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ضمیمه رایگان شماره  1179هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

فروش  ،نصب  ،سرویس
و لوله کشی توکار انواع
کولر گازی اسپلیت
09164458335
کابینت ملک پور(نیک کابین)
شعبه دیگری ندارد

داربست فلزی افالک

داربست فلزی سیرجان جنوب
 09133472290عباسی

 09138455581عباسی

نمای ماندگار
با آجر نمای محک تهران

انواع نسوز -شیل  -رس

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

فروش فوری
خط موبایل 09131451229
بفروش میرسد.
شماره تماس:
09133453932

انواع مدل کابینت درب اتاقی کمد دیواری

چاپ ،تراکت ،کارت ویزیت ،ارسال
 smsو  ...کمترین قیمت ،بهترین کیفیت

٠٩١٢٩٤٨٦٤٥١

تدريس زيست

09129486451

بلوار شیخ مفید ،روبروی مدرسه جهان دانش

09133472492 -42330183

اتـوبار نمــونه

09217413275

مجهزترین اتوبار
در سیرجان

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

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

با مجوز رسمی وبیمه معتبر
با کادری مجرب  ,با نازلترین قیمت
جنب میدان ابوریحان
09191453880-42252330
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دعوت به همکاری
رستوران و بيرون بر تورينو جهت تكميل
كادر خود از افراد زير دعوت به همكاري
مي نمايد:
یک نفر نیرو ساده
یک نفر نیرو ظرف شور
یک نفر صندوقدار خانم
یک نفر سالن دار
یک نفر ساندویچ زن
یک نفر فر دار
٠٩٢٢٤٢٨٦٧٦٢

@negarestanniaz
مجموعه تورينو جهت تكميل كادر
خود از افراد زير دعوت به همكاري
مي نمايد:
يك نفر صبحانه زن ترجیحا حرفه ای
ساعت کاری از ساعت  ۶تا  11/30صبح با
حقوق مزایا عالی
يك نفر فر دار
يك نفر تحویل دار
یک نفر کمک آشپز
یک نفر تخته کار
٠٩٢٢٤٢٨٦٧٦٢

@negarestanniaz
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به يك نيرو ساده در لنت فروشى
جهت تعويض لنت نيازمنديم
٠٩١٣٥٠٤٠٣٠٦

به يك نيرو جهت پخش آگهى
تبليغاتى سر چهارراه نيازمنديم
٠٩١٣٥٠٤٠٣٠٦

به یک نفر خانم جهت کار در
ساندویچی با حقوق ماهیانه  750هزار
تومان به صورت تمام وقت نیازمندیم.
09136329942

به یک شاگرد برای کاردردزدگیر
روکش کفپوش تعمیردزدگیر قفل مرکزی
شیشه باالبر نیازمندیم
۰۹۱۳۸۴۵۳۴۹۳

به تعدادی راننده با ماشین
جهت کار در آژانس نیازمندیم
42267004

از یک نفر شاگرد جهت لوله کشی
ساختمان دعوت به عمل می آید
۰۹۱۳۵۹۹۱۸۶۶

به یک شاگرد خانم جهت کار در
فست فود نیازمندیم.
09131455231

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

به چند نصاب کناف جهت
اجرا کناف نیازمندیم
09136193213

به یک صندوقدار خانم ویک
منقلدار وخانم کار برای کار در آشپزخانه
نیازمندیم
09193454209

به یک شاگرد
جهت کار در کارواش
نیازمندیم
09132477075

به یک نفر راننده پایه
دوم ترجیحا دفترچه دار جهت
کار با مینی بوس خط سیرجان
گل گهر نیازمندیم
ساعت تماس
 11الی 15و 16الی 24
09138755877

دعوت به همکاری
جهت دفتر بیمه
به تعدادی نیروی کار ترجیح ًا
خانم ،مجرد ،آشنا به کامپیوتر با
روابط عمومی باال
42206372-09132471522

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

به يك نفر نيرو
خانم جوان جهت كار در
فست فود براي كانتر دعوت
به همكاري مي نماييم
ساعت كاري  ١٨الي٢٤
09012467982

به یک نفر
دفتردار جهت کار در
آژانس نیازمندیم.
۰۹۳۰۵۵۱۶۹۶۸

به یک خانم
جهت هم خانه ای یک
خانم میانسال (بدون
همسر و فرزند) نیازمندیم.
۰۹۱۳۳۷۹۴۲۱۰

از یک نیرو خانم
جهت همکاری در آتلیه
با حقوق مکفی به همراه
آموزش دعوت به عمل
می آید.
09138595928

به یک نفر کارمند
با نامه حسابداری برای
ضمانت دریافت وام ازدواج
نیازمندیم .مژدگانی محفوظ
09133790959

به یک کارگر
ماهر جهت کار در
تعویض روغنی
نیازمندیم.
09131451692

به یک شاگرد تمام
حرفه ای برای کار در آرایشگاه
زنانه نیازمندیم.
خیابان ابن سینا روبروی
آپارتمانهای مساجد ،زیبایی
حرف اول
09135812379

از یک نفر منشی
خانم جهت کار در دفتر
امالک گیالنی دعوت بعمل
می آید.
09134454394
09139387360

از یک نفر پرستار
یا ماما و بهیار جهت کار در
کلینیک ترک اعتیاد دعوت
بعمل می آید.
09103961731
09137359373

به یک شاگرد
ساده جهت کار در کافه
شیفت عصر نیازمندیم.
09139452940

به یک نیروی
خانم یا آقا جهت
کار در فست
فودنیازمندیم.
09138454650

به یک همکار
خانم جهت فروشندگی در
نمایشگاه شومینه واقع در
بلوار عباسپور نیازمندیم
09139227105

كافه صدف جهت
تكميل كادر خود از چند نفر
نيرو جوان با روابط عمومى
باال اقا وخانم در شيفت عصر
دعوت به همكارى مي نمايد
٠٩١٣٣٤٧٩٢٢٤

به یک همکار
خانم یا آقا جهت
همکاری در چلوکبابی
نیازمندیم
09138267399

به دونفر خانم جهت
کار در آشپزخانه رستوران در
محیطی کامال زنانه نیازمندیم
آدرس سه راهی کرمان
رستوران ژیگو
09131454946

به چند نفر نیروی
کار آقا با حقوق عالی جهت
همکاری در مغازه نیازمندیم
۰۹۳۷۳۵۷۲۹۱۰
۰۹۱۳۱۷۸۹۵۵۲

از دو نفر خانم و یک
نفر آقا جهت کار در فروشگاه
دعوت به همکاری میشود
09137313135
09130842517

به یک نفر آقا جهت
مربیگری در آموزشگاه رانندگی
نیازمندیم شرایط متاهل ،داشتن
حداقل دیپلم ،داشتن خودرو
پراید یا تیبا از مدل 95به باال
09136505546

شركت
مسافربري عدل سيرجان
به ٤نفر خانم و ٢نفر آقا
جهت كار در شركت
مسافربري عدل و شركت
آريا سفر آسيا نيازمنديم
٠٩١٣٩٤٧٨٠٨٢طغرلي

به یک خانم
پرستار با مدرک پرستاري
یا یک لیسانس مامایی
و یک خانم روان شناس
جهت کار در کلینیک
شیفت صبح نیاز مندیم
09133474098

استخدام

تاسیساتگازرسانیساالربنیان

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

مجموعه آكراس جهت تكميل كادر خود از
تخصص هاي زير دعوت به همكاري مي نمايد
دو نفرصندوقدار (خانم )
يك نفر پذیرش هتل( شیفت شب اقا ) با روابط عمومي باال
یک نفر خانه دار خانم(نظافتچی)
یک نفر نظافت چی مرد
يك نفر طراح گرافيك به صورت پاره وقت
09130620906
آدرس :شهرک الله مجموعه بزرگ آکراس

آژانس آنالین
به تعدادی راننده
شبانه روزی نسیم به
به صورت تمام وقت و
تعدادی راننده با ماشین
نیمه وقت جهت کار
به صورت تمام وقت و
در آژانس آسان سفر با
نیمه وقت با زنگ خور و
کمیسیون عالی نیازمندیم درآمد روزانه حداقل 150
هزار تومان نیازمندیم
09139470836
09367201741
09137646277

به یک نفر پیک موتوری جهت کار در
بیرون بر زعفرون سیرجان نیازمندیم
ساعت کار  11/30:تا  ۴بعد از ظهر
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

نیازمند چند نیروی خانم و آقا برای
کار در تاالر هستیم.
(نیروی نظافت چی و سالندار)
42308400-09178647940

به یک نفر پیتزا زن جهت کار در
بیرون بر زعفرون سيرجان با حقوق
خوب و بیمه نیازمندیم .
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

یک شرکت معتبر از تعدادی

شرکت سولیکو کاله واحد لبنیات
سیرجان از تعدادی فروشنده حضوری
(ویزیتور) با حقوق و مزایای عالی و یک
نفر تایپیست خانم با شرایط ذیل دعوت به
همکاری می نماید.
 )1کارت پایان خدمت
 )2حداکثر سن  35سال
 )3حداقل مدرک فوق دیپلم
 )4روابط عمومی باال و فن بیان مناسب
مراجعه حضوری ،سیرجان -چهارراه سپاه-
مجتمع زیتون -طبقه  - 4واحد 8
09131978502-42230857

به تعدادی نیروی خدماتی خانم و آقا
جهت کار در بیرون بر زعفرون سیرجان به
صورت یک شیفت و با حقوق خوب نیازمندیم.
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

نیروی خط تولید

آقا ،متاهل ،سن بین  ۲۵تا  ۳۵سال،

حداقل مدرک دیپلم و  ۳سال سابقه
کار مرتبط

دعوت به همکاری می نماید
۴۲۲۸۰۰۷۷

رستوران چلچراغ جهت تکمیل
کادر خود به یک صندوق دار شیفت
صبح ،آشپزمجرب  ،قلیان گذار وکافی من
شیفت عصر ،کمک آشپز شیفت صبح ،با
حقوق مزایا نیازمند است
09179156733
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به یک دفتردار آقا به صورت نیمه
وقت جهت کار در تاکسی تلفنی آشنا به
کامپیوترنیازمندیم
09103456783

به یک همکار خانم جهت کار در
کافه اسپرسو نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۷۴۰۰۲

به یک کارگر خانم متعهد جهت
نظافت منزل دو روز در هفته نیازمندیم.
09178029361

به یک همکار خانم جهت کار در
فست فود به صورت نیمه وقت نیازمندیم
09356158139

به تعدادی راننده جهت کار در
آژانس شاهین سمنگان نیازمندیم
09135832553

به تعدادی استاد
کار کابینت ام دی اف و
شاگرد جهت همکاری
نیازمندیم
۰۹۱۰۵۴۶۱۷۰۰

به ٢نفر فروشنده
خانم جوان و ٢نفر نيروي
مرد جوان (جهت كار در
كارگاه)شيريني پاك واقع
در بلوار قااني نيازمنديم
٤٢٣٠٥٢١٦
به یک شاگرد
مبتدی یا نیمه ماهرجهت
کار در کارگاه ام دی اف
باحقوق خوب نیازمندیم
 09134564045اله یاری
مینی بوس هیوندا
جهت سرویس دربستی اطراف
سیرجان و خارج سیرجان و
تور روزانه باراننده مجرب آماده
سرویس دهی می باشد
09140166313
09139567656

@negarestanniaz
به چند نفر بازاریاب
خانم یا آقا جهت بازاریابی
مواد غذایی با حقوق ماهیانه
1/500م تومان با پورسانت
عالی نیازمندیم
۰۹۱۴۰۱۶۶۱۹۰

از تعدادی نیرو
جهت امور نگهبانی بدون
محدودیت سنی باخانواده
یا بدون خانواده دعوت به
عمل می آید .
09337125325

به دو نفر نیروی
خانم برای کار در فروشگاه
لوازم التحریر زرین خط
نیازمندیم.
09222456066

به دو شاگرد
ماهر جهت کار در
کارواش با حقوق عالی و
جای خواب نیازمندیم
۰۹۱۳۱۷۸۱۰۳۲

به یک فتو شاپ
کار دوشیفت و یک منشی
نیازمندیم
۰۹۱۲۳۸۴۶۸۴۶
یا به عکاسی بهار مراجعه
کنید

به یک همکار خانم
باروابط عمومی باال برای شیفت
عصر با حقوق و مزایای عالی جهت
کار در آبمیوه و فست فود کیا واقع
در خیابان انقالب تقاطع ولی عصر
نیازمندیم
09135013289

به يك شاگرد
باسابقه كاردرمغازه مرغ
و ماهي جهت همكارى
نيازمنديم
09132795118

به یک خانم
جهت کار در آشپزخانه
و یک خانم جهت
صندوقداری نیازمندیم
۰۹۱۳۰۹۵۹۰۰۳

از تعدادی خانم
ترجیحا در رده سنی 20تا 35
سال جهت همکاری در تاالر
با حقوق و مزایای عالی دعوت
بعمل می آید.
09130502022

به یک پرس کار
ماهر و یک خانم منشی جهت
کاردرخشکشویی پاکیزان
دعوت به عمل می آید
مراجعه حضوری
۰۹۱۳۰۴۷۵۳۱۵

به یک نیرو
ساده خانم جهت کار
در آشپزخانه بیرون بر
نیازمندیم .ساعت کار 8
صبح الی  4بعد از ظهر ،با
حقوق ماهیانه  750هزار
تومان
09131453539
دو نفر فروشنده
خانم براي كار در نان فانتزي
نان آوران نيازمنديم.
ساعت کاری ٨ :ساعت
۰۹۱۴۷۰۳۹۰۵۳

غذای ایرانی شمس العماره از خانم صندوقدار
و ساندویچ پیچ ماهر جهت شیفت شب (  ۱۹الی  )۲۳و
کمک آشپز ماهر جهت شیفت روز (۸الی )۱۶
دعوت به همکاری می نماید.
۰۹۱۲۳۳۳۸۱۵۶

به تعدادی خودروی مینی بوس
،ون ،سواری سمند ،پژو  ۴۰۵دوگانه
سوزوهمچنین تیبا ،ساینا جهت
سرویس دهی شرکتهای وابسته
گل گهر نیازمندیم
۰۹۱۳۱۷۸۲۴۶۱-۰۹۱۳۳۴۵۶۷۵۵
«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.
دوباره تاکید میکنیم کمترین کمیسیون

به تعدادی آشپز و کمک آشپز آقا
جهت کار در رستوران زعفرون سیرجان با
حقوق خوب نیازمندیم.
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶
شرکت گهر سمنگان ایرانیان جهت تکمیل
کادر پرسنلی خود به افراد واجد شرایط زیر
نیازمند است
 راننده پایه یکم کار با بنز  ۲۰نفر سرویسکار با تجربه  ۶نفر مکانیک بنز  ۲نفر برق کار کامیون ۲نفرشماره تماس  09136342901شکوه

از دو نفر منشی خانم
جهت کار در کاشی و سرامیک
سپهر بصورت دو شیفت
وحقوق توافقی دعوت به
همکاری می شود.
۰۹۱۳۲۴۷۲۴۱۷
شرکت شوکت ساعی جهت تکمیل کادر
خود از افراد زیر دعوت به همکاری می نماید:
کارشناس حسابداری خانم مسلط به نرم افزار
حسابداری ،مدیر فروش و بازاریاب ترجیحا
مهندس صنایع یا مدیریت بازرگانی ،مدیر
تبلیغات و بازاریابی ترجیحا کارشناس آی تی
یا کامپیوتر ،ویزیتور حداقل دیپلم ،کارپرداز آقا
حداقل دیپلم.
واجدین شرایط در ساعات اداری با شماره های
 42231440 -09133982612تماس حاصل نمایند.

به یک کارگر ساده ی تمام وقت
جهت کار در عمده فروشی نیازمندیم
٠٩١٣٧٣١٤٩٤٥
 200متر زیر زمین بسیار شیک و نوساز واقع در
شهرک سمنگان روبرو داروخانه ( جهت استفاده برای
انبار ،کافی شاپ،سالن ورزشی وآموزشگاه،آرایشگاه
زنانه)...،رهن و اجاره داده می شود
09133477920
شرکت پخش کتاب فانوس سپهر تبرستان
به تعدادی نیروی کار خانم بصورت نیمه وقت با پایه حقوق
( 1/۸۰۰/000تومان +مزایای عالی)
ساعت مراجعه  ۱۰ :الی  ۱۲مراجعه حضوری الزامی است
آدرس :سیرجان،خیابان قدس شمالی روبروی تاالر المپیک
ساختمان مزون یاس طبقه دوم واحد ۵
۰۹۱۳۸۵۱۳۴۵۶

از يك نفر خانم عالقه مند به فروشندگي و
داراي فن بيان باال و سابقه كار جهت همكاري در
فروشگاه مانتو دعوت بعمل مي آيد
٠٩٣٨٨٢٨٩٢٤٨
دعوت به همكاري
سالن آرایش زنانه لوکس با موقعیت عالی واقع در بلوار
سردار جنگل جهت تکمیل کادر خود به تخصص های
زیر نیازمند است:
يك اصالح كار حرفه اي ،يك اپيالسيون كار حرفه اي با
سابقه كار ،يك ميكاپ كار حرفه اي ،دستيار رنگ
ناخن كار ،شینیون کار عروس ،مدير سالن
09137578012
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یک باب منزل مسکونی دو کله
 12قصب گنبدی پشت بازار به قیمت
کارشناسی توافقی بفروش میرسد.
09131455403

خریدار آهن ،بطری نوشابه ،گونی
پاره تسمه ،کارتون ،نایلون ضایعات
09133477436

سوله در شهرک صنعتی دو
اجاره داده میشود
09137702171

منزل فروشی بلواردکترصادقی
خیابان شهیداحسائی کوچه سرباز2
10قصب 143مترزیربنا درب به حیاط
09139476800

یک باب مغازه در کوچه
میدان بازار به فروش می رسد
09136115153

سالن آرایشگاه (واقع در خیابان
تختی) با جواز کسب اجاره داده می شود.
با قیمت توافقی
 09362766926امیری

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

لوازم کامل رستوران در حد نو با
قیمت عالی بفروش میرسد.
09132794764

کارواش به صورت یکجا
واگذار میشود
09196715660

کمپرسی زیرمایلر مدل  1369آماده
به کار در معدن باقیمت توافقی بفروش
میرسد.
09133793965

یک باب منزل مسکونی نیمه کاره 3
قصب انتهای ولیعصر به قیمت کارشناسی
و توافقی بفروش میرسد.
09131455403

خرید وفروش امتیاز وام
هر سه شعبه
09135323325

فروش امتیاز وام بانک
رسالت
۰۹۹۰۴۰۱۴۱۶۵

وام ازدواج شما را
خریداریم.
09137599509

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

آژانس شاهین سمنگان با موقعیت
مکانی عالی به فروش می رسد
09135832553

يك باب مغازه  ٩٨مترى نرسيده
به مشعل گاز اجاره داده مى شود
09131402871

خریدار نقدی
کتاب و کاغذ باطله
در محل
۰۹۱۳۷۴۹۱۰۱۸

یک باب مغازه
داخل بازار زیر قیمت
کارشناسی با شرایط عالی
بفروش میرسد
٠٩١٣٣٤٥٤٥٩٦

کافی شاپ خانواده
ایرانی با پنج سال سابقه
کار و درآمد عالی با کلیه
وسایل واگذار می گردد.
09374817517

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

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

یک باب منزل مسکونی
ویالیی با زیر بنا  ۱۵۰متر دو
خوابه درب حیاط  ،کابینت واقع در
انتهای خیابان تخت جمشید آباده
به قیمت  ۱۵م پیش و ماهیانه ۷۰۰
هزار تومان اجاره داده میشود
۰۹۱۳۳۴۵۵۵۴۲

فروشی
 ۲۰۶تیپ  ۵مدل ۹۴
بدون رنگ
۰۹۱۲۳۱۷۴۸۲۷

سه سیم کارت دائمی به شماره های
 09132471914و  09132784656و 09131797230
هر یک به مبلغ  2میلیون تومان به صورت نقد و اقساط
بفروش میرسد و یا با خط  145معاوضه میشود.
ارتباط از طریق پیامک 09140558059

سه باب مغازه خ
خواجه نظام الملک به عرض
 11متر و طول  27متر یکجا یا
جداگانه بفروش می رسد
09131454893
09361307220

امالک شایسته
آدرس :تقاطع ابوذر غفاری ،چهارراه فراهی ۱۰،متر به سمت میدان سنایی
 09162756323-03442206869یزدی
 میدان سنایی 10قصب 450،متر زیر بنا ،قیمت  1/550/000/000تومان 15خرداد ،بر خ6 ،قصب ،اوقاف 500م پرسی گاز 12قصب ،ساختمانهای گهر روش ،میخی ،قیمت کارشناسی سعدی 12قصب دو طبقه ،بازسازی ،شیک  1/900/000/000تومان خ خزر ،ولی عصر 10قصب ،شناژدار،طبقه باال ،تیر ریزی آهن دوقلو ،سویت پایین70متر و 180متر همکف  250/000/000تومان
 ولی عصر خ خزر ،دو طبقه ،دارای دو سند تک برگ شش دانگی ،نما سفال ورودیها مستقل  7/5قصب 790م
 ولی عصر ،داخل کوچه 8قصب ،میخی ،اوقافی 390مم امام زاده احمد 33قصب ،کلنگی 550م ولی عصر ،منزل مسکونی سه کله ،قیمت توافقی غفاری دو نبش  8/5قصب ،کف سرامیک ،کابینت بازسازی شده 580م قابلمعاوضه با زمین کوی امام
 سمنگان 13قصب230 ،متر زیربنا ،درب حیاط نما سفال طرح دوبلکس 720م میرزارضا 12قصب کوچه آتش نشانی درب حیاط کارشناسی پرسی گاز کوچه بن بست 6قصب ،قولنامه عادی 110مپشت هتل عطر سیب 4طبقه ،نوساز 400متر زیر بنا 800م 120م وام کسر میگردد مولوی 10قصب ،تازه ساز شیک  1/600/000/000تومان انتهای خواجو داخل کوچه برلیان 6قصب85 ،متر تیر آهنی 380م  17شهریور 24قصب بن بست دو کله 580متر زیر بنا 150متر ،تیرآهن ریزی 750م ابوریحان 10قسمت  ۱۸۸زیر بنا  ۲۵متربر دارد ،خ روبروی کتابخانه پارک ۱۷شهریور موقعیت عالی  ۹۹۰میلیون تومان
 ولیعصر خیابان خزر  ۱۲کله  ۷۵متری تیر آهنی قابل سکونت تمیز قیمت ۷۵۰میلیون تومان
 پزشکان دو خانههای دکترین ،طرح هندی  ۲۵۰متر زیر بنا با شناژ پیوسته ،بسیارمحکم قیمت  ۸۹۰میلیون تومان
 پزشکان  ۲همکف  10قصب درب ساختمان کوچه  ۱۲متری تازه ساز کلیدنخورده،قیمت  ۹۰۰میلیون تومان
 شهرک سی بی جی  ۱۲قسمت  ۱۲۰متر زیربنا موقعیت عالی قیمت ۶۰۰میلیون تومان
 چمران سه طبقه روی پیلوت ،هر طبقه  ۱۵۰متر زیربنا نما سنگ بسیار شیک،قیمت  ۲میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان
 زمین قطعه  ۱۰راه آهن۸ ،قصب یک قطعه تا نبش موقعیت عالی قیمت  ۲۴۰میلیون تومان زمین آباده  ۱۴قصب  ۲۵۰متر پروانه شفته شده داخل کوچه روبروی بدرآباد ،قیمت ۱۰۰میلیون تومان
 زمین  ۱۵قطعه اکبرآباد  ۲۰ +قطعه نصرت آباد +سی قطعه محمود آباد تعداد زیادیزمینهای امیری فروش داریم
 زمین ولیعصر دوازده قصب درب ساختمان دو نبش داره پروانه و حصار و امتیاز آباوقافی  ۷۰۰میلیون تومان
 انتهای ولیعصر10قصب با عرض  ۱۱متر دارای  ۱۰۰متر پروانه درب حیاط خیابان ۲۰متری قیمت آن  5۲۰میلیون تومان
 زمین در قطعات واگذاری شهرداری معروف زمینهای شهیدی قصبی ۳۸میلیون تومان
 آپارتمان مساجد  ۱۰۵متر مفید قیمت  ۲۷۵میلیون تومان انظمام پارکینگ وانباری آپارتمان تازه ساز میدان سنایی و خیابان مقداد با بهترین متراژ و موقعیت جهتفروش موجود می باشد
 تعداد زیادی خانه و زمین و آپارتمان و خانه باغ و زمین های کشاورزی با بهترینموقعیت و همچنین رهن و اجاره موجود می باشد
 سه دانگ میدان تره بار میدان جدیدی به فروش میرسد قیمت توافقی -نصیری شمالی کوچه کفش رستگار ۱۸قصب ۲۳۵مترزیربنا قیمت ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰تومان

زمین ،باغ
و خانه باغ

۱۰قصب زمین فاز ۳فخرآباد
موقعیت عالی به فروش میرسد
۰۹۱۴۰۵۳۷۲۷۰

یک قطعه زمین
10قصبی واقع در فخرآباد
دوکله روی بلوار اصلی قطعه
 ۲۷۱فاز ۳به فروش میرسد .
09136193213

باغی در منطقه
ویالیی کهن شهر علیا به
مساحت  130قصب  ،سه
نبش بفروش میرسد
۰۹۳۶۶۶۰۳۲۳۹

خرید ،فروش ،رهن و اجاره

قالی محلی سیرجان دست
دوم شما را خریداریم.
09917665969
یک ملک تجاری واقع در بلوار سید جمال
الدین نرسیده به پلیس راه جنب آهن فروشی ها به
متراژ  1600متر دارای سوله و دفتر اداری
اجاره داده میشود.
09133472952-09133450336

خرید و فروش ضایعات،
آهن آالت و...
09133452773
09131791171
کلیه وسایل سوپرمارکت واقع در
خیابان اباذر غفاری با چند سال سابقه کار
با درآمد عالی به دلیل مهاجرت بصورت
یکجا واگذار می گردد .در ضمن ملک
استیجاری می باشد.
 09133794415علیرضایی
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

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

اجاره صندلي
در سالن زيبايي لوكس با
موقعيت عالي
اپيالسيون،ناخن،رنگ مو
٠٩٢١١٣٤٣٠٣٥
یک واحد دو
خوابه تمیز شیک در یک
خانه ویالیی واقع در خیابان
بروجردی به یک خانم تنها
یا زوج بدون فرزند رهن
کامل داده میشود
09171613032

 14قصب  2نبش  250متر زیربنا ،سند تک برگ،
 650میلیون کارشناسی  570میلیون فروش ،خ صائب کوچه
اول سمت راست
مغازه 3در 4جهت انبار خیابان ابوفاضل ابوریحان و مغازه
3در 4جهت انبار خیابان نادری ابوریحان  1میلیون  150هزار
تومان اجاره
مغازه 3در 10شهرک تعمیرکاران کوچه روبروی ایران خودرو،
برق 3فاز آب گاز 5 ،میلیون  450هزار تومان اجاره
09138452994
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آموزش برنامه نویسی VBA

لطفا مشخصات کامل خود را به شماره
 ۰۹۱۹۸۱۶۷۹۸۰پیامک نمایید

@negarestanniaz
کرایولیپولیز
(الغری موضعی)
شکم و پهلو در۱جلسه

کلینیک آراد
۰۹۰۱۴۱۵۲۲۶۰

جوشکاری سیار
نصب و سرویس کولر آبی
جوشکاری سیار انواع
اجرای اسکلت سقف شیروانی
09136699565
آبگرمکنسایبان
سایه بان ماشین نمای رنگی

خوردکاری وغیره
۰۹۱۳۸۴۵۶۰۴۱

نقاشی ساختمان مدرن
 %30تخفیف

اجرای انواع طرح های روز و سه بعدی
رنگ آمیزی درب و پنجره

 09162504398صادقی

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

اطالعيه انجمن صنفي كارگري رانندگان
اتوبوس بين شهري شهرستان سيرجان
به استنادماده١٣١قانون كاروآئين نامه مصوب
 89/٨/8هيئت وزيران،انجمن صنفي كارگري
باعنوان فوق درشرف تأسيس مي باشند؛ازكليه
فعاالن درصنعت مذكوردعوت به عمل مي آيد.
درصورت تمايل ظرف مدت١٠روزازانتشاراين اطالعيه
براي عضويت مدارك خودرابه هيئت موسس ارائه
نمائيد.
هيئت موسس :ميثم طغرلي نژاد،
محمدرضامحمدبيگي ،مهدي خواجويي نسب

وغیره

باالترین کیفیت و نازلترین قیمت

سلمان زاده ۰۹۱۳۹۴۲۲۰۷۹

شناسنامه و کارت ملی به نام
محمدحسین عالیشاهی گم شده از یابنده
تقاضا میشود با شماره زیر تماس بگیرد و
مژدگانی دریافت نماید09103426484 .

