقدان این سفر و جداییاش از ایران نمیتواند
دلیلی برای حذفش باشد چراکه همین حاال خیلی
از بازیکنانــی فوتبال که در کشــور ثالثی به دنیا
آمدهاند و بزرگ شدهاند ،در تیمی بازی میکنند
که متعلق به سرزمین مادریشان است .مهم برای
مربیان این است که آن بازیکنان میتوانند گره از
کارشــان باز کنند؛ همانطورکه اشکان دژاگه یا
رضا قوچاننژاد و فریدون زندی و سامان قدوس
به تیم ملی ملحق شدند و افتخارآفرینی کردند .از
حدود یک سال قبل و پس از جدایی فغانی همواره
این شــایعه وجود داشــت که او از لیست داوران
بینالمللی خط میخورد .فدراســیون فوتبال اما
هیچ گاه به صورت شفاف در این باره توضیح نداد.
دو سه هفته قبل بود که خبر رسید فغانی در لیست
هست و این مسئله با استقبال رسانهها و هواداران
فوتبال روبهرو شد اما روز یکشنبه ،خبری دقیقاً
عکس این به دست رســانهها رسید؛ اینکه فغانی
در لیست ارسالی ایران هیچ جایی ندارد! کمیته
داوران امروز به هیچ وجه در این زمینه پاســخگو
نبوده و تمام مســئوالن آن ،تلفنهای خود را به
روی رسانهها بستهاند .در عین حال آنها به بعضی
از پیشکســوتان داوری اطالعاتی را میدهند که
فقط یک کد اصلی دارد؛ خروج از فشار خط زدن
فغانی و انحراف افکار عمومی به سمت و سوی دیگر!
ماحصل گفتوگوی خبرآنالین با کارشناســان
داوری این بود که هر یک اطالعاتی از کمیته داوران
گرفتهاند که درواقع نتیجهای جز این ندارد .با این
وجود اکثر کارشناســان داوری به حمایت فغانی
پرداختند و خط خوردن او را یک اشــتباه بزرگ
خواندند .علی خسروی در این باره به خبرآنالین
میگوید« :دستیدستی ســهمیه خودمان را به
کشورهایی مثل عربستان و امارات دادیم .فغانی
افتخار داوری ایران است و نباید با سهمیه خودمان
چنیــن کاری میکردیــم ».محمدفنایی ،دیگر
کارشــناس داوری هم در این باره به خبرآنالین
میگوید« :به نظرم ایران باید از اسم فغانی و اعتبار
در جام جهانی اســتفاده میکــرد .معتقدم خط
خوردن او کارشناسی نشده است.

پشتپرده دعوت نشدن بیرانوند به تیمملی

یوونتوس بهدنبال فروش «رونالدو»

واکنش  AFCبه توقف پرسپولیس در ایستگاه اول

باشگاه خبرنگاران جوان« :اسکوچیچ» دوباره نام علیرضا را در لیست تیمملی قرار نداد.
بیرانوند در لیست تیم ملی برای دیدار با بوسنی جایی ندارد .البته دعوت نشدن او هماهنگ
شده بود .بیرانوند هفته گذشته از مصدومیت بازگشت و تمریناتش را شروع کرد .اسکوچیچ
تصور کرد بهتر است او ریکاوری کند و با تمرینات خوب ،به آمادگی الزم برسد .سرمربی تیم
ملی هم نگران نیمکتنشینی علیرضا در آنتورب است .قاعدتاً سفر با تیم ملی میتوانست
کمی او را از تمرینات گروهی عقب بیندازد .به همین خاطر اسکوچیچ تصمیم گرفت بعد
از مشورت با خود علیرضا نام او را در لیست جدید ایران نگذارد.

دنیای ورزش تورنتو :باشگاه یوونتوس قصد دارد از انتقال فوقستاره پرتغالیاش بهره
مالی ببرد .نشریه اسپانیایی «آا ِس» چاپ مادرید گزارش داد :باشگاه یوونتوس قصد دارد
تابستان آینده «رونالدو» را در لیســت فروش خود قرار دهد تا از انتقال این فوقستاره
پرتغالی سود ببرد .مدیران باشگاه یوونتوس امیدوار هستند تا بتوانند بخش اعظمی از رقم
 112میلیون یورویی که تابستان  2018برای به خدمت گرفتن او از رئال مادرید هزینه
کردند را با فروش او در تابستان آینده به دست بیاورند .سران باشگاه یوونتوس بر این باورند
که تمدید قرارداد رونالدو که در ماه فوریه 36ساله میشود ،میتواند همراه با ریسک باشد.

خبرآنالین :سایت  AFCتساوی پرسپولیس مقابل شاگردان ابراهیم صادقی را آغازی
نامطلوب برای فینالیســت لیگ قهرمانان آسیا دانســت .با برگزاری هفته اول لیگ
برتر فوتبال ،سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا( )AFCدرباره نتایج دیدارهای
این هفته نوشت :لیگ برتر ایران آغاز شده و ادامه دارد ،اما پرسپولیس مدافع عنوان
قهرمانی مسابقات با تساوی بدون گلی که کسب کرد ،آغاز ضعیفی را پشت سر گذاشت.
کامیابینیا در دقیقه 79از زمین اخراج شد تا فینالیست لیگ قهرمانان آسیا 2020
توسط سایپا متوقف شود ،تیمی که فصل گذشته تنها دو امتیاز با سقوط فاصله داشت.
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 استکی« :روزبهانی» باید
تماموقت در خدمت تیم ملی باشد

خودمانی و جدیتر با تیم محبوب اصفهانیها به انگیزه باخت در آغاز راه

لیگ برتر بیرحم است آقا محرم !...
سعید واعظ  /گروه ورزش

s_vaez1975@yahoo.com

در شــرایطی که اینروزها تمرکز بیشتر
اهالی فوتبال ایران معطــوف به اتفاقات
ویروس کروناست ،لیگ بیستم در شرایطی
به بهرهبرداری رســید که سکوهای خالی
از تماشــاگران به نوعی باز هم ،توی ذوق
میزد .کی و چه موقعــی دوباره هیجان
و نشاط در اســتادیومهای فوتبال متبلور
میشود معلوم نیست.
دوئل اســتاد و شاگرد در دل
کویر
هفتــه اول مســابقات لیگ برتــر برای
طرفداران دو تیم گلگهر و ســپاهان آن
قدر جــذاب و پرهیجان بود کــه آنها را
مفتون و شــیدای خود کرده بود تا در دل
کویر زورآزمایی استاد و شاگرد را به نظاره

بنشینند.
ســهلانگاری ژنرال در ایستگاه  ۲۰فصل
 ۱۹در نقشجهان که سه امتیاز رایگان را
به حساب ارتش سرخ پایتخت واریز کرد،
سبب شــد تا پایههای صدارت قلعهنویی
لرزانتر شود و به همین سبب ،سر از تیم
گلگهر ،تازه لیگ برتری درآورد .شانس و
قرعه سازمان لیگ ،امیرخان را در نبرد اول
برابر تیم سابقش قرار داد تا اعاده حیثیت
کند.
محرم و دار و دسته کادر فنی
چهره محبوب طوفان زرد آســیا
(محرم نویدکیا) وقتی سکان تیم محبوب
شهرش را به دست گرفت از مدرس کالس
مربیگری فدراســیون ،تــا همبازیهای
ســابق و مربیان قبلی را دعوت کرد تا در
کنار ناخدا ،کشــتی پرمدعای قهرمانی را

ابراهیموویچ :پیام اخیرم برای اذیتکردن
مردم کشورم بود!

بیمار سوئدی
ستاره سوئدی تیم فوتبال میالن گفت که به خاطر از
دست دادن دوباره پنالتی این تیم مقابل هالس ورونا
پنالتی بعدی تیمش را نخواهد زد .تیم فوتبال میالن
در هفته هفتم ســری  Aبه مصاف هالس ورونا رفت

به ساحل آرامش برسانند .سرمربی جوان
و تازه کار طالییپوشان در لیگ قهرمانان
آسیا نتایج مطلوب به دست نیاورد و مدعی
شد آزمون در آسیا برای مسابقات لیگ برتر
میتواند محک جدی باشد.
تغییر رویه ...
محرم و شــرکا ،در مصاف با امیر
قلعهنویی ،سیســتم خود را تغییر دادند
و با  ۴-۱-۴-۱و گهگاهی هم با سیســتم
 ۴-۳-۳تهاجمی آرایــش میگرفتند .اما
پرافتخارترین سرمربی لیگ برتر با بازی
مســتقیم و پرتابهای اوت بلند ،حریف
خود را ناکاوت کرد.
بازی مســتقیم از ســوی تیــم گلگهر
سیرجان موجب میشــد تا هافبکهای
کار کشــته ســپاهان از نبض بازی خارج
شــوند و «گادوین منشــا» در خط آتش

و در حالی که این شانس را داشــت که از روی نقطه
پنالتی به گل برســد ،این فرصت را از دست داد و به
تساوی  2-2دست یافت« .ابراهیموویچ» این پنالتی
را در دقیقه  66از دســت داد و این ســومین پنالتی
متوالی بود که ستاره ســوئدی به هدر میداد .عالوه
بر این او یک بار با ضربه سر توپ را به تیرک زد ،چند
بار موقعیتهایش توسط دروازهبان حریف مهار شد
و خطای هندش هم سبب شــد که گل همتیمی او
«داویدکاالبریا» مردود شــود .با این حال گلی که او

تیم میزبــان همه کار باشــد .قابل توجه
آقای نویدکیــا ،لیگ برتر ایــران به هیچ
وجه با کســی شــوخی ندارد و دل رحم
نیست .اشــتباهات تیمی ،فردی و داوری
سبب میشــود تا تک بیتی معروف «حیا
کن رها کن» به ســرعت سروده شود .اگر
میخواستی در دل کویر صاحب حداقل
امتیاز شــوی باید مثل تیم حریف آرایش
میگرفتی و با بازی مســتقیم و گماردن
کیروش اســتنلی در نوک پیکان حمله

در دقیقه  90+3زد سبب شد که پایانی خوش برای
شب کابوسوارش رقم بخورد .ابراهیموویچ در پایان
بازی به شــبکه اسکای اســپورت گفت :عصبانیام،
چون فقط یک تساوی برای این بازی کافی نیست .ما
کلی موقعیت گلزنی داشتیم و من هم یک پنالتی را
هدر دادم .فکر کنم پنالتی بعدی را به (فرانک) کسیه
بدهم! دو گل خوردیــم و دو گل هم زدیم .مهمترین
چیز این است که اعتمادبهنفسمان را از دست ندادیم.
«مارکوسیلوستری» دروازهبان هالس ورونا در پایان

تیمت منتظر هنرنمایی وی میشــدی.
جاده موفقیت مســتقیم نیســت؛ پیچی
دارد به نام شکســت ،دور برگردانی به نام
سردرگمی ،ســرعتگیرهایی به نام افکار
منفی ،چراغقرمزهایی به نام دشــمنان.
اما اگر یدکی به نام «اراده» داشــته باشی
و موتوری به نام «اســتقامت» میتوانید
در ادامه راه صعبالعبــور مربیگری نام
و آوازهای برای خود و ســپاهان دســت و
پا کنید.

بازی با زالتان شوخی کرد و از او پرسید« :تو پنالتی
قبلیات را هم هدر نداده بودی؟» در هفته گذشــته
ابراهیموویچ پستی در اینستاگرام گذاشت که در آن
پیراهن تیم ملی سوئد را به تن داشت .این حرکت او
سبب شکلگیری شایعاتی درباره آیندهاش و احتمال
حضور مجدد او در جمع زردپوشان اسکاندیناوی شد.
مهاجم  39ساله میالن اما این موضوع را تکذیب کرد
و گفت :نه ،قرار نیست به تیم ملی برگردم .من فقط
داشتم سعی میکردم که مردم سوئد را اذیت کنم.

ایرنا :ســرمربی تیم ملی بوکس ایــران گفت:
«احسان روزبهانی» بوکسور باتجربه و ارزشمندی
است اما باید تماموقت در مرحله جدید اردوی تیم
ملی حاضر باشد و در غیر این صورت نمیتوانیم
او را در تیم ملی داشته باشیم« .علیرضا استکی»
درخصوص حضور در اردوی کیش اظهار داشت:
یکی از بهترین اردوهایی بود که تا حاال داشتیم
و حتی با اردوهای خارجی برابری میکرد .فقط
یک حریــف خارجی کــم داشــتیم .وی افزود:
نخستین اردویی بود که در تمام اوزان نفر داشتیم
و بوکسورها پس از چند ماه ،تمرینات پرفشاری را
پشت سرگذاشتند.

حضور  ۶ایرانی در کمیتههای
کنفدراسیون والیبال آسیا

ایســنا ۶ :ایرانی به عنوان اعضای کمیتههای
مختلف کنفدراسیون والیبال آسیا برگزیده شدند.
انتخابات کمیتههای گوناگون کنفدراسیون آسیا
برگزار شد و همه ایرانیهایی که نامزد عضویت در
این کمیتهها شده بودند ،به هدف خود رسیدند.
شــاهمیری ،داور بینالمللی ایران عضو کمیته
داوران ،اسالمی خزانهدار فدراسیون عضو کمیته
مالــی ،یزدانپناه داور بینالمللــی عضو کمیته
مسابقات و غفوری رئیس پیشین کمیته ساحلی
فدراسیون عضو کمیته ســاحلی کنفدراسیون
والیبال آسیا شدند .افشاردوست و نوروزی رئیس
پیشین فدراســیون پزشکی-ورزشی و کمیته
پزشکی فدراسیون والیبال نیز درسمتهای خود
به عنوان عضو کمیته مربیان و کمیته پزشــکی
کنفدراسیون آسیا باقی ماندند .سعید درخشنده
هم از سمت خود کنار رفت اما با حضور یزدانپناه،
ایران یک نماینده در این کمیته خواهد داشت.
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ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان  -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﻧﻈﺮ داردﺗﻌﺪاد  21رﻗﺒﻪ از اﻣﻼك ﺗﻤﻠﯿﮑﻰ و ﻣﺎزاد ﺧﻮدرا ازﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه  ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪارك و ﺑﺎزدﯾﺪ از اﻣﻼك ﻣﻮردﻧﻈﺮﺧﻮد  ،از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮرخ  1399/08/20ﻟﻐﺎﯾﺖ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/09/01ازﺳﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﻟﻐﺎﯾﺖ  14ﺑﻪ داﯾﺮه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان آزادى اﺑﺘﺪاى ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰى ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﻣﺮاﺟﻌﻪ وﯾﺎ ﺑﺎﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎى 03136691090:و  03136691091ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺖﻫﺎى ﺣﺎوى ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ازﺳﺎﻋﺖ  14ﻣﻮرخ  1399/09/01ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ورﺳﯿﺪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﻰ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  1399/09/02ﺳﺎﻋﺖ 9:00
ﺻﺒﺢ در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﺒﺎ ﺑﻪ آدرس ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت وﺷﺮاﯾﻂ -1 :ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ درﻣﺰاﯾﺪه  ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﺪرج در آﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﻰ

ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮑﻰ اراﺋﻪ ﮔﺮدد  -2 .در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه وﺟﻪ ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮑﻰ وى ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﺿﺒﻂ و ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮑﻰ ﻧﻔﺮ دوم ﻧﯿﺰ ﺗﺎ اﻧﻌﻘﺎد
ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ  -3 .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪارك وﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط وﺑﺎزدﯾﺪ ازاﻣﻼك ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺮاى ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺰاﯾﺪه ﺿﺮورى و اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ -4 .ﺑﺎﻧﮏ در رد وﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﯾﮏ وﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ -5 .ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻼك ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﺎ
وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻰ رﺳﺪ  -6.ﺳﺎﯾﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ -7 .ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﭘﯿﮕﯿﺮى اﻣﻮر ادارى ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻼك ) ﺷﻬﺮدارى  ،داراﺋﻰ
و  ( ...و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻣﻼك ﻣﺘﺼﺮف دار ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  : 1در ﺧﺼﻮص اﻣﻼك ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﻧﻘﺪى 95% ،ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻠﮏ اﺧﺬ و  5%ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻫﻨﮕﺎم
اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻰ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  : 2ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻠﮑﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﺼﻮب ﺑﺎﻧﮑﻰ  10% ،ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﻧﯿﺰ
اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا ﻣﻮرخ  1399/08/22ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

ﮐﺪ

ردﯾﻒ

ﻧﺎم ﻣﺤﻞ

آدرس

ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﯾﻪ

ﺳﭙﺮده ﺗﻮدﯾﻌﻰ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه

ﻋﺮﺻﻪ

اﻋﯿﺎﻧﻰ

ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻰ

1

ﺗﺠﺎرى ﭼﻬﺎرﺑﺎغ

ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮﭼﻪ رﺷﺘﻰ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻌﻠﻢ روﺑﺮوى ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰﻫﺮا ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺴﯿﺢ

8,876,000,000

443,800,000

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

25,36

2842,7

3

2

ﺗﺠﺎرى ﭼﻬﺎرﺑﺎغ

ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮﭼﻪ رﺷﺘﻰ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻌﻠﻢ روﺑﺮوى ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰﻫﺮا ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺴﯿﺢ

9,604,800,000

480,240,000

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

41,76

2842,5

3

3

ﺗﺠﺎرى ﭼﻬﺎرﺑﺎغ

ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮﭼﻪ رﺷﺘﻰ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻌﻠﻢ روﺑﺮوى ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰﻫﺮا ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺴﯿﺢ

5,590,000,000

279,500,000

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

22,36

2842,9

3

4

ﺗﺠﺎرى ﭼﻬﺎرﺑﺎغ

ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮﭼﻪ رﺷﺘﻰ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻌﻠﻢ روﺑﺮوى ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰﻫﺮا ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺴﯿﺢ

11,364,000,000

506,820,000

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

37,88

2842,6

3

5

ﺗﺠﺎرى ﭼﻬﺎرﺑﺎغ

ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮﭼﻪ رﺷﺘﻰ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻌﻠﻢ روﺑﺮوى ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰﻫﺮا ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺴﯿﺢ

6,044,800,000

302,240,000

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

18,89

2842-10

3

6

ﺗﺠﺎرى ﭼﻬﺎرﺑﺎغ

ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮﭼﻪ رﺷﺘﻰ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻌﻠﻢ روﺑﺮوى ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰﻫﺮا ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺴﯿﺢ

5,920,000,000

296,000,000

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

18,5

2842,8

3

7

دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﭼﻬﺎرﺑﺎغ

ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮﭼﻪ رﺷﺘﻰ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻌﻠﻢ روﺑﺮوى ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰﻫﺮا ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺴﯿﺢ

12,001,500,000

510,007,500

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

80,01

2842,12

3

8

دﻓﺘﺮﮐﺎر ﭼﻬﺎرﺑﺎغ

ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻮﭼﻪ رﺷﺘﻰ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻌﻠﻢ روﺑﺮوى ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺰﻫﺮا ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺴﯿﺢ

10,380,000,000

501,900,000

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

69,2

2842,11

3

9

وﯾﻼﺋﻰ ﺧﻤﯿﻨﻰ ﺷﻬﺮ

ﺧﻤﯿﻨﻰ ﺷﻬﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎﺗﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻌﺪى ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﻰ ﭘﻼك 183

5,000,000,000

250,000,000

140

215

159,2167

8

10

ﻣﻐﺎزه ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ

ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺷﻬﺮ  -ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻫﺨﺪا ﻧﺒﺶ ﻓﺮﻋﻰ  7ﻏﺮﺑﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪ

21,500,000,000

557,500,000

ﻗﺪر اﻟﺴﻬﻢ

56,66

406/28342

6

11

ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﯿﺮﭼﻪ ﺑﻠﻮك ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻫﻢ ﭘﻼك 22-9

3,100,000,000

155,000,000

2,970

0

ج و 4657 30

24

12

زﻣﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﻰ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺳﻪ راه ﻣﻠﮏ ﺷﻬﺮ ﮐﻮﭼﻪ  121ﭘﻼك ﺳﻮم

22,578,000,000

562,890,000

564-45

0

32,858

2

13

آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﺑﺎﻻ

ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﺑﺎﻻ ﮐﻮﭼﻪ ﺣﻀﺮت ﯾﺤﯿﻰ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻬﺎر دوﻣﯿﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺳﻤﺖ راس ﭘﻼك  72ﻃﺒﻘﻪ اول

31,000,000,000

605,000,000

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

98,12

2336,69

2

14

ﻣﻐﺎزه ﭘﻞ ﺳﺮﻫﻨﮓ

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮوﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﻰ ﭘﻞ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎﺳﻤﻦ

24,942,500,000

574,712,500

ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ

45,35

15190,30745

2

15

ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻮاب ﺻﻔﻮى

ﺳﻪ راه ﺻﻤﺪﯾﻪ اﺑﺘﺪاى ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﻤﺪﯾﻪ ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻰ

279,500,000,000

1,847,500,000

270

450

12,5088

2

16

ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻨﺎ ﺧﻮراك ﮐﺎﺷﺎن

ﮐﺎﺷﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻋﻠﻰ آﺑﺎد

88,206,093,884

891,030,469

7,483

2,831

داراى دﻓﺘﺮﭼﻪ
ﻗﺮارداد واﮔﺬارى

ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻧﮏ 2/0569 ،از
 6ﺳﻬﻢ داراى ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻰ

7

17

ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﮔﻮﻧﻰ

ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻰ دﻫﻖ

45,413,500,000

677,067,500

7,500

3,500

داراى دﻓﺘﺮﭼﻪ
ﻗﺮارداد واﮔﺬارى

داراى ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﻧﻰ
ﺑﺎﻓﻰ

9

18

ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻌﺒﻪ ﻗﺎﺋﻤﯿﻪ

ﻓﻠﮑﻪ ﻗﺎﺋﻤﯿﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺎﺋﻤﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﯾﮕﺎن وﯾﮋه

55,000,000,000

725,000,000

200

200

ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ

1

19

ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ داران

داران ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ رﺑﯿﻊ  ،ﭘﻼك 6

6,500,000,000

325,000,000

262/7

288

11,968

1

20

ﻣﻐﺎزه داران

داران ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻰ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ رﺑﯿﻊ ،ﭘﻼك 382

5,300,000,000

265,000,000

42/7

140

11,1215

1

21

ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﮑﻮ ﻃﻌﻢ

ﺟﺎده ﻧﺠﻒ آﺑﺎد اﺑﺘﺪاى ﺟﺎده ﺗﯿﺮان روﺑﺮوى ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﺧﻠﺒﺎﻧﻰ

121,000,000,000

1,055,000,000

7،703-75

4,065

10,1121

6

ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان  -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻌﺐ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن

