
دوشنبه ٤ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٠
٥٦

عل� رمضان�  سوگند 

عل� اكبر رمضان�  حميده 

جهانشير رمضان� اسفهرود  هاد4 

عبدالرحيم رمضان� مقدم  فاطمه 

حسن رنج كش  خانم فر�با 

احمد رنجبر  مهر4 

ابوالقاسم روان شاد  سجاد 

مهد4 روحان�  محمد 

محمد عل� روح�  زهرا 

حسين روح�  عل� 

كرمعل� روز بهان�  سمانه 

محمدحسين روستا4 با�گ�  حميدرضا 

مسيح روضه خوان باش�  غالمعل� 

كاظم رو�يت�  سعيده 

عل� اكبر رهبر  محمد 

دار�وش رهبر4  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 زهد4 رزاز  سيدامير 

عل� ز�ن العابد�ن�  بشر4 

ضيا4 ز�نل�  طاهره 

سيدمحمد ژ�ان اخوان  سيدحسين 

قدرت اله سابوته  مهد4 

اكبر ساران�  ناصر 

رضا ساغر�دوز  عاطفه 

عباسقل� ساق�  الهه 

محمد رضا ساق�  حسن 

حسين ساالر4  محمد 

صفرعل� سامع براغوش  قهرمان 

محمدعل� ستار4  رضا 

هاشم ستار4 فيروزاباد4  غالمرضا 

محمد ستوده امرودك  محسن 

سيد عبداله سجاد4  سيد مهد4 

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

د�پلم Mامپيوتر برق �ا 
الLترونيk چند آقا

حداکثر سن ٢۵
٨٥٩٥٣٦٥

٩١٣٣٤١٤٧/ د

شرMت SMS نو�ن
به چندین کارشناس تلفنی خانم 

نيازمند است 
٨٥٣٢٥٣٠

٩١٣٤١٥٢٨/ ف

مجموعه توليدM Kيميا
نيازمندیم

١- گچ کار ماهر
٢- رابيتس بند ماهر

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

۵- پيمانکار تاسيسات آب و فاضالب
۶-کاشی کار ماهر

٨٤٨٣٩٨٤
٩١٣٣٥٤٠٢/ ف

امالm محراب 
آقا و خانم جهت  به تعدادى مشاور 
همکارى در امالک با پورسانت عالی 

٠٩١٥١٠٧٥٩٤٩نيازمندیم 
٩١٣٤٥٦١١/ ب

از فعاالن در زمينه 
تاسيسات ساختمان' 
 دعوت به همکارى می گردد.

٨٤٦٥٩٤٦-٠٩١٥٥٠٣٣٤٢٩ 
٩١٣٤١٤٨٣/ م

 استخدام
از  عالی  آموزش  موسسه  یک   
افراد با شرایط ذیل دعوت به 

همکارى می نماید:
١- دانشجویان و 

فارغ التحصيالن رشته حقوق، 
زبان انگليسی و مدیریت

٢- دانشجویان
 و یا فارغ التحصيالن

فنی و مهندسی
ارسال رزومه و عکس:

jobs1391Azar@
yahoo.com

٩١٣٣٣١٨٥/ ب

استخدام
 MDF کابينت  نصاب  تعدادى 
سال  سه  حداقل  با  کارپرداز 

٨٤٦٥١٦١سابقه کار
٩١٣٣٤٠٢٤/ ف

قابل توجه Mارجو�ان 
Kو قالبساز kانيLم

دوره هاى
SOLIDWORKS-CATIA

MASTERCAM
POWERMILL

CNC برنامه نویسی
 با ارائه گواهينامه معتبر 

٠٩٣٩٧٤٥٨٧١٣
٩١٣٤٣٥٢٥/ د٥٤٢٤٤٧٣

 استخدام با مزا�اK عال' 
 به چند نفر خانم و آقا بازاریاب
 حرفه اى با روابط عمومی باال

 تلفنی یا حضورى و یک 
نفر خانم جهت صدور بيمه 

نيازمندیم 
نبش معلم ۵٠ بيمه نوین 

٩١٣٣٨٤٣٩/ متلفن : ٨٦٦١٥٦٥ 

٩١٣٤١٣٦٢/ ف

 Kارخانه فرآورده هاM
گوشت'

استخدام می نماید:
فروشنده و بازاریاب فعال
حقوق- مزایا- بيمه- پورسانت

٧٦٥٤٩٩٠

به �k نفر فرMار 
ساندو�چ اغذ�ه 

و یک نفر کارگر ساده نيازمندیم
٩١٣٤٢١٦٦/ م٠٩٣٦٣٧٠٤٠٥٨

٩١٣٤٤٦٢٠/ ف

به تعدادK مشاور مجرب 
جهت کار در دفتر امالک با 
پورسانت عالی نيازمندیم 

٨٦٥٨٥٢٢-٠٩١٥٩١٢٩٣٥٩

 Kاستخدام فور
در پيتزا بلوشه 

شعبه مرکزى
 ١- تعدادى صندوقدار 
و کانتر دار خانم با حقوق 
ماهيانه ٣٠٠ الی ۴۵٠ 
هزار تومان ٢- تعدادى 
آقا جهت کار سالن دارى 

(گارسونی) و خدماتی 
(نظافتی) با حقوق ماهيانه 

٢۵٠ الی ۴٠٠ هزار تومان 
٣- دو نفر خانم جهت کار 

گریم کودک  با حقوق عالی 
۴- دو نفر خانم جهت 

کار مسئوليت تشریفات 
(سرميزبان دارى) با حقوق 
ماهيانه ۵٠٠ هزار تومان 

۵- تعدادى آشپز سوخارى  
ساندویچ و پيتزا با حقوق 

و مزایاى عالی ساعت 
مراجعه:  ١٠ الی ١۴ 

آدرس مراجعه  و پر نمودن 
فرم استخدامی بين فرهاد 

٢٣ و ٢١ جنب نانوایی 
ساختمان ادارى بلوشه

 به هنگام مراجعه به همراه 
داشتن دو قطعه عکس 
و کپی کارت ملی و کپی 
شناسنامه ضرورى است

  

٩١٣٤٥٥٧٦/ ف

به چند Mارگر ساده
و یک نفر حسابدار خانم 

نيازمندیم مطهرى شمالی ۶
٠٩١٥١٠١٨٥٦٠

٩١٣٤٥٣٠٢/ ف

استخدام نيروK بازار�اب
و فروش مجرب

 dir@luziran.ir
مهلت ارسال رزومه ٩١,١٠,١٠

٩١٣٤٤٣٨٠/ ف

آژانس همراهان گشت 
به تعدادى راننده و منشی شب 

نيازمندیم
٠٩١٥٥١٢١٦٥٩

٩١٣٤٤٣٢٩/ ف

 Kدوره ها Kبرگزار
Mوتاه مدت فروش 

در بحران با ارائه 
گواهينامه 

و اشتغال به کار 
در پروژه مشترک 

بانکی 
٠٩١٥٨٠٠٠٩٦٥

٨٦٦٥٨٢٤
٩١٣٣٨٣٥٩/ ق

 به چند نيرو جهت Mار 
 در کارگاه رنگرزى فرش و

 تابلوفرش نيازمندیم. ساعات تماس
٨٦٩٢٢٥١  ٨الی ١۴

٩١٣٢٩٣٦٥/ م

موسسه فرهنگ' 
تبليغات' 

به نيروهاى ذیل نيازمند است 
مدیر پروژه - مدیر فروش: 

قانون کار + پورسانت+ بيمه 
بازاریاب تلفنی: ٢٠٠ +بيمه 
٠٩٣٣٤٢٥٩٢٢٩

٩١٣٤٥٢١٥/ م٦٠٨١٩١٣

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

�k نفر جهت مد�ر�ت 
سالن ورزش' 

نيازمندیم شماره ارسال مشخصات و 
سوابق ٠٩١٥٥٠٣٠٣٢٠

٩١٣٤٣٨٨٥/ ف

به چند برقLار ماهر و 
نيمه ماهر 

جهت امور ساختمانی و چند خانم 
جهت کار با کامپيوتر نيازمندیم 

شرکت فناوران مولد توس 
خيابان رضوى، بين رضوى

 ١١ و ١٣ پالک ۵١

٨٧٨٠٠٨٧
٩١٣٤٤٧٦٤/ ف

نان حجيم قدس
شاطر فانتزى و  شيرین و 
ویزیتور ماهر و نيمه ماهر 

نيازمندیم.
 اعتبار آگهی ١٠ روز 

می باشد   
فهميده ٠٩٣٩٥٨٥٥٥٢٧

٩١٣٤٢٤٢٦/ خ

به تعدادK مشاور خانم 
جهت کار در داروخانه ها آشنا به 
فروش جهت فروش محصوالت 
آرایشی و بهداشتی نيازمندیم 

حقوق ثابت ۵٠٠,٠٠٠ تومان + 
پورسانت سجاد، روبروى ميالد 

طبقه ٢ داروخانه حکيم 
شرکت طب افزار یاس 

٩١٣٤٥٣٩٢/ ف٧٦٤٠٥٣٠

نما�نده فعال 
جهت دفتر زیارتی و بازرگانی در 

سراسر کشور نيازمندیم 
٦-٠٩١٥٨٥٨٤٣٠٥

٩١٣١٤٧٥٨/ ف

امالm اليت
استخدام مشاور

٨٢٢٣٠٤٥-٠٩١٥٣١٨٦٩٧٠
٩١٣٤٤٧٢٦/ ر

مسLن پرد�س
به دو نفر مشاور سریعا 
نيازمندیم  ٨٨١٥٧٦٦

٠٩٣٩٣١١٠٧٣٨
٩١٣٤١٥٣٧/ ف

�k شرMت ساختمان' 
از کليه افراد ذیل دعوت به 

همکارى می نماید 
١- کليه افراد شاغل در امورات 
ساختمانی ( برق -مکانيک و ... ) 

٢- یک نفر خانم مسلط به
 نقشه هاى معمارى 

CAD،3DMAX
٣- دکوراتور- MDF کار 

 پانل کار 
نبش معلم ۵٢ 

( هماهنگی حضور فقط تلفنی ) 

صدیقی ٠٩١٥٣٠٣٣٨٨٤
٩١٣٤٥٣٨٠/ پ

به تعدادK فروشنده 
و کارگر ساده آقا در لبنيات 

عليزاده نيازمندیم.با حقوق باال
٠٩١٥٢٣٠٣٠٣٥

٩١٣٤٥١٦٢/ ف

به ٢ نفر جهت همLارK در 
دفتر فنی نيازمندیم. فلکه راهنمایی 

مقابل شهردارى تایپ و تکثير پيمان
٧٢٦٠٩٣٢

٩١٣٣٨٩٢٣/ ف

 ۵٠٠ هزار تومان + پورسانت 
همراه با آموزش رایگان 

ميدان ابوطالب، بين 
حرعاملی ۵٨ و ۶٠

٩١٣٤٤٨٢٦/ ل

Kاستخدام فور

٠٩٣٧٣٢٣٠٢٩٦
٠٩٣٨٤٣٨١٩٦٠

گروه بزرگ مشاور�ن 
امالm سراسرM Kاسپين

در شعبات احمدآباد و 
فلسطين نياز به چند 
مشاور باتجربه دارد

٠٩١٥٢٢٥٠٤٢٠
٩١٣٤٤٤٨٧/ ف

منش' خانم 
مسلط به تا�پ
خانم دیپلم به باال جهت 

امور ادارى و بایگانی نيروى 
خدماتی خانم یا آقا جهت کار 

در شرکت نيروى خدماتی 
خانم جهت کار در منزل 

راننده با اتومبيل مدل باال 
اجاره به شرط تمليک امام 

خمينی ٣۵ پالک ۵۶١ طبقه 
اول واحد ١٧

 ٨٥٣٩٠٢٨
٩١٣٤١٨٨٧/ ف٠٩١٥٥٢٤٨٩٤٢

 KارLدعوت به هم
�k گروه معتبرمهندس' جهت تLميل Mادر پرسنل' خود از دارندگان شرا�ط ذ�ل 

دعوت به همLارK م' نما�د :
 

سایر شرایط رشته تحصيلی تحصيالت جنسيت عنوان شغلی ردیف 

صاحب١
ليسانس و مرد  جمع اموال  

حداقل حسابدارى باالتر  

ليسانس و مرد انباردار ٢
باالتر 

آمار ، اقتصاد ، 
مدیریت صنعتی و 

بازرگانی 

حداقل پنج سال سابقه کار 
درامور انبار پروژه هاى ساختمانی 

و آشنا به کليه امور انباردارى 
و نرم افزارهاى مربوطه 

ليسانس و مرد حسابرس داخلی ٣
باالتر 

حسابرسی و 
حداقل پنج سال سابقه کار مفيد حسابدارى 

کارشناس ۴
ليسانس و مرد حسابدارى 

حداقل سه سال سابقه کار مفيد حسابدارى باالتر

 عالقمندان شرح' از سوابق MارK و تحصيل' خود را به شماره ٨٤٤٩٤٩١-٠٥١١ 
فLس و �ا به آدرس jobs.baran@yahoo.com ا�ميل نما�ند .

٩١٣٤٢٨٢٩/ ب

رافونه
گروه توليدى رافونه (شوینده بهداشتی) 

در راستاى تکميل پرسنل شعبه خراسان در نظر دارد نيروهاى 
ذیل را استخدام نماید:

 ١-فروشنده (بازاریاب مویرگی)                 ١۵نفر
٢-راننده با نيسان                                               ۵نفر

(بيمه تامين اجتماعی، بيمه تکميلی، پورسانت، پاداش)
٦٥١٠٤٣٩-٦٥١٠٥٥٧

بزرگراه آسيایی، آزادى ١٣١، خيابان پنجم، درب چهارم
٩١٣٤٢٧٠٤/ ق

استخدام
شرMت صباح پخش مشهد 

توز�ع Mننده فرآورده هاK لبن' صباح جهت تLميل Mادر توز�ع و 
امور دفترK از واجد�ن شرا�ط استخدام دعوت به عمل م' آورد. 

 
ميزان جنسيتعنوان شغلی

تحصيالت
تعداد 

موزع 
(تحویل دهنده) 

١٠ نفرحداقل دیپلم آقا 

٥نفرحداقل دیپلم خانم امور دفترى

٩١-٧٦٧٧٧٩٠-٠٩٣٥٨٦٩٧٠٣٥
سپاد- ميدان بهارستان- بازاربزرگ خيام، سمت راست 

انتهاK بلوار جنب سردخانه رادسرما
٩١٣٤٠٥٠٨/ ف

٩١٣٤٥٧٩٥/ م

یک شرکت پخش مواد غذایی
با پيشرفته ترین سيستم بازاریابی و فروش

با برندهاى اصالت، شيلتون، بریس، سک سک، هایپ و چاى احمد
زرماکارون، پنير جلگه 

جهت تکميل کادر پرسنلی خود از بين افراد زیر استخدام می نماید:
١- بازاریاب (آقا) با حقوق ثابت + بيمه + پورسانت از فروش، ١٠ نفر

        ٢- موزع، ۵ نفر
واجدین شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت ۵ روز کارى به آدرس 

نبش مصلی ٣٠ واحد ۵ مراجعه و یا با شماره تلفنهاى ٣-٣٦٩٧١٠٢ 
٩١٣٤١٦٠٩/ فتماس حاصل نمایند.


