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نیازمندی
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@PasargadNews
پيامك300099004806 :

با مجوز رسمی

ساخـت تیـرچه و اجـرای سقـف

م
جهزتر
ین اتوب

ار

تحت پوشش بیمه و با سابقه طوالنی

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

تعمیر یخچال فریزر و لوازم گازسوز
تعمیر در محل کار و منزل شما

 0 9 1 3 9 4 7 0 5 3 5کورکی

فروش امتیاز

وام رسـالـت

09103792289

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان

خریدار ضایعات
آهن و غیره هستیم

09132476144
09133470520

مهندس نـادری نیا

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

اجرای رومالین رنگ
و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

 09135028220جعفری

دسته دوم و ضایعات در محل

09133791899
09396176997

ب

آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب شرکت لنـگر بار

برگ سبز خودرو پژو پارس رنگ مشکی مدل 1389

به شماره موتور  12489183897و شماره شاسی:

 NAAN21CA5BK792470و شماره پالک 616-45 :

ص 82به نام نصرت عسکریپور به کد ملی 2990368558

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

موتور سیکلت  ۱۲۵هوندا مدل ۹۵
کاربراتور در حد صفر کارکرد ۵۰۰
کیلومتر به فروش میرسد
۰۹۱۳۶۷۷۱۴۹۸
آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانه(نوبتدوم)
پیــرو شــماره  21/21/629مــورخ  99/02/22بدینوســیله به
اطــاع کلیــه اعضــای شــرکت تعاونــی کشــاورزی تولیدکننــدگان
پســته ســیرجان میرســاند جلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه
ـه
ـنبه مورخـ
ـح روز یکشـ
ـاعت  10صبـ
نوبــت دوم شــرکت در سـ
 1399/03/18در محــل شــرکت تشــکیل میگردد.خواهشــمند
اســت راس ســاعت تعیین شــده در جلســه حضور بهم رســانید.
دستورجلسه:
 )1اســتماع گــزارش هیئتمدیــره و بازرســان شــرکت مبنــی بــر
فعالیتهــای انجــام شــده در طــول ســال ۹۷-۹۸
 )2تاییــد و تصویــب اوراق ترازنامــه و ســود و زیــان شــرکت در
ســال ۹۷-۹۸
)3انتخاببازرسین
 )4تعیین خط مشی شرکت
 )5سایر موارد

هییتمدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته سیرجان

فروش فوری
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3
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ت
خفیف

سلطانی(قدیم)

باغچه  40الی  80قصبی
حصار کشی شده در روستای

سعادتآباد (هماشهر) به فروش میرسد

09195506417

آگهیفقدانسندمالکیت
احــدی از ورثــه خانــم طیبــه شــکاری بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد
رســمی شــماره  67ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیت ســه دانگ پــاک 124
فرعــی از  2584اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بهنــام خانــم طیبــه شــکاری ثبت
و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود
گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت
مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکس مدعــی انجــام معامله یــا وجود
ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه
گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از
ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بهنــام مالــک
صــادر خواهــد شــد 721 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/03/12:
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهیفقدانسندمالکیت
آقــای حبی ـباهلل ملکوتــی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی
شــماره  67ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیت ســه دانــگ پــاک  7243فرعی
از  2312اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بهنــام آقــای حبیـباهلل ملکوتــی ثبــت و
ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیده اســت که به علــت جابهجایی مفقــود گردیده،
لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامه قانــون ثبــت مراتب جهت
اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجود ســند مالکیت
نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پس از ســپری شــدن مدت
قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد.
ضمنــا ششــدانگ در رهــن بانــک ملــت ســیرجان میباشــد 720 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/03/12:
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

زمین  10قصب سنددار درب حیاط اراضی بهرامی  210میلیون

تجاری  14قصب  15متر بر ساخته شده بر بلوار عباسپور ماوضه یا نقدی کارشناسی 4م
مغازه  36متر یا سند و دکوراسیون شیک گاوصندوق بزرگ دیواری پاساژ طال
خیابان امام  450م
زمین  10قصب درب ساختمان سنددار اماده ساخت و ساز نصرت آباد  160م

زمین  100قصب ورزشی شهرک صدف  2/500میلیارد
آپارتمان  110متر تکمیل شیک بر بلوار شیخ مفید  1/100میلیارد

آپارتمان  86متر جنوبی 2خوابه تکمیل فاز 2ملک زاده  450م
 8حبه آب موتور حدود  3/5هکتار پسته ثمری با سند جاده شیراز  2/5میلیارد یا معاوضه

فروش باغ به هر متراژ آب قنات در روستای خوش آب و هوای درجستی
واقع در طرح هادی ( کیلومتر  35جاده کرمان)
خریدار زمین در محدوده  N1برای انبوه سازی در هر نقطه از شهر
خریدار واحد آپارتمان بر خیابانهای اصلی برای دفتر کار هستیم

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

حمل اثـاثیه منـزل
شبانهروزی ،بدون تعطیلی

با ن

با

محمود سلطانی

امـالک امیـرکبیـر

به علت تغییر شغل اجناس ضایعات و آهن دست دوم و
غیره شما را
مغازه زیر قیمت فاکتور
توافقی
با بهترین قیمت
وسایل :یخچال ،قفسه ،سماور و ...
خریداریم
09931864534
09132797295
هایپر برگ سبز -میدان مادر

سلطانی

خدمات خاص ،تفاوت ماست

09139473880 - 42252330 - 09136473880

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

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

آهـنآلـات

بدون تعطیلی

با بیمه معتبر
باالی  15سال

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

قابل توجه کلیه
وانتبارها و خودروهای سنگین و تاکسیها

خـریـد و فــروش

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تـجاری،
صنـعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر

شبانه روزی

ابتدای بلوار دکتر صادقی 100 -متر بعد از تقاطع دهخدا

09917665969

محبوبترین اتوبار
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
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با یک بار امتحان
مشتری دائمی ما
خواهید شد

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی
 09136342007 - 42252330سلطانی(قدیم)

