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فروش،نصب،سرویس ،تعمیر و لوله کشی زیرکار

کـولرگـازی اسپــلیـت

خیابان وحید
نقد و
ا
ق
س
ا
ط
روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
09164458335

انواع نسوز -شیل  -رس

نمای ماندگار
با آجر نمای محک تهران
داربست فلزی سیرجان جنوب
 09133472290عباسی

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

به یک جلوبندی کار ماهر جهت کار در
نمایندگی  mvmمحتشم نیازمندیم .ساعت کار  9تا 3
آدرس  :بلوار نماز بعد از معاینه فنی مهدی فر خدمات
پس از فروش محتشم (مراجعه حضوری)
03442336824
قابل توجه همشهریان عزیزی که قصد گرفتن پروانه ساختمان
را دارند نظارت عمران توسط مهندس پایه یک به ازای هر
متر مربع  9900و  10900هزار تومان انجام می شود
09132457471

شرکت سولیکو کاله واحد
لبنیات از یک نفر ویزیتور حضوری خانم  /آقا برای
شهرستان سیرجان با شرایط ذیل و حقوق و مزایای
عالی دعوت به همکاری می نماید
حداقل مدرک تحصیلی دیپلمروابط عمومی باال و فن بیان مناسبداشتن کارت پایان خدمت جهت آقایانمراجعه حضوری
سیرجان  -خیابان شریعتی  ،چهارراه سپاه  ،مجتمع
زیتون  ،طبقه چهارم  ،واحد  – 8شرکت کاله
09130978502 - 09131978502 - 42230857
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استخدام پیک موتوری
۰۹۳۸۰۵۲۲۹۵۲

به یک شاگرد جهت کار کناف
نیازمندیم .
09130468402

به  ۲نفر نیروی کار آقا با حقوق
عالی جهت کار در مغازه فست فود
نیازمندیم.
۰۹۱۶۲۱۰۸۸۴۸ - ۰۹۳۷۳۵۷۲۹۱۰

به یک منشی خانم در دفتر
تاسیسات ساختمانی نیازمندیم.
09131787280

به یک نیرو جهت
کار در مغازه پرس شیلنگ
نیازمندیم
سنین  14الی 22
09139459679

به يک
جوشکار ارگون جهت
جوشکارى سرسيلندر
در تراشکارى نياز منديم
۰۹۱۳۳۴۷۷۷۲۹

به یک نیروی

به یک پرستار زن
جهت مراقبت از یک سالمند
مرد بصورت شبانه روزی
نیازمندیم
شماره تماس۰۹۳۶۸۴۵۸۴۰۰

به یک شاگرد

به یک فروشنده
خانم برای کار در فروشگاه
آجیل فروشی در بازار
نیازمندیم .
09031458757

استخدام
به یک فروشنده آقا و خانم
نیازمندیم
٠٩٣٨٣٤٥٥٠١٠

به  ۲نفر نیروی کار خانم با حقوق
عالی جهت کار در مغازه فست فود
نیازمندیم.
۰۹۱۶۲۱۰۸۸۴۸ - ۰۹۳۷۳۵۷۲۹۱۰

از دو نفر
میهماندار خانم و آقا جهت
کار در تاالر پذیرایی دعوت
به عمل می آید
۰۹۱۳۱۴۵۷۰۷۹

آتلیه فتوتژ واقع در
سردار جنگل جهت تکمیل کادر
خود به یک منشی ،میکسر ،
فتو شاپ کار نیازمند است
۰۹۱۳۲۷۹۵۹۶۹
۰۹۳۸۷۳۰۱۴۱۵

به دو نفر نیروی خانم

به یک نفر
خانم برای کار دفتری و
حسابداری در مغازه خشک
شویی نیازمندیم .
09132787163

جهت کار در فست فود نیازمندیم.
 - 1نظافت چی
 - 2آشپز فست فود
09138265621

به یک شاگرد خانم
سرویس برگشت نیازمندیم .

به یک نفر کارمند
ویک نفر حسابدار باسابقه ی
کار حسابداری جنسیت خانم
نیازمندیم  .ساعت تماس

09178640047

42282561

به یک فروشنده
خانم با روابط عمومی باال
جهت کار در عینک فروشی
نیازمندیم .
۴۲۲۳۲۴۴۵

به یک همکار خانم
مسلط به کامپیوتر و امور
کافینت با تجربه کار با حقوق
درصدی نیازمندیم.
09916901737

جهت کار در فست فود با

آقا جهت کار در فروشگاه
پوشاک مردانه نیازمندیم .
09131789124

تاسیساتگازرسانیساالربنیان

لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار
آدرس :خ غفاری  ،روبروی مسجد موسی بن جعفر
با مدیریت متقین 09131454060
بهتعدادینیروی
خانمو آقاجهتکاردر
رستورانبهصورتنیمه
وقتباحقوقو مزایا
عالینیازمندیم

8الی 14شنبه لغایت پنجشنبه

۰۹۱۳۳۷۹۵۱۲۱

۰۹۳۳۰۵۶۰۲۰۵

جهت کار در تعمیرگاه پژو و پراید نیازمندیم.
ویژه خواهران،
برادران ،محصالن

 09132456645ساالری
تاکسی  ۱۸۵۱جهت تکمیل کادر خود به افراد
ذیل نیازمند است:
 راننده تمام وقت و نیمه وقت با خودرو(باشرایط استثناییکمیسیون)
 دفتردار نیمه وقت و تمام وقت همراه با تسلط نسبی به کامپیوتر پیک موتوری(درآمد باال)۰۹۱۳۳۴۵۳۱۰۶
دعوت به همکاري
در سالن زيبايي(ويژه بانوان) درتمامي الين هاي زيبايي از تعدادی
خانم با ساعت کاري 9الي14 - 13الي( 20به صورت دوشيفت يا
يک شيفت)نيازمنديم  .آدرس:ضلع جنوبي ميدان کشتي،
جنب هايپرتابان  -اجاره صندلي واتاق اپيالسيون
09197380356 - 09135158037

عمومی باال نیازمندیم
09103414144
به چند نفر

ویزیتور برای پخش مواد
غذایی نیازمندیم .
09132797138

به یک نیروی ساده
خانم جهت کاردرشیفت شب
درکباب سرای کدبانو واقع
دربلواردکترصادقی حدفاصل
چهارراه تختی وموحدی
نیازمندیم
۴۲۲۳۶۳۴۳ -۰۹۱۳۵۰۱۶۰۳۰

به یک شاگرد
ماهر جهت کار ساندویچی
واقع در مکی آباد
نیازمندیم.
نورمندی 09133787202

به یک نفر

شاگرد آقا جهت کار در
مبلمان نیازمندیم
09116982850

به تعدادی راننده
به تعدادی نیروی
به دو نفر ضامن
وقت
تمام
باماشین به صورت
مرد با روابط عمومی باال
با جواز کسب و دارای
یانیمه وقت برای کاردرآژانس
جهت کا در موسسه خیریه چک برای اخذ وام ازدواج
بازنگ خورباالودرآمدباالی
علی ابن ابیطالب نیازمندیم.
نیازمندیم .
150هزارتومانوکمیسیون
روزانه 7هزارتومن نیازمندیم حقوق ثابت اداره کار و بیمه
مژدگانی محفوظ و در
درضمن 3روزاول هربرج بدون
خ امام روبروی بازار نبش
قبال ضمانت سفته داده
کمیسیونمیباشد.
کوچه مسجد جامع
می شود .
09132789945
09139423268
09104394493
09196219024

کیفیت آموزش را با ما تجربه کنید

به یک استادکار و شاگرد نیمه ماهر

حسابدار با روابط

آموزش رقآن رکیم

خ دهخدا جنوبی جنب مهمانخانه گلیم
مدیریت :خانم محیاپور 09139452840

یک شرکت پخش مواد غذایی به دنبال
جذب تعدادی نیروی با تجربه ،برای تکمیل کادر
خود باحقوق ثابت و مزایای اداره ی کار پورسانت
عالی می باشد
 ویزیتور :خانم و آقا  -مامور پخش :آقا -سرپرست فروش  -حسابدار  -انباردار

افراد دارای سابقه کاری مرتبط و همراه با گواهی حسن
سابقه و معرف و ضامن معتبر مراجعه فرمایید .

شماره تماس ۰۹۱۲۸۶۱۰۹۱۶ :
۰۹۱۳۲۷۹۹۲۱۵،۰۹۱۳۱۴۱۷۹۶۲

شرکت شوکت ساعی جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط به شرح ذیل دعوت به همکاری مینماید.
ردیف

عنوان شغل

مدرک تحصیلی

محل خدمت

جنسیت

شرایط

1

مدیر فروش و
بازاریابی

مهندسی صنایع یا
مدیریت بازرگانی

سیرجان

آقا /خانم

مسلط به بازاریابی و فروش حضوری و فضای
مجازی دارای سابقه کار

2

مدیر تبلیغات و
بازاریابی

کارشناسی ای تی یا
کامپیوتر

سیرجان

آقا /خانم

مسلط به کلیه امور طراحی ،تبلیغات ،تجارت الکترونیک،
فضا و شبکههای مجازی ترجیح ًا با سابقه کار

3

منشی حسابدار

کارشناس
حسابداری

سیرجان

خانم

مسلط به کلیه امور حسابداری ترجیح ًا با
سابقه کار و روابط عمومی قوی

4

چهار نفر ویزیتور

حداقل دیپلم

شهرستانهای
استان کرمان

آقا /خانم

تجربه فروش حضوری

5

دو نفر فروشنده

سیرجان

آقا /خانم

فروشنده در فروشگاه

واجدین شرایط میتوانند در ساعات اداری با شمارههای  09129570194و  03442231440تماس حاصل نمایند.

به تعدادی کارگر آقا جهت کار کارواش
در محدوده خیابان خواجو نیازمندیم.
09130435119

به تعدادی پیک موتوری
با حقوق و بیمه نیازمندیم.
09172111340
از سه فروشنده خانم جهت
همکاری در مغازه با حقوق و مزایا باال
دعوت به عمل می آید.
ح یک نفر از ۸تا ۱۴
شیفت صب 
شیفت عصر دو نفر از  ۱۴تا ۲۰
آدرس :چهارراه گل محمدی
تماس09139455574 :
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استخدام
به دو نفر
همکار خانم نیازمندیم

به دو نفر راننده
پایه دوم ترجیحا جهت کار
با مینی بوس نیازمندیم
ساعت تماس  11صبح به بعد
09138755877

به تعدادی شاگرد
ساده و استاد کار جهت کار
در کارگاه کابینت و ام دی اف
به صورت درصدی حقوقی یا
متری جهت همکاری نیازمندیم
۰۹۱۰۵۴۶۱۷۰۰

به یک شاگرد
مسلط به کار نانوایی جهت
خمیرزدن،چانه گرفتن و نان
درآوردن نیازمندیم .با حقوق
و مزایای عالی به همراه بیمه
09132450651

به يك منشي خانم

به یک نیرو

۰۹۱۳۱۷۹۷۳۱۱

براي كار در دفتر فروش

تنوری با حقوق و مزایای

جهت کار در تنظیم نور

عالی و بیمه نیازمندیم

اتومبیل نورافشان نیازمندیم

09382103706

09133475091

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

از چند نفر نیروی
خانم جهت کار در فست فود
(تحویل دهنده) شیفت عصر
دعوت به همکاری می شود
09363280826

به یک شاگرد

به دو نفر نیروی
ساده زن یا مرد که تحت پوشش
کمیته امداد می باشند برای کار
در نانوایی با حقوق و مزایای
عالی نیازمندیم

جهت جوشکاری و نصب
تابلو نیازمندیم

09388240929

برای کار در ویدئو کلوپ

ايزوگاممهياپورنيازمنديم
٠٩١٣٣٧٩٥٧٠٠

نیازمندیم

09374817517

به یک نفر اپیالسیون کار و
اصالح کار جهت کار در سالن
شایسته  ،مشعل گاز ،خ نور
جنب کافه لندن نیازمندیم
09135228804

به یک شاگرد آقا

به یک نیروی
ساده جهت کار در
آشپزخانه فست فود
نیازمندیم
09133471998

به یک شاطر نان

به چند نفر شاگرد

09028083560

به دوفروشنده
خانم جهت کار درمانتو
فروشی نیازمندیم
۰۹۱۳۱۴۵۱۱۹۱

3

به یک همکار آقا با
حقوق خوب و بیمه به صورت
دائم جهت کار در آبمیوه و
بستنینیازمندیم
09132476323

بهچندنفرآقاجهت

به دو استاد کار
مکانیک و یک استاد کار
کاردرنانوایینیازمندیم
تنظیم موتور به صورت
امدادخودرو
درصدی در کارگاه
باحقوق ومزایای عالی وبیمه
نیازمندیم

09131790714

09139422629

به یک نفر نیرو
جهت کار در آشپزخانه فست
فود و یک شاگرد زیر دست
سالن دار نیازمندیم
09132477107

به یک راننده

پایه یک جهت کار روی
میکسرنیازمندیم
09131789886

در لوله فروشی نیازمندیم
09133471086
به تعدادی راننده
تمام وقت و نیمه وقت برای
کار در آژانس شبانه روزی
معیننیازمندیم

( درآمد باالی  4میلیون با کمترین
کمیسیون در سیرجان)

09139560069

به نیروی کار خانم جهت کار در بستنی

به یک نفر خانم جهت حسابداری تمام وقت

فروشی نیازمندیم توت طالیی شعبه سیرجان

با کامپیوتر و سابقه کار نیازمندیم  .مراجعه حضوری

شماره تماس 09388703361

بیمه ایران سه راه قریب سعید اشکزری

نیازمند نیروی کار در مینی کافه پاساژ
مرتضوی بدون سختی کار،
تایم عالی ،حقوق عالی
۰۹۱۳۳۷۹۵۰۵۴

به تعدادی نیروی میهماندار خانم و آقا جهت

03442231605 - 09130502022

آگهی جذب نیرو

به یک پرستار زن جهت پرستاری از یک

نیروی خدماتی (خانم وآقا)

نگهداری از سالمند(خانم)  -منشی(خانم)

همکاری در تاالر پذیرایی نیازمندیم

ساعات تماس  9:30الی 16:30 - 12:30الی 20:00

سالمند از ساعت ۱۱صبح الی  ۶عصر نیازمندیم
تلفن تماس۰۹۱۳۱۷۹۳۹۶۹ :

۴۲۲۳۰۵۸۱ - ۰۹۱۳۵۷۹۷۳۲۷

آژانس آنالین هشت بهشت سمنگان
از تعدادی راننده به صورت تمام وقت و نیمه وقت با
کمترین کمیسیون دریافتی و درامد عالی تضمینی
(حداقل۴میلیون تومان) دعوت به همکاری مینماید
تلفن تماس۰۹۱۳۵۴۷۶۰۹۸ - ۴۲۲۹۴۳۶۱ :

آتلیه فتوژست به منظور تکمیل کادر خود از چند
نفر خانم عالقه مند به کار در آتلیه در زمینه های تدوین،
عکس و منشی دعوت به همکاری می نماید .آدرس دهخدای
شمالی روبروی دبیرستان فاطمیه
09132457767 - 09133787767

در دنیای مجازی با شما هستیم

کارخانه میلگرد سیرجان واقع در شهرک صنعتی
شماره یک از چند نفر مهندس مکانیک مسلط به نرم افزار
اتوکد ترجیحا دارای سابقه کار در دفتر فنی کارخانجات و از
چند نفر مهندس صنایع مسلط به نرم افزار اکسل ترجیحا
دارای سابقه کار در واحد برنامه ریزی کارخانجات و از چند
نفر جوشکار ساده دعوت به همکاری می نماید.
مراجعه به صورت حضوری می باشد.
شماره تماس ۴۲۳۳۶۶۰۱-۷ :

مارکت گوشت زمهریر
جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد زیر
دعوت به همکاری می نماید:
 یک نفر فروشنده آقا یک نفر فروشنده خانم یک نفر راننده پایه  2جهت ماشینسردخانه
 یک نفر آقا جهت قصابی یک نفر صندوق دارشماره تماس ۰۹۱۲۸۴۲۱۳۸۱

@negarestanniaz
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@negarestanniaz
به راننده پایه یک با سابقه کار روی
تریلینیازمندیم

09136345386
هاشمی نسب

نقاشیساختمان
و انواع پتینه های
جدید
09371945638

انـواع خـرده
جوشکاری

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

09139561377

حراجی عینک نوروزی در

عینک سازی فرهنگیان
 ۴۵۰۰۰تومان  ۶۹۰۰۰ -تومان
 ۱۳۵۰۰۰تومان
عدسی عینک با ساخت  ۶۰هزار تومان
جنب داروخانه فرهنگ
۰۹۱۳۳۷۹۳۷۷۹

اکستنشن موی لیزری
فقط نصب شاخه ای 3500
تومان با بهترین مواد
کراتینه نصب تضمینی
سالن شایسته ،بلوار سید
جمال ،مشعل گاز ،خ نور،
جنب کافه لندن
مدیریت گیالنی
09135228804

رومالین  ،بلکا و

نقاشی ساختمان

09139477334
به چند نفر رومالین کار
روزمزد نیازمندیم

مهندسی صنایع
09130568200

۰۹۳۶۹۴۲۰۸۷۱

جوشکاری سیار
خرده کاری

آموزش نرم افزارهای

جوشکاریآبگرمکن

جوشکاری سیار و

در منزل در اسرع وقت

لوله کشی آب

09130450214

09130450214

رنگ آمیزی فوق تخصصی کناف
تازه سازی و لوکس سازی خانه های قدیمی
درهای چوبی نما  -اجرای انواع طرح های خاص
رنگ کاری ساختمان ادارای معادن و مدارس با قیمت
مناسب با کیفیت فوق العاده

به مناسبت عید نوروز با کمترین قیمت بازار خانه تان را شیک کنید

 -خیال شما برنامه ماست -- 09149192940احمدزاده

@negarestanniaz
خرید ،فروش ،رهن و اجاره
امتیاز وام رسالت امام
را نقدا ً خریدارم
09032642205

خرید و فروش امتیاز وام
رسالت
09135323325

فروش پژو ۴۰۵
معمولی رنگ نقره ای دو تا
چک داره به مبلغ  ۷۶۰۰که
از مبلغ کم میشود
۰۹۱۳۵۳۱۷۱۶۷

امتیاز وام بانک

۰۹۱۳۲۷۹۶۹۵۹

فروش یک دکه به ابعاد

آژانس با زنگ خور

رسالت شما را هر میلیون
 ۹۰هزار تومان خریداریم

 3*3متر ،با ورق  3میل ،در باال و موقعیت عالی و درآمد
حد نو ،به قیمت توافقی
09136208106

خوب به فروش می رسد
09399667879

امالک و مستقالت
فروش زمین قطعه  10راه آهن با  200متر
پروانه و امتیاز آب 09131787965

زمین به مساحت  100قصب با  10دقیقه آب
قنات در هفته  ،نزدیک به انتصاب های آب  ،برق و گاز با
موقعیت عالی در روستای اسحاق آباد به قیمت  250م به
فروش می رسد لطفا خریدار واقعی تماس بگیرد.
09050657212

کافیشاپباموقعیت
عالی باوسایل کامل به قیمت
توافقی بفروش میرسد
09366999022

فروش یک
دستگاه پراید  111مدل 91
رنگ سفید
قیمت توافقی
09133775688

یک باب مغازه خشک شویی واقع در بلوار
ولیعصر با  11سال سابقه با امتیازات آب و برق و
گاز مجزا با درآمد ماهیانه  6میلیون تومان به دلیل
مهاجرت بصورت توافقی اجاره داده می شود .
09131787364

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا
یک باب سوله تعویض
روغنی با کلیه وسائل با موقعیت
عالی جنب معاینه فنی در جاده
تهران روبروی گمرک رهن یا
اجاره داده میشود.
۰۹۱۰۳۶۹۷۰۳۲

یک باب
منزل مسکونی برخیابان
شهدا ۸قصب  ۹۷متر
مسکونی۲۰مترتجاری
دارای سند وپروانه به قیمت
۴۵۰میلیون به فروش میرسد
۰۹۱۳۵۸۷۰۵۵۷

 50قصب زمین سمت دامدارها مکی آباد
با امتیاز آب وبرق با حسار دور با یک اتاق
به فروش میرسد
09133793126

بازار کار زنان خانه دار آموزشگاه صنایع دستی رضوان سبز
آموزش ست گردنبند و گوشواره و دستبند
گلیم ورنی درآموزشگاه رضوان سبز شهریه فقط 45ت ثبت نام تا
21بهمن ماه گلیم شیریکی پیچ نیمه رایگان

امالک مسعود 09138450872 -

 منزل همکف سمنگان  12قصب  200متردرب حیاطتکمیل 1150000000
 منزل همکف صدف  12قصب  200متر درب حیاط تکمیل1150000000
 زمین جالل آباد  10قصب حصار دور باال  ،آب  ،پروانه170000000
 منزل نیمه ساز صدف  10قصب  175متر سقف خوردهحایل چینی درب و پنجره 800000000
 زمین فخر آباد از  130تا  240م زمین جالل آباد دو نبش 170000000 منزل دو طبقه  7قصبی سمنگان 750000000 منزل همکف  7قصبی سمنگان دو نبش قدیمی ساز700000000
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خريدار حدود  6قصب زمين
شهرک تعميرکاران ياحوالي آن هستیم
۰۹۹۱۶۹۰۱۹۶۹
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خریدار آهن ،بطری نوشابه ،گونی
پاره تسمه ،کارتون ،نایلون ضایعات
09133477436

به دلیل تغییر شغل کلیه اجناس مغازه
شال و روسری فروشی به قیمت عمده بصورت
یکجا بفروش می رسد .
09211025216

مزون عروس واقع در
چهارراه مهدیه واگذار
می گردد.
09134782774
سوله ای به متراژ
 ۲۰۰متر دارای دفتر و
سرویس واقع در شهرک
صنعتی یک اجاره داده
میشود
۰۹۱۳۹۴۷۳۲۷۳

دو اتاق واقع در نجف
شهر فاز یک خ پوریای ولی کوچه
پوریای ولی  3پ  5کرایه داده می
شود فقط به یک یا دو خانم کرایه
 5میلیون با  500هزار تومان
09905955120

منزل مسکونی دوطبقه واقع در شهرک
سمنگان هفت قصبی  ۲۱۰متر زیربنا هر واحد دوخواب
دارای دوسند و پایانکار مجزا نما سفال موقعیت عالی
 ۷۳۵میلیون ،یا معاوضه با منزل مسکونی شهرک ثاراهلل
٠٩٩٠١٨٣٧٠٧٣

مفقودی

یک کارت ملی
شهریه اقساط ،کمیته امداد و بهزیستی نیمه رایگان
به نام الهه عباسلو و یک
پاساژکوثر طبقه سوم  09139470994بهاالدینی  20درصد تخفیف
کارت سوخت پراید به نام
معصومه شکاری مفقود شده
و از یابنده تقاضا می شود به
شماره  09139760648تماس
گرفته و مژدگانی
دریافت نماید .

سند مالکیت

یک قطعه زمین به پالک

 3658/184واقع در بخش
 36روستای خسروانی

سیرجان بنام موسی شاه نظر
پور مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

سند و برگ سبز سواری پژو داخلی مدل  206تیپ 2
عادی به شماره شاسی  NAAP03ED3BJ510121و شماره
موتور  14190016004به نام حمیدرضا مشیزی به شماره ملی
 3178848185مفقود گردیده و از یابنده تقاضا می شود با
شماره  09135307729تماس بگیرد .
قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی به نام معین بخشی
نژاد فرزند محمد به شماره ملی  3380061980متولد 68/6/23
به شماره قطعه  1138روستای فخر آباد مفقود گردیده و از یابنده
خواهشمندم با شماره  09139477214تماس حاصل نمایید .
در ضمن برگ واگذاری فوق تا یک ماه آینده باطل می شود .
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قالی محلی
سیرجان دست دوم
شما را خریداریم
09917665969
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

قالیشــوئی باران

شستشوی تخصصی و تضمینی با تحویل یک روزه
انواع قالی (ماشینی ودستبافت)

ا تخفیف
ب
ویژه

فقط کافیست
یکبار امتحان
کنید

مجهز به دستگاه پیشرفته
مجهز به خشک کن لوله ای (اتوماتیک)
آدرس :بلوار عباسپور روبروى خيابان بسيج
 09133791095بحرینی 09138452630 -صالحی

@negarestanniaz
لوله باز کنی

آموزش ریاضیات

باز کردن تمامی لوله های

تقویتی و کنکور

فاضالب با دستگاه تراکم و

09130568200

ژنراتور فنر زنی
09138453552

مشاوره پایان نامه و مقاله
09130568200

