
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢
٤٧

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

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

�ارگاه آموزش حرفه ا'
قاليبافی و گليم بافی با تضمين کار 
از٢تا٢٠ميليون درآمد،فرش ترنج

٣٨٦٧٧٥٨٦

٩٥٣٣٤٤٢٢/ ف

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

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

٩٥٣٤٣٦٠٨/ ب

  � درآمد عال
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

�شغل ا$نترنت� و تلفن
حتی در منزل+ آموزش

٣٧٣٨٣١٠٨-٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠
٩٥٣٥٠٩٩٣/ ق

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

�ار در منزل  عروسک هاى روسی 
سرمه، روبان دوزى، بين  سه راه 

فلسطين و دستغيب ١٠ پالک ٢٧۴
کمند بانو ٠٩٣٠١٢٦٢٩٧٤

٩٥٣١٤٦٧٥/ ف

٩٥٣٤٣٦٠٧/ ب

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

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

٩٥٢٨٩٩٩٠/ پ

خوداشتغال� و$ژه 
جوانان جو$ا' �ار
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

د$گرا نگران
 �ار نباشيد

لطفا با ما تماس بگيرید 
با اندکی سرمایه درآمد 

روزانه بين ١٠٠ تا ٢۵٠ 
هزار تومان کسب کنيد

٣٨٥٥٥٤٧٤-٠٩١٥١١٧١٤٤٦
٩٥٣٥٨٣٥٦/ ف

٩٥٣٠٥٨٢٠/ ف

راه انداز' توليد'  
مواد شو$نده 

با  ٣ ميليون سرمایه 
٠٩١٥٢٧٠٠٠٩٦

٩٥٣٥٨٠٣٧/ ق

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

٠٩١٥٨٩٣١٢٠٣

٩٥٣٢٢٧٢٧/ ف

پرورش قارچ 
حتی در فضاى آزاد 

٣٦٥٨٤٩٦٩

برگزار' دوره ها' 
و$ژه بازار�ار

-تعميرات موبایل واپل
-نصاب حرفه اى دوربين مداربسته
(BMS)ساختمان هوشمند-

-درب اتومات 
ابتکارسازان صنعت

٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

در منزل خود جهت 
 چرم دوز' مشغول �ار شو$د

٠٩٣٩٩٠٠٤٣٧٧
٩٥٣٣٧٢١٠/ ق

شغل مناسب 
�درآمد عال

آموزش با مدرک فنی 
معرفی سریع به بازار کار 

تعميرکار موبایل
 حسابدارى

٣٨٩٢٨٥٤٥-٠٩١٥٣١٠٣٥٧٦
٩٥٣٤٤٧٨٤/ ل

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

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

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

٩٥٣٤٦١٩٨/ 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 

درآمد  ا$نترنت  با  منزل  در  �ار 
 ۴ روزى  تومان  هزار   ٧٠٠ حداقل 
و  تضمينی  قرارداد  با  کار  ساعت 

٠٩١٢٠٣٨٧٢٤٨آموزش رایگان 
٩٥٣٤٧٠٤٦/ ز

به تعداد' چرخNارپيراهن خانم 
مچ و یقه دوز و کابویی زن داخل 
کارگاه نيازمندیم محدوده طبرسی

٠٩٠١٧٣٧٤٥٣٥
٩٥٣٥٨٧٤١/ ق

به تعداد' چرخNار
خانم جهت دوخت پيراهن مردانه 

نيازمندیم
٩٥٣٥٥٤٩١/ ف٠٩٣٥٧٤٨٠٨٤٨

 tشر�ت توليد پوشا
استخدام سردوزکار ماهر خانم 

امام رضا ٢٨ حسينيان ١۵
٩٥٣٤٦٦٥٦/ ر٣٨٥٤٨٤٥٣

٩٥٣٥٨٢٤٨/ ط

به تعداد' سردوز �ار 
و نيروى بسته بندى کار

 جهت کار تریکو نيازمندیم 
٠٩١٥٩٧٢٣٢٩٨

به چند نفر چرخNار خانم
مانتودوز و شلوار دوز ماهر و نيمه 
ماهر نيازمندیم ميدان استقالل 

٠٩٩٠٦٣٦٦٥١٥
٩٥٣٥٨٧٦٢/ ف

�ارگاه بيرون بر 
پيراهن و شلوار مردانه 
نيازمندم تسویه نقدى 
٠٩١٥٤٨٧٦٦٢١

٩٥٣٥٨٦٧٦/ ط

به اتو�ار تNميل� مانتو و 
چرخNار و بردست خانم  
نيازمندیم. ٠٩٣٩٣٠٩٤٦٠٧

٩٥٣٥٢٣٩٠/ ق

٩٥٣٥٢٥٣٨/ ق

� ا$ران تا�س
راننده بااتومبيل تاکسی متردار 

وگوشی اندروید دار و نيازمندیم 
٣٥٠٧٩تلفن۵رقمی قاسم آباد

به تعداد٢٠ نفر راننده با 
اتومبيل مدل باال تاکسی متردار 

تمام وقت یا نيمه وقت نيازمندیم. 
٠٩١٥٨٦٩٤٨٣٨

٩٥٣٠٩٢٣٤/ ف

�تا�س
 �ندو 

واقع در بلوار فردوسی به 
تعدادى راننده با اتومبيل داراى 

تاکسيمتر نيازمند است 

٣٧٦٥١٣١٣
٩٥٣٤٨٩٠٩/ ر

به تعداد' راننده با 
خودرو مدل باال تمام وقت

و نيمه وقت نيازمندیم
٩٥٣٥٨٣٧٨/ ف٠٩٣٩٨٠٤٤٥٢٣

به تعداد' راننده تا�سيمتردار
جهت شيفت بعدازظهر نيازمندیم 

محدوده بلوار معلم 
٠٩١٥٥١٧١٢٩٩

٩٥٣٥٨٦٦٣/ ف

چاب@ بار
وانت  پيکان  و  نيسان  تعدادى  به 

با درآمد عالی سریعا نيازمندیم
٣٦٦٦٦٩١٠

٩٥٣٥٧٠٥٩/ ف

�ار�رد ١٠٠ هزار
 راننده با اتومبيل مدل باال
آزادشهر ،تاکسيمتردار فورى

٩٥٣١٢١٦٥/ ف٠٩٣٩٩٧٢٠٢٤٠

 به تعداد' راننده
تمام وقت بااتومبيل باکارکردباال 

محدوده الهيه نيازمندیم
٠٩١٥٩٠٦١٠٠٣ 

٩٥٣٥٨٩٣٠/ ق

به تعداد' راننده خانم
با اتومبيل نيازمندیم

 آژانس بانوان ترنم قاسم آباد
٠٩٣٥٥١١٨٥٨٠

٩٥٣٥٧٢٤٠/ ف

$@ راننده پا$ه دوم 
نيازمندیم  کمپرسی  خاور  به  آشنا 
مراجعه حضورى طبرسی شمالی ۴ بين 
 حيدرى نسب ٢ و ۴ مصالح ساختمانی

٩٥٣٥٨٢٠٨/ ف

راننده با اتومبيل فور'
 نيازمندیم

سرافراز ۴٠ ، با زنگ باال
٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥

٩٥٣٣٠٦٠١/ ق

به تعداد' راننده 
جهت شيفت عصر در آژانس نيازمندیم

 از ساعت ٢۴- ١۵ قاسم آباد 
 شریعتی ۴٧ روبرو آتشنشانی

٩٥٣٥٨٢٠٠/ ف

فور'- آژانس مارال 
راننده متعهد با اتومبيل 

نيازمندیم محدوده کوهسنگی 
٠٩١٥٨٢٩٣٦٩٧

٩٥٣٥٨٩٣٦/ ر

در اوقات بيNار' خود 
درآمد �سب �نيد
جذب راننده با 

درآمد باال خودروهاى 
مدل ٨۵ به باال 

همراه با جوایز ویژه 
وام خودرو، گوشی 
هوشمند، مودم و 

اینترنت، بيمه بدنه 
رایگان

 ٣٨٠٣٤ 
٣٨٤٣٦٣٥٠

٩٥٣٥٧٣١٦/ ف

به تعداد' راننده بانو 
در شيفت هاى مختلف نيازمندیم 

آژانس بهار 
٣٦٦٣٥٩٧٥-٠٩١٥٥٦٨٤٧٠٧

٩٥٣٥١٨٨٠/ ف

به تعداد' نيسان و مزدا 
با راننده جهت کار در وانت بار 

با تضمين کارکرد نيازمندیم.
٣٢٤٠٤٣١٤-٠٩٣٦٧٩٨٠٢٤٥

٩٥٣٥٨٧٥١/ پ

پورسانت ٩% 
 راننده با ماشين مدل باال 
تاکسيمتر دار نيازمندیم 

٩٥٣٥٨٣٠٩/ م ٠٩٠٣٤٢٢٣٦٦٦

آژانس امين 
تاکسيمتردار  ترجيحا  اتومبيل  به 
و شطرنجی نيازمندیم با پورسانت 
 کم هاشميه ٩١,٣ نبش فرعی اول 

٩٥٣٥٦١٩٩/ ف

به تعداد' راننده با اتومبيل 
جهت تاکسی تلفنی تمام وقت و

  نيمه وقت نيازمندیم سجاد
بهارستان ٩ ٠٩٣٦٠٣٩١٤٦٠

٩٥٣٥٨٢١٦/ ف

استخدام 
راننده پایه ٢

 با داشتن کارت هوشمند 
٠٩٣٩٧٣٩٣٤٩٦

٩٥٣٥٨٩٢٧/ ش

٩٥٣٥٨٨٥٥/ ف

آژانس پاستور 
�ار�رد ١٠٠هزار پورسانت ١٥% 

٣٨٤١٢٤٣٢

٩٥٢٦٧٣٥٨/ ف

آژانس قدس (فلسطين)

٣٧٠٣٥
(VIP طرح) باالترین کارکرد

آژانس راننده با اتومبيل 
تا�سيمتر نيازمند$م 

کارکرد روزانه ١٠٠ هزار تومان
٩٥٣٥٢٣٩٣/ ف٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

آژانس باران
به تعدادى راننده با ماشين 

نيازمندیم منطقه طالب
٩٥٣٥٦٢٤٣/ ف٠٩١٥٥٠٤١١٠٢

مر�زفروش تا�سيمتر
تک کانال آژانسی- چهار کانال

سه سال گارانتی تعویض
٠٩٣٠٩٧٢٣٥٣٦فرهاد ٢٧-

٩٥٣٣٣٩٣١/ م

به تعداد' راننده با اتومبيل 
تاکسيمتردار با کارکرد روزانه باالتر از 
١٠٠ هزار تومان نيازمندیم محدوده 

هفت تير ٠٩١٥٩١٥٢٣٦٦
٩٥٣٥٨٦٨٤/ ف

به تعداد' راننده 
در  کار  جهت  باال  مدل  ماشين  با 
آژانس نيازمندیم سروش گشت 

٠٩٣٦٨٥٧٣٣٠٠
٩٥٣٥٥٨٩٠/ ف

�مپ س
جذب راننده با شرایط عالی 
خودرو تميز با سال توليد بعد از٩٠ 

بين پيروزى۴ و۶  ،پالک ١۵٨ 
اطالعات بيشتر در کانال تلگرام : 

@map30
 مراجعه ٨صبح تا ١۴ بعدازظهر

٩٥٣٤٤٢٦٧/ پتلفن:١٨٣٣

آژانس زر$ن 
نيازمند راننده با خودرو مدل باال 

جهت کار در محدوده فلکه ضد
٠٩٣٣٩٧٨١٩٠٠

٩٥٣٥٨٢٨٠/ ف

راننده
 با اتومبيل 

جهت
 آژانس 

نيازمندیم 
محدوده 
پيروزى

 و درآمد باال

٠٩٣٧٢٨٦٧٢٠٠
٩٥٣٥٨٥٢٩/ ر

راننده با خودرو 
تاکسيمتردار نيازمندیم
 محدوده بلوار فردوسی 

٩٥٣٥٠٠٣٨/ ف٠٩١٥٦١٥٢٧٠٠

نيرو' �ار فعال با درآمد عالی
و  نيسان  داراى  باال  به   ٢٠٠ روزانه 
 ١۴ طرحچی  انتهاى  عرب  خين  پيکان 

٠٩١٥١٦٧٠١٧٤(سریعا)
٩٥٣٤٣٤٦٦/ ف

آژانس آر$ا 
نيازمندیم  اتومبيل  با  راننده 
کارکرد عالی پورسانت پایين الهيه 

٠٩١٥٦٤٩٤٠٠٦
٩٥٣٤٥٥٨٢/ ف

به چند راننده با اتومبيل
جهت کار در آژانس نيازمندیم 

با زنگ باال
٠٩٠٣٩٧٥٥٣٤٠

٩٥٣٥٥٩٠٣/ ف

٩٥٣٥٥٩٦٦/ ف

پخش نان مزرعه 
تعداد ١٠ نفر راننده جهت پخش 
دعوت به همکارى می نماید تماس 

١٠ الی١۶ ٣٦٥١٧٩٤٢

٩٥٣٥٥٢٢٨/ آ

سر$عا به تعداد' راننده
با اتومبيل و موقعيت خوب مکانی و 
محدوده  مرتفع  آژانس  کار،  تضمين 

٠٩١٥٦٥٠١٧٨٢ بلوار فردوسی

تعداد' راننده خانم
جهت آژانس بانوان

 بومی قاسم آباد و الهيه نيازمندیم 
٠٩١٥٨٦٩٠٩٨٩-٣٥٢٤٤١٦٨

٩٥٣١٩٢٤٨/ ف

راننده با اتومبيل 
با کارکرد روزانه ١٢٠ هزار

 بهشتی ۴٠ پالک ٧٠ آژانس همسایه
٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

٩٥٣٥٥٧٥٨/ م

به تعداد' راننده با ماشين
مدل باال و تاکسيمتردار واقع در 

جالل نيازمندیم 
٩٥٣٥٨١٣٠/ ر٠٩١٥١٢٥١٢٥٨

به تعداد' راننده 
با اتومبيل با درآمد باال در 

محدوده معلم نيازمندیم
٠٩١٥٧٩٢٤٥٩٠

٩٥٣٥٧٢٥٧/ ق

راننده جهت �ار بر رو' 
پيNان وانت سر$عا نيازمند$م 

خين عرب- انتهاى طرحچی ١٢ 
شرکت حمل و نقل درویش

٩٥٣٥٨٧٨٥/ ق

ورود' ٢٢٤٠
زنگ و�ار�رد عال� برج� ٣ م
راننده با اتومبيل تميز نيازمندیم   ١٧%

٩٥٠٦٦١٥٠/ م٠٩٣٥٤٠٨٦٠٦٣

�تا�س� تلفن� فالح
 راننده باخودرو تمام وقت یانيمه وقت 

باپورسانت عالی١۵%نيازمندیم
 ٠٩٣٠٢٠٧٠٥٤٣قاسم آباد

٩٥٣٥٨٣٩٩/ ق

به تعداد' راننده با 
اتومبيل 

جهت کار در آژانس نيازمندیم 
٠٩١٥١١٩٦٥٢٤

٩٥٣٥٧٧٣٠/ ف

به تعداد' راننده با 
اتومبيل نيازمند$م   

٣٢٧٠٤٠٣٠
٩٥٣٥٨٠٩٠/ ف

آژانس با زنگ باال در هاشميه 
به تعدادى راننده با تاکسيمتر 

سریعا نيازمند است 
٠٩٣٨٨٣٧١٣٣٧

٩٥٣٤٨٠٤٤/ ف

آگه� استخدام 
در شر�ت الواسيون 

به دو نفر راننده بيل مکانيکی ماهر 
و با سابقه براى کار با بيل مکانيکی 
٩١٢ جهت گلبهار و سایر شهرهاى

 خراسان رضوى نيازمندیم 
ساعت تماس ٨ تا ١۶ 

٠٩١٥١١١١٧٩٦
٩٥٣٥٧٩٣٤/ م٠٩١٥١١١١٧٥٦

آژانس رونيز راننده با اتومبيل 
تاکسيمتردار تمام وقت و نيمه وقت 

بعدازظهر نيازمندیم بين هدایت
 ٣٩ و ۴١         ٠٩١٥٩١١٦٠١٢

٩٥٣٥٨٢٩٧/ ف

فور' 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم آژانس آسایش
٠٩١٥٨٢٧٤٥٠٥

٩٥٣٥٨٢٣١/ ف

$@ دستگاه خودرو سوار'
مدل باال بدون راننده 
جهت اجاره نيازمندیم.

٠٩٣٥٦٦٦٨٥٣٠
٩٥٣٥٨٧٨٧/ پ

به تعداد' راننده در 
محدوده معلم نيازمند$م

کارکرد ٧٠ الی ١٠٠
٣٦٠٩٣٠٣٠

٩٥٣٥٨٢٢٨/ ف

 آژانس سراسر'١٨٨٠ 
 سرویس دهی کل شهر به صورت 
شهر  از  هرنقطه  در  روزى  شبانه 
مسافر پياده شد همانجا سرویس 

دریافت نمائيد
شرایط:خودرو مدل٩٠به باال

مزایا:
عالی  بسيار  درآمد  ١-تضمين 

(باالترین درآمد)
سوخت  پایين  بسيار  ٢-مصرف 

باتوجه به سراسرى بودن
پایين  بسيار  ٣-پرداخت 
آبونمان  ثابت  پورسانت(مبلغ 

ماهيانه باهرميزان کارکرد)
داخل   ۵٧ آدرس:سيدرضی 
پالک  فازتجارى  پارکينگ 

۵٢شرکت پارسيان
ساعت مراجعه:٨الی ١۴

٩٠١٨٠٤٧٧٠٠ 
٩٥٣٤٦٤٥٥/ م

٩٥٣٤٠٤٨٨/ ف

پورسانت ١٦% 
زنگ و درآمد عالی ورودى ١٩۵٠

راننده با اتومبيل٠٩١٥٣٥٨٧٥٦٥  

به تعداد' پژو و سمند 
بصورت تمام وقت 

نيازمندیم
 

٩٥٣٥٧٧٤٤/ ف٠٩١٥٧٠٢٣٠٧٠

به تعداد' اتومبيل 
 پارس سمند ۴٠۵ جهت 

سرویس دهی به هتل ها نيازمندیم 
 ٠٩٣٧٩٠٦١٠٠٧

٩٥٣٥٨٣٩٧/ ف

آژانس ميثاق 
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 

سریعا نيازمندیم محدوده مصلی 
٤-٣٣٦٨٦٦٦٣

٩٥٣٥٨٠٧١/ ف

تا�س� سرو$س 
�طال$

با تضمين درآمد عالی 
جهت تکميل ناوگان خود 
از دارندگان خودروهاى 
پژو پارس ، ال ٩٠، تيبا، 

سمند، پژو ٢٠۶ 
سفيد رنگ و با مدل 

باالى ٩٠ دعوت به
 همکارى می نماید آدرس: 
وکيل آباد الدن ۴٢ پالک ١۵
تلفن: ٣٨٦٤٣٦٣٧

٩٥٣٤٨٦٥٦/ ف

به تعداد' راننده خانم
 نيازمندیم 

محدوده بلوار توس ۴٣
تلفن ٠٩١٥٩٢٢٧٠١٠

٩٥٣٥٥٦٥٠/ م

به تعداد' راننده دارا' تا�سيمتر 
در محدوده کالهدوز ابوطالب و سناباد

 به صورت نيمه وقت و تمام وقت 
نيازمندیم    ٠٩١٥٣٥٩٩٥٤٥

٩٥٣٥٨١٩١/ ق

٩٥٣٤٧٧٨٦/ ف

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل مدل باال 
داراى تاکسيمتر نيازمندیم 

 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ 

٩٥٣٥٦٦٠٣/ ق

 تا�س� تلفن� قاسم آباد
 جذب راننده درآمدباالى٣م پورسانت 

صفر خودرو تميز،گوشی اندروید
٠٩٣٩٢٢٢٢٩٩٠

به $@ نگهبان 
با خانواده نيازمندیم 

با ضامن معتبر
٩٥٣٥٨٦٥٩/ پ٠٩١٥١١٦٢١٦٧

زوج جوان با سواد
بدون بچه تمام وقت جهت کار در 

مهمانپذیر نيازمندیم.
٠٩١٥٥٢٠٦٤١٧

٩٥٣٥٨١٠٤/ د

با سوئيت مجزا و وسا$ل
به نيروى خدماتی (زیر ٣٠ سال )

بطور تمام وقت نيازمندیم.
٣٨٤٤٧٧٧٠(فقط محجبه) 

٩٥٣٥٥٠٠٦/ ب

راننـــده

خياط و چرخNار

�خوداشتغال

سرا$دار و نگهبان

نگهبان شيفت شب 
( ١٩ ال� ٧ صبح ) 

با ضامن معتبر حداقل ميزان تحصيالت دیپلم 
ساعت تماس ٨  الی ١۶

٠٩١٥٦١٦٤٨٢٨
٩٥٣٥٨٩٠٠/ ف


