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 زهرا خواجویینژاد
داستان انتقال آب ازچاهها و رودخانههای شهرو
دشت سیرجان مربوط به امروزو دیروزنیست .دشتی
که به گفتهی احمد سعیدی شهردار سالهای دور
سیرجان ،از دههی  50حفر چاه در آن ممنوع بوده و
هست اماعلیرغمممنوعبودنوهمچنانحفرچاهو
انتقال آب ازچاهها و رودخانهها صورت میگیرد .حاال
اما داستان رودخانهی اهره و معدن تختگنبد است.
چندی پیش تعدادی ازاهالی تختگنبد به انتقال آب
ازرودخانهی اهرهبهمعدنتختگنبد اعتراضداشتند
و حتی کارشان به تجمع هم کشید .داستان ازاین قرار
است که بعد ازخشک شدن آب سد سلطان حسینی؛
تنها منبع آب تختگنبد به گفتهی رییس اداره امور
منابع آب ،حاال این معدن ازشورای تامین به بهانهی
بیکار شدن  1200نفر نیرو در صورت نرسیدن آب،
تقاضای برداشت  60روزهی آب از رودخانهی «اهره»
یکی ازرودخانههای پرآب و اصلی چهارگنبد را کردهاند؛
رودخانهایکهبهگفتهیاهالیچهارگنبدعالوهبرتامین
آب سایرچشمهها و قناتها به سد تنگویه میریزد و
باعث تامین آب سد تنگوییه هم میشود .این مجوز
از 28آبان اجرایی شده و  28دیماه به اتمام میرسد
اما نگرانی اصلی مردم چهارگنبد ازلولهگذاری است که
انجام شده و آنها معتقدند با این لولهگذاری احتمال
برداشت دایمی آب از این رودخانه و تمدید مجدد
توگوی پاسارگاد با مسئوالن
این مجوزوجود داد .گف 
مرتبط در این زمینه پر ازتناقض است و درنهایت ما
را به این نتیجه میرساند که نگرانی مردم از این بابت
نادرست نیست و این قصه سردرازخواهد داشت.
 با این لولهگذاری احتمال انتقالدایمی آب
وجود دارد
یکی ازاهالیچهارگنبددرتوضیحماجرامیگوید :از
معدن تختگنبد تقریبا هزارمترکه باال بروید و جاده
آسفالت را ادامه دهید به یک رودخانهای میرسید به
نام اهره که قبل ازبارندگیها نیزبه اندازهی دو تا لولهی
قطر 25سانت آب داشت که این آب را اگرجلویش
را نگیرند به نزدیکیهای روستایی به اسم رضوان یا
(رضو) میرسد و بعد از آن به سد تنگوییه میپیوندد.
او ادامه میدهد :در تاریخ  28آبان امسال شورای
تامین طی مجوزی برداشت  60روزه آب یا  300هزار
مترمکعب ازاینرودخانهرابهمعدنتختگنبد اجازه
داده است .وی افزود:حدود دو هفته پیش که آنجا
بودم و کنتورهای آب را دیدم علیرغم اینکه حدود45
روز از زمان مجوزشان گذشته بود ولی برداشتشان
به نصف رسیده بود .این فرد معترض میگوید:
دوماهشان  28دی تمام است و قاعدتا بعد از اتمام
این زمان برداشت آب باید متوقف شود .تا دو هفته
پیش  150هزار مترمکعب آب برداشت کرده بودند

پاسارگاد دالیل اعتراض اهالی چهارگنبد به انتقال آب رودخانه اهره به معدن تختگنبد بررسی میکند

سرچشمههای یک نزاع

و علیرغم گذشت بیش از 70درصد زمانشان میزان
برداشتنصفشدهبود که اینجایتعجبداشت .او
با ابرازنگرانی ازتمدیدمجوزگفت:ممکن استشورای
تامین بیاید بگوید من این مجوزرا میخواهم تمدید
کنم همانطورکه این مجوزغیرقانونی را دادند همان
طورهمتمدیدشکنند.
او در جواب این سوال که اداره آبیاری در جریان
این قضیه هست ،گفت :قطعا درجریان هستند ولی
خودشانراکنارکشیدهاند.
یکی دیگر از اهالی میگوید :آب این رودخانه
میبایست االن برود و وارد سد تنگوییه شود و ذخیره
آب شرب مردم سیرجان درتابستان شود .ضمن اینکه
درهمین مسیری که میرود تا به سد تنگوییه برسد
کلیچشمهوقناتوجوددارد که اینچشمههاهمدر
اثرگذشتن این رودخانه زه میگیرند و پرآب میشوند.
او در جواب این سوال که معدن تخت گنبد منابع
آبیاشراچگونهتامینمیکند،میگوید:یکمنبعآب
به اسم سد سلطان حسینی دارند که چندوقت است
مشکل دارد و کمآب شده است .ازطرفی یک قسمتی
راپیدا کردنددرمراتع کهبینمرتعبودهومالکینداشته
و ازقضا خیلی هم قسمت پرآبی بوده است درواقع از
سهچهارنقطهدارند آبشانراتامینمیکنند.
او میگوید :کمی پایینترازنقطهی فعلی که دارند
آببرداشتمیکنند آمدندیکموتورپمپ گذاشتند
و دارند آب را استخراج میکنند و میریزند داخل تانکر.
همچنین راه رودخانهی اهره را بستند که آب رودخانه

را داخل حوضچهی بتنی بریزند و دوتا رشته لوله
کشیدهاند که آب را به صورت دایمی به معدن منتقل
کنند.برایهمینمردمچهارگنبدچندبارتجمعکردندو
به فرمانداری رفتند اما فرمانداربهشان گفته است آب
مال دولت است و میخواهیم به آنها بدهیم .مردم
هم گفتهاند آب جزو انفال و مال عموم مردم است و
همهمالک آبهستند.
او میگوید :خواسته اصلی مردم چهارگنبد این
است که چرا این قرارداد داده شده و چرا اینها جلوی
آب رودخانه را گرفتهاند و دارند آب برداشت میکنند و
نگرانی دوم و اصلیشان این است که با توجه به اینکه
لولهگذای کردند ،احتمال انتقالدایمی آبوجوددارد؛
چونچندکیلومترپوششگیاهیاشراخرابکردهاند
و این لولهها را کار گذاشتهاند ،به هرحال لولهگذاری
پرهزینه است و این خودش جای سوال است که اگر
مجوزشان  60روزه است چرا این همه هزینه کردند و
لولهگذاشتهاند.
او معتقد است؛ نباید اجازه دهیم این مسئله
عمیقتر شود:یکی از روستاهای نزدیک تخت گنبد
که االن دارند از آن آب برمیدارند بابوجهر نام دارد که
مالیکی ازطایفههایسیرجان است اینهاچندوقت
پیش با معدنیها درگیر شدند و با توجه به روحیهی
مطالبگری که مردم منطقه دارند و زیربارزورنمیروند
شایسته است که مسئوالن به این موضوع سریعتر
رسیدگیکنند.
 انتقال آب ازطریقتانکراصالمقدورنبود

شهرام عفراوی مدیرکل پروژه معدن تختگنبد
میگوید :این انتقال با هدف سرپا نگه داشتن معدن
انجام میشود و تصمیمی است که درشورای تامین
گرفته شده است .شورای تامین هیچوقت صالحدید
یک نفر را در نظر نمیگیرد .مردم اگر اعضای شورای
تامینرابشناسندمیفهمندکهتصمیماینشورابرآورد
جمع احوالی است کهباعث آرامشبیشتریدرمنطقه
میشود .او ادامه میدهد:شورای تامین با پیشنهاد ما
موافقتکردهکهمقدارمشخصیآبترجیحاباتانکراز
اینرودخانهبرداشتکنیم اما اینپیشنهادتامیننشد
و اصال ازطریق تانکرمقدورنبود چون منطقه مرتفع
است ،سرما و یخزدگی دارد و همهی اینها باعث
میشود که ما بخواهیم با سرعت بیشتری درزمانی که
این آب دردست کشاورزنیست ازآن استفاده کنیم.
ما که مغلطه نمیکنیم و شورای تامین هم برای سرما
و گرما دور هم جمع نمیشوند؛ تصمیم گرفتند که
معدن این آب را ببردتا  2هزار 100نفرپرسنل که 95
درصدشان بومی هستند،بیکارنشوند .کسی که نگران
آب اهره در زمستان است آیا دغدغهی بیکار شدن
کارگران این معدن را دارد یا ندارد؟مگر ما آب اهره
را بردیم یزد یا اصفهان؟ این آب مال چهارگنبد است
و کشاورز در زمستان از این آب استفادهای ندارد .ده
برابر آن چیزی که شورای تامین به ما گفته است که
آب برداریم دارد همین جوری از دست میرود .هیچ
کشاورزییهمدرایننقطهمحصولینکاشته است.
او با تاکید بر اینکه اصال جای نگرانی وجود ندارد،

آگهی مناقصه دهیاری ایزدآباد (نوبت دوم)

ـر دارد بــه اســتناد صورتجلســه شــماره  26شــورای اســامی ایزدآبــاد پــروژه آســفالت
ـاد در نظـ
ـاری ایزدآبـ
دهیـ
معابــر بــه متــراژ  8هــزار متــر مربــع روســتا را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران دارای حداقــل رتبــه  5در
رســته راه و بانــد از ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور بــا شــرایط ذیــل واگــذار نمایــد.
 -1موضوع مناقصه :آسفالت معابر روستا
 -2محل اجرای پروژه :روستای ایزدآباد
 -3مدت زمان اجرای پروژه 3 :ماه
 -4مبلغ برآورد اولیه  7/600/000/000ریال
ـخ  1400/10/20الی 1400/10/29
 -5مهلــت و محــل توزیــع اســناد مناقصــه :دفتر فنی بخشــداری گلســتان از تاریـ
مهلــت تحویــل اســناد  10روز از تاریخ انتشــار آگهی میباشــد.
 -6مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه  38/000/000ریــال  5درصــد بــرآورد اولیــه بــه صــورت ضمانتنامه بانکی
یــا واریــز مبلــغ فــوق بــه حســاب ســپرده  0106104628009شــماره حســاب بانک ملــی به نــام دهیــاری ایزدآباد
 -7مهلت و تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه  :تاریخ  1400/10/30ساعت  9صبح دفتر فنی بخشداری گلستان
 -8دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -9هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد.
 -10ارائــه معرفینامــه و تصویــر گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاران و تصویر آخرین تغییرات شــرکت جهــت دریافت
اســناد الزامی اســت.
 -11جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  09136362124تماس حاصل نمایید.
الزم بــه ذکــر اســت در صــورت عــدم تمایــل نفــرات اول ،دوم و ســوم برنــده در مناقصــه جهــت انعقــاد قــرارداد
ســپرده ایشــان بــه نفــع دهیــاری ضبــط خواهــد شــد.

دهیاری ایزدآباد

آگهی تجدید مزایده عمومی 1400-1

با موضوع فروش تعدادی از ماشینآالت (نوبت دوم)

ـر دارد وفــق مجــوز شــماره  326مــورخ  1400/8/12شــورای اســامی
ـاد در نظـ
ـهرداری زیدآبـ
شـ
شــهر نســبت بــه فــروش تعــدادی از ماشــینآالت خــود مشــتمل بــر دو دســتگاه مینیبــوس ایویکــو،
ســه دســتگاه ســواری پــژو ،یــک دســتگاه ســواری پیــکان و یــک دســتگاه وانــت پیــکان براســاس بهــاء
ارائــه شــده از ســوی کارشــناس رســمی دادگســتری از طریــق مزایــده عمومــی اقــدام نمایــد.
 دادن ســپردهای معــادل  10درصــد بهــاء پایــه و واریــز آن بــه حســاب  1400/03نــزد بانــک ســپهشــعبه زیدآبــاد الزامیســت.
 محل اخذ اسناد مزایده :سامانه الکترونیکی ستاد هــرگاه برنــدگان اول ،دوم یــا ســوم مزایــده حاضــر بــه امضــای قــرارداد نباشــند ،ســپرده آنهــا بــهترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط میگــردد.
 شهرداری زیدآباد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. مهلت ارائه اسناد مزایده و قبول پیشنهادات :از تاریخ  1400/11/02لغایت 1400/11/04 سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج میباشد. -زمان بازگشایی پاکات :در تاریخ  1400/11/05راس ساعت  10صبح میباشد.

میگوید :شورای تامین اگر االن به ما بگوید مردم
میخواهند کشاورزی کنند آب نبرید ما هم نمیبریم.
به مردم بگویید نگران نباشند ما گردنمان از مو هم
نازکتراستوتابعدستورشورایتامینهستیم.انشاال
که خدا کرم داشته باشد و نزوالت آسمانیاش را برما
ارزانی کند و آب را به همهمان برساند.
او درجواب این سوال که منابع آبی تخت گنبد به
جزرودخانه اهره ازکجاتامینمیشود،میگوید:منابع
آبی ما از سد سلطان حسینی تامین میشود و انبار
آبمان آنجا محدود است و ما چشممان به آسمان
است که این سد پرشود .دو سال است که به دلیل
کاهش بارندگیها آب نداشته و آب سد تخلیه شده
بوده ،االن هم آب ندارد.
اودرجوابسؤالیدیگرمبنیبراینکه اگروضعیت
بارندگیها ثابت باشد و سد پرنشود این مجوزتمدید
خواهد شد ،گفت :بله .ما تا جایی که شورای تامین با
ما همراهی کند ادامه میدهیم.دو هزارو 100تا آدم را
آوردهایمتوقلهی کوه که 95درصدشانبچههایبلورد
و سیرجان و بافت و چهارگنبد هستند .ما نسبت به
سرنوشتاینافراداحساسمسئولیتمیکنیم.شما
هم غیر از این ازما انتظارنداشته باشید.ما ازدلسوزی
پیگیر کارمان هستیم و تنها راهاش این است که
نزوالت آسمانی بیشترشود.به هرحال همهی ما سوار
یک قایق هستیم؛ مردم منطقه ،کشاورز ،صنعتگرو
اصال ازهم جدا نیستیم.
 آب منطقهای مجوزرا صادرکرده است

فرماندارسیرجان هم میگوید :مجوزبرداشت آب
را دوستان اداره آبیاری میدهند و باید از آقای اسدی
امورمنابع آب سوال کنید.
او در جواب این سوال که مجوز توسط شورای
تامین صادرشده است ،گفت :ما مجوزندادیم و فقط
از شرکت آب منطقهای درخواست کردیم که این
مشکل را حل کند .آنها خودشان مجوزصادرکردند
و قرارداد بستند و دارند پول آبشان را میگیرند ،کاری
به ما ندارد .ما فقط گفتیم شرکت آب منطقهای این
مشکل را دوماه حل کند .اینکه چه جوری حل کند
و چقدرپول بگیرند را گفتیم خودشان انجام دهند و
مجوزراهمخودشانصادرکردهاند.شورایتامینفقط
پیشنهادمیدهدومیگوید اینکارانجامشودوراهکار
و سازوکارش دست آنهاست.
سهراب بهاالدینی درجواب این سوال که براساس
این مجوزآیا بعد ازاتمام این 60روزاین مجوزباردیگر
تمدیدمیشود،گفت:بستگیبهوضعیتبارندگیدارد
اگربارندگیخوبباشدوسدسلطانحسینیمعدنپر
شود و بتواند ازآن آب برداشت کند این مجوزمتوقف
میشود واگرمسئوالن شهر ،شورای تامین تشخیص
دادند که این مجوز تمدید شود ،این احتمال وجود
دارد که تمدید شود ولی من بعید میدانم که دیگرما
بتوانیم این مجوزرا تمدید کنیم؛ چون دیگربیشتراز
دوماه اجازهی تمدید نداریم .وی افزود :آنها تا 28دی
اجازهی برداشت آب را دارند ترجیحا هم گفتیم با تانکر
ولی لولهگذاری را هم منع نکردیم االن هم دوستان با
تانکردارند آب برداشت میکنند و هنوزبا لوله اجازهی
برداشت ندارند .چون آن لولهها مربوط به چیزدیگری
است و ربطی به این آب هم ندارد .ما خودمان هم
گفتیم اجازهیبردن آببالولهرافعالنداریدتازمانی که
آب منطقهای اجازهی انتقال آب با لوله را به شما بدهد
تا ندهد نمیتوانند آب ببرند .من فکرمیکنم معدن تا
 28دیماه اجازه برداشت آب را دارد و تمدید مجوز
همبعیدمیدانم انجامشود.
او درجواب سوال دیگری که اگر اجازه انتقال آب
ازطریق لوله را ندادهاید پس چرا معدن این همه هزینه
کردهولولهگذاری کرده است ،گفت:هزینهبکنند آنها
کارخودشان را کردند ما که نگفتیم با لوله آب ببرند ما
گفتیم ترجیحا با تانکر آب ببرند و اجازهی بردن آب با
لوله را ندارند.
بهاالدینی در جواب سوال دیگری مبنی بر اینکه
به نظرمیآیدآقای [ ]...از کارکنان فرمانداری در معدن
تختگنبد ذینفع باشد و درحال پیگیری و پیدا کردن
نیرو برای تختگنبد است ،گفت :این اصال صحت
ندارد.تختگنبدحدود 70تارانندهیتراکمیخواست
که ما یک تعدادی معرفی کردیم و به اندازهی کافی
نبودند و مجبور شدند از شهرهای دیگر نیرو بیاورندو
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مصیبـت وارده را خدمـت شـما و
خانـواده محترمتان تسـلیت عرض
نمـوده ،از خداونـد یکتـا بـرای آن
مرحومـه علـو درجات الهـی و برای
شـما و سـایر بازماندگان شکیبایی
و طـول عمـر باعزت خواسـتاریم.
شورای هماهنگی نیروهای حزباهلل
قرارگاه جهاد فرهنگی خامنهایها
انصار حزباهلل

ایشان هیچ نقشی درتختگنبد ندارد و فقط به عنوان
کارشناسفرمانداریهمراهدوستان آبمنطقهایبرای
بازدیدرفتهبود.
انتقال آببایدمتوقفشود
محسن اسدی رییس اداره امور منابع آب به
پاسارگاد میگوید :این مجوز همانطور که شما
خودتان دارید میگویید توسط شورای تامین صادر
شده است .مجوزهایی که شورای تامین میدهد
محرمانههستندومامجوزیصادرنکردیم.بهنظرمبهتر
است ازهمان کسانی که این مجوزرا صادر کردهاند،
سؤال کنید .او بازهم تاکید میکند که آب منطقهای
این مجوزرا صادرنکرده است؛«با توجه به شرایطی که
آن معدن دارد و احتمال بیکاری پرسنلاش هست،
این مجوز صادر شده و در مورد جزییات بیشتر اگر
محرمانهنبود،توضیحمیدادم» .اودرجواب اینسؤال
کهیکی ازنگرانیهایمردم این است که اینمجوزبعد
ازدوماه مجددا تمدید شود ،گفت :من هم به همین
خاطردرمکاتبهای که با آقای فرماندارداشتم ،گفتم
لولهگذاری انجام نشود .چون بعد از اتمام این دوره
جمعآوری لولهها دشوارمیشودو پیشنهادم این بود
کهلولهگذاری اصال انجامنشود.شورایتامینتصمیم
میگیرد که آبباتانکربرودیابالولهومانمیتوانستیم
جلویلولهگذاریرابگیریم.
او درپاسخ به این سوال که وقتی این همه هزینه
برای لولهگذاری انجام میشود برای  60روز مقرون به
صرفه نیست و این شائبه راایجاد میکند که احتمال
تمدید مجوز وجود دارد ،گفت :من هم با شما
موافقم.منابعآبیتختگنبدفقطازطریقسدسلطان
حسینیتامینمیشودوهیچمنبع آبیدیگریندارند
وباتوجهبهخشکسالیهایچندسال گذشته،حداقل
دریکسا لونیم گذشته با مشکل کمبود آب مواجه
شدهاند ،مجوز شورای تامین بصورت موقت بهشان
داده شده تا از این بحران خشکسالی گذربکنند .این
مجوزبه خاطرعبور ازبحران صادرشده است .مقدار
آبی هم که تا االن بردند خیلی چشمگیرنبوده است.
ما مصرهستیم که این اتفاق بیفتد و بعد از 60روزاین
مجوزتمدید نشود و آب تانکری و آب لولهگذای قطع
شود و امیدوارم که این اتفاق بیفتد.
رییس اداره امورمنابع آب درجواب چنانچه این
اتفاق نیفتد و مجوزتمدید شود اداره آبیاری این توان را
دارد که مخالفت کند و جلوی کارشان را بگیرد ،گفت:
ما تابع قانون هستیم .اگر مصوبهی شورای تامین
همین باشد ،دقیقا بعد از 60روز اگر آقایان خودشان
هم اقدام نکنند ما اقدام میکنیم و پمپها و وسایل
را جمع میکنیم .چون مصوبهی شورای تامین برای ما
الزماالجراست اما اگراین مصوبه تمدید شود ما کاری
نمیتوانیمبکنیم.
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بــا نهایــت تاســف درگذشــت مادربــزرگ
گرامیتــان را خدمــت شــما و خانــواده محترمتان
تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد بــرای آن
مرحومــه غفــران الهــی و بــرای شــما و ســایر
بازمانــدگان ســامتی و طــول عمــر خواهانــم.

سعیدکریمیپور

امـالک امیـرکبیـر

آپارتمان  155متر طالقانی جنوبی نوساز کلید نخورده توافقی
آپارتمان  160متر جنوبی تحویل  6ماه آینده متری  14میلیون خیابان خواجو
زمین یک هکتار بر جاده تهران بعد از زیدآباد دارای مجوز حصار با تخفیف کارشناسی

تجاری  10قصب بر بلوار صادقی حوالی چهارراه قاآنی

 9میلیارد

تجاری  20قصب  18متر بر خیابان  400متر زیربنا سهراهی بلوار صادقی و دهخدا جنوبی

ضایعات و آهن

دست دوم و غیره
شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09132797295

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم
09132476144
09133470520

امـالک هرم

مغازه تجاری  80متر خیابان امام
منزل مسکونی -کوی فرهنگیان -خیابان اتحاد 12 -قصب دو طبقه
منزل مسکونی کلنگی -لب خیابان شهید صفاری 20 -قصب
منزل مسکونی -لب خیابان طالقانی شمالی 14 -قصب
منزل مسکونی -خیابان مولوی -نوساز -دوبلکس و شیک -دارای استخر 12-قصب
منزل مسکونی -لب بلوار صفا 12 -قصب
منزل مسکونی -خیابان استاد نجاتالهی -دوبلکس و شیک 12 -قصب
منزل نیمهساز -خیابان شهید نجاتالهی 9 -قصب
منزل مسکونی -نوساز -دوبلکس -خیابان بروجردی 12 -قصب
ملک تجاری مسکونی -لب بلوار ولیعصر
 4دهنه مغازه لب بلوار ولیعصر
مغازه -بازار نو -پاساژ حافظ -سند تکبرگ 11 -متر

زمین فاز  5نجفشهر  10قصب تجاری مسکونی لب خیابان
منزل مسکونی -فاز یک گلگهر 10 -قصب
مغازه  50متر بلوار دکتر صادقی حد فاصل چهارراه موحدی و اشکذری

منزل  8قصب  3طبقه مسکونی کوی شریعتی فاز  5 2میلیارد
آپارتمان  155متر طبقه  4از مجتمع  5واحدی بر خیابان ناظرزاده 2/5م
منزل  12قصب نوساز بسیار شیک  500متر زیربنا کوی پیکان  7م
منزل  10قصب درب حیاط دو طبقه سند مجزا شهرک مشتاق معاوضه با آپارتمان  3م

 170قصب باغ با یک حبه آب موتور  100متر پایینتر از آباده(قابل تفکیک) 1/900
زمین  400قصب با سوله و تمام امتیازات بر بلوار شهرک صنعتی شماره یک توافقی با تخفیف

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

09217593889 - 42205360 - 09923963619 - 09132799667

آپارتمان -کلیدنخورده -خیابان خواجو 98 -متر
آپارتمان -بلوار شهید زندینیا 100 -متر
امتیاز فاز دو چمران -یک دوم
امتیاز فاز دو چمران -قطعه کامل
زمین بلوار چمران -کوی مرجان 8 -قصب
منزل کلنگی -کوی پیکان 12 -قصب
زمین -کوی پیکان 12 -قصب
زمین -خیابان خواجو -کوچه ساختمان برلیان -دونبش 10 -قصب
زمین پزشکان یک(واگذاری نیروی انتظامی) 8 -قصب
زمین -بلوار سیدجمال -نرسیده به فلکه کشتی -دوکله 12 -قصب
خانه کلنگی -بلوار سیدجمال -کوچه پشت قصابی مهدی( -شرقی -غربی) 10 -قصب
زمین -خیابن خواجو -کوچه تاالر مهرپروران 8 -قصب
زمین -شهرک اندیشه 10 -قصب
زمین -منطقه ویژه -زمینهای واگذاری جهاد نصر
منزل مسکونی -خیابان ولیعصر -کوچه دامداران -سند تکبرگ 15 -قصب

آدرس :بلوار چمران  -روبروی پمپ بنزین
 09128573931 - 09131453027افروز

