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داربست فلزی سیرجان جنوب
 09133472290عباسی

داربست فلزی افالک
 09138455581عباسی

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
 09136473880سلطانی

شعبه دیگری ندارد

داربست فلزی عدالت
09193453650 - 09178317645

8
صفحه
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@negarestanniaz
شستن قالی و فرش نقاشیساختمان
و انواع پتینه های
در منزل انجام
جدید با تخفیف ویژه
می شود.
09371945638 09162742680

قالیشــوئی باران

شستشوی تخصصی و تضمینی با تحویل یک روزه
انواع قالی (ماشینی ودستبافت)

ا تخفیف
ب
ویژه

آموزشگاه صنایع غذایی کدبانو

ویژه خواهران و برادران هنرجو می پذیرد

آموزش دوره های :
 .آشپزی سنتی روز  .فست فود
 .پیش غذاهای ایتالیایی
 .دورهای شیرینی پزی ،کیک پزی
 .کافی شاپ  .آموزش نان های حجیم و
نیمه حجیم .آموزش شیرینی ویژه عید

از مبتدی تا پیشرفته در مدل های
مختلف متفاوت تر از سالهای قبل

با ارائه دیپلم با کد بین المللی
از فنی و حرفه ای کشور

آدرس خ شریعتی کوچه شریعتی  ۱۲سمت چپ قبل از فلکه شهرداری
۴۲۲۳۳۵۵۰-۰۹۱۳۹۴۵۸۷۵۱

فقط کافیست
یکبار امتحان
کنید

مجهز به دستگاه پیشرفته
مجهز به خشک کن لوله ای (اتوماتیک)
آدرس :بلوار عباسپور روبروى خيابان بسيج
 09133791095بحرینی 09138452630 -صالحی

@negarestanniaz
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اجرای راه پله گرد بتنی
(پیچ وحلزونی )

با کادر مجرب در کمترین زمان ممکن

09133790346

اجرای نسل جدید
پوشش محافظ سازه های فلزی
در مقابل زنگ
زدگی،بدون نیاز
به زیر سازی و
سند پالست با
مقاومت و ضربه
گیری باال

09360784791-09139567970
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به یک نفر شاگرد و آشپز ماهر
جهت کار در سفره خانه نیازمندیم.
09132799352

به تعدادی فروشنده خانم با حقوق عالی
جهت کار در روسری گالبتون در بلوار سردار
جنگل نیازمندیم(.مراجعه فقط حضوری)
42236016

دونفراقا برای کار در قهوه
خانه نیازمندیم
09131795200

به یک خانم جهت کار در
کافی نت نیازمندیم
42266871 -09138260701

به دونفرخانم مسلط به
کامپیوترجهتکاردردفترنیازمندیم
٠٩١٣٧٦٨٨٩٦٢

سیستم صوتی حرفه ای اتومبیل به
فروش میرسد قیمت توافقی
۰۹۰۳۷۹۰۶۵۷۹

به تعدادی راننده جهت کار در
آژانس به صورت تمام وقت و نیمه وقت
نیازمندیم
09139307480

از یک نفر فروشنده خانم دعوت به
همکاری میشود 1(.م  .هوش افزا)
09133907710

به نیروی کار جوان
جهت فروشندگی نيازمنديم
09120235765

به دونفرنیرومردبرای کار درانبار
نيازمنديم
٠٩١٣٧٦٨٨٩٦٢

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

به یک شاگرد برای کار
در آپاراتی و آشنا به کار آپاراتی با
حقوق ثابت ماهیانه 600هزارتومان
و اضافه کار تا 750هزار تومان
نیازمندیم(.از ساعت 8صبح تا13ظهر
وعصرها 15تا20شب)
09388839783

به دو نفر نیروی
کار خانم برای کار در
فست فود نیازمندیم.
09362523533

به دو نفر شاگرد
برای کار در کارواش
نیازمندیم.
09384421571
09131783451

به یک حسابدار خانم
مجرد برای کار در شرکت اسدی با
حقوق ماهیانه  1/400میلیون تومان
و ساعت کاری  7صبح تا  5عصر
بدون سرویس دعوت به همکاری
می شود.
09133477436

به یک همکار
خانم با روابط عمومی
باالنیازمندیم.ترجیحا
لیسانس
42303715

به یک
ضامن کارمند با نامه
حسابداری(برای وام ازدواج)
نیازمندیم.با مژدگانی
09198850791
09217512095

به یک نفر خانم
فروشنده جهت کار در
بوتیک بانوان نیازمندیم.
خ نصیری شمالی  -بوتیک
ماه خانم
09192898580

لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار
آدرس :خ غفاری  ،روبروی مسجد موسی بن جعفر
با مدیریت متقین 09131454060

به تعدادی نیروی
کار جهت همکاری در
فست فود بلوار سید
جمال نیازمندیم.
09132472608

به دو نفر نیروی
خانم جوان برای کار در
آشپزخانه و یک نفر منقل
دارآقا نیازمندیم.
09133796038

به دونفر خانم جهت
کار در آشپزخانه رستوران
بیرون بر نیازمندیم آدرس بلوار
سیدجمال حدفاصل سه راهی
کرمان و چهارراه ال جی
 09131454946فرهادی

به چند نفر فروشنده
خانم و نيرو كار اقا جهت كار در
تجهيزات و ارايشگاه گل سرخ
نيازمنديم
مراجعه حضوري
٠٩١٣١٧٨٢٦٠٥

از تعدادی خانم
به یک پیک
موتوری و یک نیروی ساده و آقا جهت کار در مرکز
خدماتی مرد جهت کار در خدمات فنی لوازم خانگی
دعوت به همکاری می شود
تهیه غذا نیازمندیم
42234627-8
09909453454

به دو نفر خانم
جوان جهت کار در کافی شاپ
نیازمندیم
ساعت کار از ساعت  3عصر
الی 11شب
09133796300

به چند نیروی
خدماتی و سالن دار پیک
متوری جهت همکاری در
رستوران سنتی دیگ طال
نیاز مندیم
۰۹۱۰۳۷۵۸۲۲۶

به یک سند
ملکی در حدود 200
میلیون جهت ضمانت با
مژدگانی عالی نیازمندیم
در قبال سند ضامن معتبر
ارائه می گردد.
09130501577

به يك نفر
اقا يا خانوم جهت
كار در يك فستفود
به صورت پاره وقت
نيازمنديم
09131797359

به یک نفر ضامن
کارمند با نامه حسابداری
جهت دریافت تسهیالت
بانکینیازمندیم.
با مژدگانی عالی
09137316209
09139423432

استخدام

شرکت گازرسانی ساالربنیان

كافه صدف
محدوده سردار جنگل
از چند نفر خانم جوان
شيفت عصر جهت كار
آشپزخانه وخدماتى و
سالن دار جهت همكارى با
حقوق مزايا عالى دعوت به
همكارىمينمايد
09133479224

به يك نفر
از دو نفر
جوشکار وارد جهت آقا براى منقل دارى
و چند نفر خانم
آرک و اپن دعوت به
جوان جهت كار در
همکاری می شود.
رستوران نيازمنديم
09136374760
09133474826
پژمان

از یک نیروی متخصص اپیالسیون جهت
کار در سالن آرایشی دعوت به همکاری می شود.
خیابان تختی جنوبی کوچه شماره2
09132470417

پخش فرآورده های خلیج فارس
به تعدادی بازاریاب ( ویزیتور) آقا با روابط عمومی
باال و سابقه کار نیازمند است
ساعت تماس  7 :صبح الی  12و  14/30الی 18/30
09909460742

از یک کارگر جهت کار در بلوک زنی واقع
در شهرک صنعتی شماره یک به صورت تمام
وقت با حقوق ماهیانه یک و نیم میلیون تومان
دعوت به همکاری می شود.
09137693630

از یک نفر منشی خانم جهت کار
دفتری و یک کارگر ساده برای کار در گروه
ساختمانی دعوت به همکاری می شود.
09139473136

کلیه وسایل و امکانات غذای آماده به
فروش یا اجاره داده می شود
( ملک استیجاری)
09131791559

به دو نفر نیروی خانم ،نیمه وقت ،مجرد و مجرب پایبند
به اصول اخالقی برای همکاری در کافه جهت سرو قهوه اسپرسو
نیازمندیم ،درضمن نیاز به سابقه قبلی نیست
خ  ۱۷شهریور ،خ پوریا ولی ،بعد از میوه فروشها شهرداری کافه
 Salvadorنمایندگی قهوه سان سالوادور ایتالیا در استان کرمان
09132784232ارجمند

شرکت سولیکو کاله دفتر فروش
سیرجان از یک نفر نیروی خانم با
شرایط ذیل بصورت پاره وقت دعوت به
همکاری می نماید.
آشنایی وتسلط کامل به کامپیوترروابط عمومی باالمراجعه حضوری
خیابان شریعتی ،مجتمع زیتون،طبقه
چهارم ،واحد هشت
09130978502 -09131978502
42230857

فست فود تورینو جهت
تکمیل پرسنل از افراد زیر
دعوت به همکاری میکند
دو نفر کمک اشپز
یک نفر منقل دار
یک نفر نیرو تحویل دار رستوران
یک نفر نیرو تحویل دار فست فود
یک نفر فر دار فست فود
یک نفر ساندویچ زن
یک نفر سالن دار
یک نفر نیرو خدماتی
09224286762

به چند نفر نیرو جهت کار در
بستنی فروشی نیازمندیم
09382990177-09131456134

مجموعه تورینو از یک نفر صندوقدار
خانم جهت کار در شیفت شب دعوت به
همکاری می نماید
09224286762

@negarestanniaz

استخدام

به یک اصالح کار مجرب جهت
کار در آرایشگاه زنانه نیازمندیم
۰۹۱۳۷۱۳۴۵۴۴

به یک فروشنده با
روابط عمومی باال و آشنا به
کامپیوتر برای کار در سوپر
مارکت نیازمندیم.
09136197496

به یک نیروی
خانم برای فیلمبرداری
مجالس نیازمندیم.
09366221088

به یک منشی
خانم ساده و آشنا به
فتوشاپ برای کار در
آتلیه نیازمندیم.
09366221088

به یک فروشنده
خانم برای کار در مغازه درب
فروشی نیازمندیم.
بلوار قاآنی نرسیده به
شهرداری منطقه یک
09132795456

به يك نفر خانم مجرد
آشنا به كامپيوتر جهت كار در
كافي نت واقع در چهارراه دانشگاه
آزادقديم نيازمنديم.
(ترجيحا محدوده چهارراه دانشگاه)
٠٩١٣٥٢٣٦١٨٧

به یک استاد
کار ماهر شیرینی پزی
خانم جهت کار در کارگاه
شیرینی پزی نیازمندیم.
09131787960

به  2نفر
جوشکار ماهر به مدت
 2الی 3ماه نیازمندیم
09137319141

به يك منشى
خانم ترجيحا مجرد با فن
بيان باال جهت همكارى در
دفتر كابينت واقع در خيابان
تختى جنوبى نيازمنديم
09133453196

به تعدادی سالن دار آقا یا خانم
جهت کار در رستوران زعفرون سیرجان
نیازمندیم
۰۹۱۹۰۳۳۰۱۴۷
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به یک نیروی کار
آقا با شرایط سنی  17الی 25
سال جهت کار در کفش فروشی
نیازمندیم .مراجعه حضوری
کیف و کفش زرین چهارراه
اشکذری روبروی نشریه نگارستان
42258672

به یک نیروی
خانم جهت کار در
چلوکبابی نیازمندیم.
09132795327

به دو نفر آقای جوان
جهت کار در فست فود پیتزا
سنگی نیازمندیم.
ساعت کار 2 :بعد ظهر تا 12
شب  -حقوق ماهیانه  :توافقی
09140412723

به تعدادی
کارگر مرد جهت کار در
آشپزخانه تاالر واقع در
منطقه ویژه نیازمندیم.
۰۹۳۷۱۴۵۳۹۴۰

کافه گالری باروک برای
تکمیل نیروی انسانی خود به ۶
نفر نیرو کار ساده نیازمند است.
برای اطالعات بیشتر با
شماره  ۰۹۱۳۲۴۵۶۳۹۹یا
 ۰۹۳۷۰۹۲۵۲۵۹تماس بگیرید.

به دونیروى
ساده خانم جهت كار در
كبابسراىكدبانو نیازمندیم
09135016030
09136370820

به تعدادی فروشنده
خانم ترجیحا مجرد برای
همکاری در مانتو فروشی با
حقوق  ، ۷۵۰محدوده نصیری
و سید جمال نیازمندیم
۰۹۳۹۳۲۹۵۴۵۲

به تعدادی مدرس
زبان آقا وخانم جهت تدریس
در آموزشگاه زبان آرمان(مکی
آباد) نیازمندیم.
42270692
09031293156

از یک نیروی اقا(مجرد)
دارای گواهینامه پایه  ، ۳با ضمانت
معتبر جهت همکاری در شرکت
تیپاکس دعوت به کار میشود خیابان
فرمانداری روبروی شهربازی شرکت
تیپاکس -مراجعه حضوری
۰۹۱۰۳۴۵۳۷۰۷

غذای ایرانی شمس
العماره خیابان خواجو به
یک نفر کارگر ساده خانم و
۲نفر پیک موتوری نیازمند
می باشد.
۰۹۱۳۱۴۵۷۲۶۸

از به چند نفر
نيرو آقا و خانم جهت كار
در فست فود دعوت به
همكاری مي شود:
آشپزخانه
سالن دار  -پيك موتوري
ساعت كاري ١٧تا٢٣:٣٠
آدرس چهارراه اداره گاز
09363280826

به تعدادي
سالندار (خانم وآقا)
جهت همكاري
در تاالر پذيرايي
نيازمنديم.
٤٢٢٣١٦٠٥

به تعدادی طراح
حرفه ای جهت کار در مجتمع
چاپ المهدی نیازمندیم(مراجعه
حضوری به همراه نمونه کار)
خیابان ولی عصر  ،ابتدای خیابان
فردوسی ۴۲۲۰۹۹۹۹

به راننده پایه
یک با مدارک کامل و
سابقه کاربا  fhکمپرس
نیازمندیم.
۰۹۳۵۱۳۰۸۹۸۷

به یک آشپز
متعهد و ماهر با ساعت
کاری مناسب و حقوق کافی
جهت کار در رستوران
نیازمندیم.
09371091672

نصب دزدگیر ،روکش
،کفپوش ،تعمیردزدگیر ،قفل
مرکزی ،شیشه باالبر به یک
شاگرد باحقوق ماهیانه ۶۰۰هزار
تومان نیازمندیم
09138453493

به یک نفر خانم جهت کار
در منزل نیازمندیم
09137676131

از تعدادی خانم فروشنده جهت همکاری در
فروشگاه زارا واقع در بلوار سردار جنگل با حقوق عالی
دعوت بعمل می آید
ساعت تماس از  ۹الی  ۱۴و ۱۶الی ۲۲
۰۹۱۳۲۴۵۱۴۱۷

به تعدادی ویزیتور با رزومه
مربوط به مواد غذایی برای فروش
محصوالت باراکا در سیرجان و حومه
نیازمندیم
09364638926
09128610916

به تعدادی خودروی پیکاب وسواری پژو ۴۰۵
دوگانه سوز سی ان جی از مدل ۱۳۹۰به باال جهت
ایاب وذهاب پرسنل کارگاه شرکت اسمیران واقع در
کیلومتر  ۲۵جاده شیراز نیازمندیم.
آدرس مکی اباد بلوار حمزه سیدالشهدا روبروی
بریدگی دوم خدمات فنی مهدی مراجعه فرمایید
۰۹۱۳۱۷۸۲۴۶۱

به چند فروشنده خانم
جهت کار در مانتو تک تاز
بصورت تمام وقت و پاره وقت
دعوت به همکاری می نماید.
چهارراه سپاه خیابان سعدی
09363846902

به چند نیروی جوان مرد برای کار در
فست فود با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم
ساعت کار  15/30تا ۲۴
۰۹۱۲۸۵۷۹۳۵۳

به یک مسئول خرید مرد همراه با ماشین
جهت کار در رستوران زعفرون سیرجان نیازمندیم.
مراجعه حضوری
آدرس :پاساژ مهر .طبقه زیر زمین جنب پله برقی
ساعت مراجعه  ۱۰تا  ۱۲ظهر

به تعدادی نیروی حسابداری خانم
با سابقه کار و بدون سابقه کاربا مدرک
حسابداری نیازمنديم
09225239553

به تعدادی فروشنده خانم جهت کار
در رستوران زعفرون سیرجان به صورت
یک شیفت و دوشیفت نیازمندیم
09369908366

به یک فروشنده خانم با تجربه با ظاهری آراسته
و فن بیان باال به صورت تمام وقت جهت کار در مانتو ژرکا
نیازمندیم ساعت کاری  9الی  12:30عصر  16الی 21
آدرس بلوار دکتر صادقی جنب مبل کار آموز
09139912650

به یک
سرآشپز ماهر جهت
کار در رستوران
با حقوق مناسب
نیازمندیم
09128885092

به تعدادی مربی و کمک
مربی برای کار در پیش دبستانی
نیازمندیم
شرایط پذیرش
- ۱گروه سنی :متولدین  ۶۵تا ۷۲
 ۲مدرک تحصیلی  :،فوق دیپلم ولیسانس
 ۳دارای حداقل  ۲سال سابقه کاربا کودک
ساعات تماس  ١٠الى  ١٢صبح
 ٥الى  ٧عصر
شماره تماس ٠٩١٦٢٧٢١٢٠٦
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به یک
حسابدار و یک
فروشنده نیازمندیم
۴۲۲۰۷۰۳۲

به همکار آقا
جهت فروشندگی در
نمایشگاه مبلمان با حقوق
و مزایا مکفی نیازمندیم
۴۲۲۳۵۷۲۰

کارخانه تولید انواع
کیک و نان به دو بازاریاب
حرفه ای با پایه حقوق ۲
میلیون  +پورسانت نیازمند
است
۰۹۳۸۶۳۷۲۲۵۷

به دو نفر نیروی
آقا با مدرک فوق دیپلم
به باال جهت کار در عالی
موبایل نیازمندیم
09123455609

به دو صندوقدار خانم
جوان (ماهر) جهت کار در فست
فود و کافی شاپ پیتزا سنگی
نیازمندیم .
ساعت کار 5:تا  - 12حقوق :
توافقی
09140412723

به پنج نفر نیروی آقا
جهت کار منقل داری و تخته
کاری نیازمندیم با حقوق خوب و
بیمه و به دونفر نیرو خانم جهت
کار در اشپزخانه نیازمندیم با
حقوق مناسب و بیمه
09372289169

به يك نفر
همكار خانم جهت كار
در فروشگاه نيازمنديم
٠٩١٣٢٧٨٩٧١٧

به یک نفر
شاگرد نیمه وقت شیفت
صبح جهت کار در پیتزا
فروشی نیازمندیم
09179556065

به دونفر
فروشنده خانم با
روابط عمومی باال
با ظاهری آراسته
در پوشاک زنانه
نیازمندیم
۰۹۱۳۹۴۷۷۳۲۲
به دو نفر نیروی
ساده برای کار در غذای
آماده با حقوق عالی
نیازمندیم
خواهشمند است فقط زیر 30
سال مراجعه نماید
مراجعه حضوری ،نبش فلکه
ابوریحان -غذای آماده
گنبدان

@negarestanniaz
خرید ،فروش

منزل کوی امام ویالئی در به
حیاط 25سال ساخت رهن کامل
09131454484

مزدا کارا دوکابین سفید مدل
1394در حد صفر سالم وبدون رنگ
09131454484

فروش یک دستگاه خودرو پی کاپ
ریچ صفر مدل 97به رنگ سفید قیمت
147میلیون تومان
09383914195

امتیاز وام بانک رسالت شعبه
نصیری شما را هر میلیون  ۷۰هزارتومان
خریداریم
۰۹۹۰۴۰۱۴۱۶۵

امتیاز وام بانک رسالت شعبه امام
بلوار صادقی شما را هر میلیون  ۶۰هزار
تومان خریداریم
۰۹۳۰۴۸۸۶۲۸۲

 125مترزیر زمین با درب ماشین
رو چهارراه آهکی جهت انبار یا سکونت
اجاره داده می شود.
09131454484

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

یک دست لوازم کامل تراشکاری و
سوپاپ تراشی به فروش میرسد.
قیمت توافقی
۰۹۱۳۳۷۹۴۸۳۰

فروش تمام وسایل ساندویچی
ملک استیجاری خیابان احمد کافی
۰۹۱۶۲۴۵۵۱۶۰

خریدار وانت پیکان مدلهای
آخر ترجیحا سنددست اول
09132451348

ضایعات شما را با باالترین
قیمت خریداریم
09132797383

یک باب مغازه داخل بازار
رهن و اجاره داده میشود
09133454596

خرید وفروش امتیاز وام
هر سه شعبه
09135323325

فروش سمند مدل91سفید
دوگانه سوز
09132451348

خریدار سیم کارت
345هستیم.
09136205385

ضایعات آهن
خرید ضایعات آهن و
آلومینیوم و غیره با باال
ترین قیمت درب منزل و
شرکت
09139425106

تمامي وسايل
فست فود بصورت
يكجا بفروش ميرسد
زيرقيمت خريد!
09116928517

سیم کارت با
پیش شماره 145شما
را با باالترین قیمت
خریداریم.
09130500766

فست فود
پیتزاپیزا باموقعیت عالی
وسابقه طوالنی به علت
مهاجرت واگذارمیگردد
09913821065

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا
فروش وانت مزدا تک
کابین کارا ، 2000مدل  ، 96نقره
ای ،بیمه شخص ثالث و بدنه،
بسیار تمیز با کارکرد واقعی 12
هزار ،با یک قسط  ،12/15کفپوش
روکش با الستیک خارجی
09135439168

فروش پژو مدل
97کارکرد 13هزار کیلومتر
واقعی یا معامله با مزدا تک
کابین 97-96رنگ نوک
مدادی
09131794835

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

یک باب مغازه
دودهنه به علت تغییر شغل با
موقعیت عالی واقع در خیابان
ولیعصر با تمام وسایل به
فروش میرسد.ملک استیجاری
09139453425

به دونفرخانم
یا آقاجهت کار در
فستفودنیازمندیم
0۹۱۳۱۷۸۳۹۵۸
ساعت تماس ۱۰صبح
سوپر مارکت با کلیه اجناس و متعلقات
به قیمت توافقی با موقعیت عالی با سابقه باال به
به بعد
کنافمیلیمتر
برای تکمیل کادر
اجرایی خود به تعدادی
نیروی نیمه ماهر برای
کار کناف نیازمندیم
09139422949
ایرانمنش

به چند نفر کارگر برای کار
در کارواش کریمی واقع در بلوار
مالک اشتر دعوت به همکاری
می شود.
09139473498
به تعدادی نیروی نظافتچی خانم و
آقا و نیروی پرستاری و نگهداری از کودک
و سالمند جهت کار در شرکت خدمات
نظافتی نیازمندیم ) ساعت تماس از صبح
8:00الی13:00وعصر 16:00الی21:00
09179634189

علت تغییر شغل به فروش می رسد.
ملک استیجاری
09130867631

آهن دست دوم و ضایعاتی شما را
با باالترین قیمت خریداریم.
09131791171
09132451764
باالترین خریدار ماشین
های فرسوده نقدا در محل
(در سیرجان و حومه)  ،لوازم
پیکان به فروش می رسد
09136366059

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

خرید انواع ضایعات آهن ،بوش برنجی،
آلومینیوم ،رادیاتور از شرکت ها و معادن کلی و
جزیی پرداخت نقدی در محل شما
09139428617
09137648617توسلی

مشاور امالک راستی
سیرجان شهرک سمنگان بلوار گلزار غربی
09901837073

توجه توجه
فروش فوری مزون وتشریفات
پاریس با چند سال سابقه ی کار
لطفا از کانال تلگرام
 @mezonparissirjanبازدید
فرمایید و قیمت پیشنهادی
خود را از تاریخ شنبه  13بهمن
تا پنج شنبه  18بهمن به آیدی یا
به شماره  09136363161ارسال
فرمایید.

زمین 15/5قصبی شهرک سمنگان در به ساختمان دارای پروانه و شفته
و امتیاز آب 395م
زمین  17قصبی لب خیابان الدن جنوبی سه نبش دارای سند تک برگ 670م
زمین 17قصبی لب خیابان اصلی خرم آباد تجاری مسکونی دو نبش 480م
زمین 10قصبی اوقافی لب بلوار ابن سینا بعد از پمپ گاز در به حیاط رو به
فضای سبز  250م
آپارتمان  150متری سه خواب دو کله واقع در بلوار چمران امکانات کامل
متری 3م
زمین تجاری دور میدان صدف یک قصبی دو کله سند تک برگ  40م
زمین 8قصبی دو نبش لب خیابان اصلی خرم آباد تجاری مسکونی
قولنامه عادی250م
زمین اراضی دادگستری خرم آباد دو کله دارای سند تک برگ  9/5قصب 190م
زمین تجاری 2/5قصبی شهرک سمنگان پشت مسجد دو کله فضای سبز
دارای سند تک برگ 75م
آپارتمان 125متری سه خواب در حال ساخت مجتمع شخصی ساز واقع
در شهرک سمنگان پرداخت شرایطی تحویل 98/2متری2/100
زمین تجاری دور میدان صدف  2قصب کنار هم 80م
مغازه تجاری واقع در بازار راسته میوه فروشان 42متر دارای برق  3فاز و
امتیاز آب 1/5م یا معاوضه

@negarestanniaz
مغازه پوشاک بچگانه واقع در پاساژ
مهر با شرایط عالی واگذار می گردد.
09131787038

دکه ای واقع در بازار نو
اجاره داده می شود.
09131798428

چایخانه سنتی واقع در خیابان 17
شهریور جنب بازار با تمام وسایل با موقعیت
عالی به قیمت توافقی بفروش می رسد.
09136219005

فروش دوکابین مدل  92با کار
در معدن گل گهر ماهیانه  3/600م یا
معاوضه با سمند یا پارس صفر
09360918600

خرید وفروش امتیاز وام
رسالت
09133799525

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

يك فروشگاه
هايپرماركت لوكس به
دليل مهاجرت واگذار
ميگردد.
ملك استيجاري
قيمت پايه
 ٣٥٠ميليون تومان
٠٩١٣٩٤٧٨٧٤٥

امتیاز آژانس گهر سیر با تعداد
زنگ خور باال و موقعیت عالی به فروش
میرسد
09139387480

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

09131787795
 09131453522فرش کبیر یزد

خرید انواع خودروهای فرسوده سبک
وسنگین به باالترین قیمت
باضمانت فک پالک
مسئول حقیقت پور۰۹۱۷۶۲۰۷۸۰۵

سوپر مارکت واقع در خیابان
ابن سینا نبش چهارراه مساجد جنب
نانوایی با8سال سابقه کاری با کلیه
اجناس بفروش می رسد.
به علت تغییر شغل
09901452995
خرید و فروش آهن آالت ضایعاتی و دست
دوم :خرید از درب منازل و شرکتها و ادارات با
باالترین قیمت ،خرید
ماشین آالت سنگین
با متعلقات ،خرید
ماشین آالت راه سازی
09133470534
09138635282

رومالین ،بلکا و نقاشی
ساختمان(قیمتمناسب
با 15سال سابقه)
09139477334

جوشکاری و برش
آهن سیار با
نازلترین قیمت
09905828259

یک دستگاه
وانت مزدا B2000
مدل  91سفید رنگ
و کم کارکرد به
فروش می رسد.
09223011326

220قصب زمین واقع
در روستای کران برای مسکونی و
خانه باغ بصورت یکجا یا تفکیک
شده زیر قیمت کارشناسی به
فروش می رسد.
09133785087

خریدار منزل
کلنگی یا زمین در
محدوده کوی امام ،
خ شریعتی ،خ خواجو
هستیم
09132479221
 700قصب باغ
پسته ثمری همراه با دو حبه
09133791812

خرید و فروش آهن آالت دست دوم
خرید انواع ضایعات با باالترین قیمت
درب منازل  ،شرکت ها و ادارات
برادران خدائی
09131452643- 09132783052
09192305036
همکف 2کله  12قصب سند تک برگ ،پروانه،
درب حیاط ،انتهای خ ابوریحان بر خیابان اصلی 650م
همکف  140متر زیربنا  9/5قصب درب حال ،سند تک
برگ ،ابوریحان ،فرعی ابوفاضل 230م
واحدی  120متری2 ،خواب ،امکانات فول ،مجتمع جهان
نجف شهر 125م
زمین  14قصب درب ساختمان  60متر آهن ریزی ،امتیاز
آب ،پروانه  150متر و برگ واگذاری بنیاد مسکن +فخرآباد
فاز70 2م
همکف  14قصب گنبدی قابل سکونت ،غفاری کوچه
روبروی مسجد موسی ابن جعفر 320م
 09138452994امالک صالحی

زمین ،باغ
و خانه باغ

ملکی بر خیابان  15خرداد50قصب
زیر قیمت کارشناسی بفروش می رسد.
09131799730

12حبه آب و
 2/5اینچ آب شیرین با
حدودا  4هکتار پسته
فندقی واحمدآقایی سند
دار90کیلومتری سیرجان جاده
شیرازی روستای بنه کالغی
حبه ای با باغ 30میلیون تومان
به فروش می رسد.
09133472519

یک قطعه زمین
شهرک صنعتی فاز یک
خیابان هفتم به متراژ
570متر قیمت توافقی
09366071450

تخلیـه
فاضـالب
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گچ کاری ساختمان
گچ بری  ،نورمخفی
شاه عباسی ،دور
چراغ  ،تابلو و خورده
کاری

09149027257 ۰۹۱۳۷۶۹۵۵۸۲

آب از موتور پمپ قبرستان
فخرآباد بفروش می رسد
09135826171
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زمین شهرک
صدف  ۲۴قصب بر بلوار
 ۳۵متری دونبش سند
تکبرگ بفروش می رسد
۰۹۱۳۲۷۹۴۳۰۳
یک قطعه زمین به
متراژ ۲,۲۵۰متر با۳۰۰متر سوله
واقع در شهرک صنعتی ۲به
فروش میرسد.یا با زمین یا خانه
معامله میشود.
۰۹۹۱۶۹۴۳۹۸۸

6قصب زمین بنیاد
فروش یک قطعه
خیابان
مسکن واقع در
زمین175،متر ،پزشکان
شهید عزت آبادی به فروش دو ،اسکلت بتونی تا مرحله
می رسد.
سفت کاری
09901892312
09133474350

فروش  8قصب زمین بلوار چمران
(نیروی دریایی)همراه با 580متر پروانه و
امتیاز آب و برق به فروش می رسد.
09130692921

یک فرصت استثنایی جهت
خرید موتور کشاورزی
32حبه موتور کشاورزی باپروانه
12لیتردرثانیه و200قصب زمین به ازای
هر حبه ،با برگه واگذاری به قیمت هر
حبه  15میلیون تومان به صورت یکجا
ویا حبه ای به فروش میرسد ،درضمن
کلیه هزینه های انتقال سندوبرق موتور
به عهده خریدار میباشد
09034882797

مفقودی

یک عدد دستبند
طال گم شده از یابنده تقاضا
میشود با این شماره تماس
گرفته و مژدگانی دریافت کند.
09135856202

گواهینامه و کارت سوخت  2عدد وکارت
ملی بنام حسین نژاد حیدری به شماره ملی
3060298440مفقود گردیده و از یابنده تقاضا می شود
با شماره های  09136204387و  09130698063تماس
گرفته و مژدگانی دریافت نماید.
سند خودرو 405مدل  85به رنگ نقره
ای به شماره پالک ایران31 65د 158بنام محمد
کریمی مفقود گردیده و از یابنده تقاضا می شود با
شماره  09368885644تماس گرفته و مژدگانی
دریافت نماید.

نقاشی ساختمان پذیرفته می شود
30درصد تخفیف 09019137573
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شنبه  13بهمن 1397
شماره  1161روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

پته دوزی به روش سنتی کرمان

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

فروش انواع خمیرگیر

درسایزهای  5و  8و 15و 30و 40و120

نو ودسته دوم
09131794758

ثبـت نـام شــروع شــد
 .............................................................................. Big Funدوره ترمیک ویژه کودکان (  5تا  9سال )
 .............................................................. Big Englishدوره ترمیک ویژه نوجوانان (  10تا  14سال ) ........................................................................................... Teen 2 Teenدوره ترمیک ویژه جوانان ...................................................................... American English Fileدوره ترمیک ویژه بزرگسال ............................... Complete IELTSدوره آیلتس ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت ( 30جلسه)( .......................................... TOEFL (iBTدوره تاقل ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت ( 30جلسه ) MSRT-MSHL-EPT-TOLIMO -دوره های آمادگی آزمونهای ویژه متقاضیان دکترای داخلی ( 8جلسه)

شروع ترم  27بهمن

آدرس :خ دهخدای شمالی -خ عالمه مجلسی -تلفن42206946 :
sabainstitute

