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فــــــــروش  ،نــــــصب  ،ســــــــرویس و لــــــوله کشـــــــی تـــــــــوکار

انواع کـولر گـازی اسپلیـت 09164458335
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

 20درصد
تخفیف

اتـوبار نمــونه

نمای ماندگار
با آجر نمای محک تهران

انواع نسوز -شیل  -رس

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

مجهزترین اتوبار
در سیرجان

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

با مجوز رسمی وبیمه معتبر
با کادری مجرب  ,با نازلترین قیمت

جنب میدان ابوریحان
 09191453880-42258335با مدیریت غریب شاهی

مشـاور امـالک و پیمانکـاری کـوشا
خرید فروش رهن اجاره در کمتر از  24ساعت

اجرای صفر تا صد ساختمان بصورت اقساط
شهرک صدف جنب شهرک سمنگان ،تجاری های صدف
پشت پمپ بنزین صدف  09129724484 -ولی زاده

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

با مجوز رسمی وبیمه معتبر
با کادری مجرب  ,با نازلترین قیمت

شعبه دیگری ندارد

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

تاسیساتگازرسانیساالربنیان

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

@negarestanniaz
سرویس دهی به آبگرم

گِور ،سیرچ ،خمیر ،خرکو ،گنو ،فین و تمامی آبگرم ها
دو روزه (روزهای دوشنبه و پنجشنبه)
آبگرم الله زار همراه با زیارت بزنجان و جوپار

زیارت جمکران ،پیرچوگان ،شاه
پریان ،شاه والیت و ...با اتوبوس
09131787740
09162122130
مدیریت :خانم نبوی

مصالح ساختمانی عباسلو
آجر یزد به صورت نقد و اقساط

عرضه مستقیم آجر یزد
عرضه مستقیم سیمان
عرضه مستقیم
بلوک سبک لیکا و هبلکس

09133459414

بلوار هجرت ،چهارراه آهکیها

ک
یفیت عالی

@negarestanniaz

استخدام
به یک فروشنده خانم در
نانوایینیازمندیم
 09136524177باقری
به یک نفر نیروی کار دارای
گواهینامه پایه  ۲نیازمندیم
۰۹۱۳۹۵۶۷۱۲۴

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

به چند نفر کارگر ساده نیمه
وقت نیازمندیم
09133456126
به یک صندوقدار خانم
با روابط عمومی باال جهت کار در
فست فود با حقوق ماهیانه 600
هزار تومان نیازمندیم ساعت کار
 17الی  24شب
09393199340

به يك نفر نيروي آقاي
جوان جهت كار در فست فود
(پيك موتوري) شيفت عصر
دعوت همكاري مينمايم
ساعت كاري ١٨الي ٢٤
09363280826

به تعدادی فتوشاپ کار و کورل
کار حرفه ای برای کار در چاپ اریا
نیازمندیم

به تعدادی گارسون
مرد و زن جهت کار در رستوران
با حقوق ماهیانه نیازمندیم.
فقط مراجعه حضوری
ترجیحا ساکن اطراف میدان
سنایی
۰۹۱۳۱۹۸۲۵۶۲
به تعدادی تایپیست خانم،
مجرد ،نیازمندیم .ساعت کاری
۸لغایت١:٣٠
٠٩٠١٢٠٣٣٠٩٥
به یک نیروی جوان ویک
صندوقدار در رستوران نیازمندیم خ
وحید 09193454209

به تعدادی راننده
اقا در اژانس در شهرک
رزمندگان نیازمندیم با
کمترین کمیسیون ممکن و
زنگخور باال
۰۹۱۳۱۷۸۴۰۶۴
به یک نیرو مرد
جهت قلیانی و سالنداری
رستوران با روابط عمومی باال
نیازمندیم
۰۹۱۳۰۴۳۵۰۲۸

رسالت با قيمت مناسب

به یک نیرو
خانم جهت کار در
فست فود نیازمندیم
09133458410

به یک همکار
خانم(منشی) آشنا به
کامپیوتر به صورت تمام وقت
در نمایندگی خدمات (مغازه)
با حقوق ماهیانه
۷۰۰.۰۰۰ت نیازمندیم.
۰۹۱۳۷۱۵۷۴۳۷

شرکت تیپاکس شعبه
سیرجان جهت تکمیل پرسنل خود
از یک اقا (مجرد) دارای گواهینامه
پایه  ۳با ضمانت معتبر دعوت به
همکاری می نماید ( مراجعه حضوری
 :چهارراه مهدیه خیابان فرمانداری ،
روبروی شهربازی
۰۹۱۴۰۱۳۲۰۹۰

به یک

به تعدادی نیروی
آقا و خانم زرنگ و کاری
جهت کار در کارگاه تولیدی
نیازمندیم ساعت تماس
هرروز 16الی 20
09162777968

از یک شاگرد جهت
کار در فست فود واقع در
میدان کشتی دعوت
به همکاری میشود
09131457083

شرکت پخش آب
معدنی به یک نفر دارای
گواهینامه رانندگی جهت پخش
و توزیع آب معدنی ،با حقوق و
مزایا نیاز دارد.
09103768477

به يك نفر نيرو خانم
جوان جهت كار در فست فود
براي كانتر دعوت به همكاري
مي نماييم
ساعت كاري  ١٨الي٢٤
09363280826

به يك فروشنده
خانم (تمام وقت) جهت كار در
بوتيك زنانه نيازمنديم
09133451656

فروشنده خانم جهت
کاردرمجتمع نان نیازمندیم
09139422629
از تعدادی نیرو جهت

امور نگهبانی بدون محدودیت

سنی باخانواده یا بدون خانواده
دعوت به عمل می آید .
09337125325

جوشکاری سیار ،خرده کاری
 09136345386هاشمی نسب

محل کار ایستگاه راه آهن
09137314144

به یک نیروی خانم دارای مدرک کارشناسی/
کارشناسی ارشد مدیریت جهت کار در واحد تولیدی با
سمت مدیر تولید نیازمندیم.
جهت اطالعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل
فرمایید09120765565 .
با حقوق و مزایای عالی نیازمند است .مراجعه حضوری
آدرس کیلومتر  5جاده سیرجان -تهران جنب خوراک دام

پرسی گاز جنب ایستگاه شهربابک

تاکسی بیسیم  1820نیازمندیم

09383636166

کارخانه قارچ برلیان به چند نفر کارگر ساده خانم

آدرس بلوار امام رضا نرسیده به خیابان

به چند اپراتور آقا و خانم جهت کار در

فروش امتياز وام

به دونفربازاریاب
جهت فروش بیمه عمربیمه
ایران باپورسانت عالی
نیازمندیم
09133473183

مراجعه حضوری

ب تعدادی راننده با ماشین با درآمد
باال  120جهت کار در تاکسی بیسیم 1820
نیازمندیم
09137314144
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و طیور مشتاق کارخانه قارچ برلیان

فروش در شهرستان سیرجان اقدام به جذب نیرو کند.

به يك حسابدار وصندوقدار خانم جهت كار
در لواز يدكي خودرو با ضمانت(چك يا سفته)اشنايي
كامل با نرم افزار حسابداري به صورت نيمه وقت يا
تمام وقت نيازمنديم
٠٩١٣٣٤٥٦٨٦٣

به تعدادی کمک اشپز و منقل دار اقا جهت

به تعدادی فروشنده خانم با روابط عمومی

شرکت پخش بهین آروین گواشیر توزیع کننده
مواد غذایی و بهداشتی در نظر دارد برای تکمیل کادر
شماره تماس09135984509 :

کار یک شیفت ،با حقوق خوب و بیمه در بیرون بر
زعفرون سيرجان نیازمندیم.
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

به يك خانم جهت كار در مطب دندانپزشكي با
روابط عمومي باال و
يك خانم جهت كار در دفتر مهندسي با مدرك كارداني يا
كارشناسي عمران يا معماري نيازمنديم
٠٩١٢٩٢٦٤٨٠٥

به تعدادی نیروی خدماتی خانم و اقا با حقوق
ماهیانه یک میلیون تومان جهت کار یک شیفت در
بیرونبر زعفرون سيرجات بلوار دکتر صادقی همراه با
صبحانه و نهار ،جهت همکاری نیازمندیم.
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

به تعدادی راننده با ماشین جهت کار در آژانس
امین به صورت تمام وقت یا نیمه وقت با نازلترین کمیسیون
و باالترین کارکرد روزانه نیازمندیم
ضمنا شیفت شب فاقد کمیسیون میباشد
مراجعه حضوری آژانس امین خ بروجردی

به چند نفر همكار خانم يا آقا به
صورت نيمه وقت صبح يا شب جهت كار
در فست فود نيازمنديم
٠٩٢١١٤٥٣٥٠٦

باال جهت کار در بیرون بر زعفرون سیرجان با
حقوق ماهیانه  ۱میلیون تومان نیازمندیم .
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

اگهی جذب نیروی قراردادی
شرکت الکتروسازه جهت تکمیل کادر خود
نیازمند همکاران ذیل می باشد.
کارشناس حسابداری آشنا به تحریر دفاتر و نرم
افزارهای رایج حسابداری  -یک نفر( مرد)

راننده جرثقیل دارای گواهینامه های پایه یک و ویژه
جرثقیل  -یک نفر (حقوق و مزایا عالی و توافقی)
متقاضیان خواهشمنداست در وقت اداری
با شماره  09331457365تماس حاصل فرمایند.
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یک نفر دفتر دار ( ترجیحآ خانم)
جهت کار در تاکسی تلفنی نيازمنديم
۰۹۱۳۸۲۴۵۴۷۲

به  ۲نفر نيروي خانم مسلط به فتو
شاپ نیازمندیم جهت كار در عکاسی
۰۹۱۲۳۸۴۶۸۴۶

به چند شاگرد جهت
کار در کارواش نیازمندیم
09133466601

به یک شاگرد برای کابینت
سازی نیازمندیم
09361486826

به یک منشی خانم جهت فروش
نیازمندیم با حقوق يك و نيم ميليون
٠٩١٢٩٥٧٢٠١٩

به يك نيروي جوشكار
نيازمنديم
٠٩١٢٩٥٧٢٠١٩

از چند نفر نیروی
کار خانم دعوت بعمل
می آید.
تماس  4الی  8بعدازظهر
09309612243

به یک حسابدار خانم ترجیحا
مجرد به صورت نیم وقت یا تمام
وقت نیازمندیم
۰۹۳۶۳۳۰۴۵۴۵

به یک نیروی خانم(منشی-عکاس)
جهت کاردرآتلیه شیفت عصرنیازمندیم.
همراه باآموزش 09140178252

از یک نفر نصاب دوربین
مداربسته ماهر دعوت بعمل می آید
09131780950

به یک کارگر جهت کار در
سوپرمارکتنیازمندیم
09130421051

به تعدادی راننده
باماشین پژو سمند پارس یا
ساینا مدل  ۸۷به باال جهت
سرویس دهی به یکی از
شرکت های معدنی نیازمندیم
۰۹۱۳۹۵۶۰۰۶۹

یک نیروی خانم
برای نان فانتزی نمونه بلوار
هجرت روبروی مسجد قدس
نیازمندیم
09148398462

به دو نیرو یک خانم
و یک آقای جوان برای میوه
فروشی از ساعت  7الی  3و
 3الی  11شب نیازمندیم
09140552292
09134404281

آموزشگاه رانندگی
به یک مربی زن با ماشین و
یک کارمند بصورت پاره وقت
نیازمند است
09138264838
42273026

سالن زیبایی گل یخ
به یک شینیون کار ماهر و
یک نفر متخصص جهت انجام
خدمات پاکسازی پوست
نیازمند است
09139477183

به یک شاگرد

09132451558

به یک تراشکار ماهر
نیازمندیم
09133457189

به یک پیک موتوری جهت
فست فود نیازمندیم
09133471998

به یک نیروی
خانم با روابط عمومی باال
جهت چیدمان و انجام امور
فروشگاهینیازمندیم
09366281105

به چند نیرو آقا و

به دو فروشنده
خانم جهت فروشندگی
در مواد غذایی نیازمندیم
ساعات کار  8صبح تا 5
عصر و  5عصر تا  1شب
09133451274
09133780954

به خانمی
توانمند و دارای تجربه
در نگهداری کودک
بصورت نیمه وقت
ترجیحا ساکن شهر
سیرجاننیازمندیم
۰۹۳۳۹۴۹۳۸۶۴

خانم جهت کاردر فست
فود کیا نیازمندیم
09135013289

به يك نفر نيروي
مرد متاهل جهت سرايداري و
نظافت ساختمان نيازمنديم
(همراه با محل اسكان)
٠٩١٣٢٧٩٧٤٤٨

۰۹۱۹۳۴۵۴۵۵۲

به یک فروشنده خانم

به دو نفر آقا یا خانم

جهت کاردرمغازه شال و روسری
واقع در بلوارگلستان نیازمندیم
جهت اطالعات بیشتر باشماره

 ۰۹۱۳۱۷۸۰۰۵۸تماس بگیرید.

به یک فروشنده خانم

با ظاهری آراسته و روابط عمومی
باال جهت کار در مانتو فروشی
نیازمندیم(با حقوق عالی)

جوان جهت کار در فست فود
نیازمندیم.

حقوق ماهیانه  :توافقی
09140412723

به یک سر آشپز ماهر و تعدادی

کمک آشپز سالن دار و نیروی خدماتی

آشپزخانه جهت کار در شرکت واقع در
منطقه گل گهر نيازمنديم
٠٩١٣٣٤٥٤٣١٦

به دو نفر استادکار ماهر آقا جهت کار در
سالن پیرایش دایان نیازمندیم
خیابان دهخدا جنوبی ،جنب کاال قاچاق سابق
42232593 - 09356425838

به یک پرستار مرد یا زن و شوهر بطور
شبانه یا شبانه روز برای نگهداری از
سالمند مرد نیازمندیم
۰۹۳۰۵۹۳۴۷۰۸

نیمه ماهر کابینت ساز
نیازمندیم

نیازمند راننده لیفتراک
یک شرکت پیمانکاری خصوصی برای کار در منطقه
گل گهر سیرجان به چند راننده لیفتراک با گواهینامه
ویژه لیفتراک نیازمند می باشد
09123455410

به تعدادی کارگر
ماهر جهت کار در کارواش
آراد جنب آهن فروشی
ایران مهر نیازمندیم
۰۹۳۳۱۴۵۶۹۶۶

از دونفر خانم مسلط به
کامپیوتروروابط عمومی باال وضامن
معتبر جهت کار در دفتر ایرانسل
بصورت تمام وقت با حقوق ماهیانه
۹۰۰هزارتومان نیازمندیم در صورت
داشتن شرایط فوق مشخصات خودرا
به شماره  ۰۹۰۲۱۴۵۵۹۹۹بفرستید

تاکسی تلفنی
استخدام تعدادی
نیروی قراردادی با حقوق اداره سمنگان سرویس با زنگ خور
بسیار باال به یک دفتردار و
کار و بیمه تامین اجتماعی و
تعدادی راننده نیازمند است
پورسانت طبق قرارداد
09193036136
09129724484

از یک نفر پرستار
بچه ،خانم ترجیح ًا مجرد
دعوت بعمل می آید.
حقوق توافقی
09136311732

به یک نیروی آقا
جهت کار در یک شرکت
تولیدی نان لواش نیازمندیم
09136311371
09386372257

به یک نفر منقلدار آقا
نیازمندیم
09139926507

به تعدادی کارگر ماهر و نیمه
ماهر جهت کار در کارگاه MDF
نیازمندیم 09137700695

يك نيرو جهت كار
در قهوه خانه نيازمنديم
ساعت كاري  ٩:٣٠صبح تا ١٦
 ١٦:٣٠تا ٢٤
با حقوق مزايا عالي
٠٩١٣٢٤٧٧١١٣

به یک فروشنده
مرد،جوان،با روابط عمومی باال
جهت کار در یک فروشگاه
تاسیساتینیازمندیم
09139471994

به  10نفر کارگر ماهر جهت کار در
کارواش نیازمندیم با مزایای عالی
09193626204

به دو نفر نيرو براي كار در فست فود

به یک نفر خانم جهت پرستاری از یک

شيفت عصر نيازمنديم

خانم سالمند بطور شبانه روزی نیازمندیم

٠٩٣٩٠٢٠٥١٠٠

09133456876

یک شرکت
ساختمانی جهت انبار
تاسیسات نیاز به یک نفر
انباردار با سابقه  10سال به
باال با تجربه انبارداری آشنا
به سیستم نرم افزاری دارد.
(مدت تماس  3روز)
09126121273

آژانس آنالین شبانه
روزی نسیم
به تعدادی راننده با ماشین
بصورت شبانه از ساعت 22
شب الی  7:30صبح نیازمندیم
(با زنگ خور عالی و درآمد عالی
با کمترین کمیسیون) در ضمن
طرف صبح هم نیازمندیم
09139470836
 09367201741علی بیگی

دعوت به همکاری

جهت اعطای نمایندگی بیمه نوین با درآمد باال
شرکت بیمه نوین (سهامی عام) به منظور توسعه
شبکه فروش از متقاضیان نمایندگی جنرال در شهر
سیرجان دعوت به همکاری می نماید .اطالع از شرایط
اعطای نمایندگی و ثبت نام در سایت www. :
novininsurance.com
09131415725 - 42206281

به تعدادی راننده
به صورت تمام وقت و نیمه
وقت در آژانس آسان سفر
با حداقل کارکرد روزانه
 150هزار تومان نیازمندیم
 09137646277آجاگه

به دو همکار آقا
مجرد (سن بین  18تا 30
سال) ترجیحا مسلط به
کامپیوتر به صورت تمام
وقت جهت کار در لوازم
التحریرنیازمندیم.
09132907379

به دو نفر فروشنده خانم
با ظاهری آراسته جهت کار در
فروشگاه فرش و مبل محتشم
ساالری نیازمندیم
09133793714
42201418

@negarestanniaz
خرید ،فروش ،رهن و اجاره
فروش یک امتیاز آژانس
تاکسی تلفنی با زنگ خور عالی
09910733410

خرید و فروش امتیاز وام
رسالت 09135323325

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

پراید مدل  ۸۴رنگ زیتونی
فنی سالم به قیمت  ۱۹م بفروش
میرسد ۰۹۱۳۳۴۵۵۵۴۲

فروش امتياز
وام بانك رسالت

فست فود با
موقعیت عالی واقع در
خیابان باستانی پاریزی
چمران با کلیه امکانات
به فروش میرسد
09131780950

یک مغازه قهوه
اسپرسو با تمامی وسایل
در شهرک تعمیرکاران
واگذار میگردد
09366456020

کافی شاپ با
موقعیت عالی و دکور شیک
با تمامی وسایل بعلت تغییر
شغل واگذار می گردد
09361598684

٠٩٣٥١٤٥١١٨٨

فروش ام وي ام
امتیاز آژانس
بانوان به فروش می رسد ١١٠سفيد مدل  ٩٣كاركرد
به تعدادی راننده خانم ٧٥هزار ،قيمت  ٣٥تومن
نیازمندیم
٠٩١٢٣٤٥٦٨٧٤
09944940668
یک مطب با سابقه دندان پزشکی
طبقه اول  ۷۰متری ،بر خ شریعتی اجاره
داده می شود ۰۹۱۲۹۵۴۸۵۲۴

خریدار وام ازدواج هستیم
09132458054

به مناسبت عید قربان
و غدیر تمامی اجناس
زیر قیمت خرید

09905956498 - 09039074299
توجه
توجه
یک باب مغازه گیم نت و کافی نت با موقعیت عالی و درآمد
عالی واقع در شهرک بعثت خیابان یاسمن فقط به دلیل
نداشتن شاگرد یکجا واگذار میگردد ( ملک استیجاری)
 17عدد کامپیوتر 1 ،عدد پی اس فور 1 ،عدد ایکس باکس
 ،360دوربین ،میزها  ، mdfکولر بخاری ،جمع ًا پول وسایل
 50میلیون تومان ،موقعیت را از دست ندهید

09132782262

زمین ،باغ
و خانه باغ

سمند ال ایکس  ۹۱سفید کاپوت
و دو گلگیر رنگ،کارکرد۱۱۳
٠٩١٣٢٤٥٥٩٦٩

منزل مسکونی  90متری واقع در
شهرک برق بفروش میرسد
09139474575

قابل توجه
پزشکان  ،دندان پزشکان ،
موسسات اداری
یک باب منزل دوطبقه واقع
در خیابان شهید نصیری
شمالی روبروی هیئت امام
سجاد اجاره داده میشود
09131783911
42306535

يك مغازه با
وسايل كامل نانوايي اجاره
داده ميشود
شماره تماس
٠٩٣٧٩٣٣٢٧٢٧

فروش واحد مسکونی (آپارتمان) طبقه  4جنوبی
بسیار شیک به متراژ  105متر مفید ،سند تک برگ ،پارکینگ،
انباری ،کابینت ،پنجره دو جداره ،پکیج و سیستم گرمایش از
کف واقع در انتهای خیابان ابن سینا شهرک مساجد

09190662950

۳دانگ موتور آب به همراه ۲۱هکتار زمین
کشاورزی به صورت کلی ویا جزیی واقع در ۱۰۰
کیلومتری ،سیرجان بعد از گل گهر ،روستای ریزآب
به قیمت باورنکردنی به فروش میرسد
٠٩١٣٢٧٨٧١٦٨

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

خریدار وام ازدواج
۰۹۳۸۸۹۱۱۶۸۷

با کلیه وسایل(۳یخچال،

قهوه خانه باباکوهی

 ۲فریزر ،دوربین کولراسپلیت

09136206568

فروش 30قصب زمین جهت خانه
باغ واقع در دوچاهی به قیمت توافقی
09133793117

یک زیر زمین تجاری ،اداری بر خ
شریعتی اجاره داده می شود
۰۹۱۲۹۵۴۸۵۲۴

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

 4دهنه مغازه تجاری هر کدام به مساحت  20متر
مربع با ارتفاع  4متر نوساز شیک تمیز شیشه سکوریت
تا سقف سرامیک با سایبان و سکو جلوی مغازه با
امتیازات آب برق گاز قولنامه عادی تاییدیه شورا و پروانه
ساخت تجاری و مسکونی با پارکینگ آسفالت واقع
در چاه قلعه کیلومتر  40جاده سیرجان بندرعباس باند
برگشت جنب رستوران خان ساالر به قیمت هر دهنه
مغازه  120میلیون تومان بفروش میرسد.
به خریدار واقعی تخفیف داده میشود
 09139470730علی صالحی

۰۹۱۳۵۸۶۵۲۳۸

فروش سوپرمارکت

وسایل بفروش میرسد

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

پالستیک شمارا خریداریم

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

مرغ و ماهی صفائیه با کلیه

خرید و فروش ضایعات،
آهن آالت و...
09133452773
09131791171

آهن ضایعات و

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

واقع در بلوار مالک اشتر جنب

یک دستگاه ماشین تیگو 5

تمام اکسلنت به فروش میرسد

شنبه  19مـرداد 1398
شماره  1184روزنامه نگارستان
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و)...با موقعیت عالی فروش
خوب خیابان مالک اشتر
٠٩١٣٣٤٧٣٢٧٢

کلیه اجناس

یک کارواش

مغازه شال و روسری

در حال فعالیت با کلیه

بانو واقع در پاساژ کوثر
فروخته می شود
09039074299

وسایل واقع در مسکن
مهر با موقعیت خوب
بفروش میرسد
09130501802

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
یک واحد طبقه
اول یک خوابه آب برق
گاز مستقل مشتاق ابتدا
خ گل سرخی  500کرایه
با هفت میلیون تومان
پیش
09390276206

یک قطعه باغ
پسته سه ساله حدودا
۱۵۰قصب به همراه
یک ساعت آب واقع
در احمداباد کهن شهر
به قیمت توافقی
به فروش میرسد
٠٩١٣٢٧٨٧١٦٨

ساختمان مسكوني دو
طبقه (يك واحد همكف دو واحد
باال ) جمعا به متراژ  ٣٦٠مترواقع
در شهرك الله خ عرفات به قيمت
كارشناسي بفروش مي رسد
09301455806

فروش زمین با
تمام امتیازات به مساحت
 16/5قصب در مرکز شهر
زیر قیمت کارشناسی
09139560993

فروش یک باب
منزل مسکونی واقع در
خیابان عالمه مجلسی منازل
سازمانی به متراژ  14قصب
09136206743
09133790992

فروش باغچه
تفریحی  30قصب ،بعد از
کران  70 ،درخت میوه  ،لوله
کشی آب قنات  ،قیمت  19م
09032920853
09131787647

6

شنبه  19مـرداد 1398
شماره  1184روزنامه نگارستان

این محل اجاره داده میشود .

 700متر زیر بنا با سالن  400متری
تیر اهنی -جرثقیل سقفی -شامل آب  ,برق  3فاز

گاز فشار قوی (ایستگاه)
دوربین مدار بسته

09130451306 - 09131451306
زرکش

@negarestanniaz
غذای ایرانی شمس العماره به کباب
پیچ ماهر ،کارگر ساده و صندوقدار خانم
نیازمند می باشد
۰۹۱۳۱۴۵۷۲۶۸
رستوران شاه عباسی جهت تکمیل کادر خود نیازمند
افراد زیر می باشد:

-1آشپز مرد( یک نفر)-2کمک آشپز خانم یا آقا ( دو نفر)-3
نیروی خدماتی خانم ( یک نفر)
09132456864

طراحی،نظارت و اجرا ساختمان به صورت کامال
تخصصی با جدیدترین مصالح روز ایران
شـرکت گـهر گستـرش عمـران مهــر
خیابان خواجو ،جنب مجتمع امیران

 09140585310 - 034 42204679مهندس گودرزوند

انواع خرده جوشکاری
در اسرع پذیرفته میشود
09139561377

نقاشیساختمان
پذیرفتهمیشود

کناف  ،کنتکس  ،رنگ روغنی

 09137702168حاتمی
اجرای کاشی ،سرامیک و
موزائیک پذیرفته میشود
 09138251971کریمی

پیمانکار ساختمان
بصورت کلی و
جزئی از صفر تا صد
پذیرفته میشود
09138251971
کریمی
جوشکاری سیار
انواع ابگرمکن
سایبان خوردکاری
وغیره
۰۹۱۳۸۴۵۶۰۴۱

ادرس  :کیلومتر  12جاده سیرجان
 .شهربابک  ،جنب کارگاه زرکش

مهدکودک و پیش دبستانی افق

مفقودی

پروانه اشتغال
سازمان نظام مهندسی مربوط
به آقای عباس محمودآبادی
به شماره اشتغال 184002049
مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

یک کیف پول حاوی مدارک بانکی و خودرو به
همراه گوشی موبایل بنام محسن مرادی مفقود گردیده،
از یابنده تقاضا میشود با شماره زیر تماس بگیرند
و مژدگانی دریافت نمایند
09103071593

افتخار دارد با کادری مجرب و برگرفته از
جدیدترین متد های آموزشی و یادگیری
رشد محور ،در محیطی آرام و جذاب
پذیرای عزیزان شما باشد

ثب
آ ت نام
غا
ز شد

برگزاری بروزترین جلسات آموزشی و شیوه های تربیتی برای والدین
برگزاری جلسات روانشناسی کودک با حضور مربیان و والدین
حضور مستمر کارشناس ارشد روانشناسی در مرکز
انجام بازی های ریتمیک
برگزاری کارگاه های مادر و کودک ( مسی پلی) به صورت ماهیانه
گردش های علمی و تفریحی
آموزش مهارت های ده گانه زندگی به کودکان در قالب بازی های
خالقانه ،کالژ ،کاردستی ،نقاشی و ...
برگزاری کالس های آموزشی شامل قرآن ،ریاضی ،علوم و تربیتی
انتهای قاآنی جنب آموزشگاه راهنمایی و رانندگی سمند 42302630 -

نقاشی ساختمان مدرن
 %30تخفیف

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

 09162504398صادقی

مهدکو

