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ضمیمه رایگان شماره  1205هفته نامه نگارستان @negarestanniaz

فروش،نصب،سرویس ،تعمیر و لوله کشی زیرکار

کـولرگـازی اسپــلیـت

تعمیر ،ساخت کابینت
آشپزخانه ،کمد دیواری
و ...ساخت کابینت
سینک ضد آب
09135857577

4
صفح

خیابان وحید
نقد و
اقساط
روبروی فروشگاه افق کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
09164458335

داربست فلزی
سیرجان جنوب
09133472290
عباسی

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

آجر نمای نسوز اصفهان
به قیمت کارخانه

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

به تعدادی خودروی مینی بوس
هیوندا ،ون وانا ،فتون ،سواری پژو،۴۰۵پژو
پارس ،سمند دو گانه سوز جهت سرویس
دهی شرکتهای وابسته گل گهر و مس
سرچشمه نیاز مندیم
۰۹۱۳۱۷۸۲۴۶۱ -۰۹۱۳۳۴۵۶۷۵۵
مکی آبادی

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

شرکت آرشام گهر جهت تکمیل نیروی خود در
نظر دارد از رانندگان پایه یک با شرایط و مدارک زیر نیرو
جذب بنماید:
-۱داشتن گواهینامه پایه یک که حداقل  ۳سال از تاریخ
اخذ گواهینامه گذشته باشد
-۲گواهی عدم سو پیشینه
جهت تحویل مدارک با شماره ۰۹۱۴۰۳۲۹۰۱۱
تماس گرفته شود
ساعت تماس  ٨صبح تا  ٤بعدازظهر
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@negarestanniaz
به یک راننده آقا نیازمندیم.
09133477436

به یک فروشنده خانم جهت کار در
شال روسری نیازمندیم پاساژ کوثر.
۰۹۰۳۳۴۵۳۳۵۳

به چند نفر آقا جهت کاردرنانوایی با
حقوق ومزایای عالی وبیمه نیازمندیم
۰۹۱۳۹۴۲۲۶۲۹

به یک نیروی کار برای کار در
کبابی با حقوق مناسب نیازمندیم
09131791856

به یک خانم جهت کار در
کبابینیازمندیم
09131791856

به یک فروشنده خانم با روابط عمومی
باال جهت کار در پوشاک فروشی
نیازمندیم
09177691926

به یک نیرو برای کار در فست فود با
حقوق و مزایای عالی به صورت تمام وقت
یا نیمه وقت نیازمندیم
09137389318

به یک پرستار کودک
نیازمندیم
09137389318

از یک منشی خانم
جهت کار در مغازه درب فروشی
دعوت به همکاری میشود .ساعت
کار  4بعد از ظهر تا 8
بلوار قاآنی نرسیده به شهرداری
منطقه یک
09132795456

به یک فروشنده
آقا جهت کار در پوشاک
مردانه نیازمندیم.
09131789124

به یک منشی
خانم جهت کار در
نمایشگاه mdf
نیازمندیم.
09131792903

از تعدادی استاد
کار و شاگرد نقاش ساختمان
بصورت دائم و روزمزد دعوت
بعمل می آید ( .آریا رنگ )
09133477951
09399023205

به یک نفر خانم
مجرد و مسلط به کامپیوتر
جهت حسابداری در مطب
دندان پزشکی نیازمندیم.
09365636318

به یک منشی
خانم ترجیحا مجرد  ،با
روابط عمومی باال جهت
کار در تاالر نیازمندیم.
09131457079

به یک نفر
فروشنده خانم مجرب جهت
کار در پوشاک بچگانه به
صورت تمام وقت نیازمندیم.
09363602884

به یک فروشنده
خانم با روابط عمومی باال
جهت کار در مغازه آینه
شمعدان و لوستر نیازمندیم
نصیری شمالی گالری آنتیک
۰۹۱۳۳۴۵۰۱۲۰

آژانس آزادي به
تعدادي راننده آقا وخانم
به صورت نيمه وقت وتمام
وقت نيازمند است
 09139419917رضايي

به یک
فروشنده خانم جهت
کار در عینک فروشی
نیازمندیم
42232445

به یک نفر منشی
خانم جهت کار در فروشگاه به
صورت تمام وقت و قرار داد دائمی
نیازمندیم
09353903370
09137313135
09210984584

به تعدادی نیروی
خانم جهت کار در کارواش
بانوان با حقوق روزانه  ۵۰تومان
و ساعت کاری  ۹صبح تا  ۵عصر
نیازمندیم(محیط کامال زنانه)
۰۹۳۷۷۸۸۳۱۸۰

به یک شاگرد
آقا در لوله فروشی
نیازمندیم
09133471086

به یک نیروی خانم
جهت کار در فست فود
نیازمندیم.
شیفت شب  800هزار تومان
09157392419

آژانس گهرسیر به
تعدادی راننده به صورت تمام
وقت و نیمه وقت و با پرداخت
ماهانه  60000تومان یارانه بنزین
به هر راننده نیازمندیم
09139387480صادقی

به یک نفر
شاگرد خانم جهت کار
در فست فود با سرویس
برگشتنیازمندیم
09178640047

به تعدادی راننده پایه
یک جهت کار باکمپرسی و میکسر
و راننده تراکتور بیل دار جهت کار
در اطراف باغات نیازمندیم
در صورتیکه آماده همکاری
میباشید مشخصات خودرابه شماره
زیر پیامک کنید۰۹۳۷۸۰۱۵۰۸۸

به یک آبمیوه
گیر زن و یک شاگرد
ساده جهت کار در کافه
شیفت عصر نیازمندیم
۰۹۱۳۹۴۵۲۹۴۰

به یک پیک
موتوری جهت کاردرفست
فود شیفت شب نیازمندیم
(بنزین وشارژ پرداخت
میشود)
09133471998

به یک کارگر
ساده جهت کار در
انبار نیازمندیم
09130169124

به تعدادی خیاط
حرفه ای با سابقه کار در
تولیدی جهت همکاری
نیازمندیم
09129567944

به چند نفر خانم
با روابط عمومی باال بصورت
حضوری و غیرحضوری با
حقوق ماهیانه 3میلیون
تومان نیازمندیم
09050218788

به تعدادی
راننده و یک منشی
جهت کار در آژانس
خاتون نیازمندیم
۰۹۹۰۹۲۷۴۸۶۳

استخدام

کیفیت آموزش را با ما تجربه کنید

ویژه خواهران،
برادران ،محصالن

آموزش رقآن رکیم

خ دهخدا جنوبی جنب مهمانخانه گلیم
مدیریت :خانم محیاپور 09139452840

به يك نيرو جهت كار در كافي
شاپ ترجيحا خانم نيازمنديم.
 ٠٩٣٣٩٩٩٩١٢٨خراساني

به یک نیروی خانم جوان جهت انجام
امورات منزل از ساعت  9صبح الی  7عصر با
حقوق ماهیانه یک میلیون و نیم نیازمندیم.
09164458335

مجموعه غذایی شمس العماره به افراد زیر
نیازمند است
صندوقدار خانم شیفت شب
پیک موتوری با حقوق عالی
۰۹۱۳۱۴۵۷۲۶۸

به چند نفر بازاریاب خانم یا اقا جهت
بازاریابی مواد غذایی با حقوق ماهیانه دو
میلیون تومان  +پورسانت عالی نیازمندیم
09140166190

تاسیساتگازرسانیساالربنیان

استخدام براشینگ کار ،شینیون کار ،میکاپ
کار حرفه ای،اپیالسیون کار ،بافت  ،اصالح کار  ،وکس
و اصالح خیس ،
با درصد عالی جهت کار در سالن آریا چهره
۴۲۲۷۰۳۰۰

به یک آشپز ماهر و یک
کمک آشپز با حقوق و مزایای عالی
و بیمه ،برای کار در آشپزخانه به
صورت نیمه وقت نیازمندیم
09133453288
به دو نفر نیروی ساده برای
کار در غذای آماده با حقوق عالی
نیازمندیم
خواهشمند است فقط زیر  30سال
مراجعه نماید
مراجعه حضوری ،نبش فلکه
ابوریحان -غذای آماده گنبدان

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

به یک دستیار دندان پزشکی با ظاهری آراسته و روابط
عمومی باال جهت کار در مطب ارتودنسی دکتر افضلی نیازمندیم.
خیابان امام روبروی کوچه دکتر ادیب پور ساختمان سیرجان
درمان طبقه سوم
42237124 - 09039407124

گروه صنایع غذایی سولیکو کاله در نظر دارد
به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از افراد
واجد شرایط دعوت به همکاری نماید.
عنوان شغلی  :فروشنده تلفنی
شرایط احراز :
مقطع تحصیلی  :حداقل دیپلم
حداقل سابقه کاری  2 :سال
مهارتها  :دارای فن بیان  -با انگیزه  -آشنایی
مقدماتی با کامپیوتر
لطفا متقاضیانی که دارای شرایط احراز می باشند به
خیابان شریعتی  -ساختمان زیتون طبقه چهار مراجعه
یا با شماره
42231367 -09135996030
تماس حاصل نمایند.

به دو نفر نیروی خانم جهت کار در
دفتر بیمه تمام وقت با حقوق و بیمه تامین
اجتماعی نیازمندیم .سابقه کار در دفتر بیمه
مراجعه حضوری ،سه راه قریب بلوار سید
جمال جنب شیرین عسل ،بیمه ایران
سعید اشکزری
آگهی جذب نیرو
نیروی خدماتی (خانم وآقا)
نگهداری از سالمند(خانم) منشی(خانم)
۴۲۲۳۰۵۸۱ -۰۹۱۳۵۷۹۷۳۲۷
تاکسی  ۱۸۵۱جهت تکمیل کادر خود به افراد ذیل
نیازمند است:
راننده تمام وقت و نیمه وقت با خودرو
دفتردار نیمه وقت و تمام وقت همراه با تسلط نسبی به کامپیوتر
پیک موتوری
جهت هماهنگی با شماره  ۰۹۳۰۵۵۱۶۹۶۸تماس حاصل فرمایید

@negarestanniaz
به یک راننده خانم با گواهینامه
پایه دو نیازمندیم(.بدون ماشین)
09133477436

به همکار آقا و
خانم جهت فروشگاه
مبلماننیازمندیم
۰۹۱۳۸۴۲۰۴۶۱

از یک نیروی خانم
دارای مدرک کارشناسی
شیمی یا میکروبیولوژی
جهت کار در شرکت تولیدی
واقع در شهرک صنعتی
شماره یک سیرجان دعوت
به همکاری می شود
۰۹۱۳۰۴۰۶۹۱۱

از دو نفر نیروی
ساده که تحت پوشش کمیته
می باشند برای کار در نانوایی
با حقوق و مزایای عالی دعوت
بعمل می آید
09028083560

به یک خانم
جهت همکاری در
فست فود نیازمندیم
۰۹۱۳۳۴۷۳۷۰۰

به یک نفر نیرو
ماهر با سابقه کار باال جهت
کار در کارواش با حقوق عالی
و جای خواب نیازمندیم
۰۹۱۳۱۷۸۱۰۳۲

به یک نفر نیرو
کار استاد و شاگرد جهت
کاردرکابینت سازی MDF
باحقوق عالی و بیمه
نیازمندیم
09133452446

به تعدادی نیروی
جوشکار ماهر ونیمه ماهر
جهت همکاری نیازمندیم .
09137204478
09132795171

به دو راننده پایه یک کارکرده با اف اچ
با سابقه کار و مدارک کامل
نیازمندیم.
۰۹۳۶۹۴۲۰۸۷۱

به چند نفر
خانم و آقا نیرو کار
جهت کار در کافه
رستوران نیازمندیم.
09122255512
09376248003

به یک راننده
ایسوزو  6تن جهت کار
در جاده بندر تهران ،
تربار کار کرده باشد،
مسیر ها را به خوبی بداند
نیازمندیم.
با حقوق عالی
09138476816

قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نادری نیا
09133455472

ابتدای بلوار دکترصادقی  50 -متر بعد از تقاطع دهخدا

یک شرکت
پیمانکاری به یک نفر حسابدار
آشنا به نرم افزار حسابداری و
یک نفر کارپرداز نیازمند می
باشد(.ساعت کار :از ساعت
 7:30الی )16
لطفا رزومه کاری به
آدرس ایمیل
sh. f 6427@gmail.com
ارسال گردد.

به تعدادی
نیروی خدماتی
مرد جهت کار در
آشپزخانه شرکت
نیازمندیم
09129437265

از يك نفر نيرو جهت كار با كامپيوتر و يك
نفر منشى و يك نفر فروشنده كتاب جهت كار در
آموزشگاه زبان با حقوق عالی دعوت به
عمل مى آيد
09129268109

به یکصندوق دار خانم/آقا
با روابط عمومی باال جهت کار در
فست فود نیازمندیم
۰۹۱۲۱۴۵۶۱۰۱
به یک نفر کمک آشپز با مهارت
در تخته کاری برای کار در غذای
آماده با حقوق عالی نیازمندیم
مراجعه حضوری ،نبش فلکه
ابوریحان -غذای آماده گنبدان
مجموعه غذایی تورینو
جهت تکمیل کادر خود از
افراد زیر دعوت به همکاری
می کند :
.۱یک نفر خانم با روابط عمومی باال جهت
صندوقداری و حسابداری
.۲یک نفر آقا با ظاهری مناسب سن زیر ۲۵
سال جهت تحویل داری فست فود
 .۳یک نفر کمک آشپز ماهر
 .۴یک نفر نیرو خدماتی خانم
 .۵یک نفر پیک ماشینی
٠٩٢٢٤٢٨٦٧٦٢

به تعدادی نیروی خانم و آقا جهت همکاری
در تاالر پذیرایی نیازمندیم :
آشپز و کمک آشپز (آقا)
نظافتچی آشپزخانه (آقا)
سالندار (خانم و آقا)
ساعات تماس
 9:30الی  12:30و  16:30الی 20:00
03442231605 -09130502022
رستوران چلچراغ جهت تکمیل کادر خود
از نیروهای زیر با حقوق مزایای عالی دعوت به
همکاری می نماید
 -1به یک نفرخانم ،جهت کار در قسمت
آبمیوه بستنی
 -2یک نفر صندوق دار ،شیفت صبح
آدرس :خیابان مولوی ،نبش کوچه12
09179156733
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به یک همکار با
مدرک لیسانس حقوق
ترجیحا مرد و مجرد
نیازمندیم
09132453990

از چند نفر نیروی
خانم وآقا صندوق ،سالن،
آشپزخانه جهت کار در
فست فود نیازمندیم
09132477107

به یک پیک
ماشینی با پراید وانت
با حقوق ومزایای عالی
وبیمهنیازمندیم
۰۹۳۸۲۱۰۳۷۰۶

به چند نفر آقا
جهت کاردرنانوایی با
حقوق ومزایای عالی وبیمه
نیازمندیم
۰۹۱۳۹۴۲۲۶۲۹

به یک وانت مزدا یا کارا برای
کار در معدن نیازمندیم.
09366739022
خرید ،فروش،
رهن و اجاره

امتیاز وام رسالت امام
را نقدا ً خریدارم
09032642205

فروش  30قصب زمین جهت خانه
باغ ،بعد از کران با لوله کشی آب قنات،
قیمت  18م
09131787647

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

پراید 91مدل  sl131رنگ سفید
گلگیر سمت راست تعویض شده ،به قیمت
 32میلیون بفروش میرسد
09103733090

خودروی پراید  111رنگ سفید
مدل  97بفروش می رسد.
 09921335038عباسی

خرید و فروش امتیاز وام
رسالت
09135323325

فروش پیکان وانت ،مدل 85
خریدار پراید ،مدل  84الی 85
 09162756230دهقانی

یک باب سوله تعویض
روغنی با کلیه وسائل با موقعیت
عالی جنب معاینه فنی در جاده
تهران روبروی گمرک رهن یا
اجاره داده میشود.
۰۹۱۰۳۶۹۷۰۳۲

فروش فوری
یک منزل مسکونی واقع در
خواجوشهر ۱۳قصب زمین ۶۰
متر مسکونی به قیمت توافقی
به فروش میرسد.
٠٩١٩٥٣٦٦٩٣٩

امتیاز وام
بانک رسالت شما را هر
میلیون  ۹۰هزار تومان
خریداریم
۰۹۱۳۲۷۹۶۹۵۹

فروش امتیاز
وام رسالت
09132781741

فست فود شبگرد با
تمامی امکانات با مشتری عالی
به علت مهاجرت به فروش
می رسد
(دخل ماهیانه باالی  30میلیون)
09356158139

دو دهنه مغازه
خوب نسبتا بزرگ در
محدوده ولی عصر یا خیابان
خواجو برای اجاره نیازمندیم
09136187169

فروشی
درپوش سایز  90استاندارد
 قیمت  2000تومان  -خریدعمده تخفیف دارد
بست زیپی سایز 4/8*370
قیمت هربسته  35هزار تومان
بست زیپی سایز 3/6*300
قیمت هربسته  25هزار تومان
جنس تایوانی
09216081006

واگذاری یک
باب مغازه باطری فروشی
و باطری سازی با بهترین
موقعیت مکانی
فروش تعدادی باطری ایرانی
و خارجی و وسایل
باطری سازی
ملک استیجاری
09139569464

۴هکتار باغ پسته ثمری و ۴حبه آب
شیرین واقع در نزدیکی زیدآباد به فروش
میرسد(.معاوضه با ماشین سنگین)
۰۹۱۳۶۶۷۳۵۳۲
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شنبه  21دی 1398
شماره  1205روزنامه نگارستان

دو قطعه زمین واقع
در صدرآباد به متراژ ۱۱۰۰
متر سند دفترچه ای و ۲۲۲۲
متر سند تک برگ بفروش
میرسد.
۰۹۳۶۴۷۳۶۰۲۲

یک دهنه مغازه تجاری
واقع در پاساژ مهر سیرجان طبقه
همکف  22متر و  20متر انباری
امتیازات و مدارک کامل ( تخفیف
پای معامله ) به فروش می رسد .
قیمت  200م
09307276008

فروش مغازه سوپر
مارکت با تمامی امکانات،
قفسه ،یخچال ،فریزر ،با
تمامی اجناس و
قیمت توافقی
۰۹۱۳۲۷۸۸۵۱۲

خریدار انواع ضایعات
فرسوده آهن االت دست دوم
ازشرکت ها معادن سطح شهر با
بهترین قیمت
09139428617
09132456743توسلی

واگذاری کلیه اجناس کفش بچگانه به
قیمت فاکتور در بهترین زمان
آدرس سیرجان پاساژ مهر طبقه همکف
برای اطالعات بیشتر تماس بگیرید
۰۹۳۳۳۰۶۲۶۲۵

@negarestanniaz

نقاشیساختمان
با  30درصد تخفیف
09019137573

ایزوگام  ،قیرگونی شول
09133794317
سوسیس و کالباس خانگی

Shooor_shirin

واحد ۹۰متری،
قالی محلی
دوخوابه ،نبش
سیرجان دست دوم
چهارراه ،مناسب برای
شما را خریداریم
ستاد رهن واجاره داده
09917665969
می شود
جوشکاری سیار ،خرده کاری
09213866286
 09136345386هاشمی نسب

هرس و پتار انواع
درختان(باوانت)،
ساخت داربست انگور و
هرس نخل
09135403698

نقاشیساختمان
و انواع پتینه های
جدید
09371945638
آموزش نرم افزار
پـریمـاورا
آموزش نرم افزار MSP

سه جلسه سه
ساعته(۹ساعت)
شهریه = ۴۰۰،۰۰۰
تومان(خصوصی و در منزل)
رزرو:نام نرم افزار و روز
پیشنهادی از طریق پیامک به
شماره۰۹۱۳۳۴۷۶۴۸۰

تدریس خصوصی

ریاضیات وآمار(دبستان تا دکتری) کالس های
نگارش (مقاله ،سمینار ،پروپوزال،پایان نامه)

09130568200

یک قطعه باغ
ثمری پسته به مساحت
 120قصب به میزان یک
حبه آب همراه با لوله
کشی باغ در روستای
عماد آباد سیرجان
بفروش می رسد.
09103710230

نقاشی ساختمان مدرن
 %30تخفیف

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

 09162504398صادقی

