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ضمیمه رایگان شماره  1188هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

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

حمل اثاثیه منزل ومبلمان در سطح شهر وتمامی نقاط کشور

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

شعبه دیگری ندارد

داربست فلزی
ایفــل
در اسرع وقت
09131433923

به یک راننده با
مدرک ویژه لیفتراک جهت
کار در شرکت توسعه
گل گهر نیازمندیم
09136453917

آموزش حسابداری از
انجام امور حسابداری و
مقدماتی تا مالیاتی همراه با
حسابرسی و
آموزش چهار نرم افزار فقط
مشاوره مالیاتی
با  6000000ریال
09199645971
09199645971
09199645978
09199645978

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

نمای ماندگار
با آجر نمای محک تهران

انواع نسوز -شیل  -رس

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

فــــــــروش  ،نــــــصب  ،ســــــــرویس و لــــــوله کشـــــــی تـــــــــوکار

انواع کـولر گـازی اسپلیـت 09164458335
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شماره  1188روزنامه نگارستان

@negarestanniaz
به یک نیروی کار جهت
کارگاه نیازمندیم
09361486826

به یک ضامن کارمند جهت اخذ
وام ازدواج نیازمندیم .مژدگانی عالی
وضمانت معتبر
۰۹۱۳۷۷۰۹۰۳۵

به یک تراشکار ماهر و یک
کارگر ساده نیازمندیم
09133457189

از یک نفر چانه گیر مرد با حقوق
ماهیانه  2میلیون تومان با بیمه دعوت
بعمل می آید
09028083560

به یک نفر ماهر جهت کار در
کارواش نیازمندیم
۰۹۱۳۷۷۰۹۰۳۵

به یک همکارخانم جهت کار
درساندویچی خیابان امام نیازمندیم
(اشپزخانه طبقه باال بدون دیدمشتری )
٠٩١٣٨٤٥٥٢٠٧

به یک شاگرد جهت کار
کناف نیازمندیم
09130468402

به یک نیرو خانم جهت کار
در کافی نت نیازمندیم
09374817517

به یک نیرو خانم و یک نیرو آقا
جهت کار در کافی شاپ خانواده ایرانی
نیازمندیم
09374817517

به یک دفتردار و تعدادی راننده
جهت کار در تاکسی تلفنی نیازمندیم
09137671660

به یک پرس کار
ماهر و یک خانم منشی جهت
کاردرخشکشویی پاکیزان
دعوت به عمل می آید
مراجعه حضوری
۰۹۱۳۰۴۷۵۳۱۵

به یک منشی
خانم ترجیحا مجرد مسلط
به کامپیوتر جهت کار در
شرکت ساختمانی نیازمندیم
۰۹۳۹۲۹۹۷۹۹۴

به یک استاد
کارنیمه ماهر و یک
شاگرد  MDFکار
نیازمندیم
09352196717

به تعدادی نیرو با
روابط عمومی باال جهت سالنداری
و دو نفر نیرو جهت نظافت
آشپزخانه در رستوران نیازمندیم
۴۲۲۰۴۳۵۸
09129724844

به دو نفر فروشنده
با تجربه برای کار درشیرینی
شانلی نیازمندیم (مراجعه
حضوری)
میدان بالل
ابتدای بلوار پیروزی

به تعدادی راننده با
ماشین در آژانس حافظ نیازمندیم،
با کمیسیون  13درصد وکارکرد
روزی  ۱۳۰۰۰۰تومان
شهرک مشتاق ،بلوار نبوت
09162495781

به یک شاگرد مکانیک
خودرو ماهر و نیمه ماهر جهت کار
در تعمیرگاه نیازمندیم (تعمیرگاه با
کلیه لوازم در اختیار شما بصورت
شراکت)
09133771262
09103712711

یک مجتمع نانوایی
واقع درخیابان وحید به سه نیرو
کار با بیمه و حقوق و مزایای
عالی احتیاج دارد شاطر چونه
گیر و نون در بیار
۰۹۳۶۹۲۴۰۸۵۱

لوله کشی گاز ساختمان به روش زیرکار و روکار

به یک خانم
میانسال با ضمانت و تجربه
کاری جهت پرستار کودک
و کار منزل نیازمندیم
09028412867

مجتمع سنت از
یک خانم با روابط عمومی
باال و متعهد ،جهت مسئول
فروش ،دعوت به همکاری
می نماید.
09162723818

به یک نفر نیروی
کار مسلط به رایانه و مهارت
 ICDLجهت کار در کافی نت
نیازمندیم .فوری
(ترجیحا خانم)
09135321528

*آژانس اطمینان*
به تعدادی راننده با ماشین
نیازمندیم(.با درآمد باال -
کمیسیون پایین)
شهرک مشتاق
۰۹۱۳۰۶۹۵۳۱۲

به یک پیشکار
(نان دربیار) تنوری و یک
شاطر تنوری با حقوق
عالی نیازمندیم
09133793692

به یک نفرخانم
جهت همکاری در فست
فود با حقوق ماهیانه 1/5م
تومان نیازمندیم.
۰۹۱۳۳۴۷۳۷۰۰

به یک نیرو
دائم جهت کار در منزل
نیازمندیم.
42298048
ساعت تماس  8الی 16

فروش کارواش
ماشین سنگین دارای
درب ورود و خروج و دارای
مشتری عالی بفروش
میرسد .آدرس :کمربندی
نرسیده به کارخانه آرد جنب
پمپ بنزین جدید
09133475245

به یک
راننده ایسوزو درون
شهری با حقوق
ماهیانه 1/5م تومان
نیازمندیم
۰۹۰۵۱۴۸۳۷۰۶

استخدام

تاسیساتگازرسانیساالربنیان

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

به تعدادی نصاب و
نیرو جهت آموزش کاغذدیواری
کناف  pvcدیوارپوش وکابینت
نیازمندیم
خ وحید ،نرسیده به تقاطع هجرت
42305965
09137590560

به  2نیرو خانم ترجیحا مجرد بصورت پاره
به دو نفر آقا
به یک نفر
وقت (در شیفت صبح و شیفت عصر) جهت کار در یا خانم جوان جهت
شاگرد جوشکار
آبمیوه بستنی با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم
کار در فست فود
(ماهر یا نیمه ماهر)
09027990626
نیازمندیم.
جهت کار در آرک و
حقوق ماهیانه  :توافقی
اپن نیازمندیم
به دو نیروی خانم و همچنین یک
09140412723
09136374760

صندوقدار خانم جهت فعالیت در آبمیوه وسوسه
واقع در بلوار سردارجنگل در نوبت عصر نیازمندیم
09364894125

دعوت به همکاری
یک موسسه خدمات حسابداری و مالیاتی از همکار خانم
دارای شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.
دارای سابقه کار حسابداری
آشنایی کامل با ثبت اظهارنامه معامالت فصلی و ارزش افزوده
آشنایی کامل با ثبت و ارسال لیست های حقوقی بیمه و مالیات
لطفا رزومه خود را به همراه شماره تماس به آدرس ایمیل
 daghigh 9511@gmail.comارسال نمایید.

به یک نفر نیروی خانم جهت کار در
کتابفروشی با مدرک فوق دیپلم به باال بصورت دو
شیفت با حقوق و مزایای مناسب نیازمندیم
09131457366

فوری  ،به دو نفر شاگرد مجرب
باریستاکار جهت کار در کافه قهوه
نیازمندیم ،با حقوق اداره کار
09138450535
استخدام یک رستوران بزرگ در سیرجان
یک رستوران بزرگ در سیرجان قصد دارد تعدادی نیرو با شرایط عالی از
طریق آگهی استخدام جذب نماید.
* شرایط کار:
 پرداخت حقوق بیش از حداقل اداره کار( از  1.600تا  3میلیون) محل اقامت  -غذا (صبحانه ،نهار ،شام)  -قرارداد بلند مدت* عناوین شغلی:
 آشپز (ایرانی و فرنگی)  -سالن دار کارگر ساده کافی من (کافی شاپ دار)  -صندوق دار* شرایط احراز هویت:
 حسن اخالق و خوش برخورد  -ظاهر مناسب و معمولیدر صورت تمایل موارد ذیل را به شماره « 09133451767پیامک» کنید
(به تماس پاسخ داده نمیشود).
عنوان شغلی (آشپز یا کارگر یا  ،)....نام و نام خانوادگی ،سال تولد ،محل
تولد ،تحصیالت

به تعدادی خودروی اتوبوس مینی
بوس هیوندا  ،ای سی زو ،ون وانا ،سواری
پژو،سمند دو گانه سوز جهت سرویس
دهی شرکتهای وابسته گل گهر نیاز مندیم
۰۹۱۳۱۷۸۲۴۶۱ -۰۹۱۳۳۴۵۶۷۵۵
مکی آبادی
کارخانه میلگرد سیرجان واقع در
شهرک صنعتی شماره یک از تعدادی
نیروی فنی دعوت به همکاری می نماید.
مراجعه به صورت حضوری و از ساعت ۸
صبح لغایت  ۱۷بعدازظهر می باشد.
۴۲۳۳۶۶۰۱-۷

یک شرکت معدنی تولید دونه بندی شن وماسه ،جهت تکمیل
پرسنل خود از افراد با تخصص های زیر دعوت به همکاری می نماید.
حسابدار آشنا با نرم افزار پارسیان و آفیس (خانم و اقا)
جوشکار -راننده لودر -راننده کامیون
لطفا رزومه وشماره تماس خود را از طریق واتساپ
به شماره  09196609034ارسال فرمایید.

به تعدادی نیروی ماهر جهت کار در
کارواش با حقوق ثابت و باالی 1/500/000
تومان نیازمندیم .
09139451801
به یک نفر پیک موتوری جهت کار در
بیرونبر زعفرون سیرجان با حقوق خوب به همراه
پول شارژ و بنزین نیازمندیم
ساعت کار  11/30:تا  16بعد از ظهر
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

@negarestanniaz

استخدام

به تعدادی نیرو جهت کار در
کافی شاپ نیازمندیم
09120784233

به یک نفر نیرو جهت کار در کافی
نت با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم.
09130697548

به یک منشی در مرکز مشاوره
نیازمندیم
۴۲۲۳۲۵۹۵- ۰۹۱۳۰۹۸۹۲۳۵

ازيك شاگرد
به یک خانم
جهت نگهداری از
مرد جهت كار در
سالمند با حقوق و مزایای فروشگاه مبل نيازمنديم
عالی نیازمندیم
09360024366
09131451631
از یک منشی خانم
ترجیح ًا مجرد جهت کار در پرده
سرا جلوه با حقوق ماهیانه 700000
تومان واقع در خیابان مالک اشتر
جنب فروشگاه رفاه دعوت بعمل
می آید
09133471783

به چند نفر خانم جهت
کار در کافه رستوران نیازمندیم
صندوقدار یک نفر
مهماندار دو نفر
نیروی ساده دو نفر
کانتر یک نفر
09139877280

از دو نفر خانم و
یک نفر آقا جهت کار در
فروشگاه دعوت به همکاری
میشود
09130842517
09137313135

به یک منشی
مجرب کارکرده وتایپیست
ترجيحا خانم و مجرد جهت
کار در کافی نت نیازمندیم
٠٩٢٢١٩٤٧٥٤٢

به یک فروشنده آقا جهت کار در
کفش فروشی مردانه با حقوق ماهیانه
 1000000تومان نیازمندیم
09196983310
به تعدادی فروشنده خانم با روابط عمومی
باال جهت کار در بیرونبر زعفرون سیرجان با
حقوق ماهیانه  ۱میلیون تومان نیازمندیم .
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶

به یک نفر شاگرد جهت کار در
سیم پیچی الکتروموتور نیازمندیم
09133476790
به یک فروشنده خانم مجرد و مجرب
جهت همکاری در کیف و کفش چرم
پاندورا نیازمندیم.
۴۲۲۰۷۹۸۶
به تعدادی نیروی ساده و کمک آشپز
مرد جهت کار در بیرونبر زعفرون سیرجان
با حقوق خوب و بیمه نیازمندیم
۰۹۳۶۹۹۰۸۳۶۶
به چند نفر نيروى ماهر و نيمه ماهر
خانم و آقا جهت كار در فست فود به صورت
نيمه وقت نيازمنديم
٠٩١٣٢٤٥٣٦٠٦

به چند نفر
نیرو ماهر جهت کار در
کارواش نیازمندیم
۰۹۱۳۱۷۸۱۰۳۲

به يك نفر نيرو باتجربه
و روابط عمومي باال جهت كار در
فروشگاه موتور سيكلت قاسمي
نژاد نيازمنديم (ترجيحا بازنشسته)
خ شهيد شفيعي جنب
مسجد شاه واليت
٠٩١٢١٣٩٨٩٣٣

خرید ،فروش ،رهن و اجاره
خریدار آهن ،بطری نوشابه ،گونی
پاره تسمه ،کارتون ،نایلون ضایعات
09133477436

خانه ای واقع در مکی آباد و خیابان
سیدالشهدا با  550متر مساحت و 320
متر زیربنا رهن و اجاره داده میشود
09133784575

کلیه وسایل یک
سوپرمارکت بفروش میرسد
09164327534

یک دستگاه فتوکپی رنگی کونیکا با
قیمت مناسب به فروش می رسد.
09130697548

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

فروش ويژه
هایپر مارکت با کارکرد
باال به علت مهاجرت
۰۹۱۳۳۴۵۹۷۹۰

فروش مبل دست دوم
با مناسب ترین قیمت وکیفیت
عالی در حد نو
انتهای بلوار هجرت نبش
هجرت  3مبل و فرش قاسمی
09131453522
09135844497

قالی محلی
سیرجان دست دوم
شما را خریداریم
09917665969
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

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

یک مغازه خشکشوئی با تمام
امکانات و موقعیت عالی و قیمت
مناسب بفروش میرسد.
(ملک استیجاری میباشد)
09395821839
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یک عدد قالی  12متری دست
دوم بفروش میرسد
09393889474

فروش پراید  se131مدل
 98صفر رنگ سفید
09924961156

فروش امتیاز وام بانک
رسالت
۰۹۹۰۴۰۱۴۱۶۵

خرید و فروش امتیاز وام
رسالت
09135323325

فروش پراید ،مدل ، 86سفید،
دوگانه سوز  ، CNGقیمت  18م
09131787647

کافی شاپ با موقعیت عالی و دکور
شیک با تمامی وسایل با شرایط عالی
بعلت تغییر شغل واگذار می گردد
09120784233

اجاره سوله واقع
در اول محمودآباد کیلومتر
 7اتوبان تهران به متراژ 600
متر بر بلوار با اتاق و محوطه
09353033539

پژو پارس  tu5مدل
 97کالس  15به رنگ سفید خیلی
تمیز بصورت نقدی یا معاوضه
با زمین سند دار در حجت آباد،
باسفهرجان و شریف آباد
09138456514

پراید  se131به
رنگ سفید صفر کیلومتر مدل
 98فول تحویلی از نمایندگی
شیراز قیمت  45میلیون تومان
09100994469

خرید کاغذ
باطله ،کتاب ،دفتر،
روزنامه و مجله
درب منزل
09383826433

فروش
زیرمایلرکمپرسی
یک دستگاه زیرمایلر کمپرسی
مدل اسفند  96کم کار ،بیمه تا
اسفند  98الستیک ها در حد
نو بفروش میرسد
09131456955

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

زمین ،باغ
و خانه باغ

دو قطعه زمین
تجاری واقع در فاز  ۵نجف
شهر بفروش می رسد و یا با
خودرو معاوضه می گردد.هر
قطعه  ۷۵م
۰۹۲۱۶۷۷۸۹۶۳

زميني به مساحت
٢٧٥متر مربع(١١قصب) واقع
در خيابان اصلي دهيادگار
بفروش مي رسد.
٠٩١٣٣٤٧٦٢٧٠
دهيادگاري

 4حبه با دوهکتار باغ
ثمری 30ساله وصل شهر با تمام
امکانات و مدارک کامل ساختمان
مسکونی و استخر .همراه با ثمر
امسال حدود  200میلیون .به
فروش میرسد
09133455909

خانه باغ ٦٠٠متري ،زير بنا مفيد٩٠متر،
طبقه باال ،دوخواب (كف سراميك كابينت ومبله
يا غير مبله و ،)...امتياز برق،آب و ...حياط بزرگ
پاركينگ مناسب واقع در انتهای مكي آباد
نزديك جاده شيراز براي شركت هاي گل گهر
هم مسكوني هم انبار اجاره داده ميشود.
٠٩١٩٦٣٢٩٢٥٩
آموزش خصوصی نرم افزار
سپیدار شرکت کاوه پرداز
۰۹۱۹۸۰۱۳۳۹۷

فروش پیاز زعفران

خدمات جوشکاری
جوشکاری انواع مخزن
های آبگرمکن و نرده
تعمیر انواع درب های
قدیمی ،نصب در و
پنجره
09139561377

رومـالین  -نقاشـی
کاغذ دیواری
09139477334

09131781235
42236517

کارت ماشین
پژو  405نقره ای به شماره
64ص 459ایران 75به نام
زهرا اسفندیارپور مفقود
گردیده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.
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