
شنبه ٩  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٤
٥٨

فروشنده خانم  ٢ نفر
و تعدادى کارگر آقا فروشگاه 

سيسمونی واقع در کامياب ١٧ و ١٩ 
نيازمندیم ٠٩١٥١٠٩٩٠٣٤

٩١٣٤٩٠٩٧/ ف

استخدام
دیپلم  فوق  و  دیپلم  تعدادى  به 
توليدى  شرکت  در  کار  جهت  آقا 

٦٨-٥٤١٣٠٦٧نيازمندیم 
٩١٣٢٣٦٠٤/ د

 �
f 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 تعداد< بازار
اب
و عامل فروش جهت توزیع نان 

صنعتی نيازمندیم 
٠٩١٥٣٢١٧٦٨٥

٩١٣٤٩١٧٠/ پ

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

به چند نفر فروشنده 
جهت فروش 

فرآورده هاى گوشتی 
ومواد غذایی همراه با 

وانت یخچالدار نيازمندیم

 ٠٩١٢٢٢١١٦٩٤
٤-٦٢٢٠٠٦٣

٩١٣٥٠٨٦١/ ق

آگه� استخدام 
شرکت توليدى جهت تکميل 
پرسنل خود به افراد ذیل 

نيازمند است: 
صنعتی  مدیریت  کارشناس   -١

جهت مدیریت توليد کارخانه 
جهت  حسابدارى  ليسانس   -٢

مدیریت مالی دفتر مرکزى 
جهت  صنایع  تکنسين   -٣

سرپرستی خط توليد 
۴- کارگر ماهر و آشنا به خط توليد 

UPVCدرب و پنجره
دفتر  مسئوليت  جهت  منشی   -۵

مدیریت 
پورسانت  با  فروش  بازاریاب   -۶

عالی 
٧٢٩٧١٦٧
٧٢٨٥٥١٩

٩١٣٤٩٥٩٥/ ف

استخدام #ارشناس بيمه
و سایر رشته ها- در زمينه فروش بيمه 
عمر حقوق ۴٠٠ به باال در کارگزارى بيمه

٨٣٨٤١٥٧
٩١٣٤١٥٦٨/ ف

به تعداد< #ارگر ساده
 نيمه ماهر و ماهر #انال ساز< 

با بيمه نيازمندیم 
٩١٣٥١٠٠٠/ ب٠٩٣٦٧٣٣٩٠٠٢

دو خانم 
نيازمندیم.نيمه  کامپيوتر  به  آشنا 
وقت خيابان امام رضا(ع) ۵، پالک ۵۶ 

٠٩١٥٣٢٠٩٨٦٥
٩١٣٤٧١٠٦/ ف


f شر#ت 
 �ساختمان
جهت اجراى پروژه هاى 

خود در سطح شهر مشهد به 
تخصصهاى زیر نيازمند است.

منشی، آشنا به اتوکد 
امور دفترى و نرم افزار 

آفيس، امور مالی، تکنسين 
اجرایی، مهندس دفتر فنی 
با ۵ سال سابقه کار، مترور 
با حداقل ١٠ سال سابقه 
کار، مهندس صنایع جهت 

کنترل پروژه
 از متقاضيان تقاضا می شود 
مشخصات خود را به آدرس 

ذیل ایميل نمایند.
aria-oxin@yahoo.com

 تلفن : ٦٠٥٦٣٦١
 حيدرى

٩١٣٤٩٧٧٩/ ف

استخدام 
بازاریاب و مدیرفروش آقا

 مدیرگروه و بازاریاب 
تلفنی خانم، کارپرداز و 

توزیع تراکت 
ميدان راهنمایی

دستغيب ٣ - پالک ٢ 
٩١٣٥١٠٢٠/ م٧٦٦٥٧٨٥

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

٠٩٣٩٧٣٩٨٤٥٠
٩١٣٤٤٥٦١/ آ

 �شر#ت خصوص
در زمينه ساختمان 
١-منشی ترجيحا فوق دیپلم 

IT یا مشابه (پاره وقت ) 
٢-حسابدار- ليسانس 

(پاره وقت)
٣-مدیر بازرگانی- ليسانس 

مدیریت تمام وقت 
۴-بازاریاب- دیپلم

ساعت مراجعه بين ٨:۴۵ الی ١۵ 
آدرس: خيام جنوبی ٢٢ پالک ۴٨

٧٦٨٩٠٥٩
٩١٣٤٧٦٥٨/ ف

به 
f مد
رفروش
 باتجربه

در امور پخش مواد غذایی 
نيازمندیم (ترجيحا داراى 

تجربه در زمينه چاى)

٠٩١٥١١٠٦٠٩٨
٩١٣٤٧٦٧٨/ ف

به ١٠ نفر #ارمند 
با حداقل مدرک تحصيلی 

ليسانس نيازمندیم
٦٠٥٧٦٠١

٩١٣٤٩٨٤١/ ف

استخدام 
از تمامی مقاطع تحصيلی 

دیپلم به باال همراه با دوره 
Vray-3DMAX کارآموزى

حقوق ۵٠٠,٠٠٠+بيمه
٨٤٦٣٧٤٥

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧
٩١٣٤٢٩٥٦/ ف

به 
f #مf آشپز و 
تعداد< پيf موتور< 

نيازمندیم 
٩١٣٥١٠٠٦/ ب٠٩١٩٧٦٥٦٨٣٢

استخدام فور<
١٠ نفر خانم با روابط عمومی 

باال جهت فروش تلفنی با 
حقوق ثابت + پورسانت باال + 
بيمه و آموزش رایگان بلوار 

وکيل آباد، بلوار جالل آل احمد 
٧، پالک ١٠٠ طبقه دوم

٦٠٧١٨٠٠
٩١٣٥٠١٦٧/ ف

مسئول توليد
با سابقه کار حداقل

 ۴ سال در زمينه توليد 
بخارى و آبگرمکن

 گازسوز نيازمندیم 

٢٤٥٣٣٥٠
٩١٣٥٠٨٣٨/ خ


f 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

آموزشگاه زبان نورخرد
جهت تکميل کادر خود نياز 

به همکارى افراد ذیل دارد 
١- تعدادى نيروى فعال جهت 

دوره هاى جذب به صورت 
پورسانتی ٢- مدیرگروه فرانسه 

٣- مدرس زبان انگليسی
  آدرس : بلوار وکيل آباد، ابتداى 

جالل آل احمد پالک ٢۶
 

٩١٣٥١٢٥٤/ ف

به 
f نفر حسابدار و 
فروشنده خانم 

جهت کار در نمایندگی ال جی 
نيازمندیم 

طالب بين ميدان عسگریه و 
جواداالئمه نبش طباطبایی ٩ 

فروشگاه خيامی 
٠٩١٥٣٢٤٠٣٥٠
٠٩٣٥٩٦٠٥٥٥٠

٩١٣٥١٢٣٣/ ف

 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

استخدام فور< 
٣٠ نفر مدیر فروش

خانم با شرایط خاص وعالی 
١- حقوق ثابت، بدون هيچ گونه 

قيد و شرطی 
٢- درآمد ماهيانه

٨,٠٠٠,٠٠٠ ریال  
٣- بيمه تامين اجتماعی 

بعد از دوره آموزش و استخدام 
رسمی

 ۴ -امنيت شغلی 
بين وکيل آباد، ٢٩ و ٣١ 

پالک ٧٠٣ خط ویژه ٨٠٣٩ 
داخلی ١٠١ و ١٠۴ 
مراجعه از ٩ الی ١۶

٩١٣٤٢٦٥٣/ م

به چند نفر خانم معرق #ار 
متعهد جهت کار در کارگاه نيازمندیم. 

نبش صدر ١۶ مجتمع گردشگرى 
باباقدرت ٠٩١٥٥١٨٤٩٧٩

٩١٣٤٨٨٩٨/ 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

� نارافشان
صنا
ع غذا
 ( سالد
نا )

جهت تکميل کادر فروش خود از 
افراد واجد شرایط ذیل دعوت به 

همکارى می نماید.
 ١ - بازاریاب خانم           ١٠ نفر 
 ٢- بازاریاب آقا                ١٠ نفر

 ٣- راننده با ماشين پيکان وانت
یخچالدار                               ١٠ نفر 

حقوق ثابت (٨/٠٠٠/٠٠٠ ریال) + 
بيمه + پورسانت ، پاداش

 آدرس : شهرک صنعتی توس ، 
فاز ١ ، خيابان تالش جنوبی ٣/١  
شرکت نارافشان - تلفن تماس :

٩١٣٤٨٩٤٧/ ل٥٤١٠١٥٤


f شر#ت معتبر 
استخدام م� نما
د 

١- مدیر اجرایی 
٢- مدیر روابط عمومی 

٣- بازاریاب 
۴- پيک موتورى 

٧٢٦٩٤٤٠
٠٩١٥١٠٣٤٨٦٠

٩١٣٥١٤٤٤/ ف

مجوز آژانس 
 �مسافرت

با کليه امکانات
 ( کليه ایرالین ها و خدمات 

پروازى) 
به فروش می رسد

٠٩١٥٥٥٨٥٢١٦
٩١٣٥٠١١٢/ د

ثبت شر#ت 
با مشاوره رایگان

 ميدان راهنمایی      ٧٢٨٩٤٩٢
٩١٣٤٦٨٩٨/ ف٠٩١٥١١٨٤٩٩٢

اخذ رتبه و تامين نيرو
ثبت و تغييرات و فروش شرکت

٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٤٤٢٢٧٢٢

٩١٢٨٢٢٦٤/ ف

� ثبت تخصص
 شركت ها،نام تجار< 

٩٨,٠٠٠ تومان 
مشاوره فروش 

شرکت پيمانکارى 
و کارخانجات 

توليدى
 راه اندازى كارخانجات

داراى پروانه فنی مهندسی 
 ISO جواز تاسيس ، اخذ

واخذکارت بازرگانی  
طراحی محصول
 داخلی-خارجی

 گروه بين المللی 
نظم اندیشان 

نبش ميدان احمدآباد
طبقه فوقانی بانک 

صادرات 
٠٩١٥١١٧٠٠٧٦
٠٩١٥١١٠٣٢١٢

٣٥-٨٤٦٧٦٢٦
٩١١٤٧٨٤٢/ م

انجام #ليه امور ادار< 
 شهردارى ، ثبت اسناد و امالک،

تجميع و تفکيک
 ٠٩١٥٦٠٠٩١٦٢-٨٤٦٧٢١٥

٩١٣٣٨٨٣٢/ ف

وقت طالست
بدون مراجعه حضور<
به ما بسپارید و از ما بخواهيد

ثبت کارت بازرگانی
آرم تجارى ، جواز و...

٨٤٧٠٢٨٤
٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١

٩١٢٣٦٩٢٢/ پ

ثبت تخصص� شر#ت 
نام تجار<

٧۵٠٠٠ تومان 
همراه با پلمپ دفاتر 

خانم قربانيان 
( وکيل دادگسترى )

٨٤٥٥٦٨٨
٠٩١٥٤٠٩١٥٠٥

٩١٢٩٧٣٦٢/ ل

ثبت فور< شر#ت
اخذ فورى گرید(ساجات) 

اخذ عالئم تجارى 
اخذ انواع مجوز 

تامين مهندس
 ٠٩١٥٦٤٣١٣٤٧

٧٦٣٠٣٩٨
٩١٣٤٩٦٧٥/ ف

٩١٣٤٨٨١٥/ م

تشخيص صالحيت 
و رتبه بند< 

مشاوران و پيمانکاران 
 EPC ، تمدید ، ارتقاء 
ساجات  ،ثبت شرکت 

بازنشسته   رئيس  قدوسی، 
امور مشاوران و پيمانکاران استان

٠٩١٥٥٠٢٦٢٣٣

فروش انواع 
شر#ت رتبه دار

 اخذ گرید
 ثبت ساجات- تامين مهندس

٨٤٣٤٢٠٣
٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١

٩١٢٣٦٩١٩/ پ

د
گر ثبت ن?نيد
با ماتماس بگير
د 

ثبت انواع شرکت 
و کد اقتصادى 

ایران کد- مشاوره رایگان 
٢٦-٧٦٦١٤٢٥

٠٩١٥٨١٣٠٠٢٥
٩١٢٧٧٠٩١/ پ

ثبت انواع شر#ت
باحداقل زمان و هز
نه

٩١٢٣٦٤٤٨/ پ ٨٤٦٧٥٤٦ 

 خدمـــــــــــات١٦
گــــــردشگر<

١٦
گــــــردشگر<

خدمات ادار<،١٧
�بازرگان� وصنعت

١٦٠١
خدمات گردشگر<

١٧٠١
خدمات ادار<

محمدعل� پهلوان تفت�  پگاه 
جليل احمد پهلوان�  احسان 
جليل احمد پهلوان� سعداباد3  احسان 
عبدالجليل پيرا�ش  صد�قه 
ابراهيم پيروز�ان  هاجر 
عل� پيغمبر3  �اسر 
رجب پيوند3  مسعود 
محمد تاتار3  زهرا 
عليرضا تاج�  حسين 
محمدتق� تاجيك  طيبه 
سيدحسن تحقق� فرد  سيدتق� 
غالمرضا تخم كار  فاطمه 
محمود تربت�  عليرضا 
عباس ترشيز3  اعظم 
رجب تشكر3 باتق�  محمدجواد 
سيدباقر تقو�ان نوغان  سيد سعيد 
حميد تق� زاده  حامد 
احمد تق� زاده درمان  محمود 
غالمعل� تكميل�  وحيد 
محمد عل� تلگرد3  مصطف� 
قدرت اله تمدن  معصومه 
محمد توصيف� نسب  �اسر 
اسداله ثابت� همت اباد3  فرزانه 
محمد ول� ثقف�  امنه 
اسداله ثنا��  محمداقا 
غالمعل� جابر3  صفرعل� 
محمد جابر�ان محمود  سعيد 
محمدحسين جاجرم� مقدم  حميد 
رمضان جام�  زهرا 
عل� جاوبند دهشير3  مليحه 
رجبعل� جاودان� بنيس  عمران 
هاد3 جاهب� طرق�  حميدرضا 
حسينعل� جبار3  اكرم 
رسول جرجان� مقدم  محبوبه 
حسين جعفرزاده اول  فاطمه 
بهمن جعفرزاده باجگيران  مر�م 
جعفر جعفرزاده بناء  مر�م 
عل� جعفر3  محمود 
حبيب جعفر3  مظاهر 
ابوالفضل جعفر3 ششتمد  سيدرضا 
حسين جال�ر3  برانعل� 
غالمرضا جليل� سنجران�  طيبه 
عبد الصاحب جليليان  عقيل 
احمد جمال� بحر3  مختار 
محمدعل� جمشيد3  فهيمه 
محمد جواد3 نقندر  عزت 
محمدحسين جواد�ان خرق  عل� 
فرامرز جواهر3 مقدم  مهد3 
فضل اله جهان اباد3  شهال 
اسماعيل جهان دار  مليحه 
قربان جهان�  اسما 
محمدعل� جهانيان  بهزاد 
محمدعل� جهانيان  بهنام 
حسن جهانيان  احمد 
محمد چزگ�  مهد3 
احمد چمال�  پرو�ن 
احمد چمال�  خانم پرو�ن 
هوشنگ چمنيان  سهيال 

محل مراجعه جهت دریافت مدارك پيدا شده:
� ١- اداره كل پست استان خراسان رضو< - عدل خمين

 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


