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 زهرا خواجویینژاد
در تمام مصاحبه میگوید متولی تولید
جهادکشاورزی استو اززمانی که کاالهادرچرخهی
توزیع قرارمیگیرند ،نظارت اداره صنعت و معدن
آغاز میشود .محمدرضا خواجویی رییس اداره
تومعدن قبول دارد در ماههای اخیر گرانی
صنع 
وجود داشته اما میگوید گاهی افزایش قیمتها
منطقی است و گاهی غیرمنطقی و خودسرانه که
باید برخورد شود .او درنهایت درخصوص قیمت
پرحاشیهی مرغ هم حجت را تمام میکند و
میگویدبراساسقیمتتنظیمبازاراستان،قیمت
هر کیلو مرغ گرم  20هزار و  400تومان است و
هرکسی ازاین قیمت باالترمرغ را بفروشد تخلف
کرده و با آن واحد صنفی برخورد میشود.
 وزارت بازرگانی گفته 70درصد ازجمعیت
کشور از دریافت پروتئینهای حیوانی محروم
هستند،اینمحرومیتناشیازگرانیهاستاما
دربحث گرانیهابهجایحلمسئلههمهتوپرا
درزمیندیگرانمیاندازند؟
در بحث فراوردههای دامی مثل گوشت،
مرغ ،تخممرغ و ...حدودا  5-4سالی است که از
قانون انتزاع دارد میگذرد .با این قانون یکسری از
اختیارات از وزارت صمت به وزارت جهادکشاورزی
منتقل شد .طبق این قانون تولید کاالهای اساسی
مثل گوشت و مرغ ،تخممرغ ،شکر ،روغن و برنج
همه ازاختیاراتوزارتجهادکشاورزی است .االندر
بحثمرغمجوزمرغداریهاراوزارتجهادکشاورزی
صادر میکند وقتی مرغ به مرحله کشتار رسید،
پس ازرسیدن به عمدهفروش یا خردهفروش اداره
صمت کارش را آغاز میکند .یعنی متولی تولید
جهادکشاورزی است .از زمانی که این کاالها در
چرخهی توزیع قرارمیگیرند نظارت ما آغازمیشود.
اگر از آن زمان افزایش قیمتی وجود داشته باشد
ما پیگیری و برخورد میکنیم .چند هفته پیش که
قیمتمرغتا 34هزارتومانهمرسید،یعنیتقاضا
وجود داشت و عرضه کم بود .وقتی عرضه کم شود
قطعا افزایش قیمت داریم .خوشبختانه با درایت
دوستان جهادکشاورزی جوجهریزی درحد مناسب
شد و االن قیمت هرکیلو مرغ 20هزارو 400تومان
است و قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار کشوردر
سطح شهرستان دارد اجرا میشود .اگردراین زمان
گرانفروشیصورتبگیردمابایدبرخورد کنیم.
 اما در حال حاضر قیمت  20هزار و
 400تومان کمتر جایی رعایت میشود و اکثر
مرغفروشیهاباقیمتباالترمرغرامیفروشند؟
چند هفته پیش که مصوبهی تنظیم بازاراستان
قیمت هرکیلو مرغ را 20هزارو 400تومان تعیین
کرد ،درهمان جلسه هم اعالم شد احتماال این نرخ
اجرایی نشود چون یکسری مشکالت درخصوص
نهادههای مرغداریها وجود داشت ،بنابراین دقیقا
یک روز بعد قیمت هر کیلو مرغ شد  23هزار و
خوردهای ،اما االن قیمت هرکیلوی مرغ  20هزارو
 400تومان اعالمشده است.هرواحدعرضهکنندهی
مرغ که بخواهد قیمت مرغ را از این باالتر ببرد
تخلف کرده استووظیفهیبندهوهمکارانم است
که برویم بازار را رصد و در صورت مشاهده برخورد
کنیم.البتهازکلیههمشهریانتقاضادارمشماره124
اداره صمت را به خاطربسپارند و هرکجا که مراجعه
کردند ازخرید گوشت و مرغ گرفته تا سایرکاالها
اگرواقعا گرانفروشیمیبیینندبا اینشمارهتماس
بگیرند و اطالع دهند .ما حتما پیگیری میکنیم و
نتایجتماسهایشانرابه آنها اعالممیکنیم.حتی
تماسهایی که شب قبل برقرارشده و اداره تعطیل
بوده است ،روزبعد تماس میگیریم و علت را جویا
میشویم.
 یعنی االن کلیه واحدهای عرضهکننده

مرغ،بایدمرغ را کیلویی 20هزار
و 400تومانبفروشند؟
بله کلیه مرغفروشیها
موظفند این نرخ را رعایت کنند و
هر مرغفروشی از این نرخ باالتر
بفروشدتخلفکرده است.
 عالوه بر مرغ در زمینه
تخممرغ و لبنیات هم افزایش
قیمت ناگهانی و کمبودشان
مردم را نگران و اذیت کرده
است؟
تولید این اقالم با جهاد است.
اگر تولید ما به اندازهی کافی باشد
که عرضه را پوشش دهد مشکلی
وجود ندارد اما وقتی تولید کم
شودوتقاضازیادباشد،قطعاباعث
افزایش قیمت میشود .از جایی
که این اقالم درچرخهی توزیع قرار
بگیرند ،دخالت و نظارت ما شروع
میشود .متاسفانه بعضی از جاها
بعضی از افراد حکم واسطه را دارند
و میآیند تاثیر منفی میگذارند و
باعث افزایش قیمت میشوند که
باید دست واسطهها را قطع کرد .یا
دربحثروغنیکمشکلیداشتیم
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
و مدتی کمبود روغن داشتیم اما
با پیگیری که ما انجام دادیم سه
محمولهی؛  49تن 32 ،تن و
توگوی پاسارگاد با رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت درباره افزایش قیمت و گرانفروشی
گف 
 100تن خریداری کردیم و دارد در
شهرستان توزیع میشود .سعی
کردیم این محموله را بیشتر در
فروشگاههای بزرگ و واحدهای
یربط است اما یک زمان گذاشتیم که هرکسی که گوش ی اندرویدی نداشت و
صنفی توزیعکنیم که طبق بررسیهای انجام شده است که واحدها تولیدی به صورت خوداظهاری از کوتاهی مسئوالن ذ 
تخلف صنفی ندارند و جنس را به مردم میدهند .قیمتهایشان را در سامانه  124میگذارند و از افزایش قیمتی صورت میگیرد که سراسری است .نمیتوانست این اپلیکیشن را داشته باشد زنگ بزند
خوشبختانه ما درسطح کشورو استان و شهرستان طریق خود سازمان بررسی میشود و اگر افزایش این افزایش قیمت مورد سؤال شما همه سراسری وبرایشبفرستیم.
 به هرکسی هر تعدادی که بخواهد کاال
کمبود کاال نداریم .کاالهای اساسی که مورد نیاز قیمت غیرمنطقی باشد ،آن را برمیگردانند .درواقع بوده است.
 قرار بود برای مهار تورم و کمک به قشر میدهید؟
مردم هستند درحد وفورذخیرهسازی شده .درکنار سازمان صمت بر قیمت واحدهای تولیدی که
ما محدودیت درتوزیع نداریم اما ممکن است
این دولت بحث ذخیرهسازی جهت تنظیم بازاررا در مجوزهایشان را ما صادرمیکنیم ،نظارت دارد .اما متوسططرح کاالبرگیاهمان کوپنرا اجرا کنند،
افرادی سودجو وجود داشته باشند که بخواهند
نظرگرفته است .خوشبختانه ما دراستان کرمان در قیمت کاالهای اساسی مثل مرغ ،تخممرغ ،شکر بهکجارسید؟
اینکه این موضوع اجرا شود یا اجرا نشود ،هیچ بخرند و با قیمتی باالترتوزیع کنند .برای همین ما
دو کاالی اساسی برنج و روغن استان معین هستیم و برنج و ...براساس ستاد تنظیم بازار اعالم میشود.
و بیشتر از نیاز استانهای همجوار برنج و روغن نه ستاد استان و نه ستاد شهرستان این قیمت را بخشنامهای به ما اعالم نشده است ولی قطعا دولت به اندازهی نیاز کاال میدهیم اما نه کدملی از کسی
موجودداریمودرمواقعی کهدرعرضهمشکلپیش نمیتوانند تغییردهند .مثال قبال قیمت شکربا ارز و وزارت صمت برای تامین کاالهای اساسی مورد خواستیم نه کارت شناسایی .درحد وفورکاال داریم
و اتفاقا ازپارسالتا االننسبتبهسنواتقبلخیلی
میآید ،با این ذخیرهها بازارتنظیم میشود .بنابراین  4200تومان بود  4هزار و  700تومان االن قیمت نیازمردم برنامه دارند و به زودی اعالمشان میکنیم.
 اداره صنعت و معدن در سیرجان طرحی بیشترکاالهایتنظیمبازارازشکروبرنجگرفتهتامرغ
شکربا ارزنیمایی شده 7200تومان.
تاکیدمیکنممادرهیچ کاالیی کمبودنداریم.
 شما خودتان به عنوان رییس اداره صمت را برای متعادلسازی قیمتها اجرا کرده است .منجمدراتوزیعکردیم.
 کمبود شاید نباشد اما گرانی و افزایش
 چندوقت پیش برنج توزیع کردیدو تعداد
با چه توجیهی مرغی را که در فروردین امسال اینکهیکسریمکانهارادرنظرگرفتهو کاالهای
قیمتوجوددارد.
افزایش قیمت دو حالت است؛ یک افزایش کیلویی 11-10هزارتومان بود و درآذربه کیلویی اساسی را با قیمت مناسب به مردم میفروشد .زیادی برنج خریده بودند و بعد با عوض کردن
به نظرتان چنین طرحهایی در متعادلسازی گونی برنج با قیمت دولتی را به قیمت باالتر
قیمت منطقی است یعنی واحد تولیدی براساس  32هزارتومانهممیرسد،میپذیرید؟
ببینید افزایش قیمتی که درمرغ ایجاد شد به قیمتهاموفقبودهاست؟برخیمعتقدنداجرای میفروختند؟
افزایش قیمت مواد اولیه و نوع بستهبندیاش
برنجی که سری قبل ما توزیع کردیم ،از طریق
افزایش قیمت دارد که این افزایش قیمت را از این دلیل بود که هرمرغداردرازای جوجهای که دارد چنینطرحهاییبیشتربهنفعدالالناست؟
ما با اجرای چنین طرحهایی داریم دست نشریات اطالعرسانی شد که هرفردی که این برنج را
طریقخوداظهاریدرسامانه 124میگذاردوسازمان پرورش میدهد یکسری نهادههای دامی دارد .این
حمایت آ نرابررسیمیکنندو اگرمنطقیباشدتایید نهادهها ازطریق شرکت پشتیبانی اموردام و وزارت واسطههارا کوتاهمیکنیم .اینمکانهایی که اشاره خریداری کند و درمغازهاش ببینیم جریمه میکنیم.
میکندولیبرخی ازافزایشقیمتها اگرغیرمنطقی جهاد در اختیارمرغدارقرارمیگیرد .یعنی بر اساس کردید ،کاالهایی را که مستقیما از میادین خرید آن عکسی که از گونیها خالی در فضای مجازی
یاخودسرانهباشد ،اینهامصداق گرانفروشی است پروانهیمرغداریومیزانجوجهریزی که انجامشده ،میکنیم و با  15تا  20درصد کمتر به دست مردم پخش شد ما احتمال دادیم یک تعداد از خانوار
و باید برخورد شود .چه واحد تولیدی باشد و چه این نهادهها به ایشان داده میشود .حاال اگرافزایش میرسانیم.متاسفانهماچونشروعویروس کرونارا آن برنجها را خریداری کرده بودند و بعد از استفاده
قیمتی صورت گرفته یا تولیدکننده این نهادهها داشتیم یک مقدارروی کارمان تاثیرمنفی گذاشت .گونیها را بیرون ریخته بودند .بعضی مواقع هم یک
واحدتوزیعکننده.
 دربحث برخورد با گرانیواحدهای تولیدی بهموقع به دستش نرسیده یا طرف مجبوربوده نهاد ه اگر مردم در صف بایستند و یکیشان مبتال باشد ،سری افراد برای اینکه بخواهند یک طرح موفق را
راباقیمت آزادتامین کندو اینموضوعرویقیمت باعث شیوع بیشتری میشود .ما برنامه داشتیم که خراب کنند ،ازاین کارها انجاممیدهند .استنباطما
هم اداره صمتدخالتدارد؟
واحدهایتولیدیدرسنواتقبلاگرمیخواستند مرغتاثیرگذاشته است.خوشبختانهدرحالحاضر درسه تا چهارنقطه ازشهرچنین مراکزی را راهاندازی این بود که این کاال خریداری نشده بود افرادی دراین
قیمتشان را افزایش دهند درخواستشان را اول مشکل نهادهها حل شده و دراختیارتولیدکنندگان و کاالهای اساسی مورد نیازمردم را عرضه کنیم اما زمینهمیخواستندحالتیرادرجامعه ایجاد کنند که
به ادارهی صنعت و معدن شهرستان میفرستادند قرارداده شده است .برای همین تجاوز ازقیمت  20دیدیم به واسطه اینکه خیلی شلوغ شد ،تعطیلش این کاال درست توزیع نشده است .درصورتی که ما
کردیم و آمدیم فروش اینترنتی را آغاز کردیم .یک رصد کردیمفقطیکمغازهسهتا گونیبرنج ازاستان
و آنجا بررسی میشد و نتیجهی بررسی به سازمان هزارو 400تومان گرانفروشی است.
 اما قبول دارید بیشتر این گرانیها نرمافزاریباعنواننیکاراهاندازیشدوبهمردم گفتیم فارسداشت کهنوعبستهبندیاشفرقمیکردوما
استانیصمتمنعکسمیشدوسازمان استانیهم
هرکاالییکهازاینجامیخواهید،اینترنتیخریدکنید صورتجلسهکردیموبرخوردکردیم.
پس ازبررسی به سازمان حمایت پیشنهاد میدادند .خودسرانهونامعقولاست؟
 یعنی از نظرتان امکان سواستفاده وجود
ببینید یک زمان گرانی فقط مختص سیرجان و با حداقل کرایه درهر کجای شهرستان که باشید
بعد از تایید سازمان حمایت آن واحد تولیدی
حق افزایش قیمت را داشت .اما االن چند سالی است و در شهرهای دیگر نیست که این ناشی کاال را ارسال میکنیم .درکنارش دو خط ثابت هم ندارد؟

قطعا وجود دارد ولی با
نظارتهایی که انجام شده به
حداقل و حتی صفررسیده است.
 در یک ماه گذشته
چه تعداد پرونده در زمینه
گرانفروشیواحتکارداشتهاید؟
از  26آبان تا  28آذر در برهه
یکماهه ما سه هزار و  700واحد
را بازرسی کردیم .تعداد پروندههای
متشکلهاشنزدیکبه800موردبود
و ارزش ریالیشان هم یک میلیارد
و  322میلیون ریال بوده است.
بیشترینپروندهایکهتشکیلشده
است در بحث گرانفروشی ،عدم
درج قیمت ،احتکار  ،عدم صدور
صورتحساب ،عدم ارایه فاکتور
خرید و عدم رعایت پروتکلهای
بهداشتی بوده است .امسال تمام
تالشمان بر این بود که نگذاریم
بحث احتکارصورتبگیرد 12-10.تا
انباررا شناسایی کردیم که دربحث
احتکار سیمان ،مواد غذایی و...
بود همچنین یکی دو تا انباررا تازه
رصد کردیم و یک مورد را هم االن
شناسایی کردیم و پس از گرفتن
حکم ورود پیدا کردیم و داریم
بررسیمیکنیموهفته آینده اعالم
نتیجه خواهیم کرد .تمام تالش
همکاران بازرس ما این بوده که
ما نظارتهایمان را بیشتر کنیم و
به مردم اجحافی نشود .درکناراین
هم داریم طرح همیار کناربازرس
را اجرا میکنیم .تفاهمنامهای سازمان صمت استان
با سپاه ثاراهلل استان داشته که طی آن از برادران
وخواهران بسیجی به صورت افتخاری درامرنظارت
استفاده شود .خوشبختانه سیرجان در جذب این
همیاربازرسبسیجبیشترینسهمراداشته است.
 اینافراددقیقا کارشانچیست؟
تا امروز 50نفرازدوستان بسیجی دراین طرح با
ماهمکاریمیکنندو احتماالباموافقتفرماندهی
سپاه تعدادشان تا  100نفر هم برسد .ابتدا یک
آموزش مقدماتی دادیم و سپس بین  15تا  20روز
همراه با همکاران بازدید انجام میدهند ،بعد کارت
شناسایی برایشان صادر میشود و به عنوان یک
بازرس به واحدهای صنفی مراجعه و تمام موارد را
کنترل میکنند با این طرحی که دارد اجرا میشود،
بازرسی ما بسیارافزایش پیدا کرده است و نمودش
را هم داریم درجامعه میبینیم .این دوستان حدود
یک ماه و نیم است فعالیتشان را آغازکردهاند.
 به جز این افراد اداره صنعت و معدن چه
تعدادبازرسدارد؟
با توجه به محدودیت منابع انسانی که داریم 5
نفرنیروی بازرس بیشترنداریم .از آن طرف  12هزار
تا واحد صنفی درسیرجان وجود دارد که این تعداد
بازرسبرایبازرسی اینتعدادواحدصنفی کم است.
البته سعی کردیم از بازرسین اتاق و اتحادیههای
صنفی هم استفاده کنیم .ولی االن با توجه به اجرای
طرح همیارکناربازرس ،توان بازرسی ما بسیارخوب
شده است.
 بحثتخلفاتبازرسانمثلگرفتنرشوهیا
هرچیزدیگریچگونهپیگیریمیشود؟
خوشبختانه ما تا به امروز گزارش مردمی در
زمینه تخلفات بازرسان نداشتیم .بازرسان اداره
صنعت و معدن به هیچ عنوان این کار را انجام
نمیدهند .در کنار این از طریق حراست کلیه
همکارانمانرصدمیشوند .اماچونممکن است

یکسری افراد مراجعه کنند که بازرس نباشند،
درخواستمان از متصدیان واحدهای صنفی این
است که حتما قبل از ورود این افراد به مغازه
کارت شناسایی بخواهند .اگر کارت شناسایی
نداشتند تحت هیچ شرایطی با آنها همکاری
نکنند .به احتمال زیاد افرادی درجامعه باشند که
به بهانه بازرس بودن به واحد صنفی مراجعه کنند
و بخواهند اخاذی کنند .هیچ بازرسی هم ناراحت
نمیشود و حق واحد عرضهکننده است که کارت
شناسایی بخواهد و وظیفه بازرس هم این است
که همکاری کند .اگر بازرسی درخواست کاال یا
هرچیز دیگری کرد سریعا به شماره  124تماس
بگیرند ما در اسرع وقت با همکاری ادارهی اماکن
نیرویانتظامیمراجعهوسریعابرخوردمیکنیم.
 در بحث رعایت پروتکلهای بهداشتی
واحدهایی هستند که هیچ توجهی به این
موضوعندارند؟
وظیفه تمام واحدهای صنفی رعایت کردن
پروتکلهای بهداشتی است .خوشبختانه ازطریق
استان یکسری فرمها طراحی شدند و بازرسان از
طریق آن ازواحدهای صنعتی و معدنی و واحدهای
صنفی بازرسی انجام میدهند .به عنوان مثال هفته
گذشته بازرسان اداره صنعت و معدن ازهزارواحد
صنفیبازدیدکردند.اینکهماسکداشتهباشند،مایع
ضدعفونی داشته باشند ،زمانی اربابرجوع میآید
درخواست کنند ماسک داشته باشند ،براساس
سواالتی که بازرسان میپرسند رنگ آن واحد صنفی
مشخص میشود .اگررنگ واحد صنفی سبزباشد،
یعنیداردپروتکلهایبهداشتیرارعایتمیکند،اگر
زرد باشد به این واحد تذکرداده میشود که رعایت
کند و واحدهایی که رنگشان قرمزشود ،قطعا باید
جلویفعالیتشان گرفتهشود.واحدهاییداشتیم
که به دلیل رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی
تعطیل کردیم،واحدهاییهمداشتیمبهدلیلعدم
رعایتپروتکلهاجریمهشدند.
 آماری دارید که چه تعداد واحد صنفی در
این دوره به دلیل مشکالت اقتصادی ،مجبوربه
تعطیلکردنمغازهشانشدهاند؟
دولت یک بسته حمایتی را به عنوان تسهیالت
کرونا درنظرگرفت و آن واحدهایی را که دراثرکرونا
به مشکل خوردند ازطریق اداره کارثبتنام میکنند
وتسهیالتمیگیرند.
 اما آقای اسدی رییس اتاق اصناف
میگفتند به تعداد کمی این تسهیالت تعلق
گرفته.
این را باید از اداره تعاون ،کار و امور اجتماعی
بپرسید ،چون از طریق آنها دارد توزیع میشود.
قطعا یکسری واحد صنفی این تسهیالت را دریافت
کردهاند .ما هم میدانیم در زمینه گرفتن این
تسهیالت یکسری مشکالت و نواقص بوده اما
اینکه بگوییم هیچ واحد صنفی نتوانسته استفاده
کند ،اینجورنبوده است.
 اماخیلی ازواحدها آسیبدیدند.
بله برخی ازواحدها که ارتباط مستقیم با مردم
داشتندآسیبدیدندمثلآرایشگاههایزنانه،تاالرها
و ...این واحدها واقعا یک سال است که تعطیل
هستند و چارهای هم نیست اگر ما بخواهیم این
ویروس ازبین برود قطعا باید صنوفی که دررده سه
وچهارهستند،تعطیلباشند.
 اما دارد در حق این صنوف اجحاف
میشود.
ببینید اینکهمیگویندحمایتنمیشوندشمابا
رییس اداره کارصحبت کنیدمیگویند کهدرازایهر
فردیکهبیمهکردندیکمبلغتسهیالتبرایشاندر
نظرگرفته شده اینکه به برخی تسهیالت داده نشده
شاید آن واحد صنفی بیمه شده نداشته است.

با افزایش قیمتهای خودسرانه برخورد میکنیم

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحلهاي

اجرای موزاییکفرش ( 30×30نوبت دوم)

ـات (شــرح
ـی خدمـ
ـه عمومـ
ـاس مناقصـ
ـر اسـ
ـر دارد بـ
ـفهرجان در نظـ
ـاری باسـ
دهیـ
مختصــر :اجــرای موزاییکفــرش  )30×30بــه شــماره  2099093173000007را از
طریــق ســامانه تــداراکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد.
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد
مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت
ســتاد بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد .الزم اســت مناقصهگــران
در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی
امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/10/01ساعت  14:00میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تاریخ  1399/10/18ساعت 14:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تاریخ  1399/10/30ساعت 14:00
زمان بازگشایی پاکتها :تاریخ  1399/11/01ساعت 9
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصهگــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص
اســناد مناقصــه و ارایــه پاکتهــا
الف :آدرس :سیرجان -دهیاری باسفهرجان تلفن42290860 :

امـالک امیـرکبیـر

ضایـعات و
آهـنآالت

منزل  10/5قصب درب حیاط ویالیی شنارژدار  220متر زیربنا خیابان طالقانی

منزل  10/5قصب درب ساختمان  3واحدی میخی خیابان مولوی  4/200میلیارد
منزل  18قصب دوبلکس نوساز خیابان بروجردی  8/5میلیارد

09133456403

زمین  24قصب دونبش بر خیابان مولوی  10میلیارد
زمین  8قصب درب حیاط اراضی چمران موقعیت عالی

09132456684

زمین  100قصب بر جاده تهران کیلومتر 14
منزل  8قصب  3نبش  5واحدی شهرک نیرو انتظامی معاوضه یا نقدی

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

آپارتمان  110متری  2طرف نور طبقه اول شهرک رسالت  670میلیون
آپارتمان  80متر  2خوابه طبقه  4آسانسور پارکینگ آیت اهلل سعیدی  550میلیون

آپارتمان  107متر مفید پارکینگ انباری آسانسور  2نبش شیک نوساز سه
راهی کرمان به سمت سردارجنگل متری  15میلیون

09132476144
09133470520

آپارتمان  105متر نوساز خام روبروی پارک سه راهی کرمان معاوضه با منزل همکف در شهرک
باغ  120قصب با  2حبه آب موقعیت عالی نزدیک به شهر قصبی  15میلیون

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن

09923963619 - 09132799667-09217593889 - 42205360

سلطانی

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری  
صنعتی و غیره
شب
آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه
جنب شرکت لنـگر بار
09136473880
42252330
09139473880
سلطانی(قدیم)

با مجوز رسمی
و بیمه معتبر

انه

حمل

روزی،

اثـاثیه

بدون ت

منـزل

عطیلی

با30
 %تخفیف

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را با

بهترین قیمت خریداریم

09132797295

فروش امتیاز
وام بانک رسالت
۰۹۱۳۲۷۹۶۹۵۹

با کادری مجرب
انتهای بلوار فاطمیه جنب
قطعهشویی

42252330

09136342007
سلطانی(قدیم)

با یک بار امتحان مشتری دائمی ما خواهید شد

