
يك شنبه  ١٠ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٥
٤٥

محمود سالمت كنار5  عل� 
خليل اله سلطان پور  زهرا 
منصور سلطان�  عل� 
خان اقا سلطان�  محمدحسن 
القل� سلمانوند5  پيام 
حمزه سلمان�  محسن 
عل� اكبر سليمان�  عليرضا 
عل� محمد سليم� كلوخ�  مجتب� 
عبداله سواد5  حسين 
محمدتق� سوزنچ� كاشان�  مجيدرضا 
حبيب اله سوگند5  عل� اصغر 
سيدحسين سيادت  سيده مژگان 
سيدحسن سيد بقا��  سيدوحيد 
سيدرضا سيد5  سيدسعيد 
سيد عل� سيد5 حاعر5  سيد جالل 
سيدهاشم سيد5 سعداباد  سيدحسن 
عل� سيرجان�  ليال 
جعفر سيستان� طرق�  سمانه 
محمدعل� سيف�  بتول 
اسداله سيل پور  محمدحسين 
غالمرضا شارع� اول  عباس 
محسن شاكر5  ز�نب 
قدمعل� شاكر5 شمس�  ميثم 
سليمان شامل  قاسم 
احمد شاه چراغ� بيار5  نسر�ن 
غالمحسين شاهسون قره حسين�  مسعود 
رمضان شا�سته فرد  زهرا 
غالمرضا شب رو مشكله  حسين 
محمد شبان�  محمدحسين 
محمدحسن شجاع�  عذرا 
اسماعيل شجاع� خجسته  مهد5 
محمدرضا شجر5  اعظم 
حسين شرف�  فرشته 
اصغر شر�عت گراخك�  عباس 
محمد شر�عت� رونج  عل� اكبر 
محمدعل� شر�3 مصطف� پور  ميترا 
غالمحسين شر�ف�  محمد 
حسين شر�فيان زاده  صد�قه 
حسن شعرباف زاده  حسين 
حبيب اله شفيعيان ماهان�  فاطمه 
محمد عل� شكر5 ا�زد5 موس�  عل� اصغر 
علينق� شمس اباد5  محمد 
محسن شمس حسين�  هاله 
كرامت شمشير5 اردكان�  بنيامين 
احمدعل� شنوا��  پيمان 
عباس شور�ده  حسن 
غالمعل� شهرك�  حسن 
عباس شهرك�  غالم حسن 
حسينعل� شيخ�  صفيه 
نب� شيراز5  خدابخش 
گل محمد شيرداود ل�  جواد 
ابراهيم شيرعل� پور  عل� اكبر 
مهد5 صابر تنها  صد�قه 
عل� اصغر صابون� شيخ زاده  مباركه 
سيد غالمعل� صاحب  سيدصفرعل� 
عبدالرحيم صاحبكار صفراباد  سكينه 
عل� صادق�  سعيد 

سرو
س پست 
افته
طرح مشترك پست و روزنامه خراسان

گواهينامه

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)

 آگه� استخدام
 فيلمبردار مسلط

 به افترافکت 
طراح مسلط به کورل

بيمه+حقوق قانون کار
 ٣-٨٤٢١٠٤١

٩١٣٥١٩٢٤/ ب

به تعداد& بافنده 
فرش و تابلو فرش
 حرفه اى و مبتدى جهت کار 
در کارگاه قاليبافی با حقوق 

عالی و بيمه نيازمندیم
٨٤٥٢٢٣٥

٠٩١٥٤٧٩٤١٧٠
٩١٣٢١٩٠٢/ ف

قابل توجه عز
زان 
جو
ا& %ار

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

به 
i صندوقدار خانم 
ا آقا 
و ٢نفر %ارگرساده 

جهت کار در فروشگاه مواد 
غذایی نيازمندیم ساعت 

تماس ١٠ صبح تا ٣ بعدازظهر 
خيام ١٠ نبش گالیل ۴ 

مارکت کوروش 
٧٦٢٤٣٤٥

٩١٣٤٩٦٢٨/ ف

استخدام
گروهی طراحی در نظر دارد 
 Autocad با جذب نيروى
همراه با دوره کارآموزى 

استخدام نماید
٨٤٦٣٧٤٤

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧ 
٩١٣٤٢٩٠٤/ ف

به 
i آشپز آقا
ترجيحا شهرستانی و چند نفر 

پيک موتورى نيازمندیم
٦٠٥٧٥٧٠

٩١٣٥٢٢٢٠/ ف

مس=ن %سر& (نبش سيدرضی 
١۶) به تعدادى مشاور

جهت همکارى در دفتر امالک 
نيازمندیم ٠٩١٥٣٢٢٤٠٠١

٩١٣٢٧٠٠١/ ف

خانم آشنا به ا%سل و ورد
و اینترنت تمام وقت نيازمندیم
٣٤٣٠٠٦٦چهارراه نخریسی 

کوشش ١۵ پالک ١٧١,١
٩١٣٤٩٦٣٢/ ف

استخدام
 جهت آقایان:

تکنيسين در برق یا مکانيک
جهت تعمير و نگهدارى

زمان مراجعه: همه روزه، 
ساعت ٨ الی ٢٠ (پنجشنبه 

بعدازظهر تعطيل است)
به همراه یک قطعه عکس

آدرس: خيابان آخوند 
خراسانی (خاکی) بين 

خراسانی ٨ و ١٠ پالک ٨٩٨

 

٩١٣٤٨٨٨٦/ م

قابل توجه 
%ارجو
ان عز
ز 

 با یادگيرى و دریافت مدرک 
طراحی نما و دکوراسيون داخلی 
در کمترین زمان به درآمد باال 
برسيد بدون نياز به داشتن 
تخصص ارائه تخفيف شهریه 

جهت متقاضيان کار
٨٤٦٥٢٢٨ 

٩١١٩٦٥٦٣/ ف

اشتراك فرم ها& 

استخدام� دولت�   

٩١٣٠٥١٩٥/ م٢١٥٠٤١٨

%ار آسان برا& همه 
به تعدادى نظرسنج با فن بيان

 عالی و حداکثر ٢۵ سال نيازمندیم 
٨٤٦٤٩٨٧

٩١٣٥٢٢٣٢/ ف

 آموزش و اشتغال
 دوره هاى صدور بليت آژانس هاى 

هواپيمائی فروش بليط مقدماتی
 متوسطه و پيشرفته 

مدیر فنی بند الف  بند( ب) 
اکوتوریسم و زبان تخصصی 

گردشگرى 
٨٤٥٥٣٤٥-٨٤٠٦٤٣٥ 

٩١٣٥٢٣٥٧/ د

به 
i نفر خانم 
 با روابط عمومی باال باحقوق ثابت 

هنرستان ١۵
٩١٣٥٢٥١٨/ م ٨٦٨٦٨١٣

به 
i فروشنده و چند خانم
نيازمندیم. قنادى  در  کار  جهت 

عبادى ٩٧ قنادى لورا
٧٣٢٥٤٧١-٠٩١٥٥٢٤٨٧٩٥

٩١٣٤٦٤٢٥/ ف

به 
i %مi آشپز و 
تعداد& پيi موتور& 

نيازمندیم 
٩١٣٥١٠٠٦/ ب٠٩١٩٧٦٥٦٨٣٢

آموزش و اشتغال
دوره هاى هتلدارى : مدیریت 
هتل ،فرانت آفيس، خانه دارى 

ميزبانی ،آشپزى ایرانی و 
فرنگی سفره آرایی، کافی شاپ، 

مدیریت رستوران، تشریفات 
مدیریت ،غذا و نوشيدنی
 زبان تخصصی هتلدارى 

٨٤٠٦٤٣٥-٨٤٥٥٣٤٥
٩١٣٥٢٣٥٤/ د

به 
i منش� 
و 
i حسابدار

مجرب خانم جهت کار در 
دربهاى اتوماتيک گلستان در 
محدوده خين عرب نيازمندیم

 ٢٦٢٠٦٠٤
٠٩١٥١١٧٤٣٤٠

٩١٣٤٩٤٦٦/ ل

استخدام 
از تمامی مقاطع تحصيلی 

دیپلم به باال همراه با دوره 
Vray-3DMAX کارآموزى

حقوق ۵٠٠,٠٠٠+بيمه
٨٤٦٣٧٤٥

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧
٩١٣٤٢٩٥٦/ ف

شر%ت� معتبر
به تعدادى کارشناس فروش 

حضورى و تلفنی خانم
 (با سابقه کار) به صورت نيمه 

وقت نيازمند است 
حقوق ثابت+ پورسانت+ بيمه 

چهارراه فرامرزعباسی 
ساختمان ٧٢

٩١٣٥٢٠٦٩/ ف٦٠٩٩٥٠٩

اگر به دنبال %ار 
و درآمد ميليون� 

هستيد
 متنوع ترین و

 سودآورترین هنر و
 شغل را با ما تجربه کنيد.

٧٢٨٣٣٩٣
٠٩١٥٤٧١٣٩٥٣
٠٩٣٩٥٣٥٩٠٦١

٩١٣٤٧٦٠٠/ ب


i شر%ت معتبر 
از تعدادى نيروى خانم با داشتن 
تجربه و روابط عمومی باال جهت 

همکارى با شرایط ویژه دعوت
 به  عمل می آورد 

٨٨٤٤٧٢٠
بلوار وکيل آباد، بين هاشميه

 و سامانيه پالک ٢٠۴- طبقه ١
٩١٣٤٧٤٦٤/ پ


i شر%ت تعاون�  
و شر%ت ساختمان� 
 جهت تکميل کادر خود

 به تعدادى مدیر فروش 
با روابط عمومی باال 

و یک حسابدار (خانم ) 
نيازمند است 

بلوارمعلم ، بين معلم ۴۵ 
و چهارراه دانشجو 

ساختمان صبا طبقه سوم 
٨٩٢٩٠٠٦ 
٨٩٢٩٠٠٥

ساعت تماس:  ٩ الی ١٣
١٧ الی ١٩

٩١٣٥١٢٠٠/ م

به سه نفر مشاور باتجربه
جهت کار در امالک نيازمندیم 

سيدرضی ٣١ امالک شهر
٠٩١٥١١٠١٥٧٢

٩١٣٥٢٢٧٦/ ف

استخدام 
گروهی معمارى در نظر دارد

 با جذب نيروى فتوشاپ
 همراه با دوره کار آموزى 

استخدام نماید .
 ٨٤٦٣٧٤٤

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧
٩١٣٤٢٨٣٧/ ف

چند نيرو تمام وقت و پاره وقت 
آشنا به کامپيوتر جهت پشتيبانی پایانه 
فروش بانکی با حقوق مکفی نيازمندیم 

٨٥٥٣٢٠١-٨٥٥٣٢٠٣
٩١٣٥٢٦٦٣/ م

به تعداد& %ارگر 
ساده 

خانم و آقا و سه نفر 
فروشنده ماهر جهت کار 

در قنادى نيازمندیم 

٠٩١٥٣١٧٦٢١٠
٩١٣٤٠٣٤٨/ ف

دعوت به هم=ار& 
آموزشی  موسسه  در  (خانم) 
مراقبت  جهت  دو  گزینه  فرهنگی 

٨٤٤٥٣٠٧ و پشتيبانی
٩١٣٤٩٠٩٩/ م

 hدفتر امال
محدوده  در  آقا  یا  خانم  نيازمند 

٠٩١٥٣١٠٧٠٨٣سرافرازان
٩١٣٥٠١٠٤/ ر

 نما
ندگ� ا
ران خودرو ٣٠٧٩
 به یک خانم حسابدار باحداقل 
یک سال تجربه کارى به صورت

 نيمه وقت و یک پذیرشگر 
آقا به صورت تمام وقت ترجيحا 
با سابقه مفيد نيازمند می باشد 

ساعت مراجعه:  ٨ الی ١٣ 
امام رضا ٣٩ نمایندگی ٣٠٧٩

٩١٣٥٢٣٤٨/ م ٨٥٣٩١٢٦

استخدام پا
دار
آقایان فوق دیپلم و ليسانس

کامپيوتر، برق، مخابرات، 
مدیریت، علوم اجتماعی و 

اقتصاد و زبان انگليسی

کاریابی خراسان
ابتداى خيابان امام خمينی 

(دانشگاه) کوچه سجادى
 (ساعات ادارى)

 

٩١٣٤٩٧٧٢/ م

اشتغال به همراه 
آموزش

قابل توجه عالقمندان به طراحی 
و برنامه نویسی سایت آموزش 

 C#. net- php.net-  حرفه اى
sql- photoshop
 ٨٤٥٧٧٩٦

٠٩١٥٩٠٦٨٨٦٣
٩١٣٤٢٨٧٦/ ف

مد
رفروش خانم 
مد
رگروه خانم

بازاریاب آقا و خانم
 ۴٠٠ هزارتومان 

حقوق ثابت
صياد شيرازى 
بين ٢٩ و ٣١ 

پالک ٢٣٨ 
ساعت تماس ١۴-٩

٨٩٢٦٤٧٢
٩١٣٥١٠٨٦/ ف

٩١٣٢٤٤٥٣/ د

تعدادى نيروى خانم جهت همکارى
پاره وقت + حقوق ثابت و پورسانت 

عالی نيازمندیم پخش فانوس
٠٩١٥٧٦٢٤٥٦٠-٨٤٦٢٩٨٥

استخدام نيرو 
ترجيحا د
پلم فن� 

محل کار: جاده سيمان
 همت آباد 

٠٩١٥٣١٧٢٤٩٦
٩١٣٥٠٣٥١/ م

 استخدام 
 سه نفر خانم ، مد
ر فروش 

حقوق ثابت 
+پورسانت عالی 

+ سرویس ایاب ذهاب  
+بيمه تامين اجتماعی 
+وام قرض الحسنه 

سيدرضی ۵٧
 ٦٠٣٣٢٥٦-٠٩١٥٧٧٧١٤٨٩

٩١٣٥٢٦١٨/ م

٩١٣٥٢٢٧١/ ف

به چند خانم جهت بازد
د 
طور  به  نشانی  آتش  هاى  کپسول  از   
نيمه وقت نيازمندیم آزادى ١٨ پالک ۴
 ٠٩٣٥٤٥١٤٥٨٢-٦٠٨٤١٩٦

 ۵٠٠ هزار تومان + پورسانت 
همراه با آموزش رایگان 

ميدان ابوطالب، بين 
حرعاملی ۵٨ و ۶٠

٩١٣٤٤٨٢٦/ ل

استخدام فور&

٠٩٣٧٣٢٣٠٢٩٦
٠٩٣٨٤٣٨١٩٦٠

امالh فرهنگ
مشاور خانم و آقا 

جهت همکارى نيازمندیم
٠٩٣٧٥٩١٦٨٧٦

٩١٣٤٠١٧٦/ ل

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

 hجهت دفتر امال
فعال  و  آقا  مشاور  نفر  چند  به 
نيازمندیم محدوده هفت تير و صياد 

٠٩١٩٩٦٩٥٥٠٧
٩١٣٤٩٦٧٢/ ف

شر%ت توسعه
 ارتباطات ال=ا

جهت تکميل کادر امور مشتریان خود 
به تعدادى خانم آشنا به امور ادارى 
و داراى روابط عمومی باال به صورت 

تمام وقت نيازمند است .
جهت تکميل رزومه به سایت

 www.metronet.irمراجعه نمایيد
تلفن  : ٨٩٠٣٥٥٤

٩١٣٥٢٢٥٥/ ف

٩١٢٤٢٥٩٨/ ل

ثبت انواع 
شركت ها

كارت بازرگانی، تغييرات
 ثبت نام و عالئم تجارى كد 

اقتصادى 
اخذ مجوزهاى توليد صنایع
خدمات حسابدارى شرکتها

تنظيم اظهارنامه هاى 
مالياتی،اخذگرید ساجات

٨٤٥٥٦٩٣
٨٤٢٠٥٨٦

 ٠٩١٥٥٠٤٤١٠١
خدمات در محل

 پيك رایگان

اخذ رتبه و تامين نيرو
ثبت و تغييرات و فروش شرکت

٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٤٤٢٢٧٢٢

٩١٢٨٢٢٦٤/ ف

خدمات ادار&،١٧
بازرگان� وصنعت�

١٧٠١
خدمات ادار&

وقت� عجله دار
د
قيمت و زمان را از ما بپرسيد
با همکارى جمعی از وکالى 

پایه یک
با  هدایاى ویژه

٧٦٦١٤٢٦
٠٩٣٨١٢٦٣٠٥٥

٩١٢٧٧١٣٢/ پ

ثبت فور& 
انواع شر%ت 

۴٨٠٠٠ تومان
تغييرات  کد اقتصادى

کارت بازرگانی  و گرید 
٨٤٦٤٧٧٣

٠٩١٥٥٢٨٣٦٣٣
٩١٢٦٣٥٥٣/ پ

ثبت فور& انواع شر%ت 
۴٨,٠٠٠ تومان 

٠٩٣٠٨٧٦١٩٦٦-٨٤٦٤٧٧٣
٩١٢٧٠٤٤٤/ پ

ثبت شر%ت و تعاون� 
توليدى،  مجوزات  کليه  اخذ 
صنعتی، کسب و کار، پروانه هاى 
بهداشتی،  و  صنایع  بردارى  بهره 
کد  تجارى،  نام  بازرگانی،  کارت 

اقتصادى، ایران کد و اخذ ایزو 
 ٠٩١٥٥١٣٩١٦٢

٨٤٠٨٦٢٤
٩١٣٣٨٧٠٨/ ف

٩١٣٤٧٧٣٠/ ف

ثبت فور& و تخصص�
و  گرید  اخذ  شرکت  انواع  ثبت 

کارت بازرگانی
٠٩١٥٤٧١٤٠٦٥-٧٦١٤٨٨٨


