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زیست بـوم

در نشست رسانهای جشنواره بینالمللی فیلم  ۱۰۰مطرح شد

به تلنگرهای اخالقی در جامعه نیاز داریم

گزارش رسانه

گروهزیستبوم

نشست رس��انهای
دوازدهمی��ن جش��نواره بینالمللی فیلم
 ،۱۰۰دیروز در حوزه هنری برگزار شد.
در ابت��دا عل��ی قربان��ی دبی��ر این
جشنواره گفت« :سینمای اخالق» شعار
جشنواره اس��ت که بهواسطه فیلمهای
کوت��ا ِه کوت��اه پیام خ��ود را به مخاطب
منتقل میکند .جامعه امروز ما در مسائل
روزمره خود دچار بیاخالقی است و نیاز
داریم لحظه به لحظه موضوعات اخالقی
به جامعه تلنگر زده شود و این تکرارها
شاید بتواند مسیر درستی را ارائه کند.
وی اف��زود :در ای��ن جش��نواره
ب��ه دنبال ی��ک فیلم کام��ل از لحاظ
ساختاری س��ینمایی هستیم و فیلمی
را ک��ه صرفاً پیام و ایده خوبی دارد اما
ساختار کاملی ندارد ،کنار گذاشتیم.
دبی��ر دوازدهمی��ن جش��نواره
فیلمهای  ۱۰۰ثانیهای تصریح کرد :این
جشنواره متعلق به حوزه هنری نیست،
متعلق به تکتک مردم ایران است و از
س��ازمانها و نهادها تقاضا داریم کمک
کنند در موضوع فعالیت خودشان فیلم
بس��ازند .نمونهای که در «کمیته امداد
امام خمینی» ش��اهد هستیم و آثارش
از تلویزیون پخش میشود.

معاون اجرایی س��ازمان سینمایی
حوزه هن��ری گفت :فیلمه��ای بخش
بینالملل بیش��تر فرمگرا هس��تند اما
تعامالتی با کشورهای مختلف داشتهایم
ک��ه حدود  ۳۰۰۰فیلم از  ۱۱۵کش��ور
به ما رس��ید و با وس��واس بس��یار۳۳ ،
فیلم  ۱۰۰ثانیهای از  ۱۹کشور انتخاب
شدهاند و به نمایش در میآیند.
دبیر جشنواره فیلم  ۱۰۰گفت :تمام
فیلمس��ازانی که میتوانن��د فیلم کوتاه
درجه یک بس��ازند به ما مراجعه کنند
و از آنها حمای��ت میکنیم.کارگردانان
فیلمهای��ی که ب��ه جش��نواره راه پیدا
نکردهاند ،میتوانند تقاضا کنند فیلمشان
در جشنواره نمایش داده و نقد شود.
قربان��ی گف��ت :دو فیل��م بلن��د
«دایان» بهروز نورانیپور و «دیدن این
فیلم جرم است» محمدرضا زهتابچیان
به صورت ویژه جشنواره به نمایش در
میآید و ه��ر دوی این کارگردانها از
جمله فیلمسازان کوتاه موفق هستند.
وی خاطرنش��ان ک��رد :تدبی��ری
اندیشیده شده که فیلمها در  vodعرضه
شوند و درآمد آن به فیلمساز برسد.
دبیر جشنواره فیلم  ۱۰۰گفت۴ :
فیلمساز برگزیده از کشورهای ترکیه،
ایتالیا ،آلمان و هندوستان در جشنواره

سردار مهری خبر داد

آغاز طرح ترافیکی نوروزی پلیس
از  ۲۵اسفند در سراسر کشور
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حضور خواهند داشت.
محمد زروی��ی نصرآباد مدیرعامل
س��پهر س��وره هنر و متول��ی برگزاری
جش��نوارههای حوزه هنری هم در این
نشس��ت گفت :دوازدهمین جش��نواره
 ۱۰۰با یک س��ال وقفه برگزار میشود
ک��ه دلیل آن مش��کالت مالی اس��ت.
امس��ال  ۱۳۲۸اثر در بخ��ش ملی به
جشنواره رسید که در مجموع  ۱۱۱اثر
به بخش اصلی رقابت راه یافتهاند.
وی اف��زود :معاونت علمی فناوری
ریاس��ت جمهوری از جشنواره حمایت
کردهان��د ک��ه  ۱۱۰اث��ر در این بخش
(حمای��ت از تولید ملی) به جش��نواره
رسیدهاست.
زروی��ی گف��ت :جای��زه ب��زرگ
جشنواره مبلغ  ۱۵میلیون تومان است
که به یک فیلم تعلق میگیرد .بهترین
کارگردان��ی در ه��ر بخ��ش مس��تند،
داس��تانی و پویانمای��ی  ۱۲میلی��ون
تومان جایزه دریافت میکند .فیلمهای
این بخش هم هرکدام  ۷میلیون تومان
دریافت میکنند.
مدیرعامل سپهر سوره خاطرنشان
کرد :در بخش بینالملل هم  ۱۵۰۰یورو
ب��ه  ۳برگزیده در بخشهای مس��تند،
داستانی و پویانمایی اعطا میشود.
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سخن گفتن درباره حق ،از سكوتى بر باطل بهتر است.
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افزایش ساعت کار مراکز شمارهگذاری و تعویض پالک

ترنم احساس
خدمت مادر
سیرنگ احمدزاده

جوانی گفت به پیغمبر ،که کردم خدمت مادر
سوالم این بود موال ،ادا شد زحمت مادر؟
پیامبر از جوان پرسید ،چه خدمت کرده مادر را
جوان گفتا که فرسخها ،به دوش آورده مادر را
به دوش آورده مادر را ،که گردد دور بیت حق
طواف کعبه بنماید ،کند سجده به سوی حق
جوابش داد پیغمبر(ص) ،عزیز بهتر از جانها
بگفتاای جوان بشنو ،تو از من این نصایحها
اگر فرسخها آری ،تو بر دوش مادر خود را
تو نتوانی کنی جبران ،شبی بیداری او را
تو را چون جان خود در بر ،گرفته مهربان مادر
تو را با شیره جانش ،توان داد مهربان مادر
تو را گنجی بود در بر ،که باشد مهربان مادر
ثنا گویت بود هر دم ،تو را آن مهربان مادر
بحق باید بگویم من ،سر و جانم فدای تو
تویی صبر و قرار من ،همه عمرم فدای تو
تو هم «سیرنگ» اگر داری ،کنارت مادر خود را
بدان قدر مقامش را ،به پایش نه سر خود را

پليـــــس

گروهزیستبوم

رئی��س پلی��س
راهور ناجا در کمیته هماهنگی اجرای
طرح ویژه ترافیک نوروز  ۹۸با اش��اره
به اینکه س��رعت و س��بقت غیرمجاز،
خس��تگی و خوابآلودگی و عدم توجه
ب��ه جلو عام��ل  ۸۵درص��د تصادفات
نوروز پارسال بوده اس��ت ،اظهار کرد:
بیش��ترین تصادفات در نوروز پارس��ال
بین ساعت  ۲۰تا  ۲۴رخ داده است.
س��ردار تقی مهری گف��ت :بیش
از یک ه��زار نفر در نوروز پارس��ال بر
اث��ر تصادف��ات رانندگی جان
باختن��د ک��ه  ۶۰درص��د
کشتههای تصادفات در ۳۰
کیلومتری شهرها بودهاند.
وی اف��زود :واژگونی
ب��ا س��هم ۳۸
د ر ص��د ی
بیش��ترین
شکـل

برگزاری مسابقه منظومه انقالب
به مناسبت چهلمين سالگرد انقالب اسالمی

تصادف��ات نوروز را ب��ه خود اختصاص
داد.
س��ردار مهری بیان کرد :به طرح
ن��وروز  ۹۸اش��اره کرد و گف��ت :برابر
تدابی��ر اتخاذ ش��ده اج��رای این طرح
از  ۲۵اس��فندماه  ۹۷آغ��از ش��ده و تا
 ۱۷فروردینم��اه  ۹۸ادامه مییابد .از
سوی دیگر این آمادگی وجود دارد در
صورتی که بار ترافیک بازگش��ت تداوم
داش��ته باش��د اجرای این طرح پس از
 ۱۷فروردینماه نیز ادامه داشته باشد.
رئیس پلیس راهور ناجا با اش��اره
به آمادگ��ی  ۱۰۰درصدی پلیس راه و
راهور در تعطیالت نوروز ،از بکارگیری
 ۵هزار نیروی کمکی از سایر بخشهای
ناجا با تدبیر فرمان��ده نیروی انتظامی
برای کم��ک به مأم��وران پلیس راه و
راهور در سراس��ر کشور نوروز  ۹۸خبر
داد و گفت :در عین حال پیش از آغاز
س��فرهای نوروزی آمادهباش همیاران
پلیس را نیز خواهیم داشت.

وی به نقش همیاران پلیس اشاره
کرد و گفت :برابر آمارها همیاران پلیس
ح��دود  ۱۸درصد در کاه��ش رخداد
تصادفات رانندگی نقش داشتند.
رئیس پلی��س راهور ناج��ا گفت:
نظ��ر ب��ه افزای��ش مراجعه ب��ه مراکز
ش��مارهگذاری و تعوی��ض پ�لاک در
کشور ،ساعت پذیرش در این مراکز تا
ساعت  ۱۵افزایش یافت .وی افزود :از
 ۱۰تا  ۲۰اس��فند ماه س��اعت پذیرش
ای��ن مراکز ت��ا س��اعت  ۱۷و از  ۲۰تا
پایان اسفندماه ساعت پذیرش مراکز،
تا ساعت  ۱۹خواهد بود.
رئیس پلیس راهور ناجا در پایان با
اشاره به اینکه این تصمیم در راستای
افزایش خدماترس��انی به شهروندان
اتخاذ ش��ده اس��ت خاطرنش��ان کرد:
تمامی مراکز موظفند نس��بت به ارائه
خدمات به خودروهای پذیرش شده تا
هر ساعتی که کار آنها به اتمام برسد،
اقدام کنند.

ورود مدعیالعموم به موضوع
تغییر کاربری اراضی کشاورزی دماوند

دادس��تان عمومی و انقالب شهرستان دماوند از تخریب
ميـــــز ا ن
 ۲۵مورد س��اخت و س��از غیرمجاز درخص��وص تغییر
کاربری اراضی کشاورزی خبر داد.
حس��ن ابراهیمی از تخریب بیش از  ۲۵مورد س��اخت و ساز غیرمجاز در
زمینه تغییر کاربری اراضی کش��اورزی خب��ر داد و اظهار کرد :این حکم روز
گذشته با حضور نماینده دادستان ،جهاد کشاورزی و مأموران انتظامی به اجرا
درآمد .این س��اخت و سازها که در مراحل اولیه کار بودند ،مورد تخریب قرار
گرفتند و تمامی وسایل و ادوات ساخت و ساز آنها نیز جمعآوری شد.
گفتنی اس��ت ۲۶ ،دیماه سالجاری بود که ابراهیمی خبر از آزادسازى
 ١٦٠ه��زار مت��ر از اراضى حری��م رودخانه و تخریب  ٣٠مورد از س��اخت و
سازهاى غیرمجاز داد و گفت :با صدور دستور قضایى و اجرا توسط اداره امور
آب دماوند و با حضور نماینده دادستان حدود  ١٦٠هزار متر از حریم و بستر
رودخانه تارود در منطقه زره آزادسازى شد.

سايت شاعران فارس��ی زبان با مشاركت جبهه فرهنگی
از ترمه و تغزل
انقالب اسالمی (راه) به مناسبت چهلمين سالگرد انقالب
اسالمی اقدام به برگزاری مسابقه شعر «منظومه انقالب» کرده است.
تمام شاعران در قالبهای مختلف شعر فارسی میتوانند در این مسابقه
ش��رکت کنند و ترجیحا ابا اتکا به اتفاقات انقالب در این چهل س��ال و حتی
پیش از آن در دیار و سرزمین و شهر خود شعر بسرایند.
آثار انتخاب شده در این مسابقه توسط سه تن از داوران و استادان ادبی
کش��ور در  ۱۲فروردین اعالم خواهد ش��د .به ده ت��ن از برگزیدگان هدایای
نقدی اهدا خواهد شد.
از برگزیدگان برای قرائت شعر و دریافت لوح تقدیر در ایام نمایشگاه کتاب
تهران دعوت به عمل خواهد آمد .مهلت ارس��ال آثار تا دهم فروردین ۱۳۹۸
است .عالقهمندان میتوانند آثار خود را به نشانی تلگرام  sherbaran۹۷یا
ایمیل  irafta.com@gmail.comارسال کنند.
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1

270/36

ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮ

ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ

5196.71

2

322/332

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ

96،291

373

3

169/138

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ

402/23

150

1.070.451.388

4

109/2423

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ

271/13

229

1276249000

ﭼﺮﺍﻡ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪﺁﺑﮕﻮﻥ

5

70/1856

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﺗﺠﺎﺭﻯ

8،81

8،159

2.361.616.250

ﺩﻫﺪﺷﺖ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻓﻠﻜﻪ ﻣﺮﻛﺰﻯ ( ﺟﻨﺐ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﺷﻤﺎﻟﻰ

5ﻭ24ﺳﻬﻢ ﺍﺯ96ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ -
ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ

6

56/1801

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﺯﻣﻴﻦ

127

0

600.000.000

ﺩﻫﺪﺷﺖ ﺑﻠﻮﺍﺭﺷﻬﻴﺪﺩﺍﺩﻭﻧﺪ

ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ  -ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻧﺪﺍﺭﺩ

ﻧﻘﺪ

7

124/415

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ

38،416

264

772.780.000

ﻟﻴﻜﻚ  ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ

ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ  -ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ

ﻧﻘﺪ

8

124/37

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ

41،793

125

906.569.000

ﻟﻴﻜﻚ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ

ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ  -ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ

ﻧﻘﺪ

ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻯ

1500

.......

805.000.000

ﻟﻴﻜﻚ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺳﻴﺎﻫﺸﻴﺮ

ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ  -ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ

ﻧﻘﺪ

10

124/718

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﺗﺠﺎﺭﻯ

45

45

273.000.000

ﻟﻴﻜﻚ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻮﻟﻮﻯ ﺷﺮﻗﻰ

ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ  -ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ

ﻧﻘﺪ

11

124/187

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ

34،336

169

959.510.000

ﻟﻴﻜﻚ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺪﺱ

ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ  -ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ

ﻧﻘﺪ

12

124/1245

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ

27،329

188

948.905.000

ﻟﻴﻜﻚ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺪﺱ

ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ  -ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ

ﻧﻘﺪ

13

124/98

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ

84،258

115

717.260.000

ﻟﻴﻜﻚ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ >ﺭﻩ<

ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ  -ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ

ﻧﻘﺪ

14

124/1116

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ

65،215

193

778.075.000

ﻟﻴﻜﻚ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ 12

ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ  -ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ

ﻧﻘﺪ

ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻯ

4800

640

849.000.000

ﺑﻬﻤﺌﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﭼﺎﻩ ﺭﻭﻏﻨﻰ

ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ  -ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ

ﻧﻘﺪ

9

15

ﺯﻣﻴﻦ ﻭﻣﺤﻞ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻯ

ﺯﻣﻴﻦ ﻭﻣﺤﻞ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻯ

ﻋﺮﺻﻪ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ( ﺍﻋﻴﺎﻥ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ (

ﻭﻝ

ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭﺑﻮﻳﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﻼﮎ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻱ ﻭ ﻧﻘﺪ ﻭ
ﺍﻗﺴﺎﻁ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﺎﻧﺪ  .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯﻩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  :ﻳﺎﺳﻮﺝ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ – ﺑﻴﻦ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ
 ١ﻭ  ٢ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ  ،ﻭﺍﺣﺪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﻣﻮﺭﺥ  ٩٧/١٢/٠٧ﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ  ٩٧/١٢/٠٩ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﮐﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٤ﻣﻮﺭﺥ ٩٧/١٢/٢٠ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﻓﻮﻕ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺸﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻮﺭﺥ  ٩٧/١٢/٢٢ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ :
-١ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻃﻲ ﻳﮏ ﻓﻘﺮﻩ ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﺩ.
-٢ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻘﺪﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺖﺍ
ﻧﻮﺑ

ﺁﮔـﻬـﻲ ﻣـﺰﺍﻳـﺪﻩ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ )ﺭﻳﺎﻝ (

ﺁﺩﺭﺱ ﻣﻠﻚ

ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ /ﺗﺨﻠﻴﻪ

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

1138

8.251.929.099

ﻳﺎﺳﻮﺝ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﻛﺮﺩ ﻻﻏﺮﻯ ﻓﺮﺍﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻯ ﻟﺒﻨﻰ ﻛﺎﻟﻮﺵ

ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ -ﻣﻘﺪﺍﺭ1745835ﺳﻬﻢ ﺍﺯ 5196710ﺳﻬﻢ
ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 5196,71ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ 302355ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ 9
ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﺟﻨﺎﺱ

ﻧﻘﺪ/ﻧﻘﺪﻭﺍﻗﺴﺎﻁ

2.758.752.000

ﻳﺎﺳﻮﺝ ،ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﺍﺯﺁﻫﻦ ﺁﻻﺕ ﺍﻓﺸﺎﺭ،ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻳﻬﺎ

ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ  -ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ

ﻧﻘﺪ

ﻳﺎﺳﻮﺝ ﻧﺮﻩ ﮔﺎﻩ ﺑﺮﺟﻨﻮﺑﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺻﻠﻰ

200/24ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ23/402ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ -ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ

ﻧﻘﺪ/ﻧﻘﺪﻭﺍﻗﺴﺎﻁ

ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ -ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ

ﻧﻘﺪ/ﻧﻘﺪﻭﺍﻗﺴﺎﻁ
ﻧﻘﺪ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ

