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«تجاوز»؛ شنیدنش هم وحشتناک است چه
برسد به اینکه بخواهد به سرت بیاید .دخترو پسر
هم ندارد ،برای هرکسی در هر سنی میتواند اتفاق
بیفتد .چند روزي است كه ادعاهایی با عنوان
«تجاوز» در فضای مجازی جوالن میدهد ،و برخی
كاربران فضای مجازی در توييتر یا اینستاگرام از
تجربههای خود سخن به ميان آوردهاند .آدمهایی
که پس از سالها سکوت ،راز سر به مهری را بازگو
میکنند که قبل از این جرات گفتنش را حتی به
نزدیکترینهایشان را نداشتند .آنها اینک از
کابوسهای شبانه ،ازنگاههای زجرآورو ازاحساس
تنفرشان میگویند .کسانی که قربانیان تجاوز
هستند ،مردان و زنانی که حتی با وجود تشکیل
خانواده و فرزنددار شدن نمیتوانند لکه سیاه آن
حادثه را ازذهنشان پاک کنند.
یکی از دوستان روزنامهنگار در اینستاگرامش
متنی را گذاشته بود با این مضمون؛ «کادوی
تولد  12سالگی دخترک ،ثبتنام در کالس نقاشی
دوست صمیمی پدرش بود .یک استاد نقاشی که
همیشه دختررا جوجهی من خطاب میکرد .وقت
پا به کالس استاد گذاشت ،متوجه شد استاد
همیشه در اتاقش تدریس خصوصی میکند و
این شاگردهای قدیمی او هستند که کار تدریس
عمومی را بر عهده دارند .بعد از دو هفته نقاش به
او میگوید :جوجهی من تو خیلی با استعدادی ،از
جلسهی بعد به طورخصوصی به تو درس میدهم
و این پایان دخترک بود .هر روز هنگامی که در
سالن ،هنرجویان در حال طراحی و نقاشی بودند،
نقاش دراتاق خود به یکی ازجوجههایش رسیدگی
میکرد .سن و سال هم اصال برایش مطرح نبود
فقط تالش میکرد عطش اعتیاد به روابط جنسی
خود را بخواباند .دخترک قصهی ما باالخره در 17
سالگی و به بهانهی کنکورتوانست ازشر استاد رها
شود اما جوجههای همکالسی او نه ...سالها ازآن
واقعه گذشته و دختر اینک متاهل است اما توان
ارتباط جنسی را ندارد .افسردگی ماژورو کابوسها
و شبادراریها و ...همهی آنچه پزشکان ptsd
میخوانند».
از این داستانهای تکاندهنده درشهرو اطراف
خودمان هم وجود دارد .چندوقت پیش به واسطه
یکی از دوستان با پسر نوجوانی آشنا شدم که
متوجه شدم به او تجاوز شده است ،البته ابتدا
کتمان میکرد و زمان زیادی برد تا توانستم او را به
توگو راضی کنم.
گف 
 فکرمیکنید کسی آدم را درک میکند؟
حدود  16سال بیشتر ندارد .موهای مشکی

گزارش پاسارگاد از تجربه افرادی که مورد تجاوز قرار گرفتهاند

زندگیام تباه شد

و چشمانی رنگی دارد .الغر است و قد
بلند .کمتر اهل حرف زدن است و زمانی
میخواهد داستان آن شب را تعریف کند
کمتر در چشمانم نگاه میکند .انگار که از
حادثه ناخواستهای که برایش پیش آمده
خجالت میکشد و بارها در طول مصاحبه
میگوید؛ «لطفا هویتم جایی درز پیدا نکند.
بعد هم میگوید به نظر شما میشود چنین
چیزی را به کسی گفت؟ فکر میکنید کسی
آدم را درک میکند؟ اگر کسی بفهمد چنین
بالیی سر کسی آمده ،شاید ظاهرا به آن
شخص دلداری بدهد ،ولی پشتش به او هزار
انگ میچسبانند که فالنی فالن و بیساربوده».
زمانی از او میخواهم داستان را برایم
شرح دهد ،ابتدا سکوت میکند و به جایی
خیره میشود .سپس بعد از چند ثانیه
میگوید :تابستان دو سال پیش بعد از
تعطیلی مدرسهام به پیشنهاد خانوادهام و
برای پرشدن اوقات فراغت در یک مغازهی
فستفود مشغول به کار شدم .کارم طوری
بود که میبایست تا ساعت  11شب سرکار
باشم و بعد از اتمام کار صاحب کارم برایم آژانس
میگرفت و من به خانه میرفتم .چندماهی ازسرکار
رفتن گذشته بود تا اینکه دریکی ازشبها دوست
صمیمیام به در مغازه آمد و گفت امشب یک
ساعت زودتر مرخصی بگیر تا برویم شهربازی .با
هزار مکافات مرخصی گرفتم و با هم رفتیم .دو
توگذار پرداختیم و شب پیاده به
ساعتی به گش 
خانه رفتیم .در مسیر بازگشت از یک بلوار تاریک
و خلوت میگذشتیم و همچنان مشغول حرف
زدن بودیم .داشتم به دوستم میگفتم حقوق
این چندماهم را جمع کنم میخواهم گوشی
آیفون بگیرم هنوزدررویاهایم غرق بودم که ناگاه
موتورسواری نزدیکمان شد و شروع به اذیتمان
میکرد و مدام جلوی ما میپیچید .انگار حالش
دست خودش نبود .سمت ما آمد و از پشت
لباسم را کشید و پرتم کرد .من و دوستم خیلی
ترسیده بودیم و چاقویی در دستش بود و به من
گفت سوار موتورم شو وگرنه میکشمت و به زور
من را سوار کرد و رفت .بعد هم من را برد البهالی
درختان بهشتزهرا و به زورچاقو به من تجاوزکرد.

هرچهمن گریهو التماسمیکردم گوششبدهکار
نبود و مدام چاقویش را روی گردنم میگذاشت.
چندباری میخواستم فرار کنم که باهم گالویز
شدیم و من را محکم زد .او به اینجا که میرسد،
سکوت میکند و چشمانش پر از اشک میشود.
سپس میگوید آن شب وقتی به خانه رسیدم،
سریع به اتاقم رفتم و هرچند خانوادهام پرسیدند؛
چرا لباسهایت پاره شدهاند و چرا این قیافه
هستی؟ گفتم دعوایم شده است .و چیزی به آنها
نگفتم .فقط به دوستم گفتم و از او قول گرفتم
به کسی نگوید اما او زیر قولش زد و به دوستان
مشترکمان گفت .از آن به بعد دیگر جایی بین
دوستانم نداشتم و همه به چشم دیگری نگاهم
میکردند و خیلی تنها شدم.
از او میپرسم؛ پس چه شد که تصمیم گرفتی
این راز را برای ما بگویی؟ میگوید« :راستش پیش
خودم گفتم شما خبرنگارهستید و درروزنامهتان
چنین اتفاقاتی را مینویسید تا پدرها و مادرها
حواسشان به بچههایشان باشد .برای اینکه
بچهها هم مراقب باشند .بدون خانواده شبها

جایی نروند .در این شهر هزاران گرگصفت وجود
دارد که بیمارند و رحمی به کسی نمیکنند».
توگو مدام چشمانش قرمز
او در طول گف 
میشوند و صورتش از اشک خیس .انگار آن
صحنهی زجرآوربرای هزارمینبارمقابل چشمانش
به نمایش در میآید .از او میپرسم چرا این ماجرا
را به پدر و مادر یا یکی از بزرگترهایت نگفتی؟ در
پاسخ میگوید« :میرفتم به پدرم چی میگفتم؟
میگفتم این بال سرم آمده؟ اگه پدرم میفهمید
دق میکرد .توی طایفه ما اگر پسری چنین بالیی
سرش بیاید ،آبروی خانوادهاش میرود .من ازترس
بیآبرو شدن پدرم یا اینکه به چشم بدی به من
نگاه کنند ،چیزی نگفتم .این رازرا حتی نزدیکترین
آدمهای زندگیام هم نمیدانند».
از او میپرسم بعد از این اتفاق چه کردی و
چه دغدغههایی داشتی؟ میگوید« :همچنان هر
روز سرکار میرفتم .اما خیلی افسرده بودم و اگر
کسی به من نزدیک میشد ،بدنم از ترس خیس
عرق میشد .نزدیک  2سال است زندگی من
همینطور گذشته است .وقتی یکی از دوستانم

شزبان نبود .پس
زیبای و خوشهیکل و خو 
از کلی گزافهگویی حرف را به دانشگاه و سالی
که ترک تحصیل کرده بود رساندم و گفتم
آنسالها چنین حرفهایی پشت سرت
میزدند و دلیل اصلی دیدارمان را شرح دادم.
پس از مکثی طوالنی گفت :بچهها هرچه
گفتند درست بوده است و سپس دوباره
سکوت کرد .گفتم اگر دوست نداری حرفی
بزنی چیزی نگو .پس ازچند ثانیه گفت :سال
سوم دانشگاه بودم .بسیاردرس میخواندم .تا
اینکه آن سال با یک پسرشهرستانی دوست
شدم .اولش صحبت از عشق و ازدواج بود.
من هم که اولین رابطه جدیعاشقانه را تجربه
میکردمبهیکدفعهزندگیمتغییرکرد .کمتر
کالس میرفتم ،بیشتربا هم بیرون میرفتیم
و وقت میگذراندیم اما در تمام مدت
هرزمان میخواست به من نزدیک شود،
میگفتم تا ازدواج نکنیم اجازه نمیدهم .او
هر روز برای خواستگاری آمدن امروز و فردا
میکرد .تا اینکه یک عصر زمستانی به من
پیام داد حالش خوب نیست و در خانهاش
افتاده است من که خیلی ناراحت شدم سرراه دارو
برایش گرفتم و خودم را سریع به خانهاش رساندم.
وقتی به خانه رسیدم در را باز کرد و باال رفتم وقتی
دیدمش دیدم خبری از مریضی نیست و گفت
میخواستم با این ترفند تو را به خانهام بکشانم.
چون هرزمان میگفتم بهانه میآوردی و نمیآمدی.
ناراحت شدم و همین که خواستم بروم جلوی در
ایستاد و شروع به عذرخواهی و قربانصدقه رفتن
کرد اما جو خانه خیلی سنگین بود و نمیخواستم
بمانم.وقتیدیدتمایلیبهماندنندارمناگهانتغییر
رفتار داد و به زور هلم داد و گفت مثل بچه آدم
برو تو اتاق بشین .گفتم دوست ندارم .اولش فکر
کردم دارد نقش بازی میکند اما هرچه گذشت بدتر
میشد و به زور من را به اتاقش برد و هرچه جیغ
و داد کردم فایدهای نداشت .وقتی دیدم هدفش
تجاوز است ،بهش خیلی التماس کردم اما قبول
نکرد .به اینجا که میرسد مانند ابربهارگریه میکند
و میگوید آن بیشرف زندگیام را تباه کرد .میپرسم
چرا ازش شکایت نکردی ،گفت 8-7 :سال پیش
که مثل االن نبود .فضا خیلی بسته بود .اگربه پدر

را میدیدم ،پیش خودم میگفتم این شخص
درباره من چه فکری میکند .نکند به نظرش من
آدم هرزهای هستم و به میل خودم رفته باشم.
این افکار دوسال است آزارم میدهد و نمیتوانم
فراموششکنم».
 زندگیام تباه شد
سیما یکی از دوستان دوران دانشگاهم است
که از یک جایی به بعد دیگر دانشگاه نیامد .آن
سالها هرزمان صحبت ازسیما میشد ،صحبت
بچهها این بود؛ به او تجاوزشده است .خیلی وقت
بود این قضیه را فراموش کرده بودم تا اینکه برای
این گزارشم یاد سیما افتادم .هنوز هم مطمئن
نبودم که آیا به او تجاوز شده است که دانشگاه
را ول کرده است یا خیر .به هر حال پرسان پرسان
شمارهاش را پیدا کردم .یک روز به او زنگ زدم.
من را نشناخت و با هزاران نشانه خاطرش آمد
و سپس احوالپرسی گرمی کردیم و پس از کلی
تعریف خواستاردیدنش شدم .چند روزبعد دریک
کافیشاپ قرارگذاشتیم .زمانی آمد او را نشناختم.
خیلی شکسته شده بود .اصال اثری از آن دختر

و مادرم میگفتم من را میکشتند .فقط چند نفراز
دوستانم خبرداشتند .میگویم دیگر او را ندیدی؟
میگوید :چند باربهش زنگ زدم و تهدیدش کردم
او هم در جواب ،وقیحانه گفت؛ خودت آمدی
خانهی من ،اگر نمیآمدی این اتفاق نمیافتاد .به
هرحال من هم مَ ردم .بعد هم درسش تمام شد
و رفت و من دیگر او را ندیدم اما همیشه او را
نفرین میکنم .میگویم پس ازآن حادثه زندگیات
چه شد؟ میگوید به معنای کلمه نابود شد .درسم
را ول کردم .افسردگی شدید گرفتم .از خودم بدم
میآمد و احساس گناه میکردم .خیلی زمان برد تا
به وضع االنم برگردم .دیگر ازدواج نکردم .همهی
خواستگارهایم را از ترس اینکه شب عروسی
بفهمند باکره نیستم رد میکردم .االن کار میکنم
و در کنار خانوادهام زندگی میکنم .همه خواهر
و برادرهای کوچکترم ازدواج کردند و فقط من
ماندم .هنوزهم خیلی ازشبها کابوس میبینم و
با ترس ازخواب میپرم ،هنوزهم میترسم تاکسی
شخصی سوار شوم .در محل کارم میترسم تنها
با همکاران مرد تنها باشم .اصال از همهی مردها
میترسم .نگاهم که میکنند لرزم میگیرد .دیگربه
همه بیاعتماد شدم .میگویم فکرنمیکنی اگربه
خانوادهات همان شب میگفتی بهتربود؟ میگوید
االن که فکر میکنم به نظرم اگر گفته بودم خیلی
بهتر بود .حداقل فکری برایم میکردند یا آن نامرد
را به سزای اعمالش میرساندند .هرچند که تمام
قوانین تجاوز را خواندم اگرچه حکمش اعدام
است اما برای اثباتش باید کفش آهنی بپوشی و
هزار انگ بهت م یزنند ،مخصوصا که من خودم
به خانهاش رفته بودم .موقع خداحافظی میگوید
لطفا هویتم پنهان بماند .بعد هم میگوید آخر
گزارشت بنویس هرکسی این اتفاق برایش افتاد
مثل من پنهانش نکند ،چون خودش ازبین میرود
و تا آخر برای گرفتن حقش جلو برود هرچند که
نتواند حقش را بگیرد.
گفتوگو با این دو نفر که هر یک به گونهای
تحت آزار و اذیت قرار گرفتهاند ،برایم سخت و
غمانگیز بود .درک اینکه سالها با زخمی قدیمی
سر کنی و نتوانی مرهمی روی آن بگذاری ،آنچنان
سخت است که ناخودآگاه قلب آدم میگیرد.
نوجوانانی که به دلیل یک اشتباه ،یک غفلت یا
ترس از بازگو کردن حقیقت برای خانوادهشان
مسیرزندگیشان برای همیشه تغییرکرد.
قربانیان تجاوز میتوانند تجربهی تلخشان را با
پاسارگاد درصفحهی اینستاگرام پاسارگاد درمیان
بگذارند تا افرادی که مورد آزارقرارمیگیرند بدانند
چه باید بکنند.
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پیشــنهادات خــود به نشــانی:
 -1كرمــان -بزرگــراه امــام خمینــی(ره) -بعــد از هتــل گواشــیر -خیابــان شــهید عبــاس ورزنــده -غربی -1روبــروی پــارک وحــدت -اداره کل
امــوال و امــاک بنیــاد مســتضعفان اســتان کرمــان مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن  )034( 32516933 -32516705-32516240تمــاس
حاصــل فرمایند.
 -2شهرستان سیرجان -بلوار قاآنی -خیابان معلم -پالک  48تلفن  09132456571-42306336تماس حاصل فرمایند.
 )1اخــذ پاكتهــاي پيشــنهادي بــه همــراه اصــل چــك بانكــي در وجــه ســازمان امــوال و امــاک بنیــاد مســتضعفان بــه شــماره شناســه ملــی
 10100171920بــه ميــزان  5درصــد قيمــت پايــه ملــك مــورد نظــر طبــق فــرم شــرايط شــركت در مزايــده همــه روزه بــه جــز ایــام تعطیــل
در ســاعت تعييــن شــده قابــل انجــام اســت.
 )2در تاریــخ  99/06/12متقاضیــان میتواننــد پاکتهــای پیشــنهادی خــود را تــا ســاعت  9:30صبــح در محــل بازگشــایی ،در صنــدوق پاکات
قــرار دهند.
 )3بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در محل كرمان به نشانی فوقالذکر در روز چهارشنبه مورخ  99/06/12ساعت 10:30صبح
طبق برنامه زمانبندی انجام میگردد.
 )4پيشــنهادات فاقــد ســپرده و يــا مخــدوش و مبهــم و مشــروط از درجــه اعتبــار ســاقط و رعايــت مفاد شــرايط شــركت در مزايده كــه از طريق
دفاتــر فــروش ارائــه ميگــردد الزامــي ميباشــد .ضمنــا امضــای پشــت و روي فــرم تقاضــا ضــروري اســت.
 )5هزينه محضر (حقالثبت و حقالتحرير) بالمناصفه به عهده طرفين ميباشد.
 )6سازمان در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار میباشد.
 )7اخــذ اطالعــات از دفاتــر مزايــده و بازديــد از امــاك الزم و ضــروري ميباشــد .بديهــي اســت در صــورت عــدم بازديــد و اخــذ اطالعــات الزم،
مســئوليتي متوجــه اين ســازمان نخواهــد بود.
 )8یک درصد رقم پیشنهادی به عنوان هزینه مزایده از برندگان نقدا دریافت میگردد.
 )9شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزایده به صورت جدول زیر خواهد بود.

«لیست امالک آماده فروش مرحله دوم مزایده
سال  99استان كرمان»

آگهی رای هیات
در اجــرای بنــد  2مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و
حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای
قانــون فوقالذکــر ورثــه مرحــوم عزتآبادیپــور عبارتنــد از( :رضــا شــماره
ملــی  3071543832و علــی شــماره ملــی  3071520281و زهــرا شــماره
ملــی  3070444687و هاجــر شــماره ملــی  3070412432فاطمــه شــماره
ملــی  3071515693و معصومــه شــماره ملــی  3071532040همگــی
نژادخراســانی فرزنــدان نامبــرده برابــر گواهــی انحصــار وراثــت شــماره
 9909973486000172مــورخ  1399/03/25شــورای حــل اختــاف شــماره
 10ســیرجان بــا نمایندگــی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی ســیرجان درخواســت
صــدور ســند ششــدانگ یــک بــاب خانــه نیمســاز پــاک  8766فرعــی از 5087
اصلــی بــه مســاحت  360متــر مربــع واقــع در نجفشــهر ســیرجان بخــش  36کرمان
را نمــوده اســت کــه پــس از رســیدگی رای شــماره  9967مــورخ 1399/06/01
هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده  7آییننامــه اجرایــی قانــون فوقالذکــر رای بــه
صــدور ســند ملــک واگــذاری نامبــرده صــادر نمــوده ،بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم
میرســاند ظــرف مــدت  20روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی چنانچــه کســی بــه
تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت ،اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد
ســیرجان تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض
بــر ثبــت بــه مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت
اســناد ســیرجان ارایــه نماییــد .چنانچــه ظــرف مــدت  20روز از تاریــخ انتشــار
آگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی
تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه ننمایــد ،ســند مالکیــت بــه
نــام متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد 702 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/06/03 :

آگهــی تغییــرات شــرکت مهــام کوشــان حدیــد ســیرجان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4344و شناســه ملــی
 14007238725بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ
 1399/03/19تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
الــف -تعییــن ســمت مدیــران :آقــای احمدعلــی آببــر شــماره
ملــی  2992031331بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره
آقــای علــی ســعید شــماره ملی2992842508بــه ســمت
مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره خانــم زهــرا محمــودی شــماره
ملی2281845443بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره
آقــای ســجاد ســنجریپور شــماره ملــی  2980297925بــه
ســمت عضــو هیئتمدیــره آقــای بهنــود آقــا بــراری شــماره ملــی
 0064636313بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره
ب -کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل
(چــک ،ســفته و بــرات) و قراردادهــای شــرکت بــا امضــای
مدیرعامــل و یکــی از اعضــای هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر
شــرکت و ســایر نامههــای اداری بــا امضــای مدیرعامــل همــراه
بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()950084

ردیف

قیمت پایه مزایده

درصد پرداخت

درصد پرداختی

درصد پرداخت

نقدی

زمان تحویل ملک

قسطی(باقیمانده)

دوره اقساط(ماه)

درصد تخفیف در صورت پرداخت
نقدی نسبت به  %06باقیمانده

1

تا سقف  111میلیارد ریال

 01درصد

 11درصد

 01درصد

42

حد اکثرتا  11درصد

4

باالتر از  111میلیارد ریال

 01درصد

 11درصد

 01درصد

01

حد اکثرتا  11درصد

ردیف

آدرس /پالک ثبتی/
قطعه

قسمتی از قطعه  D8از

عرصه

اعیان

(متر مربع)

(متر مربع)

نوع ملک/
کاربری

اراضی سعید آباد از پالک
1

ثبتی

4114

در

واقع

شهرستان سیرجان -بلوار

فاطمیه غربی -ضلع جنوب
شرقی

1636/2

---

زمین -
تجاری

ششدانگ قنات

روستای

3

نوش آباد-

و هرگونه بدهی به شهرداری و غیره بر عهده خریدار می باشد.

دو سهم مشاع از  60سهم ششدانگ قنات سعادت آباد رفسنجان
---

---

آب قنات

مکرر اصلی بخش  6کرمان

شهرستان

ذکر شده قابل فروش می باشد ،پرداخت سهم سرانه ،حق تفکیک

تحت پالک ثبتی  1616مکرر اصلی بخش  6کرمان دارای سند
مالکیت دفترچه ای ،به واسطه عدم امکان تک برگ نمودن سند

ششدانگ -دارای سند مالکیت تکبرگ -باغ غیر مشجر که

رفسنجان-
خیابان

دارد که هرگونه توافق با دهیاری روستای حسن آباد -نوش آباد و

بر

آباد-

شهیدان رضایی -پالک

ثبتی  1110فرعی از 1111
اصلی بخش  6کرمان

3/350/000/000

دفترچه انتقال سند به نام خریدار به صورت وکالتی انجام میشود.

مقداری از آن در حد جنوب در طرح تعریض خیابان مستهلک

حسن

63/200/000/000

(فروش با وضع موجود)

دو سهم مشاع از  60سهم

2

اشخاص و قسمت باقیمانده که در اختیار این ادارهکل است با متراژ

متقاضی قبل از شرکت در مزایده حتما باید از ملک بازدید نماید.

حاجمیرزاسعید سیرجانی

تحت پالک ثبتی 1616

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  431000متر مربع (قسمتی

از قطعه  ) d8فاقد سند مالکیت که قسمتی از آن در تصرف

میدان

سعادتآباد رفسنجان

میزان مالکیت /توضیحات

قیمت پایه (ریال)

گردیده و مقداری نیز در حریم خطوط و تیر های برق و تلفن قرار
2765/4

---

باغ  -زراعی

نیز رفع موانع و یا هر گونه توافق با ادارات مربوطه با هر میزان
مساحت در این خصوص بر عهده خریدار خواهد بود.
( فروش با وضع موجود )

2/600/000/000

