
شنبه ٦ آبان ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٥٣
٥٧

شر1ت آمار�س 
به افراد زیر نيازمند است.

حسابدار خانم 
منشی

بازاریاب ١٠ نفر
نظافتچی

 سناباد ۵١ پالک ٣١

٩١٢٦٨٢٣٣/ ف

قابل توجه عز�زان 
جو�ا� 1ار

کارکنان دولت بازماندگان 
ازتحصيل و متقاضيان آزاد 
طرح ویژه دریافت دیپلم در 
زمان کوتاه عمران - معمارى 

نقشه کشی و کامپيوتر به 
همراه مشاوره رایگان مجتمع 

آموزشی اميرکبير

٨٤٠٥١١١
٨٤٦٥٢٢٨

٩١١٩٦٦٦٩/ ف

آگه, استخدام
به تخصص هاى ذیل نيازمندیم:

 ١-حسابدارخانم               ٢نفر 
جهت  کامپيوتر  به  مسلط  ٢-خانم 
با  دفترى  و  ادارى  امور  انجام 

روابط عمومی باال                ١نفر
 ٣-نظافت چی خانم

 ساعت تماس: ٩ الی ١٢,٣٠ 
روز شنبه و یکشنبه

٦٠٨٥٦٨٦
 بلوارامامت: بين ٣٧ و ٣٩

 پالک ۴۶٩

٩١٢٦٩٥١٥/ ق

د�پلم 
حدا1ثر٢٥سال

جهت راه اندازى
 خط توليد جدید
کاریابی تالش 

٨٥٢٧٧٦٠-٨٥٩٧٣٧١
٠٩١٥٨٩١٣٠٥٩

٩١٢٦٨٩٧٨/ خ

دعوت به همDار� 
آموزش رایگان و استخدام 
مشهد  پخش  گلرنگ  شرکت 
و  موفق  هاى  شرکت  از  یکی 
کار،  و  کسب  عرصه  در  معتبر 
فروش  کادر  تکميل  جهت 
جوانان  از  خود  وصول  و 
به  دعوت  پویا  و  انگيزه  پر 

همکارى می نماید:
از  پيش  رایگان  آموزش   -

استخدام 
بسيار  مزایاى  و  حقوق   -

مناسب 
و  بلندمدت  کارى  رابطه   -

امنيت شغلی 
- ارتقاء بر حسب شایستگی 

- بيمه تأمين اجتماعی 
و  عمر  بيمه  تکميلی،  بيمه   -

حوادث
- انواع تسهيالت رفاهی و... 

با  همکارى  مزایاى  جمله  از 
گروه صنعتی گلرنگ می باشد. 

متقاضيان جهت استخدام با 
شماره هاى

٦٦٥١٣١٧ 
 ٦٦٥٢٢١٣

تماس حاصل فرمایند. 
شرایط استخدام: 

به  دیپلم  مدرک  دارابودن   -
باال 

- دارابودن کارت پایان خدمت 
- حداکثر سن ٢۵ سال 

٩١٢٦٨٥٠٧/ ف

٢ نفر خانم
جهت مهماندارى و کارگر 

ساده نيازمندیم 
رستوران سی تو
نبش گلستان ٣

٨٥٣٣٥١١
٩١٢٦٨٦٢٢/ د

به سه نفر تراشDار 
نيمه ماهر و یک خانم

 جهت مونتاژ نيازمندیم 
(محدوده جاده سيمان )
پيمانکارى کالهدوز ۴٧ 

رو به روى مدرسه شاهد 
فروشگاه ١٢١

٠٩١٥١١٣٣٤٦٨
٩١٢٦٦١٤٣/ ف

به تعداد� جوشDار- برشDار
CO2 کار- مونتاژکار- زیرپودرى 

کار ماهر نيازمندیم.
٠٩١٥٤٢٢١٨٣٠

٩١٢٣٥٨٦٧/ م

به دو نفر با تجربه و آشنا
امالک  در  همکارى  جهت  کامپيوتر  به 

نيازمندیم ٠٩١٥٥٠٠٨٨٦٠
٤ الی٨٨٤٢٦٢٢

٩١٢٦٤٢٠٩/ ف

دو نفر مشاور 
جهت کار در امالک در سيدرضی 

٣١ امالک شهر نيازمندیم 
٠٩١٥١١٠١٥٧٢

٩١٢٦٩٠٥٨/ ف

به تعداد� 1ارگر 
ساده و قالب بند

فلزى، نيازمندیم

٠٩١٥٥٢٠٤٧٧١
٠٩١٥٦٠٢٣١٠٨

٩١٢٥٨٩٣٤/ آ

به تعداد� راننده ليفتراp و 
مونتاژ 1ار نيازمند�م  

٧-٥٤١٤٧٧١
٩١٢٦٩٤٦٠/ ف

1انون مد�ر ا�ران, 
به چند خانم یا آقا

 جهت کارشناس تبليغات همراه 
با آموزش رایگان نيازمند است 

احمد آباد، مالصدرا ٢٣
 جنب پالک ٢,٣ 

 ٨٤٦٥٧٦٨- ٨٤٦٤٢٣٢
٠٩٣٧٠٣٧٥٤١٤

٩١٢٦٧٧٣٨/ ف

شر1ت گلرنگ 
پخش مشهد 

جهت تکميل کارد پخش 
و توزیع خود از افراد 

با شرایط زیر دعوت به 
همکارى می نماید

 ١- دارا بودن مدرک 
دیپلم

 ٢- دارا بودن کارت پایان 
خدمت

 ٣- حداکثر سن ٢۵ سال 
متقاضيان جهت استخدام 
به آدرس کيلومتر ٣ جاده 

قوچان روبروى البسکو 
آزادى ١٢۵ مراجعه نمایند 

 

٩١٢٦٨٦١١/ ف

شر1ت تبليغات 
 pآدا

مجرى تبليغات محيطی درجایگاه 
سوخت در مشهد و استان جهت 
تکميل کادربازرگانی و فروش 
خودبه تعدادى مدیر فروش 

یابازاریاب تلفنی یا حضورى خانم 
با روابط عمومی باال تمام وقت 
و نيمه وقت باپورسانت عالی 

نيازمند است 

 ٠٩١٥٢٠٠٨٠٣٢
٨٤٦٥٦٢١

٩١٢٦٩٠٢٦/ ف

استخدام نيرو� 
پاره وقت جهت نقشه بردارى 

٠٩٣٥٣٠٢١٨٨٠
٩١٢٦٨٦٤٦/ ف

 مجتمع صنعت, 
پروتئين, شام شام 

به  خود  کادر  تکميل  جهت   
تخصص هاى زیر نيازمند است :

حداقل  فروش  ١-سرپرست 
فوق دیپلم و ٢ سال سابقه کار

٢- بازاریاب حداقل دیپلم 
خانم  حسابدار  کمک   -٣
حداقل فوق دیپلم و یک سال 

سابقه کار
۴- منشی خانم حداقل فوق دیپلم 
۵- راننده با ماشين یخچالدار

عالقمندان به مدت پنج روز به 
آدرس آزادى ١٠١ قطعه دوم 
سمت راست مراجعه نموده یا 
تماس   ٦٦٦٦٧٥٢ شماره  با 

حاصل فرمایند 

 

٩١٢٦٩٥٤٤/ م

به ٢ 1ارگر ساده  
 جهت سفره خانه سنتی

 باحقوق پایه ٣٠٠٠٠٠ تومان
 که بسته به کارایی
 فرد قابل افزایش

 می باشد نيازمندیم .

٠٩٣٣٣٧٠٢٠٠٣ 
٩١٢٦٧٧١٠/ ط

شر1ت قطعات 
آهنگر� خراسان

در نظر دارد
CO2 جوشکار

جوشکار زیر پودرى 
برشکار

مونتاژ کار
گيوتين کار سازه هاى فلزى

استخدام نماید.
ساعت مراجعه حضورى

 ٨ صبح الی ١۴ بعدازظهر
محل مراجعه: کيلومتر ٧ جاده 

قوچان
جنب کارخانه رینگ سازى

٦٥١٥٩٠٩
٩١٢٤٣٠٩١/ ب

 شر1ت توسعه 
ارتباطات الDا

امور  و  فنی  کادر  تکميل  جهت   
آقا  تعدادى  به  خود  مشتریان 
آشنا  و  خدمت  پایان  کارت  داراى 
با  به سخت افزار و همچنين خانم 
آشنا  کامپيوتر  دیپلم  فوق  مدرک 
روابط  داراى  و  ادارى  امور  به 
وقت  تمام  صورت  به  باال  عمومی 
نيازمند است. جهت تکميل رزومه 
 www.metronet.ir سایت  به 

مراجعه فرمایيد.
تلفن: ٨٩٠١٠٠٥ داخلی ١٠١ 

و ٨٩٠٣٥٥٤
 

٩١٢٦٩٠٤٠/ م

استخدام- به چند نفر 
دیپلم و فوق دیپلم آقا جهت کار در 

شرکت توليدى نيازمندیم 
٨٥٤٤١٧٩

٩١٢٤٠٩٨١/ د

�� شر1ت معتبر 
صنعت,

جهت تکميل کادر خود 
با شرایط ذیل دعوت به 

همکارى می نماید ١- فوق 
دیپلم یا کارشناس معمارى 

یا عمران مسلط به نرم افزار 
اتوکد با یک سال سابقه 

خواهشمند است متقاضيان 
در ساعات ادارى با تلفن هاى 

٥٥٩٣٢٣٦-٥٥٩٣٢٧٦
 ٥٥٩٣١٣٩

تماس حاصل فرمایند

 

٩١٢٦٨٤٤٤/ ف

قابل توجه كارجو�ان 
عمران ومكانيك 

 آموزش
 catia,  Solid works ، Safe،

Etabs  ازمقدماتی تا فوق حرفه اى 
كالس هاى كاربردى وعملی

 زیر نظر اساتيد برتر استان
 با ارائه مدرك بين المللی

٩١١٩٦٦٤٤/ ف ٨٤٦٥٢٢٨

مر1ز بيست، پانزده
به تعدادى نيرو با مشخصات ذیل 

نيازمند است:
کارمند ادارى خانم از ساعت 

٨:٣٠ الی ١٧
ميدان شهدا- هاشمی نژاد ١٢

 نبش ناظر ٧ پالک ٢۴
تلفن:

٩١٢٦٣٤٩٠/ آ٢٢٣٣٥٨٠

استخدام فور� 
١- کارگر ساده خانم و آقا 

با  خانم  دیپلم  فوق  حسابدار   -٢
سابقه کار 

شهرک صنعتی توس، ميدان 
فناورى کوچه سمت راست 

روبروى شرکت مشهد واشر 

٠٩٣٦٤٦٦١٨٦٠
٩١٢٦٦٥٩٩/ ف

به تعداد� 
1ارمند خانم و آقا 

جهت کار مشاوره 
در امالک 

نيازمندیم 
بين ابوذر غفارى

 ٧ و ۵ 
حقوق ثابت + 
پورسانت عالی 

٠٩٣٦٠٢٩٣٧٧٦
٩١٢٦٥٣٦٠/ ف

به �� همDار آقا �ا خانم
تمام وقت جهت کار در کافی نت 
نيازمندیم قاسم آباد یوسفی ١٧

٦٦١٤١٤٢
٩١٢٦٨٧٨٢/ ف

استخدام
به تعدادى جوان فعال با 

روابط عمومی باال با حداقل 
مدرک دیپلم با حقوق ثابت 

و بيمه نيازمندیم.
٦٦٦٣٠٠٥
٦٦٥٤٦٤٦

٩١٢٦٧٣٠٠/ ف

٩١٢٦٩٤٤١/ ب

دعوت به همDار�  
 مدیر رستوران              سرميزبان 
از واجدین شرایط جهت عناوین شغلی
 فوق با توافق دررابطه با حقوق 
پيشنهادى متقاضيان و بيمه و 

مزایا خواهشمندیم با شماره هاى 
 ٨٦٨٧٦٥٠-٠٩١٥١٥٦٤١٢٨

تماس حاصل نمایند .
ساعت تماس١۴-٨

٩١٢٦٥٧٦٦/ ف

فقط در
 امور ثبت,

درخواست سند صورت مجلسی 
تفکيکی و ماده ١۴٧ و ١۴٨ 

ملک هاى قولنامه اى و شهردارى 
درخصوص جواز تجارى

٠٩٣٧٩٨٩٧٣٢٩
٠٩١٥٧٥٩١٨٢٠

ثبت فور� و تخصص,
و  گرید  اخذ  شرکت  انواع  ثبت 
جذب  و  افزایش  بازرگانی  کارت 

٧٦١٤٨٨٨سرمایه
٩١٢٦٥٩٥١/ ف

1ارت بازرگان, 
جواز صنا�ع 

آرم تجارى 
تعاونی

 پروانه بهره بردارى 
٨٤٦٧٥٤٦

٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١
٩١٢٣٦٩٢٢/ پ

٩١١٩٦٠٦٢/ ف

مشاور�ن پو�نده
ثبت تاسيس و تغييرات 

انواع  شرکت ها
اخذ کارت بازرگانی ثبت نام و 

عالئم تجارى اخذ جواز تاسيس و 
پروانه بهره بردارى 

صنایع و معادن ، جهاد کشاورزى ، 
سازمان گردشگرى 

انجام طرح هاى توجيهی 
بلوار فردوسی  پالک ١۴١

٦٠٦٢٠٤٥ -٧٦٧١٠٢٣
٧٦٢٠٢١٩

٠٩١٥٥٥١٣٤٢٣

٩١٢٤٢٥٩٨/ ل

ثبت انواع 
شركت ها

كارت بازرگانی، تغييرات
 ثبت نام و عالئم تجارى اخذ 
كد محصول و كد اقتصادى 
اخذ مجوزهاى توليد صنایع
خدمات حسابدارى شرکتها

تنظيم اظهارنامه هاى 
مالياتی

٨٤٥٥٦٩٣
٨٤٢٠٥٨٦

 ٠٩١٥٥٠٤٤١٠١
خدمات در محل

 پيك رایگان

 اظهارنامه ماليات,
 ارزش افزوده مالياتی

تنظيم دفاتر قانونی
ارائه نرم افزار مالی

اختالف هاى مالی
 مشاوره مالياتی و مالی

٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥-٨٤٦٢١٦٣ 
شرکت معين تراز یگانه - بين 

سناباد۵٩ و ۶١،پالک ۶٠١ واحد٢٠١
٩١١٨٢٤٣٤/ پ

انجام 1ارها� ثبت,- شهردار� 
ماده ١۴٧ (سنددار کردن زمين و 
آپارتمان قولنامه اى) آستان قدس

٩١٢٦١٦٤٩/ م٠٩١٥٧٣٦٧٢٢٨

خدمات ادار�،١٧
بازرگان, وصنعت,

١٧٠١
خدمات ادار�

نام پدر نام خانوادگ�  نام 

محسن روح بخش چكش�  الياس 

عل� رضا روستا��  حسن 

عبدالرحمن ر�گ�  شيراحمد 

محمود ر�گ�  عاطفه 

جعفر زارع زاده سنگل اباد  حسن 

قاسمعل� زارع�  مهشيد 

مصيب زارع�  مهد3 

حسين زال�  عل� 

عبدالحسين زحمت كش حاج� اباد3  ابوالفضل 

عل� اصغر زورمندباغبان  نصرت 

غالمحسين ژالوك  زهرا 

محمدعل� ساجد3  عاليه 

ابراهيم سازمند  محبوبه 

رمضان ساق�  احمد 

محمد ساالر3  شهربانو 

احمد ساالر3 كنگ  طيبه 

عباس سبزپوش فراجرد3  رضا 

اسماعيل سخندان  محمد 

محمد سروقد3  هلنا 

حسن سروال�ت�  براتعل� 

فالح سعدون�  حبيب اله 

حسن سعيد باغ�  غالمرضا 

حاج� سعيد3 گراغان�  اكبر 

�اسين سلطان پور  فيض اله 

محمدرضا سلطان�  فاطمه صغر3 

حسن سليمان زاده  عليرضا 

سيدعل� سيدباقر  سيدسينا 

سيدمحسن سيدحسين�  حميده سادات 

سيدحسين سيدنژاد  سيدكاظم 

سيدحسن سيد3  سيدمصطف� 

غفار شاد3 ز�ر3  ر�حان 

سيدجعفر شاد�شه عليا  افسانه سادات 

سيدجعفر شاد�شه عليا  لعياسادات 

محمد شارع� ترانلو  جواد 

�وس1 شامخ نيا  طيبه 

محمدرضا شامر3 خراط حسن پور  اكرم 

كربال�� حسين شاه پور3 اران�  خداداد 

بابا شاه حسين�  رقيه 

�ارمحمد شاه ون�  نجمه 

غالم محمد شجاع�  معصومه 

رمضانعل� شعبان�  مصطف� 

رمضانعل� شعبان�  مصطف� 

مجيد شكيبا�� ابرند اباد3  ستا�ش 

محمد شكيبا�� ابرنداباد3  اميرحسين 

رجبعل� شوكتيان  سعيده 

رضا شهرك�  رقيه 

�وسفعل� شيبان� فهندر3  عل� اكبر 

حسين شيرخان�  محمدرضا 

سرو�س پست �افته
طرح مشترك پست و روزنامه خراسان

شناسنامه

محل مراجعه جهت دریافت مدارك پيدا شده:
 ١- اداره كل پست استان خراسان رضوى - عدل خمينی

 تلفن: ١٩٣
٢ - كليه دفاتر خدمات ارتباطی و آژانسهاى 

پستی سطح شهر مشهد
را  شده  پيدا  مدارك  شود  م�  تقاضا  گرام�  همشهر�ان  كليه  (از   
به نزد�ك تر�ن صندوق پست� بيندازند تا از طر�ق ا�ن سرو�س به 

صاحبان آن تحو�ل گردد)


