سینمای جهان

درخشش مارال فرجاد و افشین هاشمی در جشنواره آمریکایی

پخش فیلمهای خارجی در سه سینما

مارال فرجاد ،جایزه بهترین نقش مکمل زن را برای بازی در فیلم «جاودانگی» از جشنواره بین المللی عشق در آمریکا دریافت کرد .در
مراسمی که در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد ،مارال فرجاد در رقابت با مگان انگلیش با فیلم «بیداری خشم» از آمریکا و جگی نوآ
با فیلم «هنر اغوا» از آمریکا ،برنده این جایزه شد .همچنین فیلم «گذر موقت» به نویسندگی و کارگردانی افشین هاشمی نامزد دریافت
شش جایزه در جشنواره فیلم عشق آمریکا بود که افشین هاشمی موفق شد جایزه بهترین فیلمنامه را در این جشنواره از آن خود کند.
جشنواره فیلم عشق   love International film festivalهر ساله در لس آنجلس برگزار می شود و  فیلم های بسیاری با مضمون عشق از
کشورهای مختلف در آن شرکت میکنند.

علی آشتیانیپور ،مدیر اکران فیلمهای خارجی گفت :نمایش فیلمهای خارجی در سینماهای کشور به صورت آزمایشی به فیلم تحسین
شده «همه پولهای دنیا آغاز شد» اختصاص خواهد یافت .قرار است از این پس به صورت منظم در سبد اکران شاهد نمایش فیلمهای
خارجی باشیم .با تصمیم سازمان امور سینمایی و پیشنهاد کارگروه اکران فیلمهای خارجی ،پردیس سینمایی باغ کتاب ،پردیس مگامال
و پردیس کوروش هرکدام یک سالن خود را به صورت کامل به نمایش فیلم خارجی اختصاص خواهند داد.در گام نخست سه سینمای
منتخب با توجه به اینکه بیش از هفت سالن در اختیار دارند ،پایلوت اولیه نمایش فیلم خارجی خواهند بود و در ادامه سینماهای دیگری
نیز به مرور با سرعت بیشتر فرایند آماده سازی و تبلیغات به ظرفیت نمایش فیلمهای خارجی اضافه خواهند شد.
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سینمای ایران
 «روزهای بیقراری »۲نظر
خارجیها را درباره جایگاه و
شرایط زن ایرانی تغییر داد

سارا صوفیانی ،بازیگر تلویزیون درباره فعالیتهای
خود در حــوزه بازیگری بیان کرد :این شــبها
سریال «روزهای بی قراری  »۱به کارگردانی کاظم
معصومیوتهیهکنندگیامیرحسینشریفیازآی
فیلم فارسی پخش می شود و فصل دوم سریال نیز
در حال ساخت است .در این سریال تصویر دیگری
از زن ایرانی دیده می شود که شبیه به کلیشههای
قبلی نیســت.برای بینندههای غیرایرانی خیلی
عجیب بود کــه چطور زنان ایرانــی اینقدر قوی
هستند .آنان فرهنگ ما را درست نمی شناختند و
فکر می کردند زن در ایران اصال نمی تواند از حقش
دفاع کند و مدام در عذاب است .آنان می گفتند بعد
از دیدن سریال «روزهای بی قراری» نظرشان درباره
جایگاه و شرایط زن ایرانی تغییر کرد.

معرفی نامزدهای بهترین چهره
تلویزیونی جشن حافظ

نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی امسال جشن
حافظ از میان برنامههایی انتخاب شــدهاند که از
اول فروردین  ۹۶تا پایان اسفندماه  ۹۶روی آنتن
تلویزیونرفتهیادراینترنتانتشاریافتهاندوانتخاب
چهره برگزید ه ســال برای اولین بار توسط مردم
صورت میگیرد .پژمان بازغی با کودک شو ،کامران
تفتی با وقتشــه ،رامبد جوان با  خندوانه ،فریدون
جیرانی با سیوپنج ،حسین دهباشی با خشت خام،
رضا رشــیدپور با حاال خورشید ،محمد صالحعال
با  چشم شب روشن ،ســروش صحت با کتاب باز،
علی ضیاء با فرمول یک ،آرش ظلیپور با من و شما،
احسان علیخانی با ماه عســل ،عادل فردوسیپور
با نود ،مهران مدیری با دورهمی ،محمدحســین
میثاقی با فوتبال صد و بیست ،برنامههای انتخاب
شدههستند.
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هیرادهمچناندرحاشیه

برخی خوانندگانی که بهتازگی وارد
عرصه موسیقی شدهاند با خودشان
حاشیههایی نیز آوردهاند و اظهارات
ضد و نقیض درباره آنان ،نیاز به داشتن
مدیربرنامهراضروریمیکندتادرمقام
پاسخگویی رسمی با رسانهها ارتباط
برقرارکنند؛ولینهتنهااینخوانندگان
پاسخگو نیســتند و مدیر برنامه هم
ندارند ،شــورای نظارت و ارزشیابی
دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی نیز درباره حاشیههای این افراد
و روشنشدن افکار عمومی اقدامی
انجام نمی دهد.

کیفیت نظارت بــر کیفیت
کنسرتها
آن گونــه کــه از عنوان «شــورای نظارت
و ارزشیابی دفتر موســیقی وزارت ارشاد»
برداشت می شود ،نظارت بر کیفیت برگزاری
کنسرت های مجوزدار جزو وظایف اصلی
این نهاد اســت؛ ولی این وظیفه فراموش
شده و این شــورا صرفا بر مسئله ممیزی
آثار تمرکز کرده اســت .آنچه هم اینک در
چارچوب وظایف این واحد استراتژیک دفتر
موسیقی وزارت ارشاد تعریف شده ،نظارت و
ارزشیابی روی مفاهیم غیرموسیقایی است
که امری اجتنابناپذیر اســت؛ اما آنچنان
تمرکز مدیران این بخش را به خود معطوف
کرده که دیگر نظارت بر کیفیت کنسرتها

بهویژه کنسرتهای پاپ در اولویت مدیران
قرار ندارد .نسبت قیمت بلیت کنسرتها با
آنچه در اجراهای زنده ارائه می شود موضوع
بسیار مهمی اســت که الزم است پیرامون
آن تحلیل و بررسی بیشتری صورت گیرد؛
اما آنچه بهانهای برای نگارش این نوشــتار
شــد حاشــیههای این روزهای تعدادی از
هنرمندان ،گروهها و خوانندگان پاپ است
که موجب بحث و جدلهایی شده که دود
آن در ابتدا به چشم مخاطب میرود و باعث
بیاعتمادی او به خوانندگان محبوبشــان
و در نهایت ضعیفترشــدن فرایند تولید،
بازاریابی و فروش محصوالت موســیقایی
در نظام اقتصادی موسیقی ایران می شود
و اینجاست که ضرورت ساماندهی چنین
شرایطی توســط بخش دولتی مورد توجه
قرار می گیرد.

هیراد از سال  ۹۵با معرفی خود از موسسه
«آوازی نو» به سرپرستی حسن اردستانی،
مهندس باسابقه صدا در عرصه کنسرتها
خود را به جامعه موسیقی معرفی کرد و پس
از حضور در رسانه ملی با مجموعه«پازلبند»
و بعدها در مجموعه «دورهمــی» خود را
به عنوان یک خواننــده نوظهور پرطرفدار
معرفی کرد؛ اما ماجرا زمانی وارد حاشیه شد
که علیرضا بدیع ،ترانهسرا در برنامه «چشم
شب روشن» او را متهم به کپیبرداری بدون
حمید حســینزاده ملقب به مجوز از آثار تعدادی شاعر و ترانه سرا کرد و
سپس کمپین «نه به سرقت ادبی» علیه او
حمیدهیراد
یکی از مصادیــق بارز این رونــد به حمید شکل گرفت تا جایی که هیراد را مجبور به
حسین زاده ملقب به حمید هیراد ،خواننده عذرخواهی و پرداخت غرامت به شاعران و
پرحاشیه این ماههای موسیقی پاپ ایران   ترانه سرایان کرد.
بازمیگردد که بهدلیل سیاستهای غلط
حاشیهها ادامه دارد
رســانهای مدیربرنامههای باتجربه اما غیر
حاشــیههای هیراد اما اینجا پایان
پاسخگویش وی را از مسیر هنری خارج کرده
و باعث شده  است این هنرمند طی هفتههای نیافت و بدیع بــار دیگر با انتشــار فیلمی
اخیر خواسته یا ناخواســته در مسیری پا منسوب به هیراد او را به اجرای «پلی بک»
بگذارد که اصال به صالح او نیســت .حمید در کنسرتهای اخیرش متهم کرد و کار را

بانک ملی ایران در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تاکیدات
دولت محترم ،امالک تملیکی و مازاد خود را با شرایط ویژه و استثنایی به فروش میرساند ،و در نظر است
امالکمذکوربرمبنایقیمتپایهمزایده،دروضعیتموجودوبهصورتنقدی،نقدواقساط،بدونتصرفو
متصرفدار(باشرایطمختلف)درمعرضفروشقرارگیرد.متقاضیانمیتوانندبرایکسباطالعاتبیشتر
 ،بازدید از امالک ،دریافت اسناد مزایده (برگه های شرایط شرکت در مزایده)و تسلیم پیشنهادات خود
تا ساعت  9صبح روز پنج شنبه مورخ  1397/5/18به اداره امور شعب بانک ملی استان واقع در شهرکرد
میدان12محرم اداره امور شعب بانک ملی استان طبقه سوم -دایره مهندسی و امالک مراجعه نمایند و یا با
شمارهتلفن 32240470-3داخلی 1310تماسحاصلنمایند.
توضیحات:
-1بانکملیایراندرقبولیاردیکیاکلیهپیشنهاداتمختاراست.
-2پیشنهاداتفاقدسپردهیادارایسپردهکمترازمیزانمقرر،مخدوش،مبهمومشروط،مردوداست.
-3رعایتکلیهمواردمندرجدربرگ ههایمزایدهالزامیاست.
 -4سپرده ( ودیعه ) شرکت در مزایده معادل %5قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره
چکتضمینیبانکملیایراندروجهادارهامورشعباستانچهارمحالوبختیاریبههمراهپاکتهایمربوط
بهبرگهشرایطشرکتدرمزایدهتحویلدهند.
-5کلیهپاکاتحاویپیشنهاداتمتقاضیانخریدامالکدرساعت10صبحروزپنجشنبه 97/5/18درسالن
اجتماعاتادارهامورشعباستانبازگشاییخواهدشد،لذامتقاضیانمیتواننددرموعدیادشدهباارائهکارت
شناساییدرجلسهمذکورشرکتنمایند.
-6امالکدارایمتصرفبهصورتوکالتبالعزلوتقبلکلیههزین ههایمربوطبهاخذاستعالماتمأخوذه
در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار میگردد ( هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه
خواهدبود)
-7برایکلیهامالک،بازدیدالزامیاستودروضعیتموجودواگذارمیگرددوبرایامالکمتصرفدار،وفق
شرایطمندرجدربرگمزایده،تخلیهملکبرعهدهخریداراست.
-8امالکیکهبهصورتنقدواقساطواگذارمیشودقراردادمنعقدهبهروشاجارهبهشرطتملیکدرامالک
تملیکیمیباشد.
 -9هزینه آگهی و کارشناسی برعهده خریدار است و مشارالیه می بایست این هزینه را براساس اعالم نظر
بانکقبلازانعقادقراردادنقدا ًدروجهبانکواریزنماید.
 -10متقاضیان خرید می بایست مبلغ000ر200ریال به حساب شماره 0110435904005در وجه اداره امور
شعباستانچهارمحالوبختیاری(قابلواریزدرکلیهشعب)واریزواصلرسیدرابههمراهبرگههایتکمیل
شدهتحویلدهند.
 -11فروش امالک بصورت نقد و اقساط بر اساس جدول اعالم شده ذیل صورت خواهد پذیرفت که خریدار
میبایستصراحت ًااشارهبهمدتوسودنرخموردنظرنماید.
-12در صورتیکه مبلغ پیشنهادی خریداران  ،بطورمساوی باشد  ،اولویت فروش با شرایط نقدی می باشد .
-13نحوهفروشامالکمازادبانکبهشرحذیلاعالممیگردد.
نحوهفروشباشرایطنقد

ردیف

آدرس

کاربری

مساحت
عرصه

مساحت
اعیان

پالک ثبتی

1

شهركرد-خيابان سعدي-كوچه-55
پالك-11طبقه دوم واحد شرقي

آپارتمان

قدر السهم

117/8

متصرف دار

1/6273

2

مسكوني

691

321

متصرف دار

3

سفيد دشت-خيابان انقالب-كوچه دولت-
پشت شهرداري

مسكوني

378/7

204

متصرف دار

497/118

1,332,643,200

6دانگ

4

شهرك صنعتي شهركرد-خيابان كوشش
غربي-طرح برش فوالد

صنعتي (عرصه و
اعيان و ماشين
آالت)

8000

1324

تخليه

1333/13
-1333/14

19,579,694,400

6دانگ

مشمول تخفيف خريد نقد مي باشد-
فروش بصورت نقد و اقساط

5

شهرك صنعتي شهركرد-خيابان
سروستان -2نبش كوهستان 1

صنعتي (عرصه و
اعيان و ماشين
آالت)

4789

2794

تخليه

1575/99

30,575,552,000

6دانگ

مشمول تخفيف خريد نقد مي باشد-
فروش بصورت نقد و اقساط

6

شهرك صنعتي سفيد دشت-طرح سپهر
پليمر اسپادانا

5590/63

747

تخليه

/498
(178و)179

14,509,064,640

6دانگ

مشمول تخفيف خريد نقد مي باشد-
فروش بصورت نقد و اقساط

7

شهرك صنعتي شهركرد -خيابان تالش-
نبش گلستان دوم-شركت پلي بافت

6631

4650

تخليه

1575/235

24,024,000,000

6دانگ

مشمول تخفيف خريد نقد مي باشد-
فروش بصورت نقد و اقساط

8

شهركرد-خيابان فردوسي جنوبي-كوچه
شيراز-پالك 5

مسكوني

470/2

612

تخليه

1/1585

11,179,168,000

6دانگ

مشمول تخفيف خريد نقد مي باشد-
فروش بصورت نقد و اقساط

9

شهركرد-كوي پليس-كوچه 106

مسكوني

159/75

245

متصرف دار

4/353

1,098,469,168

3/25حبه

مشمول تخفيف خريد نقد مي باشد-
فروش بصورت نقد و اقساط

10

فرخشهر-خيابان امام-كوچه-55
پالك1/15

مسكوني

240

344

متصرف دار

22/1931

2,370,006,800

45حبه

مشمول تخفيف خريد نقد مي باشد-
فروش بصورت نقد و اقساط

مسكوني

168/8

558/4

متصرف دار

533/411

1,723,000,000

17حبه

مشمول تخفيف خريد نقد نيست-
فروش بصورت نقد اقساط

مسكوني

246

134

متصرف دار

179/225

346,353,777

16/33حبه

مشمول تخفيف خريد نقد مي باشد-
فروش بصورت نقد و اقساط

مسكوني

267/51

225

متصرف دار

177/305

636,364,960

28حبه

مشمول تخفيف خريد نقد مي باشد-
فروش بصورت نقد و اقساط

14

بروجن-خيابان شهيد رجايي-خيابان
چهارم-كوچه شادي-پالك 21

مسكوني

276

213

متصرف دار

182/142

272,331,111

7حبه

مشمول تخفيف خريد نقد مي باشد-
فروش بصورت نقد و اقساط

هفشجان-بلوار فجر-خيابان جهاد-پالك2

مسكوني

277/81

242

متصرف دار

221/1212

722,452,080

21حبه

مشمول تخفيف خريد نقد مي باشد-
فروش بصورت نقد و اقساط

سفيد دشت-خيابان آزادگان-كوچه
ابوذر-روبروي مخابرات

مسكوني

266/5

163

متصرف دار

497/86

868,907,610

51/75حبه

مشمول تخفيف خريد نقد مي باشد-
فروش بصورت نقد و اقساط

17

فارسان-خيابان شهيد رجايي-روبروي
دبيرستان

تجاري-مسكوني

11
12
13

2

امالک متصرف دار هم بصورت نقدی و هم با شرایط نقد و اقساط و با ارائه وکالت نامه بال عزل
به فروش میرسد.

1

تجاری،مسکونی،
اداری

2

صنعتی ،کشاورزی،
دامداری و خدماتی

دوساله
( 24ماهه)

 %50نقد %50+اقساط ماهیانه بدون سود

 %30نقد  %70 +اقساط ماهیانه بدون سود

بانک ملی ایران  -اداره امور شعب استان چهار محال و بختیای

2,855,958,540

6دانگ

مشمول تخفيف خريد نقد نيست-
تخليه ملك بعهده خريدار -فروش
بصورت نقد و اقساط
مشمول تخفيف خريد نقد مي باشد-
تخليه ملك بعهده خريدار -فروش
بصورت نقد و اقساط
مشمول تخفيف خريد نقد مي باشد-
تخليه ملك بعهده خريدار -فروش
بصورت نقد و اقساط

179/16

16

دو ساله
( 24ماهه)

قيمت پايه مزايده

ميزان مالكيت

توضيحات

1,674,148,000

1

 %30نقد  %70+اقساط ماهیانه با سود %20

هیفا منصور ،کارگردان عربستانی طی گفتوگو
با سایت صهیونیستی «واینت» اظهار کرد که وی
بعید نمیداند که در آینده فیلمهایی را با همکاران
اسرائیلیاش بسازد .این سایت در ادامه آورد که
فیلم جدید این کارگردان ســعودی به زودی در
قدس پخش خواهد شد .هیفا منصور به اظهارات
نسبت داده شده به او در یک سایت صهیونیستی
واکنش نشان داده و گفته است ،ولیعهد عربستان
تالش میکند عربستان را به سمت لیبرالیسم ببرد
و به جامعه جهانی نزدیک کند .او در صفحه رسمی
خود در توییتر اخبار رسانه اســرائیلی را درباره
خودتکذیب کرده و نوشــته است :من در مرحله
تبلیغ فیلمهای آمریکایی هستم و با خبرنگاران
بسیاری از سراسر جهان مصاحبه میکنم و همواره
از من سوال میکنند میتوانی با اسرائیلیها کار
کنی و پاســخ من همواره این است که من فقط
با کشــورهایی کار میکنم که رســما همکاری
با آنها مجاز باشــد .او ضمن قدردانی از محمد
بن سلمان ،ولیعهد عربســتان به خاطر اقدامات
اخیرش گفته که ولیعهد «فرد شگفتانگیزی»
است و بنسلمان اتفاق بسیار خوبی برای عربستان
است.

6دانگ

در صورت خرید نقدی  %10تخفیف به خریدار داده خواهد شد(برای کلیه کاربری ها به استثناء
موارد ذکر شده در توضیحات)

ردیف

فیلمساز زن عربستانی از
احتمال همکاریاش با
اسرائیلیها خبر داد

شهرستان بروجن-نقنه-خيابان شهيد
ملك پور-جنب دبيرستان امين

15

نحوهفروشباشرایطنقدواقساط

فهرستسیاه
انتظار این اســت که در ابتدا دفتر
موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

Culture And Art

در روند نظارت کیفی کنسرتها بازنگری
جدی انجام دهد و همچنین از تهیهکنندهها
و مدیران برنامهها بخواهــد پس از ایجاد
چنین حاشیههایی پاســخگوی رسانهها
باشــند؛ آنهم در ایــن روزگار که برخی
تهیهکننــدگان و مدیربرنامههای اهالی
موسیقی ،رســانهها را محلی برای معرفی
تبلیغاتی خواننده موردنظــر خود فرض
میکنند و اگر رســانهای خــارج از میل
آنان عمل کند ،قطعا در فهرســت ســیاه
آن شــرکت یا تهیهکننده قرار میگیرد.
این موضوع متوجه خوانندگان و گروههای
ســتاره این روزهای موسیقی پاپ نیز می
شــود که فقط دوســت دارند در معرض
رســانههایی قرار بگیرند که آماده انتشار
منویات ذهنی آنان هســتند یا چشمشان
به دوربینهای تلویزیون اســت؛ البته در
این میان نمیتوان پاسخگویی محترمانه
تعدادی از خوانندگان و مدیر برنامه هایشان
را نادیده گرفت.
حاال متأســفانه فضا به ســمتی رفته که
خواننــدگان و گــروه هــای جدیدالورود
موســیقی پــاپ از جمله «مــاکان بند»،
«هوروش بند»« ،بهنام بانی»« ،پازل بند»،
«حمید هیراد»« ،مسیح و آرش» و  ...نه تنها
تمایلی به مواجهه جدی با رسانه های رسمی
ندارند؛ بلکه کار به جایی رسیده که یکی از
تهیه کنندگان این گروهها در یک نشست
موسیقایی رسما به نگارنده اعالم کرد« :تا
زمانی که بلیت کنسرتها به طورکامل به
فروش میرسد ،نیازی به رسانه ها نداریم؛ اما
هروقت الزم شد و دیدیم روند فروش بلیتها
دچار اختالل شــد ،قطعا به شــما مراجعه
میکنیم».

وضعيت
ملك

ردیف

شرایط اقساط

به جایی رساند که بسیاری از هنرمندان و
ترانهسرایان دوباره حمله همه جانبه خود به
هیراد را آغاز کردند و او را مورد آماج تندترین
انتقادها قــرار دادنــد ،انتقادهایی که فعال
به درســت یا غلط بودن آن کار نداریم؛ اما
فقط می دانیم برای یک خواننده نوظهوری
چون هیراد حکم فوتبالیســتهای نامدار
اما پرحاشیهای را دارد که از متن به حاشیه
کشانده و در نهایت جز ناکامی و تلخی چیزی
را حس نمیکنند .حاال حمید هیراد مانده و
انبوهی از پرسشها که نه فقط اهالی رسانه
و منتقدان بلکه طرفداران از او میپرسند.
این درحالی اســت که اگر شخص حسن
اردستانی به عنوان مدیر برنامههای او بسیار
زودتر از اینها شــجاعانه رودرروی اهالی
رسانه قرار میگرفت قطعا حمید هیراد امروز
این چنین در معرض حاشیهها نبود.

فرهنگوهنر

نیکول کیدمن در همکاری با آمازون ســریالی با
نام «رانده شــدهها» را میســازد .سریال درامی
که به نوعی یادآور موضوع ســریال اچبیاو یعنی
«دروغهای کوچک بزرگ» اســت ،بــه عنوان
نخستین ســریال از قرارداد نیکول کیدمن برای
آمازون ساخته میشود .آمازون غول انتشار آنالین
فیلم و سریال ،سریالی با عنوان «راندهشدهها» را
بر مبنای کتاب جانیس وای.کی سفارش داده و
نیکول کیدمن را به عنوان تهیهکننده اجرایی آن
انتخاب کرده است.
این سریال با اقتباس از کتاب لی ساخته میشود
و موضوع آن درباره گروهی از زنان اســت که از
هنگکنگ رانده میشوند .آلیس بل استرالیایی
نویســنده فیلمنامه این سریال اســت .این دارم
تلویزیونی نخســتین گام از قراردادی است که
آمازون با نیکول کیدمــن منعقد کرد تا برمبنای
آن ،برای آنان فیلم و سریال بسازد .به گفته سالک،
داستان این فیلم مبارزه گروهی از زنان را روایت
میکند که تــاش دارند خــارج از هنگ کنگ
زندگی جدیدی برای خود بسازند.

امالک مورد مزايده مرحله دوم (شماره  )97/2بانك ملي استان چهارمحال و بختیاری -مرداد97

شرح شرایط

کاربری

naslfarda

اپیدمیای که باید درمان شود

آگهیمزایدهامالکمازادادارهامورشعب
بانکملیاستانچهارمحالوبختیاری
شماره97/2

مدت

naslefardanews

نیکول کیدمن با همکاری
آمازون سریال جدید میسازد

بروجن  -خيابان طالقاني  -كوچه كاروان
 روبروي پل حسينيه خامسشهرستان بروجن  -شهر نقنه  -محله
ترك آباد  -خيابان شهيد ميرزاخاني -
پالك 1
شهرستان بروجن  -شهر نقنه  -محله
باغها  -ادامه كانال -روبروي پل -نبش
كوچه 4

صنعتي (عرصه و
اعيان و ماشين
آالت)
صنعتي (عرصه و
اعيان و ماشين
آالت)

172

975

متصرف دار

416/1911

18

فارسان-شهرك فرهنگيان-خيابان
يكتا-كوچه پويش 1

مسكوني

290/8

517/5

متصرف دار

411/161

19

لردگان-زمين شهري  -خيابان  13آبان

مسكوني

260

358/5

متصرف دار

- 1/2456
1/3115

10/25حبه

مشمول تخفيف خريد نقد نيست-
فروش بصورت نقد اقساط

2,892,458,333

47حبه

مشمول تخفيف خريد نقد نيست-
فروش بصورت نقد اقساط

2,634,660,000

34حبه

مشمول تخفيف خريد نقد مي باشد-
فروش بصورت نقد و اقساط

1,877,000,000

