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ضمیمه رایگان شماره  1152هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

داربست فلزی عدالت
09193453650 - 09178317645

فروش  ،نصب  ،سرویس
و لوله کشی توکار انواع
کولر گازی اسپلیت
09164458335
دفترمشاوره حقوقی و خدمات اداری
عدالت حقیقی شماره ثبت۳۹۸۷
علی اصغر عدالت -کارشناس رسمی روابط کار
 قبول وکالت درخصوص دعاوی کارگری و کارفرمائی تنظیم قرارداد کاری کارگری و کارفرمائی تنظیم الیحه در دیوان عدالت اداری -شرکت و حضور مستقیم در جلسات رسیدگی حل اختالف

09371203692

طرح تعویض موتور سیکلت
فرسوده با هوندا مدل ۹۷
همراه با بیمه

فروش انواع موتورسیکلت بدون پیش قسط و
فروش انواع دوچرخه به صورت اقساط

پته دوزی به روش سنتی کرمان

در خدمت دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی به خانم های عالقمند
به این هنر سنتی سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود

آدرس  :بلوار سید جمال ک بنیاد مسکن  ،مدیریت
سرکارخانم ایرانمنش 42309840 - 09136629737

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
فروشگاه موتور سیکلت صبوری
09139473880-42252330
بلوار دکتر صادقی 42281214 - 42281213 - 09132453990
سلطانی

 -فروش انواع دوچرخه وموتورسیکلت بصورت اقساط

 -خریدار نقدی موتورسیکلت های کارکرده

 مجری طرح تعویض موتورسیکلت های کارکردهبا صفرکیلومتر

مهیاشهر جنب بانک ملی ؛ فروشگاه
موتورسیکلت مرکزی سیرجان (صالحی)

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
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مرکز خرید وفروش
انواع یخچال وفریزرهای
کسبی دسته دوم

آدرس :خ 17شهریور ،ابتدای خ میرزا رضا،
لوازم برودتی نوید
09140585440

@negarestanniaz
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به یک نفر شریک یا شاگرد کارکرده
(به صورت درصدی) در دفتر امالک
نیازمندیم
09103750415

به  20نفر راننده تمام وقت با ماشین
جهت کار درآژانس شبانه روزی معین
نیازمندیم
09139560069

جویای کار
راننده پایه یک با سابقه کار و باتجربه
09914459107

به یک خانم جهت کار در
کافی نت نیازمندیم
09138260701

به یک صندوقدار خانم
نیازمندیم
09120784233

به یک فروشنده خانم جهت
همکاری در لوازم آرایشی نیازمندیم
09019746630

از تعدادی خانم جهت کار در کافه
رستوران کافینو دعوت به عمل می آید
(ماهر و ساده)
 09133771545همراه با سرویس

به تعدادی راننده جهت
کاردرآژانس(ستایش)نیازمندیم
 09140585837صادقی

از یک نفر خانم مجرد مسلط به
کامپیوتر جهت کار در مهرسازی دعوت
به عمل می آید
09138265330

به یک خانم جهت کار در
ساندویچینیازمندیم
09378669096

به يك وكيل پايه دوم ترجیحا خانم
جهت انجام كارهاى حقوقى شركت
نيازمنديم
۰۹۱۳۳۴۵۶۹۵۱

به یک شاگرد جهت کار در
نانوایینیازمندیم
09019924655

به دو همکار خانم جهت کار در
مانتوفروشی در خ شهید نصیری شمالی
با حقوق  700تومان نیازمندیم
09393295452

به یک آشپز ماهر و متعهد جهت کار
در رستوران با حقوق مناسب نیازمندیم
09371091672

دعوت به همکاری طراح
گرافیک (فتو شاپ )
09135060766

به یک منشی جهت کار در دفتر
ایزوگام واقع در بلوار عباسپور جنب
نانوایینيازمنديم
محیاپور ۰۹۱۳۳۷۹۵۷۰۰

از دو نفر نیرو وارد
به کامپیوتر در هایپر بلوط
واقع در خ ولیعصر دعوت به
همکاری می شود
09164752005

از یک همکار خانم جهت
کار در ساندویچی واقع در خ غفاری
با حداقل مدرک دیپلم جهت شیفت
صبح با حقوق ماهیانه  600هزار تومان
از ساعت  9صبح الی  3بعداز ظهر
دعوت به همکاری می شود
09133873240

از یک همکار تا
30سال سن جهت کار در
تجهیزات آشپزخانه دعوت
به همکاری می شود
09133471086

از دو نفر شاگرد
جهت کار در فست فود
دعوت به همکاری
می شود
09120329627

از یک شاگرد حرفه ای
به صورت نیمه وقت جهت کار در
آرایشگاه زنانه دعوت به همکاری
می شود
ساعت کاری  15الی 19
آدرس :خ ابن سینا  ،روبروی آپارتمان
های مساجد
09135812379

از یک شاگرد ماهر
یا نیمه ماهر جهت کار در
کابینت سازی دعوت به
همکاری می شود
09132451558

از یک نفر نیروی
کار آقا مجرد جهت کار در
مغازه شیفت صبح دعوت به
همکاری می شود
09131789552
09373572910

آگهی استخدام
سه نفر راننده تراکتور  5 ،نفر
کارگر ساده
محل کار مزرعه شهید عتیقی
09909462689

از یک فروشنده
و یک کارگر ساده
دعوت به همکاری
می شود
42231690

به دو نفر نیروی کار
جهت کار در فست فود آرش
اژدر نیازمندیم
بلوار سید جمال روبه روی
بازار روز جنب بانک رسالت
٠٩١٠٣٤٣٤٧٧٦

از یک نفر حسابدار
مسلط به کار حسابداری
شرکت های پیمانکاری گل
گهر و نرم افزار سپیدار
دعوت به همکاری می شود
09219075539

تعداد  30نفر نیروی
با مدرک فوق دیپلم و باالتر
جهت انبارگردانی یک
شرکت در منطقه گل گهر به
مدت  20روز نیازمندیم
09219075539

آژانس آنالین
شبانه روزی نسیم به
تعدادی راننده مجرب
با ماشین به صورت
تمام وقت و نیمه وقت
نیازمند است
09139470836

به یک سند
ملک تا مبلغ  650م
تومان جهت اجاره
(رهن دادگستری)
به مدت سه ماه
نیازمندیم
09139475462

قابل توجه بانوان
جویای کار
استخدام نیروی کار خانم به صورت
نیمه وقت،حقوق پایه ۱/۱۰۰/۰۰۰
تومان  +مزایای عالی
خیابان قدس شمالی ،روبروی
زمین چمن تختی ،ساختمان مزون
الکچری،طبقه دوم ،واحد. ۵
مرکز پخش کتاب فانوس
*مراجعه حضوری الزامیست*
09138513456

به یک صندوق
دار و چند نیروی سالن
دار و خدماتی جهت
همکاری در آشپز خانه
دیگ طال نیازمندیم
٠٩١٠٣٧٥٨٢٢٦

از یک آشپز
به دو نفر
خانم جهت کار در نيروي ماهر جهت
منزل دعوت به
كار در كارواش
نيازمنديم
همکاری می شود
09136425580 09120087370

استخدام

به یک .نیروی خانم و
آقا جهت همکاری در فست فود
کیا به صورت یک شیفت واقع
در خیابان انقالب تقاطع ولی
عصر جنب مرکز خرید ولی عصر
نیازمندیم
09135013289

از یک کارگر وارد
شرکت گازرسانی ساالربنیان
جهت کار در تعویض روغنی
دعوت به همکاری می شود لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار
09131451692
آدرس :خ غفاری  ،روبروی مسجد موسی بن جعفر
فرامرز جهانشاهی نسب

با مدیریت متقین 09131454060

از یک شاگرد
از یک خانم جهت
فود
فست
جوان جهت کار در
کار در فست فود مثلث
مستربرگر دعوت به همکاری می
واقع در چهارراه قاآنی
شود (ساعت کاری:
دعوت به همکاری می شود
 3/5عصر الی  12شب)
09132782325
 09338147594شهسواری

گالری مبل نور جهت تکمیل کادر
پرسنلی خود از یک فروشنده با ظاهری مناسب
و روابط عمومی باال دعوت به همکاری می نماید
۰۹۱۲۸۳۰۰۸۸۲

دعوت به همکاری
یک شرکت معتبر پخش مواد غذایی و لبنی به تعدادی
بازاریاب ( ویزیتور) خانم و آقا جهت شهرستان سیرجان نیازمند
است .حقوق ثابت اداره کار +بیمه +بیمه تکمیلی +پورسانت
09139964331

به تعدادی سالن دار آقا و خانم
جهت کار در رستوران زعفرون سیرجان
نیازمندیم (یک شیفت و دو شیفت)
09369908366

به تعدادی نیروی خدماتی خانم و آقا
جهت کار در رستوران زعفرون سیرجان
برای شیفت صبح نیازمندیم.
۰۹۱۹۰۳۳۰۱۴۷

به تعدادی آشپز مرد جهت کار در
رستوران زعفرون سیرجان به صورت یک
شیفت همراه با بیمه نیازمندیم
09369908366

از سه نفر فروشنده با فن بیان باال  ،یک
نفر حسابدار با لیسانس حسابداری جهت کار
در فروشگاه فرش دعوت به همکاری می شود
09171338401

دعوت به همکاری
شرکت پخش محبی جهت تکمیل کادر
فروش خود به تعدادی بازاریاب با حقوق
ثابت پورسانت و بیمه نیازمند است.
شرایطالزامی:
.۱داشتن کارت پایان خدمت برای
آقایان
.۲حداکثر سن  ۳۵سال
.۳حداقلمدرکتحصیلیدیپلم
 .۴توانایی انجام ماموریت شهرستان
شماره تماس 42382792 :ساعات پاسخگویی 9صبح تا14

به تعدادی خودروی ون از مدل 1395به باال
جهت ایاب وذهاب پرسنل یکی از شرکتهای وابسته
گل گهر نیازمندیم.
جهت نام نویسی از شنبه تاپنج شنبه از ساعت9
صبح الی  12وعصر از ساعت 15:30الی 18:30به
آدرس مکی آباد بلوار حمزه سیدالشهدا روبروی
بریدگی دوم خدمات فنی مهدی مراجعه فرمایید
۰۹۱۳۱۷۸۲۴۶۱

از یک نیروی ظرفشور  ،سالندار و یک
کمک آشپز با سابقه کار جهت همکاری در
رستوران گیالر دعوت به همکاری می شود
42204358 - 09212493585

شرکت خدماتی نظافتی پارس
از تعدادی نیروی خانم جهت انجام امور
خدماتی و نظافتی منازل و اماکن دعوت به
همکاری می نماید
آدرس :خیابان شریعتی  ،مجتمع میالد ،
طبقه  ، 4واحد 30
42230578 - 09137134006
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به يك نفر مترجم زبان انگليسي
ومسلط به كامپيوتر جهت كار در يك
شركت بازرگاني نيازمنديم
09135577158

به یک نیروی
خانم جهت کار در بال
مزه کد بانو نیازمندیم
09135016030
42236343

به یک َآشپز
ماهر خانم یا آقا جهت
کار در فست فود
نیازمندیم
09139387494

به یک منشی خانم
جهت امور دفتری نیازمندیم
چهارراه قاآنی ،ابتدای بلوار
دکتر صادقی
09139453012
09132787330

09139962461

آژانس اطمینان
به تعدادی راننده با ماشین
(ترجیح ّا دو گانه سوز) به صورت
تمام وقت و نیمه وقت نیازمندیم.
شهرک مشتاق
۰۹۳۶۹۴۹۶۵۶۳

به یک نفر با
مهارت در نرم افزار و
سخت افزار موبایل با
شراکت عالی نیازمندیم
09133457904

به یک فروشنده
خانم و آقا جهت کار در
عروسک فروشی نیازمندیم
09131791545
طهماسبی

به یک شاگرد یا
نیروی ماهر یا نیمه ماهر
برای کار چوب و MDF
نیازمندیم
09219044928

به یک نفر منشی
جهت همکاری در قالیشویی
نیازمندیم (ترجیحا محدوده
بلوار عباسپور)
09135055884

به یک حسابدار
مسلط به کامپیوتر با حداقل ۵
سال سابقه کار به صورت تمام
وقت جهت کار در شرکت حمل
و نقل نیازمندیم
 ۰۹۱۳۱۴۵۶۵۷۱رنجبر

به یک نفر
آقا یا خانم جهت کار
در آبمیوه و بستنی
نیازمندیم
۰۹۱۲۹۶۲۶۳۵۳

به یک نفر نیرو اقا
آموزشگاه موسيقي
سالن دار و یک نفر پیک
دلشدگان از يك منشي
موتور جهت کار در فست
خانم مجرد با روابط
باغ پسته 1/5
فود واقع در چهارراه اداره
عمومي و دقت باال و تسلط هکتار با درختان  18ساله
گاز شیفت عصر دعوت به
به كامپيوتر دعوت به
فندقی با دو حبه آب واقع
همکاری می شود
همكاري مي نمايد
در جاده زیدآباد (قاسم
09363280826
٠٩١٣٢٤٧٠٧١٣
آباد علیا) به فروش یا با

از یک نفر آشپز
آقا ماهر باسابقه کار جهت
همکاری در بیرون بر دست
پخت مامان بصورت درصدی
دعوت بعمل می آید.
09138453246

به یک نفر راننده
ب۲جهت کاردرپخش
گاز اکسیژن نیازمندیم
ترجیحازیر۳۰سال
۰۹۱۳۷۶۹۲۵۱۰

از دو نفر نیروی
خانم مجرد با روابط
عمومی باال و ظاهری
آراسته جهت رسپشن
(پذیرش) جهت فعالیت در
یک کافه رستوران دعوت
به همکاری می شود
09129229202

به یک
فروشنده خانم
مجرب با سابقه کاری
جهت کار در پوشاک
فروشی نیازمندیم.
09133476007

به يک نيروي خانم مجرد جهت کار
در شيرني پزي با حقوق مکفي
نياز منديم
09130525741

«آگهی جذب راننده با شرایط استثنایی»
تاکسی جی پی اس سینامهر قصد دارد در راستای
تکمیل کادر خود تعدادی راننده تمام وقت و نیمه
وقت با خودرو جذب نماید .کسانی که تصمیم دارند با
شرایطی متفاوت و با درآمدی عالی مشغول به کار شوند
با شماره  ۰۹۱۳۳۴۵۳۱۰۶تماس حاصل نمایند.
مزایای کارکردن در تاکسی جی پی اس سینامهر؛
از آنجائیکه این موسسه مجهز به سیستمهای نرم
افزاری مانیتورینگ ،تاکسی آنالین GPS ،و ...می باشد
صرفه جویی قابل توجهی در وقت ،هزینه های خودرو،
کاهش استهالک خودرو و در نتیجه افزایش درآمد
می شود .همچنین مبلغ کمیسیون ثابت است و شما
میتوانید با هر کارکردی در ماه ،کمترین مبلغ بابت
کمیسیون را پرداخت کنید

به یک نفر
بازاریاب جهت کار در
دفتر بیمه با کارمزد بسیار
عالی نیازمندیم
۰۹۱۳۸۴۵۶۳۲۳

از یک نفر خانم مسلط به
کامپیوتر ترجیحا مجرد جهت کار در
نمایندگی سایپا با حقوق مکفی دعوت
بعمل می آید.
مراجعه حضوری :بلوار عباسپور،
عباسپور ، 2جنب مخابرات
ساعت مراجعه  9تا  12و  15:30تا 18
09130707344

به یک خانم
از تعدادی خانم
مجرد جهت پرستاری
جهت بسته بندی
درخانه با امکانات رفاهی دعوت به عمل می آید
نیازمندیم
09033865303
کافه سنتی داش آکل
جهت تکمیل پرسنل خود از
یک نفر خانم با روابط عمومی
باال و ظاهری آراسته دعوت به
همکاری می نماید
۰۹۳۶۲۳۶۳۰۰۶

دعوت به همكاري

فروش باغچه تفریحی 25 ،قصب،
بعد از کران،لوله کشی آب قنات ،قیمت
 15م
09131787647

۱۰قصب زمین فاز  ۳فخرآباد دارای
۱۲۰متر پروانه به قیمت ۳۲م به فروش
می رسد
۰۹۱۳۵۸۷۸۷۴۹

قطعه زمینی به مساحت 100
قصب نزدیک به انشعابات آب  ،برق  ،گاز
با  15دقیقه آب قنات در هفته با موقعیت
عالی واقع در روستای اسحاق آباد به
قیمت توافقی به فروش می رسد
(لطفا خریدار واقعی تماس بگیرد)
09137298388

دو قطعه ملک تجاری اول
شهرک صنعتی شماره یک بعد از
طاق ورودی  ،یک سوله به متراژ200
متر ویک دهنه مغازه با طبقه باال
مسکونی  100متر به فروش می رسد
(امال ک آریا)
09131451553

زمینی به مساحت 300
یک قطعه زمین
ساخت
متر با  360متر پروانه
به متراژ ۲۲۵۰متر با ۳۰۰متر
سردار
بلوار
واقع در باسفهرجان ،
سوله واقع در شهرک صنعتی
های
(زمین
سلیمانی قطعه 351
شماره  2به فروش یا با زمین یا
سمت چپ) به فروش می رسد
خانه معاوضه می گردد
 09178701873خواجویی
۰۹۹۱۶۹۴۳۹۸۸

زمینی به متراژ 200
متر واقع در فاز  4محمودآباد
دارای پروانه ساخت و شناژ
کف ( 120متر) به قیمت توافقی
به فروش می رسد
09139459225

ماشین خارجی معاوضه
می گردد
09374872181

زمین واقع در
شهرک برق دو نبش
بفروش می رسد
09140296942
 4هکتار باغ شامل
 5/1هکتار پسته  2 ،هکتار انار
و نیم هکتار گل محمدی و 5
دانگ آب شیرین  10 ،شاخه
لوله در چاه واقع در قطروئیه
بیرون شروع بشنه  ،چاه
ترجمانی به فروش می رسد
09172469302
09193453650

به تعدادی فروشنده خانم جهت کار
در رستوران زعفرون سیرجان جهت شیفت
عصر نیازمندیم.
یک واحد مسکونی به متراژ  ۱۰۰متر واقع
09132472700
در خیابان خواجو کوچه شهید محمودی مجتمع

از یک نفر فروشنده خانم جهت
کار در مانتوفروشی دعوت به همکاری
می شود
09014063364
از یک نفر همکار خانم مجرد دارای تبحر کافی جهت کار
با کامپیوتر و محیط وب و با تجربه در مشتری مداری و ترجیحا» از
اهالی اطراف سه راهی کرمان برای یک شیفت کاری در
دفتر بیمه پاسارگاد واقع در بلوار سید جمال روبروی دادگستری
دعوت به همکاری می شود
(مراجعه حضوری ۱۰صبح الی )۱۲
طراحی و اجرای نمای ساختمان
رومی و  ، ...مجسمه های سنگی به
صورت تضمینی و سریع
09138831289

اجرای رومالین و رنگ
با تخفیف ویژه
 09135028220جعفری

گلستان با فول امکانات اجاره داده میشود
09121581334

چهار دانگ مزرعه ای واقع در منطقه
پوزه خون کیلومتر  60جاده بندرعباس  ،سه
حلقه چاه شامل  1حلقه آب شیرین و دو
حلقه شور به میزان  4دانگ از شش دانگ ،
 35هکتار باغ پسته  75 ،هکتار زمین دارای
سند و مستثنیات  ،ترمینال ضبط پسته  ،انبار
و ساختمان به فروش می رسد
09131453028
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خرید ،فروش ،رهن
و اجاره

امتیاز آژانس دوستی واقع در بلوار
امام رضا نبش خیابان جواداالئمه بفروش
میرسد
09133453946

دنا معمولی نوک مدادی صفر
کیلومتر به فروش می رسد
09034332811 - 09133458020

فروش فوری
فروش حواله رانا  Lxایران خودرو ،
تحویل ۶ماهه مدل ۹۸
۰۹۱۳۲۴۷۵۶۴۵

یک باب مغازه سوپر مارکت با
موقعیت عالی با تمام وسایل به قیمت
توافقی به فروش می رسد
09901457529

ضایعات شما را با باالترین
قیمت خریداریم
09132797383

قالی دستبافت کرمان و محلی
دست دوم شما راخریداریم
09917665969

آهن  ،بطری نوشابه  ،گونی پاره ،
تسمه  ،کارتون  ،نایلون ضایعات شما را
خریداریم
09133477436

یک واحد120متری دوخوابه دارای پرده کمد دیواری
اپن کف دیوارسرامیک پارکینگ امتیازات مستقل درانتهای
بلوارشیخ مفیدخ امام صدر ، 5ده میلیون بایک م کرایه
09134939727

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

پراید مدل  83به قیمت  10/500م
تومان مقطوع به فروش می رسد
09137635231

خرید و فروش امتیاز وام
رسالت
09904014165

فروش امتیاز وام شعبه دکتر
صادقی
09368287931

خرید وفروش امتیاز وام
هر سه شعبه
09135323325

کباب ترکی صوفی به علت مهاجرت
واگذار میگردد  .فروش یا اجاره
09179692733

آتلیه عکس به دلیل مهاجرت زیر
قیمت واگذار می گردد
09223207715 - 09137677173

یک دستگاه پهن کن رو استیل
به قیمت توافقی به فروش می رسد
09138102846

امتیاز وام رسالت به فروش
می رسد
09389562405

فروش سمند  LXمدل  92در حد
صفر به فروش می رسد
42204535 - 09393239494

وانت پیکان
مدل85دوگانه کارخانه
بیمه فول با9سال تخفیف به
قیمت13500م بفروش
می رسد
09137701868

یک عدد یخچال پرده
هوا  3متری و دو عدد فریزر
پرده هوا به طول  3/5متر و
تعدادی قفسه  MDFبه فروش
می رسد
09164752005

فروش مزدا کارا
، 2000مدل ، 96تک کابین،
نقره ای ،کارکرد  10هزار 2،
قسط مانده ،یا معاوضه با
پژو پارس مدل 96
09135439168

فروش امتیاز
وام میلیونی  97هزار
تومان
09137358594

یک مزون لباس
عروس با تمام امکانات
واگذار میگردد.
۰۹۱۳۴۵۶۲۱۲۴

قیمت کارشناسی ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

هایپر مارکت
باسابقه عالی و درآمد
باال بفرش میرسد
09017229870

واگذاری
کافی شاپ درحال
فعالیت واگذار می گردد.
09120784233

یک کافی شاپ در محدوده
چهارراه موحدی با وسایل اجاره
داده می شود
09331413370

وسایل کامل آشپزخانه و فروشگاه غذای بیرون بر به
صورت یکجا شامل  :یخچال فریزر صنعتی  ،یخچال کبابی  ،کانتر
فروش  ،میز و صندلی انتظار و ناهارخوری  ،گرمکن غذا  ،چرخ
گوشت  ،انواع گاز و ظروف و  ...به فروش می رسد
(تخفیف به خریدار واقعی و نقد)
09132902058

بهترین خریدار نقدی خودرو های

یک ملک تجاری مسکونی
شیک و نوساز ،شناژ پیوسته  ،اسکلت فلزی  ،نما سفال  ،سقفها تیرچه
فلزی ،درب و پنجره دوجداره  ،نقشه بروز و مهندسی ساز ،شامل زیر
زمین :
شامل زیر زمین  ( :خوش نقشه  /دو خوابه  /مجهز به سیستم گرمایش
و سرمایشی  ،نورگیری عالی /با امتیازات کامل )
( دو باب مغازه ؛ کف و دیوارها سرامیک ،با نیم طبقه دفتر ،سرویس
بهداشتی
 ،شیشه سکریت  ،امتیازات کامل)،
نقشه بروز و مهندسی ساز ،با واحد مهمان جداگانه
در مرکز شهر زیدآباد بفروش میرسد یا با زمین یا خانه کلنگی یا مغازه
در سیرجان معاوضه میگردد
09133454028

مشاور امالك راستي ،سيرجان شهرك سمنگان بلوار
گلزار غربي  ،مجتمع ركسانا شماره تماس٠٩٩٠١٨٣٧٠٧٣ :
زمين فاز  ٢شهرك فخرآباد  ،درب ساختمان  ،موقعيت عالي  -قيمت  ٣٦م
-٢زمين فاز  ٣فخرآباد باالي  ١٢٠هكتاري با  ١٠٠متر پروانه  -قيمت  ٣٠م
-٣منزل مسكوني  ٥/١٠قصبي شهرك الله ،درب ساختمان  ،دو
خوابه  ،شيك  ٢٠سال ساخت  -قيمت  ٤٢٥م
 -٤منزل مسكوني فخرآباد  ١٠قصب  ١٤٠ ،متر زيربنا  ،درب
ساختمان بسيار شيك -قيمت  ١٤٥م
 -٥آپارتمان  ٩٠متري دو خوابه  ،فول امكانات شيك  ،واقع در
انتهاي وليعصر  ،آپارتمان هاي بانك سپه  -قيمت  ٢١٠م
 -٦آپارتمان فاز يك ملك زاده  ،طبقه  ٩٠ ، ٤متري  ،فول امكانات و
شيك  ،سند آزاد  -قيمت  ٢٤٥م
 -٧زمين  ١٧قصبي  ٣نبش دور ميدان بزرگ سمنگان  ،موقعيت
تجاري مسكوني  -قيمت  ٦٥٥م
 -٨بلوار عباسپور  ،دوكله تجاري مسكوني  ١٢ ،قصب بعد از بلوار
دانشجو ٢طبقه داراي شش سند مجزا -قيمت كارشناسي ٢ميليارد
و  ٦٠٠م  ٢٥ ،درصد زير قيمت كارشناسي
-٩خريدار منزل نيمه ساز در منطقه ويژه اقتصادي تا  ٤٥٠م
 -١٠خريدار زمين شهرك سمنگان ترجيحا درب خياط
 -١١خريدار منزل تا  ٣٠٠م شهرك سمنگان  ،پرسي گاز امام زاده
احمد

امالک شایسته
آدرس :خ اباذر غفاری نبش چهاررراه فراهی
09133457759 - 09162756323 - 42206869
  15خرداد ،دو نبش 17 ،قصب  500متر زیربنا ،موقعیت عالی ،قیمت توافقی با سوناو جکوزی
 بلوار شیخ فضل ا ..نوری ،سر بلوار ،دو نبش 10 ،قصب با دو دهنه مغازه ،قیمت 750م
 ولیعصر ،نبش بلوار  12/5قصب با مجوز  3 ))M1نبش ،قیمت توافقی خ اباذر غفاری ،دو کله  20،قصب ،هر قصب  35م  15خرداد  54قصب ،دو کله ،موقعیت عالی ،قیمت توافقی  15خرداد  27قصب ،درب حیاط ،قصبی  55م  4واحد هر واحد  160متر  3خوابه در  30قصب زمین ،کلید خورده با سالن ورزشی ،پارکینگ و آسانسور ،کال در دو طبقه ،قیمت توافقی بسیار شیک
 خانه باغچه  60قصب ،روبروی امامزاده احمد ،با سند تک برگ با حصار  ،آب  ،برق ،درخت و کف سازی قیمت توافقی
  27قصب خانه ،دو کله ،نزدیک بلوار شیخ فضل ا ...نوری ،جلوی فضا سبز ،قیمت  800م سمنگان خانه دو طبقه  ،تازه ساز قیمت  800م  15خرداد 6 ،قصب ،دو طبقه  ،قیمت  600م اوقافی خ خواجو  10/5قصب ،درب ساختمان ،عرض  12متر ،قیمت  650م بلوار خبرنگار ،سمت ولیعصر ،خانه تازه ساخت 3 ،خوابه 10 ،قصب ،قیمت  550مبسیار شیک
  14قصب زمین با حصار ،دو نبش ،با  3طبقه پروانه انتهای ولیعصر ،قیمت  460م بلوار شیخ مفید و بلوار دکتر صادقی با استخر  ،سونا و جکوزی بسیار شیک هرکدام  2/5میلیارد یا معاوضه با ملک
 تعداد زیادی زمین و خانه مسکونی و خانه باغچه  ،ویال  ،زمین کشاورزی  ،زمیندر گمرک و باغ پسته در محل های مختلف موجود است

سبک و سنگین فرسوده در سیرجان

خریدار انواع خودروهای تصادفی
09130919525- 09137319040
باالترین خریدار ماشین
های فرسوده نقدا در محل
(در سیرجان و حومه)  ،لوازم
پیکان به فروش می رسد
09136366059

یک واحد
مسکونی 100متری ،واقع در
چهارراه برق ،خ رازی ،با
امکانات  ،کف پارکت ،پرده ،
کاغذ دیواری و  ...رهن کامل
و یا رهن واجاره داده میشود
09196295347
42281386

5

خرید و فروش آهن
آالت دست دوم
خرید انواع آهن آالت و فلزات
درب منزل  ،شرکت و مغازه
09133791079
09133791225
برادران خدانوردی

یک باب مغازه
واقع در مهیاشهر جنب
بازارچه یکتا دو نبش به
فروش می رسد
۰۹۱۳۲۷۸۱۱۹۰
خرید و فروش
آهن آالت دست دوم
خرید ضایعات در محل
09132781601
09131787522
فرش کرمانی شمارا
با باالترین قیمت خریداریم
خرید وتعویض انواع فرش
کرمانی  ،دست بافت ودست
دوم با فرش ماشینی

09131787795
 09131453522فرش کبیر یزد

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

مفقودی

کارت ماشین لندکروز
 GF2به نام محمدرضا عظیم
زاده به شماره موتور  770821و
شماره شاسی  398081مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد

قابل توجه همشهریان عزیز
مغازه مشاور امالک پیوند از خیابان
ولیعصر نبش خیابان ابومسلم به انتهای
ولیعصر  100 ،متر بعد از چهارراه ابوذر
غفاری (چهارراه فراهی) انتقال یافت
 09133472018ملک زادگان
هرس و پتار درختان نقاشی ساختمان به نما

ساخت داربست انگور و
هرس نخل با اره برقی و تمیز
کردن حیاط باغچه با وانت

 09135403698قاسمی

تعمیر و نصب بخاری

تعمیر لوازم خانگی  ،صوتی
و تصویری در منزل
09385392715
محمودآبادی

اجرای انواع رنگ های
ایرانی و خارجی
اجرای انواع پتینه کاری و ...

نقد و اقساط
 09136214208زند

داربست فلزی
افالک
09138455581
عباسی
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آموزشگاه کامپیوتر خانه رایان

برگزاری دورهای تخصصی کامپیوتر ،

ICDL

فتوشاپ و ...
ویژه تمامی اقشار جامعه

ثبت نام آغاز شد

خ نصیری جنوبی  ،نرسیده به چهارراه موحدی سمت راست  ،نبش
نصیری  9طبقه باالی (مرکز سخت افزار هاشمی) 09137060655

کاهگـل آمـاده

اجرای کار شیب بندی و خاک رس شیرین و کاه نرم
بیش از  15سال سابقه و قیمت مناسب با ماشین درب منزل
 09130943169 - 09131793169فیروزآبادی

@negarestanniaz

