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سوله به متراژ 250متر
در شهرک صنعتی 1
رهن و اجاره
داده میشود.
09139473273

به تعدادی استادکار و
شاگرد جهت کار در کارگاه

خمیرکن دستهدوم
خریداریم
09138455663

09105461700

(ساختمان و استخر

کابینت و  mdfبه صورت
نسبی یا حقوقی نیازمندیم

فروش کلیه لوازم یک فروشگاه مواد غذایی

واقع در بهترین نقطه مکانی شهر (به علت تغییر
شغل) در ضمن ملک به متراژ  100متر مربع به
صورت رهن یا اجاره واگذار میگردد.

به یک شاگرد جوان دارای
گواهینامه رانندگی جهت نصب
اسپلیت با حقوق اداره کار نیازمندیم
09921813046

09195506417

به یک راننده جهت کار در
پخش مواد غذایی با گواهینامه
پایه  2نیازمندیم
09199314757

به یک دفتردار خانم
تلفنی نیازمندیم.

سفیدکار ترجیحا

 1/200هزار تومان

سال نیازمندیم

جهت کار در تاکسی

جهت کار با استاد

با حقوق ماهیانه

مجرد با سن  20الی 25

سرمایشی گرمایشی و  ...اجاره داده میشود.

09132475532

کلینیک مهرگان برای تکمیل کادر
خود به تعدادی نیروی خانم جهت
دستیار دندانپزشک نیازمند است.
034-42203171

ساخـت تیـرچه و اجـرای سقـف

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود بازرگانــی حکیــم آفــاق ایلیــا درتاریــخ
 1398/05/02بــه شــماره ثبــت  2106بــه شناســه ملــی  14008494142ثبــت
و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع
عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :خریــد و فــروش و تهیــه و پخــش و بســتهبندی و توزیــع و واردات
و صــادرات کاالهــای مجــاز بازرگانــی اعــم از مــواد غذایــی ،مرکبــات ،صیفیجــات،
ســبزیجات تــازه و خشــک ،خرمــا و انــواع رطبهــا و حبوبــات ،غــات ،خشــکبار ،برنــج،
مــواد معدنــی و آشــامیدنیهای مجــاز ،گوشــت و فرآوردههــای پروتئینــی ،خریــد و
فــروش و تولیــد و پــرورش و نگهــداری دام و طیــور و آبزیــان از قبیــل ماهــی و
میگــو ،آبزیــان دریایــی و پرورشــی ،جلبــک ،خاویــار و محصــوالت وابســته ،تولیــد و
خریــد و فــروش و بافــت انــواع تابلــو فــرش و فرشهــای دســتی و ماشــینی ،عقــد
قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،اخــذ وام و تســهیالت ارزی و ریالــی از
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ،شــرکت و برپایــی نمایشــگاهها و ســمینارها
و همایشهــای داخلــی و خارجــی ،شــرکت در مناقصــات و مزایــدات دولتــی و
خصوصــی ،اخــذ و اعطــای نمایندگــی شــرکتهای داخلــی و خارجــی .درصــورت لــزوم
پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نـادری نیا

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

ار

 0 9 1 3 9 4 7 0 5 3 5کورکی

قابل توجه کلیه
وانتبارها و خودروهای سنگین و تاکسیها

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

خریدار ضایعات

اجرای رومالین رنگ

آهن و غیره هستیم

و کاغذدیـواری

09132476144

با تخفیف ویژه

09133470520

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری صنعتی و غیره

آهـنآلـات

دسته دوم و ضایعات در محل

 09135028220جعفری
با کادر
ی مجرب

خـریـد و فــروش

09133791899
09396176997

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

سلطانی

شبان
هروزی
بدون
ت
ع
طیلی

آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب شرکت لنـگر بار

 09139473880 - 42252330 - 09136473880سلطانی(قدیم)

منازل فروشی

 11قصب 180متر زیربنا شیک آب برق گاز سند پروانه ابن سینا  900میلیون کارشناسی
 1/150میلیارد

 7/5قصب  2طبقه 360متر زیربنا شیک سند پروانه سمنگان

 12قصب  2کله دو طبقه  3واحد سند پروانه ابومسلم  2/500میلیارد
 7قصب ساختمان گنبدی آب برق گاز سند شهدا

 300میلیون

 8/5قصب  2طبقه  230متر زیربنا سند پروانه شریفآباد  750میلیون

 7قصب  3دهنه مازه دو نبش سند میرزارضا  600میلیون

 10قصب  160متر زیربنا میخی  2حیاط سند نجفشهر 3
 9دهنه مغازه  16قصب زمین دو نبش سند  17شهریور

 450میلیون

 12میلیارد

 4قصب  2زاتاق گنبدی برق درب حیاط میرزارضا  180میلیون

 110متر طبقه سوم آسانسور کابینت سرامیک ولیعصر  550میلیون

 20قصب  480متر زیربنا دونبش نما سنگ آیتاهلل سعیدی
 11قصب درب حیاط ساختمان گنبدی سند خواجو

 2/300میلیارد

 800میلیون

 74متر طبقه اول کابینت سرامیک پارکینگ بلوار مالکاشتر

 420میلیون

امـالک آذرنگ

آدرس :خیابان  17شهریور روبروی سهراه میرزارضا
09131453816- 42201212 - 42207293
 3دهنه مغازه نیمطبقه دونبش برگ واگزاری اوقاف بدر جنوبی

 450میلیون

 20قصب  60متر زیربنا حصار،درخت حجت آباد  130میلیون

 12قصب  450متر  2طبقه شیک سند بدر جنوبی  1/100میلیارد
 8قصب  250متر زیربنا شیک سند ابن سینا  1میلیارد
 11قصب  180متر زیربنا تمیز سند پروانه مکی آباد  600میلیون

زمین فروشی

 23قصب درب حیاط سند پروانه فردوسی کارشناسی
 10قصب دو نبش برگ واگزاری اوقاف پزوانه ابن سینا  400میلیون

 66قصب جهت خانه باغچه قولنامه حجتآباد هر قصب  5میلیون

20

 %تخفیف

محبوبترین اتوبار

بدون تعطیلی

شبانه روزی

ابتدای بلوار دکتر صادقی 100 -متر بعد از تقاطع دهخدا

09917665969

مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان ،شهرســتان بــم ،بخــش مرکــزی ،شــهر بــم ،اتوبــان،
کوچــه موزائیکســازی ،بزرگــراه خلیــج فــارس ،پــاک  ،438طبقــه همکــف کــد
پســتی 7661796877
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی میــزان
سهمالشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای محمــد امیــن بهشــتیان بــه شــماره ملــی
 3111450325دارنــده  500000ریــال سهمالشــرکه خانــم حمیــده صادقـیزاده
بــه شــماره ملــی  3111482405دارنــده  500000ریــال سهمالشــرکه
مدیرعامــل آقــای محمــد امیــن بهشــتیان بــه شــماره ملــی  3111450325و بــه
ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود 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 مدیرعامــل منفــردا
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه
روزنامه کثیراالنتشار پاسارگاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات
غیــر تجــاری بــم ()869447

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

09133455472

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم

تعمیر در محل کار و منزل شما

09103792289

09135795738

جهت دفتر بیمه،دفتر نشریه و  ...با تمامی امکانات

تعمیر یخچال فریزر

وام رسـالـت

در شهرک رزمندگان
به فروش میرسد
09307990300

خیابان ابوذر غفاری جنب حسینیه قنبری

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

فروش امتیاز

سه دانگ امتیاز
تاکسی تلفنی

یک اتاق به ابعاد  24متر مربع واقع در

م
جهزتر
ین اتوب

دانشآموزی (کامال نو) شهرک صنعتی  ،1خیابان اصلی  ،جنب
به فروش میرسد .کارخانه گاز اکسیژن ،انتهای بریدگیآخر
09127485418-09132789228 09132475532

امـــــالک
توکــــــل

به یک نفر شاگرد ساده

09215569840

به تعدادی خانم و آقا
جهت کار در کشتارگاه مرغ
نیازمندیم.
به دو نفر نیروی فنی
آچار بدست و آشنا با برق
نیازمندیم
09051451470

تحت پوشش بیمه و با سابقه طوالنی

باغ واقع در هماشهر(بر خیابان)
به ابعاد  100قصب ،حصارکشیشده،
آب ،برق ،گاز به فروش میرسد
09138455663

شیک) حدودا  60قصب خرید فروش ،رهـن اجاره
09135989435
به فروش میرسد
میدان آزادی
09195506417

باغچه  40الی  80قصبی
حصار کشی شده
در روستای سعادتآباد
(هماشهر)
به فروش میرسد

09131793288

با مجوز رسمی

یک ویال

تعداد کثیری صندلی دستگاه بلوکزنی تمام اتومات

ضایــعـات
و آهـنآلـات

09133456403

09132456684

با%30

تخفیف

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

امـالک امیـرکبیـر

زمین  8قصب دو کله جنوب فضای سبز شمال کوچه شهرک بلوار قاآنی شهرک امام علی
زمین  4هزار متر  2نبش کاربری انبار جنب میدان منطقه ویژه نقدی یا معاوضه با منزل
منزل  12قصب درب ساختمان کوی پیکان معاوضه با منزل نوساز سمنگان یا صدف
منزل  8قصب  2نبش نوساز در حال تکمیل دارای موقعیت عالی چمران  2/5میلیارد

منزل  19قصب  2نبش با موقعیت بسیار عالی کوی شریعتی فاز  3/400-2میلیارد
منزل  16قصب  2کله  2طبقه فاز  3شریعتی روبروی فضای سبز معاوضه با منزل ارزانتر
منزل  14/5قصب درب ساختمان نوساز شیک شهرک سمنگان  1/650میلیارد
منزل  10قصب  1سال ساخت شهرک صدف  1/250میلیارد
آپارتمان  85متر2خوابه شیک شهرک برق  380میلیون

باغ  21قصب با موقعیت عالی دهقاضی  60میلیون
باغ  35قصب به ابعاد  25در  35دهقاضی  100میلیون
فروش باغ با هر متراژ با آب قنات با موقعیتهای بسیار عالی روستای دهسراج و درجسی
نیم دانگ آب موتور  3/5هکتار باغ پسته ثمری جاده شیراز پل راه آهن قیمت  2/5میلیارد

منزل رهنی طبقه دوم  200متر زیربنا نوساز شیک مالک اشتر  100میلیون رهن

مغازه  36متر با سند و دکوراسیون تکمیل با صندوق بزرگ دیواری خیابان امام پاساژ طال توافقی

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

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

 09136342007 42252330سلطانی(قدیم)
 10قصب دو نبش برگ واگزاری فخرآباد  150میلیون

 8/5قصب درب حیاط  265متر پروانه شهرک والیت

 550میلیون

 8قصب درب حیاط  150متر پروانه  17شهریور  600میلیون

 11قصب درب ساختمان برگ واگزاری اکبرآباد اراضی فوالد

 230میلیون

 9قصب درب ساختمان سند انتهای ولیعصر  900میلیون
 24قصب درب ساختمان سند مقداد

 2/500میلیارد

 22قصب درب ساختمان امتیازات خیابان امام

 16قصب دو نبش لب بلوار شهرک صدف

 2میلیارد

کارشناسی

 3قصب دو نبش تجاری پرسی گاز  300میلیون

 20قصب حصار آب برق کمربندی  1/200میلیارد

 10قصب درب حیاط سند مهیاشهر  1/500میلیارد

 9قصب درب ساختمان برگ واگزاری پروانه آباده
 18قطعه برگ واگزاری سند کل نصرت آباد

 18قصب  5دهنه مغازه سند تکبرگ میرزارضا

 200میلیون

کارشناسی

 1/200میلیارد

