دوشنبه  9تیر  | 1399شماره 610
 7ذیالقعده  29 | 1441ژوئن 2020

@PasargadNews

سالمت 3

@PasargadNews

پيامك300099004806 :
 ناصرصبحی
هرچند آمارها و نظرات کارشناسان مبنی برقرمز
بودن وضعیت کرونایی در سیرجان است اما رییس
ستاد مقابله با کرونای شهرستان میگوید ما همچنان
بین زرد و قرمز و نزدیک به قرمز هستیم .سهراب
بهاالدینی معتقد است وضعیت قرمزبا وضعیت زرد،
تفاوتچندانیندارد.اختیاراتازشهرستانهاگرفتهشده
وبهنظرنمیآیدستادملیمقابلهبا کروناتصمیمداشته
باشد کشوررا حتا درمناطق قرمزبه شرایط تعطیلی و
قرنطینهابتدایکرونابازگرداند.
رییسستادمقابلهبا کرونایمیگوید؛تازمانی که
درسطح شهرستان امکان تصمیمگیری وجود داشت،
توانستیم تا حد زیادی کرونا را مهارکنیم اما حاال جای
«تصمیم» را «پیشنهاد» گرفته و داستان متفاوت شده
است .در شرایط فعلی ستاد شهرستان تنها میتواند
نقطهنظرات خویش را با استان در میان بگذارد تا در
مواردی که اختیاربا آنهاستتصمیمبگیرندودرموارد
دیگر ،موضوع را با ستاد ملی درمیان بگذارند.
 اینروزها تعداد زیادی از مردم معتقد
هستندکهدرموردکروناپنهانسازیصورتمیگیرد
از همان ابتدای بحث کرونا در کشور ،یکی از
ستادهایی کهدرهمانمراحل اولیهتشکیلجلسهداد،
ستاد مقابله با کرونای شهرستان سیرجان بود .حتا قبل
از آنکه استان کاری انجام دهد ،ما مدارس یا راهیان
نورراتعطیلو کارهایپیشگیرانهایدرسطحشهرستان
انجام دادیم و تا حدودی کرونا را کنترلکردیم .اما وقتی
به مرور ،با تصمیمات ستاد ملی و استانی کرونا ،ازبازار
و کسبه تا بنگاههای اقتصادی بازگشایی شدند ،مقداری
آمارابتال افزایش پیدا کرد .امروز(شنبه) ازمرز 650نفر
مبتالنیزمتاسفانهعبورکردیم.
در خصوص آمار اوایل دوستان از طریق وزارت
بهداشت آمارها را اعالم میکردند و مورد پنهانی نیست.
افرادی که در بیمارستانها بستری هستند یا افرادی
که سرپایی بودند و درخانه قرنطینه شدهاند ،مشخص
هستندوما اسامیشانراداریم.بنابراین اینگونهنیست
که پنهانکاری صورت بگیرد .بله ،هرازگاهی یک سری
دستورالعملهاازوزارتبهداشتمیآیدکهبهچهشکل
آماررا اعالم کنیم.درحالحاضردستورالعمل این است
کهوزارتبهداشتدیگربیمارانسرپاییرا اعالمنمیکند
و فقط افرادی که بستری میشوند ،به عنوان آماراعالم
میشوند .ضمن اینکه شاخص ارزیابی وضعیت هر
شهرستان نیز براساس تعداد افرادی است که بستری
میشوند .یعنی به ازای هر 100هزار نفر جمعیت ،اگر
بیش از 3نفربستری شوند ،وضعیت تقریبا نزدیک به
قرمزمحسوبمیشود.سیرجاندرهمینحد است.
 امادرحالحاضرآماریدرسیرجانمنتشر
نمیشود
ما آمار را مستقیم باید به استانداری و وزارت

بهداشت و درمان بدهیم و دیگرعمومی
نمیشود.نهدرسیرجان کهدرتمام کشور
اینگونه است .ولی اگربه فضای مجازی
نگاه کنید ،هر روز آمار سیرجان منتشر
میشود.
 اما آمارغیررسمی است
وقتی ازطرف سخنگوی دانشکده
علومپزشکیگفتهشود،رسمیمحسوب
میشود.
 اما ایشان به همان دلیل
ممنوعیت ،مدتهاست که آماری
اعالمنکردند
اینحتماسیاستوزارتبهداشت
است .معموال همیشه اول یک مسئله
را در رسانه مطرح میکنند و بعد ما
باخبرمیشویم .واقعیت نیزهمان است
که اعالم میکنند .باالخره این منابع
غیررسمی ،افرادی از دانشکده علوم
پزشکی هستند که این آمارها را منتشر
میکنندولیصحتدارد.
 به نظر شما منتشر نشدن
آمارازعواملینیست کهباعثمیشود
مردمبحث کروناراجدینگیرند؟
عکس :زینب فراهانی
بله.منباشماموافقمولیسیاست
وزارت بهداشت این است و ما هم نمیتوانیم مداخله ما باید با کرونا زندگی کنیم و شاید یکی ،دو سال هم
کنیم.هرچه ازباالتصمیمبگیرندوتبدیلبهبخشنامهو درگیرش باشیم؛ بنابراین اگروضعیت قرمزهم شود،
فکر نکنم آن محدودیتهای روز اول را دوباره اعمال
دستورالعملشود،ماموظفبه اجراهستیم.
 دربینسخنانتان گفتیدماهنوزبهمرحله کنند .باالخره نمیشود کشوررا تعطیل کرد .من فکر
میکنمچندانتفاوتینخواهدداشتمگراینکهمردم
قرمزنرسیدیمودرآستانههستیم.
ببینید ،ما در آستانه قرمز شدن هستیم .اشاره حساسترشوندومسایلبهداشتیرارعایت کنند.
 دایره اختیارات ستاد مبارزه با کرونای
کردم که براساس دستورالعمل وزارت بهداشت به ازای
هر  100هزار نفر ،بیش از  3نفر در روز بستری شوند ،شهرستاندراینبحثچقدراست؟
وضعیت قرمز است .گاهی به مرز قرمز میرسیم و
ما هرکاری که بخواهیم انجام دهیم ،حتا درحد
ممکن است یک روز 10بستری داشته باشیم و یک روز بستنمغازهیاتاالر،بایدحتما ازطریق استاندرخواست
نیزهیچموردینداشتهباشیم.معموالجایگاهمابینزرد کنیم .ما خودمان درشهرستان اختیارات چندانی نداریم
و قرمز است .دیشب هم استانهای وضعیت قرمز را و حتما باید با استان هماهنگ کنیم .معموال ما هر
اعالم کردند که کرمانجزو آنهانبود.بههمیندلیلبود هفته درروزهای شنبه یا یکشنبه جلسه ستاد را داریم
که ازامروزبه طورمثال تاالرهای پذیرایی فعالیت خود را و ازطریق ویدئوکنفرانس با استان درارتباطیم و نظرات
طبقدستورالعملوزارتبهداشتشروعمیکنند.دیگر استان و تصمیمات ستاد ملی را میشنویم .اگرنیازبه
صنفیکهفعالیتششروعنشدهباشد،وجودندارد.فقط تصمیمگیریشد،پیشنهادمیدهیمتا اگرموافقبودند
قهوهخانهها ازعرضه قلیان منع شدهاند .البته به خاطر فالن کارانجام شود.
کرونا نیست ،از قبل این برنامه نیز بوده و اگر جایی
 رسم است که مسئوالن برای شرایط و
مشاهده شود ،حتما دوستان نیروی انتظامی براساس حاالت مختلف و حاد ،یک سری نقشه و طرح آماده
دستورستاد کروناودادستانحتمابرخوردمیکنند.
میکنند.درسیرجانهمچنینچیزیداریم؟
بله .ما ستاد بحران را داریم و کمیته پدافند
 تفاوت وضعیت زرد و قرمزدرچیست؟ به
عبارتدیگراگرسیرجان بهوضعیت قرمزبرسد ،چه غیرعامل.معموال ایندودرمسایلبحرانیحضوردارند.
ما طرح نوشتیم و وظایف هردستگاه مشخص است.
اتفاقیخواهدافتاد؟
 براساسطرحهایی کهدرمورد کرونا آماده
با توجه به اینکه وزارت بهداشت اعالم کرده

با مجوز رسمی

رین

تحت پوشش بیمه و با سابقه طوالنی

اتوبار

آدرس:کمربندی جنب شرکت حمل و نقل پوررنجبران
09138420437-09140965915
سلطانی 42268532

امـالک امیـرکبیـر

مغازه  24متر با سند 6دانگ خیابان ارجمند  200میلیون
 9قصب تجاری دو طبقه خیابان شهید شفیعی  3/200میلیارد
زمین  14/5قصب با سند و پروانه شهرک سمنگان  1/100میلیارد
مغازه  36متر کامل با سند طبقه زیر زمین پاساژ علی دایی  300میلیون
 16قصب تجاری مسکونی دارای همکف تجاری و  3واحد مسکونی بر بلوار امام رضا  3/200میلیارد
پیش فروش آپارتمان  160متری در مرحله  70درصد موقعیت واحد دو کله شمال
بلوار جنوب کوچه پشت آموزش پرورش توافقی
 71قصب زمین محصور با سند بر کمربندی روبروی سه راهی باسفهرجان قصبی  24میلیون

آپارتمان  100متر فاز  2ملکزاده توافقی
زمین شهرک صنعتی شماره  80 ،2قصب  70متر ساختمان محوطه سازی طرح
قطعات بتنی  350میلیون
زمین شهرک صنعتی شماره  40،2قصب  150متر ساختمان عالی دارای آب
و برق و گازو پروانه طرح تولید غذای اماده و نیمه آماده  650میلیون

 30قصب خانه باغچه داخل نصرت آباد توافقی
 200قصب باغ پسته ثمری عالی با یک حبه آب پایینتر از حجت آباد موتور عیش آباد 350میلیون
رهن طبقه دوم  200متر نوساز کلید نخورده آخر بلوار مالک اشتر  100میلیون رهن یا قابل تبدیل

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن  -افتخاری
09923963619-09132799667-09217593889-42205360

منازلفروشی

 225متر  180متر زیربنا آب برق گاز چهارراه دانشگاه
طبقه همکف  45متر  --شهرک ثاراهلل
طبقه دوم  110متر --ولیعصر

 950میلیون

 210میلیون

 600میلیون

 9قصب  2طبقه  280متر --شریفآباد

 750میلیون

 12/5قصب  2دهنه مغازه --بلوار دکتر صادقی

 1/500میلیارد

 6قصب  110متر دونبش --ابوریحان

 450میلیون

 10قصب  110متر میخی --مشتاق

 1/200میلیارد

 14قصب  4واحد 17 --شهریور

کارشناسی

 6/5قصب  80متر  --ولیعصر

 450میلیون

 11قصب  130متر نیمساز دونبش --محمودآباد
 11قصب  180متر زیربنا دونبش --ولیعصر

 330میلیون

 11قصب  180متر زیربنا  --ابوریحان
 10قصب  180متر زیربنا  --مکیآباد

 650میلیون
 650میلیون

 200متر دو طبقه  300متر زیربنا  --بدر شمالی
 10قصب  300متر دو طبقه  --بدر جنوبی

آدرس :شهرک صنعتی شماره یک اولین
خیابان ،سمت چپ
         0 9 1 3 3 4 5 4 3 4 9جواد  عسکری

 600میلیون
 1میلیارد
 1/100میلیارد

09135989435

حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب

با بیمه معتبر
باالی  15سال

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

محمود سلطانی

09132456684

یک ویـال (ساختمان و

وانتبارها و خودروهای سنگین و تاکسیها

استخر شیک)  75قصب

جهت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی میتوانید با برگ سبز خودرو به
دفتر پیشخوان خیابان انقالب مراجعه فرمایید.
آدرس :میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان طبقه باال
دفترپیشخوان نوین ارتباط      42235099

فروش امتیاز

ضایــعـات
و آهـنآلـات

09133456403

میدان آزادی

قابل توجه کلیه مشاغل

20

 %تخفیف

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را
با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

خرید فروش ،رهـن اجاره

09917665969

محبوبترین اتوبار

شبانه روزی

امـــالک توکـــل

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم

وام رسـالـت

09103792289

    امـالک آذرنگ

آدرس :خیابان  17شهریور روبروی سهراه میرزارضا
09131453816- 42201212 - 42207293

زمین فروشی

 7قصب درب ساختمان سند تک رگ ابن سینا  300میلیون

 10قصب درب ساختمان قولنامه فخرآباد  140میلیون

 66قصب جهت خانه باغچه قولنامه حجتآباد  270میلیون
 10قصب درب ساختمان سند ابن سینا  650میبلیون

 8قصب درب ساختمان برگ واگذاری اراضی نیروی دریایی  1/600میلیارد

 2/300میلیارد

 8قصب  150متر  3خوابه  --بلوار دکتر صادقی

هنوز قرمز نشدهایم

 14/5قصب  3نبش قولنامه-پروانه-آباده -مرودشت  240میلیون

 750میلیون

 3دهنه مغازه  7قصب--میرزارضا

ادارات و سازمانهای دولتی که سرزده
و گزارش تهیه میکنند .ما تاکنون به
تعدادی ازدستگاههایدولتی اخطارهایی
مبنی بر رعایت موارد دادهایم و هرکدام
گفتوگو با رییس ستاد مقابله با کرونای شهرستان
که رعایت نکنند ،موضوع را به استان
منعکس خواهیم کرد .در ستاد استان
موضوع بررسی شده و اگر نیاز شد آن
دستگاه یا سازمان ممکن است تعطیل
شود.
 تا به حال موردی از انعکاس
بهاستانداشتیم؟
 در ستاد مبارزه با کرونای شهرستان اختیارات
تاکنون  5مورد شامل چند بانک
و اداره بوده است که فقط اخطار کتبی
چندانی نداریم و حتما باید با استان هماهنگ کنیم
دادیم.
 تکلیف خانهباغهایی که
مراسمبرگزارمیکنندچیست؟
بعد از ماجرای تعطیلی تاالرها در
ایام کرونا ،خانهباغها کمی فعال شدند.
تعداد زیادی نیزشناسایی شده و برخورد
صورت گرفت .حتا یک مورد منجر به
بازداشت شد .فکر کنم وقتی فعالیت
تاالرها آغاز شود ،کار خانهباغها کمی
کاهشپیداکند.
 بحث ایجاد پست قرنطینه
کردهاید،بدترینسناریوچیستوچهبرنامهای انجام دانشگاهها ارایه کنند که به طورمثال درمدارس ،نیمی توسطنیرویدریایی ارتشبه کجارسید؟
از دانشآموزان در روزهای زوج و نیم دیگر در روزهای
در جلسات اولیه ستاد که براساس نظر مرکز و
خواهدشد؟
ماهنوزبه آنمرحلهنرسیدیم اما اگرازقرمزعبور فرد حضورپیدا کنند .اگرهمه مراعات کنند کسی مبتال استانتصمیمگرفتهمیشد،قرارشدیکپستقرنطینه
کنیم و به مرحله بعدی که نمیدانم سیاه است یا رنگ نمیشود .نظرسازمان بهداشت جهانی هم این است که بزنیم که ملزوماتی نظیرتخت ،پتو ،ملحفه و ...توسط
دیگری دارد ،برسیم ،معموال طرحهای مختص به آن مردم باید خودشان کنترل کنند .به هر حال نمیشود مرکز آماد و پشتیبانی آماده شود .مکان قرنطینه نیز
را داریم .اما طرحهایی که در این مورد هستند را هنوز کشوررا تعطیل کرد .به طورمثال درمورد تاالرها ازتاریخ قراربود توسط دانشکده علوم پزشکی تعیین شود و از
اجرایی نکردیم که ببینیم نحوه اجرا به چه صورت باید اول تیر گفته بودند بازشوند اما ما از امروزیعنی  7تیر طرفی واحد  HSEگهرزمین نیز مواردی مثل یخچال
باشد.
این اجازه را دادیم .جلسهای نیزدرهمین مورد با صاحبان و تلویزیون را آماده کنند تا این کمپ را در شهرستان
 ممکن است یک ِشمای کلی از این طرح تاالرها برگزار کردیم ،یکسری برنامه و شروط الزامی را داشته باشیم .تاکنون دوستان دانشکده مکانی را
ترسیم کنید کهدربدترینحالت،چه اقداماتی انجام ابالغ کردیم و همه نیز پذیرفتند .از امروز با  50درصد مشخص نکردهاند وگرنه دوستان پایگاه نیروی دریایی
ظرفیت،رعایتپروتکلهایبهداشتیوحضورکارشناس این آمادگی را دارند تا به محض مشخص شدن مکان،
خواهدشد؟
اگر طرحی بخواهیم اجرا کنیم حتما باید مقیمدانشکدهعلومپزشکیتاالرهابازگشاییشوند.
تجهیزات را نصب کنند تا مورد استفاده قرارگیرد .ولی
 با توجه به تعدد تاالرها و اینکه ممکن فکرکنمچوندانشکدهعلومپزشکینیرووپرسنلکافی
مجوز استان و کشور را بگیریم .معموال در شرایطی
که از وضعیت قرمز رد میشویم و به سیاه میرسیم ،است تمام یا اکثرشان هرشب برنامهداشته باشند ،ندارد ،چندان تمایلی به دایرکردن کمپ نیزندارد.
با توجه به حضور هممیهنان بندری در
مسئولیت کلی با استاندار است که تقسیم وظایف چگونهمیشودکارشناسمقیمداشت؟
میکند.
قراربراین شد دوستان اتاق اصناف تعدادی نیرو سیرجان در ایام تابستان چه برنامهای در این مورد
 آیا سیاست کشور در مورد کرونا ایمنی به دانشکده معرفی کنند تا آموزشهای الزم را ببینند و وجود دارد؟
گلهای است و به همین دلیل شرایط را به وضعیت به عنوان نمایندگان مرکزبهداشت درمراسمها حضور
بعد ازشدت گرفتن ویروس کرونا دربندرعباس،
داشتهباشند.
درخواستی به ستاد استانی دادیم که مجددا یک ایست
عادیوبازگشاییصنوفکشاندهاند؟
 با توجه به اینکه همچنان امکان عدم بازرسی درورودی جاده بندرداشته باشیم که اوضاع را
من فکرمیکنم دولت و ستاد ملی کرونا بیشتر
رویبحثفرهنگسازیوپیشگیریعمومیکارمیکنند رعایت پروتکلها وجود دارد ،آیا بازرسی از طرف کنترلکنیمامامتاسفانهاستانموافقتنکرد.دوستان
کهنوجوجیرفتنیزچنیندرخواستیدادند امابا ایشان
و دیگر خیلی دنبال طرحهای تعطیلی نیست .فقط ستادنیزانجامخواهدشد؟
بله.مادوتیمتشکیلدادیم.یکتیممخصوص هم موافقت نشد .یکی ازمکانهایی که بندریها به آن
گویا وزارت علوم و وزارت آموزشوپرورش با هماهنگی
وزارت بهداشت قصد دارند طرحی در مورد مدارس و صنوف و از جمله تاالرهاست و تیم دیگر مخصوص مراجعه میکردند ،مجموعه اتاقهای امامزادهعلی بود.

ساخـت تیـرچه و اجـرای سقـف

مجهزت

ما امسال اجازهندادیم این کارانجامشودو اتاقهاخالی
هستند .ازطرفی فکرمیکنم براساس آمارو ارقامی که
داریم ،امسال نسبت به سنوات گذشته کمتر شاهد
حضورهموطنانعزیزبندریدرسیرجانهستیم.
 اما اخبار زیادی در مورد حضورشان در
پارکهامیشنویم.
در مورد پارکها ،یکی از اقدامات ما این بود که
با وجود آنکه در کشورحضوردرپارکها آزاد شده بود
اما در سیرجان تا چند شب پیش ،روشنایی پارکها،
بوستانها و مکانهای مخصوص پیادهروی را خاموش
کرده بودیم .تقریبا دو یا سه شب پیش بود که دوستان
استانداریبهمادستوردادند کهبایدپارکهافعالباشند.
البته ما مانند سنوات گذشته خیلی شاهد حضورمردم
در پارکها نیسیتم .مگر آنکه مسافری که در حال
عبور ازسیرجان است و جایی نداشته باشد ،چادری زده
و استراحت میکند که این را نیز به دوستان شهرداری
گفتیم به نحوی مدیریت کنند که اگرقراربرچادرزدن
است،دریکی ازپارکهاباشدتاسایرپارکهادرگیرنشوند.
 چرا مانعورود افراد بدون ماسک به ادارهها
وبانکهانمیشوید؟
پرسنل ادارات موظف هستند هم خودشان از
ماسک استفاده کنند و هم به مراجعان توصیه کنند
که ازماسک استفاده کنند اما اینکه بخواهیم فردی
را مجبورکنیم بدون ماسک وارد اداره یا سازمان نشود،
ممکن است به گونهای با بحث تکریم اربابرجوع
مغایرت داشته باشد .کارمندان را که درحیطه اختیارات
مابودند،موظفبه استفاده ازماسک کردیم امادرمورد
مردم نمیشود کارزیادی انجام داد.
 بارها تجمع بدون فاصلهگذاری اجتماعی
مردم را در پشت باجه بانکها یا پنجره ادارات
دیدهایم .چرا در چنین شرایطی از سوی دستگاهها
برخیطرحهامانندطرحملیمسکناجرامیشود؟
این طرح سراسری بود و در حیطه اختیارات ما
نبود .درسیرجان تعداد بسیاربیشتربود .درکل استان
کرمان نزدیک 14هزارنفرثبتنام کردند که نزدیک به12
هزار مورد مربوط به سیرجان بود و حدود  2هزار مورد
دیگرمربوط به کل استان.
 درفرمانداری مورد ابتال به کروناداریم؟
خیر .تاکنون نداشتیم چون پرسنلی که بیماری
زمینهای داشتند را به خانه فرستادیم تا به صورت
دورکاری کارکنند.
 بهعنوانآخرینسوال،آیامسایلیدربحث
کروناوجوددارد کهنخواهیدبهمردمبگویید؟
خیر .ما تاکنون  5مورد فوتی داشتیم (این
مصاحبه قبل ازاعالم مورد ششم فوت انجام شده بود)
مورد پنهانی نیست و همه درجریان هستند .زیرا وقتی
فردی فوت میکنند ،میبینید اخبارش سریعا منتشر
میشود.

( قیمت  850میلیون)
به فروش میرسد

09195506417

خریدار ضایعات

اجرای رومالین رنگ

آهن و غیره هستیم

و کاغذدیـواری

09132476144

با تخفیف ویژه

09133470520

 09135028220جعفری

رهن و اجاره :

همکف یک خوابه آب برق گاز سرامیک کابینت  17شهریور
طبقه اول دو خوابه  80متر  --خوا جه نظام

همکف  6اتاق  --چهارراه موحدی
همکف  2خوابه --صدرآباد

همکف  8قصب گنبدی --تختی
همکف  1خوابه  --شهدا

100

5-500

15-1

80

زیرزمین  250متر--بلوار امام رضا

طبقه باال  90متر  --شهرک امام حسین
طبقه باال  140متر شیک --ولیعصر

همکف  1اتاق اشتراک --شهید نصیری
همکف  2خوابه  17--شهریور

5-2/500

100-800

100

250

50-500

طبقه باال  70متر شیک  --قدس

5- 1/400

 8قصب درب حیاط سند پزشکان  740 2میلیون

همکف  4خوابه  --ابن سینا

 19قصب درب حیاط سعدی 4 /500میلیارد

طبقه باال  165متر  3خوابه  --این سینا

 24قصب درب حیاط فردوسی  5/500میلیارد

همکف  120متر جهت انبار --شهرک ثاراهلل

 26قصب  2کله سند  17شهریور کارشناسی
 10قصب درب ساختمان شفیعی  1میلیارد
 11قصب درب حیاط خواجو

 1میلیارد

 12قصب  2کله  2طبقه ابومسلم

 2/400میلیارد

 8قصب جهت ساختمان پزشکان خیابان امام  1/400میلیارد
 13قصب درب ساختمان خواجه نظام  1/300میلیارد

 6قصب درب ساختمان سنایی

 650میلیون

20-2

طبقه باال  80متر  1خوابه --بدر شمالی
همکف  3خوابه --اصناف

همکف  1خوابه--ابن سینا

همکف  1خوابه --ابن سینا

همکف  1خوابه --حجتآباد

همکف  90متر  --ارجمند

10-1

30-1/800
40-1

طبقه باال  2خوابه --بلوار امام رضا

70-300

20-2

10- 2/500

 60میلیون

 50میلیون

15-1

5-1/200

15-1

خریدار تنور
گازی دست دوم
هستیم
09164761027
خـریـد و فــروش
آهـنآلـات

دسته دوم  و ضایعات در محل

09133791899
09396176997

