
دوشنبه ٤ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٠
٥٥

براتعل� رباط جز4  محسن 

محمدتق� رباط� فيروزه چ�  هانيه 

عبدالحسن ربان�  محمد 

گل محمد ربان�  فرهاد 

محمد رجا��  حبيب اله 

اسداله رجب�  محمدرضا 

محمدعل� رجب�  مهد4 

حسن رجب�  محمد 

هاشم رجب� زاده  مهد4 

عل� اكبر رجب� مند4  مهد4 

محمدعل� رحمان�  حسن 

عيس� رحمان�  محمود 

حسين رحمان� ترشيز4  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 رشيد4 گرو  ابراهيم 

حسين عل� رضا بخش كار�زنو4  حسن 

محسن رضامند پور كرمان�  احسان 

اسداله رضا�ت سرخ اباد4  سيدجالل 

عل� اكبر رضا��  حسين 

غالم رضا رضا��  عليرضا 

محمدجعفر رضا��  مصطف� 

عبدالعل� رضا�� اول كواكب�  احمد 

ابراهيم رضا�� حسن بلبل  محمدحسين 

سدمحسن رضو4  سيدمهد4 

رضا رضو4 سطوق�  عفت 

عل� رضو4 قم�  احسان 

حسن رفعت بلقور  مهد4 

مسلم رفيع� گرمجان  عل� اصغر 

محمد رفيق  مهد4 

رمضانعل� رمضان زاده  حميد 

مرتض� رمضان زاده كر�م اباد4  فاطمه 

رضا رمضان�  محمدعل� 

كرمعل� رمضان�  حسين 

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

�k شرMت بين الملل' 
معتبر

نياز به یک نفر کارمند خانم مسلط 
به تایپ و آشنایی کامل 

به office دارد 
ساعت مراجعه حضورى 

١۵ الی ٨:٣٠ 
معلم ۵٢ پالک ٣٣ طبقه دوم

٩١٣٤٤٥٢٤/ ف

استخدام 
گروهی معمارى در نظر دارد

 با جذب نيروى فتوشاپ
 همراه با دوره کار آموزى 

استخدام نماید .
 ٨٤٦٣٧٤٤

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧
٩١٣٤٢٨٣٧/ ف

 نما�ندگ' هيوندا
 جهت تکميل کادر فنی خود 
به افراد ذیل نيازمند است
۴ نفر مکانيک،٢ نفر شاگرد 

نقاش ، ٣ نفر صافکار
با حداقل ۵ سال سابقه کارى

٦٦٧٥٥١٢ 
٩١٣٣٩٠٢٢/ ف

استخدام 
از تمامی مقاطع تحصيلی 

دیپلم به باال همراه با دوره 
Vray-3DMAX کارآموزى

حقوق ۵٠٠,٠٠٠+بيمه
٨٤٦٣٧٤٥

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧
٩١٣٤٢٩٥٦/ ف

به تعدادK مشاور 
جهت دفتر امالک با 

پورسانت عالی 
نيازمندیم 

بين هفت تير ١٨ و ٢٠ 
مسکن پارس 

٠٩١٥١١٤٠٦٢١
٩١٣٤٤٥٣٣/ ف

�k شرMت 
بازرگان' 

جهت تکميل کادر فروش 
٣ نفر خانم با روابط عمومی 

باال استخدام می نماید. 
سلمان ۴ پالک ۴٨
٨٤٥٩٤٢٥

٩١٣٤٢٣٤٠/ م

به چند نفر 
Mارگر ساده

جهت کار در کارگاه قنادى 
(نبات) و یک نفر راننده 
جهت پخش نيازمندیم. 

آدرس: شهرک رضوى
٠٩١٥٥١٩١٥٠٨

٩١٣٤١٦٠٣/ ف

 بيمه ا�ران 
نما�ندگ' ٣١٥٦٢
 جهت واحد صدور کارمند خانم

با شرایط ذیل می پذیرد:
دو   -٣  ICDL  -٢ ليسانس   -١
محل   -۴ بعدازظهر  و  صبح  شيفت 

سکونت نزدیک به بلوارسيدرضی
نبش سيدرضی ٢٠ بيمه ایران

٩١٣٤٣٠٤٠/ م ٦٠٩٢٠٠٣

به �k پرس Mار جهت Mار
در خشLشو�' نيازمند�م   

٠٩١٥٣٢١٦٩٣٥-٨٦٦٤٤٤٩
٩١٣٤٥٤٧٧/ پ

mبه مشاور امال
فعال باتجربه (هاشميه) 

نيازمندیم
٩١٣٤٢٢٩٥/ م٠٩١٥١١٠٩٨٩١

�k شرMت ساختمان' 
مجرى سقف متال دک استخدام 

می کند:
 نصاب گل ميخ جوشی مسلط 

به دستگاه سویر
 کارگر ساختمانی داراى توانایی 

عبور روى اسکلت 

٨٤٢٧٢٤٢
٩١٣٤٠٧٥٨/ پ

 Kاشتراك فرم ها

استخدام' دولت'   

٩١٣٠٥١٩٥/ م٢١٥٠٤١٨

به �k نفر فن' و 
آشنا به Mامپيوتر
جهت کار در فروشگاه 

واقع در بلوار سجاد مجتمع 
تک طبقه ٢+ واحد ٣١۵ 

نيازمندیم
٧٦٤٢٦٢٩-٧٦٤٢٤٧٧

٩١٣٤٤٦٧٣/ م

�k پروژه ساختمان' 
جهت اجراى تاسيسات الکترونيکی 

نياز به تخصص هاى زیر دارد:
١ -فوق دیپلم برق

٢ -دیپلم برق ٣ -برق کار 
بلوار وحدت بلوار اميرالمومنين

٤-٣٦٨٦٨٨٠
٩١٣٣٩١٠٦/ ف

 KارLدعوت به هم 
 ١- مدرس بازاریابی و فروش 

٢- طراح حرفه اى 
٣- منشی تلفنی 

۴- تراکت پخش کن 
 احمدآباد ١٩ بخارایی ۶ پالک ۴۵

طبقه همکف 
٨٤٦٥١٨٢

 ٠٩٣٣٥٩٠١٢٥٤
٩١٣٤٢٧٩٦/ م

شرMت بين الملل' 
بزرگان صنعت

تعداد ۵نفر خانم با مدرک 
تحصيلی فوق دیپلم و ليسانس 

جهت امور ادارى استخدام 
می نماید مزایا، حقوق ثابت، 

بيمه تأمين اجتماعی، پورسانت، 
پاداش، مجموع درآمد بالغ بر 

٧٠٠هزارتومان 
ساعت مراجعه حضورى: 

 ١- ٨:٣٠۵:٣٠
معلم ۵٢ پالک ٣٣ طبقه دوم

٩١٣٤٤٤٩٣/ ف

به چند مشاور
 با تجربه

(رهن واجاره) جهت کار 
دفتر امالک در هاشميه 
با شرایط و امکانات عالی 

نيازمندیم
٨٨٣٧٣٣٣

٩١٣٤٥٣٣٢/ ف

پاژ بتن 
١-منشی خانم پاره وقت 

٢١-١٧
٢-اپراتور بچينگ

٣-کارشناس فروش حضورى 
حقوق ۵٠٠ هزار تومان
 بيمه+ نهار+ پورسانت 

احمدآباد، بلوار رضا، رضا ١۶ 
پالک ۵٠

٨٤٠٠٢٤٢
 ٨٤٥٧٣٨٦

مدیریت
١-٠٩١٥٨٥٨٥٢٦٠

٩١٣٤٤٣٦٠/ ف

شرMت مهندس'
 شبLه نانو پيوند 

فناورى  زمينه  در  فعال 
اطالعات از افراد واجد شرایط 
می  همکارى  به  دعوت  ذیل 

نماید. 
داراى  فنی  کارشناس   -١
در  کارشناسی  مدرک  حداقل 
نرم  یا  اطالعات  فناورى  زمينه 
و    PHP زبان  به  آشنا  افزار 

 Joomla
به  آشنا  ترجيحا  حسابدار   -٢
نرم افزار حسابدارى نيستان 

حداقل  فروش  کارشناس   -٣
دیپلم  فوق  تحصيلی  مدرک 
مرتبط با کامپيوتر داراى تجربه 
کافی در زمينه فروش و روابط 

عمومی مناسب 
تجربه  داراى  خانم  منشی   -۴
حداقل  آفيس  به  مسلط  کافی 

فوق دیپلم 
زبان  به  مطلوب  آشنایی 
نرم  مجموعه  و  انگليسی 
کليه  براى  آفيس  افزارهاى 
لطفا  است  الزامی  مشاغل 
همکارى  درخواست  و  رزومه 

خود را به آدرس
employment@ 

 nanopeivand.com
ایميل نمایيد. 

٨٤١١٨٣٨
٩١٣٤٥٣٨١/ ف

Kاستخدام رسم' و قرارداد
۶ نفر خانم با مدرک دیپلم به باال 

مراجعه ساعت ٩ الی ١۵ 
معلم ۶۴ ، پالک ١ ، واحد ١

٩١٣٤٤١١٩/ ل 

�k شرMت 
بزرگ 

توليد و توزیع کننده 
محصوالت شوینده

 آرایشی- بهداشتی
 در کشور از افراد واجد 

شرایط ذیل با حقوق و مزایاى 
مکفی دعوت به همکارى 

می نماید.
 متقاضيان با شماره تلفن

 ٣٩٢٠١١٧-٠٥١١ 
تماس حاصل فرمایيد 

شرایط: 
١- موزع ( راننده) با مدرک 
سيکل (سوم راهنمایی) به 

باال و داشتن گواهينامه پایه 
یک و پایه دو قدیم 

٢- ویزیتور حداقل دیپلم 
با یک سال سابقه کار مرتبط 

حداکثر سن ٣٣ سال 
(ویزیتور، راننده)

 

٩١٣٤٥٧٢٥/ ف

قابل توجه عز�زان 
جو�اM Kار

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

قسمت فروش
تلفن بين الملل ( شعبه مشهد) 

١- ده کارمندخانم 
با مدرک تحصيلی 

دیپلم به باال به 
صورت پاره وقت 
٢- ساعت کارى 

 ٨:٣٠
الی ٣٠:١۴ 

٣- حقوق ثابت 
٣۵٠ تومان + 

پورسانت 
تلفن :

٢٢٨٣٢٥٠
٢٢٨٣٢٥٤

مراجعه حضورى 
آدرس: خيابان 
دانشگاه، بين 

دانشگاه ١۴ و ١۶  
ساختمان ٢۴۴ 

واحد ٣
٩١٣٤٤٩٥٥/ د

به مد�ر با سابقه 
و مربی سفال جهت کار

 در مهدکودک نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٢٩٧٣٥

٩١٣٤٤٩٥٨/ ف

�k شرMت معتبر مهندس' 
و  ساخت  جهت  کار  نيروى  چند  به 

پنجره UPVC نيازمند است 
٠٩١٥٤٠٥٦٤٦٧

٩١٣٤٠١٣٠/ ف

قابل توجه افراد جو�اM Kار
آموزش همراه اشتغال

 دوره هاى  حسابدارى و 
 ICDL کامپيوتر

ویژه بازارکار
با ارائه مدرک
 ٨٤٥٧٧٩٦

٠٩٣٥٨٠١٧٤١٤
٩١٣٤٢٨٨٤/ ف

به تعدادK بازار�اب و 
فروشنده  خانم و آقا

با روابط عمومی باال 
و درآمد عالی نيازمندیم

 ابتداى آبکوه ٩ پالک ٢٠١

٧٢٨٨٨٧١
٩١٣٤٥٣٢٦/ ف

به دو نفر خانم
کارآموزى  جهت  کامپيوتر،  رشته 
نيازمندیم. سناباد ۵٢ پاساژ سناباد

٨٦٩٨٠٦٠ واحد١١
٩١٣٤٣٠٠١/ م

مرMز بيست، پانزده
به تعدادى نيرو با مشخصات ذیل 
نيازمند است: ١- کارمند ادارى 

خانم از ساعت ٨:٣٠ الی ١٧
٢- کارمند فنی آقا آشنا به 

کامپيوتر و شبکه همراه با بيمه
ميدان شهدا نبش ناظر ٧ 

پالک ٢۴
٩١٣٤٥١٧٩/ آ٢٢٣٣٥٨٠

حقوق ٤٠٠ تا ٤٥٠ هزار 
آموزش + بيمه+ استخدام 

فورى ١٠٠% تضمينی 
کالهدوز ٠٩١٥٤١٩١٣٦٤

٩١٣٤٣٩١٧/ ف

٩١٣٢٤٤٥٣/ د

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

عالی نيازمندیم پخش فانوس
٠٩١٥٧٦٢٤٥٦٠-٨٤٦٢٩٨٥

شرMت 
اطلس ماشين پليمر

ماشينهاى تزریق پالستيک
جهت تکميل کادر خود نياز به 

متخصصين زیر دارد:
- برق و الکترونيک آشنا به 

ماشين هاى تزریق
- مکانيک آشنا به ماشين هاى 

تزریق
- منشی خانم مسلط به زبان انگليسی
- خانم مسلط به زبان انگليسی 

جهت امور بازرگانی
آزادى ١٣١ - تقاطع ۴
٦٥١٣٨٦٢

٩١٣٤١٦٦٢/ ف

٩١٣٤٥٥١٦/ ف

 موسسه تحقيقات' معتبرآگاه
 با بيمه و حقوق ثابت 

روابط عمومی قوى -آشنا به پرسشگرى 
HR.Dep@irc-group.org

٤٤٦٢١٦٢٧-٠٢١ 
٩١٣٤٥٦١٨/ ت٤٤٦٢١٦٥٣

شرMت فعال در زمينه بازار�اب' بين الملل' 
در حوزه شرق آسيا و خاورميانه

به منظور تکميل کادر بازرگانی و فروش خود به افراد ذیل نيازمند 
است:

١-کارشناس مدیریت بازرگانی                    ٢نفر
٢-کارشناس فروش                                            ٧نفر

آدرس: بلوارمعلم- بين معلم ۶٢ و ۶۴ پالک ٢٣ طبقه ٣ 
٩١٣٤١٢١٦/ فساعت مراجعه: ٨ الی ١۵

٩١٣٤١٦٤٢/ ف


