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جشنواره  مطلوب  و  کیفیت  با  برگزاری  برای  ریزی  برنامه  خواستار  کرمان  استاندار 
موسیقی نواحی در کرمان شد. پانزدهمین دوره جشنواره موسیقی نواحی ایران قرار است 
پاییز امسال هم به میزبانی کرمان برگزار شود. وی در سخنانی با اشاره به اثر فرهنگی 
موسیقی بر روابط فرهنگی میان ملت ها، گفت: موسیقی زبان مشترک اقوام است و باید 
کیفیت این رویداد در سطح قابل قبولی باشد. فداکار سپس از آمادگی مدیریت اجرایی 
استان برای میزبانی جشنواره خبر داد. وی به حضور هنرمندان کشورهای مختلف در 

استان کرمان اشاره کرد و گفت: کرمان مهد موسیقی نواحی کشور است.

هیچ مدرسه ای 
به خاطر ابتالی 
دانش آموزان به 

کرونا، تعطیل نشود 

خبــر  آغاز دور جدید اعزام های عتبات عالیات از کرمان 
مسئول امور عتبات عالیات، صدور و تمدید مجوز زیارتی سازمان حج و زیارت استان کرمان از آغاز دور جدید اعزام های عتبات 
عالیات از طریق زمینی و هوایی در کرمان خبر داد و گفت: »تاریخ ثبت نام برای اعزام به عتبات عالیات از طریق کاروان های تحت 
نظارت سازمان حج و زیارت از امروز دوشنبه ۲۸ شهریورماه آغاز شده است و تا ۱۸ آبان ادامه خواهد داشت«. بهادر  توضیح داد: 
»دو شرکت مجری برای اعزام هوایی زائران به عتبات عالیات در کرمان در نظر گرفته شده که پرواز یکی از این شرکت ها روز های 
پنج شنبه از فرودگاه کرمان به فرودگاه نجف با ظرفیت ۱۶۰ مسافر و پرواز شرکت دیگر روز های چهارشنبه با ظرفیت ۲۰۰ نفر از 

فرودگاه کرمان به فرودگاه بغداد صورت می گیرد«.

در  است  وقت  خیلی  سیرجان  چهارراه های 
ساعات پر تردد دچار قفل شدگی شده و جریان 
افزایش  شاید  هم  اصلی ترینش  ندارند.  روانی 
افزایش  از  ناشی  شخصی  خودروهای  بی رویه ی 
جمعیت سیرجان باشد درحالی امکانات حمل و 
در  هنوز  آن  از  استفاده  فرهنگ  و  عمومی  نقل 

بیست سال پیش مانده است. 
راه حل موقت چیست؟ 

چراغ های  کردن  زمانه  شش  و  چهارزمانه 
ماشین ها  کم  دست  تا  سرچهارراه ها  راهنمایی 
نگیرند  از هم سبقت  نانوشته  در یک مسابقه ی 
و بازی هرکی زودتر بره برنده است را باهم بازی 
باشد  که  چندزمانه  چهارراه ها  سر  چراغ  نکنند. 
یعنی مردم نه از سر لطف به هم که ناچارند به 
اداره  کدام  وظیفه ی  آن  انجام  بدهند.   راه  هم 
است؟ راهنمایی و رانندگی. چرا انجام نمی دهد؟ 
انفعال. انفعالی که سال هاست این اداره هم مثل 
ادارات دیگر در سیرجان گرفتارش شده  خیلی 
است. انفعال است که این اداره برای سرگشتگی 
انسداد خیابان های حفاری  از  مردم  عجیبی که 
شده برای فاضالب دچارش شده اند هیچ برنامه و 

فعالیتی از خود بروز نمی دهد! 
مشخص کردن مسیر جایگزینی، نصب تابلویی، 
گماردن نیرویی برای راهنمایی مردم در مسیر. 

هیچ. 
است  شده  فقط  که  سال هاست  اداره  این  کار 
تمرکز روی دو سه خیابان مرکزی شهر و جریمه 
و  نیستند  مقصر  که  مردمی  برای  کردن  صادر 
قربانی اند. قربانِی نبود یک پارکینگ چند طبقه 
در نزدیکی مراکز خرید اصلی شهر چون خیابان 

بازار. 
پارک  یک  با  رانندگی  و  راهنمایی  اگر  حاال 
کردن بی جا در بلوار قاآنی برخورد کند و جریمه 
صادر کند که کار درستی کرده اما گشت زنی با 
هم  ضعیف  جدید  دوربین دار  خودروهای  وجود 
دیگر  خیابان های  اکثر  در  و  است  هنوز ضعیف 

سیرجان هیچ خبری نیست!

رانندگی  سرهنگ شهیدی؛ رییس راهنمایی و 
داشت  رسانه  یک  با  که  مصاحبه ای  در  اخیرا 
دارد  آشنایی  این مشکالت  همه ی  با  داد  نشان 
انتظار تصمیمات  اما مشخص نیست چرا چشم 
دست  روی  دست  و  نشسته  ترافیک  شورای 
این  رییس  اختیارات  نمی کند!  کاری  گذاشته، 

اداره کم نیست. 
 مشکل مردم در مرکز شهر ناشی از کم کاری 
شهرداری در سال های اخیر برای ایجاد پارکینگ 
عمومی است. چرا باید هزینه ی این کم کاری را 
و  راهنمایی  بپردازند؟!  شدن  جریمه  با  مردم 
رانندگی باید در مرکز شهر با مردم تعامل کند، 

نه تقابل. 
خودرو  راندن  سر  از  گرفتن  سرسام  مشکل 
توسط  شده  ایجاد  کور  گره  با  سیرجان  در 
حفاری های مدام و چندباره و همه جایی پیمانکار 
طرح فاضالب صدچندان هم شده است. رییس 
خبری  نشست  یک  در  رانندگی  و  راهنمایی 
طرح  مجری  شرکت  با  مشترکش  جلسات  از 
پیشنهادهایی  چه  که  کند  رونمایی  فاضالب 
داده و تشخیص درست و زمان سنجی اینکه چه 
خیابانی چه ماه و فصلی کنده کاری و زیر و رو 

شود را در اختیار آن ها گذاشته؟!
امروز درگیر حفاری ست  نصیری  اینکه خیابان 
و بار ترافیکش بر دوش خیابان های مجاوری ست 
به  نداشتند،  جا  هم  عادی  حالت  در  که 
نه  که  رانندگی ست  و  راهنمایی  انفعال  خاطر 
حفاری  پیمانکار  برای  پایان  کار  ضرب االجل 
مردم!  برای  جایگزین  مسیر  نه  و  کرده  تعیین 
نیز  را  رانندگی  و  راهنمایی  کم کاری  این  جور 
شورای شهر دارد می کشد اما چند روز دیگر که 
با وجود خیابان های  آیا  باز شوند، چه؟  مدارس 
مسدود و حفاری شده، کار ترافیک سیرجان در 
بیخ  درس،  کالس های  پایانی  و  شروع  ساعات 

پیدا نمی کند؟ 
لزوم  از  که  رانندگی  و  راهنمایی  اداره  رییس 
فرهنگسازی دم می زند، کدام نشست مشترک را 
با آموزش و پرورش گذاشته که دست کم والدین 

و  اتوبوس  و  از مینی بوس  استفاده  به  را تشویق 
دوچرخه برای رفتن به مدرسه کنند. 

نمی شود  با حلوا حلوا گفتن که دهان شیرین 
کار  با  فرهنگ  نمی شود.  درست  هم  هیچی  و 
میدانی نهادینه می شود نه با پشت میز نشینی و 

ساعت کاری پر کردن و روزمرگی. 
 فرهنگ رانندگی نگو بال بگو

حق  رانندگی  و  راهنمایی  هم  طرفی  از  گرچه 
بهبود،  تا  سیرجان  در  رانندگی  فرهنگ  و  دارد 

راه بلندی دارد. 
»حاال خیابانی که تردد کمتری دارد، یک پارک 
این عین جمله ی  برنمی خورد«!  به جایی  دوبل 
رییس پیشین راهنمایی و رانندگی سیرجان بود.

همین یک جمله را اگر فرمول رانندگی کنیم 
بدهیم که  را  این سوال  پاسخ  با آن  بخواهیم  و 
چرا در سیرجان وضع فرهنگ رانندگی و رعایت 
و  باریک  جای  این  به  مردم  برای  آن  قوانین 

تاریک کشیده، جواب مان را گرفته ایم.

و  است  نمک  ضرب المثل  همان  ماجرای 
نمک زدایی.

واقعیت این است که اگر کمی از الک خودمان 
بیرون بیاییم و کمی از مرکز شهر به اطرافش هم 
دقت کنیم، متوجه می شویم که سیرجان خیلی 
وقت است از لحاظ رانندگی به حال خودش رها 

شده. 
شاید خواننده ی این متن با خودش بگوید: »ای 
بابا حاال تو چه شهروندی هستی که دلت برای 

برگ جریمه تنگ شده؟« 
طور  این  کنار  از  که  سال هاست  راستش 
خندیده ایم.  و  گذشته ایم  ساده  هم  حرف هایی 
قوانین  رعایت  نداشته ایم که  باور  چون هیچگاه 
نفع  به  نه  نهایتش  در  رانندگی  و  راهنمایی 
تک  ما  نفع  به  ماست.  خود  نفع  به  که  دیگری 
تصادف  خبر  همه  این  وگرنه  جامعه.  افراد  تک 
منجر به زخمی شدن و مرگ و خسارت هر روز 
از  اگر  هم  دودی  نمی شد.   مخابره  سیرجان  از 

رعایت نکردنش بیرون بزند آخرش به چشم ما 
نیز خواهد رفت و زیانش را همه می بینیم. از آن 
مادری که عابر پیاده است و کالسکه ی نوزادش را 
به پیش می برد تا نوجوان و جوان دوچرخه سوار 

و راننده ی موتورسیکلت و خودروی سواری.
پا  اسم  کرده ایم  عادت  سال ها  این  در  ما 
گذاشتن روی گاز و رد شدن از چراغ زرد و قرمز 
پارک  اسم  دست فرمون.  بگذاریم  را  چهارراه ها 
کردن های دوبله و سوبله را بگذاریم »کار واجب 
جایی  از  طرف تر  آن  قدم  دو  اگر  حتا  داشتن« 
که ما قصد پیاده شدن داریم هم جا برای پارک 
کردن خالی باشد! حتا اگر با وسط خیابان توقف 
ایجاد  سرمان  پشت  سنگینی  ترافیک  ما  کردن 
شود یا حتا اگر کسی که پیش از ما در گوشه ی 
خیابان پارک کرده، قصد رفتن داشته باشد و ما 
هنوز  که  فرهنگی  برای  باشیم.  بسته  را  راهش 
ما  نشده و شخصیت خودخواِه تک تک  شهری 

چه اهمیتی دارد، مزاحمت برای دیگری؟ 

عادت کرده ایم اسم راه ندادن به دیگری ئی که 
حق تقدم هم داشته را بگذاریم زرنگی و در این 
یک  دیدن  با  حتا  که  کنیم  افراط  قدر  آن  کار 
هم  خیابان  میانه ی  در  دست  در  کالسکه  مادر 
باز ترجیح مان این باشد که پای مان را روی گاز 

فشار بدهیم.
سرچهارراه ها  تصادفات  شاهد  بارها  اگر  حتا 
اخبار  یا  باشیم  بعدی اش  مالی  دردسرهای  و 
خسارت های جانِی ناشی از رعایت نکردن قوانین 
راهنمایی و رانندگی را شنیده باشیم ولی باز تو 
انگار  هم  باز  در سنگ.  آهنین  میخ  نرود  گویی 
هرجا  باشد.  شخصی مان  خانه ی  حیاط  خیابان 
دستی  یا  می کنیم  توقف  می رانیم،  خواستیم 
بگوید  ما  به  نبوده  هم  کس  هیچ  می کشیم. 

خرتان به چند است.
بگذارید کلی گویی را کنار بگذارم و مثال بزنم. 

سیرجان   رانندگی  و  راهنمایی  محترم  رییس 
سر  بر  خودروها  رفتن  جهت  خالف  با  شما  آیا 
میدان های وروری شهر مشکل ندارید؟ اگر دارید 
چرا برخورد نمی کنید؟ حتما باید یکی این وسط 

بمیرد یا تصادف فجیعی شود تا فکری کنیم؟
برخورد نمی شود چون ماموران فقط در خیابان 

امام )ره( و آیت اهلل سعیدی مستقر شده اند.
دارد.  ایراد  سیرجان  مردم  رانندگی  فرهنگ 
تا  مدت  کوتاه  در  و  عجالتا  اما  است.  درست 
نظارت قانون نباشد، از تخلفات کاسته نمی شود. 
که  کرد  وارد  را  نقد  این  باید  اما  بلندمدت  در 
در این اواخر راهنمایی و رانندگی سیرجان ِکی 
با شورا و شهرداری و پیمانکار حفاری فاضالب 
اتوبوس هایشان  و  معادن  و  پرورش  و  آموزش  و 
ایجاد  برای  هم  تا  گذاشته  هماهنگی  جلسه ی 
چند پارکینگ عمومی و هم برای نهادینه کردن 
فرهنگ رانندگی در سیرجان، هم اندیشی شود؟ 
هم یک فکری برای نیامدن اتوبوس های معدن به 
داخل شهر و جانمایی یک پارک سوار در ورودی 
شیراز شود . چون هم دودزا و ترافیک ساز هستند 
زیرساخت های  به  ضربه  زیادشان  وزن  هم  و 

شهری می زند.

با بازگشایی مدارس، گره کور ترافیک کور تر می شود

سرسام رانندگی در سیرجان و انفعال راهنمایی و رانندگی!
      حسام الدین اسالملو

  عکس: سید محسن فروزنده
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جوشکـاری سیــار
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روزشنبـه تاریخ 1401/07/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ     1401/07/16

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:30 روز یکشنبه  تاریخ 1401/07/17 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه  گریــدر

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛ خرید یک دستگاه گریدر(

به شماره 2001005674000119  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

م (
دو

ت  
نوب

ن ) 
ـا

رج
سی

ی 
دار

ـر
شه

ـه 
قص

منا

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روزشنبـه تاریخ 1401/07/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ     1401/07/16

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:45 روز یکشنبه  تاریخ 1401/07/17 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید سر چراغی

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛ خرید سر چراغی(

به شماره 2001005674000121  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/06/23 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 13:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/07/04
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/07/14

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:00 روز یکشنبــــه  تاریخ 1401/07/17 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   0055  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایده عمومی اجــاره مجتمع کشتــارگاه صنعتـی دام 

شهرداری سیرجان سال 1401 ) بــرون سپــاری(
مجتمع کشتارگاه  اجاره  عمومی)شرح مختصر؛   مزایده  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

صنعتی دام شهرداری سیرجان سال 1401 » برون سپاری« ( 
500109872000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

رپرتاژ گهر زمین

آگهی  استعالم تامین و بکارگیری ماشین آالت

»تامین و بکارگیری تانکر 12000 لیتری «  
متعلق به خود را از طریق برگزاری برگزاری استعالم در سطح شهرستان سیرجان  واگذار نماید.. 

*نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقوقی-حقیقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد استعالم به آدرس 
الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.

)شماره تلفن : 09129541522 آقای هاشمی پور جهت دریافت اسناد از طریق واتس آپ(
*محل تحویل پاکات : استان کرمان – شهرستان سیرجان-بلوار پیروزی، پالک 31،ساختمان اداری شرکت پاریز پیشرو، کد 

پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی
*مهلت تحویل پاکات: پنج شنبه 1401/07/14 ساعت 12:00 

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

1- این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.

2- مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

3- متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 09133775887 ) آقای عباسی( تماس حاصل فرمایند.

4- جهت کسب اطالعات درخصوص استعالم  با شماره  41424382- 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

ساعتتاریـخشرحردیف

1401/07/1010:00بازدید از سایت1

آگهـی   مزایده شمـاره  1401/002/م.ز
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» آهن آالت اسقاطی به شرح جدول پیوست «  
خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش رساند. 

لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور 
را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند .(متقاضیانی  که قصد شرکت در مزایده را دارند، درخواست خود مبنی بر تحویل 
اسناد که در آن موضوع و شماره مزایده به صورت دقیق قید شده است، را طی نامه رسمی از طریق واتس آپ برای نماینده 
این شرکت با شماره تماس 09129541522 )آقای هاشمی پور( ارسال نموده و متعاقباً اسناد شرکت در مزایده  مذکور برای 

ایشان ارسال خواهد گردید.)
 مهلت تحویل پاکات: روز شنبه مورخ 1401/07/09 در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در سیرجان، محله کوی فرهنگیان، 
بلوار پیروزی، طبقه همکف، پالک 36، کدپستی7816947838- دبیرخانه-آقای اسدی می باشد. ضمناً بازدید در روز شنبه 

مورخ1401/07/02 از ساعت 8 الی 13 برای متقاضیان بالمانع می باشد.
محل بازدید : 

کیلومتر 40 جاده سیرجان –شیراز،نرسیده به پاسگاه خیرآباد ،محل احداث کترینگ صنعتی شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه 

 شرایط شرکت در مزایده :
1-سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورت های ذیل :

*چک تضمینی بانکی در وجه شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه
*ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

*واریز وجه نقد به شماره حساب  10/3309211/2  بانک رسالت و ارائه اصل فیش واریزی 
2-شرکت در مزایده برای هریک یا کلیه اقالم مجاز است.

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
* مدت اعتبار قیمت پیشنهادی دو ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
* متقاضیان می توانند جهت بازدید و کسب اطالعات فنی با شماره 09139565322آقای مهندس محیاپور تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مزایده با شماره 41424382-034 تماس حاصل نمایید.

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

مقدار تقریبی به کیلوگرمشرح کاالردیف

40.000میلگرد)سایزهای 10 تا 20 (1

3.000فنس2

انواع پروفیل ساختمانی3
)قوطی،نبشی،لوله،تیرآهن و ... (

5.000

500ورق گالوانیزه رنگی4

3.000مخزن 20 هزار لیتری)2عدد(5

مقدار تقریبی به کیلوگرمشرح کاالردیف

500مخزن 5هزار لیتری اسقاطی)1عدد(6

100مخزن هزار لیتری اسقاطی)1عدد(7

1.500ضایعات آهنی درهم8

تجهیزات مستعمل آشپزخانه 9
)استیل304(

150

300تجهیزات مستعمل آشپزخانه)آهنی(10

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  


