
يك شنبه  ١٠ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٥
٤٤

مسلم رفيع� گرمجان  عل� اصغر 
محمد رفيق  مهد5 
رمضانعل� رمضان زاده  حميد 
مرتض� رمضان زاده كر�م اباد5  فاطمه 
رضا رمضان�  محمدعل� 
كرمعل� رمضان�  حسين 
عل� رمضان�  سوگند 
عل� اكبر رمضان�  حميده 
جهانشير رمضان� اسفهرود  هاد5 
عبدالرحيم رمضان� مقدم  فاطمه 
حسن رنج كش  خانم فر�با 
احمد رنجبر  مهر5 
ابوالقاسم روان شاد  سجاد 
مهد5 روحان�  محمد 
محمد عل� روح�  زهرا 
حسين روح�  عل� 
كرمعل� روز بهان�  سمانه 
محمدحسين روستا5 با�گ�  حميدرضا 
مسيح روضه خوان باش�  غالمعل� 
كاظم رو�يت�  سعيده 
عل� اكبر رهبر  محمد 
دار�وش رهبر5  مر�م 
غالمرضا رهنما  فهيمه 
سيدعل� ر�وف قطب الد�ن  سيدصادق 
محمدعل� زارع رشكو�يه  فاطمه 
جالل زارع�  مر�م 
حيدرعل� زارع�  سعيد 
ابراهيم زارع�  عل� اكبر 
عل� اكبر زارع�  قاسم 
حسين زاغ�  عل� رضا 
محمدحسن زحمت كش  عل� 
غالمرضا زحمت كش ما�وان  محمدرضا 
محسن زرافشان خراسان�  فاطمه 
غالم حسين زرقام�  جواد 
كاوس زك� زاده  مهران 
محسن زمان� نيك  عل� 
ابراهيم زند خوانيان  معصومه 
سيدمحمدرضا زهد5 رزاز  سيدامير 
عل� ز�ن العابد�ن�  بشر5 
ضيا5 ز�نل�  طاهره 
سيدمحمد ژ�ان اخوان  سيدحسين 
قدرت اله سابوته  مهد5 
اكبر ساران�  ناصر 
رضا ساغر�دوز  عاطفه 
عباسقل� ساق�  الهه 
محمد رضا ساق�  حسن 
حسين ساالر5  محمد 
صفرعل� سامع براغوش  قهرمان 
محمدعل� ستار5  رضا 
هاشم ستار5 فيروزاباد5  غالمرضا 
محمد ستوده امرودك  محسن 
سيد عبداله سجاد5  سيد مهد5 
ابوالفضل سرور5 كسكك�  مهد5 
محمد سر5  حميد 
هاد5 سعد اله� نژاد  محمد 

احمد  سفل� زاده  بهناز 
اسمعيل سقاب�  محسن 
قاسم سقان�  عادل 

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

%ار
اب� پارس
پيگيرى تخفيف بيمه

 تامين اجتماعی 
کارفرمایان 

نرسيده به استقالل ٣ ، پالک ٧١ 

٣-٦٠٨٥٢٢١
٩١٣٢٥٧٠٤/ ل

٩١٢٢٩١٧٤/ م

كار
اب� تخصص�
فرهيختگان دانشگاه
فارغ التحصيالن، دانشجویان

 دیپلمه ها و غيره جهت اشتغال 
ثبت نام نمایند.

روسا و كارفرمایان نيروى خود 
را تقاضا كنند.خ راهنمایی ١٩

٥٠-٨٤٤٢٧٤٥

اشتراك فرم ها& 

استخدام� دولت�   

٩١٣٠٥١٩٠/ م٢١٥٠٤١٨

٩١٣١٣١٢٨/ ل

كار
اب� آر
ا
ثبت نام از جویندگان كار 

تسهيالت معافيت بيمه ماده ٨٠
www.aryajob.com

بلوار وكيل آباد، سه راه آب وبرق

٨٦٦٠٩٩٩

%ارآفر
نان
اولين %ار
اب� بين الملل�

با مجوز رسمی وزارت کار
٨٤٥٣٣٧٧ تامين نيروى انسانی 

٩١٣٢٠٩١١/ ب

٩١٣٣٩٧١٧/ خ

%ار
اب� سامان %ار
با خدمات ویژه

نبش چهارراه گاراژدارها
٣٤٤٣٠٦٠

جوان ٣٢ ساله متاهل
با خودرو سمند- مدل ٩٠ آماده 

همکارى با ارگان ها و شرکتها
٠٩١٥٧٣٣٤٠٧١

٩١٣٥١٩٧٧/ ف

آشپز  
تخته %ار 

 

٩١٣٥٢٠٩٩/ ف٠٩١٥٨٣٥٢١٥٣

فوق د
پلم 
کارشناس طراحی داخلی داراى 

مدرک ACS استراليا با خودروى 
پراید ١١١ آماده همکارى با 
شرکت هاى عمرانی، معمارى، 

مشاور داراى ۴ سال سابقه کار 
ومتاهل

٠٩١٢٨٧٠٧١٠٨
٩١٣٤٧٤٣٤/ ق

٩١٣٥١٩٠٧/ م

جوانان
 جو
ا& %ار

آرایشگر ماهر شوید تضمينی به 
سبک جدید در آموزشگاه آرایشگرى 

مردانه (خسرو)با ارائه  دو مدرک
 فنی و حرفه اى جهت جذب بازار کار

٠٩١٥١٠٠١١٥٧-٧٢٩١٣١٣

آماده مد
ر
ت هتل آپارتمان
و سوئيت آپارتمان شما با شيفت 

شب و روز با سابقه کار 
٠٩٣٦٧٩٠٩٧٢٧

٩١٣٥٢٤٧١/ خ

حقوق ٤٠٠ تا ٤٥٠ هزار 
آموزش + بيمه+ استخدام 

فورى ١٠٠% تضمينی 
کالهدوز ٠٩١٥٤١٩١٣٦٤

٩١٣٤٣٩١٧/ ف

١٠فروشنده 
حضور&

و ٢فروشنده تلفنی
و یک منشی آشنا 

به حسابدارى 
نيازمندیم

٠٩١٥١٢٥٧٩٨٤
٠٩١٥٥٨٤٤٥٩٧

٦٠٣٩٠٣٣
٩١٣٥١٩٨٦/ ف

٩١٢٩١٧٠٦/ م

مشاوره را
گان شغل� 
در %ليه رشته ها& فن� :تماس باما 

فقط  عدد ١٠٠٠ را به شماره 
 ٣٠٠٠٥٩١٩ پيامک نمائيد 

مسئول توليد
با سابقه کار حداقل

 ۴ سال در زمينه توليد 
بخارى و آبگرمکن

 گازسوز نيازمندیم 

٢٤٥٣٣٥٠
٩١٣٥٠٨٣٨/ خ

مجموعه توليد& %يميا
نيازمندیم

١- گچ کار ماهر
٢- رابيتس بند ماهر

٣- استادکار بنا (با اکيپ کامل)
۴- پيمانکار تاسيسات برق

۵-نقاش 
۶-کاشی کار ماهر

٨٤٨٣٩٨٤
٩١٣٣٥٤٠٢/ ف

شر%ت نرم افزار& سما توس 
وقت  تمام  مرد  پرسنل  تکميل  جهت 
خود  با حقوق و مزایاى عالی استخدام 

می نماید.
کارشناس  حداقل  فروش  -مدیر 

IT مرتبط و ۵ سال سابقه در
-مدیر مالی حداقل کارشناسی 

و ۵ سال سابقه
به مسلط  نویس  برنامه  نفر   ۴-

JAVA و یا PHP ویا ANDROID
 -٢ نفر نيروى ادارى با ٣ سال سابقه

سال   ٣ با  اى  حرفه  بازاریاب  نفر   ٣-
سابقه 

رزومه خود را به آدرس 
job@samatoos.ir  ارسال نمائيد

٩١٣٣٩٠٥٨/ ف٠٩١٥٣٥٨١٥٣٨

 نيرو& آشنا 
 Access به برنامه

 و تعميرات پرینترهاى hp نيازمندیم 
٧٦٨٦٧٧٧-٧٦١٦٧٧٧ 

٩١٣٥٢٤٨٦/ م

 قابل توجه عالقمندان به 

انيميشن
 استودیوى

 انيميشن سازى پرات 
مرکز حرفه اى ساخت 

انيميشن جهت تکميل کادر 
خود برگزار می کند 

آموزش حرفه اى انيميشن  
به همراه اشتغال دریافت 

شهریه  پس از  دوره

٨٤٣٤٧٤١ 
٩١١٩٦٧٠٠/ ف

به تعداد& %ارگر ساده خانم 
و ترش=ار نيمه ماهر آقا

باحقوق قانون کار و بيمه در 
یک واحد توليدى- نساجی 

حوالی کيلومتر ١۵ جاده قوچان 
نيازمندیم (با سرویس)

ساعت تماس: ١٠ الی ١٣

٠٩١٥١١٥٥٣٨٦
٩١٣٤٤٦٤١/ م

به 
i نفر دانشجو& د%ترا  
در رشته ها& علوم انسان� 

 با سوابق مناسب جهت انجام 
یک پروژه باحقوق

 و مزایاى عالی نيازمندیم
 ارسال رزومه:

Raahe.fardaa91@gmail
.com

٠٩١٥٢٤٦٨١٠٢ 
٩١٣٤٦٩١٠/ م

%اف� شاپ پروما
استخدام ميکند: ١- صندوقدار 

(خانم) ٢- ظرفشوى
٠٩٣٩٣٩٢٨٢١٨

٩١٣٥٢٢٠٦/ ف

١٥٨٠
جو
ا& %ـــار

١٥٩٠
مشاغل گوناگــون

آگهی استخدام در هتل
متقاضيان می توانند رزومه کارى خود را به شماره ٨٥٤٢١٧٧ فاکس ویا براى کسب اطالعات 

بيشتر از ساعت ٨ الی ١۶ با شماره ٠٩٣٠٣١٩٨٠٥٧ تماس حاصل فرمایند.
توضيحاتجنسيتمدرک تحصيلیسابقه کارىشغل مورد نظر
سابقه اجرایی در بخش ساختمانی و تاسيساتآقاليسانس قدرت۴ سالسرپرست برق

آشنایی با انواع غذاها و فست فودآقادیپلم٣ سالآشپز درجه یک فرنگی پز
سابقه کار مرتبطآقافوق دیپلم به باال۵ سالآشپز درجه یک ایرانی پز

سابقه  کارمرتبط  با روابط عمومی باال آقاليسانس٢ سالمدیر تشریفات
ترجيحا آشنایی با زبان انگليسی

سابقه کار مرتبط و (داراى گواهی نامه تخصصی)آقادیپلم به باال١ سالماساژور
نوع ماشين سمند LX یا پژو پارس/ سفيد آقادیپلم به باال٢ سالراننده آژانس

مدل ٨٨ به باال
ترجيحا آشنایی با زبان انگليسی یا عربیآقادیپلم به باال-ميزبان

دیپلم حسابدارى -صندوقدار
به باال

سابقه کار اجرایی مرتبط/ ترجيحا آشنایی با آقا
زبان انگليسی یا عربی

مسلط به مکالمه زبان انگليسی و عربیآقا/خانمفوق دیپلم به باال-مترجم
سابقه کار مرتبطخانمدیپلم١سالخانه دار

ترجيحا آشنایی با زبان عربیآقادیپلم-نيروى خدماتی
مسلط به زبان انگليسی و عربیآقا/خانمفوق دیپلم به باال٢ سالپذیرشگر   

٩١٣٥٠٢٦٦/ ب

 کارخانجات جامعه
 (وابسته به دانشگاه جامعه)

به منظور تامين نيروى انسانی به یکصد نفر خانم با شرایط 
ذیل نيازمند است. واجدین شرایط به آدرس جاده کالت  
کيلومتر ٧ کارخانجات ریسندگی و بافندگی جامعه مراجعه 

فرمایند. تلفن: ٢٦٠٥١٠٠
شرایط: ١- سن حداکثر ٢۵ سال

 ٢- تحصيالت سيکل یا دیپلم متوسطه
٩١٣٥٢٤١٤/ م

٩١٣٥٢٦٠٣/ ب

٩١٣٤٩٥٦٢/ ف
٩١٣٥٢٥٣٣/ م


