
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
٤٩

به تعداد ز�اد� 3م? حسابدار
و حسابدار با شرایط حقوق عالی بعداز 
دوره عملی ١٠ روزه سریعا نيازمندیم 
٣٨٤١٤٧٣٥-٣٨٤٤٤٣٩٧

٩٥٢٠٢١٧٨/ ف

حسابدار خانم 
جهت لوازم جانبی موبایل آشنایی 

با نرم افزار سازه حساب
٠٩١٥٥٠١٧٢٧٥

٩٥٣٠١٠٥٨/ ر

مسئول ونيرو� حسابدار
مسلط به کليه امور مالی و 

حسابدارى به صورت 
تمام وقت باضمانت معتبر و 
سابقه حداقل ۴ سال، جهت 
شرکت توليدى - بازرگانی 

نيازمندیم.
٠٩١٥١٠٧٦٧٧٥

٩٥٣٠١٣٦٨/ ق

به �? حسابدار خانم 
در پروتئينی نيازمندیم 

ساعت تماس ١۶- ٩:٣٠ 
٩٥٣٠٠٣٩٣/ ف٣٦٠٦٦٩٤٣

به �? حسابدار 
باتجربه با روابط عمومی باال به 
صورت تمام وقت نيازمندیم

٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤-٣٢٧٣١٨٨٣
٩٥٢٩٢٠٩١/ ف

به �? حسابدارخانم
 با سابقه کار با آشنایی با نرم افزار 
محک در محدوده طالب نيازمندیم 

٠٩١٥٥٠٤٩٥٦٢
٩٥٣٠٠٨٦٨/ ق

به �? حسابدار نيمه وقت 
نيازمند�م   

٠٩١٥٩١٦٨٦٢١
٩٥٣٠٠٤٢١/ ف٣٧٣٢٦٥٣١

به �? نفر آشنا
 به 3امپيوتر 

جهت امور حسابدارى و 
کارپردازى نيازمندیم. احمدآباد، 

نبش خيابان بهشت مجتمع 
موبایل مشهد، طبقه ٢، واحد ۴

٠٩٣٩٥٣٣٨٣٠٠ 
٩٥٢٩٨٠٦٢/ ف

٩٥٢٥٥١٩٨/ م

مر3ز هيراد
استخدام خانم جهت نگهدارى 
کودک و سالمند وامور منزل 

با حقوق باال 
٣٨٤٧٤٢٢٩
٣٨٤٧٦٨٩٥

٠٩١٥٧٦٥٣٧٩١

مراقب سالمند (خدمات�)
جهت کار در مرکز سالمندان 

مقابل پيروزى ۵۶
٩٥٢٩٨٢٣١/ ل       ساعت مراجعه ١٩-٩

٩٥٣٠٠٦١٣/ ق

 سالمندان بصيرت
 تعدادى نيروى مراقب خانم 

نيازمندیم ملک آباد،مرجان پالک١۶
٠٩٣٥٦٣٥٢٢٦٢ 

سرا� مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٢٩/ ل

٧٠٠ تا ٩٠٠ 
جهت  باتجربه  آقا  خدماتی  نيروى 
فروشگاه مبل ابتداى جاده طرقبه 

٩٥٢٩٨٥٧٤/ م٠٩٣٨٥١٥٩٧٠٢

آر�اگستر- استخدام خانم
جهت نگهدارى از سالمند و 

خردسال در منزل
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٤٦/ ل

به �? نيرو� خانم جوان
جهت کار در نظافت و آبدارچی 

نيازمندیم.( بلوار فلسطين )
٩٥٣٠٠٢٢٨/ پ٠٩٣٠٣٢٢٥١٦١

 �برگزار� دوره ها
و�ژه بازار3ار

-تعميرات موبایل واپل
-نصاب حرفه اى دوربين مداربسته

-ساختمان هوشمند
-درب اتومات 

ابتکارسازان صنعت
٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

3ار پاره وقت درآمد باال
آشنابه کامپيوتر -دیپلم به باال

٠٩١٥٨٩٣١٢٠٣
٩٥٢٩٥٧٢١/ ق

٩٥٢٧٣٧٣٦/ ب

درآمد عال�  
 ،٩٠٠ تا   ۴٠٠ هفتگی  درآمد   
استخدام+قرارداد+ بيمه (جعبه)

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

 خوداشتغال� 
 با صدهزار تومان سرمایه

 صاحب  شغلی پردرآمد شوید 
٩٥٣٠١٣٦٣/ م ٠٩١٥٦٦٦٧٢٠٠

٩٥٢٩٢٦٥٤/ ط

اشتغال در منزل
 با خرید ١دستگاه تمام اتومات
 یک فرصت شغلی بادرآمد عالی

٣٢٧١١٠٧٠ -٠٩٣٨٤٧٤٠٧٣٨

٩٥٢٦٣٣٥٩/ ف

خود اشتغال�
 با درآمد باال 

 با خرید دستگاه تمام اتومات 
اسکاچ بافی و جوراب بافی در 
واحد هاى آپارتمانی و صنعتی 

(حتی براى بانوان) درآمدى فراتر 
از تصورتان کسب نمایيد آموزش 

رایگان تضمين خرید محصوالت                              
شرکت نساجی جالپود

داراى گواهينامه بين المللی 
ایزو ٩٠٠١ و ١٠٠٠٢ و١٠٠٠۴

 www.jalapood.com
ميدان راهنمایی، دستغيب ۶ پالک ٧

 ٣٨٤٦٨٢٠٦ 
٠٩١٥٧٠٩٧٠٥٣

د�گر نگران 3ار نباشيد 
لطفا با ما تماس بگيرید 

درآمد روزانه بين
 ١٠٠ تا ٢۵٠ هزار تومان

 (مونتاژ فيلتر ماشين) 

٣٨٥٥٥٤٧٤
٩٥٢٩٨٢٢٦/ ف

٩٥١٩٢٨١١/ ف

3ار در منزل 
درآمد هفتگی ٩۵٠ ، بيمه، پيک رایگان

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

3ار دائم در منزل درآمد روزانه
١٠٠ الی ٢۵٠ پاسخگویی ٢۴ ساعته

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

3ليه مواد اوليه توليد 
فيلتر هوا3ش پلی- ایزو
کاغذ چين زیر قيمت همه جا

٩٥٢٩٨٦١٦/ م٠٩١٥١٠١٥٢٧٣

٩٥٢٧٣٧٣٧/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

3ارگاه آموزش را�گان
قاليبافی و گليم بافی فروش نخ 

و نقشه با مدرک فرش ترنج
٠٩١٥٣١٧٣٩٦١-٣٨٦٧٧٥٨٦

هنر ا�ران� 
نخ و نقشه دار و ابزار پرداخت و قاب 
طالب ٠٩٣٦٨٥٣٧٠٩٣ 
قاسم آباد٠٩١٥٩١٢٤٨٥٨

٩٥٢٩٦٨٤٤/ ط

٩٥٣٠٠٢٦٩/ ب

 شغل مناسب 
با 3متر�ن هز�نه 

١-دوره سيستم هاى ایمنی حفاظتی 
بسته-  مدار  دوربين  ( دزدگير- 
اعالم حریق- آیفون تصویرى و آنتن 

مرکزى) 
٢- دوره تعميرات تخصصی موبایل 
کاربردى کامال  بصورت  تبلت  و 

 ( الزمه اخذ جواز کسب)
٣- دوره PLC ( کنترلر برق صنعتی )

 و تابلوهاى روان 
۴- دوره مونتاژ کامپيوتر و تعميرات 
 ICDL هاى  دوره  افزار-  سخت 

اتوکد، فتوشاپ و ...
۵- دوره هاى کاربردى حسابدارى 

+  نرم افزار 
۶-مهارت هاى دیپلم ویژه بازماندگان 

از تحصيل 
گواهينامه  با  شهریار-  آموزشگاه 

فنی حرفه اى 
خيابان مطهرى جنوبی- نبش ١٣

٣٧٢٨٥٦٦٢ 
٠٩٣٣٥٩٤٨٤٨٤

به ٢ نفر چرخNار ماهر 
و یک بردست با حقوق عالی 

نيازمندیم محدوده عبدالمطلب 
٠٩٣٠٥٩٧٩٠٣٧

٩٥٢٩٤٦٢٧/ ف

به تعداد� بردست 
برشNار خانم 

در مانتودوزى نيازمندیم (مفتح) 
٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤-٣٢٧٣١٨٨٣

٩٥٢٩٥٦٥٧/ ف

به چند نفر ز�گزاگ دوز ماهر 
مياندوز کار، کارگر ساده 

جهت دوخت تریکو نيازمندیم. 
٠٩١٥٨٣٦٨٨١٩

٩٥٣٠٠٣١٥/ ف

خانم چرخNارماهر
با ۵سال سابقه جهت توليدى 

محدوده ميدان باررضوى نيازمندیم.
٣٣٧٦٢٧٣٦

٩٥٢٨٨٤١٩/ ق

به چند نفر چرخNار ماهر
ترجيحا با سابقه کار سرى دوزى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٦٥٩٣١٢٤

٩٥٣٠٠٤٦٣/ ر

به تعداد� چرخNار 
و زیگزاک دوز جهت دوخت 
تی شرت مردانه نيازمندیم 

٠٩١٥٨٠٤٨٣٦٦
٩٥٣٠١٢١٦/ ف

3ارگر ماهر و نيمه ماهر 
خانم نيازمند�م

خياط نيم رخ
٠٩٣٥٢٢٣٠٧٠٦-٣٢٢١٨٣٣٠

٩٥٣٠٠٩٣٦/ ف

F3ي �استخدام توليد
چرخکار ، بردست ، کارگر ساده 

٣٢٧٦٩٤٢٠آقا یا خانم
٠٩١٥١٢٠٧٧٣٦

٩٥٣٠٠٧٣٩/ ق

به تعداد� برشNار
کار  جهت  کار  سردوز  چرخکار 
کالسکه  روکش  توليدى  در 

٠٩٠١٩١٩٧٧٨٤نيازمندیم
٩٥٢٩٩٤٤٩/ ف

به بردست وز�گزاv دوز
وچرخکار خانم درتوليدى تریکو 

٠٩١٥١٠٠٩٥٩١ نيازمندیم
٠٩٣٥٨٢٧٨٦٩٧

٩٥٣٠١١١٥/ ط

٩٥٢٩٨٣١٧/ ف

به تعداد� بيرون بر مانتو 
ترجيحا آقا 

در منطقه طالب نيازمندیم
٠٩٣٠٥٣٩٨٤٠٠

به تعداد� چرخNار 
جهت دوخت مانتو نيازمندیم 

اجرت باال، تسویه نقدى 
٠٩٣٨٤٧٣٦٣٠٢

٩٥٣٠١٢٢٩/ ف

 �به چرخNار و بسته بند
3ار خانم نيازمند�م

گاراژدارها، کوشش ١٢ پالک ٢٠٧
٩٥٢٩٨١٦٦/ ف٣٣٤٢٧٣٦٩

به تعداد� چرخNار مانتو دوز ماهر 
اسپرت و بيرونبر نيازمند�م طالب،نقد

 

 ٠٩٠٣٣١٦٢٢٦٥
٠٩٣٥١١٦١٠١٨

٩٥٢٩٧١٧٢/ ط

بيرون بر مانتودوز خانم و 
بردست همراه با آموزش

و حقوق مناسب نيازمندیم
٠٩٣٧٩٤٢٤٣٨٥ مفتح ٢۶

٩٥٣٠٠٩٨٨/ ف

به تعداد� چرخNارمانتو
 و بيرون بر نيازمند�م 
 محدوده ميدان بار نوغان 

تسویه نقدى   ٠٩٣٥٨٤٢٣٦٣٠
٩٥٣٠٠٥٩٤/ ف

به تعداد� چرخNار 
مانتودوز داخل 3ارگاه 

نيازمندیم 
 

٩٥٣٠١٠٣٩/ ف٠٩١٥٧٠٢٣٤٠٠

٩٥٢٩١٣٤٠/ ف

به تعداد� چرخNار
 و بردست خانم و آقا 
راسته دوز و کمک برشکار

 با حقوق عالی و تسویه نقدى 
آخر هفته نيازمندیم 
کالهدوز ٢١ پالک ١١

٠٩١٥٦٢٩٦٤٦١-٣٧٢٩٠٩٢٦
٠٩٣٥٩٨٠٧٠٠٤

به تعداد� چرخNار و بيرون بر
جهت کار در توليدى مانتو نيازمندیم 

تسویه نقدى بلوار کرامت
٩٥٢٩٨٠٢٠/ ف٠٩٠٣٩١٧٣٩١١ 

به چند چرخNار زنانه دوز 
ماهر آقا 

نيازمندیم شخصی دوز 
٠٩٣٩٠٢١٠٢٠٥

٩٥٣٠٠٦٣٣/ ف

به چند نفر سردوز3ار ماهر 
خانم محدوده قاسم آباد

نيازمندیم
٠٩٢١٥٢١٢٤٢٤

٩٥٣٠٠٦٦٦/ ف

به تعداد� چرخNار
 و بيرون بر 

مانتو دخترانه و اسپرت دوز تميز 
نيازمندیم  ٠٩١٥٩٠٤٧٠٠٦

٩٥٢٩٨١٠٧/ ف

به تعداد� چرخNار خانم 
نيازمندیم اجرت عالی محيط کامال 

زنانه مفتح ۶,۴ پالک ٣١
٣٢٧١٢١٩٦

٩٥٢٩٨٢٨٤/ ف

٩٥٣٠٠٤٥٨/ ف

فقط حرفه ا� ها تماس بگيرند
به تعداد ١٠ نفر سردوزکار

مياندوز کار و چرخکار 
راسته دوز آقا یا خانم با کارمزد 

عالی تسویه هر ماه نقدى 
مساعده در ماه ٣٠٠ هزار تومان 

و تعدادى وسط کار و بسته بند 
کارخانم نيازمندیم. چهارراه برق 

شيخ صدوق ١٢ پالک ۶
٣٢٧٢٢٢٠٦

به �? 3ابو�� زن و �? 
د3مه زن نيازمند�م  

٠٩٣٥٣٧٨٨٣٧٠
٩٥٣٠٠٨٠٨/ ق

چرخNار ماهر 
  3ار در منزل 

٩٥٣٠١١٤٩/ ر  ٠٩١٥١٠٠٥٥٦٧

به تعداد� چرخNار و بردست
و کارگاه بيرون بر مانتو اسپرت با تيراژ 

٠٩٣٣٣٠٩٣٣١٨باال نيازمندیم
٠٩١٥١٠٥٨٧٥٠

٩٥٢٩٨٤٣٧/ ط

به چرخNار و 3ارگاه بيرون بر 
مانتودوز نيازمندیم

 تسویه نقدى 
٠٩٣٧٥٩٥١٧٦٥-٣٢٧١٧٠٤٩

٩٥٢٩٩٧٤٧/ ف

به تعدادى چرخکار ماهردر محيطی 
کامال زنانه نيازمندیم کار دائم و 

تسویه نقدى
٠٩١٥٧١٣٦٧٥٥ پنجتن ٢٣

 

٩٥٣٠٠٦٨٢/ ف

به �? برشNار
کامال ماهر به تریکو و 

یک نفر ماهر به کار توليد 
و تعدادى کارگر ساده 

نيازمندیم 
محدوده جاده سيمان
٠٩٣٣٨١٥٢٧٧٦

٩٥٢٩٦٥١٤/ ف

به تعداد� چرخNار تر�Nو 
و بردست نيازمندیم. طالب 

 ٣٢٥٨٨٣٣٥
٠٩١٥٣٢٤٨٢٣٦

٩٥٢٩٦٧٢٧/ ر

به تعداد� مادگ�
 ودکمه زن ماهر خانم و یک نفر آقا 

جهت کاراتوبخارنيازمندیم
٠٩١٥١٠٦٤٠١٣-٣٢٧٤٠٩٤٨

٩٥٢٩٨٧٨٣/ ط

به تعداد� بيرون بر 
مانتودوز آقا نيازمندیم

 ساعت تماس ١٠ الی ٢٠ شب
٣٢٧٣١٨٨٣-٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤

٩٥٣٠٠٠٥٣/ ف

به تعداد� چرخNار و 
بردست خانم نيازمند�م
(محدوده رسالت) با حقوق ثابت

٩٥٢٩٨١٧٠/ ف٠٩٩٠٦٨٤٣٢٠٠

به تعداد� چرخ 3ار
 و ز�گزاگ دوز 

ميان دوز کار ماهر با کارمزد خوب 
نيازمندیم. ٠٩١٥٥٢٥٣٥١٣

٩٥٢٩٨٤٠٥/ ف

 به �? راننده باتجربه 
 جهت کار با مينی لودر (توماس)

نيازمندیم 
٩٥٣٠١٢٥٩/ م ٠٩١٥٧٠٦٦٦٧١

شر3ت آرا3س 
وانت بار با راننده نيازمندیم 

MDF جهت کارگاه
٠٩١٥٣١٢١٧٦٦-٣٦٥٤١١١٦

٩٥٣٠٠٦٧٣/ ف

به تعداد� راننده با اتومبيل 
نيازمندیم محدوده پيروزى

 با درآمد باال 
٠٩٣٧٢٨٦٧٢٠٠

٩٥٢٩٥٧٣٣/ ف

به �? راننده با نيسان 
جهت کار جمع آورى و توزیع قالی 

در قاليشویی نيازمندیم 
٠٩٠٣١٧٨١٨٣٢

٩٥٣٠٠٤٥٦/ ف

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل مدل باال 
داراى تاکسيمتر نيازمندیم 

 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ 
٩٥٢٨٣٩٠٢/ ف

به تعداد� راننده
ليفتراک نيازمندیم.
شرکت شن بتن مشهد
٠٩٣٧٧٦٦٧١٨٠

٩٥٢٩٠٢٥٦/ د

راننده خانم نيازمند�م
ساعت کارى ١٠ الی ١۴
٠٩٣٨٤٩٤٤٧٥٦

٩٥٣٠١٢٨٢/ ق

راننـــدهخدمتگزار و آبدارچ�

خياط و چرخNار

خوداشتغال�

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   Hم تقاضا   Hگرام همشهر�ان  كليه  (از   
به نزد�ك تر�ن صندوق پستH 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

3ارت مل�
Hدمل= نام پدر   Hنام خانوادگ نام 

٠٩٣٥٢١٥٧٤٣ حسين  اباذر< فرد   Hرجبعل

٠٩٤٤٥٨٨٠٦٩ حسن  ابراهيم پور دوغ اباد<  عليرضا 

٥٢٢٨٠٥٢٧٦٣ مسلم  ابراهيم زاده  جاسم 

٠٧٠٣٢٢٠١٦٠ حسين   Hابراهيم زهرا 

٥٢٢٩٧٧٠٧٨٣  eوس�  Hابراهيم حسن 

٠٩٢٤٣٠٣١٥٨ �داله  ابراهيمH گرو<  امير رضا 

٠٠٨١٠٥٤٩٧١ رضا   Hاحمد خان ا�روان محمد 

٣٩٧٩٨٥١٥١٦  Hموالقل احمدوند<  الهام 

٠٩٤٢٣٧٠٨٠٥ محمد حسن  احمد<  فاطمه 

٤٢٧٠٤٧٩٢١٣ كاظم  احمد<  �اسمن 

٠٩٤٦٠٥٤٢٧٤ جعفر  احمد<   Hعل

٠٩٢٣٥١٥٦٩٠ محمود  احمد<  پيمان 

٠٠١٦١٥٦٥٦٠ رمضان  احمد<  احسان 

٥٢٢٨٧٠١٩٦٦ ابوالقاسم  احمد< بقمچ  حسين 

٠٩٢٢٠٦٨٦٤١ رمضان   Hاحمد< رحمت سعيد 

٠٩٢٠٤١٠٣٨٣ محمد  احمد< سعد اباد  مر�م 

٠٨٤٩٨١٨٥٢٤ عبدالحسين  احمد< نيا  عذرا 

٠٠١٣٨٧٥٨٦٨ عليرضا  احمد< وفس  سعيد 

٠٨٧٢٣٠٣٠١٢ احمد  احمد�ان  مهد< 

٠٩٣٣٣٢٥٧٠٣ حسين  اخرو<  دار�وش 

٦٥٠٩٦٩٠٠٤٧ محمد رضا  اخالقH فتح اباد<  جواد 

٠٩٤٤١٨٦٠٦٨  Hغالمعل اخوند  مهر< 

٠٩٤٢٣٨٤٣٤٢ محمدگل  اخوند<  عليرضا 

٠٠٧٠٢٢٦٣٨٥ غالمحسن  ادر�س اباد<  احسان 

٢٢٠٠٧٣٠٢٤١ حسين  اذر پيرا  محمد هاشم 

٠٧٩٥٠٣٣٤٠٠ حسين  ارا  هاد< 

٣٩٧٨٩٧٣٨٢٠ كهزاد  ارژ  مر�م 

٢٣٧٢٤٦٩١٧٧ غالمرضا  ارفع  امر اله 

٠٧٠٢٦٦٩٣٢٦ �ارمحمد  ارنده  هاد< 

٥٧٤٩٣٨٦٥٠٣ ناصر   Hاروج معصومه 

٠٩٣٣٣٢٤٠٢٢ محمد  ار�ن  مهد<- 

٠٩٤٠٩٨٧٤٥٧ غالمرضا   Hاسا� منصوره 


