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ضمیمه رایگان شماره  1148هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

پته دوزی به روش سنتی کرمان

در خدمت 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

طرح تعویض موتور سیکلت
فرسوده با هوندا مدل ۹۷
همراه با بیمه

فروش انواع موتورسیکلت بدون پیش قسط و
فروش انواع دوچرخه به صورت اقساط

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
فروشگاه موتور سیکلت صبوری
09139473880-42252330
بلوار دکتر صادقی 42281214 - 42281213 - 09132453990
سلطانی

کارخانه گاز اکسیژن سیرجان بالن طباطبایی
به اطالع عموم میرساند شارژ کلیه گازهای صنعتی
و آزمایشگاهی و آزمایشگاهی ترکیبی و اکسیژن
،ارگون،استیلن،میکس،نیتروژن ،و  co2وتوضیع
رایگان سیلندر به گل گهر وحومه شهر انجام میگیرد
شهرک صنعتی شماره یک ،خیابان میلگرد شرقی
09131454387 09139452908

داربست فلزی عدالت
09193453650 - 09178317645

 -فروش انواع دوچرخه وموتورسیکلت بصورت اقساط

ایمن ُدر طباطبایی

 -خریدار نقدی موتورسیکلت های کارکرده

 مجری طرح تعویض موتورسیکلت های کارکردهبا صفرکیلومتر

مهیاشهر جنب بانک ملی ؛ فروشگاه
موتورسیکلت مرکزی سیرجان (صالحی)

کارخانه تولید پنجره دوجداره
درب اتوماتیک و کرکره
نمای آلومینیوم و چوب ترمو

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

فروش  ،نصب  ،سرویس
و لوله کشی توکار انواع
کولر گازی اسپلیت
09164458335
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@negarestanniaz
آژانس بیمارستان امام رضا (ع)
به تعدادی راننده نیازمند است
09135396877

به نیروی جوان جهت کار در
سوپر مارکت نیازمندیم
09136524158

به یک خانم مسلط به کافی نت
واقع در خ ولیعصر نیازمندیم
09369351846

به یک منشی خانم مسلط به کامپیوتر
جهت کار در دفتر بیمه نیازمندیم
۴۲۲۶۰۲۵۰-۰۹۱۳۷۰۶۴۶۵۲

به يك نيروي خانم جوان و منقلدار
براي كار در رستوران نيازمنديم
٠٩١٣٣٧٩٦٠٣٨

به یک نیروی کباب پیچ ماهر به
صورت نیم وقت نیازمندیم
09139474981

به یک شاگرد جهت کار کابینت
نیازمندیم
٠٩٣٦١٤٨٦٨٢٦

به یک ضامن برای گرفتن وام
کمیته با فیش حقوقی و یک فقره چک
نیازمندیم (مژدگانی محفوظ)
09361726322 - 09371456554

از یک نفر شاگرد مسلط به کامپیوتر به
صورت تمام وقت جهت کار در ویدئو کلوپ
دعوت به عمل می آید (مراجعه حضوری)
09133454879

به یک شاگرد آقا جهت کار در ظروف
کرایه ای واقع در خ غفاری نیازمندیم
09139390711

به یک همکار خانم مجرد آشنا به
کامپیوتر جهت کار در کافی نت نیازمندیم
۰۹۱۳۶۲۱۴۳۵۱

به یک نفر منشی خانم مسلط به
حسابداری و برنامه های ورد و اکسل
نیازمندیم
۰۹۱۲۹۵۷۰۱۹۴

به یک نفر منشی خانم جهت کار
در دفتر کابینت نیازمندیم
۰۹۳۳۲۸۷۳۴۶۰

به يك فروشنده خانم جهت كار در
شيرينى فروشى به صورت نيمه وقت
نيازمنديم
٠٩١٣٣٤٥٨٨٢٧

به یک نیروی خانم جهت کار
در فست فود نیازمندیم
09133458848

راننده پایه یک باکلیه مدارک
آماده کار
09038337049

به یک همکار
آقا جهت فروشندگی
در نمایشگاه مبلمان
نیازمندیم
۴۲۲۳۵۷۲۰

ازتعدادی استادکار
و شاگرد نقاش ساختمان
بصورت دائم و روزمزد دعوت
بعمل می آید
(آریا رنگ )۰۹۱۳۳۴۷۷۹۵۱

لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار

استخدام

شرکت گازرسانی ساالربنیان

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

* آژانس اطمینان*
به یک خانم
به
ماشین
به تعدادی راننده با
مجرب جهت كار در دفتر
صورت تمام وقت نیازمندیم(.با
بيمه به صورت پاره وقت
کارکرد باال)
نيازمنديم
شهرک مشتاق
٠٩٣٦١٤٤٩٧١١
۰۹۳۶۹۴۹۶۵۶۳

به تعدادی کارگر
ساده مرد جهت کار در
آشپزخانه به صورت نیمه
وقت نیازمندیم.
09134939198

به تعدادی نیروی
پذیرایی خانم و آقا
جهت کار در سالن تاالر
نیازمندیم
09381480020

از چند نفر مدل
خانم برای تاتو ابرو ،
هاشور ابرو  ،خط لب و
خط چشم دائم نیازمندیم
09139254042

از دو نفر خانم
کمک آشپز جهت کار
در غذای آماده دعوت به
همکاری می شود
09131795687

از یک همکار خانم
ترجیحا مجرد جهت کار در
آبمیوه فروشی دعوت به
همکاری می شود
۰۹۱۳۸۲۶۴۹۲۴

به يك همكارخانم
يا آقا جهت فروشندگي
بدليجات،حداكثرسن
٢٥سال نيازمنديم
٠٩١٣٦٢٠٨٩٠٠

به یک فروشنده
خانم مجرب جهت کار در
بوتیک بانوان نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۷۷۳۶۲

به یک نیروی خانم
به یک نیروی
آشپزخانه
جهت کار در
خانم مجرد ،جهت کار در
نیازمندیم
شیرینی پزی با حقوق
(ساعت کار ۷:الی)۱۶
مناسبنیازمندیم
میدان بالل09302639140
09130525741

به یک فروشنده
خانم برای کار در پوشاک،
مسلط به نرم افزار های
حسابدارینیازمندیم
09382912752

از یک خانم
مسلط به نرم افزار Corel
دعوت به همکاری
می شود
09103453969

به یک ضامن
با نامه حسابداری جهت
دریافت وام نیازمندیم
(مژدگانی محفوظ)
09135846062

از یک فروشند
خانم جهت کار در بدلیجاتی
واقع در پاساژ مهر دعوت به
همکاری می شود
09173691315

آژانس آنالین شبانه
روزی نسیم
از تعدادی راننده با ماشین به صورت
تمام وقت و نیمه وقت با زنگ خور
باال و درآمد عالی دعوت به همکاری
می نماید
09139470836

تاکسی تلفنی سمنگان
سرویس واقع در انتهای بلوار سید
احمد خمینی (بین شهرک نصر و
اسفندقه) با زنگ خور بسیار باال به
تعدادی راننده با ماشین نیازمند است
 09193036136موسایی پور

به یک استاد
کار ماهر وشاگرد
نیمه ماهر جهت
کار کابینت mdf
نیازمندیم
09137687338

به یک
فروشنده خانم یا آقا
مجرب با سابقه کاری
جهت کار در پوشاک
فروشی نیازمندیم.
09133476007

از تعدادی
خانم جهت بسته
بندی دعوت به
عمل می آید
09033865303

از نیروی های زیر جهت همکاری در رستوان دعوت به
همکاری می شود
 آشپز ايراني با حقوق عالي نيروي كار ساده داخل اشپزخانه ( خانم) صندوقدار پيك موتوري كباب پيچ٠٩١٣١٤٥٧٢٦٨

از تعدادی راننده پایه یک بنز 10
چرخ جهت کار در معدن  3گل گهر دعوت
به همکاری می شود
09136342901
شرکت پخش مواد غذایی جهت تکمیل نیروی فروش
خود استخدام میکند:
 )۱بازاریاب  ۲نفر
 )۲راننده بدون ماشین  ۱نفر
 )۳راننده با ماشین وانت  ۱نفر
تلفن۰۹۱۰۳۷۶۸۴۷۷ :

از یک بازاریاب جهت
از تعدادی نیروی
شام
فروش محصوالت شرکت
خانم جهت پذیرایی در تاالر
شام در سطح شهر سیرجان با
بیمه  ،پورسانت و حقوق اداره کار واقع در منطقه ویژه دعوت
به همکاری می شود
دعوت به همکاری می شود
۰۹۳۷۱۴۵۳۹۴۰
 09162774853حیدری

رستوران
چلچراغ جهت تکمیل
کادر خود به دو نفر کارگر
ساده  ،یک نفر حسابدار ،
یک سالن دار و یک پیک
موتوری با حقوق مکفی
نیازمند است
09179156733

خیریه علی ابن ابی طالب جهت تکمیل کادر خود به
افراد زیر نیازمند میباشد
متقاضیان می توانند هرچه سریعتر به آدرس  :سه راهی کرمان
(زایشگاه قدیم کوثر) مرکز توانبخشی حضرت ابوالفضل (ع)
مراجعه فرمایند
پزشک عمومی (مرد) پرستار (مرد)
مددکار اجتماعی(مرد)
لیسانس یا فوق لیسانس در رشته های (علوم تربیتی  ،روانشناسی
 ،فیزیوتراپی  ،امور توانبخشی  ،مدیریت خدمات بهداشتی)
09137315025 - 09138636534

به تعدادی کامیون ده چرخ جهت
حمل ماسه در بندرعباس به فاصله
هفت کیلومتر نیازمندیم ضمناپرداخت
کارکرد هردستگاه ماهانه می باشد
۰۹۱۳۱۷۸۲۴۶۱

به یک
مدیرمالی خانم
ترجیحا مجرد
نیازمندیم
۰۹۱۲۹۳۳۲۱۵۲

از تعدادی شاگرد و
استاد کار جهت همکاری در
کارگاه نجاری و  MDFبه صورت
درصدی حقوقی یا متری دعوت
به همکاری می شود
۰۹۳۳۲۸۷۳۴۶۰

آگهي استخدام
لیسانس معدن ،فوق
دیپلم برق،فوق دیپلم
مکانیک،
ساکن سیرجان یا
رفسنجان
@Barati
faraz-gostar.com

به تعدادی سالن دار اقا و خانم جهت
کار در رستوران زعفرون سیرجان بصورت
یک شیفت و دوشیفت نیازمندیم
۰۹۱۹۰۳۳۰۱۴۷

به چند نیروی خانم و آقا جهت کار
در بستنی فروشی نیازمندیم
ساعت کاری ۵ :عصر تا  ۲شب
09133791814-09131456134
به تعدادی آشپز مرد جهت کار در
رستوران زعفرون سیرجان به صورت یک
شیفت همراه با بیمه نیازمندیم
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

@negarestanniaz
تعدادی پیک
موتوری جهت کاردر
فست فود نیازمندیم
09133471998
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فروش یک دکه به ابعاد  3*3متر ،با
ورق  3میل ،در حد نو ،به قیمت توافقی
09136208106

آهن  ،بطری نوشابه  ،گونی پاره ،
تسمه  ،کارتون  ،نایلون ضایعات شما را
خریداریم
09133477436

فروش امتیاز آژانس سهیل با
موقعیت فوق العاده بدلیل مهاجرت
09138268004

فروش کلیه وسایل یک سوپرمارکت
با سابقه  30ساله واقع در خ غفاری
فرعی ( 2000ملک استیجاری)
09135439168

یک فست فود شیک با قیمت
مناسب به فروش میرسد
09016286037

خرید و فروش امتیاز وام
09904014165

وام ازدواج شما را به قیمت
عالی خریداریم
۰۹۱۳۶۱۶۸۲۹۴

خرید وفروش امتیاز وام
هر سه شعبه
09135323325

 2عدد فیش حج واجب ثبت
نامی  86بفروش میرسد
09133452123

پیش فروش  2واحد  140متری و
 88متری واقع در خ شهید کالنتری با
شرایط ویژه (تحویل سه ماهه)
09131456010 - 09131455403

واگذاری
کافه شاپ ،سفره خانه ،فست
فود و رستوران واقع در بلوار
سردار جنگل با موقعیت عالی و
در حال کار واگذار میگردد
09120784233

خرید
ضایعات و آهن
قراضه
09131457609

فروش امتیاز
وام میلیونی  95هزار
تومان
به تعدادی شاگرد
09137358594
خانم جهت کار در فست

یک باب مغازه چلو
کبابی واقع در بلوار سید جمالدین
با فروش روزانه عالی و سابقه ۱۵
ساله و درآمد ماهانه ۸میلیون
تومان بعلت مهاجرت با قیمت عالی
واگذار میگردد
۰۹۱۳۰۹۱۶۱۲۵

خرید و فروش
آهن آالت دست دوم
خرید ضایعات در محل
09132781601
09131787522

خریدار بار سنگ
آهن و مس
خرید و فروش و پیمانکاری
معدن و مواد معدنی
09137491018

پوشاک فروشی
زنانه در حال کار با فروش عالی
با تمامی تجهیزات به قیمت
توافقی واگذار می گردد (در
صورت شراکت مشارکت میکنم)
09362363006

یک آژانس با
موقعیت عالی و زنگ
خور باال به فروش
می رسد
 09139476906زلفی

یک واحد آپارتمان
واقع در بلوار پیروزی خ دکتر
فاطمی به متراژ  110متر  ،دو خوابه
 10م پیش و  850اجاره داده
می شود
09131793860
42252614

کلیه وسایل یک
هایپرمارکت به صورت یکجا
به قیمت توافقی به فروش
می رسد
09137693069
09132796152

به یک
نفر فروشنده
نیازمندیم
۴۲۲۰۷۰۳۲

از یک نفر خانم مسلط
به تمام امور آرایشگری ،جهت
کار در یک آرایشگاه با سابقه
کاری دعوت به عمل می آید
(لطفا افراد مبتدی تماس نگیرید)
۰۹۱۳۴۷۸۱۷۸۲

به تعدادی نیروی
کار آقا و خانم جهت کار در
ایس تک واقع در بلوار سردار
جنگل دعوت به همکاری
می شود
09133450766

از تعدادی کارگر
مرد آشپزخانه جهت کار در
تاالر واقع در منطقه ویژه
نیازمندیم
۰۹۳۷۱۴۵۳۹۴۰

به یک خانم جهت
کار در شیفت صبح فالفلی
عمو غالم ویک آقا جهت کار
درشیفت شب نیازمندیم
09179592537

از یک نفر نیرو خانم
ترجیحا مجرد با حقوق اداره کار
جهت فروشندگی و صندوقداری
در فروشگاه شیرین عسل واقع در
چهارراه اشکذری دعوت به همکاری
می شود
42260038

فود دعوت به عمل
می آید
09031293141

به چند نفر نیروی
ساده و جوان جهت کار
در فست فود نیاز مندیم
09397261446

به یک نفر شاگرد
مرد و خانم جهت کار در
مبلماننیازمندیم
09360024366

به تعدادی پیک موتوری جهت کار در
رستوران زعفرون سیرجان با حقوق مناسب،
ساعت کاری کم و پول شارژ و بنزین جهت شیفت
صبح و عصر نیازمندیم.
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

كافه صدف واقع در محدوده بلوار
سردار جنگل از چند نفر نيروی آقا و خانم
جوان دعوت به همكارى مينمايد
٠٩١٣٣٤٧٩٢٢٤
از یک نیروی آقا جهت پیک موتوری و
یک نفر نیروی کار جهت آشپزخانه و یک سالندار
جهت کار در فست فود واقع در چهارراه اداره گاز
دعوت به همکاری می شود
09363280826

مجموعه غذایی تورینو از نیروهای زیر جهت همکاری با حقوق و
مزایای عالی دعوت بعمل می آورد
رستوران:
یک نفر سالن داره خانم ترجیحا با سابقه کاری
یک نفر منقل داره باسابقه کاری
بیرون بر :
دو نفر نیرو اشپزخانه
09224286762

خرید ،فروش ،رهن و اجاره

قیمت کارشناسی ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

باالترین خریدار ماشین
فرسوده درمحل در سیرجان
وحومه لوازم استوک تویوتا
پراید نیسان موجود می باشد
09140399099

بهترین خریدار خودروهای فرسوده و
اوراقی و ضایعات آهن با باالترین قیمت به صورت
نقدی (وسایل دست دوم ماشین سالم موجود
می باشد)
09136366059

بهترین خریدار نقدی خودرو های

قالي دستباف كرمان دست
دوم شما را خريداريم
09917665969

يك عدد فريزر صندق دار  ٦درب
به فروش مى رسد
قيمت  2/٣٥٠/000تومان
09131791765

یک واحد صنفی سنگ فروشی واقع در
بلوار شهید عباسپور به دلیل تغییر شغل به فروش
یا با زمین  ،خانه یا ماشین معاوضه می گردد
(ملک استیجاری)
09133931578

سبک و سنگین فرسوده در سیرجان

خریدار انواع خودروهای تصادفی
09137319040
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یک باب مغازه
عطر و ادکلن و لوازم
آرایشی با کلیه اجناس
واقع در خ امام (بازار)
واگذار می گردد
09136694022

امتیاز آژانس
بانوان مسکن مهر با
موقعیت عالی به فروش
می رسد
09017947969

فرش کرمانی شمارا
با باالترین قیمت خریداریم
خرید وتعویض انواع فرش
کرمانی  ،دست بافت ودست
دوم با فرش ماشینی

09131787795
 09131453522فرش کبیر یزد

منزل مسكوني ٨٠
متر  ،نوساز  ،خيابان احمد
كافي ورودي مستقل ٤٠ ،
ميليون رهن كامل به مدت
 ٦ماه
٠٩١٩٧١٣٨٥٣١

فروشی
پراید  ۱۳۱صفر
مدل  97با ۲۵میلیون
و پانصد هزار تومان
نقد و ده میلیون
اقساط یکساله
09351451188

خرید
ضایعات آهن به
باالترین قیمت
آهن ،آلومینیوم
،رادیاتور و ...
09139423656

@negarestanniaz
منزل غفاری فرعی شهید محمدی  13قصب دو
نبش با با دو مغازه  54متری 500م
منزل اوقافی ابوفاضل نرسیده به غفاری دربه حیاط  14قصب
320م
منزل  10قصب پشت شهرداری ناحیه  2ابوریحان در به حال
 260م
آپارتمان  100متری دو خواب نوساز طبقه پنجم روبروی
بیمارستان جدید امام رضا 250م
 14قصب زمین با  90متر آهن ریزی شده (میخی)  100متر
پروانه فاز  2فخرآباد 65م
زمین فروشی  12قصب سه نبش بلوار قاآنی با سند
3میلیارد
منزل  13قصب سه نبش با  60متر ساخته 300م
 5قصب منزل درب حیاط نوساز باسفهرجان 100م
09133780319 - 09138452994

مفقودی
شناسنامه و کارت ملی به نام حجت
حافظی قهستانی مفقود گردیده ،یابنده
تماس بگیرد با مژدگانی
09131796672 -09138027289

یک کیف مدارک
شامل  :عابر بانک و کارت
ملی به نام سید سجاد موسوی
مفقود گردیده از یابنده تقاضا
میشود با شماره 09130620906
تماس و مژدگانی دریافت کند

زمین،
باغ و خانه باغ
زمين  ١٢قصب ٣٠٠
متر بنياد مسكن كران به
قيمت  ١٥ميليون تومان به
فروش می رسد
09369352433
 400قصب باغ پسته
ثمری با دو حبه آب نسبتا
شیرین واقع در روستای چاه
مزراع خیرآباد کفه به فروش
می رسد
09132798133

یک قطعه زمین به مساحت 20
قصب با موقعیت عالی در روستای کران
به قیمت مناسب به فروش می رسد
09016971547

یک قطعه زمین ییالقی
به مساحت  500متر در دولت
آباد هماشهر  35م تومان زیر
قیمت کارشناسی به فروش می
رسد 1000 ،متر لوله سیاه گلخانه با
امکانات به فروش می رسد
09136205700 - 09131781078
یک منزل همکف پشت پاساژ
کوثر اجاره داده می شود
09132455191

تعمیـراتتـخصصــی
انــواع پکیــج و رادیـاتـور
09139453012
09132787330

@negarestanniaz
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@negarestanniaz

کاهگـل آمـاده
باضمانت وقیمت مناسب
ساالری 09137690212

کاهگـل آمـاده

اجرای کار شیب بندی و خاک رس شیرین و کاه نرم
بیش از  15سال سابقه و قیمت مناسب با ماشین درب منزل
 09130943169 - 09131793169فیروزآبادی

تاسیسـاتنـوین

اجرای لوله کشی گاز  ،شوفاژ  ،آتش نشانی
آدرس :خ وحید روبروی گرمابه فیروزمند
09369548270
نصب انواع ایزوگام
شیب بندی  ،سیمان
روی کاهگل

 09133794317شول

سفیدکاری و گچ کاری
ساختمان
انجام کار با کیفیت
عالی و قیمت مناسب
09139568326

در دنیای مجازی با شما هستیم

@negarestanniaz

