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درب اتوماتیک و کرکره
نمای آلومینیوم و چوب ترمو
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فحه

حمل اثاثیه منزل مبلمان کاالی تجاری صنعتی و غیره با
کادری خوش برخورد در سطح شهر و تمامی نقاط کشور
با مجوز رسمی تحت پوشش بیمه با نازلترین قیمت

انتهای بلوار فاطمیه ،جنب شرکت لنگربار
 09139473880-42252330سلطانی

بلوار دکتر صادقی  ،نبش چهارراه دانشگاه
فروش  09131452714 :خدمات 09131452370 :
42242537- 42242100

فروش  ،نصب  ،سرویس
و لوله کشی توکار انواع
کولر گازی اسپلیت
09164458335
فروشگاه موتور سیکلت
صبوری

فروش ویژه انواع موتور
سیکلت بدون پیش پرداخت

09132453990
42232892

2
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اپیالسیون کل بدن
 30هزار تومان
رزرو نوبت09103715700 :

مدل کوتاهی مو
رایگان
مدل اصالح ابرو
رایگان
09300142180

آموزشگاه دنیای نقش

رشته های آموزشی فرش
-1تابلوفرش -2گلیم بافی
 -3قالی بافی -حجم
بافی  -چهره بافی
ثبت نام تابستانه با تخفیف ویژه

چهارراه اشکذری کوچه بانک ملت
09162483389 -09103754018

آمـوزشگاه کامپیـوتـرتـوسعهانفـورماتیـک
خیابان شریعتی،نرسیده به میدان شهرداری،جنب سیسمونی نی نی ست 42204984 -09131783218

تهیه غذای اپنیذ

با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت
آماده عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان ها

انواع چلو کوبیده ،چلو مرغ ،جوجه کباب ،خورشت و استانبولی
بین د انشگاه آزاد و بیمارستان امام رضا  ،چهارراه میرزارضا
 50متر به سمت کمربندی
 42242166 - 09136360623مدیریت :میرشکارپور

ما بهتری

ن را ارائه

می دهیم

@negarestanniaz
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آموزش هنر خوشنویسی

در آموزشگاه پدیده

یادگیری تضمینی خط تحریری در  12جلسه
امیر کرمی 09331424212
محل کالس :پاساژ مهر غرفه 2131
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تــجــاری
یک باب مغازه کبابی وساندویچی با
کلیه اجناس به فروش می رسد
09132783340

یک واحد گاوداری نیمه صنعتی
دارای مجوز به فروش می رسد
09133784386

مواد غذایی پیروزی در بهترین
مکان خ غفاری به فروش می رسد
09136634824

وسایل ساندویچی شامل
فرساندویچی  ،یک عدد یخچال
ایستاده یک درب ویک عدد یخچال
ویترینی و2دست میز صندلی  ،یک
عدد منقل ویک عدد گاز سه شعله
کوچک به قیمت توافقی ومناسب به
فروش می رسد
09392203672 - 09138450593

مغازه فست فود
واقع در چهارراه برق ،خ
رازی با امکانات کامل و
موقعیت عالی و تضمینی به
فروش می رسد
09133459395

یک باب
مغازه غذا آماده به
فروش می رسد
09132453091

میوه فروشی
واقع در خیابان امام با
موقعیت عالی به فروش
می رسد
09028568322

سوپر مارکت با
کلیه اجناس و وسایل
واقع در بلوار فاطمیه به
فروش می رسد
09199776531

لوازم یدکی پراید
(موتوری و بدنه) اصلی شرکت
سایپا به قیمت فاکتورخرید
شرکت بعلت تغییرشغل یکجا
به فروش میرسد
09131451131

یک باب مغازه آبمیوه
وبستنی با موقعیت مکانی
وسرویس دهی عالی با کلیه
اجناس با تخفیف ویژه به علت
تغییر شغل واگذار می شود
09139455357

یک مغازه سوپر
مارکت با موقعیت عالی
واجاره پایین وقرارداد بلند
مدت واقع در کوی پیکان با
سرقفلی  5م واگذار می گردد
09215356684

مغازه تعمیرات
موبایل ولوازم جانبی با 6
سال سابقه کار واگذار می
گردد ( در ضمن آموزش کامل
تعمیرات برای خریدار)
09136364060

فروشگاه
پوشاك راشین باسابقه
درخشان با فروش باال
واقع در خیابان انقالب
به صورت توافقی و
گذار می گردد
09394663003

کلیه لوازم فست
فود  ،شامل یخچال تاپینگ ،
فرپیتزا یک طبقه  ،سرخکن ،
فرساندویچ 5کاره  ،مینی فریزر
 ،خمیر کن  15کیلویی  ،میز
سلف سرویس  ،میز وصندلی
نهار خوری  ،میز کار ساندویچ
 ،تابلو روان  ،تابلو فلکس به
فروش می رسد
09133956679

کارواش با موقعیت و درآمد عالی
بفروش و یا معاوضه می گردد
09331451038

مدرسه ای احداثی با مجوز وحد نصاب
دانش آموز وکلیه امکانات به صورت توافقی ،
درمقطع آمادگی ودبستان  ،اجاره یا شراکتی
واگذار می شود
09162732927
یک واحد تاسیسات گاوداری آماده بهره
بردای با سند وتمامی مدارك به همراه  2000متر
مربع  ،زمین خالی مناسب کشت علوفه ونخیالت (
پیارم ) وآب فراوان واقع در روستای چاه تر 100 ،
کیلومتری جاده سیرجان  -حاجی آباد حاشیه جاده
اصلی  ،به صورت نقد واقساط با شرایط عالی به
فروش می رسد
09178635308 - 09175226820

فروش کارخانه قارچ برلیان
 10سهم از100سهم کارخانه قارچ برلیان (شرکت پردیس
دشت سیرجان) واقع درروبروی گمرك برجاده اصلی ،همراه
با تجهیزات کامل درحال تولید ،با 10سالن کشت و زمینی به
مساحت 23232مترمربع به فروش می رسد
تلفن 09133476947:اباذری

زمـــیـــن
فروش زمین  8قصب  ،با موقعیت
عالی با  120متر پروانه  ،سلیمانیه ،
قیمت  35م
09137319067

زمین  10قصبی واقع در فخرآباد
قطعه 135به قیمت  22م تومان به
فروش می رسد
09136364060

فروش  24قصب زمین شهرك
صنعتی یک ،با موقعیت عالی و قیمت
توافقی
09133473267

زمین  8قصبی  ،قطعه  174شهرك سی
بی جی  ،درب حال  ،سند تک برگ و پروانه به
قیمت  100م به فروش می رسد
09122711185

یک قطعه زمین واقع
در شهرك سمنگان خیابان
جنب سالن ورزشي به مساحت
 14/5قصب با سند تک برگ و
 1000متر پروانه بفروش میرسد
09133476974

 40قصب زمین با
شرایط مناسب ابتدای جاده
بندرعباس بر بلوار روبروی
پمپ گاز به فروش میرسد یا
معاوضه می گردد
09133459808

یک قطعه زمین واقع
چهاردانگ
امتیاز
در شهرك صدف دارای
موتورآب از 7دانگ درمنطقه
برق سند تک برگ  180متر
قلعه خم پوزه خون بفروش
پروانه شفته شده درب به راهرو
کوچه کامال ساخته شده قیمت میرسد یا با ملک درسیرجان
145میلیون تومان بفروش می رسد
معاوضه می گردد
09138456592
09131451131
یک قطعه زمین 10
قصبی واقع در فخرآباد فاز 2
خ  20متری  2/5 ،متر دیوار دور
تادور و پروانه  150متر به قیمت
مقطوع  40م تومان به فروش
می رسد
09190306904

چند قطعه زمین خالی
وچند قطعه زمین با درخت وآب از 50
الی  400قصب واقع در روستای خوش
آب وهوای ده قاضی به قیمت توافقی
به فروش می رسد
09131793605
09137643605

یک قطعه زمین
 14/5قصب  ،فاز  2نجف
شهر  ،درب حیاط  ،به قیمت
کارشناسی به فروش
می رسد
09131455662

یک قطعه زمین 12
قصبی با موقعیت  3نبش واقع
در شهرك آل یاسین ( پلیس
راه ) زیر قیمت کارشناسی به
فروش می رسد
09391454693

یک قطعه زمین 12
قصبی واقع در کوی پزشکان
 2انتهای خ ابن سینا با 180
متر پروانه به قیمت  185م
به فروش می رسد
09136191605

زمینی دارای آب وبرق
سه فاز وگاز  ،جهت اجاره کارهای
خدماتی  ،مکانیکی  ،آهنگری ،
تیوپلسی  ،تعویض روغن  ،کارواش
و ...اجاره داده می شود
09133453893

قطعه زمینی به مساحت
 500قصب با جواز پارکینگ
کامیون وسواری با حصار کشی
کامل جهت اجاره انبار یا ضایعات
ماشین آالت اجاره داده می شود
09129211664- 09129211662

یک قطعه زمین
 10قصبی دوکله از اراضی
بهرامی (محمودآباد) به
فروش می رسد
09120224857

یک قطعه زمین به مساحت  200قصب
حصارکشی شده کیلومتر یک جاده عمادآباد
بفروش می رسد
09133477920

@negarestanniaz
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زمین  8/5قصبی
اول خیابان امام رضاحجت
آباد بابرگ واگذاری بخشداری
وپروانه ساختمان زیرقیمت
بفروش میرسد
09137701293

زمین 9قصبی بابرگ
واگذاری وتمدید قرارداد
شده واقع درفاز 2شهرك
120هکتاری به قیمت مناسب
وزیرقیمت بفروش میرسد
09137701293

زمینی به مساحت
 100قصب با  15دقیقه آب
قنات در هفته دسترسی به
آب  ،برق وگاز در روستای
اسحاق آباد به قیمت توافقی
به فروش می رسد لطفا
خریدار واقعی تماس بگیرد
09137298388

فروش یک قطعه
زمین تجاری بر خ 17
شهریور  9 ،قصب  3 ،متر
دهنه مغازه از طرف سه
راهی ابن سینا ،سمت راست
روبروی کتاب فروشی شهر
کتاب به قیمت کارشناسی
( تخفیف داده می شود)
09137669895

یک زمین
زارعی به مساحت 30
قصب واقع در خرم
آباد به فروش می رسد
09132783801
پور جعفر آبادی

فروش زمین،
بلوارقاآني روبرو تاالر
برلیان 9 ،قصب ،با
پروانه چهارطبقه
460مترزیر ،قیمت
کارشناسي
09371111530

یک قطعه زمین مسکونی  8قصبی
واقع در فاز  5نجف شهر با برگ واگذاری
شهرداری نجف شهر به فروش می رسد
09211453540
یک قطعه زمین به مساحت  250متر واقع
در فخرآباد و دیوار دور و پروانه ساخت و امتیاز
آب به قیمت  33م تومان بفروش می رسد
09157627033-09132799629

باغ و خانه باغ
فروش زمین جهت باغچه تفریحی
 50قصب با 40متر ساختمان نیم ساز با
نیم ساعت آب قنات 140م
09131787647

یک حبه باغ
سرسبز با درختان ثمری ،
در روستای کشکوییه بلورد
120قصب با یک ساعت ونیم
آب به فروش می رسد
09135314589

 200قصب باغ پسته
ثمری ونیم حبه آب شیرین
واقع در ملک آباد ( موتور ا...
آباد ) به فروش می رسد یا با
خانه معاوضه می گردد
09306229747
یک خانه باغچه 35
قصبی واقع در شهر خوش آب
وهوای بلورد با  20دقیقه آب قنات
حصار دور وکلیه امتیازات ویک
ساختمان  40متری ودرختان
ثمری به فروش می رسد
09139566509

 70قصب باغچه تفریحی واقع در روستای خوش آب
و هوای ده مرغی ،دارای حصار ،درختان پسته و بادام قدیمی و
سیاه درخت های 2ساله و آب قنات در موقعیتی بسیار مناسب
(نزدیک استخر آب) به قیمت توافقی به فروش میرسد
09133477405

سه حبه موتور آب شیرین لوله  5اینچ و830
قصب باغ پسته ثمری 330و300و200قصبی ،واقع در
روستای کاظم آباد به صورت یکجا و یا جداگانه به
فروش می رسد
09133475140 -09380191633
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دعوت به همکاری
نیازمند چند استاد کار کارواش با
باالترین حقوق و مزایا هستیم
09331451038

از چند فروشنده خانم
با تجربه دعوت به عمل می آید

به تعدادی نیرو ساده جهت
کار ساخت و ساز نیازمندیم
42308339

از یک شاگرد جهت کار در کارگاه
نجاری و  mdfدعوت به همکاری
می شود
09131783869

از یک نفر نیروی
خانم دارای مدرک فوق دیپلم یا
لیسانس معماری جهت کار در یک
شرکت ساختمانی با روابط عمومی
باال به صورت پاره وقت دعوت به
همکاری می شود
09014054235

به چند نفر
بازاریاب جهت کار در
پخش مواد غذایی دعوت
به همکاری می شود
09133456958

42233844 - 42202374 -5

@negarestanniaz
ازیک نفرمنشی خانم جهت
کاردردفترامالک دعوت بعمل می آید.
09137086678-42242308

به یک شاگرد برای کار در
باطری سازی نیازمندیم
09132456703

از یک پرستار نوزاد دعوت به
همکاری می شود
09133477845

به یک کارگر خانم جهت
کار در منزل به صورت ماهانه
نیازمندیم.
09363123334

آژانس شاهین
واقع در خ شهید رجایی
به تعدادی راننده با ماشین
نیازمند است
42282423
42260423

به تعدادی راننده پایه
یکم و ویژه لودر با سابقه کار در
معدن با حقوق و مزایای عالی
برای کار در گل گهر نیازمندیم
09902170322
09133473930

از یک خیاط خانم ترجیحا مجرد
چرخ کار با چرخ صنعتی دعوت به
همکاری می شود
09136226382

ازیک نفروکیل کارآموزخانم یا
آقاجهت همکاری دعوت بعمل می آید.
09137086678 -422422308

به یک شاگرد بالل فروش در
پارک نیازمندیم
09303818449

از یک نیرو جهت کار در کافی
شاپ دعوت به همکاری می شود
09374817517

به تعدادی
راننده جهت کاردر
آژانس نیازمندیم
09137671660

«کافه فرنگی گپ»
به یک نفر آقا مجرد با حقوق
ماهانه  500هزار تومان نیازمندیم
09212072423
ساعات تماس :صبح  10الی 12
عصر  17الی 22

شرکت گازرسانی ساالر بنیان

لوله کشی گاز(روکار و زیرکار)
خ غفاری روبروی مسجد موسی ابن جعفر

09131454060 - 09132785056متقین

شاطر وچونه گیر
برای نانوایی نیازمندیم
نانوایی تنوری اجاره یا به
فروش می رسد
09138450125
09139475324

از یک نفر منشی
خانم جهت کار در رنگ
فروشی تک رنگ واقع در
چهارراه برق دعوت به همکاری
می شود
09132796205

به دو نفر
فروشنده خانم در شال
و روسري پاساژ کوثر و
پاساژ مهر نیازمندیم
09131452494

به یک منشی خانم
مسلط به کامپیوتر جهت
کار در خدمات کامپیوتری با
حقوق  500هزار نیازمندیم
(سیرجان ،پاساژ مهر)
09170008084

به یک شاگرد
از یک کارمند
جهت کار در آرایشگاه
خانم جهت کار در دفتر
خدمات الکترومیک دعوت نیازمندیم آدرس خیابان ولی
عصر جنب ابومسلم
به همکاری می شود
42235211
09012897554
09120641877

از یک شاگرد
ماهر یا نیمه ماهر جهت
کار در کابینت سازی
دعوت به همکاری می شود
09132451558

از یک نیروی خانم
برای فیلمبرداری ترجیحا با
سابقه کاری ویک نیروی آشنا به
کار فتوشاپ برای کار در آتلیه
دعوت به همکاری می شود
09038742622

از یک نیروی خانم
برای کار درنان فانتزی نمونه
واقع در بلوار هجرت روبروی
مسجد قدس دعوت به
همکاری می شود
09148398462

از یک نفر خانم آشنا به
کامپیوتر جهت کار در دفتر بیمه
فقط جهت شیفت صبح با حقوق
 300هزار تومان دعوت به همکاری
می شود مراجعه حضوری از ساعت
5تا 8عصر
آدرس  :خ طالقانی شمالی جنب اداره
آب روستایی 42207260

به یک فروشنده خانم
مجرب با روابط عمومی بسیار باال
به صورت تمام وقت نیازمندیم
مراجعه حضوری
محیاشهر ،روبروی بانک سپه ،جنب
موبایل دی تو دی ،بازرگانی سونی

از یک شاگرد خانم یا
آقا جهت کار در آبمیوه فروشی
واقع در بلوار سردار جنگل
دعوت به همکاری می شود
09103700373
09361484238

به یک نفر ضامن
کارمند با نامه حسابداری
جهت اخذ وام بانک با
مژدگانی نیازمندیم
09028412865

از چند خانم جهت
به یک شاگرد
کار در مغازه الکتریکی در دو مرد جهت کار در مبلمان
شیفت صبح وعصر با حقوق
نیازمندیم
عالی دعوت به همکاری
می شود
09100074108

42233133
ساعات تماس  8الی 12
 4الی  9شب

از یک منشی با
روابط عمومی باال جهت کاردر
دفتر بیمه با حقوق وپورسانت
دعوت به همکاری می شود
- 09130467038
09135017596

از یک همکار
خانم با روابط عمومی باال
دعوت به همکاری
می شود
09133472622

به یک سرمایه
گذار خانم ( ترجیحا
مربی ) برای راه اندازی
باشگاه ورزشی تایم بانوان
نیازمندیم
09178206090

از یک نفر استاد
کار ماهر جهت کارهای
آپاراتی و تیوپلس کامیون با
حقوق ومزایای عالی دعوت به
همکاری می شود
09391453283

از یک فروشنده
خانم با روابط عمومی باال
جهت کار در لوازم آرایشی
دعوت به همکاری می شود
42208884

ازیک نفر همکار
خانم با روابط عمومی باال
وترجیحا مجرد جهت کار
فست فود با حقوق عالی دعوت
به همکاری می شود
09139455357

به یک شاگرد
همیشگی جهت
تعمیرات ابزار برقی در
یک مغازه نیازمندیم.
09138454438

به دونفر بازاریاب
و یک وانت بار جهت کار
در پخش مواد غذایی با
پورسانت عالی نیازمندیم.
09133456958

به یک کارگر به صورت
 24ساعته آشنا به امور کشاورزی
باغ پسته ،متاهل و بدون سابقه
کیفری و اعتیاد نیازمندیم.
(امکانات آب ،برق و منزل در
اختیار گذاشته می شود)
09363123334

به تعدادی
راننده خانم با ماشین
برای کار در آژانس
بانوان نیازمندیم
09907996342

به یک شاگرد
به دو نفر راننده
جهت کار در یک کارگاه لودر جهت کار در معدن
 MDFنیازمندم
گل گهر نیازمندیم
 09133455394رزاقی
09133475342
 09132781731نورمندی

به دو نیروی آقا ،جوان،
جهت کار در شرکت با مدرک
فوق دیپلم به باال نیازمندیم
مراجعه حضوری :خ نصیری شمالی
کوچه اول سمت چپ ،شرکت
پارسیان

از یک نفر منشی
خانم با تعهدکاری جهت
کار در دفتر تاالر دعوت
به همکاری می شود.
09191260802

از یک نفر آشپز
جهت همکاری در لوکبابی
دعوت به همکاری می
شود.
09136663369
09132795327

از یک بازاریاب
حرفه ای با سابقه کار وروابط
عمومی باال  ،فن بیان عالی
وظاهری آراسته با حقوق
ماهیانه  1م تومان باپورسانت
و بیمه دعوت به همکاری
می شود
09132799215
42235225

به تعدادی
نیروی سالندار،
مدیر سالن و
سرآشپز ایراني
برای کار در
رستوران نیازمندیم
09123338156

به یک سند
تک برگ جهت
ضمانت با مژدگانی
 10م تومان
نیازمندیم
09385210446

به یک
از دو نفر
از یک نفر
حسابدار خانم با
نیروی کار خانم جهت فروشنده خانم جهت
ظاهری آراسته جهت کار در بخش اشپزخانه کار در هایپر مارکت،
کار در فست فود
شیفت صبح نیازمندیم
رستوران تورینو
09901456864
دعوت به همکاری دعوت به عمل می آید
می شود
09036927129
09162116606
09133458010

@negarestanniaz
به یک همکار
آقا جهت کار در
فروشگاه مبلمان
نیازمندیم
۴۲۲357۲0

به یک نفر
منشی خانم جهت
کار در ورق فروشی
نیازمندیم
09133۴753۴۲

از یک نفر نیروی خانم با روابط
عمومی باال وفن بیان خوب جهت کار در
نمایشگاه کابینت دعوت به همکاری می شود
0913179۲903

آگهی استخدام
یک واحد تجاری واقع در شهر سیرجان برای تکمیل
کادر خود از دو نفر کارشناس گیاهپزشکی ( ترجیحا
خانم ودارای مجوز فروش سم ) دعوت به عمل می آورد
جهت اطالع از زمان مراجعه  ،با شماره تلفن
 ۴۲۲05۸6۲تماس حاصل نمایید
( ساعت تماس  9الی  1۲صبح و  5الی  7بعدازظهر)

به پنچ راننده پایه یک با چهار سال
سابقه کار جهت کار در معدن گل گهر
نیازمندیم
09133۴53۲۸0
رستوران سایه به تعدادی سالندار با تجربه با روابط
عمومی باال و یک منقل دار و یک سرآشپز حرفه ای ،به صورت
نیمه وقت و تمام وقت با حقوق عالی نیازمند است
آدرس :بلوار سردار جنگل روبروی پارک الله ،رستوران سایه
09375۸6۲۲3۲

به دونفرکارمند فروش خانم با راوابط
عمومي باال و داراي قدرت بیان مسلط به
اینترنت و نرم افزارهاي  word.excelجهت
کار در واحد بازرگاني یک شرکت تولیدي واقع
در سیرجان نیازمندیم
تلفن0935۲9۴3۲39:
ساعت تماس 15:الي1۸

از یک نفر منشی خانم ترجیحا مجرد
برای کار در مس ونقره خراسانی واقع در خ
نصیری شمالی دعوت به همکاری می شود
0913۲۴5۴67۴
از یک نفر شنیون کار حرفه ای با
سابقه کاری ویک اصالح کار ماهر دعوت به
همکاری می شود
۴۲33033۸ - 09139۴۲۴773

از یک فروشنده خانم جهت
کار در مانتو فروشی دعوت به
همکاری می شود
09131۴51۸3۲

از دو نیروی مرد مجرد دارای گواهینامه پایه 3
با ضمانت معتبر  ،بطور پاره وقت  ،جهت کار در تیپاکس
دعوت به عمل می آید ( مراجعه حضوری )
آدرس  :انتهای خ فرمانداری بعد از تقاطع بلوار پیروزی
،دومین چهارراه سمت چپ خ وحدت

به یک نیروی فنی جهت نصب
وراه اندازی آسانسور با سابقه کار مرتبط
نیازمندیم
۴۲۲۸1031

به یک فروشنده خانم با روابط
عمومی باال جهت کار در قنادی
نیازمندیم
09131۴5505۲

به چند نفر خانم یا آقا جهت بازاریابی
مواد غذایی با حقوق ماهیانه 900هزار تومن
با پور سانت عالی نیازمندیم
091۴0166190

به یک منشی خانم ترجیحا آشنا به کامپیوتر
جهت کار در دفتر شیشه سکوریت و کرکره برقی به
صورت دو شیفت نیازمندیم محل کار :چهارراه قاآنی
ساعت تماس صبح ها از  9تا 1۲
09133۴71959 -۴۲۲00۴۴7

از یک راننده ماهر و با سابقه گریدر جهت
کار در معدن  3گل گهر با حقوق عالی وبیمه دعوت
به همکاری می شود ( ترجیحا با گواهینامه ویژه )
0913۸۴5511۴ - 0913956۲630

از یک شاگرد ماهر جهت کار در
آرایشگاه زنانه دعوت به همکاری
می شود
091۴05۲۸760

به یک کمک آشپز و کباب زن
جهت کار در غذا آماده نیازمندیم
0913۲۴77۲36
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به تعدادی نیروی سالندار،
مدیر سالن و سرآشپز ایراني
برای کار در رستوران نیازمندیم
091۲333۸156

قابل توجه هنرجویان
آتلیه باغ یکتا در نظر دارد جهت تکمیل
کادر خود تعدادی نیرو در رشته های
عکاسی -فتوشاپ و طراح -فیلمبردار
منشی و حسابدار دعوت همکاری نماید0913۸۲6۲۲30 - 0913731۸566
یک کارخانه صنایع چوب واقع در
شهرک صنعتی شماره یک به دو نیروی
بازاریاب با حقوق  ،مزایا و پورسانت عالی با
شرایط زیر نیازمند است
سابقه کاری حداقل  ۲سال
 سن حداقل  30سال ارائه ضامن معتبر (کارمند و کاسب)ساعت تماس ۸ :صبح الی  1۴عصر
093396۲9597

مـفـقـودی
یک عدد کارت ملی به نام صدیقه پورخسروانی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
واز یابنده تقاضا می شود تماس گرفته ومژدگانی
دریافت نماید
0913956907۴

برگ سبز وانت
پیکان به شماره پالک  ۸75ب
 ۸7ایران  75به نام جواد فیروز
آبادی مفقود گردیده است واز
درجه اعتبار ساقط می باشد
0913731۲۲09

کارت سوخت کامیون و بیمه نامه کامیون و کارت
کامیون تریلی هوو به شماره ایران 1۸9- 65ع 1۴به مالکیت
جهان بخش رضا قلی پور بلوردی وکارت هوشمند کامیون
حمل ونقل به شماره  ۲0۴۸۸36مفقود گردیده است واز
درجه اعتبار ساقط می باشد
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مــســکــونـی

یک واحد مسکونی واقع در شهرک
سی بی جی بلوک  13طبقه همکف به
قیمت  72م تومان به فروش می رسد
09136364060

یک واحد  150متری طبقه باال مکی
آباد به فروش یا رهن کامل داده می شود
09139387320

منزل مسکونی با امتیازات آب وبرق
گاز کامل و سند تک برگ به قیمت 85
م تومان به فروش می رسد
09039588975

منزل مسکونی سه نبش بربلوار ،
کوچه وخیابان به فروش می رسد
09132456085

منزل مسکونی نوساز
 12قصب واقع در پاریز بفروش
می رسد
09103780687

فروش منزل کلنگی  ، 12*20واقع در بلوار
شیخ فضل ا ...نوری ،بعد از کوچه بهداشت،
محوطه باز  ،سه نبش  ،سند دار ،قیمت  280م
09139473179

فروش یک واحد آپارتماني مسکن
مهر گل گهر ،دو خوابه با تمام امکانات
09132795808

یک مجتمع  4طبقه  5واحدی ،سه نبش در
بهترین نقطه شهر ویک واحد از واحدهای راه
آهن به فروش می رسد یا بامعاوضه می گردد
09130467872

منزل مسکونی واقع درمکی آباد ،شهرک فدک
،خ کارون  8،قصب سند دار پروانه 164 ،مترزیربنا
،درب حیاط ،امتیازات کامل ،دوخوابه دارای انباری به
قیمت کارشناسی 270م  ،توافقی به فروش می رسد
09138755424

یک باب منزل مسکونی واقع در
عباسپور خ علیار شول  4قصب به قیمت
 140م به فروش می رسد
09133459917

آپارتمان لب بلوار نبوت با تمامی
امکانات به فروش می رسد
09302249700

@negarestanniaz
یک باب منزل مسکونی
مابین هواشناسی وپرسی گاز کنار
مسجد علی اصغر داخل بن بست ،
دارای  140متر زیر بنا سند تک برگ
قیمت کارشناسی  215م تومان به
قیمت  150م به فروش می رسد
09135306762

خانه ویالیی با
 220متر زیر بنا  ،درب
حیاط و3خوابه به قیمت
کارشناسی به فروش
می رسد
09133956679

یک باب ساختمان طبقه
همکف با متراژ  300متر واقع در بلوار
دکتر صادقی  -حدفاصل چهار راه تختی
و موحدی  -پشت پوشاک جواهر جهت
باشگاه بدنسازی  -آرایشگاه زنانه  -آتلیه -
کافی شاپ کارگاه تولیدی و انبار رهن کامل
به مبلغ  60میلیون تومان داده می شود .
09132452774

فروش آپارتمان  90متری،
مسکن مهر هنرمندان ،فول امکانات،
اسپلیت ،پرده ،کابینت ،شیک و یک
زمین تجاری 55متر ،دوکله فاز  5نجف
شهر یا معاوضه با زمین مسکونی
09391552437
09131455889

آپارتمانی  89متر
مفید وپارکینگ وانباری مجزا
واقع در کوی امام روبروی
بوستان سعدی خ فاطمی
طبقه سوم به فروش می رسد
09211485643

یک باب منزل
مسکونی واقع در روستای
خسروانی به فروش
می رسد
09138453782
09137694372

سه واحد آپارتمان
واقع در خ شریعتی کوچه
روبروی پارک هادی  ،ساختمان
افرا  ،نماسنگ  ،پارکینگ ،
انباری  ،البی  ،آسانسوردار به
فروش می رسد
09131262078 - 42207004

یک خانهی قدیمی
به متراژ  16/5قصب در
خیابان رازی داخل کوچهی ده
متری به قیمت کارشناسی به
فروش میرسد
09137690382

فروش یک واحد
مسکن کامکان  90متری
(پارکینگ ،انباری ،آسانسور،
پکیج ،کابینت  ، MDFنما ،حفاظ
درب ورودی ،آیفون تصویری)
زیر قیمت کارشناسی
09138450693

یک باب منزل
مسکونی  14قصب واقع در
دهیادگار  3واحد بصورت
یکجا به متراژ  360متر نما
سفال به فروش می رسد
09133450817

فروش فوری با  30درصد
تخفیف
منزل مسکونی قدیمی (کلنگی) با
سند تک برگ و امتیاز آب و برق
 13قصب در خیابان ابن سینا کوچه
شماره  14فرعی شهید یونسیان
بفروش می رسد.
09133450164

منزل ویالیی،دوبلکس3،خوابه با 221متر
زیربنا ،اسکلت فلزی ،با شناژ کامل پیوسته ،حدود 9
قصب ،سند تک برگ ،کارشناسی550م ،فروش نقدا 10
الی  15درصد زیر قیمت کارشناسی  ،درضمن با خانه،
زمین وآپارتمان معاوضه می شود و یا شرایطی هم به
فروش می رسد
خیابان آیت ا ...سعیدی ،کوچه  ،14پالک7
09309228330

قیمت گذاری و کارشناسی
زمین و ساختمان
نادری نیا 09133455472

بلوار دکترصادقی 100،متر بعداز بانک مسکن مرکزی

مــتـفـرقـه

امتیاز هر سه شعبه رسالت
شما را خریداریم
09140585828

فروش امتیاز وام بانک
رسالت
09904014165

خرید و فروش امتیاز
وام رسالت
09135323325

امتیاز وام بانک رسالت شما را
هرمیلیونی  70هزار تومان خریداریم
09304886282

فروش آیفون  5sرنگ گلد 16
گیگ ( فقط پایینش خط دارد ) به قیمت
 750000تومان
09212986201

انواع آهن آالت ضایعاتی شما را
با بهترین قیمت از منازل وشرکتها
خریداریم
09107651129

ضایعات و آهن
دست دوم و غیره شما
را با بهترین قیمت
خریداریم
09132797295

ضایعات آهن
وآلومینیوم شما را
خریداریم (شرکتی
ومعدنی )
09132457694

خرید و فروش
آهن آالت دست دوم
خرید ضایعات در محل
09132781601
09396176997

یک دستگاه
یخچال ایستاده  4درب و
یک دستگاه چرخ گوشت
 ، 32پنج ماه کارکرد درحد
صفر به فروش می رسد
09132961474

یک عدد تخمه برشته
کن  5کیلویی تمام استیل با یک
عدد شور کن کوچک  5کیلویی
ویک عدد کیل باسکولی 300
کیلویی در حد نو به فروش
می رسد
09158603155

خرید و فروش
سیم کارت دائمی
موبایل پرتقال
09134452967
09133452967

خط تلفن ثابت
باسیم وبی سیم محدوده
رزمندگان وشهرک بعثت
به فروش می رسد
09211489385

یک عدد فیش حج تمتع
بفروش میرسد .
09361891355

منزل مسکونی  -تجاری بر خ صائب
یک خانه ویالیی،
به فروش می رسد و یا معاوضه می گردد
نوساز واقع در فاز یک
09131797430
نجف شهر ،خ پوریای
یک واحد از
ولی به فروش می رسد یا
واحدهای جهان عمران با زمین و منزل در کرمان
فاز  3نجف شهر به
معاوضه می گردد
فروش می رسد
09139983190
09133455238
منزل نیمه ساز در
شهرک سمنگان  14قصب با 200
متر زیر بنا دارای شفته  ،شناژ  ،آهن
ریزی شده ،سقف تیرچه ودارای 3
عدد چاه وخاک ریزی شده با سند
تک برگ و200متر پروانه به قیمت
 270م به فروش می رسد
09135320255

منزل مسکونی مشتاق  10 ،قصب با  210متر زیربنا ،
دوبلکس ،امتیازات کامل ،سند تک برگ ،نما سنگ تراورتن،
نما داخلی شیک ،گچ بری ،کابینت ،پرده ،رنگ آمیزی ،شناژ
پیوسته ،سه خوابه ،زیر قیمت کارشناسی به فروش می رسد
09139875068 - 09138452278

یک واحد
آپارتمان در مجتمع محمد
رسول ا ...بندر عباس
به فروش یا با منزل در
سیرجان معاوضه می گردد
09907996342

یک واحد آپارتمان
مسکن مهر با امکانات فول با
موقعیت و قیمت بسیار مناسب به
فروش می رسد
(اقساط پرداخت شده 2سال،
ماهیانه  280000تومان )
09137592202

آپارتمان شاهد  ،متراژ
100متری  2 ،خوابه  ،گرمایش
از کف  ،بلوک  ، 10طبقه سوم ،
موقعیت دونبش  ،جنوبی و غربی
 ،از لحاظ نورگیری بسیار عالی ،
قیمت 200م بفروش می رسد
09130564313

یک باب منزل
مسکونی واقع در محمودآباد
نوساز با زیربنای  100متر درب
حیاط زیر قیمت کارشناسی به
فروش می رسد
09132787168

پیش فروش فوق
العاده آپارتمان
واقع در بلوار سردار جنگل
خیابان شیخ عطار،امکانات
کامل و استثنایی همراه با نمای
سنگ رومی،
آدرس دفتر :بلوار اداره گاز،
نبش خیابان پزشکان ،مجتمع
سایه 1
09124582198

منزل مسکونی
در نجف شهر قدیم نوساز
( استفاده نشده )  14قصب
شنارژ دار  ،اسکلت دو قلو ،
کف سرامیک  ،گچ بری زیر
قیمت کارشناس به قیمت
 200م تومان به فروش
می رسد
09131453496

فروش یک ملک
نیمه ساز در مرکز شهر
 600متر پروانه و اسکلت و
دیوارچینی شده همراه با
تاسیسات در سه طبقه زیر
زمین و همکف و اول ،دارای
استخر و سونا در زمینی به
مساحت  9/5قصب دو کله
توافقی بفروش می رسد
09133781005

فروش واحد در گلشهر
بندر عباس
واحد 68متري در خیابان رسالت،
خیابان حکمت روبروي کنسولگري
هند ،مجتمع حکمت ،واحد 13
امکانات :کابینت ام دي اف ،کف
پاالز موکت -آب ،برق ،تلفن
10سال ساخت-کولر پنجره اي-پارکینگ و آسانسور ،قیمت 130
میلیون تومان
تلفن09124582198 :

خرید و فروش
ضایعات آهن
آهن آالت دست دوم
و آلومینیوم شما را
در ضمن ضایعات شما
خریداریم
را در محل خریداریم.
09133457910
09132476150

خرید وفروش آهن آالت
دست دوم
خرید انواع ضایعات با باالترین قیمت
درب منازل وشرکت ها
09132783052 - 09131452643
 09192305036برادران خدامی
شرکت نقشه برداری راسا زمین

انجام کلیه امور نقشه برداری ساختمانی و صنعتی
● تهیه نقشه های ملکی برای اخذ سند وامور ثبتی
● پیاده سازی نقاط و برداشت مسطحاتی وتوپوگرافی
● اجرای عملیات تسطیح سازی زمین واجرای خط لوله
● آموزش خصوصی انواع دوربین های نقشه برداری

خ ابن سینا جنب اداره پست  -مجتمع اداری اریکا  09133770228ابراهیمی
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رهن و اجاره

به یک سوئیت جهت اجاره
یک زوج جوان نیازمندیم
09010315361

رهن و اجاره منزل  3خوابه ،طبقه
باال ،مجزا و شیک ،جنب واحد های
مساجد 5 ،م با  400کرایه
09337859099

یک باب مغازه در پاساژ مهر با
موقعیت عالی  ،همکف  ،الین اصلی  ،دو
نبش  ،اجاره داده می شود
09136696231

 3واحد آپارتمان مسکونی واقع در
یک مجتمع رهن و اجاره یا رهن کامل
داده می شود
09137692148

 4باب مغازه به متراژ  240متر یکجا
یا جداگانه نرسیده به مشعل گاز اجاره
داده می شود
09131402871

یک باب مغازه واقع درپاساژطال(علی
دایی)خ امام جنوبی اجاره داده میشود.
09137086678-42242308

قابل توجه
دارندگان خوراک دام ،
گاوداری ها و مرغ داری ها
یک کارگاه دانه سازی
خوراک دام شامل :
آسیاب میکسر آماده کار
اجاره داده می شود
42300130

واحدهایی واقع
در خیابان قدس جنوبی
روبروی ساختمان پزشکان
برای دفتر کار ومطب اجاره
داده می شود
09133452939

یک باب مغازه
در بهترین نقطه شهر با
دکوراسیون شیک جهت کار
در فست فود اجاره داده
می شود
09381456221

کارگاه به مساحت
 2500متر ،شهرک صنعتی یک
 ،بر بلوار 600 ،متر سوله 100 ،متر
ساختمان  ،آب ،برق به فروش
یا اجاره داده می شود یا با ملک
معاوضه می گردد
09131455067

نیازمند یک مغازه
سقف گنبدی در یکی از
خیابانهای پر رفت و آمد
به صورت اجاره ای هستیم.
9131787892

آپارتمان  200متری طبقه
اول  3خوابه  -موکت  -کابینت فلزی
واقع در بلوار دکتر ضادقی  -حد
فاصل چهار راه تختی و موحدی
 پشت پوشاک جواهر به مبلغ 60میلیون تومان رهن کامل داده
می شود .
09132452774

رهن منزل ویالیی
دو خوابه ،با امکانات کامل،
شهرک سمنگان  20م با 100
کرایه
09332021313
خدادوست

یک باب مغازه
واقع در خیابان اصلی
دهیادگار با کلیه وسایل
اجاره داده می شود
09137687263

نیازمند یک مغازه
ی سقف گنبدی در یکی از
خیابانهای سعدی ،خواجو
یا خیام به صورت اجاره
هستیم
09131787893

منزل مسکونی
مستقل  ،همکف شیک 190 ،
متر زیر بنا 3 ،خوابه  ،موکت ،
کابینت وکولر  ،بدون پارکینگ
واقع در بلوار عباسپور خ علیار
شول (  10م رهن و  900کرایه
) یا (  25م رهن و  500کرایه )
اجاره داده می شود
09131453304

یک باب مغازه
واقع در خیابان ایت
ا ..سعیدی نبش
کوچه  12اجاره داده
می شود.
09363001057

کافی شاپ با موقعیت عالی به
فروش یا اجاره داده می شود
09014062631
اجاره منزل سید جمال ،جنب بانک
تجارت ،پشت محیاشهر جهت انبار یا
مسکوني
09175802212 -09132795808

آشپزخانه سعادت
آپارتمان نوساز،
واقع در بلوار عباسپور
 150متر زیربنا با امکانات
روبروی شرکت پیچ و مهره،
کامل ،کابینت ، MDF
پکیج ،آسانسور ،پارکینگ بر بلوار همراه با وسایل با
فروش روزانه عالی رهن
و انباری در خیابان خواجو
اجاره داده می شود و یا برای
رهن و اجاره داده
کافی شاپ و مشاغل دیگر
می شود
اجاره داده می شود
09178274768
09016238933
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یک واحد  60متری طبقه اول واقع
در خیابان قدس شمالی جنب گلفروشی
جهت مسکونی یا تجاری رهن داده میشود
09140166190

فروش پژو پارس
مدل  94رنگ سفید ،خانگی
و بدون خش و ضربه  ،بیمه تا
اول برج  ،10قیمت
 33/750م
09214939619

وانت پیکان مدل
 81فاقد بیمه وبسیار تمیز
تازه تعمیر به قیمت  3/5م
تومان به فروش می رسد
09139453593

3باب مغازه واقع در خیابان طالقانی
جنوبی ب متراژ70متربایک نیم طبقه رهن
واجاره داده می شود
42206427

سمند زرد تاکسی
درون شهری مدل ، 94
بیمه  ،الستیک فول وفوق
العاده کم کار به فروش
می رسد
09132787533

پژو sd 206
صندوق دار فول بسیار
تمیز مدل  92به فروش
می رسد
09131454629

یک باب مغازه دو دهنه به متراژ
 180متر در خ ولی عصر حد فاصل بین
چهارراه خواجو و بروجردی با امتیازات
کامل رهن و اجاره داده می شود
09140558006
09139041969

یک دستگاه
خودرو اریو()z300
اتومات مدل  95به
فروش مي رسد
09132783923

پراید هاچپک
سفید مدل  92بدون رنگ و
خش رنگ اسپورت دزدگیر
قیمت  17میلیون تومان
بفروش می رسد
09133474233

سمند LX
مدل  92رنگ سفید
به فروش میرسد
09133455099

پراید سفید
132مدل88دگانه
دستی بفروش میرسد
09139454643

یک دستگاه پراید
مدل  83به رنگ مشکی بسیار
تمیز و سالم بدون رنگ و ضربه
دوگانه سوز به قیمت مقطوع 7/5
م تومان بفروش می رسد (فقط
مصرف کننده تماس بگیرد).
09132785369

فروش یک
دستگاه موتورسیکلت
تریل  200پیشرو ،مدل
93
09132783755

یک ملک تجاری بر خیابان
ولی عصر وطالقانی دو نبش
200مترتجاری380 ،متر زیرزمین
با امتیازات کامل و دو برق سه
فاز با دکوراسیون شیک با
موقعیت بسیار عالی جهت بانک
و موسسات اعتباری داروخانه یا
چاپخانه یا مشاغل دیگر اجاره
داده می شود
09335319065
خــودرو

بهترین خریدار نقدی خودرو های

سبک و سنگین فرسوده در سیرجان

خریدار انواع خودروهای تصادفی
09137319040
نقد
نقد
بهترین خریدار انواع
خودروهای سبک و سنگین
(فرسوده) در محل
09139458141

مینی بوس هیوندا با خط مس
سرچشمه به رنگ سفید با قیمت توافقی
به فروش می رسد
09140638214

 206تیپ  5مدل  93سفید به فروش
یا معاوضه می گردد
لطفا فقط خریدار تماس بگیرد
09331451038

مـلـک تــجــاری

فروش مزدا شرکت پسته ای سوپر بدون
رنگ ،پژو 405مدل  87بدون رنگ ،سمند سفید
 92یا معاوضه با ماشین خارجی  60تا  70م
09131455889 - 09391552437

فروش پژو 405مدل  84رنگ نقره
ای ،تمیز و بدون رنگ،
برای مصرف کننده
09133784329

مغازه ای  62متری در شهرک تعمیر
کاران دارای سند وپروانه ساختمانی به
فروش می رسد
09132782791

پراید صندوقدار سفید ،مدل 83
،موتوری تمیز به قیمت کارشناسی به
فروش میرسد
09131787893

یک سواری پژو
آردی مدل  ، 82رنگ
یشمی با بیمه فول 11 ،سال
تخفیف  ،تمیز به قیمت  6م
به فروش می رسد
09103715310

یک ساختمان سوله
به ابعاد  140مترمربع واقع در
هماشهر ( محله دهنو) فعال کاربری
نانوایی محلی سنتی دارد  ،زیر
قیمت کارشناسی به فروش
می رسد
09133476366

فروش پارس سال
مدل ، 93سفید ،داشبورد
جدید ،بسیار تمیز ،بدون
خط و خش 6 ،ماه بیمه 70
هزارکارکرد ،قیمت  30/500م
09388289248

فروش سمند مدل
 ،90دوگانه ال ایکس EF7
،سفید ،یک در رنگ مناسب
مصرف کننده 6 ،ماه بیمه،
قیمت  19/500م
09388289248

فروش پژو 405مدل  90به
قیمت توافقی
09132789463

یک باب مغازه
واقع در پاساژ مهر طبقه
همکف به متراژ 12/80
به فروش ویا با آپارتمان
معاوضه میگردد.
09131451824
5دهنه مغازه
نیمه ساز واقع در هماشهر
( محله دهنو ) زیر قیمت
کارشناسی به فروش
می رسد
09133476366

ملک تجاری  43قصبی  ،دوکله با سه
سند شش دانگ واقع در خیابان امام رضا چهاراه
شهربابک ایستگاه قدیم مسافربری شهربابک به
قیمت کارشناسی بفروش میرسد
09103729098
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نقاشی ساختمان رنگ
پالستیک  ،روغنی ،
مولتی کالر ورومالین
با انواع طرح ها با
قیمت مناسب
09139564229

داربست فلزی
ایمن گستر
نقاشی ساختمان
پإیرفته می شود

09132477274

نقاشی،رومالین و
کاغذ دیواری

جوشکاری سیار و
خرده کاری
در منزل

09138265612

هاشمی نسب

09139477334

جوشکاری و
تعمیر آبگرمکن نصب نرده ،کولر و غیره
09136345386
در منزل

جوشکاری سیار
۷روز رفت و برگشت با
جوش
بان،
سایه
اجرای انواع سقفهای شیروانی،
قطار و ولوو
انواع زیرکولری درب و پنجره و انواع خردهکاری با کلیه امکانات رفاهی صبحانه،
کمترین قیمت
ناهار ،شام با منو انتخابی
 09361454289 -09139452306کورکینژاد
اقامت در هتل آپارتمان
تور زیارتی مشهد مقدس

اجرای کناف ساده و دکور و PVC
( نقد واقساط ) با نازلترین قیمت
09136792590- 09135314741

با مدیریت :عزت آبادی
09227072635
تاریخ حرکت همه روزه

کانال سازی سورن

ساخت و نصب انواع کانال های کولر و لوله بخاری و کاربیت لوله
بخاری در سقف های شیروانی و انواع خدمات سرمایشی و گرمایشی

در کوتاهترین زمان ممکن
بلوار قاآنی خ معلم جنب نمایشگاه اتومبیل سورن ۰۹۹۰۱۴۵۹۸۷۱

داربست فلزی ایمان

نصب داربست در اسرع وقت با ارزانترین قیمت

09138654252
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قالیشویی صاحب الزمان

تحویل یک روزه
جوشانواعسقفسبک،سایبان،
09131457175
حفاظ،پله،فنسکشی،خطلوله،
مدیریت سلطانی
کلیهکارهایخردهکاریو...
09901047078
با کیفیت باال و قیمت مناسب
09179548640ساالری
 09138266609معصومی

جوشکاری
انواع خرده جوشکاری
سایبان و باران گیر و
غیره
09909453360

خرید و فروش لوازم گاز
 CNGدست دوم با خدمات
نصب و تعمیرات

میــرزاده

خ ابوریحان بعد از کمیته جنب
باربری 09133474233

نقاشی ساختمان
وانواع پتینه های
جدید باتخفیف ویژه
09371945638

تخلیه چاه
فاضالب
09137695582
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دوره های آموزشی خیاطی بدون پرو و بدون الگو
شامل نازک دوزی  ،مانتو دوزی  ،پرده دوزی ،مجلسی  ،ضخیم دوزی و تکمیلی در

آموزشگاه خیاطی فاطمه الزهرا (س)

خیلی سریع و با مهارت الزم وارد بازار کار شوید
تمامی سفارشات پذیرفته می شود
آدرس:بلوار قاآنی،خ فیض کاشانی خ ُارکیده @khayati321
مدیریت :خادم الحسینی 42300130-09178016560

تعمیر  ،نصب ،راه اندازی کولر آبی
09382663095

پرده سرای اسطوره
با انواع پارچه های ایرانی و
ترک و جدید ترین مدلهای به
روز در خدمت شماست
پارچه جدید رسید
نقد و اقساط  4ماهه بدون بهره

خیابان مالک اشتر تقاطع فاطمیه روبروی سوپر آسمان
09130425989

آشپزی مجالس پذیرفته میشود با
تمامی امکانات
09137677581شریفی

کارهای بنایی  ،خورده کاری
ولکه گیری پذیرفته می شود
09389184210

