
تیم ملی فوتبال ایران بعد از شکست برابر انگلیس 
تمرینات خود را پیگیری کرد.

عابدزاده،  امیر  نیازمند،  پیام  انصاری فرد،  کریم 

آزمون،  سردار  جاللی،  ابوالفضل  امیری،  وحید 
ترابی  مهدی  رضاییان،  رامین  قدوس،  سامان 
در  دیروز  که  بودند  نفراتی  خلیل زاده  شجاع  و 
ترکیب اصلی برابر انگلیس قرار نداشتند و امروز 
زیر نظر مربیان تیم ملی تمرین کردند. سایر نفرات 

نیز به ریکاوری پرداختند.
تمرین  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  رسانه ای  مدیر 
امروز درباره وضعیت علیرضا بیرانوند اعالم کرد 
که اقدامات پزشکی روی او درحال انجام است و 

مشخص نیست که می تواند تیم ملی را برابر ولز و 
آمریکا همراهی کند یا خیر.

صورت  به  تیم  دروازه بان  دو  تمرین  آغاز  در 
پیگیری کردند و ۸  را  تمرینات خود  اختصاصی 
برای  کوتاه  پاس های  ارسال  با  نیز  دیگر  بازیکن 

یکدیگر تمرین را آغاز کردند.
تنها ۱۵ دقیقه ابتدایی تمرین برای پوشش خبری 

باز بود.
کارلوس کی روش در تمرین حاضر نبود.

دیشب  حالی  در  فوتبال  ملی  تیم  قطر-  دوحه- 
یک  دوحه  خلیفه  ورزشگاه  در  انگلیس  برابر 
اول،  گروه  در  که  کرد  تجربه  را  شکست سنگین 
هلند با شکست دادن سنگال در بازگشت دوباره 
به جام جهانی، در قامت یک مدعی نشان ظاهر شد.
روز  قطر   ۲۰۲۲ جام جهانی  رقابت های  قطر،  به   
گذشته با انجام سه بازی پیگیری شد، یک بازی 
 ،B به همراه دو مسابقه گروه A باقی مانده گروه
دور  بازی های  پرونده  تا  بودند  دیروز  دیدارهای 
اول دور گروهی در این ۲ گروه بسته شود. البته 
مسابقه  برگزاری  به  توجه  با  دوم  روز  دیدارهای 
دوم  گروه  در  که  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  اول 
اهمیتی  ایرانی  هواداران  برای  است،  گرفته  قرار 

دوچندان پیدا کرده بود.
خط و نشان الله های نارنجی

 پس از بازگشت دوباره
رویارویی هلند و سنگال، دومین مسابقه بازی های 
قرار   A گروه  در  که  تیمی  دو  بود،  دوم  روز 
گرفته اند و به عنوان مدعی اصلی صعود شناخته 
می شوند. قطر و اکوادور دو تیم دیگر گروه اول، 
هم  با  دوم  و  بیست  جام  افتتاحیه  در  شنبه  روز 
روبرو شدند که این مسابقه را اکوادوری ها با دو 

گل به نفع خودشان به پایان رسانده بودند.
همان طور که پیش بینی می شد دیدار هلند و سنگال، 
خیلی نزدیک دنبال شد، نبردی جذاب بین دو تیمی 
که دو جین ستاره مختلف در ترکیب شان داشتند و 
آندریاس نویرت و ادوارد مندی سنگربانان دو تیم 

فرصت َسر خاراندن هم پیدا نکردند.
در این مصاف نزدیک این شاگردان لوئیز فن خال 
روی  که  موقعیت هایی  از  توانستند  که  بودند 
دروازه شاگردان الو سیسه به دست آوردند، بهتر 
پایانی  دقایق  در  گه  گلی  دو  با  و  کنند  استفاده 
پیروز  رساندند،  ثمر  به  بازی  اضافه  وقت های  و 
مسابقه شوند. نتیجه ای که نشان داد هلندی ها در 
از غیبت  به جام جهانی پس  دوباره شان   بازگشت 
جام  مدعیان  جزو  می خواهند   ،۲۰۱۸ روسیه  در 

۲۲ قرار بگیرند.
در سوی دیگر هم سیسه بدشانس بود که پیش از 
بازی های جام جهانی، مهم ترین  مهره اش یعنی سادیو 
توان  تا  داد  دست  از  مصدومیت  دلیل  به  را  مانه 

تیمی شان در غیاب ستاره بایرن مونیخ تحلیل برود.
و  هلند  تیم  دو   A گروه  بازی های  پایان  با  حاال 
دشت  اول  بازی  از  که  امتیازی  سه  با  اکوادور 
و  می دهند  ادامه  راحت تری  خیال  با  کرده اند، 

به دست  توجه  با  قطر  و  سنگال  دیگر  در سوی 
فشار  بعدی  بازی  اول، در دو  خالی شان در روز 
دوش شان  روی  نتیجه گیری  برای  را  بیشتری 

احساس می کنند.
یوزها دور از انتظار

بود،   B گروه  در  اما  دیروز  بازی های  مهم ترین 
انگلیس،  کنار  در  کشورمان  ملی  تیم  که  جایی 
آمریکا و ولز قرار گرفته اند. در اولین مسابقه این 
کردند،  دیدار  هم  با  انگلیس  و  ایران  هم  گروه 
کارلوس  شاگردان  مصاف  که سخت ترین  نبردی 

کی روش در مرحله گروهی بود.
برخالف دو جام جهانی قبلی با کی روش، بازی های 
قطر به بدترین و ضعیف ترین شکل ممکن برای 
تیم ملی ایران آغاز شد و یوزها با عملکردی دور از 
انتظار ۶ بر ۲ مغلوب شدند تا بیست و دومین دوره 

جام را کابوس وار شروع کنند.
با  که  قدرت شاگردان گرت ساوت گیت  از  جدا 
یک دو جین ستاره مهم ترین  لیگ دنیا یعنی لیگ 
عجیب  مهره چینی  دارد،  حضور  قطر  در  جزیره، 
فرستاد،  میدان  به  اولیه ای که  ترکیب  کی روش و 

سهم کمی در این باخت سنگین نداشت.
پس از این باخت عجیب،  شاگردان کی روش که با 
هدف تاریخ سازی راهی دوحه شده اند، مقابل ولز و 
آمریکا به دنبال جبران خواهند بود، یک کار سخت 
با ریکاوری روحی  که غیرممکن نیست و یوزها 
پس از این باخت، در دو بازی بعدی، باید نزدیک تر 
به انتظاری که از آنها می رود بازی کنند تا خاطره 

تلخ دوشنبه شب استادیوم خلیفه را پاک کنند.
در دیگر بازی این  گروه هم دو تیم ولز و آمریکا 
برهالتر  گرگ  شاگردان  و  شدند  روبرو  هم  با 
ظاهر  سرحال تر  می شد  پیش بینی  که  طور  همان 
رفتند  پیش  هم  پیروزی  آستانه  تا  و حتی  شدند 
اما تجربه گرت بیل به یاری ولز آمد، تا این تیم 
از اولین مسابقه در تاریخ حضور در جام جهانی 
و  نشود  خارج  مسابقه  زمین  از  خالی  دست  با 
با  را  مسابقه  پایان  سوت  جاسم  عبدالرحمان 

نتیجه یک- یک بزند.
تیم  برای  نتیجه  بهترین  آمریکا  و  ولز  تساوی 
کشورمان بود که سبب شد تا با تقسیم امتیازها در 
این مسابقه، کی روش و شاگردانش با وجود یک 
شکست سنگین، برای جبران در دو بازی بعدی 

امیدهایش کمتر نشود.
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داستان کوتاه
مترجم: بتول حکاکی

امام علی علیه السالم
»در بدهکارانی که ]در پرداخت بدهی[ تأخیر و امروز و فردا می  کنند و نیز در ستاندن حقوق مردم 
از اهل قدرت و ثروت که می  توانند بدهی خود را بدهند ولی حقوق مسلمانان را به سوی قاضیان و 
حاکمان سرازیر می  کنند ـ دقت کن و حقوق مردم را از آنان بگیر، و بدین منظور مزرعه و خانه  های 

]بیش از نیاز ایشان[ را بفروش که من شنیدم که پیامبر خدا صلی  اهلل  علیه  و آله می  فرماید: تأخیر در 
پرداخت بدهی از سوی مسلمان توانگر، ستم به مسلمان ]طلبکار[ است، و کسی که مزرعه و خانه و 

مال ندارد، تسّلطی بر او نیست،...«.

یا حی یا قیوم  
ای زنده، ای پاینده

در روز دوم جام جهانی چه گذشت؟
 کابوس یوزها در شب رویش الله های نارنجی!

صد زن موفق دنیا  »ننی مارونز«
"من االن آزادم."

 روزی روزگاری در جامائیکا دختر برده  فراری 
در یک  آفریقایی   قبیله  رییس  عنوان  به  که  بود 
دهکده زندگی می کرد. اسم او ملکه ننی بود و 
او رهبر عده ای از بردگان فراری بود که آنها را 
نامیدند. در آن زمان جامائیکا توسط  مارونز می 
ها  انگلیسی  بود.  شده  اشغال  انگلیسی  نیروهای 
به  را  آنها  و  کشیدند  می  بند  به  را  آفریقا  مردم 
جامائیکا می فرستادند. تا از آنها در مزارع نیشکر 
به عنوان نیروی کار مجانی استفاده کنند. این یعنی 
برده داری، اما ننی میخواست که آزاد زندگی کند 
به همین خاطر فرار کرد و بسیاری از هم وطنان 
خود را کمک کرد تا فرار کنند. آنها به یک کوهی 
پناه آوردند. و یک روستایی را به نام دهکده ننی 
آنها  به دهکده  راه دسترسی  تنها  احداث کردند. 

یک راه باریک در جنگل بود.
 ننی به مردمش آموزش داده بود که چگونه وقتی 
در جنگل به سر می برند. خودشان را با شاخ و 

برگ های درختان استتار کنند.
به  خط  یک  در  انگلیسی  نیروهای  که  زمانی   
جنگل وارد می شدند. چیزی بغیر از درختان نمی 
دیدند. آنها خبر نداشتند که توسط مردم دهکده 
یک  با  آن  یک  در  اند.  گرفته  قرار  محاصره  در 
آنها و کار سربازان  به طرف  سوت یک خیزش 

خاتمه یافته بود.
بودند.  مواجه  آن  با  روستا  افراد  که  مشکلی   

گرسنگی بود. آنها چیزی برای خوردن نداشتند.
 یک شب ننی با شکم گرسنه و نگران به خواب 
رفت. در خواب یکی از اجدادش را دید که به 
در  غذا  نباش  گرسنگی  "نگران  گفت:  می  او 
تخم  مقداری  بیدار شد  وقتی  دستان شماست." 
کدو حلوایی را در جیبش پیدا کرد. آنها بر روی 
یک تپه تخم ها را کاشتند و از آن به بعد مشکل 
گرسنگی آنها حل شد و از آن به بعد به آن تپه، 

تپه کدو حلوایی می گفتند.
حدود 1686-1733    جاماییکا

نشست اضطراری برای دو بازی مهم
ترکیب تیم ملی ایران تغییر می کند؟

از  پس  ایران  فوتبال  ملی  تیم  فنی  کادر  اعضای 
شکست سنگین این تیم برابر انگلیس و تساوی 
برگزار  ای  ویژه  نشست  آمریکا  و  ولز  های  تیم 
کردند تا برای دو دیدار باقی مانده تدابیر بهتری 

اتخاذ کنند.
خود  دیدار  نخستین  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم   
جهانی  جام  رقابتهای  دوره  دومین  و  بیست  در 
تا  شد   ۲ بر   ۶ شکست  متحمل  انگلیس  برابر 
فوتبال  حضور  تاریخ  شکست  سنگین ترین 

کشورمان در جام های جهانی را تجربه کند.
کی روش سعی  کارلوس  این شکست  دنبال  به 
کرد در همان زمین مسابقه با جمع کردن بازیکنان 
و حلقه اتحاد زدن بازیکنان را از نظر روحی به 
شرایط مطلوب برگرداند. با این حال نتیجه دیدار 
تیم های ولز و آمریکا می توانست برای دو دیدار 
باقی مانده ایران از اهمیت باالیی برخوردار باشد.
این دو تیم آخرین دیدار روز دوم مسابقات جام 
جهانی را برگزار کردند که در نهایت به تساوی 

یک به یک رسیدند.
به دنبال افزایش شانس های تیم ملی فوتبال ایران 
برای صعود، کارلوس کی روش و اعضای کادر 
فنی بعد از دیدار ولز و آمریکا نشست نیمه شبی 
برگزار کردند تا شرایط تیم ملی را بررسی کنند.

عملکرد  و  ملی  تیم  شرایط  نشست  این  در 

و  شد  آنالیز  انگلیس  برابر  دیدار  در  بازیکنان 
تدابیر الزم برای دو بازی باقی مانده برابر ولز و 

آمریکا اتخاذ شد.
با این حال باید دید پس از انتقاداتی که از ترکیب 
تیم ملی در دیدار با انگلیس شد، کی روش تصمیم 
با همان  یا  نفرات خواهد گرفت  تغییر برخی  به 

ترکیب به مصاف تیم ملی ولز خواهد رفت.
بیست و  ایران در  فوتبال  تیم ملی  دومین دیدار 
دومین دوره مسابقات جام جهانی روز جمعه ۴ 
آذر برابر ولز برگزار خواهد شد و روز ۸ آذر نیز 

دیدار با آمریکا انجام می شود.

گلر ایران مرخص شد؛
وضعیت مبهم بیرانوند برای دو بازی آینده

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران با وجود مرخص 
شدن از بیمارستان همچنان وضعیت نگران کننده 

ای برای ادامه رقابت های جام جهانی دارد.
تیم ملی فوتبال ایران در حالی نخستین بازی خود 
در جام جهانی ۲۰۲۲ را با شکست سنگین ۶ بر 
علیرضا  که  انگلیس پشت سر گذاشت  مقابل   ۲

بیرانوند مصدوم شد.
دروازه بان اول تیم ملی ایران به دلیل مصدومیت 
بینی  ناحیه  از  ابتدایی دچار شکستگی  در دقایق 

شد تا نتواند به بازی ادامه دهد.
پایان بازی به  ایران پس از  شماره یک تیم ملی 
معاینه  ساعت  چهار  از  پس  و  رفت  بیمارستان 

محل  هتل  به  بینی  تشخیص شکستگی  پزشکان 
حال  این  با  بازگشت.  ایران  ملی  تیم  اقامت 
بیرانوند وضعیت مبهمی برای ایستادن دوباره در 

دروازه تیم ملی ایران در جام جهانی قطر دارد.
هم  فردا  دارند  تصمیم  ایران  ملی  تیم  پزشکان 
متخصص  پزشکان  مشورت  با  را  او  وضعیت 
این  نهایی  تکلیف  تا  کنند  بررسی  کشورمان 

دروازه بان را مشخص کنند.
طبق اعالم پزشکان بیرانوند نمی تواند در دو روز 

آینده تمرین داشته باشد و باید استراحت کند.
تیم ملی فوتبال ایران دومین بازی خود را مقابل 

ولز در چهارم آذرماه برگزار می کند.

رکورد مهمی 
که طارمی زد

مقابل  درخشش  با  ایران  ملی  تیم  ستاره 
به  جهانی  جام  در  آسیایی  رکوردی  انگلیس 

نامش ثبت کرد.
در  خود  بازی  اولین  در  کشورمان  ملی  تیم   
مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به مصاف 
انگلیس رفت و با نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد.

مهدی  کرد  اعالم  »اوپتا«  شبکه  رابطه  همین  در 
رساندن  ثمر  به  با  ایران  ملی  تیم  ستاره  طارمی 
آسیایی  بازیکن  اولین  به  انگلیس  مقابل  دو گل 
تبدیل شد که در جام جهانی مقابل یک  تاریخ 

تیم اروپایی دبل می کند.
البته ستاره پورتو به اولین بازیکن تاریخ فوتبال 
ایران هم تبدیل شد که موفق شد برای اولین بار 

در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ دبل کند.
تیم ملی کشورمان با این باخت بدون امتیاز در قعر 
جدول ماند. البته دیدار دیگر گروه ما یعنی آمریکا 
و ولز با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید تا 

این نتیجه به نفع شاگردان کی روش شود.

پیش بینی سردار آزمون از 
حضورش در ترکیب تیم 

ملی ایران مقابل ولز

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت: فکر می کنم 
در بازی بعد در ترکیب اصلی ایران باشم.

تیم ملی فوتبال ایران در حالی در نخستین بازی 
با  انگلیس  مقابل   ۲۰۲۲ جهانی  جام  در  خود 
نتیجه ۶ بر ۲ شکست خورد که هر دو گل این 
بازی را مهدی طارمی برای ایران به ثمر رساند.

دوره  یک  که  ایران  مهاجم  دیگر  آزمون  سردار 
مصدومیت طوالنی را پشت سر گذاشته است، در 
این مسابقه در ترکیب اصلی حضور نداشت و از 
دقیقه ۷۷ وارد زمین شد. آزمون باوجود فرصت کم 
در این مسابقه فرصت خوبی برای گلزنی به دست 
آورد اما ضربه او بعد از برخورد با دست دروازه بان 

انگلیس و تیرک دروازه، راهی کرنر شد.
Sport۲۴ روسیه بعد از بازی ایران مقابل انگلیس 
نقل قولی از آزمون در خصوص شرایط آمادگی 
نقل قول در رسانه های  این  که  منتشر کرد  اش 

روسی بازتاب داشته است.
آزمون گفت: در حال حاضر بعد از مصدومیت، 
 ۹۰ می توانم  زمانی  چه  است.  عادی  شرایطم 
دقیقه بازی کنم؟ فکر می کنم مسابقه بعد )ایران 
مقابل ولز( باشد. همه چیز درست خواهد شد.

در  آزمون  برنامه  مدیر  دورن«  »آرماند  همچنین 
ایران گفت: سردار هر  مهاجم  خصوص شرایط 
روز بهتر و بهتر می شود. در این مرحله مهمترین 
چیز برای او این است که تا حد امکان بازی کند 
و البته مهم این است که تیم او همزمان برنده شود.
 تیم ملی ایران از ساعت ۱۳:۳۰ روز جمعه این 
هفته در دومین بازی خود در جام جهانی قطر به 

مصاف تیم ملی ولز می رود

واکنش جالب اسکوچیچ
 به شکست 6-2 ایران 

مقابل انگلیس
گفت:  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
جام  در  انگلیس  مقابل  ایران  شکست  تماشای 

جهانی برایم سخت بود.
مقابل  ایران  فوتبال  ملی  تیم   ۲ بر   ۶ شکست 
انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بازتاب ها و 
است.  داشته  دنیا  در سراسر  زیادی  واکنش های 
ایران در حالی در این مسابقه شکست خورد که 
دقایق  در  ملی  تیم  بان  دروازه  بیرانوند  علیرضا 
ابتدایی نیمه نخست با مصدومیت شدید مواجه 

شد و در نهایت زمین را ترک کرد.
»دراگان اسکوچیچ« سرمربی سابق تیم ملی ایران 
یکی از کسانی است که از باخت این تیم مقابل 
انگلیس اظهار تاسف و ناراحتی کرد. اسکوچیچ 
هنوز بابت اخراج از این تیم بعد از رساندن آن 
دلخور  ایران  فدراسیون  از  قطر  جهانی  جام  به 
است اما بعد از باخت مقابل انگلیس، نتوانست 

ناراحتی خود را نسبت به این نتیجه پنهان کند.
اسکوچیچ که میهمان ویژه برنامه جام جهانی در 
شبکه »الجزیره« در منطقه بالکان بود، در پایان بازی 
ایران و انگلیس گفت: تماشای شکست ایرانی هایی 
که آنها را به جام جهانی رساندم، برایم سخت بود.

این  برای  که  کنم  اعتراف  باید  داد:  ادامه  وی 
مسابقه احساساتی بودم. باالخره این تیمی است 
که تقریبًا سه سال با آن کار کردم و در نهایت به 
جام جهانی آوردم.سرمربی سابق تیم ملی ایران 
تاکید کرد: تیم ایران را ا می شناسم. می دانم که 
این  بدهد.  انجام  تیم چه کارهایی می تواند  این 
را هم می دانم که این چهره واقعی ایران نیست.

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیأت مدیره سازمان در 
نظر دارد از طریق مزایده عمومی موارد ذیل را در محدوده تفرجگاه عون بن علی به صورت فروش واگذار نماید:

۱-عنوان مزایده: فروش ملک با مشخصات ذیل:

۲-عنوان مزایده: فروش ملک با مشخصات ذیل:

لذا از متقاضیان دعوت می شود با رعایت قانون منع مداخله در معامالت دولتی ، از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ اسناد مزایده به سایت 
اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران ( www.setadiran.ir مراجعه نمایند. الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری 
مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام خواهد شد.ضمنًا 
شرکت کنندگانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مزایده باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا به صورت فیش بانکی به حساب شماره 
۱۰۰۱۸۶۸۵۸۳۳۶۷ نزد بانک شهر به نام سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز واریز گردد. مهلت دریافت 
اسناد مزایده از ساعت ۸:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ تا ساعت ۱۴:۰۰ روز  سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ می باشد. آخرین 
مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ می باشد. سپرده شرکت در مزایده باید به صورت فیزیکی تا ساعت 
۱۳ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ به امور مالی سازمان توسعه و عمران عون بن علی تحویل داده شود. بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۴ 
روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ در بستر سامانه ستاد در محل اتاق جلسه سازمان واقع در اتوبان پاسداران – ورودی تله کابین تبریز- سازمان 

توسعه و عمران عون بن علی میباشد.
- شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مزایده گذار موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معامالت شهرداری 

تبریز میباشد.
- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

-  کمیسیون مزایده در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
-  برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 

-  رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد.
-  سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است و جزء الینفک قرارداد خواهد بود.    

آگهی مزایده

مساحت کاربریپالک ثبتی

(مرتمربع)
مبلغ پایه هر 
مترمربع)ریال(

مبلغ پایه کل 
آدرسمبلغ سپرده )ریال()ریال(

عرصه و اعیانی ۱۰۰/۹۰۲۹
۲۶۳/۴۱۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰۲۷/۶۵۸/۰۵۰/۰۰۰۱،۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰مسکونی

تبریز-خیابان آزادی-پشت ساختمان 
سنگی-۱۰ متری محمدیه-کوچه 

ساعی

مساحت کاربریمشخصات ملک

آدرسآدرسمبلغ سپرده )ریال(مبلغ پایه کل)ریال((مرتمربع)

سرقفلی واحد شماره 
یک واقع در طبقه اول 
مجتمع تجاری عتیق۲

خیابان شهید بهشتی ۵۷۱۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰تجاری
پروژه عتیق ۲

قرارداد واگذاری
 بصورت نقد و اقساط

تیم ملی ریکاوری کرد


