ا
ولین
و
ج
ا
نیا
مع
زمندیهای ترین
ا
ستان

داربست فلزی سیرجان جنوب
 09133472290عباسی
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ضمیمه رایگان شماره  1168هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

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

داربست فلزی
افالک
09138455581
عباسی

داربست فلزی
عدالت
09178317645
09193453650

فروش ویژه انواع دوچرخه و موتورسیکلت
بصورت اقساط با شرایط ویژه
مهیاشهر ،جنب بانک ملی ،فروشگاه
موتورسیکلت مرکزی سیرجان(صالحی )

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
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@negarestanniaz
به یک استادکار اگزوزساز
نیازمندیم.
هاشمی نسب09139452813

به دو نفر ویزیتور برای پخش
لواشک و مواد غذایی نیازمندیم.
09132797138

از یک نفر سرمایه گذار جهت شراکت در
کشت 50هکتار یونجه کاری برای دو حلقه چاه
واقع در حاجی آباد دعوت بعمل می آید.
09901472875 -09193585501

به يك نيروي همكار خانم جهت كار
در مزون گالري برند نيازمنديم
٤٢٢٠٦٢٩٩
تماس از  ١٠تا ١٢صبح و  ٦تا  ٨شب

به یک رنگ کار و یک نفر شینیون
کار و یک نفر هاشور کار در حد حرفه ای
برای همکاری نیازمندیم.
09393856672

از یک همکار خانم جهت کار در
کافی نت بصورت دوشیفت با حقوق
درصدی دعوت بعمل می آید.
09039694625

به یک استادکار آرایشگر
نیازمندیم.
هاشمی نسب09139452813

از یک نفر منشی خانم جهت کار در
دفتر امالک بصورت شراکت دعوت بعمل
می آید.
09901472875-09193585501

از یک نگهبان با خانواده جهت نگهبانی
از موتور کشاورزی واقع در حاجی آباد
روستای گنج با بیمه دعوت به عمل می آید.
09901472875

به همكار خانم ترجيحا با سابقه
كار و مجرد جهت فروشندگي در كيف
خاطره نيازمنديم
09380577979

به یک خانم مهندس معمار یا
کاردان مجرب جهت همکاری در دفتر
فنی و مهندسی نيازمنديم
09017445432

از یک نفر راننده تراکتور با بیمه و خانواده
جهت کار در موتور کشاورزی واقع در حاجی
آباد روستای گنج با مکان دعوت بعمل می آید.
09193585501

به چند نفر نیرو آقا برای
بازاریابینیازمندیم.
09133452969

به یک نیروی خانم
ترجیحامجردمسلط به عکاسی پرسنلی
درپلیس  ۱۰+نیازمندیم
۰۹۰۱۲۸۹۷۵۵۴

از چند نفر خانم افغان با حداقل
تحصیالت کارشناسی و مجوز اقامت
دعوت به همکاری می شود.
09179480658

به یک نیروی خانم مجرد جهت
کار در شیرینی پزی نیاز مندیم
۰۹۱۳۶۷۸۷۵۰۳

به یک نیروی جوان جهت کار در
هایپر مارکت نیازمندیم
09367690181

دو نفر آقا برای کار در قهوه
خانه نیازمندیم
09131795200

(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

از یک نفر خانم
با روابط عمومی باال جهت
فروشندگی در هایپر مارکت
دعوت بعمل می آید(.برنامه
کاری بصورت توافقی)
09133459600

به يك منشي
خانم جهت كار در دفتر
ورق فروشي با حقوق
باال نيازمنديم
٠٩١٣٣٤٧٥٣٤٢

به یک نفر راننده
جهت کار با مینی بوس به صورت
دو شیفت ترجیحا دفترچه دار
به معدن گل گهر (جهان فوالد)
نیازمندیم ،ساعت تماس 11صبح
الی 15بعداظهر و 19عصرالی 2شب
09140166313

به یک منشی خانم
ترجیحا مجرد  ،آشنا به
کامپیوتر جهت کار در دفتر
ساختمانی واقع در شهرک
صنعتی نیازمندیم
۰۹۳۷۹۹۱۵۲۵۴

به یک نفر
راننده جهت کار روی
وانت نیسان و یک
کارگر نیازمندیم
۰۹۳۷۹۹۱۵۲۵۴

به یک خانم حسابدار
مسلط به ورد اکسل جهت
کار نیمه وقت در پیپانکاری با
روابط عمومی باال و سابقه کاری
نیازمندیم
۰۹۲۳۱۴۵۷۰۵۸
ساعت تماس  ۵الی  ۸شب

به یک راننده
پایه دو با مدارک کامل
جهت کار با کامیونت تانکر
نیازمندیم
۰۹۱۳۱۴۵۷۰۵۸
ساعت تماس ۵الی  ۸شب

به یک سند ملکی
جهت ضمانت نامه بانکی به
مبلغ 200میلیون تومان با
پورسانت ماهیانه نیازمندیم.
09135871348
09162454105بازمانده

به  3نفر نیرو
جهت کار در فست فود
واقع در بلوار سیدجمال
(مشعل گاز) نیازمندیم
09132472608

از چند نفر نیروی
خانم جهت همکاری در
آتلیه با حقوق و مزایای عالی
(به همراه آموزش)دعوت به
همکاری می شود.
09138595928

به یک کارگر
ماهر جهت کار در
چای خانه و قهوه خانه
نیازمندیم.
09136121161

به یک همکار
خانم در پوشاک
زنانه نیازمندیم
۰۹۰۳۴۵۶۹۰۰۶

به یک نفر
منشی خانم جهت
کار در دفتر کابینت
نیازمندیم
۰۹۱۰۵۴۶۱۷۰۰

به یک نیروی
ساده جهت کار در
فست فود نیازمندیم
09133471998

به یک نفر نیروی آقا جهت کار در
آشپزخانه فست فود نیازمندیم .با حقوق
عالی ودرصورت رضایت بیمه
09390205100

به چند
نفر نیروی خانم
و آقا جوان جهت
كار در رستوران
نيازمنديم
٠٩١٣٩٤٧٨٦١٨

استخدام

از تعدادی نیروی استادکار ماهر مسلط به
تراشکاری و تعدادی نیروی نیمه ماهر آشنا به دستگاه
تراش با شرایط سنی 25-18سال جهت کار در کارگاه
تراشکارینیازمندیم.
 09133452686 -09139563351افضلی

به تعدادی نیروی
به دو نفر
ساده و ماهر جهت کار در
فروشنده خانم جهت
بسته بندی و فروشندگی کارگاه  mdfنیازمندیم.
09330860246
نان فانتزی نیازمندیم.
09139458259
09132455996

به یک فروشنده
از تعدادی
خیاط ماهر جهت کار خانم جهت کار در کارگاه
در تولیدی مریم دعوت کیان کانکس نیازمندیم با
حقوق 800هزار تومان
به عمل می آید.
09129572019
09131790432

به یک خانم
با مدرک پرستاری
یاتکنیسین اتاق عمل
یامامایی و هوشبری
برای کار در کلینیک
نیازمندیم
09133474098

به چند نفر استادکارماهر و نیمه
ماهر برای کاردر تعمیرگاه مکانیکی
نیازمندیم.
09132797195سجاد رضایی نسب

به تعدادی همکار آقاوخانم جهت
همکاری در داروخانه شبانه روزی دکتر
زالپورترجیحا باسابقه کار نیازمندیم.
مراجعه فقط حضوری از ساعت  ۱۷الی ۲۲
آدرس دارو خانه؛
میدان معلم ابتدای بلوار شیخ مفید جنب
درمانگاه بهبود

به یک نفر خانم مجرب و مجرد برای کار در
کافه قهوه نیازمندیم
ساعات کار8الی 13و 16الی 23
با حقوق و مزایای عالی
09138450535

به تعدادی خودروی پژو
۴۰۵وسمنددوگانه سوز مدل نود پنج
به باال وهمچنین ون سیزده نفره
وانا جهت سرویس دهی شرکتهای
وابسته گل گهر نیاز مندیم
۰۹۱۳۱۷۸۲۴۶۱

به چند نیروی سالن دار تعدادي
نیروی خدماتی و پیک موتوری و يك
صندوق دار جهت تکمیل پرسنل
بیرون بر و رستوران دیگ طال
نیازمندیم
۰۹۱۰۳۷۵۸۲۲۶

به تعدادی کباب
پیچ ماهر و سر آشپز
جهت کار در آشپز خانه
نیازمندیم.
09381480020

ازيك نيرو حرفه اى جهت كار در
ابميوه دعوت به عمل مى ايد
09131791765
به تعدادی نیروی خانم و آقا جهت کار نظافت ،
پرستاری با حقوق و مزایای عالی به صورت تمام وقت و پاره وقت
دعوت به همکاری می شود.
مراجعه حضوری:خیابان آیت اهلل سعیدی ،مجتمع مهر طبقه اول
الین آسمان یک
09139568961
شرکت نظم آرا

به تعدادي كارگر پخش داراي
گواهينامه پايه دوم با حداكثر سن  ٣٠سال
جهت همكاري نيازمنديم .مراجعه حضوري
شركت عاليس بلوار قاآني
آژانس آنالین شبانه روزی نسیم با  19سال سابقه به
تعدادی راننده با ماشین و گوشی اندروید به صورت تمام وقت و
نیمه وقت نیازمند است
(زنگ خور عالی با کارکرد حداقل روزانه  100هزار تومان ،با کمترین
کمیسیون در سیرجان  8درصد )
09139470836

به تعدادی پیک موتوری جهت کار در
جیمبو ،اولین هایپر مارکت اینترنتی سیرجان
نیازمندیم
جهت اطالع از حقوق و ساعت کاری با این شماره
تماس بگیرید09361160207 :

@negarestanniaz
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به تعدادی راننده جهت کار در
آژانس با زنگ خور بسیار باال نیازمندیم
09132796807

یک اتاق با سرویس بهداشتی
مجزا فقط به خانم اجاره داده می شود.
09304368526

از تعدادی راننده با ماشین جهت کار
در آژانس بصورت تمام وقت و نیمه وقت
دعوت بعمل می آید.
09132784594

جهت اموردفتری در دفتر کابینت به
یک همکار خانم مجرب با فن بیان خوب
نیاز مندیم
09131789374

به یک دفتردار آقا به صورت
نیمه وقت جهت کار در تاکسی تلفنی
نیازمندیم
09103456783

به تعدادی راننده تمام وقت با
ماشین جهت کاردرآژانس شبانه روزی
معیننیازمندیم
۰۹۳۳۹۵۰۷۳۱۸

به یک نان دربیار آقا در
نانوایی تنوری نیازمندیم
09120543944

به یک چانه گیر خانم جهت
کار در نانوایی نیازمندیم
09139422629

به یک فروشنده خانم برای
کار در مجتمع نان نیازمندیم
09120543944

به یک همکار خانم جهت کار
در فست فود نیازمندیم
09356158139

به یک استاد
کار ماهر جهت کار
در آهنگری کامیون
نیازمندیم
09131785798

از تعدادی
استادکار و شاگرد نقاش
ساختمان بصورت دائم
وروزمزد دعوت بعمل
می آید( .آریا رنگ)
09133477951

کناف میلیمتر
برای تکمیل کادر اجرایی
خود به تعدادی شاگرد ماهر
و نیمه ماهر نیازمند است
 09130812949ایرانمنش

به یک شاطر
و یک چانه گیرجهت
کاردرنانوایی تنوری
نیازمندیم
09391899599

به یک نفر
ویزیتور خانم جهت کار
در خانه رنگ موی گل
سرخ نیازمندیم
09131782605

به یک
راننده ماهر
جرثقیل خاور
نیازمندیم.
09131780017

به یک همکار خانم متعهد
با حداقل مدرک لیسانس حسابداری
ترجیحا آشنا با نرم افزار حسابداری
صبا نیازمندیم.
رزومه کاری خود رابه شماره
 09389250724تلگرام یا پیامک
بفرستید.پخش لوازم یدکی عدالت(شهرک
صنعتی شماره ، 1خ اول ،انتهای خیابان)

به چند نفر آقا
و خانم جهت بازاریابی
نیازمندیم
09127768025

از یک نفر منشی
دفتری تمام وقت دعوت به
همکاری میشود آدرس چهارراه
هتل کهکشان دفتر فروش
درب اتو ماتیک کیمیا در
٤٢٢٧٢٦٨٢

به دو نفر
فروشنده با تجربه
نیازمندیم
شیرینی شانلی
42266661

به یک راننده
پایه یک باتجربه وسابقه
کاری با کامیون ده چرخ
برای کاردرمعدن گل
گهرنیازمندیم
09131781405

به یک
ویزیتور خانم
جهت فروش دوغ
گاویس نیازمندیم.
09193372646

به یک نفر
نیروی خانم مسلط به
حسابداری و کامپیوتر
نیازمندیم.
ساعت تماس
5الی8عصر
42298032

به چند نفر
کارگر ساده (مرد)
جهت کار در کارگاه
قنادی نیازمندیم
09026338164

از یک نفر نیروی
به تعدادی
نيروي
جوان(مرد) و يك نفر
کارگر ماهر جهت کار
خانم جهت کار در فست فود در کارواش نیازمندیم با
دعوت به همکاری می شود
مزایای عالی
09138350903
09193626204

به تعدادي راننده
پايه يكم و اپراتور بچينگ
ماهر،با حقوق و مزاياي عالي
در شركت هاي تابعه گل
گهر نيازمنديم.
٠٩١٢٨٧٢٠٣٥٢

به یک نفر خانم
جهت فروشندگی و
حسابداری در فروشگاه
مبلماننیازمندیم
۰۹۱۹۴۶۱۹۵۶۷
محمدی نژاد

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

شرکتی به
یک نفر دارای گواهی
نامه مسئول ایمنی
برای دریافت گواهی
نامه ایمنی ( ) H.S.E
نیازمند است
09133459636

شرکت گازرسانی ساالربنیان

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

به یک
صندوقدار خانم جوان
(ماهر) جهت کار در
فست فود پیتزا سنگی
نیازمندیم .
ساعت کار  18:تا 24
09133796300

به یک نفر پیتزا
زن ماهر و یک نفر
شاگرد ساده جهت کا
ردر کافی شاپ شیفت
عصر نیازمندیم.
09139452940

نیازمند حسابدار آقا یا خانم جهت
رستوران ژینو جهت تکمیل کادر
حسابداری شرکت صنایع چوب و  mdfیزدان
پرسنلی خود به یک صندوقدار
42304458 -09131452092
نیازمند است
شهرک صنعتی شماره یک خیابان چهارم
جهت اطالعات بیشتر با شماره ۴۲۲۵۰۵۰۰
شرکت صنایع چوب و  mdfیزدان
تماس حاصل فرمایید یا به آدرس بلوار
مراجعه حضوری ساعت17الی20
مالک اشتر نبش دکتر مفتح مراجعه فرمایید

کافه رستوران گندم سیرجان
جهت تکمیل پرسنل خود از نیرو
های زیر دعوت به همکاری
می نماید
 -1حسابدار یا صندوقدار با تجربه
 -2مهماندار با روابط عمومی باال
 -3نیروی خدماتی آشپزخانه
(مراجعه حضوری )
آدرس :خ ابوریحان ،بعد از کمیته
امداد  -کافه رستوران گندم
42267741

«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 بکار
شوند می توانند 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.

دعوت به کار در شرکت معتبر با
سابقه کار حداقل سه سال
فوق دیپلم برق2نفر
لیسانس برق 1نفر
لیسانس مکانیک  1نفر
رزومه کاری و شماره تماس خود را به
ایمیل ذیل ارسال نماید.
Ahan.rah.keshesh@gmail.com

مژده مژده
بانوان بافنده گلیم
جویای کار با این
شماره تماس بگیرند.
09140188675
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به دو نفر نیروی خانم ترجیحا
مجرد مسلط به کامپیوترنیازمندیم.
۰۹۰۱۲۸۹۷۵۵۴

به یک شاگرد جهت
دکوراسیون داخلی نيازمنديم
09361486826

به یک نفر
شاگرد خانم جهت
کاردرآش و حلیم
نیازداریم
09138260531

به تعدادی
شاگرد خانم جهت کار
در آشپزخانه (فست
فود) نیازمندیم
۰۹۰۳۱۲۹۳۱۴۱

به یک نفر نیرو
خانم جهت کار آشپزخانه
فست فوت نیازمندیم
09178460047
09179010047

به یک همکار خانم
جهت کار در مزون عروس با
سابقه کاری به صورت تمام
وقت نیاز مندیم
ساعت تماس ۲عصر تا۱۰شب
۰۹۳۶۳۳۴۷۲۶۶

به یک نیرو
جهت سالن داری در
رستوران نیازمندیم.
09133472476

به يك نفر
نيروي كار اقا جهت
همكاري نيازمنديم
٤٢٢٠٧٦٧١

به یک منشی
خانم ترجیح ًا مجرد جهت
کار در آموزشگاه فنی و
حرفه ای نیازمندیم.
09131789162

به چند
نفرنیروی خدماتی
جهت کاردررستوران
نیازمندیم.
۰۹۱۳۲۴۵۳۰۵۰

از چند نفر
نیروی آقا جهت کار در
رابطه با ضایعات دعوت به
همکاری می شود.
09136613888

به یک نفر نیروی
خانم شیفت صبح جهت
تحویل غذادررستوران
نیازمندیم
۰۹۳۰۲۷۳۹۱۶۴

از تعدادی نیرو
جهت امور نگهبانی
دعوت به عمل می آید .
09019167382

به دو عدد
فروشنده و یک حسابدار
و دو نفر کارگر ساده
نیازمندیم آدرس فروشگاه
به رفاه چهارراه جانبازان
42207032

به چند نیروی
خانم و اقا جهت سالن
داری و کانترداری در
رستوران به صورت
تک شیفت یا دوشیفت
نیازمندیم
۰۹۰۳۸۶۴۴۷۱۶

به یک نیروی
متخصص و مجرب
جهت مدیریت
رستوران (ترجیحا با
سابقه کار) با حقوق و
مزایای عالی نیازمندیم
۰۹۰۳۸۶۴۴۷۱۶

به دو نفر بازاریاب خانم یا آقا جهت
بازاریابی مواد غذایی با حقوق ماهیانه یک
میلیون تومان با پور سانت عالی نیازمندیم
۰۹۱۴۰۱۶۶۱۹۰

از تعدادى نيروى آقا و خانم جهت
كار در فست فود دعوت به عمل مى آيد
09211453506

@negarestanniaz
وسایل یک آرایشگاه زنانه به
فروش می رسد.
09393856672

یک باب مغازه سوپر مارکت دارای همه
امکانات به فروش و یا اجاره داده می شود.
واقع در بلوار هجرت فرعی هدایت
09133455163

کارواش با کلیه امکانات و
موقعیت عالی بفروش می رسد.
09132784594

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

فروش وانت نیسان مدل  97صفر
کیلومتر یا معاوضه با مدل پایین تر
09133452969

فروش امتیاز وام بانک
رسالت
۰۹۹۰۴۰۱۴۱۶۵

کامیون ایسوزو
مدل 91بیمه کامل بسیار
تمیز و اتاق مسقف بفروش
می رسد.
09138262393
09174383319

خرید کاغذ
باطله ،کتاب و دفتر
،روزنامه و مجله درب
منزل
09383826433

آژانس ارشاد واقع در بلوار
صفارزاده به فروش می رسد
09135824949

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

آژانس طوفان سیر واقع در خیابان
وحید بازنگ خور باال به فروش میرسد
09132796807

فروش  1000متر لوله گلخانه با
تمام امکانات
09136205700

منزل همکف پشت پاساژ کوثر 3
خوابه به فروش یا اجاره داده میشود
09132455191

فروش وانت مزدا کارا،
تک کابین ،مدل  ، 96بسیارتمیز،
کارکرد  11هزار ،بیمه فول شخص
ثالث و بیمه بدنه  ،بدون رنگ ،
نقره ای با الستیک خارجی
09135439168

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

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

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

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

 2واحد منزل،
بسیار تمیز  2،خوابه  ،کف
سرامیک ،پرده 125 ،متری،
خ قدس جنوبی  ،رهن 80
م و  40م
034 42281562

خانه  12قصبی واقع
در روستای دهسراج مرغی 60
متر زیربنا ،برگ واگذاری ،امتیاز
آب برق گاز ،حیاط سازی روبروی
فضاسبز ،سر نبش بفروش
می رسد.
09136168721

اجاره یک باب منزل
200متری دو خواب خ شهید
نصیری کوچه مرکز بهداشت
با امکانات کامل و اجاره مغازه
25متری داخل کوچه اداره برق
با امکانات
09131456074

یک رستوران با
موقعیت عالی واقع در بلوار
سید جمال با کلیه وسایل
واگذار میگردد
( ملک استیجاری )
09132794764

فروش پژو پارس
 tu5مدل شهریور 95
بسیار تمیز بیمه  10ماه
فقط برای مصرف کنده 85
میلیون
09911454331

فروش مغازه خیابان
امام اول بازار کهنه به متراژ
13متر مربع همکف و13
متر مربع نیم طبقه به قیمت
کارشناسی به فروش میرسد
09139453409

خرید ،فروش ،رهن و اجاره

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

آهن دست دوم و ضایعاتی شما را
با باالترین قیمت خریداریم.
09131791171
09132451764

آهن وضایعات و پالستیک
شما را خریداریم.
09135865238
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

وام ازدواج و جانبازی شما را
خریداریم.
۰۹۹۱۳۳۳۸۱۲۰

منزلی  13قصب همکف درب حال 210متر زیربنا
دارای اوپن سرامیک کناف سفید گچ بری  4خوابه نما سفال
با موقعیت عالی سند تک برگ بلوار صادقی بعد از پمپ بنزین
خواجوئی فرعی شهید نادری بربلوار علمدار جنب دبیرستان
دخترانه شاهد کارشناسی570م فروش520م
09138452994

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

@negarestanniaz
ده میلیون تومان امتیاز وام رسالت
بفروش می رسد.قیمت500هزار تومان
09136631479

ساندرو استپ وی اتومات به
فروش می رسد
09223124282

وام ازدواج شما را خریداریم
09136168294

تعدادی لباس عروس و نامزدی نو
بفروش می رسد.
09139473798
09336589440

یک باب مغازه
بدلیجات واقع در پاساژ مهر
.با اجناس واگذار میگردد.
مغازه استیجاریست
09173691315شاهدادی

یک باب مغازه
داخل بازار به قیمت
عالی بفروش میرسد
۰۹۱۳۳۴۵۴۵۹۶

رستوران
بیرون بر با موقعیت
عالی و  5سال سابقه
کار درخشان با کلیه
وسایل اجاره داده
میشود .
09133453582

وسایل غذای
آماده به صورت
یکجا بفروش
می رسد.
09130489807
09138356455

آژانس
مسافربری با زنگ
خور باال و قیمت عالی
بفروش می رسد.
09215952674
09028178367

فروش پژو slx
مدل  98به رنگ سفید
صفر کیلومتربه قیمت
86میلیون تومان به
فروش می رسد.
پور حسینی
09130881241

بنایی ساختمان
پذیرفته می شود.
09131793259

جـوشکاری و خـرده کاری
در منزل
 09138459133اتحاد

یک باب مغازه عطر و
ادکلن فروشی با  5سال سابقه
کار واقع در چهارراه موحدی به
علت تغییر شغل واگذار می گردد
(ملک استیجاری و دارای انبار
می باشد)
09363123545

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

شناسنامه وکارت ملی
و گواهینامه بنام غالمرضا رمضانی
قنات توتی به شماره شناسنامه 1236
فرزند حسین رمضانی و یک کارت
ماشین و بیمه نامه بنام ادریس رئیسی
مفقود گردیده واز یابنده تقاضا می
شود به شماره  09136206488تماس
گرفته ومژدگانی دریافت نماید.

سند مالکیت
خودرو سواری تیبا مدل ۹۶
به شماره پالک  ۳۷۷ص
 ۴۶ایران  ۷۵شماره موتور
 M15/8523353بنام
خانم مهدیه رحمانی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

کارت هوشمند
کامیون فتون به پالک
65ع  792ایران
45به شماره هوشمند
 2433672مفقود
گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

09131787795
 09131453522فرش کبیر یزد

زمین ،باغ و خانه باغ
 10قصب زمین واقع درزیدآباد ،بلوار
سیدالشهدا ،شهرک امام حسین بفروش
می رسد
09162441363

فروش زمین مناسب خانه باغ
باسندرسمی دراطراف حجت اباد هرقصب
800تومان
٠٩١٣٥٠٢٩٢١٢

یک قطعه زمین
با کاربری کشاورزی به
مساحت 500متر مربع واقع
در غرب دانشگاه پردیس به
فروش می رسد.
09133455163

 20قصب زمین
مسکونی واقع در روستای
اسحاق آباد زیر قیمت
کارشناسی 40 ،م به فروش
می رسد
09131784797

یک قطعه زمین باغچه
به متراز 500متر مربع دارای
60اصله از انواع درخت ثمری
وچهاردیوار دور باال دارای آب
شرب و پروانه واقع در بوجان
بلورد به فروش می رسد.
09133455163

ملک تجاری ۱۱۰
متر دارای سرویس بهداشتی
آبدارخانه بسیارشیک واقع در
خ مالک اشترنرسیده به چهارراه
فاطمیه اجاره داده میشود
۰۹۱۳۳۴۵۲۵۸۰

یک قطعه باغ به متراژ 50قصب در روستای
دهسراج مرغی دیوار دور باال و 100متر پروانه
ساخت امتیاز آب روستایی و آبیاری قطره ای به
فروش می رسد.
09133474800

5

سند تفویض وکالت شماره  7824مورخ
 96/10/16دفترخانه  216سیرجان در خصوص کلیه
اختیارات مربوط به یک قطعه زمین 200متر مربعی از
پالک 430مشاعی واقع در حجت آباد مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشمند راننده به شماره 1820606
بنام حبیب اهلل عزت ّآبادی پور فرزند اسداهلل
شماره شناسنامه 1074مورخ  97/12/21مفقود
گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

خریدار چند قطعه زمین
واقع در محمودآباد هستیم
09131454612
جوشکاری سیار
اجرای انواع سقف سبک وخورده کاری پذیرفته میشود
 09135253086 -09136993086محیاپور

قابل توجه خریداران ملک تجاری مسکونی وغیره در بندرعباس

مشاور امالک بهزاد
درخدمت همشهریان سیرجانی
صداقت و راستی پیشه ماست

بندرعباس ،بلوار پاسداران ،چهار راه بیمارستان ،جنب مبلمان پاسارگاد
تلفن دفتر  ۰۷۶۳۳۴۵۲۳۰۲همراه ۰۹۱۷۳۶۹۵۱۸۹

نمایندگی و فروش
تخصصی انواع
نصب در محل

ردی
ا
ب
خ
و
د
رو

دفتر  :پاساژ مهر طبقه زیرزمین غرفه ۷۶
 ۰۹۱۳۸۴۵۶۳۴۵خضری

در دنیای مجازی با شما هستیم

@negarestanniaz
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@negarestanniaz
حمل و نقل مسافر و بار فوری و 24ساعته به سراسر کشور
با خودروی سمند 09135818874

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
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