
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
٥٠

 �آژانس سراسر
 ١٨٨٠

(سرویس دهی کل شهر بصورت 
از  نقطه  هر  در  روزى؛  شبانه 
همانجا  شد  پياده  مسافر  شهر 

سرویس دریافت نمایيد) 
خودرو ٩٠ به باال 

سيدرضی ۵٧ داخل پارکينگ 
فاز تجارى پالک ۵٢ 

شرکت پارسيان 
٠٩٠١٨٠٤٧٧٠٠

ساعت مراجعه ٨ الی ٣٠:١۴
٩٥٢٩٥٥٤١/ ب

 به تعداد� راننده بااتومبيل
 ویک راننده شيفت شب 

نيازمندیم محدوده قاسم آباد
٣٥٠٧٩ تلفن ۵رقمی

٩٥٣٠٠٩٩٩/ ق

3ار3رد ١٠٠ هزار
 راننده با اتومبيل مدل باال
آزادشهر ،تاکسيمتردار فورى

٩٥١٨٨٧٤٤/ ف٠٩٣٩٩٧٢٠٢٤٠

آژانس در رضاشهر 
راننده با اتومبيل کارکرد عالی 

نيازمندیم 
٠٩١٥١٥٩٩٨١٠

٩٥٢٩٩٩٤٠/ ف

٩٥٣٠١٢٧٥/ پ

به �? طراح خانم 
3DMAX جهت طراحی 

نماى کامپوزیت نيازمندیم
٠٩٣٣٨٩٨٣٨٠٦

استخدام
١- طراح وب سایت و گرافيست 
٢- تدوینگر ٣- فيلم نامه نویس

٠٩٣٥٧٣١٦٧٤١
٩٥٣٠٠٦١١/ ف

به تعداد� نيرو� مسلط به 
فتوشاپ نيازمند�م  
٠٩١٥٥١٧٩٩٢٣

٠٩١٥١١٧٠٩٧٤ هاشمی
٩٥٣٠٠٢٩٤/ ق

به چند فروشنده خانم
باتجربه جهت کار در پروما 

نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٢٤٠٨٨

٩٥٢٩٩٨١٤/ ف

به �? فروشنده خانم 
جهت 3ار در مانتوفروش�

نيازمندیم بين هاشميه ٣٧ و ٣٩ 
مانتو هرا ٠٩٣٥٣١٩٢٤٧٧

٩٥٣٠٠٦٤٧/ ف

صندوقدار خانم 
جهت (کتابفروشی شازده کوچولو) 

به صورت پاره وقت نيازمندیم 
صبح ٩ تا ١۶ عصر ١۶ تا ٢٣

(حقوق ۶٠٠+ بيمه 
+ آف هفتگی) 

مراجعه حضورى با تعيين وقت

٠٩١٠٥٠٠٩٨٩٢
٩٥٢٩٨٤٣١/ ر

فروشنده فعال جهت
کفش فروشی با سابقه کار و ضامن 
عالی حقوق  با  وقت  تمام  معتبر 

٠٩٣٩٢٥٥٩٦٠٩
٩٥٢٩٨٨٤١/ د

فروشنده حرفه ا� فرش 
نيازمند�م  

٣٣٦٦٠٩٧٠
٩٥٣٠٠٣٥٢/ ف

به تعداد� فروشنده 
باتجربه خانم 

جهت کار در مانتو فروشی 
نيازمندیم ٠٩١٥٥٨٠٥٤٨٣

٩٥٣٠٠٤٣٤/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
جهت کار در فرشگاه سيسمونی 

نيازمندیم 
٠٩٣٠٥١١٤٠١٠

٩٥٢٩٩٤١٣/ ف

٩٥٢٦٤٠٥٦/ ق

بازرگان� تر3سان جهت تNميل 
کادرفروش خود به فروشنده خانم جهت 

همکارى نيازمند است.حقوق ١,٢٠٠ 
٣٥٢١٠٢٥٣-٠٩١٥٤٨٧٠٨٤٩

به چند فروشنده خانم 
جهت شيفت صبح ٨:٣٠ الی 

١۶:٣٠ و عصر ١۶:٣٠ الی ٢٣ 
نيازمندیم

 مراجعه حضورى : ميدان جانباز 

مرکز خرید نيکا
٠٩١٥١٠٢٦٣٦٥

٩٥٣٠١١٦٥/ ف

به فر3ار و صندوقدار 
جهت کار در اغذیه 

در محدوده حرم نيازمندیم 
٩٥٣٠١٣١٢/ م٠٩١٥٨٨٠٩٠٠٣

به �? خانم فروشنده
با سابقه کار نيازمندیم
٠٩٣٩٠٣٠٢٢٣٦

٩٥٣٠٠٨٩٢/ ق

به دو نفر 
صندوقدار خانم 
با روابط عمومی باال 

نيازمندیم طرقبه
٣٤٢٢٥٠١١

٠٩١٥٧٧٨٨٤٠٠
٩٥٣٠٠٣٧٧/ ف

به �? فروشنده آقا جهت کيف 
و کمربند فروشی محدوده آزادشهر 

نيازمندیم رزومه خود را پيامک کنيد 
٠٩١٥٣١٩٨٣٢٩

٩٥٣٠٠٤٢٢/ ف

به٢نفرصندوقدارخانم 
 باسابقه فروشندگی پوشاک 

١١ظهر١١شب حقوق١م نيازمندیم
 ٠٩١٥٧١٥٥٥٧٦ارسال پيامک

٩٥٣٠٠٩٤٦/ ق

به �? فروشنده آقا 
جهت پوشاک در قاسم آباد 

نيازمندیم 
٣٥٢١٢٤٨٨

٩٥٢٩٩٥١٠/ ف

به چند نفر نيرو� باتجربه
در  کار  جهت  باال  کارى  سابقه  با  خانم 
نيازمندیم.بين  آرایشی  فروشگاه 

٠٩١٥٥١٤٧٣٩٢معلم ٨ و١٠
٩٥٣٠١٢٧٦/ ل

به چند فروشنده خانم در 
محدوده هاشميه نيازمند�م   

٣٨٨٢٣٧٦٤
٩٥٣٠١١٧٢/ ف ٠٩٠٢٥٨٥٥٠٠٥

به �? فروشنده تمام وقت 
 جهت کار در کفش فروشی نيازمندیم. 
حقوق ثابت ۶٠٠ هزارتومان محدوده 

 ٠٩٣٠٥٦٦٠٦٥٠قاسم آباد
٩٥٢٩٩٤٧٢/ م

به فروشنده خانم
در پوشاک بچه گانه نيازمندیم. 

(شيفت عصر)سجاد- پاساژ آرین
٠٩١٥٨٩١١٥٧٠

٩٥٣٠٠٦٥٠/ ق

 به �? خانم عرب زبان 
 جهت کار فروشندگی لوازم 

جانبی موبایل نيازمندیم. 
آدرس: چهارراه شهدا، ابتداى 
خيابان آیت اهللا بهجت آستان 
قدس رضوى( موبایل دنيا تل )

 ٠٩١٥١٢٢٤٨١٣
٩٥٣٠٠٤٤١/ میعقوبی

به �? فروشنده جوان
براى کلی فروشی پوشاک 

با حقوق ۶٠٠ تومان نيازمندیم 
٩٥٣٠٠٨٧٢/ ف٣٨٥٨٢٠٩٩

به ٢ فروشنده خانم جهت 
نانوا�� نيازمند�م

فلکه ضد 
٠٩١٥١٨٠١٩٧٧

٩٥٣٠٠٦٢٤/ ف

به تعداد� فروشنده 
خانم نيازمند�م.   

٠٩٠٣٦٤٩٧٨٠٢
٩٥٣٠٠٩٧٦/ ف

به چند صندوق دار 
جهت پروتئينی در سيدى 

و سيدرضی نيازمندیم 
٣٦٠٦٦٩٤٣

٩٥٣٠٠٣٩١/ ف

 vپوشا
اميد

به تعدادى فروشنده
 آقا و خانم 

با حقوق و مزایاى عالی 
نيازمندیم 

١٧ شهریور خيابان عنصرى 
شرقی خيابان نسترن 

بين ١ و ٣

 

٩٥٢٩٤٨٦٥/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
 با تجربه جهت فروشندگی مانتو 

نيازمندیم.خيابان راهنمایی 
٠٩٣٨٠٦٩٢٠٥٥ 

٩٥٢٩٧٧٩٠/ م

فروشنده آقا د�پلم
 جهت کار در هایپر مارکت پروما
محبی     ٠٩١٥٥٠٤٢٠٩٢ 

٩٥٣٠٠٧٤٤/ م

به تعداد� خانم جهت
بسته بندى،فروش کفش نيازمندیم 

محدوده ١٧ شهریور و سيدى
٣٣٦٦٦٩٨٢ -٠٩١٥٥١٠٠٥٠٢

٩٥٢٩٩٦١١/ پ

به �? فروشنده
 با روابط عمومی باال 

و سابقه کارى 
در خشکبار و زعفران نيازمندیم 

ابتداى جاده طرقبه 
مجتمع ویالژ توریست 

فقط مراجعه حضورى

٠٩٣٧٦٧٦٥٩٢٧
٩٥٣٠٠٤٧٩/ ر

به تعداد� فروشنده 
جوان آقا 

نيازمندیم .چهارراه فرامرز جنب  
پاساژ ماهان ، پوشاک ایران جين

 

٩٥٢٩٠٢٥٢/ ف

به دو فروشنده جوان آقا 
جهت فروشندگی پوشاک بچه 

نيازمندیم. خيابان جنت
٠٩١٥١٠٠٢٤٣٤

٩٥٣٠٠٣١٨/ ف

استخدام
كارمند فروش (خانم) ۶٠٠ثابت+ 
پورسانت ساعت كارى ٨.٣٠ تا ١۵

٠٩١٥٤٠١٣٩٦٢
٩٥٢٩١٩٤٦/ ق

انجمن ازدواج و 
خانواده 3شور

دعوت به همکارى جهت تدریس 
و برگزارى کارگاه در سطح کشور

از فارغ التحصيالن و دانشجویان 
ارشد و دکتراى روانشناسی و

 ٨٠ دوره  طی  از  بعد  مشاوره 
ساعته و دریافت کارت مربی گرى 
ایماگوتراپی  و  گرى  درمان  زوج 

جهت کسب اطالعات بيشتر 
واژه ایماگو را به سامانه 

٥٠٠٠٥٩٤٣٢٠ پيامک کنيد.
٩٥٢٩٢٥٣٣/ ل       ٣٧٦٦٦٨٧٥

نيازمند�م 
به یک نفر مسئول فنی کارشناس 
آرد  کارخانه  جهت  غذایی  صنایع 

٣٤٦٢٦١١٦قلندرآباد 
٩٥٣٠٠٨٥١/ ش

3ارمندادار� خانم
جهت کار تلفنی نيمه وقت ٩تا 

٢حقوق٣۵٠ تومان دانش آموز٣و۵ 
٠٩١٥٥٧٣٦٨٣٠پالک ٢٣

٩٥٣٠٠٩٠٣/ ق

مجله ا�ده آل
 استخدام ميNند
کارشناس فروش ، درآمد 

باالى ٢م درماه +۵٠٠ثابت 
ماهانه،پورسانت + بيمه 

وکيل آباد ،باهنر۶،پالک١٢
٣٨٨٤٣١٠٣

٩٥٢٧٩٣٨٤/ پ

�? شر3ت معتبر 
نيازمند تعدادى کارمند 
ادارى و منشی می باشد 
جهت ثبت رزومه خود با 

سامانه ٩٠٩٩٠٧١٧٤٢ 
تماس حاصل فرمایيد 

(تماس از خط ثابت)
٩٥٣٠١٣٧٢/ ق

آگه� جذب نيرو
جذب نيرو� خالق

با روابط عمومی باال با 
شرایط عالی حقوق کامل 
قانون کار + بيمه تامين 

اجتماعی + کارانه 
مراجعه حضورى : بلوار 

شهيد دستغيب ، مجتمع 
کامپيوتر تک طبقه ۴ واحد ۴٠٨ 

ساعت مراجعه 
همه روزه ١٠ الی ١۴

 

٩٥٢٧٢٦٨٩/ ف

٩٥٣٠٠٨٨٩/ د

استخدام درآژانس 
هواپيما��

١- کارمند فروش پروازهاى 
خارجی حداقل ٣ سال سابقه
٢- یک نفر مسلط به به زبان 

انگليسی و کامپيوتر

٠٩١٥٧٠٣٣٤١٢

 �شر3ت توليد
بازرگان�

جهت تکميل نيروى ادارى 
خود نيروى خانم 

با روابط عمومی خوب ، فعال و 
با انگيزه مسلط به آفيس 

و آشنا به حسابدارى 
استخدام  می نماید . 

ساعت کارى :
 شنبه تا چهارشنبه

 ٨:٣٠  الی  ١٧:١۵ 
و پنجشنبه ها تا ٠٠:١۴ 
حقوق ٨٠٠,٠٠٠ تومان 

متقاضيان رزومه خود را به
٠٩١٥٧١٥١٥٨٨ 

پيامک نمایند .
٩٥٣٠٠٤٤٦/ ر

به �? دفتردار 
 ليسانس نيازمند�م

٠٩١٥٣١٢٦١١٢
٩٥٢٩٥٧١٩/ ق

به �? نفر 
مسلط به ترکی استانبولی نيازمندیم 

Ejob1393@gmail.com
٩٥٣٠٠٧٤٦/ ف

استخدام كارمند
یک شركت معتبر جهت 

توسعه بخش هاى ادارى و 
بازرگانی خود از ٨ نفرخانم 
با روابط عمومی باال دعوت 

به همكارى می نماید. 
آموزش كامل در حين كار، 

حقوق ثابت، بيمه
مراجعه از ساعت ٩ الی ١۴ 
به آدرس بين معلم ٣١ و 

٣٣ پالک ۴١٩
 

٩٥٢٩٦٤٧١/ ق

نما�ندگ� بيمه ا�ران 
 به تعدادى مشاورفروش 
باحقوق ثابت نيازمند است

٠٩١٥٥٠٣٦٩١٨-٣٦٥٧٤٧٤١ 
٩٥٣٠٠٥٢٥/ ق

به �? نفر خانم
مسلط به کامپيوتر و داراى 

روابط عمومی باال جهت کار در 
شرکت نقليه 

درون شهرى نيازمندیم 
ساعت تماس ٩الی ١١

 ١٣ الی ١۶
٠٩١٥١٠١٠٠٥٦

٩٥٣٠٠٨٥٨/ ف

فروشنده و صندوقدار

طراح و گرافيست

3ارشناس و
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار

 فروشگاه ا�نترنت� "تيپ 3اال"
براى تصدى پست هاى سازمانی ذیل از خانم هاى 
متخصص و خالق و با روحيه کار تيمی و  با حداکثر 

سن ٣٠ سال دعوت به همکارى می نماید:
١. طراح گرافيک 

٢. پشتيبانی وب سایت 
٣. بازاریابی اینترنتی 

۴. مدیر فروش 
۵. مدیر خرید 

هاى  فروشگاه  بازاریابی  و  فروش  کارشناس   .۶
اینترنتی 

ساعات کار شرکت: ٨:٣٠ الی ٣٠:١۶
حقوق و مزایا :

قانون کار+پورسانت+پاداش و مزایا

آدرس دفتر مرکزى: مشهد، نبش معلم ۶۴

Tel:٠٥١٣٨٩٢٩٩٩٢  
٠٩٣٥٩٧٢٨٨٥٥

٩٥٣٠٠٨٦٢/ ب

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�
١٠٥٠٣١٥٤٢١ حسيم   Hاسحق آرش 

٠٩٤٠٧٦٥٩٩٣ غالمحسين   Hاسد< مصعب  Hشمس

١٠٦١٤٥٠٥٨٩ حسين  اسعد< نژاد  معصومه 

٠٩٤١٥٦٣٥٥٣ محمد  اسكندر< بهار<  مهد< 

٠٩٣٣٧٦٧٧٢٢  Hعل  Hاسالم جواد 

٠٩٤٥٩٢٥٦٨٩ حسين   Hاسماعيل  Hمرتض

٠٩٣٩٨٨٢٧٤٤ حسين  اسماعيلH كشوك   Hعل

٠٩٤٥٠١٩٥٣١  Hسيد عل  Hاسمعيل زاده شورك سيده تكتم 

٠٩٣٤٧٥٢٦٦٤ قد�ر  اسمعيلH جاغرق   Hغالمعل

٠٦٩٠١٢٤١٩٨ علH مراد  اشرود<  محمد رضا 

٠٩٣٦٨٩١٤٢٤ غالمحسين  اشفته مارشك  معصومه 

٠٩٠١٣٦٠٠٣١ علH اكبر   Hاشفته مغان اسيه 

٠٩٢٢٩٢٥١٥١ جواد  اصغر<  مهد< 

٠٨٤٨٦٣٨١٢٣ صفر  اصغر< شهركهنه  معصومه 

٠٨٦٠٣١٢٩٣٣  Hبراتعل  Hاصغر�ان �ام ميالد 

٠٩٣٩٠٧٧٧٦٠ احمد رضا   Hاصالن محسن 

١٤٦١٠٦٩٧٠١ نصير  اعتبار<  رجب 

٠٠٦٨٣٥٣٨٦٣ ذبيح اله  اعتماد  حامد 

٠٩٢١٠٦٠٠٩٢ ابراهيم  اعال�H استانه  نيلوفر 

١٢٨٩٦٧٠٢٦٩ محمود رضا  اعلم  ازاده 

٠٩٣٨٩٧٧٤٢٣ حسين  افتخار<  سيد حميد 

٠٩٤٢٩٣٤٥٢٠ امير  افخم  مهد< 

٠٩٣٧٠٤٤١٤٨ غالمرضا   Hافخم خد�جه 

٠٩٢٢٧٠٧٦١٨ حسين  افخمH زره  منصوره 

٠٨٤٨٩٩٨٢٧٨ حسين  افسرده بعد  اشرف 

٠٩٢٢٥٣١٣٠٧ مجيد  افشارپور   Hمصطف

٠٦٨٠٧٦٤٣٢١ ذبيح اهللا  افشارنژاد  سكينه 

٠٩٣٠٧٠٣٩٠١ احمد  افشار<  حسين 

٠٩٤١٣٥١٧٢٦  Hعل  Hاقا بيگ زهرا 

٠٣٢١٢٧٧٢٦٠ Hمير محمد عل اقا پور مقدم  سيد فاطمه 

٠٩٢١٣٦٢٦٨٤  Hحي�  Hاقا� وحيد 

٠٩٤٥٨٢٨١٠١ سيدغالمرضا   Hبا�گ Hاقا� سيدمحسن 

٠٣٢٣٤١٣٥١١ محمد   Hاقبال محسن 


