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آگهی

 شماره 1213
 شنبه  24اسفند 1398

داربست فلزی سیرجان جنوب
 09133472290عباسی

داربست فلزي عدالت
09178317645

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،سرویس ،تعمیر و لوله کشی زیرکار

کـولرگـازی اسپــلیـت

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

فروش زمین خانه باغ بعد از کران
 30قصب با درخت میوه قیمت  24م
09131787647

خرید و فروش امتیاز وام
رسالت
09135323325

یک واحد 70متری
بهداشتی در مرکز شهر
جهت تهیه ماسک موقتا
واگذار میشود
09133476353

ماشین آمیکو
دوکابین سفید مدل 97
دوگانه سوز با کارکرد
 32000بفروش میرسد
09211343159

یک منزل مسکونی
تجا ری بر خیا بان غفاری با
یک دهنه مغازه و سند تک
برگ بفروش میرسد
09137487729

مغازه صبحانه و
فست فود با درآمد عالی
و موقعیت عالی واگذار
می شود
09391384519

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

خیابان وحید
نقد و
اقساط
روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
09164458335

خرید و فروش امتیاز وام
رسالت
09135323325

خریدار زمین
اطراف (فخر آباد ،شریف
آباد،باسفهرجان،محمودآباد)
یا زمین خانه باغ تا  120م
هستیم
09133477754
ماشین  206تیپ 2
مدل  97رنگ سفید در حد
صفر بدون رنگ زیر قیمت
بازار به فروش می رسد
09131455116

قالی محلی
سیرجان دست دوم
شما را خریداریم
09917665969

فروش  200متر سوله همراه با 108
متر حیاط واقع در شهرك
صنعتي شماره یک
09139457010
فروش منزل
ویالیی نوساز  11قصب 165
متر زیربنا ،شهرك ثار ا...
فاز  ،2قیمت  700م
09223153299

نقاشیساختمان
و انواع پتینه های
جدید
09371945638

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

 %30تخفیف

جوشکاری آبگرمکن در منزل در اسرع وقت
09130450214

 09162504398صادقی

به یک پرستارخانم
جهت نگهداري ازیک کودك
 1/5ساله ازساعت 7صبح
تا2بعدازظهر ترجیحا حوالي
میدان کشتي نیازمندیم.
09136765574

به دونفر راننده
پایه دوم ترجیحا دفترچه
دار ،جهت کار با مینی بوس
نیازمندیم
09140166313

از یک نفر چانه
گیر ماهر یا نیمه ماهر
با حقوق و بیمه عالی
نیازمندیم
09028083560

به یک دستیار
دندانپزشکنیازمندیم
درمانگاه آراد انتهای
خواجو
09133791943

تاسیساتگازرسانیساالربنیان

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

به یک نیروی جهت شستشوی ظروف در فست
فود نیازمندیم
ساعت کاری  7صبح تا  3بعد ازظهر حقوق 700هزار
آدرس :روبروی شهربازی فست فود پارسا
09138265621
به  5بازاریاب کامال حرفه اي جهت
بازاریابي مواد غذایي در شهرستان هاي:
سیرجان،بافت،شهربابک،بردسیر حاجي آباد با حقوق و
پورسانت عالي دعوت به همکاري مي اید.
09133459748

از یک نفر خانم مسلط
به کامپیوتر(برنامه هلو) به صورت
قرارداد دائمی تمام وقت
یک نفر آقا یا خانم آشنا به قطعات
الکترونیکی(تعمیر)
دو نفر خانم به صورت دائمی تمام
وقت جهت کار در فروشگاه دعوت
به همکاری می شود
09210984584
09353903370
09137313135

به یک نفر نصاب آسانسور و
باالبر نیازمندیم.
09177605759

به یک شاگرد
جهت کار درساندویچی
نیاز مندیم
09103699094
به یک چوپان با
جای خواب و با حقوق و
مزایای عالی نیازمندیم
09132478551
به یک آقا با رده سنی
 22تا  25سال با ظاهری مشخص
و قابل اعتماد جهت کار در هایپر
مارکت واقع در شهرك رزمندگان
شیفت عصر  15تا  23شب با حقوق
1/200م تومان نیازمندیم.
09132457863

به یک خانم ترجیحا مجرد جهت انجام امور منشی گری
با شرایط زیر نیارمندیم
 -1مسلط به نرم افزار مرتبط
 -2توانایی انجام محاسبات حقوق و بیمه برای چهل نفر
 -3آشنایی به امور مالیاتی
محل کار خ شریعتی 09197380199

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

افزودنی های بتن اسپیسر

روان کننده  ،چسب بتن  ،چسب کاشی  ،نایلون بتن
ریزی  ،گروت  ،آب بند  ،واتر استاپ و ...
بلوار عباسپور بعد از بانک ملی 09132796248

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

انواع نسوز -شیل  -رس

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

