
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٤٤

�< شر3ت معتبر 
بازرگان�

جهت توسعه بخش فن آورى 
اطالعات خود از یک نفر 

مدیر IT مسلط به برنامه 
نویسی، زبان انگليسی، 
طراحی سایت و آشنا به 

دیجيتال مارکتينگ دعوت 
به همکارى می نماید.

آدرس: بلوار معلم ،بين 
معلم ٣١ و ٣٣ پالک ۴١٩

 

٩٥٢٩٩١٢٠/ ق

به تعداد� نيرو� جلب مشار3ت
 مردم� نيازمند�م ٩٠٠ حقوق +

بيمه بلوار الدن دور ميدان الله خيریه 
١٩ الی   ١٧ مراجعه  مهدى   حضرت 

٩٥٢٩٧٦٥١/ ف

به �< پي< متعهد 
نيازمند�م 

محدوده قاسم آباد 
٠٩٠٣٣٩٩٥٧٣١

٩٥٢٩٩٢٢٩/ ف

به تعداد� پي< موتور� با تجربه 
جهت رستوران در محدوده 

بولوار فرودگاه فورا نيازمندیم 
٠٩٣٠٧٣٠٨٦٥٧

٩٥٢٩٩٤٦٢/ ط

 �پي< موتور
در منطقه احمدآباد- ۶خط تلفن
 با کليه لوازم واگذار می شود

٩٥٢٩٩٥٩٥/ ر٠٩٣٣٧٣٨٧٨٦٩

تعداد ٥٠ پي< موتور� جوان
مدارک کامل بدون ضامن 

نيازمندیم احمدآباد ۴ 
 مقابل عارف ١٣

٩٥٢٩٩٧٤٤/ ر

٩٥٢٩٦٩٦٥/ ف

پي< دانشگاه
به تعدادى موتورسوار با درآمد ۴٠ 
تا بيش از ١۵٠ تومان نيازمندیم 

٠٩١٥١١٦٤٢٦٧

٩٥٢٦٨١٤٩/ ف

پي< شهر گشت 
در موقعيت عالی با درآمد عالی 

به تعداد زیادى موتور سوار 
 نيازمندیم داخل امام خمينی ٢۵

پي< احمدآباد
تومان  هزار   ١۵٠ تا   ۵٠ درآمد 
نيازمند  موتورسوار  تعدادى  به 

٠٩٣٣٥١٧١٠٦٠است
٩٥٢٩٦٨٢٧/ ف

 �به تعداد� پي< موتور
ساعت ١٣ الی ١۶ جهت آشپزخانه 

در محدوده هدایت نيازمندیم 
٠٩١٥٣٥٩٥٠٤٦

٩٥٢٩٩٧٠٨/ ف

به چند نفر جوشLار 
آرگون و تراشLار 
جهت فعاليت در واحد 

توليدى صنعتی نيازمندیم. 
تماس: ٨ الی ١۴

٠٩١٥١١٨٧٢٦٦
٩٥٢٩٩٨٩٢/ ف

به تعداد� مLاني< ماهر 
در زمينه اتومبيل هاى جدید 

نيازمندیم نبش توس ١٩
٣٧٦٠١٨٨٨-٠٩١٥٥١٨٧٠١٠

٩٥٢٩٦٨٨١/ ف

به تعداد� مLاني< 
خودروها� سوار�  و چين�

با وسيله نقليه نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٧٤٤٩٦

٩٥٢٩٩٩٢٠/ ر

به �< استاد3ار 
رادیات ساز در محدوده ميدان 

امام حسين نيازمندیم
٠٩١٥٤٤٤٥٠٥٤

٩٥٢٩٩٨٢١/ ف

به �< جلوبند� 3ار 
جوان نيازمند�م   

٠٩١٥٦٥٦٥٧٤١
٩٥٣٠٠٠٦٦/ ف

آماده به 3ار- 3ارپرداز
با ١۵ سال سابقه در تهران و مشهد و 
شهرستانها متأهل با ماشين مدل باال 

٠٩٣٧٠٤٥٠٢٥٥
٩٥٣٠٠٠٨٤/ ف

 شر3ت� دانش بنيان 
براى   در زمينه طعم هاى غذا 
سرمایه  با  کار  جویاى  جوانان 
شغلی تومانی  ميليون  یک  اى 
 با درآمد ۶٠٠ تا ١,٢٠٠ هزار تومان

 فراهم می نماید 

 ٠٩٠٣٧٦٢١٣٩٦
٩٥٢٩٥١٣٣/ م

3ليه امور تا�پ 
خود را به ما بسپار�د 

 تحویل در اسرع وقت 
٠٩٢٢٦٢٥٦٥٧٧-٣٣٨١٦٧٤٧

٩٥٢٩٩٩٠٥/ ر

و�ژه عالقمندان 
کار در عطارى ها 

یا تاسيس آن آشنایی کامل با 
گياهان دارویی و خواص آن با 

ارائه گواهينامه سازمان
 فنی و حرفه اى 

 ٣٧٢٦٥٩٠٩
٠٩١٥٥١٥٨٦١٤

٩٥٢٩١٣٠٢/ ف

به �< نفر آقا 
با تحصيالت و آشنا به کامپيوتر 

نيازمندیم 
٩٥٢٩٩٧٥٩/ ف٠٩٣٨٤٩١٤٢٣٨

به حسابدار با تجربه 
با روابط عمومی باال در شرکت 
پخش مواد غذایی در محدوده 

مطهرى شمالی نيازمندیم
 ساعت کار از ٩:٣٠ الی ١٧:٣٠ 

با حقوق ٨٠٠ هزار تومان
 ماهانه بدون بيمه 

٠٩٣٣٢٨٢٣٥١٤
٩٥٢٩٨٦٩٣/ ف

به �< حسابدار باتجربه 
باسابقه 3ار نيازمند�م  

٠٩١٥٩٥٧٨٦٨٢
٩٥٢٩٥٥٤٤/ ق

به تعداد ز�اد� 3م< حسابدار
و حسابدار با شرایط حقوق عالی بعداز 
دوره عملی ١٠ روزه سریعا نيازمندیم 
٣٨٤١٤٧٣٥-٣٨٤٤٤٣٩٧

٩٥٢٠٢١٧٨/ ف

٩٥٢٦٥٠١٢/ م

استخدام 
د�پلم به باال

شماره ثبت:٢٠١٩
شرکت خدمات مالی و حسابدارى 

نيمه  صورت  نفربه   ٣۵ تعداد  به 
وقت ، تمام وقت و پاره وقت  از سطح 
دیپلم تا ليسانس در کليه رشته ها به 
عنوان حسابدار و کمک حسابدار جهت 
پروژه هاى خود در شهر مشهد همراه 
شرایط  و  حسابدارى  عملی  کارگاه  با 

قانون کار سریعا نيازمند است 

٣٨٤٥١٢٠٩-٣٨٤٠٢٠٦٧

٩٥١٩٦٢٣٦/ ف

توازن اعتماد
B٢٠ % تخفي

شماره ثبت ۴٨١٨
- قابل توجه تمامی عالقمندان

 به کار حسابدارى:
آموزش حسابدارى

 طی۴ دوره تحليل حسابدارى، 
حسابدارى پيشرفته،

حسابدارى مالياتی 
و نرم افزار ها ویژه کسانی
 که خيلی سریع ميخواهند 

استخدام شوند. 
- در ضمن دانش آموختگان این 
موسسه پس از اتمام دوره هاى 
آموزشی به وسيله این موسسه 
یا در همين موسسه استخدام 

ميشوند .
- قابل توجه کارفرمایان و   

صاحبان تمامی مشاغل:
انجام کليه خدمات مالی و مالياتی 
(تهيه و تنظيم اظهارنامه عملکرد 

و ...)، شرکت در جلسات و 
کميسيون هاى دارایی، طرح 

دفاعيه و الیحه جهت به حداقل 
رساندن ماليات در کمترین زمان 

و با حداقل هزینه
چهارراه معلم، سيدرضی ٢۴ 
پالک ٢۵۶ طبقه سوم واحد ٧

٣٦٠١٨٨٦٤-٣٦٠٦٦٩٣٦
٠٩١٥٠٥٨٦٥٩٦

صبا اند�شه
 حسابدار� مدرن
شماره ثبت: ١٧٧٢ 

با مجوز رسمی از وزارت علوم 
عضو انجمن حسابدارى ایران

 پاره وقت، تمام وقت، نيمه وقت 
حسابدار باحقوق و مزایاى عالی 
جهت امور حسابدارى شرکتها 
و کارخانجات معتبر در مشهد 
و تهران براى کليه رشته ها و 
مقاطع تحصيلی همراه با دوره 

مدرن آموزشی و منحصر به فرد 
و اساتيد کشورى و پشتيبانی 
مادام العمر رایگان و تضمين 
نامه کتبی ، انعقاد قرارداد با 

حقوق و مزایاى عالی در هنگام 
ثبت نام 

ارائه آموزش هاى تصویرى 
مالياتی مالی و ٢٨ نرم افزار بروز 

بازار کار بصورت رایگان 
مدرنترین اطالعات بروز حسابدارى 
بخواهيد ما  اى  حرفه  تيم  از  را 

 خدمات و برند ما را با تمامی 
موسسات دیگر مقایسه نمایيد. 
راه ورود به بازار کار از ما ميگذرد
آموزش حرفه اى تخصص ماست 

مجهز به سيستمهاى مدرن روز دنيا 
ارائه مدرک معتبر قابل ترجمه

و ۵ سال سابقه کارى
اساتيد برتر -خدمات رایگان

 به تعداد ١٧ نفر کمک حسابدار 
و حسابدار سریعا نيازمندیم. 

احمدآباد رضاى ۵ پالک ٢,٣۵  
٣٨٤٤٤٣٩٧

٣٨٤١٤٧٣٥- ٠٩١٥٣٠٩٠٣٢١
٩٥١٠٠٦١٠/ ف

حسابدار خانم 
مسلط به قوانين مالياتی 

نيازمندیم ارسال مشخصات 
شامل نام، نام خانوادگی، سن ، 

سابقه، محل سکونت، تلفن تماس 
و مختصر رزومه به

 hptooos@gmail.com 
  ٣٧٢٧٧٣٤١

           تماس ١١ الی ١۶
٩٥٢٩٨٠٦٣/ ر

تعداد� حسابدار و منش� 
خانم با حقوق عال�

نيازمندیم شهرک شهيد رجایی نبش 
پورسينا ١٧ ٠٩١٥٥١٥٣٢٧١

٩٥٢٩٩٦٣٥/ ف

به �< حسابدار 
باتجربه با روابط عمومی باال به 
صورت تمام وقت نيازمندیم

٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤-٣٢٧٣١٨٨٣
٩٥٢٩٢٠٩١/ ف

�< شر3ت معتبر 
جهت تکميل کادر ادارى خود به 
یک حسابدار خانم نيازمند است 
٣٥٤١١١٤٠-٣٥٤١١١٥٠

٩٥٢٩٩٤٤٤/ ف

به �< نيرو� آقا
 با مدرک ليسانس حسابدارى 
جهت کار در تجهيزات پزشکی 

نيازمندیم.
شماره تماس

٣٨٤٦٦٠٤٠
ساعت تماس
١٠-١٢صبح

٩٥٢٩٦٧٩١/ ق

آر�اگستر- استخدام خانم
جهت نگهدارى از سالمند و 

خردسال در منزل
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٤٦/ ل

 �به �< نيرو
خدمات� خانم
جهت کار در یک شرکت 
معتبر با مدرک تحصيلی 

دیپلم نيازمند است.

٣٦٠٨٢٩٤٨
٩٥٢٩٩٦١٣/ ق

به �< نفر خانم
 جهت انجام امور نظافت ،خدمات و 
پذیرایی در یک شرکت نيازمندیم

٣٧٦٨٨١٦٧
٩٥٣٠٠٠٦٠/ ر

به �< نيرو� خانم جوان
جهت کار در نظافت و آبدارچی 

نيازمندیم.( بلوار فلسطين )
٩٥٣٠٠٢٢٨/ پ٠٩٣٠٣٢٢٥١٦١

به �< نفر جهت نظافت و 
آبدارخانه 

محدوده هاشميه نيازمندیم
٣٨٨٤٨٦٢٠-٠٩١٥٢٠٨٧٨٢٦

٩٥٢٩٩٣٨٤/ ق

سرا� مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٢٩/ ل

٩٥١٨٢١١٥/ ب

مهر گستران
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک 
 و امور منزل با حقوق باال

بين احمدآباد ۵ و ٧ 
مجتمع نور واحد ١٣ 
٤-٣٨٤٦٤٨٩٣

٠٩١٥٧٦٥٣٧٢١

 به �< نفر آبدارچ� نظافتچ� خانم 
هواپيمایی  آژانس  در  کار  جهت   
نيازمندیم. نبش پاسداران ۴ پالک ۴۴

٩٥٢٩٨٩٨٤/ م ٠٩١٥٦١٣١٣٠٨

٩٥٣٠٠٢٦٩/ ب

 شغل مناسب 
با 3متر�ن هز�نه 

١-دوره سيستم هاى ایمنی حفاظتی 
بسته-  مدار  دوربين  ( دزدگير- 
اعالم حریق- آیفون تصویرى و آنتن 

مرکزى) 
٢- دوره تعميرات تخصصی موبایل 
کاربردى کامال  بصورت  تبلت  و 

 ( الزمه اخذ جواز کسب)
٣- دوره PLC ( کنترلر برق صنعتی )

 و تابلوهاى روان 
۴- دوره مونتاژ کامپيوتر و تعميرات 
 ICDL هاى  دوره  افزار-  سخت 

اتوکد، فتوشاپ و ...
۵- دوره هاى کاربردى حسابدارى 

+  نرم افزار 
۶-مهارت هاى دیپلم ویژه بازماندگان 

از تحصيل 
گواهينامه  با  شهریار-  آموزشگاه 

فنی حرفه اى 
خيابان مطهرى جنوبی- نبش ١٣

٣٧٢٨٥٦٦٢ 
٠٩٣٣٥٩٤٨٤٨٤

 �آموزش حرفه ا
 �سرمه دوز

کار در منزل همراه با درآمد عالی 
٩٥٢٩٢٧٠٢/ ف٠٩١٥٠٠٣٩٠٥٢

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

3ارگاه آموزش را�گان
قاليبافی و گليم بافی فروش نخ 

و نقشه با مدرک فرش ترنج
٠٩١٥٣١٧٣٩٦١-٣٨٦٧٧٥٨٦

٩٥٢٨٩٩٩٠/ پ

خوداشتغال� و�ژه 
جوانان جو�ا� 3ار

اگر به دنبال فرصت شغلی
 با درآمد باال درمنزل یاآپارتمان

 هستيدبا ما تماس بگيرید
 آموزش رایگان -تضمين خرید 

گارانتی ١٠سال 
خدمات پس از فروش

٠٩٣٧٠١٤٠٠١١-٣٨٦٩٦٤٧١

٩٥١٨١٤٩٧/ ط

آموزش و وسا�ل آموزش را�گان
تابلو فرش گليم فرش 

مدرک وتضمين کار
٣٢١٣٢١٦٨-٠٩٣٥٩٧٣٤٥٣٠

٩٥١٨٣٧٢٣/ ب

 خود اشتغال� موثر و آسان 
با درآمد ميليون� 

ميليون   ۵ حداقل  با   
تومان هزینه اوليه بيش 
در  تومان  ميليون   ٣ از 
آمد ماهيانه +  آموزش و 

ارائه ليست مشتریان 
: ارسال  بيشتر  اطالعات 

کد ٩ به 
٥٠٠٠٥٠٠٠٣ 

٩٥١٧٨٤٥٦/ ف

خوداشتغال� با هز�نه 3م 
 آموزش فوق تخصصی
 با ١٠ سال سابقه 

تعميرات حرفه اى قطعات کامپيوتر
 - لپ تاپ- موبایل - تبلت

 LCD-LED تلویزیون هاى -
- سيستم هاى امنيتی و حفاظتی 

(دوربينهاى مداربسته تحت 
شبکه دزدگير، اعالن حریق و ...)
 کالس هاى فشرده آخر هفته 

ویژه شهرستانی ها 
مجتمع انفورماتيک بيان 

 

٠٩٣٥٤٠٧٩١٤١-٣٨٤٣٣٦٥٦

درآمد ا�نترنت� 
تلفن�+آموزش

 

٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠-٣٧٣٨٣١٠٨
٩٥٢٩٩٠٨٦/ ق

٩٥٢٧١٦٢٠/ ف

پرورش قارچ 
حتی در فضاى آزاد 

٣٦٥٨٤٩٦٩

٩٥٢٦٣٣٥٩/ ف

خود اشتغال�
 با درآمد باال 

 با خرید دستگاه تمام اتومات 
اسکاچ بافی و جوراب بافی در 
واحد هاى آپارتمانی و صنعتی 

(حتی براى بانوان) درآمدى فراتر 
از تصورتان کسب نمایيد آموزش 

رایگان تضمين خرید محصوالت                              
شرکت نساجی جالپود

داراى گواهينامه بين المللی 
ایزو ٩٠٠١ و ١٠٠٠٢ و١٠٠٠۴

 www.jalapood.com
ميدان راهنمایی، دستغيب ۶ پالک ٧

 ٣٨٤٦٨٢٠٦ 
٠٩١٥٧٠٩٧٠٥٣

٩٥٢٧٥٣٦٣/ ف

  �راه انداز� توليد
مواد شو�نده 

با  ٣ ميليون سرمایه 
٠٩١٥٥٧٧٢٧٠٠

٩٥٢٧٣٧٣٦/ ب

درآمد عال�  
 ،٩٠٠ تا   ۴٠٠ هفتگی  درآمد   
استخدام+قرارداد+ بيمه (جعبه)

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

3ار دائم در منزل درآمد روزانه
١٠٠ الی ٢۵٠ پاسخگویی ٢۴ ساعته

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

�آموزش حرفه ا� دوره ها
عکاسی و نورپردازى همراه با ارائه 
مجوز جهت بازار کار با حقوق ماهيانه

١٠٩٣٥٥٥٧١٨٠٨ م تومان
٩٥٢٩٥٥٧٨/ ل

٩٥١٩٢٨١١/ ف

3ار در منزل 
درآمد هفتگی ٩۵٠ ، بيمه، پيک رایگان

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

3ليه مواد اوليه توليد 
فيلتر هوا3ش پلی- ایزو
کاغذ چين زیر قيمت همه جا

٩٥٢٩٨٦١٦/ م٠٩١٥١٠١٥٢٧٣

٩٥٢٩٢٦٥٤/ ط

اشتغال در منزل
 با خرید ١دستگاه تمام اتومات
 یک فرصت شغلی بادرآمد عالی

٣٢٧١١٠٧٠ -٠٩٣٨٤٧٤٠٧٣٨

 �برگزار� دوره ها
و�ژه بازار3ار

-تعميرات موبایل واپل
-نصاب حرفه اى دوربين مداربسته

-ساختمان هوشمند
-درب اتومات 

ابتکارسازان صنعت
٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

٩٥٢٧٣٧٣٧/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

3سب 3ار نو�ن 
شغلی پر درآمد، تسویه نقدى 

پيک رایگان 
٠٩٣٨٨٣١١٥٣٩-٣٦٥٧٩٧١٦

٩٥٢١٥٣١٤/ ق

٩٥٢٨٢٧٥٨/ ف

3اردر منزل
حقوق ثابت ماهيانه ١/٣٠٠ م + بيمه 

٠٩١٥٧٠٧٧١٥٨
٣٧٢٩٩٦٢٩

هنر ا�ران� 
نخ و نقشه دار و ابزار پرداخت و قاب 
طالب ٠٩٣٦٨٥٣٧٠٩٣ 
قاسم آباد٠٩١٥٩١٢٤٨٥٨

٩٥٢٩٦٨٤٤/ ط

جنس از ما، فروش از شما
فروش پوشاک در منزل

 با تضمين تعویض
٠٩١٥٩١١٢١٠٥

٩٥٢٩٧٢٤٩/ ق

3ار در منزل  ساخت عروسک ها
  روسی ، بافت ها و... بين دستغيب

١٠و سه راه فلسطين  پالک٢٧۴
کمند بانو               ٠٩٣٠١٢٦٢٩٧٤

٩٥٠٣٠٥٨٥/ ف

3ار پاره وقت درآمد باال
آشنابه کامپيوتر -دیپلم به باال

٠٩١٥٨٩٣١٢٠٣
٩٥٢٩٥٧٢١/ ق

٩٥٢٩٤١٨٩/ ط

آموزش 
� سرمه دوز

همراه با کار . (ویژه بانوان)
٠٩٣٥٧٤٨٣٦٨٠

 ��< 3ارگاه توليد
تيشرت 

به تعداد زیادى راسته دوز 
نيازمنداست. 

طبرسی شمالی٢٣، خوش بيان٢
پالک١٧,١  

 ٣٢١٣١٥٤١
٠٩٠١٥١١٨٢٢٧

٩٥٢٩٧٨٤٣/ ق

به تعداد� چرخLار ماهر 
خانم بيرون بر 

جهت دوخت پيراهن مردانه نيازمندیم 
٠٩٣٣١٦٩٨٢٥٢

٩٥٢٩٩٥٩٢/ ط

به �< بردست اتو3ار 
نيازمند�م   

٠٩٣٣٨٣٠١١٧٣
٩٥٢٩٧٠٣٣/ ف

به تعداد� 3ارگاه بيرون بر
  تر�Lو دوز نيازمند�م. 

٠٩٣٣٨٩٢٩١٣٩
٩٥٢٩٩٢٠٥/ ف

به تعداد� چرخLار خانم 
نيازمندیم مسلم جنوبی ١٧ 

پالک ٣٠
٠٩١٥١٠١٥٨٢٢

٩٥٢٩١٥٧٠/ ف

به �< خياط خانم جهت
فروشگاه  در  پرو  و  گيرى  اندازه 
تمام  آبادبصورت  وکيل  بلوار  عاقبتی 
وقت نيازمندیم ٠٩١٥٠٠٧٧١٧٧

٩٥٢٩٩٥٠٦/ ف

٣نفر چرخLار پيراهن 
جعبه ا� مردانه

و٢نفر بردست چرخکار 
خانم نيازمندیم.

بلوارفرودگاه،
چهارراه مقدم

٠٩١٥٣١٦٣٩٨٤
٩٥٢٩٢٩٩١/ خ

به تعداد� نيرو� ماهر 
خياط راسته کار و سردوزکار 

نيازمندیم آموزش رایگان
٠٩١٥٩١٢٦٦٣٦-٣٢١١٨١٠٨

٩٥٢٩١٠٨٣/ ف

به تعداد� چرخLار مانتودوز 
و بردست چرخLار

و یک بردست برشکار ماهر آقا 
نيازمندیم ٠٩١٥٥١٦٩٨٩٣

٩٥٢٩٨٩٦٠/ ف

تعمير3ـــار

خدمتگزار و آبدارچ�

حسابدار

خياط و چرخLار

تحصيلدار و
�پي< موتور

خوداشتغال�

تراشكار وجوشكار 

جو�ا� 3ـــار

٩٥٢٩٠٨٧٣/ق

٩٥٢٧٥٢١٠/ ف


