اولی
ن
و
نیا
جامع
زمندیهای ترین
ا
ستان

داربست فلزی
ایفل
09131433923

سی
نیازمندیهای رجان

کاغذدیواری وپوسترهای سه بعدی
نقدواقساط،بدون سود،بدون ضامن

درفروش پاییزه ازتخفیفات ویژه
متری ۵هزارتومان به باالبهره مند شوید
ابتدای بلوارشیخ مفید ۰۹۰۱۵۹۶۷۸۳۱-۰۹۹۰۲۵۷۲۲۹۲

ویژه پرسنل گل گهر و
شرکت های تابعه

ه

شنبه  13مهــر ماه  6 - 1398صفر  5 - 1441اکتبر 2019
ضمیمه رایگان شماره  1192هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

داربست فلزی
سیرجان جنوب
09133472290
عباسی

فروش فوق العاده پاییزه

6
صفح

نمای ماندگار
با آجر نمای محک تهران

انواع نسوز -شیل  -رس

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

داربست فلزی آسیا

اجرای داربست فلزی
در سیرجان و حومه در اسرع وقت
 09022477200 -09139477200عباسی

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

فروش،نصب،سرویس ،تعمیر و لوله کشی زیرکار

کـولرگـازی اسپــلیـت

شعبه دیگری ندارد

خیابان وحید
روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
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
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@negarestanniaz
استخدام خانم در البراتوار
دندانسازی ،دو شیفت
09137693037

به یک نفر بازاریاب با تجربه
جهت کار موادغذایی نیازمندیم
09135311142

به یک نیرو خانم جهت کار در
کافی نت نیازمندیم
09374817517

به یک خانم مجرب و مجرد با
ضامن معتبر جهت همکاری در گالری
احسان(طال فروشی) نیازمندیم.
۰۹۱۰۳۴۵۳۹۶۹

به یک خانم مسلط به فتوشاپ
نیازمندیم
09198974389

به یک شاگرد جهت کار در
مغازه ساندویچی نیاز مندیم
٠٩١٣٦٥٢١٤٢٨

به یک عدد بازاریاب جهت همکاری
در گالری احسان( طال فروشی)
نیازمندیم
۰۹۱۰۳۴۵۳۹۶۹

به یک شاگردجهت کاردرلوله
کشی گاز نیازمندیم
۰۹۱۳۵۹۷۵۴۰۷

به یک کمکی جهت کابینت
سازی نیازمندیم
٠٩٣٦١٤٨٦٨٢٦

به یک نفر مربی با سابقه جهت
کار در پیش دبستان نیازمندیم
09136193136

به یک همکار جهت کار در
تجهیزات آشپزخانه نیازمندیم
09133471086

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

به یک خانم مجرد با مدرک
پرستاری یا بهیاری یا مامایی جهت کار
نیازمندیم
09136219166

به تعدادی نیرو جهت کار در کافی
شاپ نیازمندیم
ساعت تماس  4عصر به بعد
09120784233

به یک نیرو جهت کار در کارواش به
صورت دائم با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم
خ غفاری ،چهارراه ابوفاضل
مراجعه حضوری 09175455498

به دو شاگرد ساده کارواش با
حقوق عالی ترجیحا متاهل نیازمندیم.
09136371791

به دو نفر همکار
(آقا و خانم) جهت
همکاری در فروشگاه
آیس پک نیازمندیم
۰۹۱۳۸۲۶۱۹۷۶

به یک نفر
شاطر تنوری با حقوق
باال نیازمندیم
09133793692

زیبایی آتیالر جهت
تکمیل کادر خود به شینیون
کار ،رنگ کار و اصالح کار
نیازمند است .لطفا در صورت
حرفه ای بودن تماس بگیرید
09137692853

استخدام

به یک نفر نیروی
به چند همکار
خانم جهت کار در فروشگاه
اداری جهت آموزشگاه
پوشاک معتبر در مرکز
زبان و کامپیوتر نیازمندیم.
شهر به صورت دو شیفت
09122994223
نیازمندیم
09123210827
09109193539

به یک
فروشنده خانم جهت
کار در عینک فروشی
نیازمندیم
۴۲۲۳۲۴۴۵

به یک کارشناس
مرد در رشته های زمین
شناسی.آب.ابیاری جهت
کار در شرکت مشاور یکم
نیازمندیم
09137060530

به یک خانم
جهت حسابداری در
پسته
دفتر خرید وفروش
لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار
نیازمندیم
آدرس :خ غفاری  ،روبروی مسجد موسی بن جعفر
۰۹۱۳۱۴۵۳۱۳۳

به یک استادکار
یا شاگرد
جهت کار در مکانیکی
نیازمندیم
09132799710

به یک نفر خانم
رشته حسابداری مجرد روابط
عمومی باال خوش اخالق
مسلط به سیستم برنامه
نویسی حسابداری نیازمندیم
۰۹۳۶۶۷۵۵۸۲۲

به یک شاگرد جهت
کار نصب دزدگیر تعمیرقفل
مرکزی ،شیشه باالبر  ،روکش
صندلی ،با حقوق اول ۸۰۰
تومان نیازمندیم
09363805204

به یک نیروی آقا
بصورت دو شیفت جهت
کار در کافی شاپ با
حقوق توافقی نیازمندیم
09909453454

ازيك نيروي آقا
يا خانم جوان جهت كار در
آشپزخانه فست فودشيفت عصر
دعوت به همكاري می شود.
چهارراه اداره گاز
09363280826

به یک نیروی خانم
جهت کار در دفتر خدمات
کامپیوتری پیشرفت رایانه
واقع در بلوار سردار جنگل
نیازمندیم
09137060493

تاسیساتگازرسانیساالربنیان

با مدیریت متقین 09131454060

به  ٢نفر نيروى
جوان جهت كار در
رستوران با حقوق و
مزاياي عالي نيازمنديم
09133474826

فروشگاه نگین برای
تکمیل نیرو از دو نفر خانم با
مدرک لیسانس جهت حسابداری
دعوت به عمل می آید
جهت اطالع بیشتر به فروشگاه
در انتهای بلوار ولیعصر نرسید به
خیابان خزر مراجعه بفرماید

به یک حسابدار خانم با حداقل مدرک
تحصیلی لیسانس و یک نیروی آقا ،کمک انبار
دار جهت کار در پخش لوازم یدکی نیازمندیم.
شماره واتساپ09389250724

به یک کارگر ساده و یک نفر انبار
دار با ضامن و سفته با حقوق مکفی
نیازمندیم.
09137314945

به یک فروشنده خانم مجرب
جهت فروشندگی در پوشاک زنانه
نیازمندیم.
09308114432

فست فود عطاویچ
جهت تکمیل پرسنل خود از تعدادی
نیروی آقا با شرایط ذیل دعوت به
همكاري ميكند.
 )١نيروي آشپزخانه  ٢نفر آقا
 )٢نيروي سالن (تميز كاري)  ٢نفر آقا
 )٣پيك موتوري  ٣نفر آقا
داوطلبان میتوانند در صورت تمایل به
همکاری از ساعت  ١٢ظهر الي  ١٢شب
به صورت حضوري مراجعه يا با شماره
موبایل  ٠٩٩٠٦٧٢٥١٢٥تماس حاصل
نمایند.
آدرس :بلوار سید جمال ،روبروی بازار
روز ،جنب بانک رسالت ،فست فود
عطاویچ

رستوران چلچراغ جهت تکمیل کادر خود به
نیروهای زیر با حقوق و مزایای عالی نیازمند است
 یک کمک آشپز شیفت صبح و شب کافی من باتجربه شیفت صبح و عصر قلیان گذار شیفت صبح صندوقدار شیفت و سالن دار شیفت عصر و صبح09179156733

مجموعه آشپز خانه صنعتی تورینو از
یک نفر آشپز حرفه ای صنعتی کار دعوت به
همکاری می نماید (حجم پخت باال).
تماس با شماره های
 ۰۹۲۲۴۲۸۶۷۶۲و ۰۹۱۳۲۴۵۳۱۹۵
در صورت عدم پاسخ پیامک بدهید

به دو نفر نیروی ساده و یک
نفر کمک آشپز برای کار در غذای
آماده با حقوق عالی نیازمندیم
خواهشمند است فقط زیر  30سال
مراجعه نماید
مراجعه حضوری ،نبش فلکه
ابوریحان -غذای آماده گنبدان

شرکت تولیدی مصنوعات چوبی از
نیروهای زیر دعوت به همکاری می نماید
 -1یک نفر با مدرک لیسانس ،آشنا به نرم افزار
اتوکد و آرت کم ،با دوسال رزومه کاری
 -2دو نفر نیروی ساده ،آشنا به کامپیوتر،
حداقل دیپلم ،با دو سال سابقه کاری
(مراجعه حضوری)
آدرس :شهرک صنعتی یک  ،خیابان
چهارم ،پالک 7

@negarestanniaz
به چند نفر نیروی
خدماتی خانم جهت کار
در رستوران به صورت تک
شیفت نیازمندیم
۰۹۰۳۸۶۴۴۷۱۶

به دو نفر
کارشناس برق جهت
تدریس در در یک موسسه
آموزشی نیازمندیم
۰۹۱۳۲۴۵۵۰۰۳

به چند نفر
نیروی آقا و خانم جهت
سالن داری در رستوران
نیازمندیم
۰۹۰۳۸۶۴۴۷۱۶

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

به یک منشی
برای آموزشگاه زبان و یک
مدرس زبان نیازمندیم
آدرس بلوارنبوت
09139470994

به تعدادی بازاریاب
با روابط عمومی باال جهت
بازاریابی دستگاه کارتخوان
ثابت و سیار ،با پورسانت
عالی نیازمندیم.
09130079535

يه يك نفر
منشي و بازرياب براي
كار در آژانس تبليغاتی
نيازمنديم
09915602996

به یک نيروی
خانم جهت کار در دفتر
ساختماني بلوار عباسپور
به صورت يك شيفت
نيازمنديم
٠٩٣٦١٤٤٩٧١١

به دو نفر نیروی
خانم با حقوق مکفی
جهت کار در شیرینی
پزی نیازمندیم
۰۹۱۳۶۷۸۷۵۰۳

به یک نیرو
جهت کار در قهوه گلد
به صورت یک شیفت
نیاز مندیم
۰۹۳۶۹۵۵۰۴۱۷
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به تعدادی شاگرد
یک نفر شاگرد
ماهر و نیمه ماهر با حقوق نیمه ماهر جهت کار
عالی و جای خواب جهت
در کارواش نیازمندیم
کار در کارواش نیازمندیم
09139453845
۰۹۱۳۱۷۸۱۰۳۲

به یک کارگر
ساده متاهل جهت
کاردردامداری
نیازمندیم
09131454249

به یک همکار خانم
آشنا به کامپیوتر به صورت تمام
وقت جهت همکاری در مغازه با
حقوق ماهیانه ۷۰۰۰۰۰تومان ثابت +
پورسانت فروش نیازمندیم.
ساعات کار  ۸:۳۰الی ۱۳
و  ۱۶الی۱۹:۳۰
۰۹۱۳۷۰۵۷۴۳۷

3

به یک نفر
همکارخانم جهت
فروشندگی در گالری
نقره و بدلیجات شانل
نیازمندیم.
۰۹۱۲۹۶۴۱۸۴۳

به یک نفر منشی
خانم  ،ترجیحا مجرد  ،با
روابط عمومی باال جهت
کار در تاالر نیازمندیم
09131457079

شرکت الماس
به تعدادی
کارن سمنگان از تعدادی نیروی کار جهت کار در
نیروی جوشکار دعوت به فست فود نیازمندیم
همکاری می نماید
09132456550
09137486352

به تعدادی
شاگرد جهت کار در
کارواش نیازمندیم
۰۹۱۳۲۴۷۷۰۷۵

نیازمند سند
ملکی جهت اخذ وام
با پورسانت عالی و
تضمین معتبر
۰۹۳۶۷۸۲۲۷۷۸

به دو نفر نيروي ساده جهت كار
سالنداري و آشپزخانه در فست فود
زرين نيازمنديم .
٠٩٣٦٣٠٠٦٤٦٣

یک شرکت پیمانکاری معتبر معدنی
و راهسازی در پروژه های مس سرچشمه به
تعدادی راننده بلدوزر نیازمند است
۰۹۱۲۸۸۹۶۹۶۱

به یک روانشناس جهت کار
در کلینیک ترک اعتیاد نیازمندیم.
09131453663 - 42209926

از یک نیروی کار آقا ،مسلط به کامپیوتر
جهت همکاری در خدمات کامپیوتری به صورت
دائمی و تمام وقت دعوت به همکاری میشود
09130079535

به تعدادی راننده با ماشین با درآمد
باال  120هزار تومان جهت کار در تاکسی
بیسیم  1820نیازمندیم
09137314144

جهت راه اندازی رستوران به نیروهای زیر نیازمندیم
آشپز غذای ایرانی ( آقا یا خانم)
کمک آشپزخانم آشنا به غذای خانگی و
کارگر ساده وکباب پیچ و منقلدار
09363367785 -09131457268

به یک شاگرد جهت کار در میوه
فروشی واقع در شهرک سمنگان با حقوق
توافقی نیازمندیم.
 09133478593آشیان

یک شرکت پیمانکاری در معدن به یک
تعمیرکار و سرویس کار ماشین سنگین
نیازمند است.
09396021922 - 42234320
خیابان دهخدا شمالی ،کوچه 14

به يك نفر نيرو كار فنى آقا ،آشنا با كار فنى
و جوشكارى جهت نصب درهاى برقى به صورت تمام
وقت ،ترجيح ًا مجرد ،با حقوق و بيمه
نيازمنديم
ساعت تماس ٤تا ٧عصر ٠٩١٣٣٤٧١٩٥٩

به چند نفر بازاریاب و یک

به یک شاطر نان لواش
باتجربه و فعال نیازمندیم
۰۹۱۳۶۳۱۱۳۷۱

به چند نیرو جهت کار در کارواش با
پایه حقوق 1500000
تومان نیازمندیم
09139760986

به چند نفر نیروی کار ماهر و
نیم ماهر جهت کار در یک کارگاه فنی
نیازمندیم
09903693991

آگهی استخدام
از یک خانم با روابط عمومی باال جهت همکاری در
آموزشگاه زبان ا ِرم دعوت به عمل می آید
تلفن تماس09139437866 :
آدرس :شهرک نصر  ،خیابان مریم  ،کوچه شقایق

به يك نفر منشى خانم ،آشنا با كامپيوتر با
روابط عمومى باال جهت كار در دفتر ساختمانى به
صورت دو شيفت ،با حقوق و بيمه نيازمنديم
محل كار چهارراه قاآنى
ساعت تماس  ٤تا  ٧عصر ٠٩١٣٣٤٧١٩٥٩

به یک راننده خاور جهت کار با تانکر
لجن کش نیازمندیم ،محل کار گل گهر با
حقوق مکفی همراه با سرویس و غذا
 09131795742نصرتی

نیروی کارگر ساده در پخش مواد
غذایی نیازمندیم
۰۹۱۴۰۱۶۶۱۹۰

استخدام کارشناس ارتباط با مشتری
در دفتر ماکسیم شهر سیرجان
 تمام وقت جهت انجام امور دفتری و عملیاتی دارای مهارت های اجتماعی (مسئولیت پذیری ،کنترل امورمحوله و فن بیان قوی)
ـ با روابط عمومی باال
ـ مسلط به امور کامپیوتری
ارسال رزومه به ایمیل
شماره تماس ۰۲۱۷۱۱۲۶۱۰۰
hr@taximaxim.ir
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@negarestanniaz

به چند نیروی خانم و آقا به صورت
نیمه وقت جهت کار درکبابی نیازمندیم
09131791856

به چند نفر استادکار کارواش
نیازمندیم.
09133475011

به یک شاگرد جهت کار در
کارواش نیازمندیم
 09152992019اباذری

به یک خانم منشی در شرکت
اسدی نیازمندیم
09133477436

از یک خانم جهت کار در منزل
دعوت بعمل می آید
09135871262

به یک نیروی کار آقا یا خانم جهت
کار در ساندویچی نیلی روبروی هتل
کهکشاننیازمندیم
09132455077

به یک نفر خانم
جهت کار در آشپزخانه
رستوران نیازمندیم
محیط کامال زنانه
آدرس سه راهی کرمان
09131454946

به یک نیروی
جوان جهت کار در
ابزار فروشی نیازمندیم
09132784032

به يك نفر خانم
جهت كار با مزايا عالي به
صورت تمام وقت و نيمه
وقت در كتاب فروشي ميدان
شهرداري نيازمنديم
مراجعه حضوري

به یک خانم
جوان جهت همکاری
درغذای آماده
نیازمندیم
09136505003

به تعدادی ماشین تمام
وقت یانیمه برای کاردرآژانس
بازنگ خورباالودرآمدباالی
150هزارتومان وکمیسیون روزانه
8هزارتومن نیازمندیم.درضمن
3روزاول بدون کمیسیون
٠٩١٩٦٢١٩٠٢٤

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

از چند نیرو خانم
یا آقا جهت کار در فست
فود واقع در میدان کشتی
با حقوق مناسب دعوت به
همکاری میشود
09131457083

از چند نیرو خانم
یا آقا جهت کار در فست
فود واقع در میدان کشتی
با حقوق مناسب دعوت به
همکاری میشود
09131457083

به دو نفر
شاگردجهت کار
لوله کشی ساختمان
نیازمندیم
09137317015

به سه نفر
نیروی کار جهت
کار در فست فود
نیازمندیم
۰۹۳۶۹۳۵۹۳۹۴

به یک نیروی
مجرب و ماهر جهت کار
در تعویض روغن (سبک
و سنگین) با حقوق عالی
نیازمندیم
09138755422

به سه نفر
نیروی کار جهت
کار در فست فود
نیازمندیم
۰۹۳۶۹۳۵۹۳۹۴

به دونفر نیروی
کار جهت کار در قهوه
خانه نیازمندیم
۰۹۱۳۵۸۷۸۶۸۱

به چند نیروی کار
ماهر و ساده و نظافتی جهت
کار در سالن آرایشی مردانه
با حقوق و مزایای عالی
نیازمندیم
 09391558989شهیدی

به یک خانم
جهت فروشندگی و
بسته بندی در نان
فانتزینیازمندیم
09132455996

به تعدادی خودروی
سواری ون با تعداد صندلیه
 ۱۳و۲۰نفره وتعدادی سمند
و۴۰۵مدل  ۹۵به باال با
باالترین نرخ عرف با قرار داد
ثابت جهت کار در معدن گل
گهر نیاز مندیم
۰۹۱۴۰۳۲۱۰۳۸جهانگیری

آموزشگاه زبان انگلیسی آفرینش واقع
در نجف شهر به تعدادی مدرس با سابقه جهت
تدریس ترم های بزرگسال از طریق مصاحبه
نیازمند است
09915075472 - 09138475042
استخدام کارشناس ارشد ارتباط با
مشتری در دفتر ماکسیم شهر سیرجان
 آقا با سابقه کار تبلیغات و مدیریت دارای مهارت های اجتماعی(مسئولیت پذیری ،کنترل امور محوله و فن بیان قوی)
ـ با روابط عمومی باال و قدرت مذاکره
ـ مسلط به امور کامپیوتری (ورد و اکسل)
ارسال رزومه به ایمیل
شماره تماس ۰۲۱۷۱۱۲۶۱۰۰
hr@taximaxim.ir

تخفیف ویژه
آموزش و انجام لیفت ولمینت مژه وابرو با
بهترین مواد اروپایی,وباقیمت استثنایی
09303030097

آژانس هما جهت
تکمیل کادر رانندگان خود
به تعدادی راننده تمام وقت
و نیمه وقت نیازمند است
09132471303

به نیرو کارگر
ساده آقا مجرب
جهت کار ابزارفروشی
نیازمندیم
09140142975

به تعدادى حسابدار خانم رشته
حسابدارى داراى سابقه كار و بدون سابقه كار
جهت همكارى در كارخانه توليدى واقع در
سيرجان نيازمنديم
09225239553
شرکت پخش مواد غذایی اریکه بهامین کریمان جهت
تکمیل کادر فروش خود برای شهرستانهای سیرجان شهربابک
و بافت یک نفر بازاریاب (ویزیتور) با شرایط حقوقی عالی
استخدام مینماید
متقاضیان رزومه و درخواست خودرا از طریق پیامک وات ساپ
یا تلگرام به شماره  ۰۹۱۳۳۹۷۱۶۸۳ارسال نمایند

به دو نیرو جهت
به چند نفر خانم
بیرون
کار در رستوران
زیر  25سال مجرد جهت
با
(همراه
شهری نیازمندیم
کار در خیاطی نیازمندیم
جای خواب)
09373256084
09133450237
شهدادی
09136635188

آکادمی زبان افق جهت تکمیل کادر خود به
یک نیروی اداری برای شیفت صبح مسلط به فتوشاپ
و ادیوس و  ....و یک فروشنده کتابفروشی ترجیحا
مسلط به زبان به صورت دو شیفت نیازمند است
09036459009

به یک فروشنده خانم با روابط عمومی
باال ترجیح ًا مجرد با حقوق ثابت جهت کار در
سوغات سرا نیازمندیم
09136780900

به تعدادی راننده بولدوزر
جهت کار در یک شرکت معتبر
به یک خانم ترجیح ًا مجرد
واقع در معدن گل گهر با حقوق و
جهت کار در دندانسازی نیازمندیم
مزایای عالی نیازمندیم
09138451708
09166554290
اجرا نماشویی ( واتر ساخت و تعمیرات
جت و سندبالست) و کابینت ،کمد دیواری
و  ...ام دی اف چوب
کف سایی
09135857577 ۰۹۱۹۳۴۵۳۷۹۶

پاکسازی با مواد آمریکایی فقط 50000
اپیالسیون کل بدن با مواد خارجی 80000
با مواد ایرانی 60000
کاشت ناخن با الک ژل 120000
هاشور و فیبروز ابروفقط 300000

با تعیین وقت قبلی 42233407
خیابان تختی شمالی جنب بانک رفاه زیبایی دانژه (چهره سازان سابق)
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خریدار آهن ،بطری نوشابه ،گونی
پاره تسمه ،کارتون ،نایلون ضایعات
09133477436

کافی شاپ با دکور عالی و شرایط
عالی واگذار میگردد
ساعت تماس  4عصر به بعد
09120784233

زمین ،باغ
و خانه باغ

باغچه تفریحی بعد از کران  ۳۰قصب با
 ۴۰درخت و آالچیق به قیمت ۱۹م تومان
بفروش می رسد
۰۹۱۳۱۷۸۷۶۴۷

یک کارواش با تمامی وسایل با
موقعیت مناسب و درآمد عالی بفروش
میرسد
09132742799

کافی شاپ خانواده ایرانی با
تمامی وسایل بفروش میرسد
09374817517

خرید و فروش وام رسالت
09131784966

 75میلیون امتیاز وام به
فروش میرسد
٠٩١٣٦٣٦٤١٤٤

امتیاز وام بانک رسالت بلوار صادقی
شما را هر میلیون  ۵۰هزار تومان
خریداریم
۰۹۳۷۳۶۱۳۲۷۳

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

خانه ای  6قصبی واقع
در آباده کوچه حاج محمدعلی
یزدانی با سند  6دانگ ،آب برق
گاز با  90متر پروانه به قیمت
200م بفروش میرسد
09139477607
09138266329

فست فود با موقعیت
عالی با تجهیزات کامل دارای
نمایندگی معتبر برگر با قیمت
خوب بدلیل موقعیت کاری پیش
آمده بفروش میرسد (ملک
استیجاری می باشد)
09131780950

یک قطعه زمین به
مساحت  315مترمربع واقع
در خیابان امام خمینی پشت
پارکینگ پاساژ کوثر ،جنب
حسینیه خواجه زین العابدین
بفروش میرسد
09133452159

 15قصب زمین
خانه باغ در کهن شهر
سفال بفروش میرسد
09138456576

خرید و فروش امتیاز وام
رسالت
09135323325

دو انبار هزار متری
و یک کارخانه بسته بندی
موادغذایی در امامزاده احمد
اجاره داده میشود
09901472875
09193585501

خرید ،فروش ،رهن و اجاره

فروش امتیاز وام بانک
رسالت
09904014165

دو باب منزل مسکونی
نو ساز کلید نخورده با سند واقع در
نجف شهر فاز  ۲و فاز  ۵هر کدام به
متراژ۱۵۰متر مربع به فروش میرسد.
و در ضمن هر یک به مبلغ100م تومان
وام خرید مسکن دارند که از قیمت
تمام شده آنها کسر میگردد.
۰۹۱۳۹۴۷۳۸۹۸

کارواش در کمربندی به
همراه دو دستگاه قطعه شویی با
تمام امکانات با 8سال سابقه کار به
علت تغییر شغل به قیمت توافقی
بفروش میرسد در ضمن با ماشین
هم معاوضه میگردد
09136371791

يك واحد آپارتمان
١٠٠متري واقع در ايت اهلل
سعيدي كوچه پاساژ مهر با
كليه امكانات به فروش ميرسد
٠٩٣٨٠٨٤٠٤٣٥

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

فروش پراید
نقره ای مدل 85
یک گلگیر رنگ
09130568814

یه کامیون بنز ده
چرخ مدل  62ایران حامل
تانکر بفروش میرسد
09376732588
آزادیخواه

مغازه مانتو
فروشی با بهترین
موقعیت و درآمد عالی
(به دلیل اشتغال در
معدن) واگذار میگردد.
09139452216

فروش کلیه وسایل
و اجناس سوپرمارکت به
قیمت فاکتور
۰۹۱۳۳۷۸۰۷۵۳
۰۹۱۳۱۷۸۳۰۶۸

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

پیش فروش واحد
 ۱۴۰متری واقع در خیابان
دهخدا ،متری 3/300م تومان
با اقساط بلند مدت
۰۹۱۳۸۲۶۳۲۴۶

یک آرایشگاه
زنانه  ۹۰متری با کلیه
امکانات و جواز اجاره
داده میشود
۰۹۳۸۸۲۴۳۴۴۶

سه حلقه چاه در روستای گنج با  200هکتار زمین لوله
کشی قطره ای و برقی شده آماده کشت ،در هر  67هکتار 10
هزار درخت خرما پیاروم کشت میشود .نیاز به سرمایه گذار
داریم که  9هزار درخت برای صاحب زمین و هزار درخت برای
سرمایه گذار باشد
09193585501 - 09901472875
یک قطعه باغ پسته ثمری به متراژ یک هکتار به همراه
هفت حبه آب شیرین از موتور پمپ یحیی آباد واقع در کمربندی
باسفهرجان پروانه آب دهی  40لیتر در ثانیه لوله  6اینچ و  700قصب
یک هکتارونیم پسته ثمری از موتور پمپ ریگ آباد و  1/5حبه آب
شیرین به قیمت کارشناسی بفروش میرسد
09132472192

چهار حبه قنات سروستان با کل نیم هکتار
پسته 300 ،قصب بادام ثمری جهت زراعت جو ،گندم
و یونجه ،دارای سند واقع در جاده سیرجان پاریز 3
خانه در بلوار شيخ
کیلومتر بعد از کران به قیمت توافقی بفروش میرسد
فضل اهلل نوری  ٢٢٠متر سه
09139565530
خوابه بسیار شیک رهن
یک خانه باغ واقع در ورودی روستای ده مرغی دهسراج
كامل داده می شود
با  60متر زیربنا و نوساز و با امتیازات کامل و حیاط سازی شده و
٠٩١٣١٤٥٣٥٩١

وام ازدواج
شما را خریداریم
09135064047

دیوارها با نمای طرح سنگ و یک زمین با مساحت  16قصب با امتیاز
آب ،پروانه ساخت ،آالچیق ،آبشار و استخر و حیاط سازی شده
دیوارها با نمای طرح چوب و سنگ با قیمت توافقی بفروش میرسد
 09136168721ارجمند

يك قطعه زمين واقع در فاز  ٥نجف شهر
خيابان استقالل سر دونبش خيابان با موقعيت عالى
متراژ  ١٨٥متر و  ٨٠متر پروانه
به فروش ميرسد
شماره تماس ٠٩٠٢٥٢٤٢٥٤٢

قالی محلی
سیرجان دست دوم
شما را خریداریم
09917665969

کیف مشکی حاوی دفاتر حساب ،یک عدد کارت خوان و یک
ماشین حساب مفقود گردیده است
(مژدگانی عالی) 09360823507

مغازه فالفل سلف سرویس مامان جون
واقع در خیابان اول شیخ احمد کافی جنب بانک
سپه با فروش خیلی باال واگذار می گردد
09132799262

فروش فوری
کمپرسی زیرمایلر مدل اسفند  96کم کار بدون رنگ
بیمه تا اسفند  98الستیک ها  6حلقه نو  4حلقه 50
درصد به قیمت مقطوع 770م تومان بفروش میرسد
09131456955

دفترچه ثبت ساعت اتوبوس به
شماره  0139265متعلق به ماشااهلل
عمادآبادی مفقود گردیده از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

جا به جایی
امالک پیوند از خیابان ولیعصر چهارراه
ابومسلم به انتهای ولیعصر صد متر بعد از
چهارراه فراهی (ابوذر) انتقال یافت
42206484
 09133472018ملک زادگان

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

در دنیای مجازی با شما هستیم

پروانه مهدکودک
درنیکا به شماره -3299
 97/1به نام مرضیه فتحی
زاده مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد

سند کمپانی کامیون
کشنده دانگ فنگ به شماره
پالک  91ع  761ایران 45
بنام بهزاد صفی نتاج مفقود
گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد

جوشکاری سیار ،خرده کاری
 09136345386هاشمی نسب
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نقاشیساختمان
و انواع پتینه های
جدید
09371945638

کاهگل آماده

آموزش حسابداری
صفر تا صد

اپالسیون کل
۳۸۰۰۰
کاشت مژه
۳۸۰۰۰
پاکسازی ۱۹۰۰۰
۰۹۱۳۷۷۰۰۹۱۵

به صورت عملی،مالیات ،بیمه،
تحریر دفاتر ،ارزش افزوده
همراه با کار نرم افزار نوسا
صبا سپیدار هلو
فقط با  ۸۰۰۰۰۰تومان
۰۹۱۹۹۶۴۵۹۷۱
۰۹۱۹۹۶۴۵۹۷۸

خاک رس شیرین  -خاک نرم
با کارگرانی مجرب با بیش از
ده سال سابقه
 09135060509فیروزآبادی

@negarestanniaz

