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پيامك300099004806 :
 گروه جامعه
 ۱۲۳شماره تماس با اورژانس اجتماعیست.
جاییکهمیتواندپناهگاهامنیبرایفرارازهمسرآزاری،
کودک آزاری و هر نوع آزار جسمی و روانی از سوی
افراد جامعه باشد .این شماره ما را به یک مددکار
وصل میکند تا ازاتفاقی که ما را درمعرض خطرقرار
دادهبگوییم.شاید آنهاراهیبیندیشند،بیایند،مشاوره
مکان
بدهند و در صورت صالحدید ،آزاردیده را به ِ
امنی مثل بهزیستی ببرند تا ازخطرو آزاردرامان بماند.
اما بسیاری ازسیرجانیها این شماره را نمیشناسند با
مفهوم و ماهیت اورژانس اجتماعی آشنایی ندارند و
نمیدانند درصورتی که مورد آزارو اذیت قراربگیرند
بایدبهکجابگریزند؟
برای اثبات این مدعا به صورت تصادفی به سراغ
همشهریان میروم .درکوچه و خیابان لحظهای درنگ
میکنم و ازعابران میپرسم آیا با مرکز ۱۲۳آشنایی
دارند؟ ازدهنفرهشتنفرحتانام اینمرکزرانشنیدهاند
و برایشان تازگی دارد .اما آن دو نفر که مرکز ۱۲۳را
میشناسند ،تصورخوبی از آن ندارند .تصورمنفی از
آن جهت که برایشان فایدهای نداشته است وگالیه
وقتمناسببهدادشاننرسیدهودرست
میکنند که ِ
ودرمانپاسخیدریافتنکردهاند.
 جواد روحاالمینی رییس مرکز اورژانس
اجتماعیست .از او میپرسم که این مرکز چه
وظایفی برعهده دارد ،چه زمانی و چرا تاسیس
شده.ودرنهایت اینکهبرای انتقاداتمطرحشده
ازسویمراجعانچهتوضیحیدارد؟
اورژانس اجتماعی زیرمجموعه سازمان بهزیستی
و وزارتخانه کار و اموراجتماعی است و از سال
 78تاسیس شده و در شهرستان سیرجان در سال
 88افتتاح شد .هدف ارایه خدمات مددکاری و
روانشناختی بوده به گروههای هدف یعنی؛ زوجین
دارای اختالفات خانوادگی ،زنان و دختران درمعرض
آسیب ،افرادی که اقدام به خودکشی دارند ،کودکان
کارخیابانی ،همسران و کودکان آزاردیده ،افراد دارای
اختالل هویت جنسی و موارد فرارازخانه.
خدمات ازسهطریق ارایهمیشود؛خدماتتلفنی
خط 123و تیم سیار اورژانس اجتماعی و همچنین
مرکزمداخله دربحران که واقع دربلواردکترصادقی

روبرو پارک 17شهریوراست.
وظیفهییکمددکاراجتماعیچیست؟
مددکاران اورژانس اجتماعی پس از اطالع و اخذ
گزارشها درخصوص مشکالت گروه هدف باید در
اسرع وقت نسبت به حضور اقدام و گزارش تهیه
کنند .گروه هدف اورژانس اجتماعی مشخص است
و کاراورژانس هم ارائه خدمات مددکاری و مشاورهای
و یکی ازمهمترین شرایط ارایه خدمت و همچنین به
نتیجهرسیدنهمکاریداشتنمراجعاناست.
 بسیاری اصال ازوجود مرکزی تحت عنوان
 ۱۲۳یا جایی برای حرف زدنو مشاوره خبرندارند!
چرا بهزیستی و اورژانس اجتماعی در این زمینه
ضعیفعملکردهاست؟
علیرغم تبلیغ و همچنین توضیحات الزم
برای مراجعان هنوز تصور مراجعان این است که
هرگونه آسیب موجود در سطح شهر باید توسط
اورژانس اجتماعی حل و فصل شود .در صورتی که
این طور نیست و رفع مشکالت اجتماعی نیازمند
همکاری تمامی ارگانهاست که برای تمامی آنها
در قانون مسئولیت مشخص شده است .مثال در
موارد همسرآزاری پس ازشناسایی و پذیرش و ارایه
خدماتمددکاریتوسطمددکاران اورژانس اجتماعی
باید گزارش مددکاری به دادگستری ارجاع گردد و در
صورتتمایلوهمکاریفرد آزاردیدهوطرحشکایت
از جانب وی ادامه فرایند از آن طریق صورت گیرد.
این میان مددکاران و کارشناسان اورژانس موظف به
پذیرش تمامی مراجعان گروه هدف و ارائه خدمات
بهآنهاهستند.
 از عملکرد اورژانس اجتماعی در سیرجان
نارضایتیهایی وجود دارد .مثل ضعف در
درست
پاسخگویی ،کمبود ماشین ،ارای ه ندادن
ِ
مشاورهوراهنمایی ازسویمددکاران...
متاسفانه بیتوجهی سازمانهای دیگربه وظایف
قانونی و اجتماعی خود باعث شده که زحمات
همکاران ما در اورژانس اجتماعی زیر سوال برود.
یکی ازمهمترین مواردی که باعث نارضایتی مردم از
اورژانس اجتماعی شده ،وجود زنان معتاد متجاهرو
کارتنخواباستکهمردمپسازتماسبا 123انتظار
ساماندهی آنها را ازما دارند درصورتی که پذیرش و

شهروندان ازاورژانس اجتماعی شده ،این است
کهدرمواقعدرگیریونزاعبهموقعنمیرسد.
باز هم تصور مردم اشتباه است .اینکه گمان
میکنندحضورکارشناساندرموقعیتبرایدستگیری
فرد خاطی است .در این مواقع هم شهروندان باید با
 110تماس بگیرند .تصور شهروندان این است که
وظیفه اورژانس اجتماعی پذیرش و ارایه خدمات به
بیماران اعصاب و روان و دارای اختالالت رفتاری است
و بارها تماس گرفتهاند که مثال بیمارما درحال زدن
و شکستن است .شما باید بیایید و ببریدش و این
بیمارانباید ازطریق اورژانس 115بهبیمارستانمنتقل
شوند و شهروندان باید به این موضوع آگاه باشند و یا
مواردی ازمعتادان که دچارکاهش سطح هوشیاری
شده و درکوچه و خیابان میافتند و دراین موارد هم
بایدبالفاصلهبا اورژانس 115تماسبگیرند.
مشکل کمبودخودرورا ازقلم انداختید.
در خصوص ماشین ،اورژانس اجتماعی دارای
یک دستگاه خوردو ون است ولی متاسفانه رانندهی
اختصاصینداریم.درحالحاضریکنفرازکارشناسان
داوطلبانه به عنوان راننده مشغول به ارائه خدمت
است و کارشناسان در حال حاضر به صورت یک
شیفت حضوری ارایه خدمت دارند و درشیفتهای
عصرو شب آنکال هستند .درخصوص تامین نیرو
افزایش شیفتهای حضوری با استان مکاتبات الزم
صورت گرفته که با پیگیریهای خوب معاونت امور
اجتماعیبهزیستی استانقولمساعدتدراینزمینه
داده شده است.
مشکلبیپاسخماندنتماسهاهمبود.
درمورد پاسخگویی به خط تلفن این موضوع
رابایدعنوان کنم کهبیش ازیکسال استتمامی
تماسهای123به صورت متمرکزدرکرمان پاسخ
داده میشود و شبانهروزی است و خوشبختانه
از زمانی که تماسها به صورت متمرکز شدهاند
تمامی تماسهای مربوط به  123پاسخ داده
میشوند.
 چند نمونه ازپیامهای گالیهآمیزمردم از
مددکاران اورژانس اجتماعی سیرجان را برایتان
میخوانمبعدشماجواببدهید.
«مددکاران اصالبرخوردبابچههاروبلدنبودن.

عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
توگوی پاسارگاد با رییس اورژانس اجتماعی
گف 

ماموریت نامشخص
ارایه خدمات به افراد دارای اعتیاد و همچنین افراد
دارای بیماری روانی مزمن توسط اورژانس اجتماعی
ت و هیچ زیرساختی دراورژانس اجتماعی
ممنوع اس 
برای آنهاتعریفنشده.
بارهاشدهکهحتامسئوالنمطلعشهرستان
همبه اورژانس اجتماعی اعتراض کردهاند کهچرا
کاریدراینبارهنمیکنید
در مورد زنان معتاد حق با مردم است .دوست
ندارند یک خانم را مخصوصا در ایام سرد سال در
سطح شهرو خیابانها آواره ببینند .دیدن این صحنه
باعث آزارآنها میشود .وظیفهی شهرداری است که

باتاسیس گرمخانهبرایرفعمشکالت این گروه اقدام
کند کهمتاسفانهعلیرغمتاکیدبهزیستیوهمچنین
بیان این مسئله ازطریق فرمانداری آنچه که به جایی
نرسیدهفریاداست.
یکی دیگر از مواردی که باعث نارضایتی مردم
از اورژانس اجتماعی شده ،وجود کودکان بر سر
چهارراههاست و تصورمردم این است که وظیفهی
جمعآوریمتکدیاندرسطحشهربااورژانساجتماعی
و بهزیستی است در صورتی که این چنین نیست و
وظیفه بهزیستی پیگیری و بررسی شرایط کودکان
انی بیسرپرست و یا بدسرپرست است که این
ایر ِ

کار در سطح شهرستان دارد به خوبی انجام میشود
و میتوانم بگویم که خوشبختانه دربحث کودکان ما
صد درصد موفق بودهایم و تقریبا سالیانه بیش از50
کودک را شناسایی و با آنها خدمات متنوع از قبیل
حمایت مالی تا نگهداری درمراکزرا انجام میدهیم.
کودکانی که درسرچهارراهها حضوردارند از اتباع
کشورافغانستان هستند و همه دارای خانوادهاند .این
حضوردرچهارراهها ودرسطحشهریکفرهنگ کاری
و کسب درآمد برای آنها گردیده و نیاز است که سایر
ارگانهابهوظایفخودعمل کنند.
 یکی دیگر از مواردی که باعث نارضایتی

مثال رفته بودن جلوی زن پدر بچهها بدگویی
مادرشونرو کردهبودن.یاجلوبچه ۱۴ساله گفته
بودنمادرتتورونمیخواد».
در خصوص نحوه عملکرد همکاران ادعای
کامل بودن نداریم ولی به طور کلی مددکاران شاغل
در اورژانس با حداقل  12سال سابقه از باتجربهترین
مددکاران در حوزه آسیبهای اجتماعی هستند و
چیزی کهخودممشاهده کردهامدربرخوردبامراجعان
مانندفرزندانخودشانبا آنهابرخوردمیکنند.درمورد
مثالتان این موردی بود که مادرازدواج مجدد نموده
بود و حاضربه نگهداری ازفرزندان خود نبود وعلیرغم
اینکه کودک خیلی عالقهمند به زندگی نزد مادربود و
کارشناسماهمخیلیتاکیدبهنگهداریفرزندتوسط
مادر کرده بود ولی متاسفانه مادر زیر بار نگهداری از
فرزندان خود نمیرفت و مددکارمیبایست به کودک
بگوید که مادر حاضر به نگهداری از شما نیست تا
کودک بتواند نزد پدرخود برگردد.
« درستو حسابی جوابگو نیستند کاربلدو
خبره هم نیستن .من تماس گرفتم با ۱۲۳برای
خشونت خانگی و کتک زدنهای مداوم یکی از
همسایههامونتوسطشوهرشتاپیگیریکردن
و جواب دادن  ۲روزی شد».
تمامیتماسهایتلفنیبالفاصلهویامواردی که
نیاز به انجام پیگیریهای بیشتر دارد در اولین وقت
اداری پیگیری می شود و به ندرت اتفاق می افتد که
طول بکشد ولی در موارد همسر آزاری و اختالفات
خانوادگینیازبههمکاریزوجیندارد.
ولی متاسفانه در اینچنین مواردی انتظار کسی
که تماس گرفته انتظاراقدامات انتظامی و قضایی از
جانب همکاران ما را دارد که این موضوع همانطور
که گفتم درحد توان و وظایف کارشناسان اورژانس
نیست وظیفه اورژانس ارایه خدمات و مشاوره است

و در موارد ضرب و شتم باید نیروی انتظامی وارد
عمل شود .درخصوص نحوه ارایه خدمات مددکاری
هم همانطور که میدانید مددکار شخصی است
که با آگاهی از منابع اجتماعی و نوع خدمات آنها
مراجعان را راهنمایی و اگرنیازباشد همراهی میکند
تا مراجعهکننده با تالش و همکاری خودش بتواند
مشکلشراحلنماید.

دردسرهای تمام نشدنی مالکان اراضی ملکزاده
 پاسارگاد
کزاده
مشکل همیشگی اراضی مل 
سالهاست کهبهقوتخودباقیماندهحتا اگر
به قیمت پایمال شدن امیدهای خانوادههای
زیادی تمام شده باشد که آرزوی خانهدارشدن
را در راهروهای این دادگاه و آن اداره نابود
شده ببینند .جوانهایی که یک وقتی به امید
کزاده زمین
ساخت سرپناه برای خود از مل 
خریدند و حاال در آستانهی میانسالی هنوز
یک آجرهم روی آجرنگذاشتهاند .همان اول
کار ،مسکن و شهرسازی به نمایندگی ازدولت
مدعی زمینها شد .کار به دادگاه کشید .رای
کزاده صادر شد اما تازه اول
نهایی به نفع مل 

راه مشکالت حقوقی و کاغذبازیهای اداری
برای خردهمالکان جدیدی بود که قطعهای از
این اراضی را خریده بودند.
دندان روی جگر گذاشتن برای ابطال
رسمی سند دولتی در اداره ثبت اسناد یکی
از این وقتگیریها بود که موجب میشد
شهرداری پروانهی ساخت صادر نکند زیرا
نمایندهی حقوقی شهرداری در همان زمان
معتقد بود« :نمیتوان قانون را زیرپا گذاشت.
قطعا تا زمانی که سند به نام دولت است
نمیتوان پروانه صادر کرد .اگر معترضان به
جای اینکه هرروزبه شورا و شهرداری مراجعه
کنند ازطریق اداره ثبت پیگیرموضوع باشند،

آگهی جذب نیرو
شرکت کوشا توانگران
پایاروش

به تعدادی نیرو ترجیحا دیپلم با شرایط
سنی زیر  30سال و بومی سیرجان

جهت کار در سنگشکن یک شرکت
پیمانکاری در خط  5و  6نیازمندیم.
شماره تماس42252342 :

زودتر به نتیجهمیرسند ».این جملهی اصغر قدیمی داریم .اما پلیس ساختمانی جلوی
ایرانمنش بود در گفتوگوی چند سال ما را میگیرد که پروانه جدید الزم دارید .ما
کزاده
پیشاش با پاسارگاد اما چند هفته پیش فقط سوال داریم که مگر سال  ۸۵مل 
کزاده به با شهرداری توافق نکرده که خالص زمین ۴۰
دوباره پای خریداران زمینهای مل 
شورا و شهرداری باز شد ،باز هم برای اعتراض .هکتاری به جزمعابرو فضای سبزکه جدا کرد،
گویا مشکل ابطال سند ثبتی دولتی هم با همین طور از مجموع  ۱۶۰۰قطعهی خالص
نامهنگاری موقتا از سوی اداره ثبت حل شده .هم  ۸۰۰تا را شهرداری طی توافق سال ۸۵
کزاده دریافت کرده .توافقنامه
برای مالکانی که سابق بر این موفق به اخذ از آقای مل 
کزاده طی  ۴بند تنظیم شده.
پروانه از شهرداری شده بودن د اما هنوز به قول شهرداری و مل 
مالکان؛ شهرداری بازی درمیآورد .معترضان به شهرداری برای  ۸۰۰قطعهی خودش هیچ
تبعیض شهرداری در همین باره اشاره دارند .حرف و حدیثی ندارد اما به پروانههای ما ایراد
یکیشان به نمایندگی از همه به پاسارگاد میگیرد و اجازهی ساخت نمیدهد ».یکی
کزاده هستیم .پروانهی دیگر ازمعترضان میگوید« :زمین چسبیده به
میگوید« :ما فاز ۴مل 

امـالک امیـرکبیـر
زمین  8قصب  2کله با پرواز کامل بر بلوار چمران     4میلیارد
زمین  10قصب درب ساختمان اراضی باغ مفیدی معاوضه با منزل

منزل  12قصب درب ساختمان تیرآهنی خیابان مقداد
معاوضه با منزل در شهرکها یا نقدی

آپارتمان تکمیل  135متر مفید آسانسور انباری پارکگینگ مجتمع
سالمت با تخفیف کارشناسی

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

زمین  10/5قصب درب حیاط بر خیابان دارای سند پروانه شهرک ملکزاده  2/300م

باغ با چشمانداز بسیار زیبا  2حبه آب قنات (محدوده آبشار شهرک فریدون)
باغ  200قصب با موقعیت عالی امتداد خیابان خزر
خانه باغچه تکمیل با چشمانداز بسیار زیبا روستای توتوئیه جنب پرورش ماهی

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

هیئتمدیــره بــه مــدت  1ســال خانــم فریبــا رضایــی
علیآبــادی بــه شــماره ملــی  3060198128و بــه ســمت
عضــو اصلــی هیئتمدیــره بــه مــدت  1ســال آقــای علــی
رضایــی علیآبــادی بــه شــماره ملــی  3071901704و بــه
ســمت رئیــس هیئتمدیــره بــه مــدت  1ســال آقــای قاســم
صفــیزاده بــه شــماره ملــی  3130943927و بــه ســمت
مدیرعامــل (خــارج از هیئتمدیــره) بــه مــدت  1ســال
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور
شــرکت از قبیــل چــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا عقــود
اســامی و همچنیــن کلیــه نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای
علــی رضایــی علیآبــادی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه بازرســان آقــای
مســلم صفینــژاد بــه شــماره ملــی  3060251169بــه ســمت
بــازرس اصلــی بــه مــدت  1ســال خانــم شــیما محبیخــواه بــه
شــماره ملــی  3060303142بــه ســمت بــازرس علیالبــدل
بــه مــدت  1ســال روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت
درج آگهیهــای شــرکت تعییــن گردیــد.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور
پروانــه فعالیــت نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()1158523

ضایـعات و
آهـنآالت

ضایعات و آهن

زمین  10قصب درب ساختمان روبروی فضای سبز شهرک رزمندگان با پروانه   2/600م

09217593889  -   42205360 - 09923963619 -  09132799667

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص گهــران پدیــده روشــن
ســمنگان در تاریــخ  1400/04/05بــه شــماره ثبــت 5264
بــه شناســه ملــی  14010121351ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر
تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع
عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :عملیــات ســاخت در امــور عمرانــی از قبیــل
احــداث ســاختمان و راه و پــل و یــا شــبکههای آبرســانی و
سدســازی ،سولهســازی ،کارهــای صنعتــی و تمامــی کارهــای
خدماتــی در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از
مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان ســیرجان ،بخــش
مرکــزی ،شــهر ســیرجان ،محلــه ســعدی ،کوچــه امامــت
 ،6خیابــان امامــت ،پــاک  ،0طبقــه همکــف کــد پســتی
7816414962
ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلــغ 1,500,000
ریــال نقــدی منقســم بــه  15000ســهم  100ریالــی تعــداد
 15000ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  1500000ریــال
توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 46250/167
مــورخ  1400/01/28نــزد بانــک ملــت شــعبه میــدان آزادی
ســیرجان بــا کــد  46250پرداخــت گردیــده اســت.
اعضــای هیئتمدیــره خانــم افســانه رضایــی علیآبــادی
بــه شــماره ملــی  3060102902و بــه ســمت نایبرئیــس

زمین من چون ازشهرداری خریده بوده پروانه
گرفته و ساخته اما من چون مستقیم ازخود
کزاده خریدم ،اجازهی ساخت ندارم؟ این
مل 
دیگر چه قانون تبعیضآمیزی است؟» دیگر
معترض یادآور میشود« :قطعات ما بند ۴
مصوبه شورا درسال  ۸۵را هم دارد ،الزماالجرا
بوده و شهرداری ملزم به صدور پروانه بوده.
شهرداری در حال حاضر از صدور پروانه در
 ۲۰۵قطعه فاز چهار خودداری میکند .یک
سری میگوید سازمان بازرسی تایید کند و بار
دیگر میگوید شورا مصوب کند .شورا دوباره
مصوب کند؟ عجیبه ها! وقتی اعمال ماده
 ۴۷۷شده حکم دیوان هم روی پرونده است

منازل فروشی :

و چند نامه به شهرداری زده و شهرداری ملزم به
صدور پروانه شده چرا باز شهرداری چوب الی
جرخ مردم می گذارد؟»
یزنند
آنها ازعمرتلف شدهشان حرف م 
ی و هزینهای که در گیر و دار حل
و زمان و انرژ 
مشکل حقوقی زمینهاشان از کف دادهاند
و حاال آنها را محق کرده که علیه شهرداری
دادخواست بنویسند و ادعای خسارت کنند.
تنها خواستهشان این است که شهرداری هرچه
برای قطعات خودش کرده همان شرایط را
برای آنها هم در نظر بگیرد .یکی از معترضان
حاضر در شورا تاکید دارد «مگر ابطال پروانه
به عهده پلیس ساختمانی شهرداری است که

09133456403
09132456684

توساز ما را
میآید با تذکر زبانی جلوی ساخ 
میگیرد؟ طبق چه سند و مدرکی؟»
 مصوبه دوباره شورا
ابوذر زینلی رییس شورای شهر سیرجان
در همین باره به پاسارگاد گفت :برای حل
مشکل این همشهریان هفته گذشته درشورا
مصوب کردیم که شهرداری پروانههای قدیمی
مربوط به قطعات این اراضی را تمدید کند .به
گفتهی زینلی این مصوبه الزماالجراست اما
تا تعیین تکلیف ابطال رسمی سند دولتی در
اداره ثبت ،تنها صاحبان قطعاتی که از قبل
پروانه ساخت از شهرداری گرفتهاند را شامل
میشود.

نقــاشی
ساختمان

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

09223194846

امـالک آذرنــگ

 10قصب  2واحد سند آب برق میرزارضا کرمانی

 1/200میلیارد

 10قصب درب حیاط برگ واگذاری اوقاف خیابان ابن سینا  850میلیون
 10قصب  2دهنه مغازه طبقه باال  200متر 2 ،کله ،سند،پروانه اکبرآباد  1/600میلیارد
 18قصب دو طبقه  4واحد نیمساز سند پروانه 4/200 ،میلیارد
 4دهنه مغازه دو نبش،سند میرزارضا کرمانی
 3دهنه مغازه دونبش ،بامنزل پشت 7/5قصب سند و پروانه میرزارضا کرمانی 1/500میلیارد

 30قصب  2کله حصار قولنامه خانهباغ محمودآباد  200میلیون
10قصب پروانه حصار درب ساختمان محمودآباد شهرک امام جواد  300میلیون

طبقه باال  1خوابه بدر شمالی 40-2/200
طبقه باال  1خوابه شهرک آب 20-1/500

طبقه باال  2خوابه دهخدا

رهن و اجاره ای:

10_4

زیرزمین  65متر پرسی گاز 20-1/500

همکف  1خوابه تختی

80-1/200

طبقه باال  2خوابه ملکزاده 150_200

طبقه باال  1خوابه ملکزاده 120_300
150
همکف  2خوابه تختی

 9قصب  3نبش تیرآهنی  400متر پروانه تجاری و مسکونی  17شهریور  1/500میلیارد

همکف  3خوابه ابن سینا

 20قصب  2کله نزدیک آب،برق،گاز شریف آباد  800میلیون

طبقه سوم  70متر  2خوابه شهرک ثاراهلل 20-/500

 6میلیارد

 5قصب  400متر زیربنا اسکلت،سند،پروانه بوار امام رضا

 10قصب  160متر زیربنا نیمساز برگ واگزاری پروانه،شهرک آب  1/200میلیارد

 150قصب قولنامه کشاورزی دولت آباد  750میلیون
 14/5قصب  260متر ساختمان سند پروانه سمنگان

 2/200میلیارد

زمین جهت خانهباغ موقعیت عالی خرمآباد هر قصب

 30میلیون

منزل  10قصب  3طبقه  4واحد زیرزمین چهارراه اشکذری

 4میلیارد

 6میلیارد

 10قصب  2کله خیابان  18مترو  10متر  50متر ساخته اسکلت  2حلقه چاه
فخرآباد  600میلیون
 250متر طبقه سوم  3خوابه موقعیت عالی  15خرداد

طبقه باال  2خوابه برق گاز سرامیک کاینت بلوار دکتر صادقی 75 -1/500

همکف  2اتاق گنبدی میرزارضا

10 - 1/500

طبقه باال  120متر خیابان قدس 85-2

 80قصب قولنامه سیماک دولت آباد  800میلیون

 10قصب  5طبقه آهن ریزی سقف سند شهرک نصر

300

کارشناسی

همکف  2خوابه خیابان امام 15-1/200
طبقه باال  3خوابه بلوار دکتر صادقی

180

همکف  2خوابه بدرآباد  100میلیون همکف  3خوابه شهرک امیرالمومنین 150

همکف  4اتاق گنبدی خیابان میرزارضا 10-1/500

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

