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پيامك300099004806 :
 مجتبا شولافشارزاده
رضا زنگیآبادی دو کلمه حرف حساب است در ادبیات
داستانی ایران .ادبیات فقط ذوق و لذت و آرامش او نیست.
ادبیات مقولهای است که برسرآن خودش را مسئول کرده
است .اینکه از خودش نگذرد که ندهد جانمایههایی
غنی به ادبیات ازدل داستانهایش .زبان و روایتهایش از
جنس ماندگاری هستند دراین سرزمین ورنه تو وَرداربخوان
هرقصهاش را و ََگربنگری به کارهایش ،مییابی لحظههای
ت را .اینها را جنس نگاهش به
ناب نفس کشیدن در ادبیا 
داستان و برونداد داستانهایش تاکنون میگویند نه من!
زادهی کرمان ،آورندهی آثاریچونشکارکبک،سفربهسمتی
دیگر ،گاه گرازها ،یک روز مناسب برای شنای قورباغه و
برندهی گلشیری نامداراست دستان و داستانش! داستانش
ادامهمییابدتا امروزشوالیههای کوچکشهرو اینمصاحبه
و اینحرفهایش:
 پابهدنیایشگرفکودکونوجواننهادیداینبار،
دراثریویژهی کودکونوجوان .ازکجاسرچشمه گرفته
بود این کارتارسیدبه انتشارتازهترین اثرادبیشما؟
به نظرم کودکی و نوجوانی هرکسی قابلیت حداقل یک
رمان را درخود دارد .اما من ازاین زاویه نگاه نمیکردم .بعد از
شکار کبک که زمان و انرژی خیلی زیادی ازمن گرفت؛ هم
نوشتن و هم پروسهی چاپ آن ،من یک مجموعه داستان
چاپ کردم؛ «یک روزمناسب برای شنای قورباغه» .درواقع
میخواستم ازفضای شکارکبک دورشوم .با موفقیتهای
نسبی هم که این رمان بعد ازچاپ داشت تصمیم گرفتم
ذوقزده نشوم و به هرقیمتی شده خیلی زود رمان دیگری
بیرونندهم کهشبیهشکارکبکباشدیادرواقع ازکارخودم
کپی کنم .به این نتیجه رسیدم اگربخواهم از آن فضا دور
شوم باید از هر نظر چیزی کامال متفاوت بنویسم ،حتی با
مخاطب متفاوت .نشستم پشت کامپیوترچند صفحهای
نوشتم که بسیارحالبههمزن بود .بعد رها نکردم .به همان
شیوهی حالبههمزن که خودم چندشم میشد ،به ضرب
و زورخودم را مجبورمیکردم ادامه بدهم و میدانستم به
زودی گشایشی حاصل خواهد شد .هر طور بود خودم را
یک ساعت جلوی صفح ه کلید نگه میداشتم و مینوشتم.
شکنجهای هولناک بود .بلند که میشدم انگارازتوی جهنم
در آمده بودم .از ساعت نه صبح شروع میکردم ،ششصد
ساعت میگذشت تا ساعت ده میشد که من مقداری
چیزهای بدردنخورنوشته بودم .یادم نیست چه مدت به این
صورت گذشت .اما یک روز صبح معجزهای که مدتها
منتظرشبودمرخداد.خاله کوکب کهشروعبهقصه گفتن
کرد ،دروازهی تمام قصهها و این رمان به رویم گشوده شد.
منهیچچیزی ازداستاندرختغمگیننمیدانستم.ذهنم
خالی بود اما ظاهرا ناخوآگاهم فعال بود .درخت غمیگن
را دریک نشست ازساعت نه صبح تا دو بعدازظهرنوشتم
بیآنکه ساعت 9آن روزصبح بدانم قراراست چنین قصهای
را بنویسم .بعد فهمیدم آنچه که دنبالش بودهام کنده شدن
ازجهان واقع و ورود به جهانی ً
کامال تخیلی بوده است؛ آزاد

کردن تمام کمال ذهنم .بعد جادو شدم چهار
سال ،دقیقا چهار سال .سال  93شروع کردم
و 97تحویل ناشردادم .من نمیگویم این رمان
خوبی است یا بدی یا هرچیزی ،فقط میتوانم
بگویم برای اولین بار صرفنظر از شکنجههای
اولی ،از نوشتناش لذت بردم .محو فضای آن
شدم و ازآن بیرون نمیآمدم .یک نسخه نوشتم
و طبق معمول دوباره کل آن را بازنویسی اساسی
کردم .بعد این نسخهی بازنویسی شده را بارها
و بارها بازنویسی کردم .نسخههای متعدد و
متفاوتی ازاینرماندارم.بسیاری ازقصههایی که
گفته بودم را از آن در آوردم و قصههای دیگری
نوشتم ،بازهم رها نمیکردم .تقریبا نصف حجم
اینرمانچاپشدهمنهنوزقصهدارم که ازتوی
این کتابدرآوردهام.حدود 40صفحههم ازآخر
رمان درآوردم یعنی قصه همچنان ادامه داشت
اماباالخرهتمامش کردم.
 در برخی کارهای بزرگسالتان
نوجوانی
هم ،شخصیتهای نوجوان یا
ِ
شخصیتها،نقشیموثرومحوریدارند.
بله در واقع مجموعه داستان اول من از
دیدگاه کودکی بود که از 7،8سالگی او شروع
عکس :رحیم بنیاسد آزاد
میشودتا 15سالگی.شخصیتهاومکان ثابت
است اما هرداستان قصهای درهمان فضا و با همان آدمها سرچشمهایندیدتصویریازآنجاآمدهباشد.فیلممحبوب
دارد که هربارورود یک غریبه به این فضا قصهای را شکل آنسالهایمنفیلمدوندهی امیرنادریبود.تصویرهاظاهرا
مادر کودک است که عینی و واقعی هستند اما زوایا و قاببندی استفاده ازلنزتله،
میدهد .ولی شخصیت محوری آن ِ
برگرفته ازشخصیتمادرموفضایزندگی کودکیمن است .تغییرسرعت فریمها کیفیتی جادویی و خیالی و شاعرانه به
البته درشکار کبک هم بخش زیادی ازرمان روایت کودکی اینفیلممیدهد.با کلماتهممیشودبسیارفراترازسینما،
شخصیت اصلی رمان یعنی قدرت هست و البته داستان تصویرو فضا ساخت .با کلمات میشود تاثیرصدای خارج
کوتاه «رعنا وقتی که خواب است» که خودم خیلی دوستش ازکادررا ساخت ،کیفیت لنزتله را ساخت ،حرکت را کند و
تند کرد،باندصدایبسیارپیچیدهایساخت،صداهایبسیار
دارم؛قصهیعشقیدرنوجوانی.
 چراتصویروتصویرسازیدرداستان،درآثارشما متنوعی را با هم میکس کرد ،چشماندازی گسترده ساخت؛
مثل خیلی ازنویسندگان جنوب و کویراینقدرپررنگ گستردهتر از آنچه که قویترین لنزهای وایدی که تا حاال
ساخته شدهاند بتوانند نشان دهند و کارهای بیشماردیگری
است؟
درمورد خودم شاید به خاطرتجربهی فیلمنامهنویسی و که کلمات انجام میدهند و سینما قادربه انجام آن نیست.
سالها کارفیلمسازیباشد .اززمانفیلمسازیبادوربینهای دررمان «شوالیههای کوچک شهر» عناصرو اجزایی عینی و
فونیمه .آن واقعی جهانی تخیلی و ظاهرا غیرواقعی را روایت میکنند .با
سوپر 8تا زمان معاصرو تجربههایعکاسی نص 
وقتها فیلمسازی و عکاسی و تدوین کارخاص و ویژهای تصاویری عینی و ملموس که راحت و بدون سکته بین این
بودمنظورم ازآنوقتها،دقیقا اواسطدهه 60هست.مثل جهانها حرکت میکند و آرامآرام این مرزبرداشته میشود
حاال نبود که همه با گوشی خودشان عکاسی و فیلمسازی و خیال و واقعیت ،قصه و زندگی با هم یکی میشوند و
تدوین و صداگذاری کنند .مصیبتی بود که خب با خودش غیرقابلتفکیک،قصههاییتودرتو که ازدلهمدرمیآیند.
 یکاتفاقیمیافتدبراینویسندگانیکهجغرافیای
تعمقی هم میآورد یا حداقل من امیدوارم آورده باشد وگرنه
عمرو همهی آن مصیبتها به باد رفته است .هرچند کال زیستیوداستانیشانتهرانیا کالشهرنیست کهمدام
ما همه توی این مملکت به باد رفتهایم .مثال قبل از آنکه همه میخواهند بر اساس برچسب داستان بومی،
دوربین سوپر  8و فیلم به ما بدهند تا اولین فیلممان را نویسنده اقلیمی و این قبیل اصطالحات به اثراو نگاه
بسازیم باید یک فتورمان میساختیم .یعنی تعدادی عکس کنند و انگار کسی هم توجهی ندارد که هر نویسنده
که باید قصهای را روایت میکرد .عکسها هم سیاه و سفید معموالداستانشرادرفضاییمینویسدکهمیشناسد
بود و خودمان توی البراتور ظهور و چاپ میکردیم .شاید و «داستان» اصل کار اوست نه چیزی به نام داستان
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گفتوپو با رضا زنگیآبادی؛ داستاننویس کرمانی

بعد جادو شدم چهار
سال ،دقیقا چهار سال!

بومی.احتماالشماهمبادردسرهایایننگاهوکلنجاری
که از این زاویه با کارهایتان شده روبهرو بودهاید .اوال
با این معضل چگونه مواجه میشوید ،ثانیا به نظرتان
درخود فرایند نوشتن باید کاری کرد تا از این برچسب
رهایییافت؟ البتهداریمجدای ازویژگیوتاثیرهرفضا
حرفم یزنیم.
درواقع سادهترین و سطحیترین شکل مواجهه با یک
اثر میتواند برخوردی از این دست باشد .وگرنه خود تهران
همیک اقلیم استباویژگیهایجغرافیایی،زبانیوفرهنگی
خاص خودش که میتواند بستریک رمان یا داستان باشد
اما به دلیل سختی و پیچیدگی این ابرشهر که روز به روز
هم با توجه به مشکالتی که وجود دارد پیچیدهترمیشود،
نویسندگان اندکی دردوران معاصرتوانستهاند این ساخت
پیچیده را در آثارشان بازتاب دهند .یعنی ما یک تهرانی در
آثارببینیمکهبگوییمبلهاینتهراناست.بیشترداستانهایی
نوشته شده و به تکرار رسیده که به داستانهای آپارتمانی
در دورهای مشهور شدند که بسیاری از آنها نمیتوانستند
بستر رودیداهای خودشان را نشان دهند .در مواجه با این
آثارنمیگویند مثال ببینیم زبان و اقلیم تهران چگونه در اثر
تاثیرگذاشته است .درواقع مشکل فرهنگ اقلیم و یا بوم
نیست.مشکلمرکزوحاشیه است.یعنی این آثارخودشان
را درمرکزقرارمیدهند به عنوان جریان غالب ،اصلی و زبان
مسلط و بقیهی ادبیات را فرعی و حاشیهای میدانند .گاهی
حتی به فضای اثرهم توجه نمیکنند یا حتی نمیخوانند و
صرفا چون نویسندهای درتهران نیست برچسبهایی ازاین

دست را به آثاراو میچسبانند .اشکالی هم ندارد اما اشکال
جایی است که از منظری دیگر و به عناصر دیگر اثر توجه
نمیکنند و درواقع اثررا تقلیل میدهند ،با برچسب اقلیمی
یا بومی از آن میگذرند .داستان صرفنظر از اینکه در کجا
رخ میدهد اول باید داستان باشد .همانطورکه خودت هم
گفتی هر نویسندهای داستانش را در فضایی مینویسد که
میشناسد .این آثاردرواقع چیزهایی بیشتردارند نه کمتر:
زبانی ترو تازهتر ،فضاها ،آدمها و روابطی دیده نشده یا کمتر
دیده شده ،قصههایی تازهترکه به لحاظ تکنیکی هم چیزی
کم ندارند و همواره ادبیات ایران را از رخوت بهدر آوردهاند
چه نویسندگانی مثل احمد محمود و صادق چوبک و
بسیاری دیگردرزمانهای دورترچه مثال تاریک ماه منصور
علیمردای و یا جدیدترین نمونه از این دست کتاب خم
علیرضاسیفالدینی کهمیتوانبستریمحلیبرای آندرنظر
گرفت اما حرفی که م یزند جهانشمول است با ارجاعاتی به
اسطورههای جهان که هرخوانندهای ازهرجای جهان آن را
بخواند،میتواندخودشرادرآنببیندو انسان ایرانیرابهطور
خاص .پیشنهادهای تازهی تکنیکی هم برای ادبیات ما دارد
و یک راوی خاص .یکی دو هفته پیش انیو موریکونه مرد.
فیلم خوب ،بد ،زشت است.
یکی ازآثارماندگاراو موسیقی ِ
موریکونه برای ساخت موسیقی این فیلم ازسازهایی محلی
و کمترشنیده شده استفاده کرده و آنها را درارکسترش جا
داده است .صدای این سازها طراوتی به موسیقی او داده
است که برای همه لذتبخش است و یکی ازمشهورترین
و شاید هم ماندگارترین موسیقیهای اوست که هر کسی
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محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

درهرجای جهان از آن لذت میبرد .همین .این
نوع ادبیات بومی ،اقلیمی ...،درواقع نوع پخته و
خوب این ادبیاتهمین کاررامیکند؛صداهایی
تازه ،شنیدهنشده و گوشنوازبا خودش میآورد،
همچنانکه آورده است که دیگرنه تنها محلی
کهجهانیهستند.
 این روزها که مثل همیشه بحث
تاثیرمثبت و منفی جایزهها هم گاهی اوج
میگیرد،دلممیخواهد ازنقشی کهدریافت
آن جایزه  81در روند داستاننویسیات
داشتبگویی.
جایزهها ممکن است انگیزهی بیشتری به
نویسنده بدهند و اندکی باعث شوند نویسنده
بیشتر شناخته شود .در آن سالها باعث
خوشحالی من بود که اسمم درکنارنویسندگان
خوب و بزرگ ادبیات ایران بود و شاید جدی
شدن کار.
 با توجه به اینکه خودت داورجوایز
معتبرادبی کشورهم بودهای ،ازچه منظری
میتوان نقش سازندهای درادبیات برای این
جوایزمتصوربود؟ البته به نظرم کارکردهای
جوایزتک داستان کوتاه با جوایزکتابهای
منتشرشدهبسیارمتفاوتاست.
درشرایط فعلی ادبیات ایران که به لحاظ کمی آثارزیادی
چاپمیشودومعموالنقدوبررسینمیشوندومامنتقدان
تاثیرگذارینداریم که آثارخوبرامعرفی کنند،بارفقدان این
سازو کارها بردوش جوایز ادبی افتاده است و جوایز ادبی
از میان انبوه کارهای چاپ شده در سال چند کار خوب را
معرفی میکنند .کارپرحاشیهای است اما کارکرد خودش را
دارد و درسالهای اخیردرواقع تا حدودی نوعی اتفاقنظر
هم دربارهی آثار برگزیده وجود دارد .مثال کتاب خم ،قوها
انعکاس فیلها ،هشت پیانیست این آثار را جوایز ادبی
معرفی کردهاند .علیرغم همهی مشکالت سالی چهار تا
پنج رمان خوب منتشر میشود .در حوزه تک داستان هم
مهمترین کارکرد کشف استعدادهایتازه است.مثالخودما
چقدرداستان خوب در این دو دوره جشنواره کشوری آهن
سیرجانخواندیم.
 راست میگویند جامعهشناسان که هنوز در
ایران رمان نوشته نمیشود؟ البته خود ادبیاتیها هم
معتقدندکه خیلی از کارهای با عنوان رمان ،در واقع
داستانبلندهستند.
کاشمشکلفقطهمیننوشتهنشدنرماندرایرانبود.
جامعهشناساننمیگویند اساسا ایراندیگرجاییبرایزندگی
نیست؟ مردم توی نیازهای اولی ه خودشان ماندهاند .اما نگاه
منبه ادبیات ایرانبسیارخوشبینانه است.درواقعمعتقدم
تنها بخشی ازجامعه ایران که هنوزعدهای با تعهد کامل در
آن کارمیکنند ،همین ادبیات ایران است .تالش زیادی برای
نوشتن رمان در ایران میشود که قابل ستایش است و من

چون بسیاری از رمانهای ایرانی دو سال اخیر را خواندهام،
معتقدم؛ هرسال چهاریا پنج رمان خوب نوشته میشود.
من به خودم این جرات و حق را نمیدهم که به ادبیات ایران
به خودم و دوستان دیگرم بد بگویم .من چرا باید به کاری
که با تمام وجود و تعهد کامل انجام میدهم بد بگویم؟
من بد نمیگویم نه بهخاطرصد یا صد پنجاه رمان بیخودی
که درسال چاپ میشود بلکه بهخاطراحترام به همان چند
نفرنویسندهایکهعلیرغمهمهمشکالتکارجدیمیکنند.
چند سال ازعمرو وقتشان صرف نوشتن رمانهای جدی
وقابل احتراممیکنند.مانویسندهخوببسیارداریم.مگردر
کشورهای دیگر ،اصال درکشورهای اروپایی سالی چند رمان
خوبچاپمیشود کهمشکلهولناکیمثلسانسورراهم
ندارندوبسیاری ازمشکالتنویسندگان ایرانیرا.
 برگردیمبهرضازنگیآبادیویکسؤال کلیشهای
ولی جذاب و البته گاهی الهامبخش یا آموزشی برای
عالقمندان نویسندگی؛ چطور مینویسی؟ فرایند
شکلگیری ایده تا پرداخت نهایی؛ بخشهایی ازشکار
کبک را کال ده سال بعد از بخشهای دیگرش نوشته
بودی.
خب برای من شروع کار سختی است .خیلی کند و
کم مینویسم .در ابتدا گاهی مثال یک جمله مینویسم
رها میکنم .روز بعد یک پاراگراف و همینطور اضافه
میشود تا روزی مثال هزارتا هزارو پانصد کلمه .این ریتم
معمول من است و ایدهی کلی کار را میدانم .با همین
مصیبت تا آخرمیروم بعد میخوانم و به خودم میگویم؛
عجب مزخرفی و چطوروقت گذاشتی و چنین مزخرفی را
نوشتی؟! گاهی میدهم چند نفری بخوانند و تایید کنند
واقعا مزخرف است .این مرحلهای است که اتفاقا مرا
ناراحت نمیکند .چون باالخره چیزی توی دستم هست،
حاال گیریم مزخرف .باالخره درنهایت حداقل ده تا پانزده
درصد آن به کار میآید .شروع به بازنویسی کلی و جزیی
میکنم .تقریبا همیشه همه چیزرا به هم میریزم و دوباره
مینویسم .از ویرایش و بازنویسیهای مکرر ابایی ندارم.
ایدهها ازآدمها ،اتفاقات ،فضاهای دوربرم میآید .معموال
هرکدام که رهایم نکرد و مدتی طوالنی ذهنم را درگیرکرد،
بیشتردربارهاش فکرمیکنم ،آرام آرام پختهترمیشود تا
روی کاغذهممیآید امادرنهایتو کارنهاییممکن است
هیچ ربطی به آن ایدهی اولیه نداشته باشد و معموال هم
چنین است .من درواقع تجربی مینویسم نه حرفهای که
بگویم هرسال یک کتاب بدهم بیرون بلکه چند سال با
یک کار کلنجارمیروم .شکار کبک هم با نسخهی اولیه
یعنی نسخهای که نشر افق قرار بود دربیاورد خیلی فرق
میکند .شش هفت سال بعد ازنوشتن آن نسخه ،دوباره
آن را نوشتم؛ اسم رمان هم شکارکبک نبود .چون اساسا
فصل شکار کبک را نداشت .قصه به گونهای دیگر
این ِ
بود .این فصل دربازنویسی آخراضافه شد و کال قصه به
گونهای دیگرو البته خیلی بهترازآن نسخه شد .چون رمان
چاپ نشده بود و همینطورتوی ذهنم بود.

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

آگهی تمدید ارائه پیشنهادات مناقصه عمومی
احداث مسجد بین راهی منطقه گلگهر سیرجان

مديريت امور حقوقي و قراردادها

منازل فروشی :

 10قصب دو طبقه همکف شیک طبقه باال نیمساز سند پروانه شهرک اندیشه  3/600میلیارد
 10قصب دو نبش شیک نما سنگ اسکلت سند پروانه بلوار نبوت  2/600میلیارد
 17قصب درب ساختمان تیرآهنی سند آیت اهلل سعیدی  4/200میلیارد
 10قصب درب حیاط ساختمان گنبدی سند مالک اشتر  2/200میلیارد
 11قصب درب حیاط گنبدی سند میرزارضا کرمانی  650میلیون
 120متر دونبش طرح جدیدسند پروانه پرسی گاز  600میلیون
 7قصب دو نبش گنبدی سند شهدا  600میلیون
 11قصب  200متر گنبدی قولنامه عادی مکیآباد  800میلیون
 12/5قصب درب حیاط اسکلت سند پروانه خیابان وحید  2/100میلیارد
 10قصب دو طبقه 300متر زیربنا سند پروانه خزر  4میلیارد
 10قصب  200متر زیربنا میخی سند پروانه نجف شهر قدیم  700میلیون
 10قصب  200متر اسکلت سند پروانه خزر  2/600میلیارد
 45متر همکف کابینت سند پروانه بهزیستی  270میلیون
 10قصب دو طبقه اسکلت بتون شیک اوقاف پروانه بلوار خبرنگار  2/100میلیارد
 60متر تجاری دو طبقه اسکلت سند پروانه  17شهریور  3میلیارد

زمین فروشی :

 150قصب دونبش لب بلوار جدید ولیعصر
 10قصب درب ساختمان شهرک صدرا

 15میلیارد

 1/300میلیارد

 10قصب درب حیاط برگ واگزاری کهنشهر  160میلیون
 10قصب  3کله قولنامه پروانه نصرتآباد  200میلیون

 13قصب دو کله برگ واگذاری  25متر لب بلوار ابن سینا  2/500میلیارد
 8قصب  50متر درب حیاط برگ واگذاری پروانه شهرک راهاهن

 10قصب درب حیاط برگ واگذاری پروانه جالل آباد  300میلیون
 8قصب دو کله برگ واگذاری پروانه فخرآباد  380میلیون
 30قصب دو نبش برگ واگذاری پروانه محمودآباد  70میلیون
 70قصب حصار قولنامه درب ساختمان حجتآباد  400میلیون
 35قصب دو کله قولنامه حسنآباد شیخی  700میلیون

 14قصب دو نبش امتیازات کامل سند بلوار دکتر صادقی  1/300میلیارد
 10قصب دو نبش سند پزشکان  1/200 2میلیارد
 72متر تجاری لب بلوار سند ولیعصر  1/200میلیارد
 50قصب  3نبش سند پروانه بلوار شیخ فضل اهلل  6میلیارد
 40قصب دو نبش قولنامه سند خرمآباد شهرک صدف  8000میلیون

امــــــالک آذرنــــگ

پیــرو آکهــی مناقصــه عمومــی احــداث مســجد بیــن راهــی منطقــه گلگهــر
ســیرجان بــه اطــاع میرســاند آخریــن زمــان ارائــه پاکتهــا
و پیشــنهادات مــورخ  99/11/26ســاعت  13:30میباشــد .لــذا از
شــرکتهای پیمانــکاری ذیصــاح دارای رشــته ابنیــه بــا حداقــل گریــد
 2و تاسیســات بــا حداقــل گریــد  4دعــوت بــه عمــل میآیــد جهــت اخــذ
اســناد مناقصــه از تاریــخ  1399/11/19بــه ســایت ایــن شــرکت بــه
آدرس www.ggz.ir :مراجعــه نماینــد.
شرایط مناقصه:
 -1شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -2سپرده شركت در مناقصه 7/107/770/424 :ریال
 -3هزينه درج آگهي بر عهدهی برنده مناقصه ميباشد.
 -4كليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -5تاریخ بازدید از پروژه :ساعت  10:00مورخ 1399/11/21
 -6محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتــر  50جــاده محــور
ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر ،ســاختمانهاي
هلدينــگ مســتقر بــر تپــه ،بلــوك ( ،5شــركت توســعه ،عمــران و مديريــت
منطقــه گلگهــر)
 -7تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي
(به غیر از ایام تعطیل) تلفن ثابت034 - 41423895 :

 800میلیون

رهن و اجاره ای:

همکف  3خوابه آب .برق .گاز .سرامیک و .کابینت خیابان غفاری  1-20م
همکف دو خوابه خیابان میرزا رضا  1-30م طبقه باال  110متر سمنگان 2200-20
طبقه باال  3خوابه شیک خیابان  17شهریور  350م
همکف  5خوابه خیابان خواجو  150م
طبقه باال  85متر خ انقالب 3-50
همکف  1خوابه  120متر خیابان ابوفاضل  1-50م
سوئیت  75متر خیابان پرسی گاز  50م
زیرزمین  70متر چمران 2-10
طبقه باال  120متر خیابان ابن سینا 1500-40
همکف  1خوابه خیابان پوریا ولی  60م طبقه باال  2خوابه میرزارضا 25-800
همکف دو خوابه خیابان مشتاق  170م طبقه باال  135متر شهدا 30-2
طبقه باال  1خوابه خیابان ارجمند شمالی 500-70
طبقه باال  2خوابه نجف شهر مجتمع جهان  80م
همکف  2خوابه مکیآباد 45 -100
همکف  4خوابه خیابان پرسی گاز  70م
طبقه باال  80متر خ  17شهریور  80م
طبقه باال  150متر صفارزاده 150-2
مغازه تجاری 24متر  17شهریور 1-10
مغازه تجاری40متر ابوذر غفاری 2-10
مغازه تجاری 40متر کوچه دکتر ادیبپور 10-800

مغازه تجاری  20متر میرزارضا  5-500مغازه تجاری 50متر شیک انقالب 100-5
مغازه تجاری 125متر بلوار دکتر صادقی مغازه تجاری  20متر خ ارجمند 4-400

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

