
يك شنبه  ١٠ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٥
٤٢

نام پدر نام خانوادگ�  نام 
احمد حيدر5  مرتض� 
محمدحسن حيدر5  عباسعل� 
�اسين حيدر5  فاطمه 
محمد عل� حيدر5  �اسين 
عزت اله حيدر5  شكوفه 
محمدحسن حيدر5  زهرا 
سيدعل� اكبر حيدر5 ازغد5  سيدحسن 
محمدرضا حيدر5 پناه كوه  رضيه 
موس� حيدر5 كيا  محمد 
حسن حيدر5 و�ران�  حميد 
حسين خادم� شر�عت�  مهد5 
محمدحسين خاكپور  محسن 
غالمرضا خاكپور  سجاد 
غالمحسين خالق�  مهد5 
رحيم خاور�ه حصار  امير 
باقر خجسته كاشان�  فرناز 
ناصر خداداد5  مجتب� 
ابوالغيب خداورد5  الهام 
مشكعل� خد�ش  صد�قه 
ابراهيم خرد پيشه  محمدموس� 
اسداله خزاع�  هما 
ابراهيم خسرو جرد5  محمد 
محمدحسين خطيب  عل� 
حسن خلف�  محمدحسين 
حسن خلف�  محمدرسول 
عباس خليل نزاد كرد5  خد�جه 
غالمحسن خليل�  عل� 
حسين عل� خنجر زر افشان  زهره 
اميرحسن خوانچه زر�ن  مهيتا 
حسن خورسند5 عليزاده  عل� 
لطي3 خوش بيان  كميل 
قربانعل� خوش نيت  عل� محمد 
حسن خوش نيت  مصطف� 
محمد خوشدل  عل� رضا 
فيروز خياط�  فاطمه 
رمضانعل� خير اباد5  موس� 
جواد خيرخواه پار�ز5  حسين 
حسن خيرخواه مرق�  اميد 
جالل دادعليشاه�  جواد 
سليمان داراب�  ابوالفضل 
عل� اكبر داش سوز  حميد 
محمد داغ�  مهد5 اله 
هاد5 دانش نيان  وحيد 
حسين دانشمند5  مرتض� 
محمدحسن داود5  اعظم 
سيدخسرو داورزن�  ب� ب� زهرا 
محمد عل� داور5  عل� رضا 
غالمرضا درز5 مهتر كالته  نعمت 
مهد5 درست كار سراب�  حسن 
عل� اكبر درست كار سراب�  جالل 
عل� اصغر درگاه�  سميه 
ابوالقاسم درود5  فهيمه 
جعفر درود5  محمد رضا 
غالمرضا درو�ش خليل اباد5  عل� 
بهمن درو�ش�  بهنام 
اسماعيل دره ك�  احمد 
عباس در5 پور  مقداد 

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)

سرو
س پست 
افته
طرح مشترك پست و روزنامه خراسان

گواهينامه

تعداد& چرخ=ار،راسته دوز 
خانم نيازمندیم با سرویس، شهرک 

رجایی حر ٩، غالمی ٨ پالک ٧٠
٠٩٣٨٠٥٢٢٤٩١

٩١٣٤٦٧٥٣/ ف

فقط تيراژ باال 
مانتو اسپرت

 تسویه نقدى 
طالب 

گلی 
٠٩١٥١٠٥٩٥٦١
٠٩١٥١٢٠٥٦٧١

٩١٣٤٩٢٢٦/ ب

چرخ=ار ، ز
گزاگ دوز 
 ماهر خانم و بردست نيازمندیم بعد 
از عبدالمطلب ٩ ایستگاه اتوبوس

٩١٣٥٢٥٢٤/ م٧٥١١٦١١ 

%ارگاه بيرون بر
نقدى  تسویه  نيازمندیم  مانتودوز 
اجرت ۵,۵٠٠- ٠٩١٥٦٢٠٠٤٩٥

تيراژ باال
٩١٣٤٠٠٦٣/ ف

اجاره صندل� و اتاق 
در سالن زیبایی
٨٨٢٨٩٠٢

٠٩٣٧١٣١٨٣٨٣
٩١٣٥٢١٣١/ ف

تخت جهت اپيالسيون 
در سالن زیبایی پارميس واقع در 
قاسم آباد به اجاره داده می شود

٥٢٣٠٤٥٩
٩١٣٤٩٠٦٩/ ف

استخدام 
استخدام

زیبایی  زمينه  در  فعاليت  جهت 
با  همراه  اندام  تناسب  و  پوست 
 ٧ چمران  مقابل  رایگان  آموزش 

پالک ۵۶ طبقه دوم مجتمع قائم

٠٩٣٧٢١١٩٦٩٨
٩١٣٤٣٠٣٩/ ف

به 
i خانم جهت اصالح صورت 
و به 
i اپيالسيون %ار ماهر 
در شيفت بعدازظهر نيازمندیم 

٠٩٣٨١٨٥٨٣٥٧
٩١٣٤٩٨٦١/ ف

٩١٣٤٩٦٢٥/ ف

سالن ز
با
� پر
سا 
به یک خانم با دیپلم آرایشگرى 
به طور تمام وقت نيازمند است 

حاشيه بلوار فردوسی، بين 
چهارراه فرامرز و چهارراه بهار، 
پالک ۴۴٨ ساعت تماس ٩ صبح 

الی ۶ بعدازظهر 
٧٦٤٩١١٦ -٧٦٢٠٨٨٠

به اپيالسيون %ار ماهر 
و باسابقه نيازمندیم محدوده 

صارمی و هنرستان 
٨٦٤٨٩٧٨-٠٩١٥٥٠٥٦٩٠٥

٩١٣٥٢١٨٦/ ف

اجاره صندل� 
جهت اپيالسيون و پوست 
٠٩١٥٨٢٥٩٣٤٠

٩١٣٥٠٣٧٠/ ف

به 
i آرا
شگر حرفه ا& آقا 
تمام وقت نيازمند
م   

٠٩١٥٧١٣٧٣٤٣
٩١٣٥٢١٧٦/ ف

به 
i شاگرد نيمه ماهر
به صورت تمام وقت و یک 

شينيون کار ماهر نيازمندیم
٨٤٤٧٩٥٨

٩١٣٥٢١٦٢/ ف

ز
با
� سال 
به یک شاگرد و یک کارآموز نيازمندیم 

(ترجيحا محدوده فرامرز)
٠٩٣٨٦١٢٦٠٨٤

٩١٣٤٩٧٣٩/ ف

آرا
شگر آقا
نيازمندیم  آرایشگاه  واگذارى  جهت 
فی  سعيد  موچين   ۴ و   ٢ مهدى  بين 

٢٢٠٩٣٥٧٤٧١٥١٧م
٩١٣٥١٣١٨/ ف

به 
i خانم آشنا به فتوشاپ 
نيازمند
م

بلوار شهيد رستمی ۴۴-۴۶ 
 آتليه مهيار ٣٦٥٨٣٨٩

٩١٣٤٩٧٠٨/ ف

تدو
ن گر فيلم
عروسی و غيره خانم و آقا 

حرفه اى با سابقه کار با 
شرایط و حقوق عالی جهت کار 
درآتليه محدوده سجاد ساعت 

تماس ١١ الی ١۴ 
تلفن: ٧٦٦٤٤٢٤

٩١٣٤٩٢٦٨/ ر

 iآتليه سنجاق
به ٧ نفر فتوشاپ کار 

نيازمند است 
٠٩١٥٣٢٢٠٥٠٨
٠٩١٥١٢١٣٤٤٧

٨٤٠١٠٤١
٩١٣٥١٤٦٧/ ف

روتوش %ار خانم ماهر
نيازمندیم حقوق ٢۵٠ به باال بين 

دانش آموز و فرهنگ ٢٨
٨٩٣٢٣٧٢

٩١٣٥٠١٦٩/ ف

دعوت به هم=ار&
از طراحان وب به صورت

 تمام وقت و پاره وقت
١-گرافيست وب

 (مسلط به فتوشاپ)
٢-افزونه نویس و کد نویس 
سيستم هاى مدیریت محتوا 

 Joomla، wordpress، شامل
 perstashop، vbulletin

php ٣-برنامه نویس
تماس: ٧٦٦٣٠٠٤-٠٥١١

www.iranoos.net
سه راه خيام- بين خيام ٧ و ٩- 

شماره  ٢٧- طبقه دوم مشاورین 
توسعه وب داده گستر (ایرانوس)

٩١٣٥١٠٤٧/ ف

به 
i فتوشاپ %ار 
ترجيحًا آلبوم کارحرفه اى با 
روابط عمومی باال نيازمندیم

٠٩١٥١٢٥٩١٦٥-٨٤٥٢٢٥٤
٩١٣٥٢١٠٨/ ف

طراح و گرافيست خانم
شر%ت گرافيi آرا

فلسطين ٢٠ پالک ٣٩ واحد یک
٧٦٧٦٥١١-٠٩١٥١١٥٣١٣٢

٩١٣٥٢٣٧٩/ م

به تعداد& موتورسوار 
با درآمد روزانه

 ۵٠,٠٠٠ تومان نيازمندیم 
٩١٣٤٦٩٥٥/ م٠٩١٥١١٨٧٥٩٢


i نفر جهت امور 
مطالبات نيازمند
م

٠٩١٥٥١٢٢٣١٠
٩١٣٥٢٤٦٤/ ر

پيi رضا 
در  ترجيحا  موتورسوار  تعدادى 
محدوده ١٧ شهریور جهت کار در پيک 

٣٤٤٦٨٩٠موتورى نيازمندیم 
٩١٣٤٩٨٨٨/ ف

پيi طلوع رضوان 
به تعداد زیادى پيک موتورى با 

درآمد عالی نيازمندیم 
٠٩٣٧٧٨١٤٤٦٥

٩١٣٥١٥١١/ ف

پيi آر
انا 
جهت تکميل نيروى کارى 

شعبه ٢ و ٣ خود به تعداد 
زیادى موتور سوار با 

پورسانت ١٠%
نيازمند است

٨٤٤٧٠٧٠
٩١٣٤٠٠٠٤/ ف

پيi شهر گشت
به  عالی  درآمد  با  عالی  موقعيت  در 

١٠٠ نفر موتورسوار نيازمنداست
٢٢٤٢٠٢٠

٩١٣٥٢٢٧٢/ ف

شر%ت توز
ع شير 
به تعدادى پيک موتورى دوچرخ و 

سه چرخ نيازمند است 
٨٤٦٤٩٨٧

٩١٣٥٢٢٣١/ ف

رستورانها& 
زنجيره ا& راد 

پيک موتورى 
ساعتی ٣٢٠٠ تومان 

جهت شعبه هاى دانشگاه 
و امام رضا 

بين دانشگاه ۶ و ٨
٢٢٣٢٠٠٠

٩١٣٥٢٤٦٢/ خ

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

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

آموزش خياط�
۴٠ مدل دوخت ساده وکشی

 با روش آسان و جدید 
٠٩١٥٥٠٧١٤٨٦-٨٦٧٠١٤٠

٩١٣٣٧٧٣٣/ پ

آموزش را
گان تابلوفرش
سوزن دوزى (پته) خانه کارگر 

برگزار می کند. همراه با بيمه- 
تضمين خرید محصوالت بافته 

شده و وام
آدرس: چهارراه ابوطالب 

قرنی ٣٢ خانه کارگر
٢٢٢٤٦٤٦

٠٩١٥٦٨٤٥٠٩٤
٩١٣٤٥٨٧٠/ 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 

٩١٢٩٢٦١٨/ پ

تابلوفرش ترنج
آموزش رایگان، خریدکارها
مدرک، بيمه ٨٦٦٥٩٥٣

٣٨٥٥٥٩١-٧٥٩٤١٩٥
٦٣٨٥١٤٢

آموزش را
گان
تابلو فرش، خرید کارها 

 مدرک - بيمه 
فرش سيرمان ٦٠١٣٩٤٧

٩١٣٥٢٣٦٩/ د

مهارت با تضمين اشتغال
فتوشاپ حرفه اى،ميکس ومونتاژ 

اتوکد،3DSMAX،حسابدارى بازارکار
٦٠٦٦٣٦٠

٩١٣٣٩٦٠١/ ل

 با هز
نه %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

شغل دوم شما %ار در منزل  
ا
نترنت� - تلفن�   
٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠ 

٩١٣٥٢٦١٠/ م١٨-٧٣٨٣٠١٧

%ار در منزل
تا ۴٠٠  مجتمع هنرهاى سنتی، ٢٠٠ 

درآمد-اندیشه سازان پالک ٢٩
٠٩٣٠٧٩٢٤٣٠١

٩١٣٢٤٠٥٤/ ف

آموزش  و اشتغال ١٠٠% 
LEDتابلو روان

ساخت و مونتاژ
٧٦٧٥٠٠٢-٠٩١٥٥١٢٥١٢٥

٩١٢٤٧٥٦٢/ م

آموزش بافت تابلو فرش
١۵٠٠٠ تومان-طالب 
٠٩١٥٢٣٩٦١٥٩

٩١٣٤٨٨٤٢/ ط

 hشر%ت پرورش قارچ شلتو
پرورش  خدمات  مجریه  طالیی 

قارچ ٠٩١٥٦٦٢٠٤٦٦
٠٩١٥٤٢٩٧٥٤٨

٩١٢٩٣٦٦٢/ ف

٩١٢١٢١١٩/ ف

شر%ت ابت=ار
 سما افرند 

الی   ۵٠٠ باسرمایه  درمنزل  کار 
۴,۵ م و خرید یک دستگاه جوراب 
یااسکاچ باآموزش رایگان تضمين 
تا   ۵٠٠ ماهيانه  خریدمحصوالت 
 ١٠ با  نمایيد  کسب  درآمد  م   ١
رسمی  مجوز  با  پشتيبانی  سال 
ازاتحادیه ماشين سازان سازمان 
ثبت  شماره  اى  حرفه  و  فنی 
٢٧٣٩٩ دفتر: ١٧ شهریور سراى 

٨ پالک ۵۴,٢ ٣٦٦٩٣٣٠
کارخانه : شهرک صنعتی ثامن

 ٢٥٦٣٥٩٣
 ٠٩١٥٧٠٦٣٨٠٠
 ٠٩١٥١٠٣٨٥١٩
٠٩١٥٥٢٥٩١٧٩

www.Ebtekarsama.com

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

٩١٣٣٤٨٩٣/ ق

 پرورش قارچ و توليد بذر
ثبت  شماره  انرژى  مصرف  بدون   
١٠١٩٧٩ تضمين خرید - کالس 

 ٥٢١٧٥٧٢-٠٥١١رایگان

با هز
نه %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

آموزش بافت تابلو فرش
 ( بيمه و وام ) ١٠٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٨١٩٦٣٨٥
٩١٣٤٢٤٠٠/ ط

دعوت به %ار
شرکت خوداشتغالی مجرى 

طرح هاى مشاغل خانگی و گروهی 
۴٠ طرح زودبازده 

تماس ٩ الی ١۶ 
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٧١٣١١٥٦
٩١٣٢١٢٢٣/ ف

به 
i فر%ار ساندو
چ 
ماهر نيازمند
م 

٠٩١٥٥١١٨٤١٠
٩١٣٥١٣٤٢/ ف

به %مi آشپز
 ماهر و نيمه ماهر

ترجيحا شهرستانی نيازمندیم
٩١٣٥٢١٢١/ م٠٩١٥١١٩٩٢٤٧

به 
i آشپز نيازمند
م 
فلکه آب چلوکبابی فيروزه 

٨٥٤١٠٩٦
٩١٣٥٢١٧٥/ ف

به چند جوش=ار 
CO٢ نيازمند
م  

٠٩١٥١٠٨١٧٥٩
٩١٣٥٢٢٠٢/ ف

به تعداد& جوش=ار فن�
براى پروژه اى در جوار حرم مطهر 

نيازمندیم.
٠٩٣٨٠٥٩٩٣٩٣حسينی

٩١٣٥٢٤٣٤/ م

به چند جوش=ار 
اس=لت نيازمند
م
٠٩١٥٥١١٥٨٠٠

٩١٣٤٦٢١٣/ ف

استخدام جوش=ار
سازى  ماشين  شرکت  در 
مزایا  و  بيمه  همراه  به 
کامل شهرک صنعتی کالت 

ساعت کارى ٧ الی ١٨
٢٤٥٤٢٥٣

٩١٣٤٧٤٣٩/ ر

به تعداد& جوش=ار 
اس=لت نيازمند
م   

٠٩١٥٣٠٩٤٦٠٧
٩١٣٥٠٤٨٦/ پ

به تعداد& تراش=ار ماهر
نيازمندیم. جاده سيمان

٢٦٥٣٤٤٤-٠٩١٥٣٢٥٦٩٧٧
٩١٣٤٠٨٣٥/ ر

١٥١٢
آرا
شــــگر

١٥١٣
طـراح و گرافيست

١٥١٤
تحصيلدار و پيi موتور&

١٥١٥
خوداشتغـــال�

١٥١٦
آشپز و شير
ن� پز

١٥١٧
تراش=ار و جوش=ار


