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فروش  ،نصب  ،سرویس
و لوله کشی توکار انواع
کولر گازی اسپلیت
09164458335
حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

با مجوز رسمی وبیمه معتبر
با کادری مجرب  ,با نازلترین قیمت

انتهای بلوار فاطمیه ،جنب شرکت لنگربار
09139473880-42252330
سلطانی

ایمن ُدر طباطبایی
کارخانه تولید پنجره دوجداره
درب اتوماتیک و کرکره
نمای آلومینیوم و چوب ترمو

بلوار دکتر صادقی  ،نبش چهارراه دانشگاه
فروش  09131452714 :خدمات 09131452370 :
42242537- 42242100

طرح تعویض موتورسیکلت
فرسوده با نو
فروش انواع موتورسیکلت
بدون پیش پرداخت

فروشگاه موتور سیکلت صبوری

بلواردکترصادقی 09132453990

بینایی سنجی و عینک فروشی

بـهبـود

تعیین و تجویز نمره عینک با کامپیوتر
تجویز انواع لنزهای طبی و رنگی
درمان تنبلی چشم کوکان
 ارائه بهترین فریمهای طبی و آفتابی
و عدسیهای عینک

آدرس  :ابتدای بلوار شیخ مفید
درمانگاه و عینک فروشی بهبود
42336096

8
ص
ف
ح
ه

جوشکاری سیار

اجرای انواع سقفهای شیروانی ،سایهبان ،جوش
انواع زیرکولری درب و پنجره و انواع خردهکاری با
کمترین قیمت
 09361454289 -09139452306کورکینژاد
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خرید و فروش

خریدار کمپرسی  10چرخ
هستیم
09131787647

مغازه لباس مجلسی در
پاساژ کوثر واگذار می گردد
09373921260

فروش یک دکه به ابعاد  3*3متر ،با
ورق  3میل ،در حد نو به قیمت توافقی
09136208106

سوپر مارکتی با کلیه لوازم بر
خیابان اصلی با موقعیت مناسب به
فروش می رسد
09398553155

آژانس با موقعیت عالی به
فروش می رسد
09137700600

یک باب مغازه  95متری  ،نرسیده
به مشعل گاز اجاره داده می شود
09133474078 - 09131402871

فروش  206سفید تیپ 5مدل 96

خرید و فروش
آهن آالت دست دوم
خرید ضایعات در محل
09132781601
09396176997

یک باب مغازه
واقع در خ نصیری
شمالی اجاره داده
می شود
09138470567

کارکرد 11000کیلومتر 39 ،م تومان
09131784521

یک دستگاه
دو باب مغازه
نوساز و شیک دارای تاکسی پژو ، 405مدل
 95با کارکرد کم ،بسیار
وسایل کامل فست
تمیز ،بدون خط و خش
فود و غذای آماده
و فنی سالم به فروش
رهن داده می شود
می رسد
09136786676
09135305486

یک منزل مسکونی
دو طبقه  10قصبی با  250متر
زیربنا واقع در شهرک نجف
شهر ،کوی شهدا  ،فاز یک به
فروش یا معاوضه می گردد
09211235477

یک باب مغازه
به متراژ  11متر مربع
واقع در بازار اجاره داده
می شود
09131798428

يك باب مغازه
واقع در خيابان امام روبروي
كوچه دكتر اديب پور به
متراژ  ١٢*2/5متر بفروش
ميرسد
0٩١٢٨٩٩٤٦٧٧

یک مغازه
مانتو فروشی واقع
در چهارراه اشکذری
واگذار می گردد
09132470320

مغازه به متراژ 34
متر واقع در خ خواجه نظام
با موقعیت عالی به قیمت
کارشناسی به فروش
می رسد
09135990073

یک باب مغازه واقع
در خ ابن سینا  ،نرسیده به
بیمارستان امام رضا با امکانات
کامل اجاره داده می شود
09134453349
09136115962

خریدار ضایعات
آهن و غیره در محل
هستیم
09132476144
09133470520

فروش کلیه اجناس و
امکانات یک سوپر مارکت با 40
سال سابقه و موقعیت عالی با
درآمد خوب ،واقع در خ غفاری،
فرعی ( 2000ملک استیجاری)
09135439168

دکوراسیون
 MDFشیک و جدید
مغازه میوه فروشی به
فروش می رسد
09373412568

فروش منزل کلنگی
، 12*20واقع در بلوار شیخ
فضل ا ...نوری ،بعد از کوچه
بهداشت ،محوطه باز  ،سه
نبش  ،سند دار ،قیمت  280م
09139473179

یک باب منزل
مسکونی  6قصبی سر دو نبش
،همراه با یک مغازه با سند تک
برگ تجاری واقع در شهرک
تعمیر کاران خ تابان کوچه گنج به
فروش می رسد
09139565607

کارت
سوخت شما را
اجاره می نماییم
09138455529

 ۲۰۶سفید تیپ۵
مدل ۹۲بدون رنگ بیمه  ۶ماه
الستیک خوب تمامی مصرفی ها
تعویض شده به قیمت۲۹۵۰۰۰۰۰
تومان مقطوع بفروش می رسد
۰۹۱۳۷۳۵۶۱۱۹

واگذاری
فروشگاه لباس زیرزنانه
با موقعیت عالی
09035103097

فرش کرمانی شمارا
باباالترین قیمت خریداریم.
خرید وتعویض انواع فرش
کرمانی,دست بافت ودست دوم با
فرش ماشینی.
09131453522-09131787795
فرش کبیر یزد

سمند مدل
91دوگانه کارخانه بدون
رنگ رینگ اسپرت بسیار
تمیزقیمت 22000000مقطوع
بفروش می رسد
09132450135

خرید اهن دست
دوم وضایعات وغیره
شمارابابهترین قیمت
خریداریم
۰۹۱۳۲۷۹7295

پژو پارس موتور
 tu5مدل 97صفر کیلومتر
رنگ سفید کالس  15به
قیمت 45م تومان بفروش
می رسد
 09139470997خضری

واگذاری پوشاک
فروشی خیابان بازار
یک باب مغازه۳۵متری با کلیه
تجهیزات و پول پیش و کلیه اجناس
به دلیل تغییر شغل به زیر قیمت
کارشناسی شده به فروش میرسید
09217527826

منزل  11قصبی و  70متر
ساخته آهنی و  2اتاق گنبدی به
ابعاد  18*16واقع در بدرآباد روبروی
ساختمان مساجد یک کوچه مانده
به بلوار ابن سینا بفروش می رسد
(کارشناسی  165م فروش  130م)
09138452994

فروش به دلیل مهاجرت
یک نمایشگاه دکوراسیون داخلی و خارجی با دکور
کامل و متریال روز ساختمان با سابقه درخشان و
موقعیت عالی به صورت توافقی به فروش می رسد
09301477404

تعداد محدودی سانس باشگاهی مناسب برای
ورزشهای ایروبیک  ،پیالتس  ،رزمی و  ...اجاره داده
می شود
ابتدای بلوار شیخ مفید طبقه زیرین درمانگاه بهبود
 09137691547حسین زاده  09130412334شهبا

بهترین خریدار نقدی خودرو های

يك باب مغازه عطاري واقع در راسته بازار
سيرجان با سابقه عالي و ضمانت فروش باال همراه با
يك فروشنده وارد به همه ريزكاريهاي عطاري واگذار
ميگردد(ملك اجاره اي)
09128695407

بهترین خریدار نقدی خودروهای
فرسوده سبک و سنگین با باال تربن
قیمت در سیرجان وحومه
تحویل خودرو درب منزل شما
تلفن تماس۰۹۱۳۰۹۱۹۵۲۵:

پژو  405رنگ خاکستری متالیک  ،مدل  ، 90دوگانه
سوز فابریک  ،فوق العاده تمیز ،بدون خش و رنگ پریدگی
 ،بیمه فول (با تخفیف کامل) الستیک در حد نو  ،پخش ،
کفپوش ،روکش فقط جهت مصرف کننده به فروش می رسد
09027493852

یک باب مغازه ساندویچی واقع در بهترین
نقطه سیرجان  ،سر نبش چهارراه  17شهریور،
نزدیک بازار با فروش عالی واگذار می گردد
( بدون وسایل هم واگذار می گردد)
09366693089

مغازه میوه فروشی با بهترین موقعیت و
مشتری ثابت با کلیه دکوراسیون شیک به دلیل
مهاجرت به فروش می رسد
( ملک استیجاری می باشد )
09373412568

یک واحد
آپارتمان در مجتمع
یاسین  ،1دو خوابه با
کابینت وکمد دیواری
 25م تومان رهن و 30
هزار تومان اجاره داده
می شود
09133476982

دفتر طراحی معماری و دکوراسیون
داخلی واقع در خ فردوسی با کلیه اجناس
شامل کامپیوتر با مشخصات باال  ،آلبوم های
کاغذ دیواری و سمپل های پارکت ،کف پوش
و  ...به صورت توافقی واگذار می گردد
( ملک استیجاری )
09139474880

سبک و سنگین فرسوده در سیرجان

خریدار انواع خودروهای تصادفی
09137319040

خرید و فروش آهن آالت دست دوم
خرید انواع ضایعات با باالترین قیمت
درب منازل  ،شرکت ها و ادارات
برادران خدائی
- 09132783052 - 09131452643
09192305036

یک منزل
مسکونی  4خوابه دارای
یک حال و پذیرایی ،هم
کف واقع در پشت آموزش
و پرورش  20م تومان رهن
و  500هزار تومان اجاره
داده می شود
09133476982

متقاضی سند شما جهت رهن
به یک شرکت معتبر هستم تضمین
معتبر و پورسانت عالی به صاحب
سند تقدیم می گردد
42280100 - 09133915056

خريدخودرو
فرسوده شما درب
منزل منصفانه نقد
نقد
09130721618
09130420122

یک دستگاه مینی بوس اویکو  A50مدل88
با تخفیف کامل بیمه ،یک سال بیمه الستیک 80درصد
موتورتازه تعمیر به شرط سرسیلندر،صفحه کالج،باتری،
سیم کالج سیم دنده سیم گاز نو ،دینام تازه سرویس
شده استارت و لنت نو بدون رنگ وضربه،تمامی سرویس
ها ازجمله روغن وفیلتروگریس کاری  .....انجام شده ،زیر
بندی سالم به قیمت توافقی بفروش می رسد (لطفا خریدار
تماس بگیرد)
09903411972

@negarestanniaz
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پیش فروش واحد های لوکس ساختمان تاج خیابان خواجو اطالعات بیشتر صفحه  7نگارستان همین شماره
فروش باغچه تفریحی 30 ،قصب ،بعد
از کران ،وسایل بازی ،تاب ،منقل کبابی،
هزینه دیوار کسر میگردد ،قیمت  12م
09131787647

 10قصب زمین فاز  2فخرآباد ،دو
نبش خیابان با موقعیت تجاری به قیمت
 36م تومان به فروش می رسد
09140537270

 10قصب زمین واقع شهرک جالل
آباد به قیمت  26م تومان به فروش
می رسد
09135878749

 15قصب زمین
واقع در دهسراج با پروانه
ساخت به قیمت  25م
تومان بفروش می رسد
09909947277

فوري فوري
فروش ٤٠٠قصب زمين كشاورزي
پسته،به همراه ٢حبه اب
شيرين،موتور برقي(٦دانگ)،واقع
در نصرت اباد،به قيمت باور
نكردني به فروش مي رسد،الزم به
ذكر است زمين ها روبه پيشرفت
قيمت وبر خيابان مي باشد.
براي اطالعات بيشتر با شماره
 ٠٩٠١٧٢٠0304تماس بگيريد

چندین قطعه
زمین و باغ واقع در
روستای کران ( قلعه
باال ) روبروی قنات
کران با موقعیت عالی
به فروش می رسد
09131456696

یک قطعه زمین
 10قصبی واقع در شریف
آباد و حصارکشی شده
 ،دارای پروانه ساخت به
همراه  2درب آهنی و
پنجره ها به قیمت  46م
تومان به فروش می رسد
09133476982

فروش 300قصب باغ
پسته ثمری 30ساله عالی با دوحبه
آب شیرین لوله  8و 50قصب خانه
باغ روبروی باغ با انواع سیاه درختان
5ساله90 ،مترساختمان شیک ،با برق،
سلیمانیه یامعاوضه با زمین ،خانه یا
ماشین سنگین
09133784329

فروش100قصب
پسته ثمری 15ساله با آب لوله
 8اینچ درسلیمانیه به فروش
میرسد یامعاوضه باماشین زمین
آپارتمان تا حد 70میلیون تومان
09139875056

یک خانه باغ تفریحی با امکانات رفاهی به
مساحت  ۱۰۰۰متر مربع دارای اب وبرق و۱۵دقیقه اب
ملکی واقع درشمال شرق محموداباد توافقی بفروش یا
با مغازه معاوضه میگردد.
۰۹۱۳۱۴۵2131

فروش زمین  13/5قصب  ،دو
نبش ،واقع در خ دهخدا جنوبی ،کوچه
شهید مریدی
09133454721
خانه باغی واقع در روستای عباس آباد (  15کیلومتری
سیرجان ) دارای  70قصب زمین  160 ،متر ساختمان  ،دیوار
کشی کامل  ،امتیازات آب  ،برق و گاز  ،فضاسازی زیبا و شیک
 ،وسایل بازی  ،درخت کاری و دوربین های مدار بسته به قیمت
 210م تومان به فروش یا باخودرو معاوضه می گردد
09133457702
زمین با  28متر
مساحت فاز  2فخرآباد لب خیابان
درب به حیاط خیابان آسفالت
با پروانه ساخت و مدارک کامل.
قیمت توافقی بفروش می رسد
09330431588

کارت هوشمند
راننده به شماره  3165350به
نام صادق پورشاه نظری مفقود
گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد
09131453588

یک عدد کیف مدارک شامل گواهینامه
به نام اصغر مهیا پور لری و بیمه نامه ،کارت
خودرو ،کارت سوخت  ،کارت هوشمند ماشین
دایون سفید به شماره پالک  433-65ع 22
 ،کارت هوشمند راننده به نام حسن خضری
پناه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشند

یک قطعه زمین
 10قصبی مسکونی واقع در
فخرآباد ،جنب سالن ورزشی،
دو کله خیابان وکوچه به قیمت
توافقی به فروش می رسد
09136117847

زمین جهت ساخت
از یک نفر منشی خانم ،یک نفر آشپز
خانه باغ درختکاری و
آقا و چند نفر سالن کار و سالن دار (مرد وزن)
دیوارکشی شده در روستای
جهت کار در تاالر و رستوران دعوت به همکاری
مرغی دهسراج بفروش
می شود
میرسد
09139560365
09176023566

فروش فوری یک
فروش تعداد
قطعه زمین  10قصبی ،دو محدودی زمین مسکونی
کله از اراضی بهرامی ،قطعه
بصورت اقساط  ۴۸ماهه
 ، ۳۹۷۲قیمت توافقی
09131454612
۰۹۱۲۰۲۲۴۸۵۷

قیمت کارشناسی ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

به یک کارگر ساده
جهت کار در نانوایی تنوری،
واقع در نجف شهر با حقوق
ماهیانه  1.200م و بیمه
نیازمندیم
 09139560540رضایی

به تعدادی
کارگر ساده برای
کشاورزی راننده
تراکتور نیازمندیم
۰۹۱۳۲۷۹9806

یک شرکت صنعتی و معدنی جهت تکمیل کادر
فنی خود به افراد ذیل نیازمند میباشد .مهندس مکانیک
 3نفر ،مهندس صنایع  2نفر ،نقشه کشی صنعتی  2نفر
شماره تماس42208736 - 42208726 :
ساعت تماس :از ساعت  8تا 16

به یک نفر خانم با تجربه و مجرد جهت
فروشندگی در فروشگاه مانتو نیازمندیم
ساعت کار  9الی  12و  16الی 21
محل کار :خ سعدی  ،جنب دفتر پیشخوان
09129361712
دعوت به همكاري
مدير سالن با روابط عمومي باال ٢ -نفر
صندوقدار خانم  ٢ -نفر كمك آشپز  ٢ -نفر
نیروی ساده آشپزخانه  -چند نفر
سالندار آقا يا خانم  ٥ -نفر پيك موتوري با موتور  ٥ -نفر
٠٩١٢٣٣٣٨١٥٦

از دو نفر نیروی مرد و یک نفر خانم با تجربه
جهت کار در فروشگاه لوازم خانگی
دعوت به همکاری می شود
آدرس  :خ  17شهریور روبروی نمایندگی ال جی(، ) LG
فروشگاه لوازم خانگی وحید باسفرجانی
42209914

از یک آشپز و چند نیروی ساده
آشنا با آشپزی ،جهت کار در آشپزخانه
دعوت به همکاری می شود
 09132902058ابراهیمی

از دو نفر راننده کامیون  ،یک نفر راننده
بیل مکانیکی و  2نفر راننده غلطک برای کار
در گل گهردعوت به همکاری می شود
09036994664

از یک شاطر ماهر جهت کار در
نانوایی تنوری دعوت به
همکاری می شود
09137689254

از یک نفر فروشنده خانم ،جهت کار
در کفش فروشی زنانه با حقوق ماهیانه 500
هزار تومان دعوت به همکاری می شود
09196983310

از چند نفر خانم جهت کار در آشپزخانه با
حقوق عالی دعوت به همکاری می شود
رستوران و غذای آماده ناب با مدیریت حیدری
42250157 - 09133454905

به یک خانم حسابدار با حداقل سه سال سابقه
کار مرتبط و آشنا با سیستم سپیدار جهت کار در یک
شرکت تولیدی با حقوق و مزایای مناسب نیازمندیم
ساعت تماس و مراجعه حضوری از ساعت  10الی 13
بلوار سیدجمال قبل از کارخانه یخ 09128576009

از یک نفر خانم حسابدار ،جهت
کار در فروشگاه شهر فرش دعوت به
همکاری می شود
09120763558

به چند نیروی خانم و آقا برای
کار در بستنی فروشی با حقوق باال
نیازمندیم
09131456134 -09133791814

از یک خانم مسلط به کامپیوتر یا دانشجو
کامپیوتر ،جهت کار در دفتر برنامه نویسی و
خدمات کامپیوتری واقع در بلوار قاآنی دعوت به
همکاری می شود
۰۹۱۲۸۴۷۶۶۴۱

پخش فرآورده های لبنی رامک و دومینو
به تعدادی بازاریاب ( ویزیتور) با روابط عمومی باال
نیازمند است
09909460742
ساعت تماس 7 :صبح الی  12و  16الی  19/30عصر

از دو نفر بازاریاب خانم آشنا با مهارت های
بازاریابی و فروش برای امور تبلیغاتی در سیرجان با
حقوق مناسب (ثابت+پورسانت) دعوت به همکاری
می شود.
09133475779-42283259
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آژانس آزادی از تعدادی راننده
متاهل با ماشین به صورت تمام وقت
دعوت به همکاری می شود
09137700600

از یک نیرو ،جهت کار در کافی
شاپ دعوت به همکاری می شود
09374817517

به دو نفر بازاریاب خانم با روابط
عمومی باال جهت همکاری نیازمندیم .
 09167458441ساعت تماس  16به بعد

از یک نفر منشی خانم با روابط
عمومی باال جهت کار در دفتر
دکوراسیون دعوت به همکاری می شود
09211975098

به یک نفر دفتر دار برای کار
در آژانس گهر سیر نیازمندیم
09139307480

به چند نفر نیرو ساده در
تعمیرات لوازم خانگی نیازمندیم
۰۹۲۱۱۴۵۴۳۰۳

از یک نفر شاگرد برای کارکناف
دعوت به همکاری می شود
09136621650

از یک نیروخانم ،جهت کار در
فست فود دعوت به همکاری می شود
09374817517

از یک وکیل یا کارآموز
دعوت به همکاری می شود
09901472875

از تعدادی نیروی نقاش ساختمان
ماهر و نیمه ماهر جهت همکاری دعوت
به عمل می آید
09133785770

به تعدادی راننده متاهل با
ماشین برای کار در آژانس نیازمندیم
09139307480

از یک نفر چانه گیر برای کار در
نانوایی بربری نیازمندیم ،حقوق ماهیانه
 1.200م
09028083560

از دو نفر شاگرد جهت کار در
ساندویچی دعوت به همکاری
می شود
09135051557

از یک نیروی آقا جهت همکاری
در فست فود دعوت به عمل می آید
09373436718

به تعدادی راننده با ماشین
برای کار در آژانس نیازمندیم
09137671660

به یک شاگرد ساده جهت
کار لوله کشی گاز نیازمندیم
09135975407

به یک نیروی آقا جهت کار در
مغازه فالفلی نیازمندیم
09130701380

به یک شاگرد ماهر جهت کار
درکارواش نیازمندیم
09375229350

به تعدادی پرسنل جهت
کار در کارواش نیازمندیم.
۰۹۱۳۷۳۵6119

به يك شاگردكاغذديواري
نيازمنديم
٠٩١٣٢٤٧2706

به یک خانم مجرد آشنا به کامپیوتر
جهت کار در شیفت صبح و عصر مطب
دندانپزشکینیازمندیم
09211343159

به يك جوشكار جهت سقف
سبك نيازمنديم
09133475342

به يك راننده لودر جهت كار در
معدن يك گل گهر نيازمنديم
09133475342

به یک نفر منشی خانم جهت
کار در دفتر کابینت نیازمندیم
۹۳۳۲۸۷۳۴۶۰

به تعدادی نیروی آرماتوربند
نیازمندیم.
۰۹۱۳۳۴۵9551

به یک نفر فروشنده خانم بصورت
تمام وقت جهت کار در پوشاک بچگانه
نیازمندیم
09363602884

به يك راننده بیل جهت کار
برروی بیل کوماتسو 220نيازمنديم
09133450124

به یک منشی خانم ترجیحا مجرد
جهت کاردر دفتر ساختمانی نیازمندیم
09379915254

به يك خانم مجرد با مدرک
روانشناسی نيازمنديم
09136219166

به يك نیرو جهت کار در فست
فود به صورت نیمه وقت نيازمنديم
09381456221

از یک نفر کاگر
دائمی جهت آبیاری باغ
در منطقه گوغر ،با منزل
و حقوق عالی دعوت به
همکاری می شود
09136168294

از یک نفر
نیروی خانم جهت کار
در آش و حلیم دعوت
به همکاری می شود
09138260531

لوله کشی گاز(روکار و زیرکار)
09131454060 - 09132785056متقین

به دو نفر خانم جهت
کار در دفتر پیشخوان نیازمندیم
لطفا رزومه کامل شخصی و کاری
خود را به شماره زیر تلگرام
کنید
09140296959

به یک شاطر
مرد جهت کار در نانوایی
تنوری نیازمندیم
09139422629

از  2نفر نیروی آقا یا
خانم ،جهت کار در فست فود
با حقوق عالی و غذا دعوت به
همکاری می شود
( فوری )
09366693089

از  2نفر نیرو جهت
کار در فست فود واقع در
بلوار سید جمال با حقوق
و مزایای عالی دعوت به
همکاری می شود
09132472608

از یک نیروی
از یک
مغازه
خانم ،جهت کار در
شاگرد ماهر یا نیمه
آبمیوه واقع در سردار
جنگل (شیفت صبح) دعوت ماهرکابینت ساز دعوت
به همکاری می شود
به همکاری می شود
09132451558
09137687471

از یک نفر نیرو خانم در
زمینه های آرایشگری ،کامال حرفه
ای ،اصالح ابرو ،شینیون ،گریم،
رنگ ،کوتاهی ،وکس ،اپالسیون،
هر روز از ساعت  3الی 8شب
نیازمندیم
09130505569

به یک آشپز  ،دو نفر
نیروی مرد  ،دو نفر نیروی خانم
و یک منشی خانم حسابدار برای
کار در رستوران نیازمندیم
۰۹۱۳۲۴۵۶۱۲۵
۰۹۰۱۶۲۳۸۹۳۳

از تعدادی راننده
به صورت نیمه وقت و تمام
وقت در بلوار فاطمیه  ،غفاری
دعوت به همکاری می شود
09016350977
مکی آبادی

از یک نفر جهت
کار در کافی نت با حقوق
عالی دعوت به همکاری
می شود
09017377763

از دو نیروی جوان
از دو نفر نیرو
مجرب جهت کار درکارواش
جهت کار در فست فود
دعوت به همکاری می شود دعوت به همکاری می شود
(فقط تماس پاسخگو هستم) ( تماس  10صبح به بعد)
 09382472170شهابی
09131783958

به یک خانم
با تجربه جهت کار
در بوتیک بانوان
نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۵۵۳۶۷

به تعدادی نیرو
جهت کار در کافه رستوران
نیازمندیم (کمک آشپز و
سالندار خانم)
09120784233

از یک پرستار خانم
جهت نگهداری از دو معلول در
طول روز یا شبانه روزی واقع در
شهرک اسفندقه خ منابع طبیعی
دعوت به همکاری می شود
09130925754

از چند نفر
استادکار ماهر و نیمه ماهر
نقاش ساختمان به صورت
دائم دعوت به همکاری
می شود
09031451500

از یک فروشنده خانم
جهت کار در فروشگاه صوتی و
تصویری واقع در سه راه قریب اول
خ وحید ،به صورت تمام وقت دعوت
به همکاری می شود
09135989471
09138450837

از یک پرستار
خانم جهت پرستاری از
سالمند با سوئیت دعوت به
همکاری می شود
09130528250

به یک کمک
آشپز مسلط به کباب
پیچیدن با حقوق و
مزایای عالی نیازمندیم
09198857874

به تعدادي
راننده کمپرسي
ترجيحأ مدرک دار
نيازمنديم
09164787931

به يك خانم جوان
جهت كار خدمات و نظافت
در مزون عروس به صورت دو
شيفت واقع در چهاراه مهديه
نيازمنديم.
09356396167

از یک شاگرد
آقا جهت کار کناف
دعوت به همکاری
می شود
09130468402

به یک چانه
گیر خانم جهت کار
در نانوایی نیازمندیم
09019924655

از یک نفر منشی
یا شاگرد (خانم یا آقا )
ترجیح ًا مجرد  ،جهت کار
در خشکشویی دعوت به
همکاری می شود
09389530247

به یک ضامن کارمند
برای ضمانت وام مسکن مهر
نیازمندیم.
با پرداخت مژدگانی عالی
ودادن چک ضمانت پرداخت
اقصاط وام.
۰۹۹۰۴۸۲0072

به یک نفر نیرو
جهت کار در اسپرتی
ماشین نیازمندیم
09372454992

از يك نفر
نيرو جهت همكاري در
فروشگاه لوازم تحريري
دعوت به عمل ميايد
٠٩١٣٣٤٥٣٣٢٣

از یک استاد کار یا
یک شاگرد نیمه حرفه ای زیر
 30سال جهت کار در آرایشگاه
رادیکال  13با حقوق ماهیانه 800
هزار تومان واقع در خ احمد کافی،
پیرایش رادیکال  13دعوت به
همکاری می شود

به یک سالن دار
جهت کار در رستوران
با حقوق و مزایای عالی
نیازمندیم
09198857874

به یک
ســـرایدار
نیازمندیم
۰۹۱۳۲۴۵۵۲۴۰

به یک همکار
خانم با روابط عمومی باال
جهت همکاری در لوازم
آرایشی نیازمندیم
09019746630

به یک نیروی خانم
ماهر و یک پیک موتوری
برای کار در فست فود
ویکند ،خ وحید نیازمندیم
09133471998

به چند نیروی
ساده جهت کار در
رستوران و فست فود
نیازمندیم
09198857874

به يك نفر منشى
خانم آشنا به نرم افزار
حسابدارى به صورت نيمه وقت
جهت كار در فست فود دعوت به
عمل مى آيد
09132453606

به تعدادی نیرو
خانم و آقا جهت کار
درتاالر با روابط عمومی
باال نیازمندیم
42238998

به یک نیروی
ساده خدماتی برای کار
در رستوران بیرون بر
نیازمندیم
09909453454

از یک مربی
خانم با کارت مربیگری
جهت همکاری در باشگاه
بدنسازی و ایروبیک دعوت
به همکاری می شود
09330431588

ازتعدادی نیروی
جوان (آقا وخانم )جهت
کاردرتاالرپذیرایی دعوت
بعمل می آید.
09137577079

از تعدادى نيروى
به چند نیروی
ساده خانم جهت کار در آقا و خانم جهت كار در
فست فود دعوت به عمل
رستوران
مى آيد
نیازمندیم.
09132453606
09103426606
به يك فروشنده با
روابط عمومي باال ومنضبط
جهت كار در فروشگاه موتور
سيكلت قاسمي نژاد نيازمنديم
خ شهيد شفيعي جنب مسجد
٠٩١٢١٣٩8933

به یک نیرو
جهت پرستاری از
کودک نیازمندیم
۰۹۹۰۳۹۶9172

شرکت گازرسانی ساالر بنیان
خ غفاری روبروی مسجد موسی ابن جعفر

فلزکار (برشکاری خمکاری ورق
به یک منشی خانم با
) جهت ساخت تابلو برق نیازمندیم
ظاهری آراسته و دو نفر آقا و
09137702171
خانم جهت کار در آشپزخانه و
یک نیروی آقا جهت کار سالن
نقاشی ساختمان و درب پنجره داری در مجموعه غذایی کنجد
پذیرفته می شود
نیازمندیم
09363280826
09139474662
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به یک فروشنده
خانم جهت همکاری در
مغازه درب ضد سرقت واقع
در بلوار عباسپور
نیازمندیم
09132453185

به یک نیروی خانم
جهت نظافت وشستشو
ظروف در یک طباخی
نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۷7433

کانون تبلیغات الف
به دو نفر گرافیست با سابقه کار
نیازمند است
چهار راه تختی جنب کانون
پرورش فکری کودکان ،
تبلیغات الف
شماره تماس 42202383

به چند نفر نيروي
خانم و آقا با مدرك ديپلم
به باال جهت كار در فروشگاه
مواد غذايي نيازمنديم
٠٩١٣٦٧٨4862

به یک فروشنده خانم
جهت کار در لباس زیر زنانه به
صورت تمام وقت با حقوق توافقی
نیازمندیم
پاساژ مهر طبقه همکف الین دریا
 ۴غرفه  ۱۰۰۹لباس زیر کارینو
۰۹۱۳۷۳۱۲۶۲۵

بازرگانی ابزار میالد
جهت تکمیل کادر دفتری
خود به یک فروشنده مرد
و یک نفر بازنشسته آقا
نیازمند است.
42282901

یک عدد
کافی شاپ واقع
در رزمندگان به
فروش می رسد
09031787375

از چند
فروشنده خانم و
آقا مجرب ،جهت
فروشندگی در
پوشالک الماس دعوت
به همکاری می شود
09308114432

از یک نفر
پزشک عمومی با مدرک
، MMTجهت کار در
شیفت صبح کلینیک
ترک اعتیاد دعوت به
همکاری می شود
09133474098

به يك نيروي
خانم جهت كار در دفتر
بيمه ايران نيازمنديم
مراجعه حضوري خ غفاري
چهارراه تعويقي ()٢٠٠٠
09133455421

به یک سرآشپز
حرفه ای و نیروی
خدماتی جهت کار در
آشپز خانه نیازمندیم
۰۹۳۹۳۲۱۷۱۴۵

به چند نفر
نیروی جوان جهت
کار کناف نیازمندیم
۰۹۱۳۱۴۵۵۴۷۰

از یک خانم
با مدرک پرستاری ،
جهت کار در شیفت
صبح کلینیک دعوت
به همکاری می شود
09133474098

از یک نفر
خانم جهت پرستاری
بچه به صورت نیمه
وقت دعوت به
همکاری می شود
09132782291

از یک راننده
پایه دوم با مدارک
الزم ،جهت کار در
شهر با ماشین تانکر
دعوت به همکاری
می شود
09131795742

به یک نفر آشپز و
یک نفر نیروی اقا ترجیحا
مسلط به کباب کردن و
منقل داری جهت کار در
کبابی و بیرون بر نیازمندیم.
09350858505

از یک نفرفتوشاپ کار
وطراح عکس خانم باسابقه کار
و روابط عمومی باال بصورت تمام
وقت در دوشیفت صبح و عصر
جهت کار در آتلیه دعوت بعمل
میاید.
۰۹۱۳۶۱۱۴۲۹۰

به چند همکار
خانم و آقا با روابط عمومی
باال و ترجیحا مجرد جهت
کار در فروشگاه پوشاک
نیازمندیم
42280060

به یک خانم مجرد
تنها جهت نگهداری از یک خانم
سالمند با حقوق  500هزار تومان
و در کنار آن خانم بصورت همدم
و نگهداری شبانه روزی و با ضامن
معتبر نیازمندیم
09309537713

ازیک منشی خانم
باسابقه کار درآرایشگاه
زنانه محدوده طالقانی ،ولی
عصردعوت بعمل می آید.
۰۹۱۴۰۶۰9067

ازیک
نفرکمک آشپز جهت
کاردرتاالردعوت بعمل
می آید.
09131457079

با یک
نیروی خانم
وآقا جهت کار
در رستوران
نیازمندیم
۰۹۱۳۰۹۵۹۰۰۳

به یک نفر
نیروی خانم جهت
کار در فست فود
با حقوق مکفی
نیازمندیم
09138350903

به چهار نفر
نیروی آقا و خانم
جهت همکاری
نیازمندیم
09131789552
09373572910

به تعدادی
راننده خانم با ماشین
برای کار در آژانس بانوان
نیازمندیم
09907996342

به تعدادی استاد
کار و شاگرد جهت کار در
گارگاه نجاری و ام دی اف
به صورت حقوقی یا متری
نیازمندیم
۰۹۳۳۲۸۷۳۴۶۰

به یک نفر منشی
خانم با روابط عمومی باال
جهت کار در منطقه ویژه
با حقوق و مزایای عالی
نیازمندیم
09215510435

به چند نفر
بازاریاب خانم یا آقا
جهت بازاریابی مواد
غذایی با حقوق ماهیانه
یک میلیون تومان با پور
سانت عالی نیازمندیم
۰۹۱۴۰۱۶6190

از یک نوجوان
پسر جهت کار در
تجهیزات آشپزخانه
دعوت به همکاری
می شود
09133471086
گیالنی

از یک نوجوان
پسر جهت نظافت در
سیسمونی دعوت به
همکاری می شود
09138468808
گیالنی

به یک نفر
آقا ویک نفر خانم
جهت کار در مغازه
آبمیوه وبستنی با
حقوق ومزایای عالی
نیازمندیم
۰۹۱۳۰۴۳6323

به  3نفر نیروی
بهیار خانم جهت کار
در خدمات پرستاری
نیازمندیم(.آشنایی کامل
با تزریقات پانسمان
وصل سرم ضروری
میباشد).
09133478937

استخدام
نیروی کار
به یک خانم جهت کار در
دفتر اداری واقع در بلوار
سید جمال شیفت صبح
و عصر با حقوق  ۷۰۰هزار
تومان نیازمندیم
09338218848

از یک نفر
از یک نفر نیروی
نصاب آسانسور
نیروی خانم جهت کار
آقا جهت کار در شیفت
شرکت آسانسور سمنگان
حقوق
با
پیتزافروشی
در
ساعت
صبح کافی شاپ از
جهت تکمیل کادر نصب،
 9الی  14و یک نفر جهت ماهیانه  900هزار تومان از تعدادی نصاب با سابقه
و ساعت کاری  14الی
کار در شیفت عصر از
کاری مرتبط دعوت به
ساعت  16الی  23دعوت  23/30دعوت به همکاری
همکاری می شود
می شود
به همکاری می شود
09133451264
09393199340
09131453006

فروشگاه لوازم تحریر الهام نیازمند
نیرو با شرایط ذیل به صورت تمام وقت
می باشد :
-1آقا
-2سن  18الی  25سال
-3مدرک حداقل دیپلم
-4داشتن کارت پایان خدمت
-5ظاهری آراسته
-6روابط عمومی باال
-7خوش خط
-8ارائه عدم سوء پیشینه
-9همراه با معرف
آدرس :میدان گیتی نورد  ،فروشگاه
الهام ( پذیرش به صورت حضوری )
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از تعدادی بازاریاب با حقوق
و مزایای فوق العاده دعوت به
عمل می آورد
( ساعت تماس فقط  8الی ) 12
09389325002

(09139875192موسی پور)

به تعدادی پیک موتوری جهت
کار در بیرون بر زعفرون سیرجان
نیازمندیم.به همراه پول شارژ و بنزین و
صبحانه و نهار.
ساعت کاری  ۱۱صبح تا  ۴عصر
۰۹۱۳۲۴۷2700

به تعدادی سالندار اقا و خانم
جهت کار در بیرون بر زعفرون
سیرجان به صورت یک شیفت و
دو شیفت نیازمندیم
۰۹۱۹۰۳۳0147

از افراد زیر جهت همکاری در سفره
خانه سنتی ونک دعوت به همکاری می شود
َآشپز ماهر  -یک نفر
سالن دار آقا و خانم  -دو نفر با روابط عمومی
باال و ظاهری مناسب و حداکثر سن  30سال
09132471043

به يك نفر ويزيتور با حقوق
ثابت وپورسانت عالي .و تعدادي كارگر
پخش داراي گواهينامه با حقوق ثابت
نيازمنديم.
شركت عاليس بلوار قاآني
٠٩١٣٣٤٧6197

رستوران ژینو جهت تکمیل کادر پرسنلی
خود از نیروهای زیر دعوت به همکاری مینماید
)1کافی من ترجیحا خانم )2کارگر ساده
)4آشپز
)3سالن دار
جهت اطالع با شماره تلفن های زیر تماس
حاصل فرمایید
42250500-09131783582

مجموعه غذایی هزارویک شب (آبشار)
جهت تکمیل کادر کاری خود؛ از تعدادی
نیروی کار دعوت به همکاری میشود.
۳نفر نیروی کار خانم
۳نفر نیروی کار آقا
۱نفر حسابدار
09133458967

از يك نفر نيرو آقا با حداقل مدرك
كارشناسي مكانيك با گرايش خودرو و كارت
پايان خدمت يا معافيت از سربازي دعوت به
همکاری می شود
٩١٣١٤٥6330

از یک پرستار مجرد جهت
نگهداری از کودک سه ساله
دعوت به همکاری می شود
09132479886

از یک نفر خانم خیاط بصورت
نیمه وقت دعوت بعمل می آید
09397232198

شرکت پخش لبنیات هراز و پاک جهت تکمیل
کادر پرسنلی خود به تعدادی بازاریاب خانم و آقابا سابقه
کاری نیازمند می باشد
شهرک صنعتی شماره  1میدان تالش خیابان صنعت 1
خیابان چهارم درب پنجم سمت چپ 09136797411

به تعدادی خودرویی سواری سمند وپژو دوگانه سوز CNG
و ون از مدل 1395به باال جهت ایاب وذهاب پرسنل یکی از شرکتهایی
گل گهر نیازمندیم.
جهت نام نویسی از شنبه تا سه شنبه از ساعت  9صبح الی  12به آدرس
مکی اباد بلوار حمزه سیدالشهدا روبروی بریدگی دوم خدمات فنی
مهدی مراجعه فرمایید
شماره تماس 09131782461

شرکت پخش لبنی پگاه و میهن سیرجان جهت تکمیل کادر
پرسنلی خود از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید

فست فود عطاویچ
براي تكميل نيروهاي آشپزخانه خود به أفراد فوق
نيازمند است.
خانم  ٢نفر خدماتي آشپزخانه
آقا  ٢نفر آشپزخانه
آقا  ١نفر سالن
شرايط:
محدوده سني كمتر از  ٣٠سال
عالقه مند به كار گروهي
ظاهري آراسته و منظم و باسليقه
براي هماهنگي با شماره ٠٩١٣١٧٩٣٥٥١
تماس بگيريد.

زیبایی میراکل به دلیل گسترش
محیط کاری خود بنا به درخواست
همشهریان گرامی و تکمیل کادر تخصصی
خود از تعدادی نیروی مجرب و حرفه ای
دعوت به عمل می آورد :
منشی  ،شینیون کار  ،رنگ کار  ،کوپ کار
 ،میکاپ کار  ،ناخن کار  ،اپیالسیون کار و
اصالح کار
برای هماهنگی با شماره ذیل تماس بگیرید
09364403556

ردیف

نوع کار

جنسیت تعداد

توضیحات

1

حسابدار

خانم

3

حداقل مدرک تحصیلی
لیسانس

2

راننده

آقا

2

حداکثر سن  35سال

3

بازرس

خانم

1

ترجیح ًا با وسیله نقلیه

4

بازاریاب

آقا

2

آدرس  :سیرجان شهرک صنعتی شماره  1انتهای شهرک میدان سنگی
 ،خ میلگرد  ،روبروی چوب فروشی دهیادگاری
( مراجعه حضوری ساعت  8الی ) 12

موقعيت شغلى بسيار مناسب
از تعدادی سر مهماندار اقا و خانم
جوان با ظاهر مناسب و روابط عمومی
خوب جهت کار در رستوران زعفرون
سیرجان با حقوق بسیار عالی دعوت
به عمل می اید.
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

مجموعه ورزشی اکراس جهت تکمیل
به تعدادی نیروی خدماتی
کادر خود نیاز به آشپز وچندنیروی خانم برای خانم و آقا جهت کار در بیرون بر و
خدمات باحقوق ومزایای عالی دارد
رستوران زعفرون سیرجان به صورت
آدرس :بلوار امام رضا شهرک الله پشت
یک شیفت و دو شیفت نیازمندیم.
نمایندگی سایپا دانایی
۰۹۱۹۰۳۳0147

به يك نيروي خانم آشنا
به كامپيوتر با روابط عمومي باال
جهت كار دفتري و فروش در
منطقه ويژه اقتصادی سيرجان
نيازمنديم
ساعت كاري  8الي 14:30
09120127706

مجموعه تورینو جهت تکمیل پرسنل با حقوق و مزایای عالی از
مشاغل زیر دعوت به همکاری می نماید.
-۱یک نفر آشپز پیتزا
-۲یک نفرنیرو خدماتی فست فود
-۳یک نفرتحویل دار
-۴یک نفر فر دار پیتزا
-۵دو نفر سالن دار فست فود
 -۶یک نفر مدیر سالن رستوران (خانم)
- ۷یک نفر سالن دار رستوران
-۸یک نفر ساالد زن اشپزخانه رستوران
-۹یک نفر خدماتی رستوران
-۱۰دو نفر پیک موتوری
09224286762
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داربست فلزی
عدالت

09178317645
09193453650

سرویس ،تعمیر ،نصب
کــولــر
تعمیرات لوازم صوتی و
تصویری در منزل
09385392715
محمودآبادی

نام نیکو اعتبار ماست
اگر زمان کافی برای انجام کارهای صدور پروانه ساختمانی را
ندارید آن را به ما بسپارید
از مرحله شهرداری تا نظام مهندسی و صدور پروانه ساختمانی
(گرفتن امتیازهای آب  ،برق و گاز)
اجرای صفر تا صد ساختمان با چندین سال سابقه کار در سیرجان

 09131453602محمودی و یزدانی

پیمانکاری ساختمان (کلی و جزئی)

اجرای فنداسیون  ،اسکلت فلزی و بتنی  ،سفت کاری ،
نازک کاری  ،اجرای نما  ،اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی

09131789165

