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داربست فلزی
افالک
09138455581
عباسی

داربست فلزی
عدالت
09178317645
09193453650

داربست فلزی سیرجان جنوب
 09133472290عباسی

شرکت گهرسمنگان ایرانیان به
تعدادی راننده پایه یکم و سرویس کار و
تعمیرکار زیرمایلر نیازمندیم.
با حقوق و مزایا عالی
09137125100
09916902325
فروش انواع دوچرخه و موتورسیکلت بصورت
اقساط با شرایط ویژه
خریدار نقدی موتورسیکلت های کارکرده
مجری طرح تعویض موتورسیکلت
های کارکرده با صفرکیلومتر
مهیاشهر جنب بانک ملی
فروشگاه موتورسیکلت
مرکزی سیرجان (صالحی)

پته دوزی و پته فروشی

دوخت اصیل کرمانی و همچنین رنگ آمیزی به خانم های
عالقمند به این هنر سنتی سفارشات سرویس عروس و
با مجوز رسمی وبیمه معتبر
جزئیات پذیرفته می شود
با کادری مجرب  ,با نازلترین قیمت

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

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

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

شعبه دیگری ندارد

انتهای بلوار فاطمیه ،جنب شرکت لنگربار
09139473880-42252330
 09136473880سلطانی

ارائه خدمات تخصصی مو  -پوست و زیبایی شامل

 انواع رنگ و الیت(آمبره -بالیاژ-سامبره  -بالیاژروسی -بیبی الیت -الیت های حرارتی بدون دکلره-پاک کردن رنگ مشکی و شرابی)
 الین درمان مو(نانو کراتینه -کراتین کالژن -ریباندینگ -نانو ریباندینگ -پلکس کالژن -فست تراپی -آرگان تراپی)

 الین پاکسازی پوست(پاکسازی سطحی و عمقی  -انجام میکرودرم آبریژن-آبرسانی پوست و ماساژ های جوانسازی پوست)
 بهترین میکاپ و شینیون های تخصصی و فوق تخصصی ویژه ی همراهی و عروس های نامزدی و عقد

Vizhen_beautysalon
%10تخفیف خدمات رنگ
و الیت  ،لیفت و کاشت مژه
ویژه عید نوروز

 کاشت ،اکستنشن،لیفت،لمینت مژه وابرو

 اپیالسیون کل بدن در محیط و شرایط کامال بهداشتی

 اصالح ابرو :اصالح خیس  -اصالح با وکس(نقره -عسل -آلوئه ورا و)..فرم دهی و قرینه سازی ابرو ،فرم دهی ابروهای ترمیمی

خیابان شهید شفیعی نبش کوچه سوم جنب تعاونی16
با تعیین وقت قبلی 09118243235 -09227631209
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قالیشــوئی باران

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

@negarestanniaz

تدریس خصوصی حسابداری
ویژه متقاضیان کار

شامل:حسابداری مالی-حسابداری خرید و
فروش -حسابداری حقوق و دستمزد
آدرس:چهارراه اشکذری-کوچه
دارو خانه رازی -ابتدای کوچه
سمت چپ

موسسه خدمات حسابداری
امین ارقام کویر

ا تخفیف
ب
ویژه

09134451375
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

ساعات مراجعه9صبح الی 13

@negarestanniaz

استخدام

به مبلغ 5میلیون تومان
امتیاز وام رسالت شعبه مهیا شهر
نیازمندیم.
09362908833

به یک حسابدار خانم
نیازمندیم.
09133477436

به یک نفر نیرویی مرد (نوجوان)
جهت کار در هایپر مارکت نیازمندیم.
09136524158

از یک نفرچانه گیر باتجربه دعوت به
عمل می آید
(شروع کار از فروردین )98
09132796074

به یک شاگرد
جهت کار در آرک و
اپن پژمان واقع در بلوار
عباسپورنیازمندیم.
09138450072

به چند نفر
کارگر در کارواش
نیازمندیم با مزایای
عالی
09193626204

به یک نیروی
خانم جهت کار در آشپزخانه
رستوران نیازمندیم
۰۹۱۳۰۹۵۹۰۰۳
آدرس :میدان بالل رستوران
آقای خاص

از یک نفر خانم مسلط
به کامپیوتر و با روابط عمومی باال
بصورت تمام وقت جهت کار در
دفتر ایرانسل دعوت به عمل می
اید مشخصات خود را به شماره زیر
پیامک بزنید
۰۹۳۷۸۰۱۵۰۸۸

به یک نفر صندوقدار
خانم با روابط عمومی عالی جهت
کار در فست فود نیازمندیم.
حقوق ماهیانه  900هزار تومان
ساعت کار  17الی 23:30
09393199340

به یک نفر گریل
کار یا منقل کار ماهر اقا با
سابقه کار مرتبط با حقوق و
مزایای عالی نیازمندیم
09011459988

استخدام دو نفر نیروی آقای لیسانس
مجرب(مکانیک و برق) جهت امور دفتر فنی در یکی از
شرکت های فعال در مجموعه گلگهر
متقاضیان رزومه کاری خود را از طریق واتساپ به
شماره  ۰۹۱۲۰۱۸۳۶۲۵ارسال نمایند.

به یک نفرنیروی خانم شیفت
صبح رستوران نیازمندیم
۰۹۳۰۲۷۳۹۱۶۴

یک فروشنده
خانم مجرد با ظاهری آراسته
نیازمندیم(.مراجعهحضوری)
گیوه ساالر -پاساژ کوثر
ساعت تماس9تا4-12تا9شب
09130905408

به يك نيرو آقا جهت
كار در سالن داري فست فود
دعوت به همكاري مي نمايم
آدرس :چهارراه اداره گاز
از  ١٧تا ٢٣:٣٠
٠٩٣٦٣٢٨٠٨٢٦

به تعدادي
سالن دار جوان جهت
كار در كافه رستوران
نيازمنديم
09133789832

لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار

به يك خانواده
جهت كار در باشكاه
سواركاري با حقوق و يك
سري مزايا نیازمندیم
09132456779

به تعدادی
راننده برای کار در
آژانس بانوان خاتون
نیازمندیم
۰۹۱۳۵۱۷۳۵۶۴

به تعداد  ۱۰دستگاه کامیون ده چرخ و یک
دستگاه بیل میکانیکی جهت کار در معدن  ۳گل
گهر نیازمندیم ( به صورت هفتگی تسویه حساب )
09193453212 - 09192471757

از یک نیروی
خانم ترجیحا ماهر در تهیه
و فروشندگی ترشیجات
جهت کار در مغازه عرقیات
و ترشیجات شیراز دعوت به
عمل می آید .چهارراه گل
محمدی جنب بانک سپه
۰۹۳۶۲۱۷۲۷۱۸

به یک نفر
خانم ترجیحا
مجرد جهت
مراقبت از نوزاد
نیازمندیم
۰۹۳۰۶۴۵۲۷۹۵

به یک منقل دار و یک صندقدار
خانم نیازمندیم خیابان وحید
09193454209
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شرکت گازرسانی ساالربنیان

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

از یک خانم با مدرک لیسانس -ترجیحا
لیسانس کامپیوتر برای امور دفتری دعوت به
همکاری می شود.
حقوق ماهیانه700هزار تومان
09125795314

آموزشگاه زبان انگلیسی دیالوگ

در نظر دارداز بین واجدین شرایط تعدادی مدرس بسیار مسلط به
مکالمه زبان انگلیسی را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی
دعوت به همکاری نماید.
لذا مدارک مرتبط و رزومه خود را از طریق واتس آپ به
شماره09133455832ارسال فرمایید.

شرکت معدنی جهت تکمیل پرسنل خود نیازمند30نفر
راننده پایه یکم با شرایط ذیل در سال 98می باشد.
-1حقوق ثابت18میلیون ریال -2کارانه  5میلیون ریال
-3بیمه -4عیدی و سنوات در پایان سال
-5ساعت کاری 4شیفت 8ساعته
نجف آبادی پور09131456690

مجموعه رستوران و کافی شاپ ژینو جهت
تکمیل کادر پرسنلی خود نیازمند افراد ذیل
می باشد.
صندوق دار  ،مهماندار خانم و آقا ،کارگر آشپزخانه
خانم و آقا،فست فود کار  ،پیک موتوری
لطفا جهت اطالعات بیشتر با شماره ۰۹۹۱۰۹۰۸۱۱۰
تماس حاصل فرمایید
ساعت تماس  ۸صبح الی  ۲۰شب
یک شرکت پخش برای تکمیل کادر فروش به
دنبال جذب تعدادی ویزیتور باتجربه برای سیرجان و
حومه می باشد ( حقوق ثابت اداره ی کار و پورسانت و
مزایای عالی)
09128610916 - 09364638926

به تعدادی نیروی استادکار
ماهر و مسلط به حرفه ی
تراشکاری جهت کار در کارگاه
تراشکاری و آهنگری تکنیکی و
تخصصی دستگاه های سنگین
(دامپتراک،بولدوزر،بیل مکانیکی،
لودر،جرثقیل و )...نیازمندیم.
با شرایط ذیل:نیروی تراشکار
با شرایط سنی 17-28سال
وتعدادی نیروی ساده زیر 18سال
عالقمند جهت آموزش و شاگرد در
تراشکاری -جک سازی-جوشکاری
و برشکاری و ...نیازمندیم.
09900607002- 09139563351
مهندس افضلی
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استخدام
به چند نفر نیرو ماهر جهت
کار در کارواش نیازمندیم
۰۹۱۳۱۷۸۱۰۳۲

@negarestanniaz

یک نیروی خانم
به یک نفر آقا
جهت کار در فست فود جهت کار در فست فود
اورانوس نیمه وقت یا تمام
نیازمندیم.
وقت نیازمندیم
(شیفت عصر)
سبحانی 09133790977
09337932242

به یکفروشنده
با روابط عمومی باال جهت
کاردر قنادی نیازمندیم خ
ولی عصر چهاراه جانبازان
۰۹۱۳۱۷۸۷۰۷۲

به یک کباب
پیچ جهت کار در
رستوران نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۵۹۴۴۳

به یک شاگرد با ظاهری
آراسته و روابط عمومی باال با ضامن
معتبر جهت کار در فروشگاه نیازمندیم
متقاضیان مشخصات وسابقه کاری/
نوع وسیله نقلیه /آدرس محل
سکونت/تحصیالت خود را به شماره
 09027496484ارسال کنید

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

آژانس آزادی به تعدادی راننده با
ماشین بصورت تمام وقت و نیمه وقت و
یک نفر دفتردار دارای سابقه نیازمند است
09137700600

از صندوقدار و فروشنده خانم با روابط
عمومی باال جهت کار در رستوران زعفرون با
حقوق و مزایای عالی دعوت به همکاری می شود
۰۹۱۳۲۴۷۲۷۰۰

به تعدادی آشپز و کمک آشپز مرد
جهت کار در رستوران زعفرون سیرجان
نیازمندیم .
09132472700

مجموعه تورینو
برای تکمیل پرسنل
خود از افراد زیر دعوت
به همکاری میکند
 )۱صندوقدار خانم ۲نفر
 )۲تحویل دار
 )۳سالن دار  ۲نفر
 )۴پیک موتوری یا ماشینی
 )۵ساندویچ زن خانم یا اقا
 )۶نیرو ساده اشپز خانه خانم  ۱نفر
 )۷خدماتی  ۱نفر
۰۹۱۳۲۴۵۳۱۹۵

از یک نفر کباب پیچ و یک نفر
خانم ساندیچ پیچ و یک نفر خانم
جهت پذیرش آشنا به کامپیوترو
سه نفر خانم سالن داری برای کار در
کافی شاپ گل گهر در بلوار مالک
اشتر دعوت به همکاری می شود.
09135047973
سفید کاری و لکه گیری و کارهای
ساختمانی پذیرفته می شود.
09137312242امیری
جوشکاریآبگرمکن
درمنزل دراسرع وقت
09130450214

تخفیف ویژه نوروز

کافه رستوران گندم
سیرجان
جهت تکمیل پرسنل خود از نیرو  09136154395شهیدی
های زیر دعوت به همکاری
رومالین ،بلکا و نقاشی
می نماید
ساختمان(قیمتمناسب
با 15سال سابقه)
 -1صندوقدار با تجربه
09139477334
 -2مهماندار با روابط
عمومی باال
تخلیـه
 -3نیروی خدماتی آشپزخانه
فاضـالب
(مراجعه حضوری )
۰۹۱۳۷۶۹۵۵۸۲
آدرس :خ ابوریحان ،بعد از کمیته
شیرینی خانگی
امداد  -کافه رستوران گندم
یاسمـن
42267741
چهارراه برق ،خ رازی ،کوچه
دوم سمت چپ
09176249270
09139426978
ارائه انواع کاشت های
تخصصی و حرفه ای ناخن
با جدیدترین دیزاینها

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

به  3نفر خانم جهت کار در
آشپزخانه نیازمندیم.
09132476715

@negarestanniaz
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خرید ،فروش،
رهن و اجاره

فروش منزل ویالیی  331متر
 170متر بنا دوکله شهرک آب
09213866286

اجاره یک باب مغازه
حوالی دادسرای جدید
09140378600

فروش هیوندا النترا ،مشکی،
مدل  2014بسیار تمیز در حد یک،
قیمت  270م
09026643652

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

فروش خودرو پراید مدل،95
رنگ نوک مدادی
09139566151

فروش یک عدد دستگاه کاترپالتر
عرض (70دستگاه برش شبرنگ)قیمت
توافقی
09307206283

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

ضایعات شما را با باالترین
قیمت خریداریم
09132797383

دکه سرنبش باموقعیت ودرآمد
عالی به قیمت توافقی رهن واجاره داده
میشود
۰۹۳۳۹۴۱۴۸۱۸

خریدار
ضایعات آهن و
مس
0913145709

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

اجاره سوله
واقع در خیابان امام
کوچه بانک ملت به متراژ
350متر
09131451943

خرید و فروش
آهن آالت دست دوم و
ضایعات و غیره
بهترین قیمت
09132797295

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

واگذاری یکجا
مغازه مرغ و ماهی به علت
تغییر شغل با موقعیت
عالی (ملک استیجاری)
09136104932

غذا آماده
و بیرون بر واقع در
خیابان ولیعصر واگذار
میگردد
09131790517

فروش پراید
 131صفر
پژو  207اتومات صفر
ساندرو استپ وی اتومات
09121934347

خریدار ضایعات
آهن و غیره در محل
هستیم
09132476144
09133470520

دوباب مغازه
جنب بانک ملی
محیاشهر بفروش
می رسد
۰۹۱۹۴۳۶۳۵۳۳

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

فروش یک واحد
آپارتمان از مجتمع ایران
زمین یک واقع در بندر
عباس
۰۹۱۳۰۴۳۶۲۹۱

پژو پارس tu5
مدل  95بسیار تمیز بیمه
یکسال فقط جهت مصرف
کننده بفروش می رسد
09911454331

رستوران با
موقعیت عالی و فروش
خوب به فروش میرسد
۰۹۱۳۳۴۵۹۴۴۳

09131787795
 09131453522فرش کبیر یزد

یک منزل واقع در
بلوار دکتر صادقی چهارراه
دانشگاه آزاد پشت مبل نادری
قدیم کوچه شهید رفیعی زاده ۸
قصب به فروش میرسد.
۰۹۱۳۳۴۷۲۲۷۵

فروش فوری
پراید هاچ بک  111سفید
مدل  1395بسیار تمیز با
یکسال بیمه به قیمت 45م
تومان بفروش می رسد
09211392396

يك واحد آپارتمان
در مجتمع مسكوني كسري
روبروي بيمارستان جديد امام
رضا (ع)  ١١٥مترمربع مفيد ،
انباري  ،پاركينگ  ،فول امكانات
كاغذ ديواري  ،كمد مجهز ،
كابينت  ،گرمايش از كف ،
لوستر به فروش مي رسد
09351451188

یک واحد
مسکونی به متراژ
110متر با کلیه امکانات
در مجتمع مسکونی
جوانان مساجد اجاره
داده می شود.
09133426369

آهن ضایعات و پالستیک
شما را خریداریم.
09135865238
یک باب مغازه به متراژ 14*4/30واقع
در خیابان خواجه نظام برخیابان  ،سند قابل
انتقال ،درب اتوماتیک دیوار تا دو متر سرامیک
،دارای دوربین مداربسته به قیمت کارشناسی
به فروش می رسد یا با ملک هم قیمت خود در
کرمان یا شیراز معاوضه می گردد.
09137686910 -09131449909
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

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

آژانس با موقعیت عالی و با
زنگ خور باال بفروش می رسد
09137700600
فروش منزل
مسکونی واقع در
حجت آباد 8قصب
دو خواب به قیمت
کارشناسی225میلیون
تومان
09131782579کیان فر
09131796207

یک واحد
آپارتمان به متراژ 115متر
واقع در خیابان خواجو-
کوچه محمودی -مجتمع
گلستان با فول امکانات
اجاره داده می شود.
09121581334

یک واحد
آپارتمان به متراژ 100متر
واقع در خیابان خواجو
کوچه محمودی مجتمعگلستان با فول امکانات
اجاره داده می شود.
09121581334

فروش پراید131
سفید ،فول ،صفر خشک،
مدارک کامل،پالک نصب
نشده ،بیمه تا شهریور ۹۸
فقط  ۱۹تک کیلومتر
کارکرده
مقطوع سند به نام
 48,700,000م
09137678120

بهترین خریدار نقدی خودرو های

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
09131452643- 09132783052
09192305036

آهن دست دوم و ضایعاتی شما را
با باالترین قیمت خریداریم.
09131791171
09132451764
خرید انواع ضایعات آهن ،بوش برنجی،
آلومینیوم ،رادیاتور از شرکت ها و معادن کلی و
جزیی پرداخت نقدی در محل شما
09139428617
09137648617توسلی
بهترین خریدار نقدی خودروهای
فرسوده سبک و سنگین با باال ترین
قیمت در سیرجان وحومه
تحویل خودرو درب منزل شما
تلفن تماس۰۹۱۳۰۹۱۹۵۲۵:
تفریحگاه واقع در 6کیلومتری
پاریز۳۰ ،قصب ،دیوار دور  ،تاب ،
کباب پز۲۰ ،درخت ،قیمت ۱۷م
۰۹۱۳۹۶۷۹۲۷۱

دو قطعه زمین  20و 40قصبی در
روستای دهقاضی با موقیعتی عالی،
یطرف حصار بفروش میرسد.
9196609034

 ۱۵قصب زمین
فخرآباد فاز  ۲داخل
کوچه آسفالت شده
بفروش می رسد.
۰۹۲۱۶۰۸۴۶۰۰

 10قصب خانه ویالیی واقع در
بلوار حجت آباد به فروش می رسد
09136141875

صد قصب زمین
کشاورزی مناسب برای خانه باغ
در روستای فخر آباد به فروش می
رسد.آب و برق در نزدیکی زمین
موجود است.
هرقصب 800هزار تومان
09135029212

سه هزارمتر زمین
((خانه باغ )) درحجت آباد
یک کیلو متر بعد از کوره های
گچی -دارای حصار دور و یک
اتاق  30متری و حوض آب و 120
متر ساختمان بلوکی نیمه ساز و
تعدادی سیاه درخت و آب وبرق
بفروش میرسد (درضمن زمین
با دیوار دور از  40قصب به باال
فروشی موجود میباشد)
09366303880

کارت پایان خدمت گواهینامه رانندگی کارت ملی
شناسنامه بیمه نامه ماشین وانت به نام محمدرضا محمدی
به شماره شناسنامه 21مفقود گردیده و از یابنده تقاضا می
شود با شماره های  09101749910یا  09191849910تماس
گرفته و مژدگانی دریافت نماید.
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@negarestanniaz
غذا آماده اعیان بهترین کیفیت و ارزان ترین قیمت

چهارراه مقداد خ رجایی

اجرای رومالین و رنگ با
تخفیف ویژه
 09135028220جعفری

نقاشی ساختمان پذیرفته
می شود (20درصد تخفیف)
09019137573

