
٥٢
سه شنبه ٢٦  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٧

به v3 آرا3شگر ماهر و جوان 
مجرد نيازمند3م

سالن آرایش ميالد حاشيه امام 
رضا۶۴  ٠٩١٥٥٠٥٢٩٩٣

٩١٣٦٩٣٦٣/ خ

به v3 شينيون �ار 
ماهر نيازمند3م 

٨٨٣٤٣٥٤
٩١٣٦٧٩٤٦/ ف

اجاره صندل�
بلوار سجاد

٠٩١٥١٥٧٦٢١٧
٩١٣٦٩٦٠٢/ خ

به v3 آرا3شگر ماهر
و یک شاگرد نيمه ماهر ترجيحا در 
محدوده نيازمندیم راهنمایی ٨- 

٨٤٥١٨٣٠پالک ١,١۴
٩١٣٧٠٤٨٨/ ف

به v3 هم^ار ماهر
جهت آرایشگاه مردانه نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٠٤٤٧٠-٧٣٢٤٣٠٤

٩١٣٦٨٢٥٣/ ف

به v3 نفرنيرو� حرفه ا� 
جهت  کارابرو درسالن زیبایی 
گل نسرین با حقوق مکفی به 
صورت تمام وقت نيازمندیم

 ساعت تماس :
١٠ صبح الی ١٧ 
 ٧٦٦١٢٤١
٩١٣٧١٣٧١/ ف٧٦٦١٢٤٢

آتليه رامان
به عکاس حرفه اى نيازمندیم 

٠٩١٥٤٠٤٩٥٧٤
٩١٣٧٠٨٢١/ ف

به v3 نفر طراح مسلط به 
فتوشاپ نيازمند3م   

 ٠٩١٥٣١١٥٣٥٠
٢٧٣٠٣٤٤

٩١٣٦٤٤٤٧/ ف

به v3 خانم فتوشاپ �ار نيازمند3م
امام رضا (ع) ١٢ سمت راست 

مغازه ششم با حقوق ثابت+ 
پورسانت ٠٩٣٩٩٧٢٠١٠٣

٩١٣٧١٤٠٢/ ف

به v3 فتوشاپ �ار خانم 
در محدوده ٧ تير نيازمندیم

 ٧ تير ٢۴ پالک ۴٧
٨٦٨٤٣١٧

٩١٣٧١١٨٢/ ف

3Dmax هم^ار آشنا به
نيازمندیم.

٠٩٣٧٢٨٣١٠٧٠
٩١٣٧١٧٧٣/ ف

به هم^ار خانم فتوشاپ �ار
در عکاسی نيازمندیم. خيابان 
امام رضا(ع)١۶نبش عنصرى ١

فتو عمارت٠٩٣٥١١٦٢٤٦٤
٩١٣٧٠٤٤٨/ ف

گروه طراحان ا3ده
به چند خانم طراح و گرافيست 

نيازمند است
٦٠٨١٠٣٩

٩١٣٧٠٤١٦/ ل

 vليسانس گرافي
�امپيوتر آقا 

با آموزش رایگان ليزر 

٨٤٥٢٠٣٩
٩١٣٧٠٨٨٩/ ف

به v3 فتوشاپ �ار 
نيازمند3م   

٨٤٣٥٤٧٠
٩١٣٧١٠٦٨/ ف

به v3 خانم مسلط به 
فتوشاپ نيازمند3م

بلوارسجاد چهارراه خيام عکاسی 
حقيقی ٧٦٢٠٠٧١

٩١٣٦٧٥٩٩/ ف

به v3 نيرو� ماهر مسلط به 
3D max و Autocadنيازمندیم

٠٩١٥٣١٠٤٨٨١
٩١٣٦٩٥٩٦/ ف

v3 فتوشاپ �ار خانم 
حرفه ا� نيازمند3م

سناباد ۵١ نبش استاد شهریار 
آتليه هنر ٨٤٣٤٨٢٠

٩١٣٥٩١١٣/ ف 

 vتعداد� پي
موتور� نيازمند3م 

حقوق مناسب و بيمه 
خيابان سعدى، سعدى 

٢٠ پالک۵ طبقه٢ 
(مراجعه حضورى)

٩١٣٦٠٧٠٦/ ف

آشپز و پيv موتور�
 نيازمند3م 

 (قاسم آباد، اندیشه)
٩١٣٧٠٩٩٠/ م٦٦٣٦٨٠٢ 

به تعداد� موتورسوار 
وقت  نيمه  و  وقت  تمام  طور  به 
 %١۵ پورسانت  و  عالی  درآمد  با 
نيازمندیم   ٠٩١٥٨٠١٠٤٩٩

٩١٣٧٠٩٧٧/ ف

پيv موتور� 
ساعتی ٢٧٠٠ نيازمندیم

 پيتزا کنج قاسم آباد 
٩١٣٧٢٠٩٤/ م٠٩١٥٣٢٢٩٠٢٠

به v3 پيv موتور� 
جهت رستوران سریعا نيازمندیم 

محدوده بلوار معلم 
٩١٣٧٠٩٩٢/ ف٦٠٥٠٤٤٩

٩١٣٧٠٨٧٠/ ف

پيv رضا
به تعدادى موتورسوار محدوده 
١٧ شهریور با درآمد ٢٠ تا ۵٠ 
هزار نيازمندیم ٣٤٤٦٨٩١

به v3 آقا
حداقل دیپلمه ٢۵ تا ۴٠ 
ساله خوش برخورد آشنا 

به بازاریابی دارویی 
داراى موتور جهت 

ویزیتورى داروخانه ها 
و تحصيلدارى با حقوق و 

مزایاى عالی نيازمندیم
٠٩٣٧٣٦١٧٧٠٧

٩١٣٧١٩٦٠/ ر

تعداد� موتورسوار 
جهت پيک موتورى بادرآمد عالی 

نيازمندیم
٩١٣٧١٤٦٦/ ف٣٦٩٧٠٩٠

تعداد� پيv موتور�  
 با درآمد ٢٠ الی ۴٠ هزار تومان 

و بيمه نيازمندیم .
 ٨٥٥٢٦٥٦-٠٩١٥٩٠٧٧١٠٣

٩١٣٧١٨٢٩/ خ

به ٢ نفر پيv موتور�
جهت کار در محصوالت پروتئينی 

نيازمندم
٦٠٩٣٦٥٤

٩١٣٧٠٣٦٢/ ف

پيv داوود�- فل^ه راهنما�3
درآمد  با  موتورسوار   ٨ صادقی 

۴٠ تومان به باال نيازمندیم.
٠٩١٥٩١٤٦٧٣٢

٩١٣٧١٤٣٥/ ف

به تعداد� پيv موتور�
نيازمندیم . غذاى آماده مطبخ

٦٠٧٤٧٠٠
٩١٣٧١٥٤١/ ل

پيv تv تاز
به پيک موتورى با درآمد ٢۵ الی 

۴۵ بدون ضامن نيازمندیم
٣٤٤٦١٠٠

٩١٣٦٠٤١٠/ ف

پيv آر3انا 
به ۵٠ نفر موتورسوار با پورسانت 

١٠ درصد نيازمند است 
٨٤٤٧٠٧٠

٩١٣٥٥٩٣٠/ ف

به تعداد ٥٠ موتورسوار
با درآمد عالی و بيمه نيازمندیم

٨٤٦٧٧٦٢
٠٩٣٩٣٢٢٨٠٥٤

٩١٣٤٦٤٨٣/ ر

پيv موتور� وحيد 
به تعدادى موتور سواربا کارکرد عالی 

نيمه وقت و تمام وقت نيازمندیم 
(مصلی)  ٠٩١٥٥٢٢٣٩١١

٩١٣٧١٧٢٣/ ف

به تعداد� موتورسوار
با درآمد روزانه ۵٠,٠٠٠ 

تومان نيامندیم
٩١٣٧٠٢٥٦/ م٠٩١٥١١٨٧٥٩٢

پيv طنين
به تعدادى موتورسوار با درآمد عالی 

نيازمندیم ٠٩٣٥٨٥٨١٩٩٢
٠٩٣٥٥٣٦٠٧٣١

٩١٣٤٢٩٢٣/ ف

پيv امين 
 موتورسوار جهت پيک درآمد 

عالی گنبدسبز خراسانی ٢۶
٩١٣٦٧٨٥٣/ م٨٥٢٩٩٩٣ 

به تعداد� پيv موتور� 
جهت کار در آشپزخانه 

حقوق مکفی+ناهار
٠٩٣٩٦٦٩٨٠٤٠

٩١٣٧١١٤٠/ ف

پيv ترنم
به تعدادى پيک موتورى با درآمد 

٣٠ تا ۴٠ هزار تومان نيازمندیم
٠٩١٥٦٠٠١٨٤٠-٨٥١٦٥٠٦

٩١٣٦٧٣٨٨/ ف

 رستوران گلچين
 به تعدادى پيک موتورى جهت 

کار در آشپزخانه نيازمندیم.
٩١٣٧١٩٧٨/ ب٠٩١٥٣١٧٩٤٠٢ 

جهت سوار  موتور  تعداد�  به 
کار در پيک موتورى نيازمندیم درآمد 

روزانه باالى ٣٠ هزار تومان 
٦٠٧٣٦٢١ -٠٩٣٠٥٦٦٣٣٢٧

٩١٣٦٩٨٠٧/ ف

به تعداد ز3اد� پيv موتور� 
با درآمد عالی و پورسانت ١۵% 

نيازمندیم 
٢٢١٥٦٩٩-٠٩٣٥٧٩٩٥٠٥٦

٩١٣٧١٢١٦/ ف

پيv موتور� 
اطمينان به تعداد١٠ نفر موتورسوار 

با پورسانت ١٠ درصد نيازمندیم 
٠٩١٥٦٠٠٠١٣٦

٩١٣٧٠٩٧٠/ ف

تعداد� موتورسوار 
با موتور جهت امور ساختمانی 

نيازمندیم 
٣٦-٦١٠٨٥٣١

٩١٣٧٠٥٥٥/ ف

پيv بادپا
در موقعيت عالی بازار و درآمد عالی به 
تعداد ٣٠ نفر موتور سوار نيازمندیم

٠٩١٠٥٥٠٧٤٨٥
٩١٣٧١٢٢٠/ د

به تعداد� 
پيv موتور� 
جهت سرویس دهی 

غذا نيازمندیم 
آدرس: نبش 

هنرستان ۴٠ پالک 
٢٩٢ طبقه زیرزمين 
٠٩١٥٤٢٤١٥٠٠
٠٩٣٩٩٢٩٠٧٧٧

٩١٣٧١٨٩٩/ م

پيv موتور� اهورا
به تعدادى موتورسوار با درآمدروزى 

۴٠,٠٠٠تومان نيازمندیم.
٧٢٣٣٣٨٤

٩١٣٧١٣٠٠/ ف

 به چند نفر پيv موتور� 
روزانه ٣ ساعت از ١٢ الی ١۵ 

در رستوران نيازمندیم 
٦٠٩١٥١٥

٩١٣٧٠١٧٣/ ف

پيv بيژن
به تعدادى موتور سوار متعهد 

نيازمندیم .با تضمين درآمد عالی
٦٠٧٧٠٤٠

٩١٣٦٦٤٤٣/ ل

پيv خاورميانه 
به تعداد ٢٠ نفر پيک موتورى با 

درآمد عالی سریعا نيازمندیم 
٠٩٣٦٤٤٧٢٢٦٨

٩١٣٦٩٧٩٣/ ف

٩١٣٦٠٥٩٩/ ف

پيv پارس
به تعدادى پيک موتورى با درآمد 

عالی نيازمندیم منطقه توس
٨٠-٦٩٠٢٤٧٠

اشتغال+آموزش+حقوق عال� 
مونتاژ،ثبت،ضبط و...

(مصاحبه حضورى) بلوار فردوسی
 بين ثمانه و ۴راه مهدى ، پالک ٢٠٣

٩١٣٦٥١٩٩/ ل

�ار در منزل 
اندیشه  سنتی،  هنرهاى  مجتمع 
دانشگاه  شهدا،  ميدان  سازان، 

٩٠٩٣٠٧٩٢٤٣٠١، پالک ۴ 
٩١٣٦٨٥٠٢/ ف

شهرستان� ها� محترم
ظرفشویی،  مایع  آسان  توليد  جهت 

سفيد کننده و... با ما تماس بگيرید 
٠٩١٥١١٥٤٩٣٤

٩١٣٣٨٢١٦/ ف

٩١٣٤٩٨٧٣/ ل

 اقتصاد موفق 
 سرمایه کم ، درآمد عالی 
با خرید ۵٠٠ هزار تومان 

دستگاه فيلتر هوا 
آموزش + تامين مواد اوليه +

تضمين خرید توليدات 
حتی بانوان در منزل 

٧٢٤٤٧٩٣ - ٠٥١١ 

�ار در منزل
به تعدادى خانم جهت 

منجوق دوزى نيازمندیم 
( بدون مهارت ) آدرس مراجعه : 

مصطفی خمينی ٢٨ پالک ٢٠۵ 
ساعت تماس : ٩:٣٠ الی ١٣:٣٠

٣٤٣٨٦٦٦
٩١٣٥٣٧٠١/ خ

با هز3نه �م 
درآمد باال

آموزش نصب- راه اندازى و 
عيب یابی

دوربين هاى مدار بسته تحت شبکه
سيستم هاى ایمنی 

(دزدگير اعالن حریق)
سيستم هاى الکترونيکی 

(آیفون تصویرى- آنتن مرکزى) 
با ارائه مدارک بين المللی

انفورماتيک بيان
٨٤٣٣٦٥٦
٩١٢٠٠١٣٥/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

تابلو فرش آوا� مهر 
آموزش بافت تابلو فرش 

گليم و برجسته کارى همراه با 
ارائه کار+ بيمه، بافت چهره 

و اعطا نمایندگی به فعاالن در 
زمينه تابلو فرش قاسم آباد 

٥٢١٨٩١٠
٠٩١٥٤٠٣٦٤٣٢

٩١٣٠٩٠٠٦/ ف

شغل دوم شما �ار در منزل  
ا3نترنت� - تلفن�   
٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠ 

٩١٣٥٢٦١٠/ م١٨-٧٣٨٣٠١٧

 Uشر�ت پرورش قارچ شلتو
پرورش  خدمات  مجریه  طالیی 

قارچ ٠٩١٥٦٦٢٠٤٦٦
٠٩١٥٤٢٩٧٥٤٨

٩١٢٩٣٦٦٢/ ف

�ار در منزل 
حقوق ۴٠٠ الی ۴۵٠ در ماه آموزش 
+ قرارداد ساخت جعبه هاى کادویی 

٠٩٣٨٦٥٥٦١٥١
٩١٣٦٣١٦٤/ ف

خوداشتغال� دانشجو3ان خانم
      Matlab،PLC I وII نرم افزارهاى  

AVR ، 8051  - اماميه ٢ ، پالک ٢١
٩١٣٦٥٢٥٠/ ل          ٩٤١١٠٣٠

اشتغال دائم
درآمد هفتگی ١۵٠ الی ۴٠٠ 

آموزش توليد جعبه، پيک رایگان
٨٩٢٩٤٦٦

٩١٣٥٦٢١٠/ ف

آموزش  و اشتغال ١٠٠% 
LEDتابلو روان

ساخت و مونتاژ
٧٦٧٥٠٠٢-٠٩١٥٥١٢٥١٢٥

٩١٢٤٧٥٦٢/ م

�ار در منزل و3ژه 
بانوان (٥جلسه آموزش را3گان) 
بلوار فردوسی، بين ثمانه و چهارراه 

٩١٣٥٨٨٢٧/ م مهدى پالک ٢٠٣

٩١٣٥٥٧٠٨/ پ

تابلوفرش ترنج
آموزش رایگان، خریدکارها
مدرک، بيمه ٨٦٦٥٩٥٣

٣٨٥٥٥٩١-٧٥٩٤١٩٥
٦٣٨٥١٤٢

 با هز3نه �م 
و درآمد باال 

 آموزش تخصصی تعميرات 
قطعات کامپيوتر و لپ تاپ 

و موبایل 
LCD ، مادربورد ، هارد 
انواع پرینترها و غيره 

١٠٠% عملی و کاربردى 
براى اشتغال 

انفورماتيک بيان
٨٤٣٣٦٥٦ 

٩١٢٠٠١٣٨/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

�ارخانه تبد3ل ف^ر به ثروت 
(از کار در خانه تا تاسيس کارخانه) 

٣٧٥٩١٤٢
٩١٣٧١٧١١/ ر

٩١٢٥٠٥٨٦/ پ

ابت^ار سازان صنعت
جهت  اى  حرفه  و  فنی  مجوز  با 
با  کاربردى  هاى  دوره  آموزش 
امکان معرفی به بازار کار ثبت نام 

می نماید.
١- دوربين مدار بسته ، دزدگير  
و  تصویر  انتقال  حریق،  اعالم 
سانترال   ، تصویرى  شبکه،آیفون 

 آنتن مرکزى 
٢- تعميرات تلفن همراه

AVR-MATLAB -٣
Dialux-Eplan -۴

٨٤٣٤٢٩٧

آموزش بافت تابلو فرش
رایگان به مدت ١٠ روز 

 همراه با بيمه و وام - طالب
٠٩١٥٢٣٩٦١٥٩

٩١٣٦٦٨٤٢/ ط

v3 خط دستگاه 
توليد اس^اچ 

 در حد نو
 با پنج نوع محصول متنوع
قيمت به نظر کارشناس

٠٩١٥٨٩١٨٥٨٠ 
٩١٣٦٣٤٨٧/ م٦٥٨١٦٤٦

٩١٣٠٣٩٠٨/ ل

فرهنگسرا� شهردار�
برگزار مي^ند

با یک ماه آموزش حرفه اى ميکس 
و مونتاژAfter effect،کليپ سازى 
فتو شاپ ،فيلم بردارى و عکاسی ،

3D Max-VRay
ماهيانه حداقل ٣٠٠هزار تومان 

درآمد قطعی کسب نمایيد 
٦٠٩٣٥٧٠-٠٩١٥٤٧٦٦٦٠٦

پرورش قارچ و توليد بذر 
ثبت  شماره  انرژى  مصرف  بدون 

١٠١٩٧٩ تضمين خرید- کالس 
رایگان ٥٢١٧٥٧٢-٠٥١١

٩١٣٦٧١٨٢/ ق

به v3 نفر تخته �ار 
و �باب گير 

مرد جوان ماهر 
جهت کار در آشپزخانه با 

تضمين حقوق عالی و بيمه 
تامين اجتماعی نيازمندیم.
 ٠٩١٥٤٢٧٨٥٣٣

٩١٣٧٢٠٨٤/ م

به تعداد� �مv آشپز 
نيازمند3م  

٠٩١٥١١٦٤١٦٦
٩١٣٧١٧٠١/ ف

تعداد� �مv آشپز جهت 
�ار در رستوران نيازمند3م

(خانم و آقا)-فرهاد ٢٧
٧٦٢٦٢٤٧-٠٩٣٥٤١٦٨٦٨٧

٩١٣٧١٤٦٩/ ف

فر�ار فانتز� و شير3ن�
نيازمندیم مجتمع سحاب

 توس ۴١ نبش درودى ٣٠
٧٦٢٨٦٠٨

٩١٣٧٠٦٦٥/ ف

به v3 آشپز 
فرنگ� �ار 

و  آشپز  کمک  نفر   ٣ و 
یک  و  کار  تخته  نفر  یک 
نفر   ٢ و  گير  کباب  نفر 
شستشو  و  نظافت  جهت 

نيازمندیم 
 ۴٠ هنرستان  نبش  آدرس: 

پالک ٢٩٢ طبقه زیرزمين 
٠٩١٥٤٢٤١٥٠٠
٠٩٣٩٩٢٩٠٧٧٧

٩١٣٧١٩٠٤/ م

جهت قناد� 
به بردست ماهر نيازمندیم 

٨٩٣٥٣٠٠
٩١٣٦٦٤٩١/ پ

جهت قناد� به افراد ذ3ل 
نيازمند3م  ١- ترکار ماهر

 ٢- خشک کار ماهر 
٩١٣٦٩٨٠٣/ ف٠٩٣٥١٩٩٢٠٨٧

به v3 �باب پز 
حرفه ا� نيازمند3م 

٧٦١٧١٧٥
٩١٣٧١٣٣٠/ ف

به v3 تخته �ار ماهر نيازمند3م
کترینگ رهام 

بين وکيل آباد ٣١ و ٢٩
٠٩٣٧٢٨٨٣٠٢٤

٩١٣٧٠٦١٦/ ف

گروه صنعت� 
مشهد دوام
به تعدادى فرزکار 

آشنا به امور قالبهاى 
فلزى با حداقل
  ۵ سال سابقه 

کارى جهت همکارى 
نيازمندیم

 کيلومتر ١۴ بزرگراه 
آسيایی ، روبه روى 

شهرک صنعتی توس ، 
کوچه مشهد دوام
٥٤٢٠٢٤٩

٩١٣٧٠٥٣٦/ ل

به تراش^ار ماهر 
جهت کار در شهرک صنعتی توس 

٥٤١١٣٢١نيازمندیم
٩١٣٧١٦٤٣/ ر

به تعداد� تراش^ار 
ماهر جهت کار در کارگاه 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٠٩٠٨١

٩١٣٧١٥٨١/ ف

به تعداد� جوش^ار 
مجرب به مدت ٢ ماه 

نيازمندیم 
 

٩١٣٧١٦٨٦/ ف٨٤٢٤٠٦٩

جوش^ار جهت سوله ساز�
کالت  صنعتی  شهرک  نيازمندیم. 
بلوار کوشش شمالی نبش خيابان ١۵

٠٩٣٦٠٨٦٨١٩٦ توس پرلين
٩١٣٥٩٤٨٨/ م

به چند نفر جوش^ار
نيمه ماهر نيازمندیم
 شهرک صنعتی طرق

٠٩١٥٣١١٣٢٣٦
٩١٣٦٦٧٥٠/ خ

تعداد� تراش^ار ماهر نيازمند3م
سابقه باالى ۵ سال شهرک 

صنعتی فن آوریهاى برتر
٠٩١٥٩٩٦٠٠٩١

٩١٣٧٠٦٧٠/ ف

به تعداد� جوش^ار اس^لت
(باال رو و استادکار)نيازمندیم

٠٩١٥٩٠٩١٧٣١
٩١٣٧١٧٠٢/ ف

به v3 جوش^ار ماهر 
جهت �ار در آهن فروش�

نيازمندیم
٦٩٠٣٣٥٨

٩١٣٧١٢٤٦/ ف

جوش^ار ماهر 
 CO2 نيازمندیم.

٠٩١٥٣١١٥٣٩١
٩١٣٧٠٦٣١/ ف

به تعداد� �ارگر 
جوش^ار نيازمند3م  

٠٩١٥٦١٤٨٢٩٥
٩١٣٦٦١٨٨/ ف

به دو جوش^ار CO2 �ار
نيازمندیم.  فلزى  مبل  جهت 
و  بيمه  با  تومان   ۶٠٠ ماهيانه 

٠٩٣٩٨٠٧٠٢٨١سرویس
٩١٣٧٠٥٢٠/ م

به دو نفر تراش^ار ماهر 
 CO2 و دو نفر جوشکار

نيازمندیم 
٥٤١١٤١٥

٩١٣٦٦٠٤٦/ ف

به تعداد� سنگين تراش
فرز جهت کار در کارگاه 

نيازمندیم 
٠٩٣٩٩٨٥٥٧٤٤

٩١٣٧١٥٥٨/ ف

١٥١٣
طـراح و گرافيست

١٥١٤
تحصيلدار و پيv موتور�

١٥١٥
خوداشتغـــال�

١٥١٦
آشپز و شير3ن� پز

١٥١٧
تراش^ار و جوش^ار


