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نیازمندیهای رجان

اولی
ن
و
نیا
جامع
زمندیهای ترین
ا
ستان

6
صفح

ه

شنبه  11آبان ماه  4 - 1398ربیع االول  2 - 1441نوامبر 2019
ضمیمه رایگان شماره  1196هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

@negarestanniaz
فروش،نصب،سرویس ،تعمیر و لوله کشی زیرکار

کـولرگـازی اسپــلیـت

آموزش فشرده طال و جواهر
سازی ویژه شهرستانی ها
یک روز در هفته با صبحانه،
بین وعده و ناهار
09333524934

خیابان وحید
روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
09164458335

داربست فلزی
سیرجان جنوب
09133472290
عباسی

انواع نسوز -شیل  -رس

نمای ماندگار
با آجر نمای محک تهران
نمایندگی :بلوار عباسپور
حد فاصل خ نواب و حر ریاحی
شهسواری
9132478535
42334979

آموزش ریاضیات دبستان تا دکتری
09130568200

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

به تعدادی راننده کامیون ولودر
وگریدر ویک نفرسرویس کار با 3سال
سابقهکارینیازمندیم
09137483455

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

فروش ،نصب ،تعمیرات ،لوله کشی
اسپلیت ،دوربین ،دزدگیر اماکن
 09131780950مهندس محمودآبادی
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آموزش ریاضیات و
آمار کنکور ارشد و
دکتری
09130568200

@negarestanniaz

انواع خرده جوشکاری

جوشکاری انواع مخزن های
آبگرمکن و نرده
تعمیر انواع درب های قدیمی،
نصب در و پنجره

09139561377

نقاشی ساختمان مدرن
 %30تخفیف

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

 09162504398صادقی

 دوره های ترمیک ویژه کودکان (  5تا  9سال )
 دوره های ترمیک ویژه نوجوانان (  10تا  14سال )
 دوره های ترمیک ویژه جوانان و بزرگساالن
 دوره های ترمیک فیلم به زبان انگلیسی
 دوره های ترمیک فقط مکالمه ویژه بزرگسال
 دوره های تافل ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت
 دوره آیلتس ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت
 دوره های تافل ویژه متقاضیان دکترای داخلی

@negarestanniaz
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به یک خانم منشی برای
شرکت اسدی نیازمندیم
09133477436

به یک همکار خانم جهت کار در ساندویچی
واقع در خ امام بصورت تمام وقت یا نیمه وقت
نیازمندیم (آشپزخانه طبقه باال بدون دید)
09138455207

به دو نفر ضامن کارمند با نامه
حسابداری برای دریافت وام ازدواج
نیازمندیم
09191451495

به یک فروشنده خانم جهت کار در
فروشگاه صوتی اتومبیل بصورت نیمه وقت
(صبح) واقع در ابتدای خیابان وحید نیازمندیم
09135989471

به تعدادی راننده لودر با گواهی
نامه ویژه جهت کار در معدن گل گهر
نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۵۳۳۸۲

به دو نفر سالن شور
نیازمندیم
09130875491

به یک فروشنده مرد با تجربه در
پوشاک فروشی مردانه نیاز مندیم
09133450612

به یک نفر شاگرد جهت کار کاغذ
دیواری نیازمندیم (ترجیح ًا مجرد)
09216169133

به یک شاگرد نیمه وارد
جهت کابینت سازی نیازمندیم
٠٩٣٦١٤٨٦٨٢٦

آژانس گهرسیربا زنگ خورعالی
به تعدادی راننده باکمیسیون روزانه
3000تومان نیازمندیم
09139387480صادقی

به تعدادی خانم
جهت کار گارسونی در
تاالر نیازمندیم
09132455012

به یک نیروی
کباب پیچ و یک نیروی
خانم خدماتی نیازمندیم
09139474981

به یک نفر منشی
جهت کار در دفتر تاالر
منطقه ویژه با روابط عمومی
باال نیازمندیم
09132455012
09138451400

از دو نفر خانم
جهت کار در ساندویچی
دعوت بعمل می آید
09902892154

از یک نفر
حسابدار خانم جهت کار
در پوشاک مردانه دعوت
بعمل می آید
09131451757

به یک نفردفتردارباحقوق
توافقی و تعدادی راننده با ماشین جهت
کاردر آژانس بصورت تمام وقت و پاره
وقت نیازمندیم
آدرس انتهای بلوار امام رضا (ع)
شهرک الله
42203837
09139567720

به یک شاگرد ماهر یا
نیمه ماهر یا استاد کار تمام فول
جهت کار در تعمیرگاه مکانیکي
بنزینی با باالترین درصد
نیاز مندیم
09133771262
09103712711

آژانس کیان سیر
واقع درمکی آباد با کمیسیون
فقط3000تومان و کمترین نرخ
کمیسیون درسیرجان به تعدادی
راننده با ماشین نیازمنداست
جهانشاهی09139471006

لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار

به یک نفر نیرو خانم
یا آقا جهت کار در فروشگاه
لبنیات فروشی نیازمندیم
ساعات تماس 12-8و 21-17
09131794866

به یک دستیار
دندان پزشک نیازمندیم
درمانگاه آراد انتهای
خواجو
09133791943

به فروشنده و
صندوقدارنیازمندیم
خ سعدی فروشگاه کرال
۰۹۱۲۰۶۰۲۷۸۷

به یک نفر
شاگرد جهت کار در مغازه
مرغ فروشی و یک نفر
راننده ایسوزو نیازمندیم
۰۹۳۶۰۷۵۵۸۳۹

به یك نفر بسته
بند و فروشنده خانم يا آقا
براي كار در فروشگاه نان
اوران نیازمندیم .
٠٩١٤٧٠٣٩٠٥٣

به یک نیروی آقا
یا خانم جوان جهت کار
در فست فود شیفت عصر
نیازمندیم خیابان ولیعصر
۰۹۱۳۳۴۵۸۴۱۰

از تعدادی راننده پایه
یک و راننده تراکتور بیل دار جهت
کار در اطراف گل گهر دعوت بعمل
می آید درصورت تمایل مشخصات
خود را به شماره زیر پیامک
بفرمایید
۰۹۳۷۸۰۱۵۰۸۸

فروشگاه افق
كوروش(واقع درخيابان وحيد)
جهت تكميل پرسنل خود از چند
نفرنیرو آقا وخانم دعوت
بعمل می آورد.
۰۹۱۳۱۴۵۳۱۷۷-٤٢٣٠٠٧٧٩
ساعت تماس  ۸الی ۱۸

به یک منشی خانم
ترجیحا مجرد جهت کار در پرده
سرا واقع در خیابان مالک اشتر
جنب فروشگاه رفاه به صورت نیمه
وقت با حقوق ماهیانه 500هزار
تومان نیازمندیم
09133471783

مجموعه ورزشی
یک شاگرد آقا
منشی
قدس نیازمند یک نفر
جهت کار در نوفروشی با
و
باال
عمومی
خانم با روابط
حقوق ماهیانه یک میلیون
آشنا به مسائل حسابداری
تومان نیازمندیم.
میباشد
09139453010

به یک نیروی
خانم جهت کار در
آش وحلیم نیازمندیم
09138260531

از يك نيرو آقا يا
خانم جهت كار در فست
فود شيفت عصر دعوت به
همكاري می شود
ساعت كاري  ١٧تا ٢٣
09364206364

از يك نيرو آقا
جوان جهت كار در سالنداري
فست فود شيفت عصر
دعوت به همكاري می شود
ساعت كاري ١٧تا ٢٣
09364206364

استخدام

۰۹۱۳۷۶۹۱۵۴۷

تاسیساتگازرسانیساالربنیان

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

از دو نیروی خانم جهت همکاری در مغازه
عرقیات و ترشیجات شیراز واقع در چهارراه گل
محمدی جنب بانک سپه دعوت به عمل می آید.
 ۰۹۹۱۹۵۱۲۰۸۱صفوی

از يك نفر آشپز ماهر و يك حساب دار پاره
وقت جهت کار در آشپز خانه ای واقع در شرکت
صنعتی و معدنی گهرزمین دعوت
به همكاري مي شود
۰۹۱۳۳۴۵۴۳۱۶

به  ۲نفر آشپز ،کمک آشپز ماهر باسابقه
کار و ۱نفر نیروی خدماتی جهت کار در
آشپزخانه شرکت نفت ناحیه سیرجان با حقوق
اداره کار نیازمندیم .
۰۹۳۶۴۰۲۴۶۶۹

روآبی و پوک بصورت نقدی
۰۹۱۳۷۴۹۱۰۱۸

شرکت فرش الماس کویر
کرمان جهت تکمیل کادر خود از
تعدادی خانم جهت فروشندگی
دعوت بعمل می آورد .آدرس :بلوار
دکتر صادقی چهارراه  17شهریور
روبروی بانک ایران زمین
09132591995

مجموعه غذایی تشریفات
جهت تکمیل کادر خودبه نیروهای زیر
نیازمند است (با حقوق و مزایای عالی در
شیفت صبح و عصر)
حسابدار خانم  2نفر
سالن دار خانم  2نفر
کمک آشپز خانم  1نفر
09103453393

خریدار انواع پسته خندان دهن بست

به تعدادی نیروی کار خانم جهت
امور نظافتی و پرستاری
(در منازل نیازمندیم)
42230581 - 09135797327
شرکت پخش کتاب فانوس سپهر تبرستان
به تعدادی نیروی کار خانم و راننده خانم بصورت نیمه وقت با پایه
حقوق( 1/۴۰۰/000تومان +مزایای عالی)
ساعت مراجعه  ۹ :الی ۱۳
*مراجعه حضوری الزامی است*
آدرس :سیرجان،خیابان قدس شمالی روبروی تاالر المپیک
ساختمان مزون یاس طبقه دوم واحد ۵
۰۹۱۳۸۵۱۳۴۵۶

آگهی استخدام فوری
مجموعه تورینو برای تکمیل پرسنل
خود از افراد زیر دعوت به عمل می آورد
یک نفر آشپز
دونفر کمک آشپز
دونفر نیرو خدماتی آقا
دونفر نیرو خدماتی خانم
٠٩٢٢٤٢٨٦٧٦٢
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@negarestanniaz

به یک شاگرد سفره خانه
نیازمندیم
۰۹۳۳۲۰۲۱۳۱۳

به یک شاگرد شیفت عصر
نیازمندیم
09103661828

به  ۲نفر پیک موتوری جهت کار
در رستوران نازخاتون نیازمندیم.
۰۹۱۳۱۷۸۹۵۵۲

به تعدادی راننده و یک دفتردار
جهت کار در تاکسی تلفنی نیازمندیم
09137671660

آژانس همراه
جهت همکاری به تعدادی
راننده و یک دفتردار آشنا
به کامپیوترنیازمند است
09103456783

به تعدادی نیرو جهت
امور نگهبانی بامدرک تحصیلی
دیپلم به باال حداکثر سن
35سال باحقوق باال نیازمندیم
ساعات تماس 8الی 14
09337125325

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

*استخدام فوری
مجتمع محصوالت آردی سنت
از دو نفر نیروی خانم به عنوان
مسئول فروش بصورت تک
شیفت(شیفت صبح  ۱۴-۶و
شیفت عصر  )۲۲-۱۴دعوت به
همکاری می نماید.
حقوق ماهیانه  ۸۰۰هزار تومان
۰۹۱۶۲۷۲۳۸۱۸

به يك نيروي خانم
ساده جهت كار در يك كارگاه بسته
بندي نيازمنديم
ساعت كار ٨تا  ٦عصر
حقوق بر اساس  ٢٦روز كاري
 ١،٢٠٠،٠٠٠تومان
مدرك تحصيلي ديپلم
سن زير  ٣٥سال
فقط ساكن سيرجان
تماس فقط از طريق پيامك
٠٩١٢٥٧٩٥٣١٤

به یک نفر نیروی کار
خانم مجرد و مسلط به کامپیوتر
جهت کار در دفتر بیمه نیازمندیم
مراجعه حضوری به آدرس خیابان
ولیعصر چهارراه مولوی دفتر بیمه
ایران نمایندگی زارعی

به یک نفر
شاگرد جهت نصب تابلو
و آلومینیوم نیازمندیم
09388240929
سرمدی

به یک نفر نیرو
جهت کار درکابینت
سازی دائم با حقوق و بیمه
نیازمندیم
09133452446

به چند نفر نیرو
ماهر و نیمه ماهر با حقوق
عالی و جای خواب و بیمه
جهت کار در کارواش
نیازمندیم
۰۹۱۳۱۷۸۱۰۳۲

به یک شاگرد
مبتدی یا نیمه ماهرجهت
کار در کارگاه ام دی اف با
حقوق خوب نیازمندیم
 09134564045اله یاری

به یک نفر منشی
خانم جهت کار در فروشگاه
به صورت تمام وقت و قرار داد
دائمی نیازمندیم
09332772334
09137313135

به چند نفر نیرو
ماهر و نیمه ماهر با حقوق
عالی و جای خواب و بیمه
جهت کار در کارواش
نیازمندیم
۰۹۱۳۱۷۸۱۰۳۲

به دو نفر تعویض کار
ماهر و نیمه ماهر با حقوق عالی
و بیمه جهت کار در قسمت
تعویض روغنی فروشگاه بزرگ
ایستگاه روغن نیازمندیم
۰۹۱۳۲۷۸۰۰۶۵

به چند نفر بازاریاب و یک
نیروی کارگر ساده در پخش
مواد غذایی نیازمندیم
۰۹۱۴۰۱۶۶۱۹۰

به یک نفر صندوق دار
خانم و  ۲نفر کمک آشپز خانم و
یک آقا جهت پیک موتوری با موتور
برای کار در فست فود به صورت
نیمه وقت ساعت کار  7/30الی
 11/30صبح نیازمندیم
۰۹۱۳۷۰۶۲۴۱۶

به یک همکار
خانم یا آقا جهت کار
دفتری در بلوار عباسپور
نیازمندیم
09132456538

به یک نفر
راننده پایه یک جهت
کار روی میکسر
نیازمندیم
09131789886

دعوت به همکاری
خشکشویی پاکیزان جهت تکمیل
کادر خود از نیروهای زیر دعوت به
همکاری می نماید
-۱پرس کار -۲منشی خانم
مراجعه حضوری ۰۹۱۳۰۴۷۵۳۱۵
خیابان شهید شفیعی

به چند نفر نيرو خانم و آقا
جهت كار در رستوران نياز منديم
09133474826

کارخانه تولید اکسیژن موسوی واقع
در شهرک صنعتی شماره 1به یک کارگر
فنی و یک راننده جهت رانندگی نیسان
(تخلیه و بارگیری) نیازمند است( .کلیه
حقوق و مزایا بر مبنای قانون کار میباشد)
42334461

به یک نیروی
خانم جهت کار در نان
فانتزی نمونه نیازمندیم
میدان معلم
۰۹۱۴۸۳۹۸۴۶۲

به یک منشی
خانم جهت کار در کلینیک
ساختمانی بصورت
دوشیفتنیازمندیم.
۰۹۱۳۳۴۷۷۷۵۴

به یک نیرو خانم
جهت کار در کافی نت با
حقوق و مزایا نیازمندیم
09374817517

به تعدادي نيروي (آقا یا خانم ) جهت كار
در فست فود زرین نيازمنديم .
 آماده سازی آشپزخانه  -کانتر تحویل غذا سالنداری٠٩٣٦٣٠٠٦٤٦٣

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

رستورانی به  ۲نفر ساندویچ پیچ
و ۲نفر سالن دار و كارگر ساده نیازمند
میباشد.
09363367785

رستوران و كبابي سيخ طال جهت همكاري از افراد ذیل دعوت
به همکاری می نماید :
يك نفر سالن دار با فن بيان عالي(خانم)
يك نفر حسابدار ماهر (خانم)
يك نفر كمك آشپز جوان سن بين  ٢٠سال تا  ٢٧سال (آقا)
يك نفر باريستا حرفه اي خانم يا آقا با مزاياي عالي
 ٠٩٣٧١٣٨٧١٥٤نجاتي

به یک نفر خانم مجرد و
غیر دانشجو جهت کار در مطب
دندانپزشکی نیازمندیم
09137358387

دعوت به همکاری
رستوران گندم جهت تکمیل کادر خود
از نیروهای زیر دعوت به همکاری
می نماید
 -1سر آشپز  -2کمک آشپز
مراجعه حضوری  ،خیابان ابوریحان بعد
از کمیته امداد
42262372

آموزشگاه رانندگی مهدی واقع
در خیابان خواجو ،خیابان جواداالئمه
جهت تکمیل کادر خود به تعدادی
مربی مرد متأهل با ماشین و کارمند
خانم نیازمند میباشد
ساعت تماس  ۸الی  ۱۲و ۱۵الی ۱۸
شماره تماس ۰۹۱۳۳۴۵۹۴۴۳

آموزشگاه زبان ا ِرم از یک مدرس خانم با مدرک
کارشناسی یا کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دعوت به
همکاری می کند در صورت واجد شرایط بودن با شماره زیر تماس
حاصلفرمایید.
09139437866
آدرس  :شهرک نصر خیابان مریم کوچه شقایق

به دو نیروی خانم و همچنین یک
صندوقدار خانم جهت فعالیت در آبمیوه وسوسه
واقع در بلوار سردارجنگل در نوبت عصر نیازمندیم
09364894125

@negarestanniaz
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خرید و فروش امتیاز وام
رسالت
09135323325

فروش امتیاز وام بانک
رسالت
09904014165

امتیاز وام رسالت خیابان امام
به مبلغ 80م بفروش میرسد
09131794464

کافی شاپ با دکور شیک و
شرایط عالی واگذار میگردد
09361598684

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

آژانس تاکسی
تلفنی با موقعیت عالی در
شهرک رزمندگان بفروش
میرسد
۰۹۳۰۷۹۹۰۳۰۰

اجاره یک باب
مغازه واقع در خیابان خواجو
بعد از پلیس 10+سمت چپ
جهت کارهای دفتری به
متراژ  30متر
09132452910

یک منزل مسکونی قدیمی
به متراژ  ۲۰۰متر مربع در خیابان خیام
( خیابان سینما)به قیمت  ۹۵۰میلیون به
فروش میرسد یا با ساختمان دو طبقه نوساز
و شناژ دار و یا خانه ویالیی نوساز به قیمت
ارزان تر به ازای دریافت سرانه در یکی از
منطقه های خوب شهر معاوضه می شود.
09139451980

وسایل سوپر مارکت با
 30سال سابقه کاری کامل به قیمت
فاکتور با فروش خوب به دلیل تغییر
شغل به صورت نصف نقد و نصف
باقی چک معتبر به فروش میرسد
(ملک استیجاری )
09135439168

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

یک فست فود و
اغذیه فروشی در بهترین
مکان با درآمد خوب با قیمت
عالی بفروش میرسد
(ملک استجاری )
۰۹۱۳۹۴۵۸۰۷۹

انواع پسته
ضایعاتی،کلو ،روآبی،
کجو ،زردو ،پوتی و غیره...
درمحل شماخریداریم
۰۹۲۱۱۰۵۹۴۳۰

زمین ،باغ
و خانه باغ

یک قطعه زمین 10
قصبی درب به حیاط واقع
در فاز 4هماشهر با حصار دور
زیر قیمت کارشناسی بفروش
میرسد
09137694864

استخدام

يك شاگرد براي قهوه خانه با
حقوق و مزايای عالي و با سابقه كاري
نيازمنديم
٠٩١٣٢٤٧٧١١٣

مغازه ساندویچی و بستنی با
کلیه اجناس خ امام درب بازار با ملک
استیجاری بفروش میرسد (با درآمد عالی)
09138455207

به تعدادی نیروی
خدماتی خانم و یک نیروی
خانم جهت تحویل غذا جهت
کار درآشپزخانه وغذای بیرون
بر نیازمندیم
۰۹۱۳۷۶۱۷۲۴۶

*آژانس اطمینان*
به تعدادی راننده تمام وقت
و نیمه وقت نیازمندیم(.با
کمیسیونپایین)
شهرک مشتاق
۰۹۱۳۰۶۹۵۳۱۲

امتیاز وام بانک رسالت بلوار صادقی
شما را هر میلیون  70هزار تومان
خریداریم
۰۹۳۷۳۶۱۳۲۷۳

به تعدادي
جوشكار جهت سقف
سبك نيازمنديم
٠٩١٣٣٤٧٥٣٤٢

به یک نفر نیروی
کار خانم جهت کار در
رستوران برای شیفت روز
با حقوق و مزایای عالی
نیازمندیم.
۰۹۱۳۱۷۸۹۵۵۲

به چند نيرو
براي کار نجاري و
ام دي اف نيازمنديم
09219044928

به یک فروشنده
آقا تمام وقت مجرب باروابط
عمومی خیلی باال به صورت
تمام وقت نیازمندیم ،آدرس
مهیاشهر
09132453512

به یک نفر
نیروی خدماتی
مرد جهت کار در
آشپزخانه شرکت
نیازمندیم
09129437265

به یک نفر
همکار خانم ترجیحا
مجرد جهت کار
در دندانسازی
نیازمندیم
09132456303

فروش فوری
قیمت عالی
یک باب مغازه داخل بازار
بفروش میرسد
۰۹۱۳۲۴۷۲۶۵۰

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

فروش کارگاه صنعتی واقع در شهرک صنعتی
شماره 1دارای 900متر سوله استاندارد با درب های برقی
یک واحد  80متری دو خواب برای نگهبانی که طبقه باال به
عنوان دفتر کار طراحی شده با راه پله مجزا دارای  5سرویس
بهداشتی و حمام برای کارگرها
09132470475

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

یک قطعه زمین
کشاورزی بر بلوار اصلی
شریف آباد به سمت
فخرآباد  250قصب طرح
هادی مسکونی بفروش
میرسد
09904457165
09135825615

ده قصب زمین
درب ساختمان ،فاز دو
فخرآباد با 150متر پروانه
بفروش میرسد
09134455001

آژانس آسان سفر به تعدادی راننده به
صورت تمام وقت و نیمه وقت با زنگ خور عالی
و درآمد روزانه  ۱۵۰هزار تومان نیازمندیم
۰۹۱۳۷۶۴۶۲۷۷ -۰۹۱۰۳۰۷۰۶۲۸

فروش ويژه يك منزل وياليي ١٢
قصب تازه ساز با تمامي امكانات  ،ساخت و
ساز به روز و كامل
٤١٤٢٣٩٧٦

آیا می دانید با داشتن ملک در شهرهای دیگر می توانید در آن
شهرها ادعای مالکیت داشته از خدمات شهروندی آنجا استفاده نمایید؟
تنها با  ۹۰۰۰۰۰۰۰تومان صاحب  ۲۳۴متر زمین مسکونی دونبش با
موقعیت شمالی جنوبی همراه با امتیاز آب برق و گاز در نزدیکی چشمه ی
تفریحی قنات با منظره ای زیبا و دل انگیز در شهرک صدرا استان فارس
شهرستان نی ریز شوید.
۰۹۹۱۴۰۴۴۴۵۹

به تعدادى حسابدار خانم رشته
حسابدارى داراى سابقه كار و بدون سابقه كار
جهت همكارى در كارخانه توليدى واقع در
سيرجان نيازمنديم
09225239553

فروشگاه کیف و کفش واقع در بلوار
دکتر صادقی با کلیه وسایل و اجناس واگذار
میشود( .ملک استیجاری)
09103666441

منزل مسکونی  16قصب  140متر زیربنا نوساز شیک با
کلیه امکانات و امتیازات فخرآباد فاز  ، 1پروانه
مسکونی قیمت 260م
یک قطعه زمین فاز  2فخرآباد  10قصب 140 ،متر پروانه اطراف
ساخته شده موقعیت عالی (تخفیف جزئی پای معامله) قیمت 85م
09307276008

به یک سالن دار باحقوق
ومزایای عالی جهت کار در
رستوران دیگ طال نیازمندیم
۰۹۹۰۴۷۸۱۳۷۵
۰۹۱۳۶۸۵۳۰۹۶

اجاره مغازه خیابان آیت ا ...سعیدی
۰۹۳۳۲۰۲۱۳۱۳

زمین جهت خانه باغ حدود  90قصب همراه
با  50دقیقه آب شیرین در ماه ،دو کله جایگاه موتور
آب باالی جاده کرمان شهرک برق بفروش میرسد یا با
ماشین معاوضه میگردد
09909545136

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

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

کاهگل آماده

ایزوگام  ،قیرگونی شول
خاک رس شیرین با
شیب بندی ،
نازلترین قیمت درب منزل
سیمان روی کاهگل
و ضمانت بعدازکار
09133794317
 09336917154سلیمانی

اجرای نما
آلومینیوم وچوب
آالچیغ و کلبه چوب

گچ کاری و لکه
گیری ساختمان
پذیرفتهمیشود
 09162458385 09132450547سرمدی
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سالن اپیالسیون دیاموند

اپیالسیون کل بدن  50.000تومان

ساعت کاری 9صبح تا  9شب به صورت مداوم
42338381 - 09139453445
بلوار عباسپور  ،خیابان بسیج فرعی پیک کوچه پیک 3

ده سال
سابقه کار

کابینت رومنس

ساخت انواع کابینت کالسیک ومدرن

کمددیواری

باتخفیف ویژه
تحویل فوری

آدرس :کارگاه شهرک
صنعتی شماره 1
بلوارعباسپور
09132799387اسدی

@negarestanniaz

