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فروش،نصب،سرویس ،تعمیر و لوله کشی زیرکار

کـولرگـازی اسپــلیـت

بدینوسیله مجوز حمل
سالح به شماره  ۲۲۱۳۴۰۸اسلحه
ساچمه زنی تک لول به شماره
 ۰۴۰۳۲۴۲۷مدل کوسه کالیبر ۱۲
ساخت روسیه متعلق به آقای مهدی
صادقی گوغری فرزند داوود به شمار
شناسنامه  ۳۷۲۲مفقود
گردیده است

داربست فلزی
سیرجان جنوب
09133472290
عباسی

6ص
ف
ح
ه

خیابان وحید
روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
09164458335

تدریس ویژه آزمون های استخدامی
09130568200

آجر نمای نسوز اصفهان
به قیمت کارخانه

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

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

تدریس خصوصی زبان انگلیسی پایه دهم
پایه یازدهم و پایه دوازدهم
شهبا دبیر نویسنده و مترجم
09365441510

شرکت آرشام گهر جهت تکمیل نیروی خود
در نظر دارد از رانندگان پایه یک با شرایط و مدارک
زیر نیرو جذب بنماید:
-۱داشتن گواهینامه پایه یک که حداقل  ۳سال از
تاریخ اخذ گواهینامه گذشته باشد
-۲گواهی عدم سو پیشینه
جهت تحویل مدارک با شماره
 ۰۹۱۴۰۳۲۹۰۱۱تماس گرفته شود
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به تعدادی شاگرد جهت کار در
کارگاه کابینت نیازمندیم
09131786687 - 09137310434

به استادکار جهت کار در کارواش
واقع در مکی آباد با حقوق و مزایای عالی
نیازمندیم
09050418172

به تعدادی نیرو جوشکار جهت
کار کانکس سازی نیازمندیم
09133455785

به دو نفر خانم جهت کار در فست
فود به صورت نیمه وقت نیازمندیم
09356158139

از یک نفر چانه گیر با حقوق ماهیانه
 2میلیون تومان با بیمه دعوت بعمل
می آید
09028083560

به چند نان دربیار تنوری
نیازمندیم
۰۹۱۳۹۴۲۲۶۲۹

به یک شاگرد جهت کار در تنظیم
نورچراغ و باطری سازی نیازمندیم
09132456703

به یک خیر برای خرید بخاری
نیازمندم
09162742680

به یک نفر
نیروکاراستادکاروشاگرد
جهت کاردرکابینت سازی
باحقوق وبیمه نیازمندیم
09133452446

به یک نفر
بازاریاب آقا جهت بازاریابی
و فروش در شهرستانها
نیازمندیم
09309612243

به دو نفر
نیروی حسابدار
نیازمندیم
42231690

به یک نفر خانم
جهت کار در آشپزخانه
با ساعت کاری  7صبح تا
 12/5نیازمندیم
09130516401

از يك نيرو خانم
جوان و آقا جهت كار در شيفت
صبح در آشپزخانه فست فود
دعوت به همكاري می شود
 ١٧تا ٢٣:٣٠
٠٩٣٦٣٢٨٠٨٢٦

به دونفرنیروی
خانم جهت کاردرآش
وحلیمنیازمندیم
09138260531

از يك نيروي آقاي
جوان سالندار شيفت عصر
دعوت به همكاري می شود
 ١٧الي٢٣:٣٠
٠٩٣٦٣٢٨٠٨٢٦

به چند نفر نیرو
جهت کار در کارگاه
ام دی اف نیازمندیم
09139454294
بلوردی

از يك نيروي خانم
جوان ظرف شور شيفت عصر
دعوت به همكاري می شود
 ١٦:٣٠الي٢٣
٠٩١٣٣٤٧٩٢٢٤

به یک راننده برای
کار با نیسان در آهن فروشی
نیازمندیم
ساعت کار  ۸تا ۱۲
و  14تا  18عصر
۹۱۳۲۷۸۰۴۲۴

به ٢نفر فروشنده
خانم جوان جهت كار در
شيريني پاك واقع در بلوار
قااني نيازمنديم،
٤٢٣٠٥٢١٦

از یک خانم
میانسال ترجیح ًا تنها جهت
اقامت در سوئیت مستقل و
انجام کار منزل دعوت بعمل
می آید
09137486775

به یک استادکار
به چند نفر
ماهر جهت کار در کارگاه شاگرد خیاط (زنانه)
 MDFنیازمندیم
نیازمندیم
09133472492
09134459221

به فروشنده خانم
جهت کار در مانتوفروشی
بصورت تمام وقت و نیمه
وقت با حقوق عالی
نیازمندیم
09129238279

به یک فروشنده
(خانم یا آقا) جهت کار در
باقلوا ترک تبریز در قسمت
فروش بصورت دو شیفت
نیازمندیم
09140503529

به یک
فروشنده خانم جهت
کار در عینک فروشی
نیازمندیم
42232445

به چند استاد
کار وشاگرد جهت کار در
کارگاه  mdfنیازمندیم
09137687338

به يك نفرنيروى
ماهرجهتكاردرنانوايى
شهرك صنعتى شماره يك به
صورت نيمه وقت باحقوق كامل
نيازمنديم (خميرگيرچونه گير)
٠٩١٣٠٩٠٥٨٣٩

به یک نفر منشی
خانم جهت کار در فروشگاه به
صورت تمام وقت و قرار داد دائمی
نیازمندیم
09353903370
09137313135
09210984584

به  ۱نفر نیرو کار
جهت کار در فروشگاه
لوازم خانگی نیازمندیم
(باسفهرجانی)
09121941295

یک نفر آقا با
مدرک فوق دیپلم یا دیپلم
کامپیوتر با آشنایی کامل به
نرم افزار آفیس نیازمندیم
09193453004

استخدام

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

کیفیت آموزش را با ما تجربه کنید

ویژه خواهران،
برادران ،محصالن

آموزش رقآن رکیم

خ دهخدا جنوبی جنب مهمانخانه گلیم
مدیریت :خانم محیاپور 09139452840

به تعدادی نیرو
جهت کار در فست فود واقع
در بلوار سیدجمال با حقوق و
مزایای عالی نیازمندیم.
09132472608

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

به يك نفر منشى خانم آشنا با كامپيوتر با روابط
عمومى باال جهت كار در دفتر ساختمانى به صورت ٢
شيفتنيازمنديم
محل كار چهارراه قاآنى  ،ساعت تماس ٤ :تا  ٧عصر
٠٩١٣٣٤٧١٩٥٩

از يك آقا جهت رانندگي با وانت
مزدا و كمك جهت حمل اثاث با حقوق باال
لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار
دعوت به كار ميشود( .ضمنا وانت موجود
آدرس :خ غفاری  ،روبروی مسجد موسی بن جعفر
ميباشد ).شرايط(داشتن گواهينامه،سن
با مدیریت متقین 09131454060
زير  ٤٠سال)
به یک نفر بازاریاب بیمه خانم و یک نیروی
٠٩١٣٢٤٧٦٨١٥
دفتری خانم نیازمندیم

به یک نیرو خانم برای کار در دفتر خدماتی ایرانسل
دارای مدرک و مسلط به کامپیوتر و روابط عمومی باال و
ترجیحا مجرد نیازمندیم
با حقوق ماهیانه  ۹۰۰هزارتومن
مشخصات خود را به شماره ۰۹۰۲۱۴۵۵۹۹۹پیامک کنید

تاسیساتگازرسانیساالربنیان

به بزرگترین ناوگان حمل و نقل مسافربری درون
شهری بپیوندید و از خودروی خود کسب درآمد کنید.
تاکسی  ۱۸۵۱درنظر دارد بمنظور تکمیل کادر رانندگان
خود از میان تمامی اقشار جامعه که دارای خودرو
میباشند جذب راننده کند.
«هدفمند کار کنید»
مزایای کارکردن در تاکسی :۱۸۵۱
با توجه به استفاده همزمان  ۱۸۵۱از بستر تاکسی
اینترنتی و شماره چهاررقمی شما میتوانید از هرکجا
که هستید آنالین باشید و با کمترین هزینه و استهالک
بیشترین درآمد را داشته باشید.
کمترین طی مسیر در ترافیک سرسام آور شهر.
با  ۱۸۵۱می توانید ساعت کاریتان را خودتان انتخاب کنید
و برای زندگیتان برنامه ریزی بهتری داشته باشید.
حتی با تاکسی هم میتوانید در  ۱۸۵۱فعالیت کنید و هیچ
وقت بدون مسافر نباشید.
جهت آگاهی از سایر مزایا و شرایط ویژه کمیسیون با
شماره  ۰۹۳۰۵۵۱۶۹۶۸تماس حاصل فرمایید

آدرس خیابان مقداد نرسیده به چهارراه مهدیه روبروی
ژاپن یدک نمایندگی محمدبیگی
برای اطالعات بیشتر تماس ۰۹۱۲۹۶۴۲۰۰۱بگیرید

مجموعه غذایی تورینو
برای تکمیل پرسنل خود از
افراد زیر دعوت به همکاری
می نماید
یک نفر تحویل دار اقا (سن زیر  ۲۵سال)
یک نفر تحویل دار خانم (سن زیر  ۲۵سال)
یک نفر صندوقدار شیفت صبح
یک نفر میزبان (سالن دار)
یک نفر کمک اشپز ماهر
دو نفر نیرو خدماتی تک شیفت
۰۹۱۶۹۲۶۰۰۹۲
ساعات تماس  7/30صبح الی ۱۵عصر

به یک نیروی کار آقا با روابط عمومی
باال و ظاهری آراسته جهت کار در فروشگاه با
(ضامن معتبر ) نیازمندیم
09027496484

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

@negarestanniaz
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به یک فروشنده ماهر آقا یا خانم
جهت کار در سوپر مارکت بصورت نیمه
وقت تمام وقت نیازمندیم
۰۹۲۱۰۸۶۳۰۱۷

به یک شاگرد برای کابینت
سازی نیازمندیم
09361486826

يك شاگرد براي قهوه خانه با
سابقه كاري نيازمنديم
٠٩١٣٢٤٧٧١١٣

به یک خانم جهت کار در
ساندویچینیازمندیم.
۰۹۳۷۸۶۶۹۰۹۶

به یک خانم باروابط عمومی باالجهت
کاردریک موسسه آموزشی نیازمندیم
09130515430
09132455003

به یک نفر آقا بامدرک لیسانس برق جهت
تدریس دریک موسسه آموزشی نیازمندیم
09132455003
09130515430

به یک فروشنده
خانم جهت کار در دفتر ام
دی اف آشنا به کامپیوتر
نیازمندیم
 ۰۹۱۳۳۷۹۵۵۸۰سجادی

به یک همکار خانم
جهت امور حسابداری در
فروشگاه مبلمان نیازمندیم
۴۲۲۳۵۷۲۰
۰۹۱۳۸۴۲۰۴۶۱

به تعدادی مدرس زبان
آقا و خانم با حقوق خوب و شرایط
بیمه جهت کار در آموزشگاه زبان
آرمان ( مکی آباد) نیازمندیم
۴۲۲۷۰۶۹۲
۰۹۰۳۱۲۹۳۱۵۶

به راننده پایه
یک کارکرده با  fhبا
مدارک کامل نیازمندیم
۰۹۳۶۹۴۲۰۸۷۱

به یک کارگر
ساده خدماتی یک
شیفت جهت کار در
رستوران نیازمندیم
09909453454

به چند نیرو کار
ساده خانم یا آقا
جهت کار در قنادی
نیازمندیم
09011869697

به چند بازاریاب
و ویزیتور با حقوق
مزایای خیلی باال
نیازمندیم
۰۹۱۲۰۵۴۳۹۴۴

به یک شاگرد جهت
کار نصب روکش صندلی،
کفپوش ،دزدگیر ،پخش باند،
تعمیر قفل مرکزی ،شیشه باالبر،
باحقوق ۱۰۰۰۰تومان نیازمندیم
۰۹۳۶۳۸۰۵۲۰۴

شرکت تیپاکس شعبه
سیرجان جهت تکمیل پرسنل خود
از یک خانم(مجرد) جهت شیفت صبح
با ضمانت معتبر دعوت به همکاری می
نماید  .مراجعه حضوری  :چهارراه مهدیه
خیابان فرمانداری  ،روبروی شهربازی
شرکت تیپاکس
۰۹۱۴۰۱۳۲۰۹۰

به يك فروشنده
جهت كار در موتور
فروشي نيازمنديم
٠٩١٢١٣٩٨٩٣٣

به تعدادي
سالندار (خانم وآقا)
جهت همكاري
در تاالر پذيرايي
نيازمنديم.
٠٩١٣٠٥٠٢٠٢٤
٠٣٤٤٢٢٣١٦٠٥

به یک سند
برای ضمانت
به مدت دو ماه
نیازمندیم
۰۳۴۴۲۲۶۱۴۷۴
۰۹۱۳۶۶۶۸۵۲۱

به چند نفر
بازاریاب خانم یا آقا جهت
بازاریابی مواد غذایی با
حقوق ماهیانه دو میلیون
تومان +پورسانت عالی
نیازمندیم
۰۹۱۴۰۱۶۶۱۹۰

امالک رضا ،
نجف شهر فاز 5
 زمین همه فاز های نجفشهربرای فروش
 منزل مسکونیاز  400تا  750م
 ملک شما را نقدا خریداریم  4طبقه رزمندگان به صورتیکجا فروش یا معاوضه با زمین
09133453010

به چند بازاریاب
جهت توزیع موادغذایی
نیازمندیم
09132797138
علیرضایی

*آژانس اطمینان*
به تعدادی راننده با ماشین (دو گانه
سوز) به صورت تمام وقت و نیمه
وقتنیازمندیم(.باکمیسیونپایین)
شهرک مشتاق
۰۹۱۳۰۶۹۵۳۱۲

به یک نفر راننده
به یک
پایه یک جهت کار روی فروشنده خانم ترجیحا
میکسرنیازمندیم
مجرد نیازمندیم
09131789886
09138452042

به چند نفرآقا
جهت کار در نانوایی
با حقوق مزایای عالی
نیازمندیم
۰۹۱۳۹۴۲۲۶۲۹

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

به دو نفر نیروی آقا
جهت کار در موسسه خیریه
علی ابن ابیطالب (ع) با حقوق
عالی و بیمه نیازمندیم .خیابان
امام روبروی بازار نبش کوچه
مسجدجامع
09139423268

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

به یک منشی
خانم بصورت تمام وقت
و نیمه وقت جهت کار در
دفتر مهندسی نیازمندیم
09131787280

به تعدادی شاگرد
و استاد کار جهت کار در
کارواش با (حقوق عالی)
نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۶۶۶۰۱

به تعدادی نیروی
کار خانم شیفت صبح و
شب جهت کار در رستوران
نیازمندیم.
۰۹۱۳۱۷۸۹۵۵۲
۰۹۱۳۶۵۰۶۶۹۰

به یک فروشنده آقا
جوان با ظاهری آراسته جهت
کار در سوپرمارکت  3عصر الی 11
شب واقع در شهرک رزمندگان با
حقوق ماهیانه یک میلیون تومان
نیازمندیم
09910061604

آژانس آسان سفر به تعدادی راننده به صورت
تمام وقت ونیمه وقت نیازمندیم با کمیسیون روزانه ۱۰
هزار تومان با کارکرد علی الحساب روزی  ۲۰۰هزار تومان
۰۹۱۳۷۶۴۶۲۷۷
۰۹۱۰۳۰۷۰۶۲۸

به یک فروشنده آقا بصورت دو شیفت
صبح و عصر با حقوق ماهیانه یک میلیون تومان
جهت کار در کفش فروشی مردانه نیازمندیم
09196983310

به یک شاگرد جهت همکاری در مغازه
نصب دزدگیر ،روکش ،کفپوش ،تعمیر قفل
مرکزی و شیشه باالبر نیازمندیم
09363805204

تعمیرگاه مکانیکی پژو ساالری

راننده پایه یک کمپرسی تک
درون شهری و راننده جرثقیل
خاور  608پایه دوم دعوت به
همکاری می شود
 09131451778صادقی

رستوران چلچراغ جهت تکمیل کادر خود به
نیرو های زیر با حقوق مزایای عالی نیازمند است
 آشپز ایرانی با حقوق باال قلیون گذار حرفه ای کافی من ماهر کمک فست فودخیابان مولوی نبش کوچه12
09179156733

رستوران گلیم برای تکمیل کادر
نیروی انسانی از تعدادی خانم وآقا برای
ردیف شغلی ذیل دعوت به
همکاری مینماید.
-1سالن دار ترجیحا آقا 2نفر
-2ظرف شور1نفر
-3کمک آشپز 1نفر
09129727891
09129727892

مجموعه تورینو جهت تکمیل
پرسنل خود از افراد ذیل دعوت به همکاری
می نماید
یک نفر صندوقدار خانم شیفت صبح
یک نفر تحویلدار اقا(سن زیر  ۲۵سال)
یک نفر تحویل دار خانم(سن زیر ۲۵سال)
یک نفر کمک میزبان
یک نفر کافی من ماهر
۰۹۱۶۹۲۶۰۰۹۲

از تعدادی استادکار ماهر و نیمه ماهر
دعوت به همکاری می شود.
09132456645

گروه بازرگانی و صنعتی فتحی به نیروهای
انسانی با تخصص و تجربه ذیل نیازمند است
 -۱اتوکد کار و تری دی مکس کار جهت طراحی
کابینت و دکوراسیون  ۳نفر
 -۲سی ان سی کار ام دی اف (اپراتور) ۳نفر
 -۳جوشکار درب و پنجره آهنی ۳نفر
 -۴نگهبان و مستخدم  ۱نفر
سیرجان ،بلوار عباسپور ،نبش بلوار دانشجو ،دفتر
فروش راک
 ۰۹۰۲۱۴۵۴۵۴۸تماس تلفنی
 ۰۹۱۳۱۴۵۴۵۴۸فقط پیام
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جویای کار
راننده پا یه یک دارای مدارک کامل با
سابقه کاری مرتبط
09132796636

به یک فروشنده خانم جهت کار
در مانتوفروشی واقع در پاساژ مهر
نیازمندیم.
09132472265

استخدام

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

به خانم منشی در شرکت
اسدی نیازمندیم
09133477436

به یک شاگرد جهت کار در
کارگاه نجاری و  MDFنیازمندیم
09131783869

به یک نفر همکار خانم با روابط
عمومی باال جهت فروشندگی نیازمندیم.
روغنکده ناب بلوار سیدجمال
09124207432

به یک راننده نیسان بدون
ماشیننیازمندیم.
09133477436

به یک کارگر ساده
به نیرو خانم جهت
مرد تمام وقت جهت کار در
فعالیت در آبمیوه وسوسه
عمده فروشی نیازمندیم
واقع در بلوار سردارجنگل در
نوبت صبح و عصر نیازمندیم مشخصات خود را به شماره
 09137314945پیامک کنید
09364894125

ازیک نفر صندوقدار
خانم و چند نفرنیروی آقا
جهت کاردر رستوران با
حقوق و مزایای عالی دعوت
به همکاری میشود
۰۹۳۰۲۷۳۹۱۶۴

به 2نفر خانم جهت
کار در رستوران نیازمندیم
ساعت کاری از 8صبح تا 4
عصر حقوق ماهیانه900ت
09132452657

مهندسي ويكتور الكترونيك
(دوربين مداربسته ،دزدگير اماكن)
از خيابان ابن سينا به محل دائمي خود واقع در
خيابان ابومسلم انتقال يافت.
 09131456582عتيقي

به یک نیروی جوان
یا نوجوان برای شیفت شب در
فالفلی مامان جان نیازمندیم.
ساعت کاری  4الی 11و 12با حقوق و
مزایای عالی
09129386781
09132799262

به تعدادي
جوشكار ساده
نيازمنديم
٠٩١٣٣٤٧٥٣٤٢

به یک آشپز
ماهر برای غذای آماده
نیازمندیم
09133453362

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
آقا در لوله فروشی
نیازمندیم
09133471086

از یک خانم
مهندس معمارمسلط به نرم
افزار اتوکد جهت کار در
دفتر فنی مهندسی دعوت به
همكاري مي شود
09017445432

۲نفرنیرو جهت کار در
کارواش گاراژ پورمعصومی و کارگاه
خسروپناه با حقوق و پورسانت عالی
کیلومتر۲جادهبندرعباسنیازمندیم
مراجعه حضوری
شماره پیامک
۰۹۱۳۱۴۵۴۴۵۰

به دو نیروی
مرد،مجرد با موتورسیکلت
به صورت تمام وقت
نیازمندیم (پیک)۱۳
09103457166

یک واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی برای تکمیل
نیروی کار خود از واجدین شرایط دعوت به همکاری مینمایند
مونتاژکار صنعتی یک نفر
تراشکار یک نفر
کارگر فنی ساده یک نفر
09215285505

آگهی استخدام راننده دامپتراک
شرایط الزم :داشتن گواهینامه پایه یکم با ویژه تراک
حداقل  3سال سابقه کار با تراک
محل کار معدن گل گهر
09190690969 - 09183697989

ب ه تعدادینیروخانمو آقاجهتکا ر در
ق و مزایا
ن ب ه صورتنیم ه وقتب ا حقو 
رستورا 
عالینیازمندیم
۰۹۳۳۰۵۶۰۲۰۵ -۰۹۱۳۳۷۹۵۱۲۱

به یک نفر آقا جهت کار در
خشک شویی نیازمندیم.
09129213934

رستورانی جهت تکمیل نیروی خود از
سالن دار  ،صندوقدار و پیک موتوری دعوت به
همکاری می نماید.
09363367785

به تعدادی نیروی ساده مرد جهت کار در
بیرون بر زعفرون با حقوق ماهیانه 1/700م تومان
+بیمه نیازمندیم.به همراه صبحانه نهار و شام.
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

اگهی استخدام نیرو
نیروی خدماتی نظافت ۲نفر آقا وخانم
صندوقدار آشنا با کامپیوتربا روابط عمومی باال خانم ۱نفر
تاسیسات آشنا با برقکاری ،لوله کشی آب و موتورخانه تصفیه آب(۱نفر آقا
ترجیحا بازنشسته) ساعت کاری توافقی
به یک نفر آشنا با کامپیوتر و مکانیکی جزیی آقا
ساعت کاری  ۱۶الی ۱۱شب
پذیرش هتل آشنا با زبان انگلیسی یک نفر
حراست قد حداقل  ۱۸۵با سابق کار سالم و ورزشکار
ساعت کاری  ۱۶الی ۲۴شب یک نفر اقا
شماره تماس  09130620906ساعت پاسخگویی  ۹الی۱۸

به یک فروشنده خانم با روابط عمومی باال و
آشنا به نرم افزار حسابداری جهت کار در داروخانه
دامپزشکی حکیم از ساعت  ۱۵الی  ۲۰واقع در خیابان
صائب نیازمندیم
 ۰۹۱۳۲۰۵۹۲۵۸دکتر منصوری

به تعدادی راننده پایه دوم و همچنین
تعدادی خودروی مینی بوس هیوندا  ،ای سی
زو ،ون وانا ،سواری پژو ،۴۰۵پژو پارس ،سمند
دو گانه سوز جهت سرویس دهی شرکتهای
وابسته گل گهر نیاز مندیم
۰۹۱۳۱۷۸۲۴۶۱ -۰۹۱۳۳۴۵۶۷۵۵
مکی آبادی

از یک نفر خانم مجرد برای نگهداری از
یک خانم سالمند سالم تمام وقت با حقوق عالی
و محل سکونت دعوت به همکاری می شود.
09133457631

به چند نفر نیروی فنی
نیازمندیم
۰۹۱۲۷۷۶۸۰۲۵

به یک سند ملک ( 300میلیون)
جهت آزادی زندانی زن نیازمندیم
09903851303

به یک آشپز
جهت کار در رستوران
به صورت یک شیفت
نیازمندیم.
09132452657
به استاد کار تر
کار کیک ساز و وردست
خوشکار و فروشنده
نیازمندیم
09131457393

به یک همکار
آقا ویک همکار
خانم جهت کار در
چلوکبابی دربار
نیازمندیم
۰۹۱۳۸۲۶۷۳۹۹

به یک نفر نیرو خانم یا
آقا جهت کار در کافه قهوه دوستی
بصورت تمام وقت نیازمندیم.
آدرس :باسفهرجان بریدگی دوم
09136321371
09132476807

آژانس آزادی
برای تکمیل کادر خود
به تعدادی راننده خانم
و آقا باماشین بصورت
تمام وقت و نیمه وقت
نیازمنداست
09137700600
عالیشاهی
به دو فروشنده خانم
برای کار در مانتو فروشی
با حقوق ماهیانه 1000000
تومان دو شیفت در خ نصیری
شمالی و دو نفر خانم برای
کار آبمیوه فروشی در بلوار
سیدجمال بصورت دو شیفت
و یک شیفت با حقوق کافی
نیازمندیم
09133453307

به یک نفر نیروی مرد جهت کار در لوازم
خانگی وامورات بانکی با داشتن موتور سیکلت
دعوت به همکاری می شود.
42256100-09131453147
به یک پرستار خانم میانسال جهت پرستاری
کودک و کار منزل با ضامن معتبر نیازمندیم ،حقوق
ماهیانه یک میلیون تومان (ترجیح ًا حوالی غفاری)
ساعت تماس  4تا  8عصر
09132784154

به چهار نفر نیرو آقا یا خانم
جهت کار در فست فود نیازمندیم
09390205100
به یک شاگرد ساده جهت خدمات
کولر گازی با پایه حقوق ماهیانه 1/300م
تومان نیازمندیم
۰۹۳۶۱۴۵۲۴۱۴
جوشکاری سیار ،خرده کاری
 09136345386هاشمی نسب

کاهگل آماده

خاک رس شیرین  -کاه نرم
با کارگرانی مجرب و با
نازلترینقیمت
 09135060509فیروزآبادی

آموزشگاه صنایع دستی
رضوان سبز

آموزش انواع گلیم ،قالی ،تابلوفرش،
چرم  ،پته ،سرمه با ارائه مدرک

30درصد تخفیف فقط
تا  20آموزش درمنزل
پذیرفته میشود

 09139470994بهاالدینی

تعمیرات انواع لب تاپ و کامپیوتر
تعمیر و نصب انواع فرستنده دیجیتال و رسیور
رفع عیب جزئی لوازم خانگی اعم از سخت افزاری و نرم افزار
در محل مورد نظر مشتری با کادری مجرب

تعمیرات معین راد
09140068362 - 09140068361

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

به یک سوله به متراژ  1500تا 3000
متر مربع واقع در شهرک صنعتی شماره
یک نیازمندیم
09132450723

زمین ،باغ
و خانه باغ

امتیاز وام بانک رسالت بلوار صادقی
شما را هر میلیون  60هزار تومان
خریداریم
۰۹۳۷۳۶۱۳۲۷۳

خرید و فروش امتیاز وام
رسالت
09135323325

يك كافه پسرانه با كليه وسيله به
قيمت توافقي با درآمد عالي بفروش
ميرسد
٠٩١٣٢٤٧٧١١٣

فروش امتیاز وام بانک
رسالت
09904014165

فروش باغ مناسب ساخت ویال30 ،
قصب ،کران (کهوییه) 30 ،م با  50درخت
09135795535

زمینی به مساحت
 403مترمربع واقع در خیابان
ابوریحان روبروی کافه گندم
برخیابان اصلی با موقعیت تجاری
مسکونی به قیمت کارشناسی
بفروش میرسد
09132781756

لباس مجلسی شما را برای
اجاره نیازمندیم
09139470994

ماشین نیسان مدل 89رنگ آبی بیمه
کامل دوگانه سوز دستی موتوری سالم به
فروش می رسد
09132781756

خرید و فروش امتیاز
رسالت
09368287931

مبلغ ده میلیون تومان امتیاز
وام رسالت بفروش میرسد
09137671186

یک دستگاه
جوجه کشی پانصدتایی
تمام اتوماتیک بفروش
میرسد
09134953997

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 قطعه زمین از
اراضی بهرامی (محمودآباد) فاز
یک  8قصب بر خیابان  14متری
سر سه راه با برگه واگذاری
بفروش میرسد
09138480867

خانه باغ ۸۰
قصبی با انواع درختان
میوه ثمری در بلورد به
فروش میرسد
۰۹۱۳۳۴۵۶۰۲۴

فروش زمین واقع
در روستای دارستان44 ،
قصب ،دیوار دور باال  ،با
پروانه ساخت
09140296742

یک قطعه زمین 10
قصب  100متر پروانه ساخت
دو کله به شماره قطعه ، 786
فخرآباد فاز یک بفروش میرسد
09132479908
ملک پور

زمین برای
خانه باغ حدود85قصب
سلیمانیه همراه باپنجاه
دقیقه آب درماه دوکله
جایگاه موتور آب باالی
سرجاده کرمان آب شیرین
بفروش میرسد یامعاوضه
باماشین
۰۹۹۰۹۵۴۵۱۳۶

فروش خانه باغ در
حومه شهر با موقعیت خاص
سه قطعه باغ  70قصبی
هر قطعه شامل  250اصله
درخت پسته  30ساله با هر
قطعه نیم حبه موتورپمپ با
سند تک برگ بصورت شش
دانگ بفروش میرسد
09133455909

یک خانه باغچه نوساز
بسیار شیک با زیربنای  130متر
شنارژی و تمامی امتیازات آب
برق گاز به مساحت  15قصب
واقع در بلورد ،دو کله بر جاده
آسفالت  350میلیون زیر قیمت
کارشناسی بفروش میرسد .لطفا
خریدار واقعی تماس بگیرد
09193454628
09923378976

چند قطعه
زمین با مدارک کامل در
شهرک جدید اکبرآباد
و چند قطعه زمین در
شهرک جدید کهن شهر
با پروانه موجود میباشد
09133470790

خرید ،فروش ،رهن و اجاره

باسکول  ۶۰تنی
زیرزمین به متراژ
تمام اتوماتیک سعادت بلوار  ۳۳۰متر خیابان اصناف و
شاهد دویست متر بعد از دو باب مغازه خیابان قدس
پمپ بنزین صدف اجاره داده
اجاره داده میشود
می شود
09122994223
09131451741

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

فروش منزل
مسکونی کلنگی واقع
درهواشناسی ده قصب
امتیازات کامل
۰۹۹۱۰۹۲۱۴۵۶

یک خانه مسکونی
با تمام امکانات در روستای
ده مرغی با یک آپارتمان در
شهر تعویض می گردد
09131793299

یک باب مغازه
4*4جهت انبار اجاره داده
می شود
بلوار فاطمیه فرعی امام حسین
کوچه شماره16
رهن  1م و 200کرایه
09138452994

یک دستگاه ماشین
 SD 206تمام فول سفیدرنگ مدل 95
درب سمت راننده استوک ،سند دست
اول ،کارکرد  90000کیلومتر فوق العاده
تمیز و تمامی قطعات مصرفی تعویض
گردیده است به قیمت  75میلیون تومان
بفروش میرسد
09137691033

یک سالن  180متری
با موقعیت عالی جهت کاربری
آرایشگاه یا باشگاه زنانه واقع در
میدان آزادی خیابان بالل اجاره
داده می شود
٠٩٣٧٦١٩٥٢٢٢

فروش یک
دستگاه مزدا کارا مدل 94
مشغول به کار در معدن گل
گهر به قیمت  76میلیون
09302307210

دو اتاق از یک
خانه واقع در خیابان تختی
به یک خانم اجاره داده
میشود.
٠٩١٣٥٠٣١٧٩٢

سوپر مارکت
باموقیت عالی با ده سال
سابقه به علت تغییر شغل
بفروش میرسد
۰۹۱۳۱۷۸۹۲۱۵

یک کلبه شنی
(شهربازی سرپوشیده) واقع
در شهرک مروارید نبش
خیابان ایران واگذار میگردد
09176257594

فروش یک واحد
مسکونی مسکن مهر سیرجان 3
خواب  120متر زیربنا ،طبقه اول،
پارکینگ ،آسانسور ،انباری ،کابینت
و کمدها  ، MDFتراس بزرگ شیک و
تمیز ،سند آزاد (مناسب برای اخذ وام)
09307276008

کلیه وسایل
کابینت سازی (فلز)و
50درصد وسایل کابینت
 MDFبه صورت یکجا به
فروش می رسد.
09164208036

پژو 405مدل
90فروشی قیمت
توافقی
09103780177

مدارک موتورسیکلت پیشرو زیپاستار 200cc
مدل1387به شماره موتور0057500430و شماره پالک
61798-815به نام سید حمیدرضا مصطفوی با کد ملی
2994055058مفقود گردیده و از یابنده تقاضا می شود با
شماره 09103769178تماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید

دو دهنه مغازه
با یک زیر زمین لب بلوار
قاانی روبروی مرغ ماهی
صدف اجاره داده میشود.
09133453582

مقداری تخته
قالب بندی در حد نو
بفروش میرسد حدودا ً
چهار مترمکعب
09134953997

یک باب مغازه تعویض روغنی در
خیابان غفاری با کلیه وسایل اجاره
داده میشود
 09133791935خواجویی

رهن واجاره
سوله صنعتی 800
مترمربع واقع در
شهرک صنعتی
شماره 2
09135820658

رهن واحد
تجاری یک خواب
 75متری طبقه اول
واقع در خیابان انقالب
روبروی مسجد
صاحب الزمان
09124540954

800متر سوله دارای 2500متر فضا مجهز به
باسکول  ۶۰تنی تمام دیجیتال اجاره داده میشود.
بلوار شاهد بعد از پمپ بنزین صدف
09131451741

منزل مسکونی همکف دو خواب،
انباری کوچک ،کف پارکت ،اجاق گاز،
فرگاز ،با  170متر زیربنا واقع در خیابان
 15خرداد سرخیابان رهن داده میشود
09162756323
42206869

یک باب منزل مسکونی واقع در بلوار والیت جنب مجتمع
های آپارتمانی طبقه چهارم جنوبی به متراژ  88متر مفید دارای
پارکینگ ،دو خواب ،انباری ،کابینت  ، MDFپرده ،کلیه لوازم برقی و
شیرآالت کامل ،کمد دیواری ،نوساز همراه با  40میلیون وام مسکن
به قیمت  310میلیون تومان بفروش میرسد (قیمت با وام)
09054117665

قالی محلی
سیرجان دست دوم
شما را خریداریم
09917665969

 200متر زیر زمین بسیار شیک و نوساز واقع
در شهرک سمنگان روبه رو داروخانه (جهت استفاده
برای انبار ،کافی شاپ ،سالن ورزشی و آموزشگاه ،مطب
دکتر )...رهن و اجاره داده می شود
09133477920
یک کیف جاکارتی
مفقود شده که حاوی  3کارت
عابربانک ،یک کارت ملی ،گواهینامه
و یک عدد کارت شناسایی بنام
میالد صادقی گوغری است .به یابنده
مژدگانی پرداخت خواهد شد.
09134454510

سند ماشین با
پالک 595-75ب 19پراید
سفید بنام نرگس گلستانی
به شماره ملی 3071129173
مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
برگ واگذاری زمین
فاز 5نجف شهر قطعه 72
به شماره قرارداد 3537/7
سال  86به نام عیسی بارچی
نژاد مفقود گردیده و از
یابنده تقاضا میشود با شماره
 099107106520تماس گرفته
و مژدگانی دریافت نماید

جوشکاری آبگرمکن
در منزل دراسرع وقت
09130450214

از خریدار خودرو
پیکان سواری به شماره پالک
276ج16ایران 45بنام کامبیز
جهانداری به شماره ملی
 3131093056تقاضا میشود
جهت انتقال سند و پیگیری
مراحل قانونی با شماره
 09138263484تماس
بگیرند.
اسلحه  2لول
ساچمه زنی کالیبر  12مدل
کوسه ساخت فرانسه به
شماره سالح  815480و به
شماره جواز  1916644به نام
اسماعیل پوررضاقلی مفقود
گردیده از درجه اعتبار ساقط
میباشد
09137142332
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شنبه  9آذر 1398
شماره  1199روزنامه نگارستان

تدریس خصوصی دروس دانشگاهی
09130568200
نقاشی ساختمان مدرن
 %30تخفیف

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

 09162504398صادقی

@negarestanniaz
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