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ضمیمه رایگان شماره  1172هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

داربست فلزی سیرجان جنوب
 09133472290عباسی

داربست فلزی افالک

نمای ماندگار با

کافه رستوران سنتی با
موقعیت عالی بفروش می رسد.
09132799352

آجر نمای محک تهران
انواع نسوز -شیل  -رس

نمایندگی :بلوار عباسپور حد فاصل خ نواب و حر ریاحی
شهسواری 42334979 -9132478535 -

کابینت ملک پور(نیک کابین)
شعبه دیگری ندارد

4ص
ف
ح
ه

 09138455581عباسی

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

انواع مدل کابینت درب اتاقی کمد دیواری
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

بلوار شیخ مفید ،روبروی مدرسه جهان دانش

09133472492 -42330183

حمل و نقل مسافر دربستی به سراسر
کشور  ۲۴ساعته با خودروی سمند
۰۹۱۳۵۸۱۸۸۷۴

09217413275

بنایی ساختمان
پذیرفته می شود.
09131793259

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
09139473880-42252330
 09136473880سلطانی

یادگیری زبان انگلیسی با جدیدترین متد آموزشی

انگلیسیآسان

 .................................................. 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 ........................................... English Moviesدوره ترمیک فیلم ()Movie class .......................................... Speak nowدوره ترمیک فقط مکالمه ویژه بزرگسال .......................................................... Collinsدوره تافل ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت ..................................................... MINDSETدوره تافل ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت MSRT-MSHL-EPT-TOLIMO -دوره های آمادگی آزمونهای ویژه متقاضیان دکترای داخلی

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

جهت باالبردن کیفیت
آموزش کلیه دورهای
ترمیک زبان انگلیسی
(بزرگسال ،کوچکسال و
 )...بصورت
دو جلسه در هفته
تشکیل می شود

ثبتنامشروعشد

sabainstitute

شعبه دیگری ندارد

2

شنبه  21اردیبهشت 1398
شماره  1172روزنامه نگارستان

@negarestanniaz

استخدام

كارشناس كنترل پروژه با حداقل دو
سال سابقه مرتبط جهت پروژه صنعتي
job@negarandish.ir

به یک خانم برای کار
حسابدارینیازمندیم.
09133477436

به یک شاگرد گچ کار
نیازمندیم.
09131792616

به یک نفر ضامن کارمند با نامه
حسابداری برای وام ازدواج نیازمندیم.
با مژدگانی و چک ضمانت
09137701098

به یک نیروی خانم جهت کار در
ساندویچینیازمندیم.
09138265621

به یک منشی خانم ترجیحا مجرد جهت
کار در یک موسسه آموزشی نیازمندیم.
خ فردوسی بعد از جهاد کشاورزی
09132455003-42234363

به یک منشی خانم برای کار در دفتر
مهندسی واقع در خیابان خیام
نیازمندیم.
09369351846

به یک نیرو جهت کار در
کارواش نیازمندیم
09138450068

به یک شاگرد جهت کار در
کارگاه نجاری و  mdfنیازمندیم.
09131783869

به یک نفر همکار آقا جهت کار در
پوشاک فروشی واقع در پاساژ کندو به
صورت تمام وقت نیازمندیم
09362246574

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

به یک نفر جهت آبیاری در
منطقه گوغر نیازمندیم
09136168294

به دونیرو برای کار
دررستوران خ وحید نیازمندیم
09193454265

به چند پیک موتوری جهت
کار در فست فود نیازمندیم
09133471998

وام ازدواج شما را به قیمت
مناسب خریداریم
09136168294

به یک آشپز
ماهر آقا جهت کاردر
غذای آماده نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۵۳۲۸۸

از یک فروشنده
خانم جهت کار در مغازه
کفش فروشی واقع در
چهارراه اشکذری دعوت
بعمل می آید.
09213057344

به یک نفر ضامن
برای وام 5میلیونی بانک
ملی با مژدگانی توافقی
نیازمندیم.
09225998624

از چند نفر خانم مسلط
به کامپیوتر جهت کار در دفتر
خدمات ایرانسل بصورت دو شیفت
دعوت بعمل می آید.
مشخصات خود را به این شماره
پیامکبفرمایید.
09021455999

از یک نفر خانم مسلط
به کامپیوتر با حقوق ماهیانه
900هزار تومان بصورت تمام وقت
دعوت بعمل می آید.
مشخصات خود را به این شماره
پیامکبفرمایید.
09378015088

به یک نفر منشی
خانم جهت کار در دفتر
امالک نیازمندیم.مسلط به
کامپیوتر
امالک شکاری
09137352008

به دو نیرو کار خانم
با روابط عمومی باال
و یک نیرو مسط به فتوشاپ با
حقوق مزایا باال نيازمنديم
 ۰۹۳۳۱۴۵۲۲۲۶یاراحمدی

به تعدادی نیروی
خانم وآقا با روابط عمومی
باال نیازمندیم.
09132962691
42236532

قابل توجه دانشجویان
وافراد جویای کار
انجام کارهای شبانه باغبانی
شامل سم پاشی محلول پاشی و...
واقع در  2کیلومتری سیرجان
09360679137

لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار

به یک نفر خانم
(ترجیحامجرد)جهت
بسته بندی و فروش نان
نیازمندیم.
09132454106

به یک نفر فروشنده
(ترجیحا خانم ) جهت کار در
یک فروشگاه نیازمندیم.
09132996393
ساعت تماس  14-9و20-17

به چند
کامیونت 6تن جهت
حمل مرغ زنده
نیازمندیم.
09367473179

به یک نفر
بازاریاب حرفه ای
جهت فروش فیلتر هوا
نیازمندیم.
09131784571

به دو نفر نیروی
خانم جهت کار در کارگاه
قنادی و کمک فروشنده
با بیمه نیازمندیم.
09135057020

به دو نفر نیرو جهت
کار در شیفت عصر (4عصر
الی  12شب) فست فود
نیازمندیم(مراجعه حضوری).
09330432109
ساعت تماس  10صبح به بعد

به دو نفر نیرو
جهت کار در نمایندگی بیمه
ایران  -اشکذری بصورت
دو شیفت نیازمندیم.
09123291018

به تعدادی راننده
تمام وقت برای کار در
آژانس با زنگ خور باال و
درآمد مناسب نیازمندیم
۰۹۱۹۳۰۳۶۱۳۶

به یک نیروی خانم
ترجیحا مجرد جهت کار
در دفتر خدمات کولر گازی
نیازمندیم با ساعت کاری
۷۳۰الی  ۱۲:۳۰و عصر ها از
ساعت ۱۵:۳۰الی ۲۰با حقوق
ماهیانه یک میلیون تومان
نیازمندیم
ساعت تماس از ساعت ۱۶الی۲۰
۰۹۳۶۱۴۵۲۴۱۴

به دو نیروی
اقای جوان جهت کار
کولر گازی با حقوق
ماهیانه  ۱۳۰۰نیازمندیم
ساعت تماس  ۸الی
 ۱۲و عصر ها از ساعت
۱۶الی۲۰
۰۹۳۶۱۴۵۲۴۱۴

به يك شاگرد
ترجيحا ماهر جهت كار
در كارواش نيازمنديم
٠٩١٣٧٦٨٩٨٣٩

به یک نیروی جوان
خانم جهت کار در پیتزا فروشی
نیازمندیم.ساعات کاری  ۹الی ۱
ظهر و  ۶الی  ۱۱شب دو شیفت
ماهیانه ۹۰۰تومان
09383504930

به تعدادی
نیروماهر جهت کار در
کارواش نیازمندیم.
09132796339

کافه گالری باروک
برای تکمیل پرسنل اشپزخانه و
سالن دار خود به  ۶نفر خانم و آقا
نیروی کار ساده نیازمند است.
برای اطالعات بیشتر با شماره
 ۰۹۳۷۰۹۲۵۲۵۹تماس بگیرید.

مجموعه تورینو از افراد ذیل جهت همکاری
دعوت بعمل می آورد.
یک نفر سالن دار با روابط عمومی باال
یک نفر پیک موتوری
٠٩٢٢٤٢٨٦٧٦٢

به تعدادی خودروی مینی بوس
هیوندا ،ای سوزو مدل  ۹۲به باال وهمچنین
ون وانا یا فتون،سواری پژو،سمند ،ساینا
جهت سرویس دهی شرکتهای وابسته گل
گهر نیاز مندیم
٠٩١٣٣٤٥٦٧٥٥-۰۹۱۳١٧٨٢٤٦١

رستوران تورينو براي واحد
بیرون بر از افراد ذیل دعوت به همکاری
می نماید
یک نفر کمک اشپز
یک نفر نیرو خدماتی خانم
یک نفر نیرو ساده آقا
یک نفر نیرو ساده آقا شیفت شب
٠٩٢٢٤٢٨٦٧٦٢

شرکت گازرسانی ساالربنیان

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

به یک نفر خانم برای کاردر
کافی شاپ نیازمندیم.
09140142975

به تعدادی بازاریاب و فروشنده خانم
با روابط عمومی باال جهت بازاریابی مواد
غذایی همراه با حقوق و پورسانت نیازمندیم
۰۹۱۳۱۴۵۲۰۸۲

به یک نفر فروشنده موا غذایی از قبیل آش حلیم -
عدسی  -کله پاچه و غیره به آدرس بلوار احمد کافی روبروی
شهربازی از طرف چهارراه شهربازی به طرف مهدیه حدود
50متر می باشد نیازمندیم.ساعت کاری از ساعت 5صبح الی 10
وبعداز ظهر از ساعت 5الی 10شب حقوق به صورت توافقی
09133450139

به تعدادی نیروی خدماتی و کمک
اشپز خانم و اقا جهت کار در بیرون بر
زعفرون نیازمندیم
09369908366

شرکت پسته آرادماندگار سمنگان سیرجان
روبروی منطقه ویژه اقتصادی به یک نفر نیروی خانم/
آقا مسلط به زبان انگلیسی و کامپیوتر جهت ترجمه
اسناد و مدارک وانجام معامالت تجاری نیازمند است.
09130422355 -09131452355

به یک فروشنده آقا یا خانم با ماشین
جهت کار در مغازه آش و حلیم به صورت درصدی
نیازمندیم
ساعت کار 5 :صبح الی  12ظهر و  5عصر تا  10شب
 09120323727رضایی

شرکت سولفات فلزات بلورین جهت جذب
نیرو برای موارد زیر دعوت بعمل می آورد .
-1اداری  -خانم 2نفر
-2واحد خردایش -آقا3نفر
-3سالن تولید-آقا4-نفر
-4آزمایشگاه -خانم یا آقا 1نفر لیسانس شیمی
یاعلوم آزمایشگاهی
-5راننده لودر -آقا1نفر
-6خدمات -خانم 2نفر
آدرس:واقع در شهرک صنعتی شماره 2سیرجان
09391860737-09139562621

قالی محلی سیرجان دستباف
شما را خریداریم.
09917665969
به دو نفر صبحانه زن ماهر جهت
کار در رستوران نیازمندیم
٠٩٢٢٤٢٨٦٧٦٢

@negarestanniaz
به یک پرستار خانم،
تمام وقت ،با حقوق  1.200م
،آب برق گاز ومسکن مجانی،
ترجیحا میان سال نیازمندیم
09132476625

به یک نفر راننده
پایه دوم سالم ،دفترچه دار
جهت کار با مینی بوس مسیر
سیرجان -گل گهر نیازمندیم
09140166313

به چند نیروی
از یک نیروی
نوجوان مرد دعوت به خانم فروشنده ،ترجیحا
مجرد نیازمندیم
همکاری می نماییم
09138452042
09132453990
به یک آقا
برای کار در فالفل مامان
جون ،شیفت  3تا 11شب
نیازمندیم
09129386781

به یک پرستار کودک در
منزل برای کودکان
دوقلو یک و نیم ساله با ساعت کاری
 7/30صبح لغایت  14با
حقوق ماهیانه  800هزارتومان
نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۷۱۶۸۸

به یک نفر نیروی
اقا جهت انجام امور خدماتی
هتل شیفت شب نیازمندیم .
42307388-42302016
ساعات تماس  8الی 15

ازیک نفر خانم
میانسال جهت کار درمنزل
بصورت تمام وقت دعوت
بعمل می آید.
09023453565

شرکت تیپاکس شعبه
سیرجان جهت تکمیل پرسنل خود از
یک اقا (مجرد) دارای گواهینامه پایه ۳
با ضمانت معتبر دعوت به همکاری می
نماید ( مراجعه حضوری  :چهارراه مهدیه
خیابان فرمانداری  ،روبروی شهربازی
شرکت تیپاکس).
۰۹۱۰۳۴۵۳۷۰۷

به یک خانم جهت
کار در آشپزخانه فست
فود نیازمندیم به صورت
نیم وقت 5الی 11شب
خیابان ابن سینا بعد از
چهارراه بیمارستان امام
رضا جنب پارک شقایق
09131457266

به دو نفر فروشنده
با ضامن معتبر جهت کار در
لبنیات فروشی نیازمندیم.
09130440734
ساعات تماس 14-8و 21-18

به یک فروشنده
خانم جهت همکاری در
فروشگاه کیف و کفش
چرم پاندورا نیازمندیم
۴۲۲۰۷۹۸۶

به یک نفر همکار
به دو نفر نیرو
عمومی
خانم یا آقا با روابط
خانم یا آقا جهت ظرفشوری
باال جهت کار در فست فودبا
و نظافت در آشپزخانه
تومان
حقوق ماهانه  1میلیون
رستوران نیازمندیم
نیازمندیم .
42204358
09212983758

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

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

به دونفر نیروی
کار نیمه وقت جهت کار
در فست فود نیازمندیم
۰۹۳۵۶۰۸۸۸۶۳

به چند نفر نیرو
کلیه وسایل و
جهت نظافت و ظرف شوری
اجناس سوپر مارکت با
و کمک آشپز در رستوران
موقعیت خوب به فروش
نیازمندیم
میرسد ( ملک استیجاری)
42204358
09137310270

به تعدادی راننده با
ماشین به صورت تمام وقت و
نیمه وقت جهت کار در آژانس
حافظ نیازمندیم ،با کار کرد عالی،
شهرک مشتاق ،بلوار نبوت
۰۹۱۶۲۴۹۵۷۸۱

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

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

ضایعات آهن
خرید ضایعات آهن و
آلومینیوم و غیره با باال
ترین قیمت درب منزل و
شرکت
09132457694

به یک نفر (ترجیحا آقا)جهت کارهای اداری
و انبار مسلط به کامپیوتر (برنامه های وورد -اکسل -
اینترنت)نیازمندیم.برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن
زیر تماس بگیرید.
 03442283165ساعت تماس از 8صبح الی 12ظهر

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

به یک فروشنده خانم ترجیحا مجرد ،مسلط به کامپیوتر
و اینترنت با روابط اجتماعی باال و مدرک تحصیلی حداقل
لیسانس جهت کار در نمایشگاه برنا چوب به صورت دوشیفت
نیازمندیم.مراجعه جهت مصاحبه فقط به صورت حضوری.
آدرس :چهارراه تختی ،نبش تختی جنوبی
مجتمع برنا پنجره

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

از چند نفر شاگرد ساده و استادکار
جهت کار در آرایشگاه مردانه دعوت به
همکاری می شود.
09139560677

به یک سند تک برگ مسکونی برای
دریافت وام بانکی نیازمندیم
مژدگانی  ۳۰میلیون تومان
۰۹۰۵۶۵۶۲۳۹۷

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
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دکه با چندین سال سابقه،موقعیت
و درآمد عالی ،سر نبش با امتیاز مواد
غذایی و دستگاه کپی اجاره داده میشود
۰۹۱۳۵۰۳۹۰۹۷

فروش 11میلیون امتیاز وام بانک
رسالت روبروی پارک هادی
میلیونی80هزار تومان
09136529967

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

خرید وفروش امتیاز وام
هر سه شعبه
09135323325

فرش کرمانی شمارا با
باالترین قیمت خریداریم.
خرید وتعویض انواع فرش کرمانی،
دست بافت ودست دوم
با فرش ماشینی.
۰۹۱۳۱۴۵۳۵۲۲
 ۰۹۱۳۱۷۸۷۷۹۵فرش کبیر یزد

قهوه خانه
به علت تغییر شغل
بفروش میرسد (ملک
اجاره داده میشود)
۰۹۳۹۳۱۶۶۸۲۰

مغازه واقع در پاساژ
کوثر طبقه همکف به متراژ 14
متر تمام کناف با دکور و ویترین
و سند تک برگ به فروش و یا
اجاره داده می شود
 09139562349علی بیگی

فروش اسلحه شکاری
تک لول ژاپنی(حک شده Made in
 )Japanفوق العاده حرفه ای و تمیز
به دلیل خرید خانه به قیمت مقطوع
 15م تومان به فروش می رسد .لطفا
خریدار واقعی تماس بگیرد
09135039097

فروش امتیاز
یک واحد مسکونی
آپارتمانی واقع در بلوار
شیخ فضل اهلل (اراضی
مربوط به شرکت تعاونی
کارکنان شهرداری
زیدآباد)
09133459034

یک واحد زیر
زمین مسکونی جهت
امور اداری رهن داده
می شود
انتهای بلوار قاآنی
روبروی مدرسه پدر
09133789083

امتیازیک فروشگاه پوشاک مردانه(مجلسی
و اسپرت)با سابقه درخشان به صورت یکجا و با
شرایط ویژه واگذار می گردد(.محل استیجاری)
شماره تماس 09136346033
فروش انواع سیم کارت دائمی و اعتباری
( فروش خط دائمی  0912با مناسبترین قیمت)
 09136110752شاهبداغی
اینستاگرامMILADSH0752 :
بهترین خریدار نقدی خودرو های

سبک و سنگین فرسوده در سیرجان

خریدار انواع خودروهای تصادفی
09137319040

باالترین خریدار ماشین فرسوده درمحل
در سیرجان وحومه لوازم استوک تویوتا پراید
نیسان موجود می باشد
09140399099

مجوز قطار شرکت خدمات مسافرتی
رهسپار ( صدور فروش بلیط قطار )
بصورت اجاره واگذار می شود
ضمنا کانتر فروش هم در اختیار اجاره کننده
قرار داده می شود
نرخ اجاره  :بصورت توافقی
09133791078
ادرس  :بلوار شیخ مفید  ،ساختمان قائم عج ،
شرکت مسافرتی رهسپار
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فروش امتیاز وام بانک
رسالت
09904014165

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

فروش یک قطعه زمین مسکونی با
سند و پروانه در محدوده باسفهرجان
09131788551

کارواش با ده سال سابقه کار
اول خیابان نواب اجاره داده میشود
٠٩١٣٠۶٩١٠٠٧

آژانس اینترنتی
هشت بهشت و سمنگان
سفر به تعدادی راننده به
صورت نیمه وقت و تمام
وقت نیازمندیم.
با پایین ترین درصد
کمیسیون
09215952674

یک باغ و چند قطعه زمین خالی در
روستای کهن سیاه واقع در بلورد منطقه
تفریحی به فروش می رسد.با قیمت مناسب
09137353947-09136196687

منزل مسکونی
نوساز و شیک کلید
نخورده بلوار ولی عصر به
فروش می رسد.
09014735191

سه دهنه مغازه اول
شهرک صنعتی  ١سر نبش
کف و دیوار سرامیک و برق
صنعتی اجاره داده میشود
٠٩١٣٣۴۵٩٨٠٨

يك باب مغازه واقع
در بلوار سيدجمال دونبش با
سه راه قريب سه دهنه ٧٥
متر با يك نيم طبقه  ١٥متر
اجاره داده ميشود
٠٩٣٥٩٥٥٤٠٠٤

فروش ملک تجاری
کارگاه  ۱۵۰مترمربع ،مسقف،
سند تک برگ ،آب ،برق،گاز،
ارتفاع سقف۷متر ،نیم طبقه ،درب
ورودی کامیون رو ،بلوار عباسپور،
کوچه روبروی ایرانخودرو شول
۰۹۱۳۷۶۸۹۱۲۹

اجاره لباس
مجلسی و اجاره
لباس شما
09139470994

به یک مغازه
نانوایی تنوری آزاد پز جهت
خرید یا اجاره نیازمندیم
۰۹۳۷۱۴۹۹۱۲۳
محمودآبادی

فروش امتياز
وام بانك
رسالت
٠٩٣٥١٤٥١١٨٨

بیمه نامه و
گواهینامه وکارت ماشین
پژو405به شماره پالک
69ص657ایران 75به نام
عیسی قاسمی نژاد و بیمه
نامه بنام ابراهیم حیدری
مفقود گردیده و ازدرجه
اعتبار ساقط می باشد.
09171695094

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

یک عدد گوشی و کارتن سامسونگ j7
گم شده از یابنده تقاضا می شود با این شماره
تماس بگیرند و مژدگانی دریافت نماید.
09210884593

کارت ماشین گواهینامه و بیمه نامه  -ویژه
کارت ورود و خروج معدن و مدارک دیگر به نام محمدنادری نژاد مفقود شده و از یابنده تقاضا می شود با این
شماره تماس بگیرد و مژدگانی دریافت نماید.
09132783023
مدارک پژو پارس مدل1393به رنگ
سفید به شماره پالک 62ص568ایران 75به
شماره موتور  124k0347931وشماره شاسی
 naan01ca5eh103342به نام احسان رفعتی نصرت
آبادی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

یک قطعه زمین واقع در میرزارضا نبش
کوچه 41و یک خانه در روستای نصرت آباد
بفروش می رسد.
09132451562

تعمیر سرویس کامل کولر-
رفع پوسیدگی

تعمیر انواع آیفون های صوتی و تصویری
برق کشی ساختمان

09138453246نورمندی

چهار هکتار باغ پسته ثمری 14ساله که تمام باغ
لوله کشی غرقابی می باشد وشش سهم آب موتور پمپ لوله
پنچ اینچ به اضافه یک باب ساختمان 80متری نوساز واقع
در خیرآباد کفه بفروش می رسد ویا با زمین وخانه مسکونی
معاوضه می گردد.
مشاور امالک دریا 09131785045
کاشي کاري سراميک مينياتور تدریس خصوصی ریاضی در همه
مقاطع تحصیلی (ویژه بانوان)
و  ...پذيرفته ميشود.
09367196280
۰۹۹۱۶۹۰۱۹۶۹

لوله کشی گاز ساختمان،
مسکونی اداری وتجاری
 ،بصورت توکار و روکار با
نازلترینقیمت
 09190830015زنگنه

آموزش دوخت کاور
رومبلی و صندلی
(لباس مبل)
09135815184

تدریس خصوصی دروس
انواع خرده کاری
ریاضی دانشگاه ومتوسطه دوم
جوشکاری و برشکاری
وکنکور توسط دانشجو دکتری
در اسرع وقت پذیرفته
ریاضی محض ازدانشگاه
می شود.
تربیت مدرس تهران
۰۹۳۹۸۷۸۴۸۵۲
09139561377

جابه جایی پیتزا فالمینگو (مرغ آتش)
طعمی اعتیاد اور و شگفت انگیز

آدرس جدید :پیتزا فالمینگو از محل سابق خود خ مالک اشتر،به
۵۰متر جلوتر به طرف چهاراه گل محمدی انتقال پیداکرد.

تلفن سفارشات 42273234

آموزشگاه صنایع دستی رضوان سبز

آموزش گلیم شیریکی پیچ و چاکدار ،قالی ترکی و ابریشم  ،تابلوفرش چهره
و غیره ،گردبافی گلیم  ،چرم دوزی  ،پته دوزی  ،سرمه دوزی ،عروسک بافی،
باگواهینامه ازفنی حرفه ای بامربیگری خانم بهاالدینی
09139470994پاساژکوثرطبقهسوم
آموزش تضمینی با 20درصد تخفیف فقط تا یکم باآموزش ما وارد
بازارکارخانگیشوید

