
دوشنبه ٤ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٠
٥٤

نام پدر نام خانوادگ�  نام 

حسن خوش نيت  مصطف� 

محمد خوشدل  عل� رضا 

فيروز خياط�  فاطمه 

رمضانعل� خير اباد4  موس� 

جواد خيرخواه پار�ز4  حسين 

حسن خيرخواه مرق�  اميد 

جالل دادعليشاه�  جواد 

سليمان داراب�  ابوالفضل 

عل� اكبر داش سوز  حميد 

محمد داغ�  مهد4 اله 

هاد4 دانش نيان  وحيد 

حسين دانشمند4  مرتض� 

محمدحسن داود4  اعظم 

سيدخسرو داورزن�  ب� ب� زهرا 

محمد عل� داور4  عل� رضا 

محمد عل� داور4  اقا4 عل� رضا 

غالمرضا درز4 مهتر كالته  نعمت 

مهد4 درست كار سراب�  حسن 

عل� اكبر درست كار سراب�  جالل 

عل� اصغر درگاه�  سميه 

ابوالقاسم درود4  فهيمه 

جعفر درود4  محمد رضا 

غالمرضا درو�ش خليل اباد4  عل� 

بهمن درو�ش�  بهنام 

اسماعيل دره ك�  احمد 

عباس در4 پور  مقداد 

مصطف� دالل ترشيز4  مرتض� 

عز�زاله دلخون  مهين 

حسين دلمراد4  ار�ن 

محمد دلير  مليحه 

عل� اكبر دوستكام  احمد 

محمدرضا دوست� محمدقلندراباد4  حسن 

مختار دهقان  رضا 

محمدعل� دهقان  هاد4 

ابراهيم دهقان دلو��  غالمعل� 

عل� دهقان نير4  اسماعيل 

حسين دهقانيان  عليرضا 

ابوالفضل دهنو4  مسعود 

ال2 د�ارگرد  عبداله 

عباس د�ن پناه  حميد 

رمضان ذوالفقار4 ساق�  حيدر 

سيدمرتض� ذه دوالن�  بابااكرم 

مير اسما�يل راسخ�  سيده ز�نب 

حبيب اله رباط جز4  هاد4 

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)

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

Mار�اب' پو�ا
ثبت نام از بيکاران و شاغلين 

جویاى کار بهتر
 تسهيالت معافيت بيمه ماده ٨٠ 

حاشيه
 بلوارمعلم- بعد از معلم ٣۵ 

پالک ۵١۵
٦٠٦٠٢٢٢

٩١٣٢٠٠٨١/ ق

مرMز Mار�اب' 
آ�نده سازان 

ميدان ده دى
 نبش امام خمينی ٣۵ 

 ٨٥١٣٣٣٩
٩١٠٠٩٦١٣/ م(۶ خط) 

 Kاشتراك فرم ها

استخدام' دولت'   

٩١٣٠٥١٩٠/ م٢١٥٠٤١٨

٩١٣٣٩٧١٧/ خ

Mار�اب' سامان Mار
با خدمات ویژه

نبش چهارراه گاراژدارها
٣٤٤٣٠٦٠

٩١٣٣٧٠٣٦/ ل

Mار�اب' فرهان- تامين نيرو  
 ثبت نام کارجویان قاسم آباد 

بين شریعتی ۵٠ و چهارراه ادیب
٦٦٢٩٥٣٨

٩١٣٠٢٦٢٢/ د

كار�اب' آپادانا
ثبت نام متقاضيان 

كار تامين نيروى انسانی 
كارفرمایان

 مفتح ٣، ساختمان 
پزشكان، طبقه دوم

٢٧٦٨٥٣١-٢٧٦٦٩٥٩

قابل توجه Mليه شرMتها و 
ارگان هاK دولت' وخصوص'

وانت با راننده مجرب آماده همکارى 
٠٩١٥٥٠١٣٢٥٧می باشم 

٩١٣٤٥٠٤١/ م

٩١٣٣٥٦٠٧/ ف

جوانان
 جو�اM Kار

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

Kارگاه توليدM
 Kصنا�ع فلز 

و   CO٢ جوش  دستگاه  به  مجهز 
تجهيزات کامل چوب و فلز با مجوز 
ادارات  با  همکارى  آماده  رسمی 

دولتی و شخصی می باشد 
 ٠٩١٥٣٠١٣٥٦٦
 ٠٩١٥٣١١٣١٦١

٩١٣٤١٦٥٤/ ف٢٥٦١٤٨٤

بازنشسته با خودرونيسان رونيز
آماده همکارى با ارگانها و شرکتهاى 

دولتی و خصوصی می باشد
٠٩١٥٣٠٠٤٢٣٥

٩١٣٤٢٠٧٤/ ف

زوج جوان بدون فرزند 
و  ها  شرکت  با  همکارى  آماده 
سرایدارى  ٠٩١٥٧٢٧٠١٦١

٠٩٣٨٩٥٠٨٨٥٣
٩١٣٤٤٤٢٥/ ف

آشپز ا�ران' و فرنگ' 
با ٢٣ سال سابقه آماده همکارى 

می باشد. 
٠٩١٢٢٦٨٢٩٣٤

٩١٣٤٢٢٨٤/ ش

راننده تر�ل' تانLر 
با دفترچه خروج ترانزیت کار 

آماده همکارى یا شراکت 
٠٩١٥٨٩٥٧٤٩٧

٩١٣٤٢٠٣٥/ ف

به دو نفر لوله بند پمپ 
انتقال بتن نيازمند�م  

٠٩١٥١٠٧٢٣٣٧
٩١٣٤٥٠٥٧/ ف

به �k خانم 
جهت بخش فروش 
با روابط عمومی باال 

نيازمندیم
 ۵٠ عبدالمطلب  نبش   

ساختمان مهر
 تماس ٨ صبح الی ١۶ عصر

 به مدت یک هفته 
٤-٧١٢٧٠٥٢

٩١٣٤٤٠٧٤/ م

استخدام Mنيد 
Mارخانه تبد�ل فLر به ثروت  

(از کار، درخانه تا تاسيس کارخانه) 
تکنولوژى جدید موفقيت در 

٢١ روز
در مجموعه از هيچ تا همه 

چيز کتاب+ CD+ آگاهی هاى 
یادآورى فلش کارت ها و دفترچه 

موفقيت
٣٤٢٣٢٢٠

٠٩٣٥٤٧٥٩٥٥٩
٠٩١٥٤٨١٨٦٣٤

٩١٣٤٢٣٨٣/ ف

 استخدام می کند 
تجربه ما رمز موفقيت شماست. 

مدیر فروش
بازاریاب تلفنی

بازاریاب 
با حقوق و مزایاى ذیل 

حقوق ثابت
+ پورسانت

پرداخت روز به روز 
+ بيمه تامين اجتماعی

+ پاداش فروش 
فرامرز ١۵ پالک ٢٢

 ٦٠٧٧١٨٧ 
٦٠٧٧١٦٧

٩١٣٢٨٧٦٨/ ف

Mانون تبليغات فردا 

 Mاردرخانه
ساعت' ١٠٠٠تومان

 

٩١٣٤٤٩٨٩/ م ٠٩١٥٤٠٥٢٦٨٦

شرMت ساختمان'
با سابقه ۵ سال  استخدام مترور آقا 

در زمينه راه و ابنيه جهت دفتر فنی 
٦٠٦٢٨٧٨

٩١٣٤٤٣٨٦/ ف

قابل توجه جوانان 
جو�اM Kار 

به تعداد محدودى
 نيرو جهت تکميل کادر 
فروش با حقوق ثابت و 

بيمه نيازمندیم 
٣٤١١١٤٩ -٣٤٢٧٧٤١

٩١٣٤١٦١٣/ ف

مسLن آرال
مشاور حرفه اى با روابط 
عمومی باال محدوده صياد 

نيازمندیم پورسانت عالی، 
رزومه کارى باال

٠٩١٥٥٠١٠٠٢٦
٩١٣٤٤١٤٢/ ف

به �k نيروK فعال
با روابط عمومی باال

 آشنا به زبان انگليسی و 
برندهاى پوستی خارجی 

جهت داروخانه معتبر 
نيازمندیم

٠٩٣٨٢٣٥٥٣٠٢
٩١٣٤٣٨٩٨/ ف

Mانون آگه' 
بعد سوم 

خود  پرسنلی  کادر  تکميل  جهت 
 ۵٠٠ حقوق  با  زیر  افراد  به 
دو  صورت  به  هزارتومان+بيمه 

شيفت نيازمند است:
نفر  یک  سفارشات  مسئول   -١
به  آشنا  باال  عمومی  روابط  با  خانم 

کامپيوتر
نفرخانم  یک  اى  حرفه  -طراح   ٢
کارى  سابقه  و  کار  نمونه  با  آقا  یا 

مرتبط
٨٤٣٥٩٤٣-٨٤٤٦٣٥٣

٩١٣٤٤٢٤٥/ ف

به �k نفر Mمk آشپز 
خانم 

جهت پخت غذا براى ۴٠ نفر و 
انجام امور نظافت کارگاه پوشاک 
نيازمندیم ساعت تماس : ٨ الی 

١٨ به مدت ١٠ روز خواجه ربيع، 
بهمن ٣۴ پالک ۴
 ٧٤٢١٠٥٤

٠٩٣٠٨٥٧٦٢٦٤
٩١٣٤١٨٣٣/ ف

 mمشاور امال
با تجربه 

نيازمندیم 

٩-٨٨٤٣٢٥٨
مبين ٠٩١٥٦٥٠٠٠٥٩

٩١٣٤٥٦٨٥/ پ

٩١٣٤٢٢٠٥/ ر

بيمه ا�ران 
نما�ندگ':٣١٠٠٩

جهت اموردفترى به تعدادى 
خانم نيازمند است.
 (همراه با آموزش) 

تماس تا یک هفته بالمانع است 

٨٩٣٨٢٥٧

استخدام 
جهت  توليدى  شرکت  یک 
تکميل کادر واحد فلزکارى خود 
است  نيازمند  ذیل  افراد  به 

 Coجوشکار ماهر ٢ -
 ٢ نفر آقا 

- کارگر ساده ٢ نفر آقا 
حداکثر سن ٣٠ سال 

ساعت تماس ١۶ الی ١٨ 
تلفن تماس: 

٥٤١١٩٨٧
٩١٣٤٥٧٩٢/ ب

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

عالی و بيمه نيازمندیم
٨٤٥٢٢٣٥

٠٩١٥٤٧٩٤١٧٠
٩١٣٢١٩٠٢/ ف

به تعدادK مشاور 
امالک  در  کار  جهت  آقا  و  خانم 

قاسم آباد نيازمندیم شریعتی ۶ 
٩١٣٤٥٢٥٤/ ف٠٩٣٥٨١٠٠٦٦٠

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

استخدام نماید
٨٤٦٣٧٤٤

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧ 
٩١٣٤٢٩٠٤/ ف

به �k نفر جهت Mار در 
Mاف' شاپ نيازمند�م  

٠٩٣٣١٣١٣٠٠٩
٩١٣٤٣٤٦٥/ ف

Mاف' شاپ پروما
 استخدام م' Mند

١-صندوقدار(خانم)٢-ميزبان
٠٩٣٩٣٩٢٨٢١٨

٩١٣٤٥٢٧٢/ ف

صدف بار 
به تعدادى وانت پيکان و 

مزدا و یک منشی خانم 
نيازمند است 

مهرآباد- شهرک صنعتی 
ثامن- مجتمع موادغذایی 

مروارید غرفه ١۵
٩١٣٤٤١٣٤/ ف

موسسه فرهنگ' 
آموزش

و  ادارى  کادر  تکميل  جهت 
مشاوره تعدادى خانم باتحصيالت 

دانشگاهی استخدام می نماید

 ٧٢٥٥٠٨٠ 
٧٢٣٦٢٢٣

٩١٣٤٥٣٨٦/ ف

به �k نفر آرا�شگر مسلط
یک  و  منشی  نفر  یک  مدرک،  با 
خدمتکار در سالن زیبایی نيازمندیم.

٠٩٣٩٧٣٩٨٤٥٠
٩١٣٤٤٥٦١/ آ

 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

شرMت بتن نو�ن
در  خانم  کارشناس  چندین  به 

زمينه فروش بتن نيازمند است 
٨٣٨٩١٢٢

٩١٣٤١٥٢٥/ ف

 Kروزانه �ا شبانه روز
با جاى خواب کارت پخش کن و نصاب 
نيازمندیم  کشور  سراسر  در  پوستر 

٦-٠٩١٥٨٥٨٤٣٠٥
٩١٣١٤٧٦٢/ ف

قابل توجه 
Mارجو�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

ساندو�چ 
نوشين

انجام  جهت  خانم  دوکارگر  به 
موتورى  پيک  یک  و  آشپزى  امور 

نيازمند است 
آدرس: بلوار سجاد- حامد شمالی 

٩ روبه رو پارک نيلوفر
٠٩١٥٧٠٥٣٥٤٥

٩١٣٤٢٧٨٢/ م

شرMت پيشگامان
جهت تکميل کادر بازرگانی خود 
به تعداد ١٠ نفر مدیر فروش 

خانم در زمينه برگزارى همایشها 
و سمينارها با روابط عمومی باال با 

مزایاى ذیل نيازمند است:
١) حداقل حقوق ۵٠٠٠٠٠ 
تومان٢) بيمه تامين اجتماعی

٣- امنيت شغلی ٦٠٣٨٥٣١
٩١٣٣٠٥٨٨/ ف

استخدام
یک شرکت توليدى صنعتی 
نيازمند افراد ذیل است. 

١- جوشکار ماهر حداقل ٣ سال 
سابقه کار ٣ نفر

٢- کارگر ساده ١٠ نفر 
ساعت تماس ١۴-٨

٦٠٨٢٧٨٢
٩١٣٤٢٩٣٥/ ف

گروه صنعت' عباسپور 

( آدر�ن) 
 جهت تکميل کادر فروش 

و پخش خود از افراد واجد 
شرایط ذیل استخدام 

می نماید:
١- بازاریاب  ١٠ نفر 

(مرد )
حداقل دیپلم 

داشتن ضامن معتبر 
و ترجيحا داراى موتور 

سيکلت 
٢- راننده  ٢نفر 

( مرد )  دیپلم 
داشتن ضامن معتبر 

و کليه مدارک جاده اى 
٣- کاميونت ۵ دستگاه

 ( مرد) 
داشتن ضامن معتبر

تلفن تماس : 

٦٥١٦١٨١ 
٦٥١٥٩٦٧

٩١٣٤٥٧٢٧/ پ

 به �k ليسانس عمران 
 ۵ حداقل  با  عمران  دیپلم  فوق  یا   
سال سابقه اجرایی جهت سرپرست 

 ٠٩١٥١٨٢٦٦١٢کارگاه 
٩١٣٤٤٢٩٨/ م

١٥٨٠
جو�اM Kـــار

١٥٩٠
مشاغل گوناگــون

١٥٧٠
Mار�ابــــ'

توجه توجه                          استخدام   
 یک شرکت پخش معتبر به تعدادى نيرو جهت همکارى نيازمند است 

توضيحات خانم آقا تعداد شرح 
ترجيحا دیپلم به باال **٥ فروشنده(بازاریاب) 
ترجيحا دیپلم به باال* ٥ موزع (مامور پخش) 

کارت هوشمند و سالمت الزاميست-*٥راننده پایه دوم
* مهلت مراجعه ٧٢ ساعت بعد ازچاپ آگهی ۵۴٢٠١٢٨-٠۵١١ 

آدرس: مشهد- ابتداى جاده شهرک صنعتی توس (فاز ١) کوچه اول
٩١٣٤٤٨٢٧/ م سمت راست قطعه چهارم سمت چپ  


