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داربست فلزی
عدالت
- 09178317645
09193453650

سی
نیازمندیهای رجان
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صفحه

ضمیمه رایگان شماره  1157هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

داربست فلزی
افالک

دو دهنه ملک تجاری نوساز 48متری و
20متری واقع در بلوار صفارزاده روبروی تعاونی
مسکن گل گهر نزدیک دادسرا جدید
اجاره داده میشود
09138454692

09138455581
عباسی

فروش  ،نصب  ،سرویس
و لوله کشی توکار انواع
کولر گازی اسپلیت
09164458335

رستوران و بیرون بر فامیلی از یک
کمک آشپز (مرد) مسلط به تخته کاری و
کباب پیچی به صورت دوشیفت با حقوق و
مزایای عالی دعوت به همکاری میشود.
09103271806
حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

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

شعبه دیگری ندارد

انتهای بلوار فاطمیه ،جنب شرکت لنگربار
09139473880-42252330
سلطانی

شرکت فالت معدن پاسارگاد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از نیروهایی با شرایط
ذیل دعوت به همکاری می نماید.
نیروی حسابدار آقا دارای مدرک حسابداری مسلط به نرم افزار سپیدار و حداقل یکسال
سابقه کار با درآمد حداقل 2میلیون تومان و ساعت کاری 7/5تا3/5با بیمه تامین
اجتماعی
نیروی آشپز با درآمد 1/5میلیون تومان و ساعت کاری7/5تا3/5
راننده دارای مدارک کامل و دارای خودرو(اتوبوس یا مینی بوس یا ون) با ساعت
کاری7/5تا3/5
جهت اطالع بیشتر لطفا با شماره موبایل 09903548477تماس بگیرید.
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اجرای رومالین و رنگ با تخفیف ویژه
 09135028220جعفری

نقاشی ساختمان مدرن
 %30تخفیف

 09162504398صادقی
 09139453080شهدادی

فروش بلوک کارخانه ای تمام اتوماتیک
باباالترین کیفیت و ابعاد استاندارد
بدون حتی یک عدد پرتی
اجرای دیوار بلوکی و استخر تحت
نظارت مهندس
عمران
۰۹۱۳۳۴۷۲۰۹۰
صالحی

فروش جدول و سنگ فرش
خیابانی با باالترین کیفیت
آماده همکاری با شهرداری ها
دهیاریها و پیمانکاران عزیز
توانایی تولید با رویه رنگی

09133472090
صالحی

جهت ایجاد کسب و کار با ثبت نام در
رشته های زیر وارد بازار کار شوید

شهریه اقساطی

آموزشگاه صنایع غذایی کدبانو
با ارائه دیپلم با کد بین المللی در رشته های
زیر هنرجو می پذیرد

ویژه خواهران و برادران

.آشپز درجه ، 1درجه ، 2غذای ملل ،فست فود ،پیش غذاهای
ایتالیایی،غذاهایفینگرفود
 .شیرینی درجه ، 1درجه 2از مقدماتی تا پیشرفته
 .آموزش انواع کیک ها از پایه تا پیشرفته همراه با تزئینات
 .آموزش دسر بین المللی و سنتی
 .دوره نان های حجیم و نیمه حجیم
 .آموزش دوره های کافی شاپ
 .سفره آرایی و میوه آرایی
 .گذراندن دوره های مدیریت خانواده جهت اخذ دیپلم کاردانش

آدرس :خ شریعتی کوچه شریعتی  12آموزشگاه کدبانو
09139458751 - 42233550

@negarestanniaz
قابل توجه خریداران ملک تجاری مسکونی وغیره در بندرعباس

مشـاور امالک بهـزاد

درخدمت همشهریان سیرجانی
صداقت و راستی پیشه ماست
بندرعباس ،بلوار پاسداران ،چهار راه بیمارستان ،جنب مبلمان پاسارگاد
تلفن دفتر  07633453302همراه ۰۹۱۷۳۶۹۵۱۸۹

جشنواره فروش ویژه استریو معین

فلش مموری با گارانتی مادام العمر قیمت باور نکردنی
فلش  8گیگ 39000 :تومان
فلش  16گیگ 49000 :تومان فلش  32گیگ 59000 :تومان
آدرس :خیابان امام ،پاساژ طال ،طبقه همکف ،سمت چپ
 09133454879حسین زیدآبادی

@negarestanniaz
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به یک نیرو جهت کار در ذغال
فروشی.صبح وعصر جمعا  9ساعت
نیازمندیم.
٠٩١٤٠٩٤٥٢١١

از یک فروشنده خانم مسلط به کامپیوتر با
روابط عمومی باال جهت همکاری در استریو معین
به صورت تمام وقت با حقوق توافقی دعوت میشود.
09133454879

به دو نیرو شیفت صبح و عصر برای
همیاری دررستوران واقع در خیابان
وحید نیازمندیم
09193454209

به چند نیرو برای فروش
خانه و زمین نیازمندیم
09133799525

به یک نفر خانم جهت
بازاریابی مواد غذایی نیازمندیم.
09301612820

به تعدادی نیروی کناف کار و
 pvcکار نیازمندیم.
09361557561

به چند نفر مهندس عمران وآب
فاضالب با سابقه بیمه مرتبط نیازمندیم.
09136373006

به یک خانم جهت پرستاری
از سالمند نیازمندیم
09133459457

یک نیروی نوجوان جهت
کاردرکبابی به صورت نیمه وقت
نیازمندیم
09131791856

تعدادی پیک موتوری جهت
کاردر فست فود نیازمندیم
09133471998

به یک نفر خانم جهت کار در
فالفلی شیفت صبح نیازمندیم
09017825568

از یک نفر نیرو
خانم یا اقا (ترجیا مجرد)
جهت کار در خشکشویی
دعوت به عمل می اید
09389530247

به یک
حسابدار آشنا به زبان
انگلیسینیازمندیم.
09333279616

ازتعدادی استادکار
و شاگرد نقاش ساختمان
بصورت دائم و روزمزد دعوت
بعمل می آید
(آریا رنگ )۰۹۱۳۳۴۷۷۹۵۱

به دو نفر شاگرد
خانم جهت کار در فست فود با
سرویس برگشت نیازمندیم.
09179010047
09178640047

به یک خانم مجرد
برای کار در شرکت اسدی با
حقوق ماهیانه 1300میلیون تومان
و ساعت کاری  7صبح تا  5عصر
بدون سرویس دعوت به همکاری
می شود.
09133477436

به تعدادی
نیرو خانم جهت کاردر
آشپزخانه در شهرک
صنعتی نیازمندیم
۰۹۱۳۵۹۷۲۱۱۶

به ۲نفر ویزیتور
تمام وقت (خانم یا اقا)با فن
بیان خوب برای پخش در
مواد غذایی نیازمندیم
۰۹۱۹۰۹۲۱۶۲۴
۰۹۲۱۴۸۰۹۸۲۳
به یک نیرو ترجیحا
آقا با تحصیالت مرتبط،
جهت همکاری در فروشگاه
خدمات کشاورزی نیازمندیم.
09374977080

به یک نیرو
جهت کار در کافی
شاپ نیازمندیم.
09374817517

استخدام

از چند نفر بازاریاب خانم با پورسانت
عالی جهت پخش مواد غذایی و شوینده
دعوت به عمل می آید.
09307650299

کافه گالری باروک
برای تکمیل نیروی انسانی
خود به  ۶نفر نیازمند است.
برای اطالعات بیشتر با شماره
 ۰۹۱۳۲۴۵۶۳۹۹تماس
بگیرید.

به دو نفر نيرو
جهت كار در الستيك
فروشي با بيمه
نیازمندیم
٠٩۱۳۹۴۷۱۴۹۸

آدرس :خ غفاری  ،روبروی مسجد موسی بن جعفر
با مدیریت متقین 09131454060

به یک تعمیرکار
ماهر در نرم افزار و سخت
افزار موبایل با شراکت عالی
نیازمندیم  -محیاشهر،
فروشگاه دی تو دی
09133457904

به تعدادي استاد كار
برق و كارگر ساده نيازمنديم.
ثبت نام :خیابان شريعتي
مجتمع ميالد طبقه ٤
واحد ٣٠
٤٢٢٣٠٥٧٨

به سه نفر نيروي
ساده (آقا يا خانم ) جهت
كار در آشپزخانه فست فود
نيازمنديم .
ساعات كار  ١٥:٣٠ :الي ٢٣:٣٠
09363006463

به چند نفر سالن
دار جهت همکاری در
سفره خانه دیگ طال
نیازمندیم
۰۹۱۰۳۷۵۸۲۲۶

به یک
حسابدار آشنا به نرم
افزار صبا نیازمندیم
09309776210

آژانس آزادی به
تعدادی راننده باماشین
بصورت تمام وقت
نیازمند است
09137700600

به چند نان
دربیار آقا جهت کار
در نانوایی با حقوق باال
نیازمندیم
09139422629

از دو نفر نیرو جهت
کار در فست فود شیفت
عصر ( 4الی  11/5شب)
دعوت به همکاری میشود.
09131783958

به یک استادکار
با تجربه و کارکرده به
جلوبندی و میزان فرمان
نیازمندیم.
 09139452813هاشمی

به یک استادکار
تعویض روغن با حقوق
عالی نیازمندیم .ساعت
تماس  8تا  11شب
09361791666

شرکت گازرسانی ساالربنیان

لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار

*استخدام بازاریاب*
شرکت پخش پپسی(مواد غذایی و بهداشتی)
مراجعه حضوری ساعت  ۸تا۱۳
انتهای خیابان صائب تلفن۴۲۲۷۲۲۳۳

رستورانی در خیابان خواجو به ۲
نفر پیک موتوری و  ۲نفر کارگر ساده خانم
نیازمند میباشد.
۰۹۱۳۱۴۵۷۲۶۸

آرایشگاه گلبرگ از یک نفر شینیون
کار و دو نفر ناخن کار حرفه ای دعوت به
همکاری می نماید؛لطفا مبتدی تماس نگیرد.
09399674383

رستوران ژینو جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به
تعدادی مهماندار با شرایط کاری ذیل نیازمند است.
ساعت کاری  17الی  12شب ,
حقوق پایه ماهیانه یک میلیون تومان
لطفا جهت همکاری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید .
۰۹۹۱۰۹۰۸۱۱۰

به یک سند تک برگ مسکونی
جهت دریافت تسهیالت بانکی نیازمندیم.
(با مژدگانی  20میلیون تومان)
09038390767

به یک پرستار برای نگهداری از سالمند با
ساعت کاری 8صبح تا  8شب و حقوق ماهیانه یک
میلیون تومان دعوت به همکاری می شود.
تماس از ساعت 4تا 8عصر
42204345-09399667228

از یک خانم مجرد با روابط عموی باال
واشنا به کامپیوتر برای شیفت عصر و از یک
راننده داری خودرو(وانت یا سواری) بصورت
پور سانت با ضمانت معتبر دعوت بعمل میاید
مراجعه حضوری
آدرس :بین بلوار پیروزی وسید احمد
خمینی(بوستان سعدی)خ وحدت شرقی

به یک صافکار مجرب
جهت همکاری با نمایندگی تویوتا و رنو
نیازمندیم
۴۲۳۳۸۶۱۳

مجموعه غذایی تورینو
برای تکمیل پرسنل عید نوروز
از افراد زیر دعوت به همکاری
میکند
 )۱یک نفر سالن دار رستوران
 )۲یک نفر منقل دار اقا
 )۳یک نفر کمک اشپز
 )۴یک نفر نیرو وسط گردون و تحویل دار
 )۵یک نفر سال دار فست فود
 )۶یک نفر تحویل دار فست فود
 )۷یک نفر فردار فست فود
 )۸دو نفر پیک موتوری تمام وقت و نیمه وقت
حقوق مزایا عالی و از نیرو های با سابقه کاری و
جوان استقبال دوچندان میشود

09224286762

رستوران و بیرون بر فامیلی
از چند نیروی خانم به صورت یک
شیفت با حقوق و مزایای عالی دعوت
به همکاری می نماید.
09103271806

به یک نفر خانم مجرد با مهارت کامل به
کامپیوتر و دارای روابط عمومی باال جهت منشی در
دفتر فنی مهندسی نیازمندیم.
ساعت تماس ۹صبح الی  ۱۲و ۱۶الی ۱۹
09015720099

به د و نفر کارگر ساده یک آقا و یک خانم
به صورت نیمه وقت جهت کار در رستوران
نیازمندیم
۴۲۲۰۳۸۳۴ -۰۹۱۳۳۴۷۴۸۸۹
ساعت تماس ۶عصر تا  ۱۱شب
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استخدام

به یک منشی خانم جهت کار
دردفتر فروش سیستم های مداربسته
نیازمندیم.
۰۹۱۳۲۴۷۵۶۴۵

به یک مربی با مدرک
مرتبط با کودک ( روانشناسی،
علوم تربیتی و  )...جهت کار در مهد
کودک ُدرنیکا ،انتهای خ ولی عصر،
خ خزر ،در شیفت عصر نیازمندیم
09131796503

به يك منشي
خانم جهت كار در دفتر
ورق فروشي نيازمنديم
٠٩٣٦١٤٤٩٧١١

به تعدادی
نیروی آشنا به
کامپیوترنیازمندیم
42207032

کار در مبلمان نیازمندیم
09360024366

از یک شاگرد
ساده یا نیمه ماهر ترجیحا
با موتور جهت کار در فست
فود دعوت به عمل می آید
۰۹۳۷۷۴۶۸۰۰۹

به یک ضامن کارمند
با نامه حسابداری نیازمندیم.
با قراردادن یک قطعه زمین به
عنوان ضمانت و یک فقره چک
و با مژدگانی عالی
09135846062

به یک
راننده ماهر پایه
2برای کار با
جرثقیل خاور
نیازمندیم.
09131780017

به یک شاگرد
با ظاهری آراسته و
روابط عمومی باال با
ضامن معتبر جهت
کار در فروشگاه
نیازمندیم
09027496484

كافه صدف
محدوده سردار جنگل
از ٢نفر خانم و٢نفر
آقا جوان با مزايا عالى
دعوت به همكارى
مي نمايد
09133479224

از یک نفر ضامن
کارمند با نامه حسابداری
جهت دریافت تسهیالت
بانکینیازمندیم.
(مژدگانی  2میلیون
تومان)
09038390761

@negarestanniaz
به تعدادي نيرو
خانم جهت كار در
آشپز خانه نيازمنديم
٠٩٠٣١٢٩٣١٤١

به تعدادی کارگر
ساده و راننده تراکتور
جهت کار در مجتمع شهید
عتیقینیازمندیم
۰۹۹۰۹۴۶۲۶۸۹

به دونفر همکار
به دونفرنیروی
خانم در پوشاگ فروشی
خانم واقا شیفت صبح
زنانه دوشیفت در پاساژ
ویک صندوقدار جهت
کاردررستوراننیازمندیم مهر دعوت به عمل می آید
به یک نفر
۰۹۱۳۳۷۹۸۱۸۸
شاگرد مرد و خانم جهت
۰۹۳۰۲۷۳۹۱۶۴

به تعدادی خودروی ون وسواری پژو ۴۰۵
دوگانه سوز  CNGاز مدل 1395به باال جهت ایاب وذهاب
پرسنل یکی از شرکتهای وابسته گل گهر نیازمندیم.
جهت نام نویسی از شنبه تاپنج شنبه از ساعت 9
صبح الی  12وعصر از ساعت  15:30الی  18:30به آدرس
مکی آباد بلوار حمزه سیدالشهدا روبروی بریدگی دوم
خدمات فنی مهدی مراجعه فرمایید
۰۹۱۳۱۷۸۲۴۶۱

یک واحد سوئیت 40
متری بدون اتاق با حیاط بزرگ و
مستقل و امتیازهای آب ،برق و گاز
واقع در اول آباده روبروی خیابان
شهدا بصورت رهن کامل واگذار
می گردد.
09223011326

به دو نفر نیروی
خانم جهت کار در نان
فانتزینیازمندیم
09148398462

از یک خانم آشنا با
کار تایپ جهت کار در دفتر
پاره وقت عصرها  3/5تا 7/5
دعوت به همکاری میشود.
فقط سیرجان
09306497426

زمین ،باغ و خانه باغ
 130قصب زمین در حجت
آباد -یک کیلومتر بعد از کوره های
گچی دارای دیوار دور واتاق و حوض
سی هزار لیتری آب و یک ساختمان
نیمه ساز و آب و برق و سیاه درخت
بفروش میرسد (لطفا خریدار واقعی
تماس بگیرد)
09366303880

فروش  200قصب
باغ پسته ثمری با یک و نیم
ساعت آب شیرین در  24روز ،با
بهترین موقعیت مکانی برآسفالت
محمدیه زیدآباد به قیمت توافقی
09136362769

فروش باغ پسته٢٠
ساله  ٢٨٠قصب با سند ،با
يك حبه آب ،كيلومتر  ٥جاده
شيراز جنب جاده راه آهن،
قيمت ١٠٠م
٠٩١٣١٧٩١٤٧١

یک قطعه زمین جهت
ساخت خانه باغ در روستای فخر
آباد واقع در آبادی ،ضمنا آب و برق
در کنار زمین موجود می باشد.
(هر قصب700هزار تومان)
09385468335
09136206090

125قصب زمین با 5دقیقه آب100،متر فاصله
تا جاده اصلی ،حصار کشی شده واقع در روستای ده
قاضی (هر قصب 3میلیون تومان)
به یک نفر اصالح
به فروش میرسد.
کار خانم با سابقه کاری جهت
 09146452962موسوی
کار در آرایشگاه زنانه به
صورت تمام وقت نیازمندیم
۰۹۲۱۱۴۵۳۷۴۷

به ٢نفر نيروي مرد
به یک حسابدار
كارگاه
جوان جهت كار در
خانم و يك آقا جهت کاردر
شيريني پاك واقع در بلوار قااني
امور ادارى درفروشگاه
نيازمنديم
نیازمندیم
براي اطالعات بيشتر تماس با
۰۹۹۰۹۴۶۲۶۸۹
شماره ٤٢٣٠٥٢١٦

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

فروش یک قطعه زمین به
مساحت 320متر مربع جنب
بادگیرهای سنتی چپقی قدیمی
جهت استفاده بوم گردی و غیره
09133454543
مفقودی
گواهینامه به نام حسین غضنفرپور
مفقود گردیده و از یابنده تقاضا میشود با
شماره  09137312006تماس بگیرد.

کارت هوشمند
کمپرسی ده چرخ مدل90به رنگ
نارنجی-روغنی به شماره موتور
 33592410115012و شماره پالک
891ع 17ایران 65به نام سعید
جهانشاهی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

به چند فروشنده خانم مجرب
جهت فروشندگی در پوشاک زنانه
نیازمندیم.
09308114432

گواهینامه ،کارت ملی ،عابربانک رسالت و ملی
به نام ژاله حیدری جامع بزرگی و عابربانک ملت به نام
شمشاد حیدری جامع بزرگی مفقود گردیده و از یابنده
تقاضا میشود با شماره  09133473481تماس گرفته و
مژدگانی دریافت نماید.

به تعدادی حسابدار خانم  ,رشته حسابداری
دارای سابقه کار و بدون سابقه کار جهت همکاری
در کارخانه تولیدی  ,واقع در سیرجان نیازمندیم.
09225239553

کارت ماشین پراید مدل 87به شماره
پالک 461د 82ایران 65و بیمه نامه شخص ثالث
به نام روح اهلل حسین زاده ایزدآبادی فرزند اکبر
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

@negarestanniaz
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بوتیک مردانه جنب پاساژ کندو با
موقعیت عالی واگذار میگردد.
(به علت مهاجرت)
09132789556

فروش امتیاز وام  10میلیونی
شعبه بلوار دکترصادقی
09907720204

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

ضایعات شما را با باالترین
قیمت خریداریم
09132797383

خریدار امتیاز آژانس صفر
یا بدون زنگخور
09100469906

یک باب مغازه موادغذایی خانگی
واگذار می گردد.خیابان ولیعصرچهارراه
خواجو
09905698645

فروش سیم کارت دائمی صفر
 09131787328قیمت توافقی
09131797056

خرید و فروش امتیاز وام بانک
رسالت
09904014165

یک دستگاه خمیر گیر نو 120
کیلویی البرز رفسنجان بفروش میرسد
09133458662

خودرو  mvmمدل ، x22مدل 96
 ،اسپرت ،اکسلنت بصورت شرایطی
بفروش میرسد.
09021454111

خرید وفروش امتیاز وام
رسالت
09133799525

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

خرید وفروش امتیاز وام
هر سه شعبه
09135323325

واگذاری فروشگاه لوازم التحریر،
کتاب و بازی های فکری با  15سال
سابقه و موقعیت عالی
09901044668

یک دکه با موقعیت و درآمد
عالی اجاره داده می شود.
09339414818

فروش پارس  Tu5صفر
09223124282

مغازه ای واقع در
طبقه همکف پاساژ کوثر به
مساحت 23متر به صورت
رهن کامل یا رهن کرایه داده
میشود.
09300774732

یک باب مغازه
واقع در بازار قدیم
بفروش میرسد.
09131781798

وسایل یک مغازه
شلوار فروشی زنانه واقع
در چهاراه اشگذری به
فروش میرسد
۰۹۱۳۰۴۶۳۰۰۷

کافه ،قهوه
خانه بفروش یا کرایه
داده میشود.
09393166820

کلیه وسایل یک
مزون عروس شامل انواع لباس
عقد؛ لباس عروس تاج استفاده
نشده و تشریفات کامل زیر
قیمت خرید به فروش میرسد

پراید 111سفید مدل
 97کارکرد  10000کفپوش،
روکش ،سیستم بفروش
میرسد.
09371452006
09906739822

یک باب مغازه
واقع در خ امام پاساژ علی
ابن ابیطالب طبقه دوم
معاوضه یا بفروش میرسد
۰۹۳۶۰۷۲۳۱۵۵
۰۹۱۹۰۳۰۵۸۱۴

فروش منزل
همکف دو نبش خ  100 ،متر
ساخته  ،واقع در یحیی آباد
پشت پمپ بنزین
09136362016

تراکتور هولدر
 A40با کلیه وسایل به
فروش می رسد.
09351452771

واحد کارگاهی واقع
در شهرک تعمیرکاران دارای
اب ،برق سه فاز  ۱۶۰متر و
سند تک برگ به فروش و یا
اجاره داده می شود.
۰۹۱۳۱۷۹٨۳۴۱

خرید ،فروش ،رهن و اجاره

قیمت کارشناسی ساختمان
مهندس نادری نیا

مغازه ساندویچی
با کلیه تجهیزات در مکانی
پر تردد واگذار می شود.
آدرس :ابتدای خیابان شیخ
مفید روبروی درمانگاه
بهبود (علت واگذاری
مهاجرت می باشد) .
09388824822

به یک کارواش
اجاره ای با تمامی وسایل
نیازمندیم.
09136363965
42208670

يك باب مغازه و١٢قصب
منزل مسكوني تجاري وصل به
مغازه موقعيت بسيار عالي براي
مبل وفرش فروشي واقع در خيابان
ابن سينا روبروي فروشگاه لوازم
خانگي تهامي به فروش ميرسد
09131457409

فروش پارس سال
مدل  93/12بدون رنگ با
یکسال بیمه کامل گارکرد
130/000
09132787622

آژانس
باموقعیت عالی
بفروش می رسد
09137700600

یک واحدتجاری
مسکونی واقع دربلوار
دکترصادقی جنب بانک به
قیمت کارشناسی بفروش
میرسد.
۰۹۹۱۶۹۰۳۳۴۲

خانه  ٣٢قصبي
در خيابان بروجردي ،سر
دونبش کوچه و خيابان ،به
قيمت کارشناسي به فروش
می رسد
٠٩٠١٣٠۴۵٣٧٠

فروش خانه مسکونی،
زمین315متر ،بلوار اصلی مکی
آباد ،بعد از کالنتری ،امتیازات
کامل ،سند تک برگ  120متر پروانه
20درصد زیر قیمت کارشناسی
09133458464
09133474857

مغازه پوشاک زنانه
واقع در بلوار دکتر صادقی با
۱۲سال سابقه با کلیه اجناس
ودکوراسیون واگذار میگردد.
ملک استیجاریست.
۰۹۱۳۰۶۴۸۲۹۵

منزل مسکونی 12
قصب ،بدون سند ،بلوار مکی
آباد زیر قیمت کارشناسی به
فروش می رسد.
09140134610
09028479313

تیبا هاچ بک سفید
مدل  94فروشی یک گلگیر
رنگ بیمه یک سال کامل
09371451370
09906739822

یک باب مغازه
واقع در داخل بازار
رهن و اجاره داده
میشود
09133454596

آشپزخانه
مشغول بكار با تمامى
تجهيزات اجاره داده
ميشود.
09138454213

امتیاز کارواش
با مکان و موقعیت عالی
به فروش می رسد
09379390604

فرش کرمانی شمارا
با باالترین قیمت خریداریم
خرید وتعویض انواع فرش
کرمانی  ،دست بافت ودست
دوم با فرش ماشینی

خرید و فروش
آهن آالت دست دوم
خرید ضایعات در محل
09132781601
09131787522

دو باب مغازه
تانکر حمل آب
 75متری واقع در بلوار گالوانیزه (ورق سفید)
شهید عباسپور -شهرک
آماده همکاری با کلیه
تعمیرکاران دارای آب
وبرق 3فاز هرکدام رهن و ارگان های دولتی-
معدنی -خصوصی
اجاره داده می شود.
09135819865
09133770723

توجه توجه
يک باب مغازه كله پزي با كليه امكانات آشپزي
و وسایل با موقعیت عالی به فروش ميرسد
(ملك استيجاري)
٠٩١٣١٤٥٢٢٥٧

قالی دستبافت کرمانی و
محلی دست دوم شما را خریداریم.
09917665969

09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

09131787795
 09131453522فرش کبیر یزد

باالترین خریدار ماشین
های فرسوده نقدا در محل
(در سیرجان و حومه)  ،لوازم
پیکان به فروش می رسد
09136366059

پیکان سواری مدل  83بسیار تمیز
انژکتور با یک سال بیمه فول تخفیف کامل
جهت مصرف کننده بفروش میرسد
09136366059
خرید و فروش آهن آالت دست دوم
خرید انواع ضایعات با باالترین قیمت
درب منازل  ،شرکت ها و ادارات
برادران خدائی
09131452643- 09132783052
09192305036

کلیه وسایل نجاری به
فروش می رسد
09139454733

09193504358

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

بهترین خریدار نقدی خودرو های

سبک و سنگین فرسوده در سیرجان

خریدار انواع خودروهای تصادفی
09137319040

جوشکاری ،کاربیت
کاری سیار با
نازلترین قیمت
09905828259

جوشکاری آبگرمکن در منزل
در اسرع وقت
۰۹۱۳۰۴۵۰۲۱۴
طراحی و اجرای نمای ساختمان
رومی و  ، ...مجسمه های سنگی به
صورت تضمینی و سریع
09138831289

تعمیر انواع آبگرمکن
کلیه کارهای
و بخاری در منزل
خدماتی منزل
 09385392715پذیرفته می شود.
09392160896
محمودآبادی
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مهد کودک و پیش دبستانی ُدرنیکا

با کادری مجرب و بهترین امکانات رفاهی و آموزشی
پذیرای کودک دلبنتان از سن  1تا
 6سال ،در دو شیفت صبح و عصر
انتهای خ ولی عصر ،خ خزر
42201757 - 09131796503

رنگ آمیزی ساختمان
در رنگهای مختلف رنگ
پالستیک ،روغنی ،مولتی آموزش دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی به خانم های عالقمند به
این هنر سنتی سفارشات سرویس عروس و جزئیات پذیرفته می شود
کالر با بهترین کیفیت کار
آدرس  :بلوار سید جمال ک بنیاد مسکن  ،مدیریت
09136208937

پته دوزی به روش سنتی کرمان

سرکارخانم ایرانمنش 42309840 - 09136629737

