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شنبه  4خــرداد ماه  19 - 1398رمضان  25 - 1440مــــی 2019
ضمیمه رایگان شماره  1174هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

داربست فلزی سیرجان جنوب
 09133472290عباسی

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

کابینت ملک پور(نیک کابین)

شعبه دیگری
ندارد

انواع مدل کابینت درب اتاقی کمد دیواری

6ص
ف
ح
ه

داربست فلزی افالک
 09138455581عباسی

بلوار شیخ مفید ،روبروی مدرسه جهان دانش

09133472492 -42330183

09217413275

آدرس  :بلوار سید جمال ک بنیاد مسکن  ،مدیریت
سرکارخانم ایرانمنش 42309840 - 09136629737

نمای ماندگار با

آجر نمای محک تهران
انواع نسوز -شیل  -رس

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

انتهای بلوار سید احمد خمینی ( کوی بهار) خیابان گل سرخ -کوچه گل سرخ:elina_language_institute 2
مدیر و موسس :سیما حافظی  -بیست سال سابقه درخشان تدریس زبان انگلیسی در بهترین آموزشگاه های شهر()09135034621

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

با مجوز رسمی وبیمه معتبر
با کادری مجرب  ,با نازلترین قیمت

یادگیری زبان انگلیسی با جدیدترین متد آموزشی

انگلیسیآسان

 .................................................. Big Funدوره ترمیک ویژه کودکان (  5تا  9سال )
 .................................. Big Englishدوره ترمیک ویژه نوجوانان (  10تا  14سال ) ................................................................ Teen 2 Teenدوره ترمیک ویژه جوانان ........................................... American English Fileدوره ترمیک ویژه بزرگسال ........................................... English Moviesدوره ترمیک فیلم ()Movie class .......................................... Speak nowدوره ترمیک فقط مکالمه ویژه بزرگسال .......................................................... Collinsدوره تافل ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت ..................................................... MINDSETدوره تافل ویژه متقاضیان مهاجرت و اقامت MSRT-MSHL-EPT-TOLIMO -دوره های آمادگی آزمونهای ویژه متقاضیان دکترای داخلی

آدرس :خ دهخدای شمالی -خ عالمه مجلسی -تلفن42206946 :

جهت باالبردن کیفیت
آموزش کلیه دوره های
ترمیک زبان انگلیسی
(بزرگسال ،کوچکسال و
 )...بصورت
دو جلسه در هفته
تشکیل می شود

ثبتنامشروعشد

sabainstitute

انتهای بلوار فاطمیه ،جنب شرکت لنگربار
09139473880-42252330
 09136473880سلطانی

شعبه دیگری ندارد
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@negarestanniaz
از یک خانم برای شیر دادن به پسر
بچه  2ماهه (یک یا دو بار در روز) دعوت
به عمل می آید.
09385123282

به یک دفتردار آقا در تاکسی
تلفنینیازمندیم
09137471660

به دونفر همکار خانم جهت
کار در فست فود نیازمندیم
09356158139

به دونفر کارگر ساده
نیازمندیم
09301498385

به دو نفر حسابدار
نیازمندیم
09301498385

به یک نفر ضامن با نامه حسابداری
جهت اخذ وام ازدواج نیازمندیم
مژدگانی محفوظ
09135174418

به یک شاگرد مبتدی جهت
کار در نجاری نیازمندیم.
09120377096

از یک خانم حسابدار دعوت
به همکاری می شود
09133477436

تولیدی مبل امپراطور از چند نفر
روبه کوب حرفه ای مبل دعوت به عمل
می آید.
09194531128

به یک شاگرد بصورت دائم
جهت کار کناف نیازمندیم.
09130468402

نیروی جوان و فعال جهت کار در
بستنی فروشی نیازمندیم
تماس از ساعت  ۱۸الی ۲۳
۰۹۱۳۳۴۷۴۰۶۲

به دو شاگرد کارواش و
قطعه شویی نیازمندیم
09136371791

به يك كارمند خانم با روابط
عمومي باال نيازمنديم
٠٩١٢٠١٤٥٠٣٢

به  ٢نفر خانم مسلط به فتوشاپ
با حقوق و مزايای باال نيازمنديم
09123846846

به یک نفر گریل کار یا منقل کار
ماهر آقا با سابقه کار مرتبط با حقوق و
مزایای عالی نیازمندیم
09011459988

به  ۱نفر نیروی کار آقا جهت کار
در مغازه آبمیوه بستنی شیفت عصر
نیازمندیم
۰۹۳۷۳۵۷۲۹۱۰

به یک دفتردار آقا به صورت نیمه
وقت جهت کار در تاکسی تلفنی آشنا به
کامپیوترنیازمندیم
09103456783

مدرس برق جهت آموزشگاه
فنی و حرفه ای و هنرستان
09131455537

به یک شاگرد ماهر به
برقکارینیازمندیم
۰۹۱۳۶۷۹۶۵۲۵

به یک نفر کارگر ساده  ۲۵تا
 ۳۰ساله نیازمندیم
۰۹۱۳۹۵۶۷۱۲۴

به یک شاگرد آقا
جهت کار در یک فروشگاه
با حقوق مکفی و پورسانت
نیازمندیم
۰۹۱۳۵۰۶۰۷۳۱
ساعت تماس  ۱۴الی ۲۱

استخدام

از يك نيروي خانم
جوان جهت كار در فست فود
(تحويل دهنده غذا)شيفت عصر
دعوت به همكاري می شود.
چهارراه اداره گاز
09363280826

به یک
به یک شاگرد
شرکت گازرسانی ساالربنیان
فروشنده جهت کار در
جهت کار در چایخانه
مغازه کفش فروشی لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار
نیازمندیم
نیازمندیم.
آدرس :خ غفاری  ،روبروی مسجد موسی بن جعفر
۰۹۱۳۴۴۵۷۸۰۰
09213057344
با مدیریت متقین 09131454060

یک مطب ۷۰
متری بر خ شریعتی
طبقه اول اجاره داده
می شود
۰۹۱۲۹۵۴۸۵۲۴

به تعدادی آقا و
خانم جهت کار در تاالر
نیازمندیم.
09137671478
09132456739مریدی

به یک خانم
میانسال ترجیحا بدون
بچه برای کار در منزل و
پرستاری بچه نیازمندیم
۰۹۱۳۲۴۵۱۹۹۷

از یک نفر همکار
خانم با روابط عمومی باال
جهت کار در فست فود
دعوت بعمل می آید.
09212983758

به دو کارگر
جهت کار در کارگاه
قنادی نیازمندیم.
09138575661علیپور

از تعدادی
استادکار و شاگرد نقاش
ساختمان بصورت دائم
وروزمزد دعوت بعمل
می آید( .آریا رنگ)
09133477951

به  ٢نفر فروشنده
خانم جوان و  ٢نفر نيروي
مرد جوان (جهت كار در
كارگاه)شيريني پاك واقع در
بلوار قاآني نيازمنديم.
٤٢٣٠٥٢١٦

استخدام فوق دیپلم یا
لیسانس
رشته های برق یا کامپیوتر
ساکن سیرجان یا رفسنجان
لطفا رزومه خود را به ايميل زير
ارسال فرماييد
La.barati@gmail.com

به یک نیروی
جوان برای کار در سالن
فست فود نیازمندیم.
ساعت کار  16الی 24
09138350903

به یک کارگر
ساده ی مرد جهت
کار در عمده فروشی
نیازمندیم.
09137314945

به تعدادی
راننده تمام وقت و نیمه
وقت جهت همکاری در
آژانس هما نیازمندیم
09132471303

به چند نفر منشي
مجرب خانم با روابط عمومي
باال فقط در محدوده بلوار
ولیعصرنیازمندیم
۰۹۲۱۳۵۹۰۳۷۷
تماس از ساعت  ١٠صبح الي ٢٠

آژانس کیان مهر
به تعدادی راننده با
ماشین نیازمند است
09137695164
هاشمی

به یک نفر منشی خانم جهت کار در
دفتر نمایندگی ال جی نیازمندیم.
داشتن معرف الزامی می باشد.
09131456709

به یک نفر خانم (مجرد) جهت کار
در دندانسازی نیازمندیم.
ساعت تماس  12الی 14
09138451708

از یک نفر خانم ،ترجیحا مجرد به صورت
تمام وقت دارای سابقه کار با حقوق عالی جهت
همکاری در فروشگاه لوازم آرایشی دعوت به عمل
می آید.
09126235214

یکی از شرکت های معتبر گل گهر به
تعدادی ماشین سواری شاسی بلند و مزدا با بهترین
شرایط و موقعيت كاري نيازمند است.جهت اطالعات
بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.
09050455155

یک شرکت تعاونی جهت انجام امورحسابداری
و اداری به یک نفر نیروی مرد حسابدار با سابقهکار،
آشنا به نرمافزارهای حسابداری و  officeبا حقوق
مکفی و بیمه نیازمند است.
شماره تماس۰۹۹۰۳۲۵۵۲۶۷ :

به یک شاگرد برای کار در
تعمیرگاه هيدروليك نیاز مندیم
٠٩٣٠٧٤٧٨٦٦٢

به دو نفر خانم مجرد با روابط عمومی
باال و مسلط به کامپیوتر جهت کار در پذیرش
آموزشگاه زبان ایلیا نیازمندیم.
حقوق ماهانه دریافتی مطابق اداره کار برابر
 2/040میلیون تومان و بیمه تامین اجتماعی
شماره تماس09134564542 :

جذب مدرس زبان
آموزشگاه زبان تتا جهت تکمیل کادر آموزشی خود از مدرسین
مجرب دعوت بعمل می آورد
زمان تکمیل مدارک  4خرداد لغایت 11خرداد
ابقه
زمان مصاحبه شنبه 18خرداد مدرسین با س و دارای مدرک
مدارک الزم:
زبانی در الویت می باشند.
آخرین مدرک تحصیلی2قطعه عکس فرم تکمیل شده -رزومه کاریخ  15خردا -کوچه شماره 7ساعت تماس20الی16
09132455173 -42232311

به یک فروشنده خانم جهت
همکاری در کیف و کفش چرم پاندورا
نیازمندیم
۴۲۲۰۷۹۸۶

یک شرکت صنعتی و معدنی
جهت انجام تعمیرات دوره ای ساالنه
به مدت محدود به افراد ذیل نیازمند
است :تکنیسین برق ،تکنیسین
مکانیک ،جوشکار ،مکانیک با سابقه و
آشنا به تجهیزات صنعتی
09309634362

مجموعه تورینو جهت تکمیل کادر خود از
افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید:
رستوران:
 ۱نفر صندوقدار خانم
 ۱نفر سالن دار
 ۱نفر نیرو کار ساده شیفت صبح
آشپز خانه صنعتی:
 ۱نفر نیرو خدماتی ۲نفر نیرو ساده
 ۱نفر کمک آشپز خانم یا آقا
با حقوق و مزایا عالی
٠٩٢٢٤٢٨٦٧٦٢

به یک همکار خانم برای کار در شیفت
عصر فست فود و آبمیوه کیا واقع در خیابان
انقالب تقاطع ولی عصر جنب مرکز خرید ولی عصر
نیازمندیم
09135013289

به تعدادی خودروی مینی بوس
هیوندا ،ای سوزو مدل  ۹۲به باال وهمچنین
ون وانا یا فتون،سواری پژو،سمند ،ساینا
جهت سرویس دهی شرکتهای وابسته گل
گهر نیاز مندیم
٠٩١٣٣٤٥٦٧٥٥ -۰۹۱۳١٧٨٢٤٦١

@negarestanniaz
به منشی خانم جهت کار در
نمایشگاه کابینت نیازمندیم
09139473240

به یک فروشنده تمام وقت
جهت کار در بوتیک نیازمندیم.
09037226380

تاکسی تلفنی
بیمارستان امام رضا به
تعدادی راننده با ماشین و
یک دفتردار آقا نیازمند
می باشد.
09135396877

آگهی جذب
مدیرفروش
به دو نفر آشنا به مدیریت
فروش نیازمندیم
(سابقه کار الزامی می باشد)
09132962691

به یک راننده
باگواهینامه پایه دوم برای
ایسوزو داخل شهر با
حقوق 1/500م نیازمندیم
٠٩١٣٦٣٧٧٤٤٥

به یک فروشنده
با سابقه کار جهت کار
در فروشگاه موبایل
نیازمندیم
09133457904

به یک
شاگرد جهت کار در
فروشگاهنیازمندیم
09027496484

به یک نیرو
ساده جهت کار در
فست فود نیازمندیم
09133471998

به یک نفر خانم یا
آقا مسلط به زبان انگلیسی
و کامپیوتر و امور بازرگانی
جهت کار دردفترشرکت
نیازمندیم
09121446205

به یک فروشنده
خانم جهت کار در زولبیا
و بامیه نیازمندیم
۰۹۹۰۴۴۵۷۱۵۱

به تعدادی
کارگر مرد جهت کار در
آشپزخانه تاالر واقع در
منطقه ویژه نیازمندیم.
0۹۰۲۱۴۵۲۹۰۰

به یک کمک
آشپز ماهر جهت کار
در رستوران نیازمندیم.
۰۹۱۳۱۹۸۲۵۶۲

از یک نفر
به یک
پرستار کودک جهت نانوایی تنوری آزاد
نگهداری نیازمندیم
پز جهت اجاره
میدان کشتی
نیازمندیم
خیابان اصناف09371499123
09229495767
محمودآبادی
از فروشنده خانم باتجربه مجرد با روابط
عمومی باال جهت همکاری در مزون مجلسی زارا
دعوت بعمل می آید
۴۲۲۰۴۲۵۴-۰۹۱۳۲۴۵۱۴۱۷
ساعت تماس ۹الی  ۱۳و۱۷الی۲۲
جذب ویزیتور های فعال و با روابط عمومی
با حقوق ثابت ماهیانه  1/600میلیون تومان
و پورسانت و مزایای عالی
لطفا افراد با رزومه مربوطه مراجعه نمایند
09364407478-09132799215

جذب مدرس زبان انگلیسی
آموزشگاه زبان الینا
از طریق آزمون و مصاحبه
زمان آزمون
یکشنبه 12خرداد ماه ساعت 4عصر
ثبت نام و تحویل مدارک تا شنبه 11خردادماه
09135034621

فروش یک عدد
دستگاه پسته شکن کوچ 
ک
چرخ دار  ،ارتفاع  ۱۲۰سانتیمتر،
پهنا  ۵۰سانتیمتر ،تک فاز  ،کاور
استیل  ،ساخت شرکت تبریز کار
٠٩١٩٥٣٦٦٩٣٩

به دونفر سالن
دار جهت کار در فست
فود نیازمندیم
09132472608

به تعدادی نیروی
زن ومرد جهت پذیرایی
در سالن تاالر واقع در
منطقه ویژه نیازمندیم.
۰۹۰۲۱۴۵۲۹۰۰

به دو نفر همکار
جهت بخش پذیرش و
بازاریابی هتل
نیازمندیم
09139926507

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا
به یک خانم جوان
جهت کار در پذیرش رستوران،
دو آقا جوان جهت گارسونی و یک
خانم نظافتچی نیازمندیم.
فقط مراجعه حضوری
ترجیحا ساکن اطراف میدان سنایی
۰۹۱۳۱۹۸۲۵۶۲

به یک نفر
راننده نیسان جهت
کار در آهن فروشی
نیازمندیم
۰۹۱۳۵۳۹۷۱۰۳
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یک اتاق فلزی با آهن مرغوب در
اندازه  20متر مربع به فروش می رسد.
09900367295

رهن واجاره واحد ۱۲۰متری ،سه
خواب شیک ،باکلیه امکانات،
تختی جنوبی
09335253702

امتیاز آژانس با سابقه باال و زنگ
خور عالی به فروش می رسد
09133456783

فروش یک دکه به ابعاد  3*3متر ،با
ورق  3میل ،در حد نو ،به قیمت توافقی
09136208106

 4حلقه الستیک  315بارز ،گل عقب
 40،درصد و سالم به فروش می رسد
09136212977

فروش امتیاز وام بانک
رسالت
۰۹۹۰۴۰۱۴۱۶۵

فروش امتیاز وام
شعبه دکتر صادقی
09136371791

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

کارواش با کلیه وسایل واقع در
بلوار سیدجمال بفروش می رسد.
09132784594

یک آرایشگاه زنانه با تمام امکانات
و موقعیت مکانی مناسب 150متر زیربنا
اجاره داده می شود.
09393856672

وام ازدواج شما را با بهترین
قیمت خریداریم
09137599509

خرید وفروش امتیاز وام
هر سه شعبه
09135323325

به یک نفر کارگر
مغازه روسری
ساده (مرد) و فروشنده
فروشی واقع در پاساژ
(خانم) جهت کار در قنادی کوثر واگذار می شود با
نیازمندیم
کلیه اجناس طبقه همکف
09026338164
 09137676400آقابیگی

کافی شاپ
با موقعیت عالی به
فروش می رسد.
09131780950

پیش فروش
مجتمع  9واحدی
پزشکان 2واقع در انتهای
ابن سینا
09923120631

پژو 405
خاکستری بدون رنگ
مدل 95به قیمت 62
میلیون بفروش ميرسد
09136524177

فروش
امتياز وام بانك
رسالت
٠٩٣٥١٤٥١١٨٨

ضایعات آهن
خرید ضایعات آهن و
آلومینیوم و غیره با باال
ترین قیمت درب منزل و
شرکت
09132457694

به یک خانم منشی
ترجیحا مجرد ،جهت کار در یک
موسسه آموزشی نیازمندیم.
ساعت تماس
 12-8:30و 19-16:30
42234363
خ فردوسی بعداز جهاد کشاورزی

به یک منشی برای کار دفتری و
حسابداری در دفتر تعمیر گاه با ساعت
کاری از  ۹صبح تا ۴بعد ازظهر نیازمندیم.
٠٩٣٠٧٤٧٨٦٦٢
خرید ،فروش ،رهن و اجاره
مانتو فروشی بلوار دکتر صادقی با موقعیت عالی به
علت مهاجرت به صورت یکجا یا جداگانه واگذار میگردد .
درضمن مغازه دودهنه  60متری با زیرزمین و نیم طبقه میباشد
که در صورت نیاز مغازه بصورت خالی اجاره داده میشود
09139912650

خرید و فروش آهن آالت ضایعاتی و دست دوم:
خرید از درب منازل و شرکتها و ادارات با باالترین
قیمت ،خرید ماشین
آالت سنگین با
متعلقات ،خرید
ماشین آالت راه سازی
09133470534
09138635282

یک باب مغازه سوپرمارکت با تمام
وسایل با هشت سال سابقه کار به فروش می
رسد .ملک استیجاری می باشد .با داشتن
انباری  20متری و سرویس بهداشتی
خیابان ابن سینا نبش چهارراه مساجد
09901452995

واگذاری آرایشگاه مردانه با موقعیت عالی
با وسایل کامل در حد نو در ضمن با پول پیش مغازه
 3500رهن مغازه ماهیانه  350تومان مبلغ نهایی 20
میلیون تومان بفروش میرسد .فوری
09191495780

مغازه با متراژ165متر،
خ نصیری شمالی فروش
یا رهن داده میشود
09131454612

آهن دست دوم و ضایعاتی شما را
با باالترین قیمت خریداریم.
09131791171
09132451764
خرید و فروش آهن آالت دست دوم
خرید انواع ضایعات با باالترین قیمت
درب منازل  ،شرکت ها و ادارات
برادران خدائی
09131452643- 09132783052
09192305036
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واحد کارگاهی
160متر واقع در شهرک
تعمیرکاران رهن واجاره
داده می شود.
09130626921
منزل 90متر مسکونی
طبقه اول دو خواب  60 ،متر
همکف شیک جهت آرایشگاه
زنانه به همراه 30متر مغازه شیک
واقع در بلوار موسی ابن جعفر
رهن و اجاره داده میشود.
09131456639

اجاره منزل
مسکونی به متراژ
 100متر ،واقع در خ
خواجو ،کوچه شهید
محمودی ،مجتمع
گلستان ،فول امکانات
09121581334
فروش لپ تاپ HP
گرافیک -4 :رم - 8 :سی
پی یو  CORE7 :مانیتور:
 15.6اینچ  ،قیمت  10م
09053646857
2عدد سیم کارت
دایمی 913145
و 2عدد سیم کارت دایمی
 913347و یک عدد سیم
کارت دایمی 913345
بفروش میرسد
خریدار ازطریق پیامک
هماهنگ کند
09366303880

فروش امتیاز وام رسالت
09360492369
فرش کرمانی شمارا با
باالترین قیمت خریداریم.
خرید وتعویض انواع فرش کرمانی،
دست بافت ودست دوم
با فرش ماشینی.
۰۹۱۳۱۴۵۳۵۲۲
 ۰۹۱۳۱۷۸۷۷۹۵فرش کبیر یزد

يك باب خانه
جهت انبار واقع در خيابان
بالل جنب پمپ بنزين
اجاره داده ميشود
٠٩٣٨٠٨٤٠٤٣٥

تعویض
موتورسیکلتکهنه
باصفرکیلومتر
وخریدارانواع موتور
دست دوم
09132453990
خرید و فروش
آهن آالت دست دوم
خرید ضایعات در محل
09132781601
09131787522
 120قصب زمین در
روستای دهقاضی به همراه
 10دقیقه آب قنات در هفته
با موقعیت عالی بفروش
میرسد.
09338225808

یک قطعه زمین در بهترین
موقعیت بخش مسکونی منطقه ویژه
سیرجان به مساحت  ۱۲قصب دو کله
به مبلغ  ۵۰۰میلیون تومان به فروش
می رسد.
09124458223
تعمیر سرویس کامل کولر
رفع پوسیدگی

تعمیر انواع آیفون های صوتی و تصویری
برق کشی ساختمان

09138453246نورمندی

خدمات فقط سیرجان

@negarestanniaz
اجرای سقف کاذب  ،نقاشی طرح کاغذ دیواری
با طرح های متنوع
کناف ،کلیک 60*60
بدون جابجایی لوازم
با نازلترین قیمت
منزل در اسرع وقت
09133784255
 ۰۹۱۳۹۴۲۲۰۷۹سلمانزاده
09356158139

جوشکاری سیار

دیپلم و مهارت فنی برق
در آموزشگاه فنی المپیاد

اجرای سقف شیروانی باران گیر
وسایه بان ماشین آالچیق نمای خ فردوسی بعداز جهادکشاورزی
رنگی نبشی کشی ساختمان
42234363
وخورده کاری
09132455003

جوشکاری سیار
آبگرم کن
و سایه بان و ...
09138456041

تولیدی پوشاک الزهرا

بهترین کیفیت دوخت و ارزانتر از همه جا

دوخت لباس های مجلسی
 -لباس فرم مدارس و غیره

09901452959

آموزشگاه کامپیوتر خانه رایان

برگزاری دوره های تخصصی کامپیوتر ،
 ICDLفتوشاپ و کالسهای
خصوصی شبکه و اکسل ...

ثبت نام آغاز شد

ویژه تمامی اقشار جامعه

خیابان ولیعصر نرسیده به تقاطع دهخدای شمالی
روبروی خیابان امام هادی(ع) 09137060655

ساعت تماس 12-8:30و 19-16:30

فروش برگر خام عمده مخصوص فست فود ها
09011459988
جوشکاری
سیــار

انواع خرده جوشکاری ،اجرای انواع سایبان
تعمیر انواع درب قدیمی ،پایه کولر وغیره
09139561377

