
يك شنبه  ١٠ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٥
٤٣

مصطف� دالل ترشيز5  مرتض� 
عز�زاله دلخون  مهين 
حسين دلمراد5  ار�ن 
محمد دلير  مليحه 
عل� اكبر دوستكام  احمد 
محمدرضا دوست� محمدقلندراباد5  حسن 
مختار دهقان  رضا 
محمدعل� دهقان  هاد5 
ابراهيم دهقان دلو��  غالمعل� 
عل� دهقان نير5  اسماعيل 
حسين دهقانيان  عليرضا 
ابوالفضل دهنو5  مسعود 
ال3 د�ارگرد  عبداله 
عباس د�ن پناه  حميد 
رمضان ذوالفقار5 ساق�  حيدر 
سيدمرتض� ذه دوالن�  بابااكرم 
مير اسما�يل راسخ�  سيده ز�نب 
حبيب اله رباط جز5  هاد5 
براتعل� رباط جز5  محسن 
محمدتق� رباط� فيروزه چ�  هانيه 
عبدالحسن ربان�  محمد 
گل محمد ربان�  فرهاد 
محمد رجا��  حبيب اله 
اسداله رجب�  محمدرضا 
محمدعل� رجب�  مهد5 
حسن رجب�  محمد 
هاشم رجب� زاده  مهد5 
عل� اكبر رجب� مند5  مهد5 
محمدعل� رحمان�  حسن 
عيس� رحمان�  محمود 
حسين رحمان� ترشيز5  مصطف� 
�ح� رحمت�  فروغ 
عل� رحميان  مصطف� 
ابراهيم رحيم�  حسن 
عبدالكر�م رحيم�  معين 
محمدحسن رحيم� باغك�  راضيه 
سيدعل� رحيم� رو�ين  سيدابتين 
محمود رحيم� مزرعه شيخ  طاها 
قدرت اله رخش ماه  سميه 
عل� رزاق� راض�  سميرا 
محمدهاشم رزمخواه  اعظم 
نوراله رزم�  عباسعل� 
عباسعل� رستگار  موس� الرضا 
امير رستگار منش  عل� 
عيس� رستم�  حسين 
١٢٠٣ رشيد5 گرو  ابراهيم 
حسين عل� رضا بخش كار�زنو5  حسن 
محسن رضامند پور كرمان�  احسان 
اسداله رضا�ت سرخ اباد5  سيدجالل 
عل� اكبر رضا��  حسين 
غالم رضا رضا��  عليرضا 
محمدجعفر رضا��  مصطف� 
عبدالعل� رضا�� اول كواكب�  احمد 
ابراهيم رضا�� حسن بلبل  محمدحسين 
سدمحسن رضو5  سيدمهد5 
رضا رضو5 سطوق�  عفت 
عل� رضو5 قم�  احسان 
حسن رفعت بلقور  مهد5 

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

تراش=ار و فرز%ار  
 ترجيحافرزکار ماهر جهت 
کاردر واحد ماشين سازى 

باحداقل ٣ سال سابقه کار 
نيازمندیم 

تماس : ٨-٥٤١٠٢٠٧ 
 ساعت تماس : بين ٧ تا ١۵

٩١٣٣٨٤٢٦/ م

به چند نيرو& 
ماهر جوش=ار

 نيازمندیم. جاده قوچان  کيلومتر 
۵ آزادى ١٣١ ميالن اول سمت 

چپ دراول سمت چپ 
شرکت صنعت تراش توس

٠٩١٥٣١٠٠٨٧٠
٩١٣٥٢١٠٧/ ف

مهندس دارا& پروانه
اشتغال به کار پایه دو و سه 

عمران ، برق و مکانيک نيازمندیم
٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠-٨٩٣٠٠٢٥

٩١٣٤١٣٧٢/ ل

به مهندس حداقل
جهت  طراحی   ٣ و  نظارت   ٢ پایه 

مسئول دفتر فنی نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٢٢٦٤٦

٩١٣٥٠٠٤٦/ ل

پروانه مهندس�
i
 پا
ه 

عمران جهت شرکت انبوه سازى
٧٦٧٦٦٧١-٠٩١٥٥١٢٤٤٦٨

٩١٣٤٩٥٤٠/ م

به مدرh مهندس� عمران و
زمين شناسی در زمينه راه با٣و٧ سال 

بيمه جهت رتبه بندى نيازمندیم
٨٦٥١٣٤٦-٠٩١٥٥١٣٨٢٩٤

٩١٣٤٥٨٥٣/ ل

مهندس 
 iم=اني

جهت 
سرپرستی 

سالن تزریق 
پالستيک 

نيازمندیم 

٨٤٤١٤٩٧
٩١٣٥٢١٧٩/ ف

به 
i نفر خانم 
ليسانسه

با مدیریت فنی جهت 
آژانس هواپيمایی 

نيازمندیم

٠٩١٥٥٣٣١٦٣٥
٩١٣٥٢٠٧٩/ ف

هم=ار خانم 
رشته معمار& 

مسلط به نرم افزار با سليقه 
هنرى و تجربه کافی 

فلسطين ٢۵ پالک ١٢٧

٠٩١٥٣٢٥٢٣٤٧
٩١٣٥٢٠٠٥/ ف

به ٢ نفر خانم مسلط به 
C# ،PHP

JQuery-CSS   نيازمندیم 
 ٠٩١٥٣٧٢٧٨٥٧-٦٠٦٩٣٠٢

٩١٣٤٩٢٦٤/ ر

متخصص وب سا
ت شو
د 
آموزش + اشتغال حداقل 

کاردانی + لپ تاپ +٢,۵ م نقد 
٠٩١٥٨٠٣٤٠٦٥

٩١٣٥٢٤٧٦/ خ

استخدام
 PHP نویس  برنامه  نفر  چند  به 

٧٦٦٥٧٣٣نيازمندیم
٠٩١٥٢٣٧٣٥٦٧

٩١٣٥٠٥١٣/ ر

برنامه نو
س حرفه ا&
PHP تمام وقت ،  مدیر فنی 
PHP ، شيفت عصر برنامه 

نویس حرفه اى دلفی ، پروژه 
اى تکميل فرم استخدام در

katibeonline.ir
٠٩١٥٥١١٥٥٠٨

٩١٣٥٠٤٩٣/ ر

دو نفر %ارمند 
خانم

جهت امور دفترى با حداقل 
حقوق ٣٠٠ هزار تومان 

نيازمندیم احمدآباد
 نبش محتشمی ١٠ پالک ۶٠,١

٨٤٢٩٤٣٦
٩١٣٥٢٣٦٥/ ف

به تعداد& خانم جهت %ار  
 دفترى نيازمندیم سه راه سناباد 

روبروى بانک خون 
 ٠٩١٥٣٠٢٢٤٨١-٨٤٠١٤٨٢

٩١٣٥٢٥٣٢/ ب

٩١٣٤٢٤٦٠/ خ

جذب مدرسين خانم
 وعالقه مندبه تدر
س زبان 

ویژه کودکان
 در مناطق طالب ،نخریسی 

خواجه ربيع ، توس
 و بلوار وکيل آباد

 موسسه فرهنگی ارسطو 
راهنمایی ١۶ پالک ١

٨٤٦٤٢٣٩

موسسه زبان 
بيان

خود  آموزشی  کادر  تکميل  جهت 
زبان  تدریس  به  مندان  عالقه  از 
انگليسی در شعبات و مراکز تحت 

پوشش دعوت به عمل می آورد.

٦٦١٢١٤٤
٩١٣٤٣٤٩١/ ف

 iروبي
به تعداد& مرب� ا
بانوان نيازمندیم سيدى

 قائم ٣٠ (باشگاه دوستی) 
٠٩١٥٣٥٩٠١٧٠

٩١٣٥٢٠٢٢/ ف

مدرس زبان انگليس� 
براى سطوح متوسط نيازمندیم 

محدوده گلشهر 
٠٩١٥٣٠٥٠٠٩٢

٩١٣٥٠٣٧٣/ ط

موسسه آموزش عال� آزاد آسيا
مدرس حرفه اى IELTS و سوپر 

وایزر زبان نيازمندیم دانشجوى ۶ 
پالک ١۵ رزومه الزاميست

٩١٣٣٥٣٤٥/ ف

به تعداد& نجار
 ماهر و نيمه ماهر

نيازمندیم (با بيمه)
٠٩١٥٧٠٦٧٠١٠

٩١٣٥٢١٥٦/ ف

به 
MDF i%ار نيمه ماهر
ترجيحا داراى گواهينامه رانندگی 

نيازمندیم ساعت تماس ٢ تا 
۶بعدازظهر  ٢٥١٦٠٧٨

٩١٣٥١٣١٧/ ف

 به چندنفر نجار
 کالف ساز راحتی نيازمندیم.

مبل هستی ٠٩١٥١٠٣٥٠٠١
٠٩١٥٤٠٣٥٠٠١ -٧٢٨٠٥٤٣

٩١٣٤٨٦٤٩/ م

به تعداد& استاد%ار ماهر 
نجار و MDF %ار

نيازمندیم ٠٩١٥١١٦٢٢٤٤
٠٩١٥١٠٢١٩٧٥

٩١٣٤٥٩٩٣/ ف

به تعداد& نجار
 و MDF کار
 نيمه ماهر 
و بردست
نيازمندیم 

٦٥١٢٤١٠-٩٣٧٤٣٣٤٢٨٤
٩١٣٤٨٠٤٥/ ف

به تعداد& استاد%ار  
و  ماهر  کار   MDF و  فلزى  کابينت   
تعدادى کارگر نيمه ماهر نيازمندیم 

توانا ٠٩١٥٣٥٩٩٧٦٩ 
٩١٣٣٩٨٣٤/ ب

 سازه ها& چوب 
iآنتي

 جهت تکميل پرسنل خود به 
تعدادى نجار ماهر و نيمه ماهر و 
بردست با حقوق و مزایاى مکفی 

نيازمند است.
٠٩١٥٢٠٢٦٤٩٨ 
٢٤٠٣٩١٩-٠٥١١

٩١٣٥٠٩٤٤/ م٠٩١٩٥٠٠٩٧٢١

به تعداد& نجار 
جهت %ار مبلمان

نيازمندیم با بيمه
٠٩٣٥٧٣٢٥٠٦٥

٩١٣٥٢٠٣٤/ ف

صنا
ع چوب� 
پا
=ا 

جهت تکميل کادر اجرایی خود 
به تعداد ۵ نفر MDF کار 
نيمه ماهر نيازمند است 
 ٠٩١٥٣١٠٧٩٤٧
٠٩١٥٣١٣٥٨٧١

٩١٣٥٠٩٦٢/ ق

نجار و MDF %ار ماهر 
با حقوق مناسب نيازمندیم 

٠٩١٥٣١٤٤٧٧٤
٩١٣٤٤٩٣٦/ م

فور& فور& 
شرکت توليدى 

دکوراسيون ادارى به تعدادى 
ام دى اف کار ماهر  و نيمه 

ماهر نيازمندیم. 
حقوق مکفی، حق فنی ،بيمه 

٦٠٩٠١٥٩
٩١٣٤٤٥١٣/ ل

به چند نفر استاد%ار 
نجار mdf کار نيازمندیم 
٠٩٣٧٩٦٤٨٣٣٢

٩١٣٤٨٢٧٦/ ف


i نفر رو
ه %وب
و چرخکار نيازمندیم
٠٩٣٦٨١٣٠٧٤٠

٩١٣٥٢٤٧٢/ ل


i شر%ت معتبر 
 جهت تکميل پرسنل خود 

به یک نفر انباردار
 نيازمند است.

امام رضا ٣۵-چهارراه دوم
جنب نانوایی-پالک ٨١

 ساعت مراجعه ١۴ الی ١٧

٩١٣٣٧٢٥٢/ ف


i شر%ت 
معتبر ساختمان�

جهت یکی از پروژه هاى فعال خود 
نياز به یک نفر انباردار با حداقل 

سابقه ١٠ سال دارد.
٦٦٦٨٨٩٢

داخلی ٨ 
٩١٣٥٢٢٨٢/ ف

هتل آپارتمان جواهر
به نيروهاى ذیل نيازمند است

 ١-پذیرش روز خانم
 ٢-پذیرش شب آقا

 ٣-خانه دار خانم
 ۴- گارسون

٢٢٨١٧٠٠
فلکه آب خيابان خسروى اندرزگو ٢

٩١٣٥١٥١٤/ ف

پذ
رش شيفت روز 
ترجيحا خانم با حداقل دیپلم 

و سابقه کار نيازمندیم 
هزار   ٣۵٠ کار  ساعت   ١٢
 ٧ تماس:  ساعت  حقوق  تومان 

صبح الی ٧ عصر هتل بدیع

٨٥٤٧٥٣٢
٩١٣٥٢٠٥٢/ ف

استخدام
به یک نفر خانم جهت پذیرش 

هتل نيازمندیم 
امام خمينی ١٣ و ١۵- هتل کاج

٩١٣٥٢٣٣٤/ ف

هتل آرا%س به تعدادى نيرو 
جهت پذیرش خانه دارى و 

رستوران نيازمندیم ١٧ شهریور 
١,١- ٨٥٥٣٥٣٠

٩١٣٤٨١٥٧/ ف

استخدام دائم� 
کارمند رزرو هتل 

خانم با سابقه کار مفيد
 در واحد رزرواسيون هتل 
داراى ارتباط با آژانسهاى 

تهران و سایر شهر ها 
نيازمندیم 

ميدان راه آهن، ابتداى 
خيابان هاشمی نژاد

 هتل صدف 
تاجی ٠٩١٢٢٨٥٠٢٤٠

٩١٣٥٠٦٨٤/ ف

به چند نفر پيi موتور&
روزانه ٣ساعت از ١٢ الی ١۵ در 

رستوران نيازمندیم
٦٠٨٦٩٢٠

٩١٣٥٢١٦٩/ ف

 استخدام فور& 
 جهت کار در فست فود

و رستوران به افراد ذیل 
نيازمندیم 

١-فرکار ماهر پيتزا و ساندویچ
 ١٠ نفر 

٢- صندوق دار خانم      ۵ نفر 
٣- کارگر ساده                ٢٠نفر 
۴- انباردار                         ٢ نفر 
جمهورى ٢٠ ساختمان ١٠٧ شرکت
 خدماتی هميار تامين خراسان  رضوى 

تلفن تماس : ٣٤١٤٧١٣
٩١٣٥٢٤٣٣/ م٠٩١٥٢٤٦٨٠٠٦ 

٩١٣٥١٤٦٩/ ف

آگه� استخدام
گاجره فست فود

جهت تکميل کادر 
پرسنلی خود به تعدادى 

کارمند خانم جهت 
صندوقدارى و امور 

خدماتی نيازمند است. 
لطفا جهت تکميل فرم 
فقط بين ساعات ۵ الی 
٨ بعدازظهر به آدرس: 
بلوار وکيل آباد بعد از 
پل دانشجو یک قطعه 

مانده به وکيل آباد ٣٧ 
گاجره فست فود مراجعه 

فرمایند.
 

به 
i %ارگر ساده
جهت کار در آشپزخانه عباس زاده 

محدوده گلشهر نيازمندیم
٠٩١٥٦٢٣٩٠٦٥

٩١٣٥١١٤٧/ ف

به 
i منش� خانم
جهت جوابگویی تلفن در رستوران 
نيازمندیم   ١۶ الی   ١١,٣٠ از 

٦٠٩١٥١٥فرامرز ۴٢ و ۴۴
٩١٣٥٢١٧١/ ف

استخدام 
فور&

در فست فود و کافی شاپ 
بلوشه شعبه فرودگاه 

١-تعدادى صندوقدار 
و کانتردار خانم با حقوق 

ماهيانه ۴٠٠ هزار تومان 
٢ -تعدادى آقا جهت کار 
سالن دارى (گارسونی )و 

خدماتی (نظافتی) با حقوق 
ماهيانه ۴٠٠ هزار تومان 

٣ -تعدادى آشپز سوخارى 
ساندویچ و پيتزا با حقوق 
ماهيانه ۵٠٠ هزار تومان 
ساعت مراجعه ١١ الی ١٨ 
آدرس مراجعه و پرنمودن 

فرم استخدامی: 
فرودگاه شهيد هاشمی نژاد 

سالن پروازهاى داخلی 
دفتر مدیریت فست فود 

و کافی شاپ بلوشه هنگام 
مراجعه به همراه داشتن 
٢ قطعه عکس،  کپی کارت 

ملی و کپی شناسنامه 
ضرورى است.

٩١٣٥٠٧٧١/ ف

به 
i منش�
جهت جوابگویی تلفن در رستوران از 

ساعت ١٩ الی ٢٣ نيازمندیم.
٦٠٩٢٧٩٣

٩١٣٥٢٠١١/ ف

٩١٣٣٧٠٣٦/ ل

%ار
اب� فرهان- تامين نيرو  
 ثبت نام کارجویان قاسم آباد 

بين شریعتی ۵٠ و چهارراه ادیب
٦٦٢٩٥٣٨

١٥١٩
مهنـــدس

١٥٢٠
ليسانس و فوق ليسانس

١٥٢١
برنامه نــو
س

١٥٢٢
%ــــارمند ادار&

١٥٢٣
مدرس و مرب�

١٥٢٥
نجار و ام د& اف %ار

١٥٢٧
انبـــاردار

١٥٢٩
امور هتـــل

١٥٣٠
امور رستوران

١٥٧٠
%ار
ابــــ�


