
٤٧
پنجشنبه ٢٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٩

مانتودوز خانم ماهر و نيمه ماهر
بر  بيرون  و  عالی  اجرت  باال  تيراژ 

بين رسالت ١١ و ١٣ پالک ١۶۴
٢٧١٦٠٧١-٠٩١٥٩١٢٨٢٧٢

٩١٣٧٤٦٧٠/ ف

به تعداد( مانتودوز 
مجلس1 نيازمند$م 

با اجرت باال 
٩١٣٦٢٧٣٨/ ف٠٩١٥٣٠٥٦٨٩٦ 

تعداد( Iارگاه بيرون بر 
و چرخKار مانتودوز

نيازمندیم (تيراژ باال)
٠٩٣٨٠٥٢٢٤٩١

٩١٣٧٠٤٨٢/ ف

تعداد( چرخ Iار ماهر 
مانتودوز و پالتو و بردست با 

اجرت عالی باپورسانت نيازمندیم 
اجرت ۵,۵٠٠ تومان 

٧٠٠٠ تومان 
١٢٠٠٠ تومان 

خيابان وحيد 

 ٠٩١٩٣٣٠٨٤١٦
٩١٣٧٤٤٠٧/ ف

به تعداد( چرخKار ماهر 
مجلس1 دوز نيازمند$م محدوده 

طالب
 

٠٩٣٧٠٧٩٧٨٠٠-٢٥١٣٥٤٦
٩١٣٧١٤١٦/ ف

به چند Iارگاه پيراهن 
اسپورت دوز مردانه

نيازمندیم اجرت ٣٠٠٠ تومان
٠٩١٥٩٠٢٦٥٥٤

٩١٣٧٠٦٥٢/ ف

به تعداد( چرخKار 
ماهر 

کت اسپرت دوز مردانه
 و بردست چرخکار

 راسته دوز نيازمندیم
 اجرت عالی - تسویه نقدى 

محدوده طالب 
٠٩١٥٣٠٦٧٤٦٧

٩١٣٦٨٦٥٦/ ط

توليد( پوشاk سون
به تعدادى خياط (چرخکار، 
زیگزاک دوز) جهت کار در 
کارگاه خياطی نيازمندیم 

انتهاى بلوار طبرسی اول، 
جنب عينک فجر 

٠٩١٥٣١٩٦٢٣٧ حسينی 
٩١٣٦٩٤٨٨/ ف

به چند نفر مياندوزIار
راسته دوز و بردست نيازمندیم.

٠٩٣٩٠٢١٢٧٧٩
٩١٣٧٤٧٢٣/ ف

به چند شلواردوز ماهر 
(شخص1 دوز) آقا

نيازمندیم 
٦٦٢١١٤٣-٠٩١٥٥٢١٧٨٥٢

٩١٣٧٤٥٠١/ ف

دعوت به همKار(- توليد( خاتم
به تعدادى چرخکار و بردست چرخکار 

و اتوکار با حقوق باال نيازمندیم.
٢٧٠٨٤٤٤

٩١٣٧٥١٩٧/ ف

 به تعداد( چرخKار مانتودوز
$ا Iارگاه بيرون برنيازمند$م

 تسویه نقدى محدوده طالب 
 ٠٩١٥٨١٩٦٣٨٤

٩١٣٧٥٥٥٠/ ط

به $g شKافته Iار
خياط آقا نيازمندیم 

نبش سناباد ۴١ فروشگاه 
دعاگو 

٩١٣٧٤٥١٠/ ف

به تعداد( چرخKار 
سردوزکار (ماهر) تریکو وبردست 

نيازمندیم محدوده طالب 
٠٩١٥٩٧٤٢٤٢٢

٩١٣٧٤٧٧٦/ ف

حقوق 
تا ١ ميليون تومان 
فقط چرخکار هاى ماهر و حرفه اى 

تماس بگيرند. 
توليدى پوشاک زنانه واقع در 

فرامرز عباسی 

٠٩٣٥٣٢٧٢٧٥٥
٩١٣٧٤٩٧٧/ ر

به تعداد( چرخKار 
مانتودوز خانم نيازمندیم با

 سرویس عليمردانی ٢٩ پالک ١١٧
٠٩١٥٣٢٠٧٤٩٦

٩١٣٧٥٢١٤/ ف

توليد( خوزم
مانتو  چرخکار  و  بر  بيرون  تعدادى  به 

نيازمندیم. ٠٩٣٥٦٥٢٤٠٩٤
٠٩١٥٥٠١٥٨٠٦

٩١٣٦٤٥٨٨/ ف

به چرخKار خانم و بردست 
نيازمندیم  زنانه  شلوار  دوخت  جهت 
چپ  سمت   ۵٢ چمن  مصلی  چهارراه 

٠٩٣٦١٢١٦٤٣٥درب دوم 
٩١٣٧٤٢٦١/ ف

توليد( سن تيKن
به تعدادى سردوزکار فقط خانم 

و چرخکار راسته دوز فقط آقا 
باسابقه کار تریکودوز حرفه اى 
حقوق ۶٠٠ هزار تومان و ده نفر 
بردست ساده خانم یا آقا حقوق 

٢۵٠ تومان محيط کامال جدا
مراجعه حضورى: راه آهن بين 

کامياب ٣۶ و ٣٨ جنب درب مسجد 
حجت المهدى(عج)

 

٩١٣٧٠١٨٠/ ف

به $g چرخ Iار زنانه دوز 
آقا نيازمند$م 
 ٨٤٦٩١٣٣

٩١٣٧٤٥١٣/ ف

به دو نفر خانم چرخKار 
 و بردست جهت توليدى کيف 

نيازمندیم 
 ٠٩١٥٧٣٤٥٨٨٢

٩١٣٧٥٥٠٠/ ط

شلواردوز شخص1 
اجرت عال1 

 

٢١١٨٨٣١
٩١٣٧٤٢١٧/ ف

توليد( ناژ$ن
به تعدادى زیگزاگ دوز و 

مياندوزکار تریکو خانم در محيطی 
زنانه با اجرت باال و تضمين کار 

دائم نيازمند است 
آدرس: بلوارشيرودى

 بين ٩ و ١١- پالک ١۴٩
٠٩١٥٣٠٩٢٥٩٩

٩١٣٧٤٥٧٧/ ف

به تعداد( Iارگاه 
بيرون بر مانتودوز      

نيازمندیم پخش نگين تهران 

٩١٣٧١٠٤٩/ ف٢٧٤٣١٨٠

به تعداد( چرخKار 
پيراهن دوز مردانه و بيرون بر 

نيازمندیم (تسویه نقدى)
٣٦٥٢٢٧٨-٠٩١٥٥٠١٦٠١٢

٩١٣٦٤٠٧١/ ف

به تعداد( چرخKار ماهر 
مانتودوز (آقا) بدون اتو و دکمه 

نيازمندیم محدوده طالب 
٠٩٣٥٩٩٩٤٧١٣

٩١٣٧٥٣٨٩/ ف

به تعداد( بردست 
خانم جهت کار در توليدى 

پيراهن مردانه (بخش خواهران) 
نيازمندیم 

انتهاى نخریسی 
خيابان چمن ١٢ پالک ١٧

تماس ١٠ الی ٢١

٠٩١٥٣٢١٣٦٥٣
٩١٣٧٠٩٨٦/ ف

خر$د و فروش 
انواع چرخ هاى صنعتی و خانگی 

به قيمت باال
٠٩٣٥١٩٧٨٢٣١ :sms

٩١٣٦٨٤٧٦/ ف

به $g نفر خياط خانم 
جهت کار در کارگاه

 پرده دوزى نيازمندیم 
پنجراه سناباد پرده دیزاین

٨٤٨٢٠٦٩
٨٤١٩٦٢٥

٩١٣٧٤٣٨٧/ ف

به تعداد( چرخKارماهر
پالتودوز و کت اسپرت و مانتودوز و 

بيرون بر نيازمندیم. تسویه نقدى
٠٩٣٦٦٩٢٥١٧٣

٩١٣٦٩٨٢٦/ ف

تيراژ باال به تعداد ز$اد(
چرخکار و بيرون بر مانتو نيازمندیم 

تسویه نقدى +کار دائم(جمعه بازار) 
٠٩١٥١٠٠٩١٥٠

٩١٣٣٠٤٣٠/ ف

به تعداد( چرخKار آقا
و بيرون بر مانتو نيازمندیم.

تلفن کارگاه٧٣٤٠٧٨٩
٠٩١٥٥٠٢٢١٧٧

٩١٣٧٥٣١٣/ ف

چرخKار، ز$گزاk دوز 
مياندوزIار خانم درمحيط1

زنانه نيازمندیم عليمردانی ۴١ پالک 
٣٠ -                    ٠٩٣٦٣٢١٧٢٠٧

٩١٣٥٩٥٩١/ ف

به تعداد( چرخKار 
و بردست جهت کار چادر 

مسافرتی نيازمندیم
٠٩١٥١٢٢٥٥٩٨

٩١٣٧٤١٢١/ ف

چرخKار خانم پيراهن دوز
 نيازمندیم 

اجرت خوب- کاردائم
طالب ٠٩١٥٩١٢١٨٥٧

٩١٣٦٦٦٦٢/ ط

به تعداد( چرخKار ماهر 
مانتودوز خانم نيازمند$م

نبوت  بلوار  طالب،  ثابت،  حقوق  با 
نبوت ۴٠         ٠٩٣٥٧١٨٤٨٠٢

٩١٣٧٤١٦٦/ ف

٩١٣٧٤٩٩٣/ ف

پيرا$ش نو$ن 
 به دو همکار آقا حرفه اى آرایشگر 
نيازمندیم محدوده سجاد فلسطين 

 و احمدآباد         ٨٤١٠١٠٣

تخت اپيالسيون (با 
مشتر()اجاره داده م1 شود

 

٦٦٣١٢٩٥
٩١٣٦٤١١٥/ ف

ز$با$1 ونوس
به یک همکار نيمه ماهر نيازمندیم

٦٠٦٨٧٨١
٩١٣٧٢٦٧٣/ ف

در اسرع وقت 
به یک شينيون کار ماهر نيازمندیم 

٠٩٣٧٢٢٥٣٣٦٤
٩١٣٧٢٢٦٣/ ف

به دو اپيالسيون Iار ماهر 
در سالن تخصصی اپيالسيون 

نيازمندیم کوثر شمالی ١٠
٩١٣٧٣٠٥٥/ ف٨٨٤٣٠٤٨

به $I gارآموز آرا$شگر( خانم
نيازمندیم امامت ۴٢ تقاطع دوم 

زیبایی انوشه 
٠٩٣٦٩٤١٨٣٤٠

٩١٣٧٤٧٠٨/ ف

به $g همKار ماهر
جهت آرایشگاه مردانه نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٠٤٤٧٠-٧٣٢٤٣٠٤

٩١٣٦٨٢٥٣/ ف

به شاگرد خانم
جهت سالن زیبایی نيازمندیم 

ساعت کار ٩ الی ١٨ کوثر شمالی ٢۴
٨٨٢٢٧٢١

٩١٣٧٥٧١٩/ پ

اجاره صندل1
بلوار سجاد

٠٩١٥١٥٧٦٢١٧
٩١٣٦٩٦٠٢/ خ

٩١٣٧٥٧٦٤/ پ

 پذ$رش Iارآموز آتليه
 بعد از فلسطين ٣٣ آتليه فردا

رسولی پور ٠٩١٥٣١٠١٣٦٥

1Kآ$ا دارا( تيم گرافي
 مستقل و حرفه ا( هستيد؟

آیا مشتریان خود را 
شناخته  و به کسب درآمد 

رسيده اید؟
آیا نيازمند دفترکار دریکی 
از نقاط عالی شهر هستيد؟

با ما تماس بگيرید 

٠٩٣٥٨٠٥٧٩٥٠
٢-٦٠٢٥٣٢١

٩١٣٧٢١٤٦/ ف

فتوشاپ Iار حرفه ا( 
خانم دو شيفت نيازمند$م 

آتليه مهرو 
 

٠٩١٥٣٠٨٦٠٦٣
٩١٣٧٤٨٦٥/ ر

$g موسسه فرهنگ1  
 به یک طراح فتوشاپ کار با سه سال 
نيازمنداست  مفيد  کارى  سابقه 

٩١٣٧٣١٣١/ ب٧٢٧٦٦٢٥ 

به همKار خانم فتوشاپ Iار
در عکاسی نيازمندیم. خيابان 
امام رضا(ع)١۶نبش عنصرى ١

فتو عمارت٠٩٣٥١١٦٢٤٦٤
٩١٣٧٠٤٤٨/ ف

به $g فتوشاپ Iار 
نيازمند$م   

٨٤٣٥٤٧٠
٩١٣٧١٠٦٨/ ف

به $g نفر آشنابه اتوIد
و کورل دراو جهت اپراتورى دستگاه 

CNC نيازمندیم محدوده خين عرب
٠٩١٥١٠٣٤٣٣٧

٩١٣٧٤٤٤٢/ ف

به $g خانم فتوشاپ Iار نيازمند$م
امام رضا (ع) ١٢ سمت راست 

مغازه ششم با حقوق ثابت+ 
پورسانت ٠٩٣٩٩٧٢٠١٠٣

٩١٣٧١٤٠٢/ ف

فتوشاپ Iار خانم 
جهت عکاسی نيازمندیم. طبرسی 

١٨،کوچه اصيلی ١، جنب هتل 
٠٩٣٦٤٤٨٣٣٤٠ موالنا 

٩١٣٧٤٦٣٩/ ف

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

روزانه باالى ٣٠ هزار تومان 
٦٠٧٣٦٢١ -٠٩٣٠٥٦٦٣٣٢٧

٩١٣٧٤٩٨٧/ ف

٩١٣٧٤٤٤١/ ف

پيg شهر گشت
به  عالی  درآمد  با  عالی  موقعيت  در 

١٠٠ نفر موتورسوار نيازمنداست
٢٢٤٢٠٢٠

پيg موتور( 
ساعتی ٢٧٠٠ نيازمندیم

 پيتزا کنج قاسم آباد 
٩١٣٧٢٠٩٤/ م٠٩١٥٣٢٢٩٠٢٠

شرق گشت 
با  سوار  موتور  نفر   ۵٠ تعداد  به 
تضمين درآمد و پورسانت ١۵ درصد 

٢٢٨٥٠٢٧نيازمندیم 
٩١٣٧٣٣٨٥/ ف

 رستوران گلچين
 به تعدادى پيک موتورى جهت 

کار در آشپزخانه نيازمندیم.
٩١٣٧١٩٧٨/ ب٠٩١٥٣١٧٩٤٠٢ 

پيg داوود( 
فلکه راهنمایی صادقی ٨ به 

موتورسوار بادرآمد ۴٠ تومان به باال 
نيازمندیم ٠٩١٥٩١٤٦٧٣٢

٩١٣٧٤٨٧٩/ ف

پيg ترنم
به تعدادى پيک موتورى با درآمد 

٣٠ تا ۴٠ هزار تومان نيازمندیم
٠٩١٥٦٠٠١٨٤٠-٨٥١٦٥٠٦

٩١٣٦٧٣٨٨/ ف

به تعداد( موتورسوار 
با ضامن معتبر نيازمندیم.

٠٩١٥٤٤٥٥٨٠٠ پيک ساریکا
٩١٣٧٥٥٥٧/ ف

پيg امين 
 موتورسوار جهت پيک درآمد 

عالی گنبدسبز خراسانی ٢۶
٩١٣٦٧٨٥٣/ م٨٥٢٩٩٩٣ 

به پيg موتور( 
جهت حمل  غذا نيازمندیم. حقوق عالی

٠٩١٥٣١١٠٥٧٢
٩١٣٧٥٤٩٦/ ف

شرIت گلشن
به چهار نفر پيک موتورى باحقوق 

عالی نيازمندیم

٩١٣٧٥٢٩٤/ م٠٩١٥٣٢٢٤١٧٥

به تعداد( پيg موتور( 
جهت کار در کترینگ قاشق چوبی 

نيازمندیم ساعتی ٣۵٠٠+ غذا 
٠٩١٥١١٠٤١٤٣

٩١٣٧٥٢٧١/ ف

پيتزا جز$ره
به تعدادى پيک موتورى 

نيازمندیم ٠٩١٥١٢٤١١٨٩
٩١٣٧٢٧٥٣/ ف

به تعداد( پيg فعال نيازمند$م 
درآمد باالى ۴٠ هزار تومان 

٢٧٤٢٦٣٦
٠٩١٥٥٠٢٠٥٧٤

٩١٣٧٣٥١٥/ ط

به تعداد( 
پيg موتور( 
نيازمندیم. موسسه خيریه نبویه 

مشهد (ص) (ثبت ٩٠۶) 
٢٢٢١٩٠٢-٢٢١٦٦٠٩

ساعت تماس ١٨-١۴ 
به مدت یک هفته اعتبار دارد

٩١٣٧٢١٤٥/ ف

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

٠٩١٠٥٥٠٧٤٨٥
٩١٣٧١٢٢٠/ د

به تعداد( پيg موتور(
نيازمندیم . غذاى آماده مطبخ

ساعتی٣/۵٠٠تومان
٦٠٧٤٧٠٠

٩١٣٧١٥٤١/ ل

پيg آر$انا 
در موقعيت عالی و درآمد عالی به تعداد 
است  نيازمند  موتورسوار  نفر   ١٠٠

٨٤٤٧٠٧٠
٩١٢٩٣٨٨٧/ ف

به پيg موتور( 
در رستوران نيازمندیم

 ٣ ساعت ظهر ١٢هزار تومان 
٠٩١٥٥١٥١٧٦٧

٩١٣٧٤٤١٣/ ف

تعداد( پيg موتور(  
 با درآمد ٢٠ الی ۴٠ هزار تومان 

و بيمه نيازمندیم .
 ٨٥٥٢٦٥٦-٠٩١٥٩٠٧٧١٠٣

٩١٣٧١٨٢٩/ خ

به تعداد( 
پيg موتور( 
جهت سرویس دهی 

غذا نيازمندیم 
آدرس: نبش 

هنرستان ۴٠ پالک 
٢٩٢ طبقه زیرزمين 
٠٩١٥٤٢٤١٥٠٠
٠٩٣٩٩٢٩٠٧٧٧

٩١٣٧١٨٩٩/ م

تعداد( موتورسوار 
با موتور جهت امور ساختمانی 

نيازمندیم 
٠٩١٥١١١١٥٨٠

٩١٣٧٠٥٥٥/ ف

پيg موتور( وحيد 
به تعدادى موتور سواربا کارکرد عالی 

نيمه وقت و تمام وقت نيازمندیم 
(مصلی)  ٠٩١٥٥٢٢٣٩١١

٩١٣٧١٧٢٣/ ف

٩١٣٧٥٣٩٢/ ف

استخدام
 پيg موتور(

با درآمد ماهيانه ۵٠٠هزارتومان
٠٩٣٨٦٦٢٧٧٢٠

به تعداد( موتورسوار
با درآمد روزانه ۵٠,٠٠٠ 

تومان نيامندیم
٩١٣٧٠٢٥٦/ م٠٩١٥١١٨٧٥٩٢

آشپز و پيg موتور(
 نيازمند$م 

 (قاسم آباد، اندیشه)
٩١٣٧٠٩٩٠/ م٦٦٣٦٨٠٢ 

به دو نفر موتورسوار 
جهت کار در پيک احتياج داریم

 با بيمه تامين اجتماعی
٩١٣٧٥٦٣٩/ م٠٩٣٨٧٩٩٤١١٦

 با هز$نه Iم 
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

Iار در منزل و$ژه 
بانوان (٥جلسه آموزش را$گان) 
بلوار فردوسی، بين ثمانه و چهارراه 

٩١٣٥٨٨٢٧/ م مهدى پالک ٢٠٣

آموزش  و اشتغال ١٠٠% 
LEDتابلو روان

ساخت و مونتاژ
٧٦٧٥٠٠٢-٠٩١٥٥١٢٥١٢٥

٩١٢٤٧٥٦٢/ م

خوداشتغال1 دانشجو$ان خانم
      Matlab،PLC I وII نرم افزارهاى  

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

Iارخانه تبد$ل فKر به ثروت 
(از کار در خانه تا تاسيس کارخانه) 

٣٤٢٣٢٢٠
٩١٣٧١٧١١/ ر

پرورش قارچ و توليد بذر 
ثبت  شماره  انرژى  مصرف  بدون 

١٠١٩٧٩ تضمين خرید- کالس 
رایگان ٥٢١٧٥٧٢-٠٥١١

٩١٣٦٧١٨٢/ ق

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

٠٩٣٨٦٥٥٦١٥١
٩١٣٦٣١٦٤/ ف

 kت پرورش قارچ شلتوIشر
پرورش  خدمات  مجریه  طالیی 

قارچ ٠٩١٥٦٦٢٠٤٦٦
٠٩١٥٤٢٩٧٥٤٨

٩١٢٩٣٦٦٢/ ف

با هز$نه Iم 
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

Iار در منزل 
اندیشه  سنتی،  هنرهاى  مجتمع 
دانشگاه  شهدا،  ميدان  سازان، 

٩٠٩٣٠٧٩٢٤٣٠١، پالک ۴ 
٩١٣٦٨٥٠٢/ ف

٩١٢٥٠٥٨٦/ پ

ابتKار 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

٩١٣٠٣٩٠٨/ ل

فرهنگسرا( شهردار(
برگزار ميKند

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

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 

فروش $g دستگاه فيلتر هوا 
٤٫٥٠٠ م تومان

درآمد ماهيانه حداقل ١,۵٠٠ م 
تومان ٠٩٣٨٧٤٣٤٤٨٦

٩١٣٧٥٥٦٠/ ط

شغل دوم شما Iار در منزل  
ا$نترنت1 - تلفن1   
٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠ 

٩١٣٥٢٦١٠/ م١٨-٧٣٨٣٠١٧

شهرستان1 ها( محترم 
جهت توليد آسان مایع ظرفشویی 
تماس  ما  با   ... و  ،سفيدکننده 

٠٩١٥١١٥٤٩٣٤بگيرید 
٩١٣٣٠٩٩٤/ ف

٩١٢٦٦٤٢٥/ م

تعميرIار تلفن همراه
خوداشتغال1 خواهران
 آموزش آسان  با١۶٠هزارتومان

٦٦٢٣٧٠٠

آموزش بافت تابلو فرش
رایگان به مدت ١٠ روز 

 همراه با بيمه و وام - طالب
٠٩١٥٢٣٩٦١٥٩

٩١٣٦٦٨٤٢/ ط

اشتغال دائم
درآمد هفتگی ١۵٠ الی ۴٠٠ 

آموزش توليد جعبه، پيک رایگان
٨٩٢٩٤٦٦

٩١٣٥٦٢١٠/ ف

٩١٣٥٥٧٠٨/ پ

تابلوفرش ترنج
آموزش رایگان، خریدکارها
مدرک، بيمه ٨٦٦٥٩٥٣

٣٨٥٥٥٩١-٧٥٩٤١٩٥
٦٣٨٥١٤٢

١٥١٢
آرا$شــــگر

١٥١٣
طـراح و گرافيست

١٥١٤
تحصيلدار و پيg موتور(

١٥١٥
خوداشتغـــال1


