شنبه  30شهریور1398
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران،
از آنومالیهــای قلبی جنین بــه عنوان یکی از
شــایع ترین آنومالیهای دوره جنینی نام برد و
گفت ۵۰ :درصد این موارد بعد از تولد تشخیص
داده می شود و در نتیجه مشکالتی برای دوران
بارداری مــادر به وجود می آید .به گزارش مهر،
بهناز مرادی بــر اهمیت تشــخیص زودهنگام
اختالالت ســاختاری قلب جنین تا قبل از ۱۹
هفتگــی دوران بارداری مادر تاکید کرد و گفت:
چون تا این دوره ســاختار قلــب جنین به طور
کامل شــکل نگرفته اســت ،امکان صدور مجوز
قانونی ســقط وجود دارد و بعد از آن ،پزشــک
نمــی تواند این مجــوز را صــادر کند.مرادی با
عنــوان این مطلب که تولد نــوزاد با این عارضه
می تواند مشــکالتی برای او ایجــاد کند ،ادامه
داد :در مواردی هــم جنین با چنین عارضه ای
قبــل از پایــان دوران بارداری مــادر ،فوت می
کند .وی با اشــاره به اهمیــت انجام اکوی قلب
جنین در دو نوبت توســط اکوکاردیوگرافیست،

شماره5556
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

زندگی

اهمیت اکوی قلب جنین

گفت :این عارضه دو درصد از آنومالیهای قلبی
دوره جنینی را شــامل می شــود .در ادامه نیز
رئیس انجمن رادیولوژی ایران به مشکالت مراکز

آفتاب یزد در گفت و گو با رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران بررسی کرد

چه چیزی باعث دل درد میشود؟

رادیولــوژی کشــور در تامیــن هزینهها و تهیه
دســتگاهها و تجهیزات مورد نیاز تصویربرداری
پزشــکی ،اشــاره کــرد و افــزود :بــا توجه به
پایین بودن تعرفه و پشتیبانی نامناسب بیمهها
که همیشــه بدهکار هســتند ،ما بــرای تهیه
تجهیزات و مواد مصرفــی در مراکز رادیولوژی
دچار مشــکل هســتیم.وی به افزایــش زمان
استهالک دستگاههای تصویربرداری پزشکی به
دلیل نبود نقدینگی اشاره کرد و افزود :در شرایط
کنونی که این مراکز با مشــکل نقدینگی مواجه
شــده اند ،به ناچار زمان استهالک دستگاهها و
تجهیزات ،از  ۷سال به  ۱۰سال و بعضا  ۱۵سال
افزایش یافته است.

ادامه از صفحه :5
دکتر خســرونیا عنوان کــرد  :گاهی انگلها
وعفونتهای روده ای با دل درد شروع میشود
که احتیاج به درمان دارند .مسمومیت با سرب
نیز از علل دیکر دل درد میباشد که اخیرا در
معتادین به تریاک مشــاهده میشود و این به
دلیل اضافه کردن ســرب به تریاک میباشــد
بنابراین به بیماری دل درد نباید سادگی نگاه
کرد و باید بیمار را برای تشــخیص و درمان به
مراکز درمان ببریم.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
اظهار کرد  :همانطور که گفته شــد از شــایع
تریــن علل دل درد ابتال به زخم معده و اثنی
عشــر میباشد که متاســفانه دیر مورد توجه

قرار میگیرد .پزشــکان در سالهای گذشته
فکر میکردند زخم معده و اثنی عشــر بیشتر
به علت ترشح اسید اســت و شروع به درمان
آن میکردند اما در ســالهای اخیر بسیاری از
افراد آلوده بــه میکروبی به نام "هلیکوباکتری
پایلــوری" مبتــا به زخم معده و اثنیعشــر
میشوند که با یک دوره درمان آنتی بیوتیکی
بهتر میشوند یادمان باشــد اگر آلوده به این
میکروب هســتیم و درمــان نمیکنیم ممکن
است که گرفتار ســرطان معده شویم بنابراین
جهــت جلوگیری ازعوارض زخــم معده مثل
خونریزی و ســوراخ شــدگی معــده و روده و
ســرطان معده باید به درمــان میکروب معده
بپردازیم .

دکتر خســرونیا ابراز داشــت :در خانوادههای
پرجمعیــت بیماری زخم معده و اثنی عشــر
بیشتر دیده میشــود و اگر فردی در خانواده
آلوده بــه میکروب "هلیکوباکتــری پایلوری"
باشــد احتمال دارد افرادی که درمان کرده اند
نیز مجددا دچار عفونت شوند.
وی در پایان گفت :سرطانها در اوایل کمتر با
درد همراه میباشند و زمانی که ایجاد انسداد
نمایند یا به اعصاب داخل شکم آسیب برسانند
درد ایجــاد میکنند  .ســنگ کلیه وحالبها
نیز از دیگر علل دل درد میباشــد که ممکن
است با اســتفراغ وخون در ادرار همراه باشد
و تشــخیص آن بــا ســونوگرافی و آزمایش
امکان پذیر است.

آگهی مزایده استانی امالک مازاد بانک ملی ایران
اداره امور شعب استان یزد(مزایده)98/4

بانک ملی ایران -اداره امور شــعب اســتان یزد در راســتای
اجــرای قانون رفع موانــع تولید رقابت پذیــر و ارتقای نظام
مالی کشــور و تأکید دولت محترم ،در نظر دارد قســمتی از
امالک تملیکی و مازاد ملکی ،ســرقفلی و حق کسب و پیشه
خود را با شــرایط ویژه و اســتثنایی بر مبنــای قیمت پایه
مزایده ،در وضعیت موجود و به صورت نقدی  ،نقد و اقســاط
 ،بدون متصرف و متصرف دار (باشــرایط مختلف) به فروش
برســاند  .متقاضیان می توانند برای کســب اطالعات بیشتر،
بازدید از امالک ،دریافت اســناد مزایده ( برگههای شــرایط
شــرکت در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود ازساعت 7: 30
روز شنبه مورخ  1398/06/30تا ساعت  13:30روز دوشنبه
مورخ  1398/07/08به سایت بانک ملی ایران ، www.bmi.ir
شــعب بانک ویا به محــل این اداره امور واقــع در یزد -بلوار
جمهوری اســامی – «بانک ملی ایران» اداره امور شــعب
استان یزد – دایره ساختمان و امالک مراجعه نمایند .شماره
تلفن  35221658-61داخلی  283و  35246270نیز جهت
تماس اعالم می گردد.

توضیحات :
 -1بانک ملی ایران در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات
در هر مرحله ای مختار است.
 -2پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان
مقرر ،مخدوش ،مبهم و مشروط مردود است.
 -3رعایت کلیه مــوارد مندرج در برگههای مزایده الزامی
است.
 -4ســپرده (ودیعــه) شــرکت در مزایــده معادل %5
(پنــج درصد) قیمت پایه مزایده کــه متقاضیان در بانک
تودیع می نمایند ،باید بصــورت فیش نقدی یا یک فقره
چک تضمین شده بانک ملی ایران در وجه اداره امورشعب
استان یزد واریز و به همراه پاکتهای مربوط به برگه شرایط
شرکت در مزایده تحویل دهند.

 -10در مواردیکــه امــوال منقول مــازاد در داخل ملک
می باشد تحویل ملک به برنده مزایده پس از تعیین تکلیف
اموال منقول داخل ملک خواهد بود.
 -11بــرای کلیه امــاک و اموال ،بازدید الزامی اســت و
در وضعیت موجود با مســاحتهای تقریبی اعالمی واگذار
می گردد و برای امالک متصرف دار  ،وفق شــرایط مندرج
در برگ مزایده  ،تخلیه ملک بر عهده خریدار است.
 -12درامالک دارای ســرقفلی ،هزینه جلب رضایت مالک
جهت تغییر شغل و در صورت لزوم تغییر کاربری برعهده
خریدار است.
 -13تعدادی از امالک ،درصــورت عدم مراجعه متقاضی
خرید درمزایده از طریق مذاکره نیز واگذار می گردد.
 -14امالکی که به صورت نقد و اقســاط واگذار می شود
قرارداد منعقده به روش اجاره به شــرط تملیک در امالک
تملیکی می باشد و در امالک سرقفلی یا حق کسب و پیشه
به صورت صلح حقوق اقساطی خواهد بود که به یکی از طرق
ذیل صورت می پذیرد  :الف) انعقاد قرارداد عادی صلح حقوق
اقســاطی ( بدون نیاز به ارائه وثیقــه ) مطابق نمونه قرارداد
پیوســت شرایط مزایده ب) "عقد صلح اقساطی "به صورت

 -5شــرکت کنندگان در مزایده پس از اخذ اسناد مزایده،
آنها را دقیقا” تکمیل و براساس برگههای شرایط شرکت در
مزایده به همراه اصل فیش یا چک تضمین شده بابت سپرده
شرکت در مزایده درون پاکتهای سفید پستی بدون آرم یا
نشانه مجزا (پاکت الف) و اسناد وبرگ پیشنهاد قیمت نیز در
پاکت مجزای دیگر(پاکت ب) قرار داده ،پاکتهای الک و مهر
شده را به همراه اصل چک مذکور تسلیم اداره امور شعب-
دایره سرمایه انسانی(واقع در یزد -بلوار جمهوری اسالمی-
اداره امور شعب بانک ملی استان یزد -طبقه دوم) نمایند.
 -6اصل چک مذکور تــا زمان ابالغ مصوبه فروش از اداره
کل مدیریت وفروش اموال تملیکی مازاد (طبق ضوابط) نزد
اداره امور شعب و زیر کلید نگهداری می شود.
 -7شخص یا اشخاصی که در مزایده برنده شناخته شده اند
درصورت انصــراف ویا عدم انجام تعهدات بهشــرح مندرج
در برگ شرایط مزایده بانک سپرده شرکت در مزایده تودیعی
ایشان ( %5از قیمت پایه مزایده) بدون هیچگونه تشریفاتی
راسا به نفع بانک ضبط و برداشت می شود.
 -8کلیــه پاکتهــای حــاوی پیشــنهادات متقاضیان
خریــد امــاک در ســاعت  9صبــح روز ســه شــنبه
مورخ98/07/09درمحل ســالن جلسات بانک ملی -اداره
امور شعب استان یزد واقع دریزد  -بلوار جمهوری اسالمی
بازگشــا ئی خواهد شــد و شــرکت کنندگان در مزایده
می توانند درموعد یاد شــده با ارائه کارت شناســایی در
جلسه مذکور شرکت نمایند.
 -9امــاک دارای متصرف با اعطاء وکالت از ســوی بانک
واگذار می گردد و تقبل کلیــه هزینههای مربوط به اخذ
اســتعالمات مأخــوذه در ارتباط با نقــل و انتقال،دارائی،
تامین اجتماعی ،رفع تصرف و سایر موارد بر عهده خریدار
می باشد (.هزینه تنظیم وکالتنامه بالمناصفه خواهد بود).

رسمی با اخذ وثیقه مورد پذیرش بانک به میزان مانده بخش
اقساطی ثمن معامله و سود متعلقه آن .
 -15هزینه آگهی و کارشناســی بر عهده خریدار اســت و
مشــارالیه می بایست این هزینه را براساس اعالم نظر بانک
قبل از انعقاد قرارداد نقدا ً در وجه بانک واریز نماید.
 -16متقاضیان خرید می بایســت مبلغ 000ر 200ریال
برای در اختیار گرفتن اســناد مزایــده بابت هر ملک به
حساب شــماره  0112132585009اداره کل مدیریت
وفــروش اموال تملیکی مازاد بانک ملی ایران (قابل واریز
در کلیه شــعب بانک ملی) واریز و اصل رســید را همراه
برگههای تکمیل شده تحویل اداره امور شعب بانک ملی
اســتان یزد -دایره سرمایه انســانی(واقع در یزد -بلوار
جمهوری اسالمی -اداره امور شعب -طبقه دوم)نمایند.
 -17فروش امالک به صورت نقد و اقساط براساس جدول
اعالم شــده ذیل صورت خواهد پذیرفــت که خریدار می
بایست در پیشــنهادات خود صراحتا به مدت و نرخ سود
مورد نظر اشاره نماید.
 -18بطــور کلی پیشــنهادهای خرید نقــدی با رعایت
تخفیفات قید شده در آگهی نسبت به پیشنهادهای خرید

اقساطی در اولویت می باشد.
 -19در صورتیکه مبالغ پیشنهادی خریداران به طور مساوی
باشد ،اولویت فروش با شرایط نقدی و سپس پرداخت در مدت
زمان کمتر است .در صورت شرایط یکسان پرداخت ،برنده از
طریق استقراع مشخص می گردد.
 -20بانک در هــر مرحله ای از مزایده حق ابطال یا اعالم
عام تغییر شرایط مورد نظر خود را دارد.
 -21کلیه امالک با وضعیت موجود و طبق مفاد سند انتقال
اجرایی صادر شــده واگذار می گردنــد و در صورتیکه نیاز
به اصالحات ثبتی اعــم از ادغام  ،تفکیک  ،افراز  ،تجمیع ،
دریافت ســند  ،رفع مغایرت و غیره داشته باشد ،به عهده و
هزینه خریدار می باشــد و بانک هیچگونه هزینه ای از این
بابــت پرداخت نمی نماید و هرگونه مســئولیتی را در این
خصوص از خود سلب می نماید .
 -22فروش کلیه امالک با وضعیت موجود می باشد.
 -23بازدید از کلیه امالک الزامی است.
 -24اعیان براساس نظریه کارشناس می باشد.
 -25نحــوه فروش امالک مازاد بانک به شــرح ذیل اعالم
می گردد :

شرح

ردیف

در صورت خرید نقدی  10درصد تخفیف به خریدار داده خواهد شد (.برای کلیه کاربریها به استثناء موارد ذکر شده در توضیحات)

1

برای امالک با کاربری تجاری ،مسکونی و اداری به صورت  50نقد و  50الباقی اقساط یکساله (12ماهه) با نرخ سود  9واقساط دو ساله
(  24ماهه) بانرخ سود  15و اقساط سه ساله( 36ماهه )با نرخ سود  18می باشد

2

برای اموال(منقول و غیر منقول)با کاربری صنعتی ،کشاورزی  ،دامدارای  ،خدماتی وسایر به صورت  30نقد و  70الباقی در اقساط
یک ساله (12ماهه) بدون احتساب سود و اقساط دو ساله(  24ماهه) با نرخ سود  9اقساط سه ساله( 36ماهه )با نرخ سود  15می باشد.

3

یزد
بانک ملی ایران-اداره امور شعب استان
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ﻧﻮع ﻣﻠﻚ ﻛﺎرﺑﺮي

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮﺻﻪ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

375

263

1,475,444,880

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

344/5

340

3,843,840,000

6,900

10,737,356,213

0

16,128,000,000

ﻣﻔﺮوزوﻣﺠﺰاﺷﺪه از4ﻓﺮﻋﻲ از اﺻﻠﻲ

1

91-29

2

 96-72ﻳﺰد-ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ -ﭘﺸﺖ ﻣﺴﺠﺪ اﺗﺎﺑﻜﻲ ﻛﻮي ﺣﺠﺖ ﭘﻼك )112ﺷﻴﺸﻪ دوﺟﺪاره زارﻋﺰاده(

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

3

 88-05ﺗﻔﺖ  -ﻧﺼﺮآﺑﺎد  -ﻣﺰرﻋﻪ ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎد)ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ رزاق ﻧﺼﺮاﺑﺎد(

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﻏﺪاري

19,998

ﻛﺎرﺑﺮي ﻧﺪارد

11,000

ﺟﺎﻧﺒﺎزان-2ﭘﻼك )50ﺷﺮﻛﺖ دﻫﻜﺪه(

ﻣﻴﺒﺪ-اﺑﺘﺪاي ﺟﺎده راه آﻫﻦ-ﺑﻌﺪازﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻤﻮدﻛﺎرﮔﺮ-ﺟﻨﺐ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ

4

95-43

5

93-34

6

90-40

7

 96-60ﻣﻴﺒﺪ  -ﺑﻔﺮوﺋﻴﻪ-ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﺪان اﺻﻠﻲ -ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ )ﻣﻨﺼﻮر اﺳﻤﻌﻴﻠﻲ(

8
9

0

ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﻣﻴﺒﺪ(

اﺑﺮﻛﻮه-ﺷﻤﺎل ﺟﺎده اﺑﺮﻛﻮه ﺑﻪ آﺑﺎده وﺷﺮق ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﺳﺘﺎي

ﻣﺮﻳﻢ آﺑﺎد-ﺟﻨﺐ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري)ﻫﺘﻞ ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﭘﻮﻳﺎ(1

ﻣﻴﺒﺪ-ﻳﺨﺪان-خ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ-ك ﻧﺴﺘﺮن)32ﻓﺎﻃﻤﻪ وﻛﺎﻇﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ (

 97-78ﺑﻬﺎﺑﺎد-خ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ -خ ﻣﻬﺪي)ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ(

98-88 10
11

ﺷﻬﺮداري)ﺷﻴﺮوار ﻣﻴﺒﺪ()ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﺟﻼﻟﺰاده(
ﻣﻴﺒﺪ-ﺷﻬﺮك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻬﺎن اﺑﺎد-ﺑﻠﻮارﻧﺴﺘﺮن-خ ﻓﺮﻋﻲ)ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮﻛﺖ

98-92

ﻳﺰد-ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭼﻤﺮان -ﻛﻮﭼﻪ رﻫﺒﺮ -ﻛﻮﭼﻪ ﺷﺸﻢ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﭘﻼك )27ﺷﺮﻛﺖ
ﺷﻴﺸﻪ ﺷﻴﺮﻛﻮه اﻳﻤﻦ ﻳﺰد(

ﻳﺰد -ﺻﻔﺎﺋﻴﻪ-ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه  -خ وزﻳﺮي-ﻓﺮﻋﻲ  -2ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﻮرش-
ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم -واﺣﺪ ﻫﻔﺘﻢ )ﺳﻴﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪي(

 97-87 12ﻳﺰد -اﺑﺘﺪاي ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻠﻤﺎن ﭘﺎرﺳﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﭘﺎﺳﺎژ ﻻﻟﻪ)ﻣﺤﻤﻮد رﺿﺎ اﺷﺮف(

ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻋﻴﺎﻧﻲ

ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺰاﻳﺪه

ﭘﻼك ﺛﺒﺘﻲ
 104ﻓﺮﻋﻲ از  23994اﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮوز وﻣﺠﺰا از 1

 17و 26ﻓﺮﻋﻲ از 1242اﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮوز
وﻣﺠﺰا از 18

 1ﻓﺮﻋﻲ از  178اﺻﻠﻲ
444ﻓﺮﻋﻲ از 10170اﺻﻠﻲ

ﻛﻨﻮﻧﻲ

ﺳﻬﻢ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺑﺎﻧﻚ ازﻛﻞ ﻣﻠﻚ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت

 20ﻳﺰد

ﻣﺘﺼﺮﻓﺪار

 26ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎع از  60ﺳﻬﻢ

ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

5ﻳﺰد

ﻣﺘﺼﺮﻓﺪار

 35/2ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎع از72ﺳﻬﻢ

ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

 14ﻳﺰد

ﺗﺨﻠﻴﻪ

5.396.608.685ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎع از
 8.693.280.000ﺳﻬﻢ

ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

22ﻳﺰد

ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

37,072,000,000

154ﻓﺮﻋﻲ از 5376اﺻﻠﻲ

10ﻳﺰد

ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

ﻫﺘﻞ

ﻫﺘﻞ

7,470

1.948

10,724,676,067

 12236اﺻﻠﻲ

45ﻳﺰد

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

173/7

190

1,719,876,816

 5ﻓﺮﻋﻲ از 4044اﺻﻠﻲ

 22ﻳﺰد

ﻣﺘﺼﺮﻓﺪار

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

244/3

165/5

3,640,000,000

3ﻓﺮﻋﻲ از 341اﺻﻠﻲ

22ﻳﺰد

ﺗﺨﻠﻴﻪ

زﻣﻴﻦ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﺻﻨﻌﺘﻲ 3.503 7043/85

ﺗﺨﻠﻴﻪ -داراي
اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺎزاد
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

4.532.040.214ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎع
از10.758.447.000ﺳﻬﻢ

261.681.746ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎع

ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

از467.000.000ﺳﻬﻢ
ﺷﺸﺪاﻧﮓ

ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

ﻣﺘﺼﺮﻓﺪار

32.400ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎع از 101.330ﺳﻬﻢ

ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط
ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

932

328/95

2,119,868,621

1307ﻓﺮﻋﻲ از ﻳﻚ اﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮوض از57 755ﻳﺰد

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

393/5

416

16,979,760,000

12ﻓﺮﻋﻲ از 725اﺻﻠﻲ

5ﻳﺰد

ﺗﺨﻠﻴﻪ

آﭘﺎرﺗﻤﺎن

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ 190/49

20,545,489,440

5461ﻓﺮﻋﻲ از 6526اﺻﻠﻲ

4ﻳﺰد

ﻣﺘﺼﺮﻓﺪار

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

412,070,400

 9ﻓﺮﻋﻲ از 2576اﺻﻠﻲ

ﻳﻚ ﻳﺰد

ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

 1435ﻓﺮﻋﻲ از 6526اﺻﻠﻲ

4ﻳﺰد

ﻣﺘﺼﺮﻓﺪار

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

448.5

25,979,912,000

ﺻﻔﺮ ﻓﺮﻋﻲ از 1753اﺻﻠﻲ

12ﻳﺰد

ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

20,137,088,844

1169ﻓﺮﻋﻲ از 6460اﺻﻠﻲ

8ﻳﺰد

ﻣﺘﺼﺮﻓﺪار

45/88ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎع از 72ﺳﻬﻢ

ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

2ﻓﺮﻋﻲ از  1587اﺻﻠﻲ

34ﻳﺰد

ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

266ﻓﺮﻋﻲ از  6448اﺻﻠﻲ

 8ﻳﺰد

ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

ﻳﻚ ﻳﺰد

ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

ﻳﻚ ﻳﺰد

ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﺷﺸﺪاﻧﮓ

ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

25/55

25/55

ﻣﻐﺎزه

ﺗﺠﺎري

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

510

14

 96-70ﻳﺰد-ﺗﻔﺖ -ده ﺑﺎﻻ-ﻛﻮي ﺟﺎن ﺑﺮازﺟﺎن)ﺣﺴﻦ ﻫﺮﻧﺪي(

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

2,921

15

 98-90ﻳﺰد -ﺑﻠﻮار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ -ﻛﻮﭼﻪ وﺣﺪت -ﻛﻮﺟﻪ -26پ) 6ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮرد ﭘﺎرس ﮔﻬﺮ(

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

692

495

16

0

ﻣﻬﺮﻳﺰ)-ﻣﻠﻚ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻌﺒﻪ آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﻣﻬﺮﻳﺰ(

ﻣﻐﺎزه

ﺗﺠﺎري

135

321

9,652,160,000

17

0

ﻳﺰد -ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب  -روﺑﺮو ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺑﻖ)اﻧﺒﺎرﻛﺴﻨﻮﻳﻪ(

زﻣﻴﻦ

ﺗﺠﺎري

691

0

35,745,920,000

18

0

ﻳﺰد -ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻠﻤﺎن ﭘﺎرﺳﻲ)ﻣﻠﻚ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻌﺒﻪ خ ﺳﻠﻤﺎن ﭘﺎرﺳﻲ ﻳﺰد(

ﻣﻐﺎزه

ﺗﺠﺎري

375/8

535

33,152,000,000

از  3837و 2468/2

19

0

ﻣﻐﺎزه

ﺗﺠﺎري

472/95

760

78,834,840,000

 9ﻓﺮﻋﻲ از  3621اﺻﻠﻲ

 97-82 13ﻳﺰد -ﺻﻔﺎﺋﻴﻪ-ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻣﻼﺻﺪرا-ﻓﺮﻋﻲ  -12ﭘﻼك )7ﺷﺮﻛﺖ اﺳﻜﺎن (1

ﺑﺨﺶ

وﺿﻌﻴﺖ

753

67,536,000,000

داراي ﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 167ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺼﻮرت

ﻳﺰد ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ  -ﺑﻌﺪ از ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮردار)ﻣﻠﻚ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻌﺒﻪ خ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ
ﻳﺰد(

ﺳﺎﺧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎ

ﻳﻚ ﻓﺮﻋﻲ از 3837اﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮوز وﻣﺠﺰا

 91/04/22ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﺮﻳﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻠﻚ داراي آب و

ﺑﺮق  3ﻓﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط

