
يكشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٩
٤٣

استخدام 
٧نفر نجار تمام وقت 

با حقوق و مزایا و بيمه 
ترجيحا دارى مدرک 

درودگرى 
٠٩١٢٠٢٨١٤٣٣

٩٥٣٥٤٣٧٨/ ف

به تعداد� نجار
 ماهر و نيمه ماهر 
جهت توليدى مبل نيازمندیم 
(محدوده جاده سيمان )
 ٠٩١٥٩١٥٠١١٢
٠٩٣٠٧٠٩٨١٧٠

٩٥٣٥٢٩٠٣/ ط

به �= خانم 
آشنا به کامپيوتر نيازمندیم

 خيام شمالی ٧٠ پالک ۵ 
٩٥٣٥٤٦٢٣/ ف٠٩١٥٣٥٩٥٨٧٥

آگه� استخدام 
یک شرکت معتبر توليدى صنعتی 
کارشناس  نفر  دو  به  بزرگ 
کارى  سابقه  سال   ۵ با  مالی 
حسابدارى  ليسانس  حداقل 
توليدى معتبر  هاى  شرکت  در 
 صنعتی نياز به همکارى دارد. 

لذا واجدین شرایط به وب سایت 
شرکت به آدرس

www.joveincement.com 
استخدامی  فرم  و  نموده  مراجعه 

را تکميل نمایند یا با شماره 
٣٨٤٣٨٣٤٢

٩٥٣٥٣٨٠٢/ آتماس حاصل نمایيد. 

 �به تعداد
نيرو 

جهت فروش خدمات با سابقه 
فعاليت در فروش بيمه، 

مشاور امالک و فروش دیگر 
خدمات نيازمندیم

جهت تکميل فرم، مراجعه فقط 
حضورى از ساعت ١٧ الی ٢١ 
حدفاصل  مشهد-  آدرس  به 
نبش  تير،  هفت  و  هنرستان 
ارتا  ساختمان   ،٣١ صارمی 

 

٩٥٣٥٤٤٨٠/ ر

آسانسور آرارات
از افراد ذیل دعوت به 

همکارى می نماید:
 ١- اپراتور دستگاه ليزر
 آقا دیپلم، آشنا به نرم 
افزار SolidWorks و 

  AutoCAD
٢- سرویسکار آسانسور

 با ٢ سال سابقه کار
 واجدین شرایط جهت تکميل 
ساعت  از  روزه  همه  فرم 
٨ الی١۶ با دردست داشتن 
رزومه  و  عکس  قطعه  یک 
آباد  ملک  آدرس  به  کارى 
١۶ فرهاد  فرهاد-  خيابان 
 پالک ١۶٠ مراجعه نمایند

 

٩٥٣٥٤٨٩١/ ق

به چند نفر مشاور 
جهت امالک ماهان در سرافرازان 

نيازمندیم 
٠٩٣٣٧١٥٥١٦٠

٩٥٣٥٤٨٩٠/ ف

استخدام 3انون تبليغات 
عصرصنعت

کارشناس فروش آقاوخانم
حقوق٣م به باال+ آموزش+ 

پاداش+ بيمه
بين معلم ۴٣و۴۵پالک ۶۴١طبقه ١

٣٨٩٢٩٢٧٥ داخلی١٠۴ 
٠٩٣٥٩٦٩٢٥٠٥

ساعت تماس٨/٣٠ تا١۴
١٨تا٢١

 

٩٥٣٥٤٩٨٥/ ق

٩٥١٦٢٩٢٣/ ف

آرایشگر ماهر شوید١٠٠ تضمينی 
به روش جدید در آموزشگاه (خسرو)
گواهينامه با   تخصصی  مرکز  داراى   
٣٧٢٩١٣١٣ سالن  احداث  جهت   

 ٠٩١٥١٠٠١١٥٧

جوانان
 جو�ا� 3ار

�= شر3ت معتبر بازرگان�
 به نيروهاى زیر نيازمند است 

١-مهندس صنایع در واحد 
بازرگانی

 ٢-کارشناس بازار 
٣-مدیر فروش
 ۴-خدمات آقا

 ۵-مسئول دفتر مدیریت 
٣٨٨٤٨٧٠٠

٩٥٣٥٤٦٦٦/ ف

3ار با ا�نترنت+ آموزش
پاره وقت - سجاد

ShahreSafar.com 
٩٥٣٤٨٤٤٨/ ف٥-٣٧٦٠٤٤٠٤

استخدام 
پس از آموزش 

١- حسابدار، کمک حسابدار 
٢- نيروى ادارى مسلط به 

کامپيوتر با حقوق و
 مزایاى عالی بيمه

 سجاد، نبش بهارستان ۴ پالک ١

٩٥٣٤٤٥٨١/ پ
١٩٩٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٨٠

٤-٣٧٦٠٠٣٤٢

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥٣٠٠٥٤٥/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

استخدام تKنسين و 
3ارشناس برق و الKتروني=

 مزایا و درآمد عالی
٣٦٠٧٩٦١٣-٠٩٢١٥١٥٠٠٤٩

٩٥٣٥٤٣٥٨/ ف

�به �= نيرو
 با سابقه 

جهت فروش تور در آژانس 
هواپيمایی خادمان واقع 
در هفت تير نيازمندیم 

٣٨٦٩٩٧٥٤
٠٩٣٦٩٧٩٣٠٤٧

٩٥٣٥٤٨٧٩/ ف

منش� مسلط به 3امپيوتر
و نيروى خدماتی تمام وقت 

نيازمندیم (فقط محجبه) 

٩٥٣٥٥٠١٧/ ب٣٨٤٤٧٧٧٠

استخدام 
همراه با آموزش تخصصی 

فتوشاپ،عکس و آلبوم ایتاليایی
٠٩١٥٣٠٥٨٦٩١-٣٨٨٤٢٥١٧

٩٥٣٥٥٠٩٦/ پ

�استخدام فور
در 3شور قطر وعمان

مدیر رستوران، 
سرآشپز، کمک آشپز، 

گارسون، نانوا، حسابدار
٣٨٤٥٣٣٧٧

٩٥٣٤٧٨٢١/ د

�= شر3ت معتبر دارو�� درمان�
جهت برندهاى معروف و شناخته شده 
به ٢ نفر مدیر فروش فعال و باانگيزه 

٣٨٤٤٠٠٩٥نيازمنداست
٩٥٣٥٤٧٢٢/ ف

از متخصصين و عالقمندان 
حوزه فروش دعوت به عمل

 می آید ساعت تماس ٩ الی ١۵
٩٥٣٥١٣١٩/ ف٠٩١٥١٠٢٢٤٤٩

 استخدام بيمه ا�ران
 کارشناس فروش+حقوق و مزایا

و آموزش پشتيبانی،مبتدى و حرفه اى
 ٠٩١٥٢٠٠١١٧٠

٩٥٣٥٥٣٣١/ ق

 �به تعداد� نيرو
تلفن� خانم

 بصورت نيمه وقت نيازمندیم 
٣٦٠٥١٧٦٢-٠٩١٥٤٠٢٤٩٥٥

٩٥٣٥٣٨٩٧/ ر

به تعداد� لوله 3ش
جهت کار لوله کشی آهنی 

نيازمندیم.    ٠٩١٥٨٠٩٩٧٦٧   
٠٩١٥٠٠٦٩٧٦٧

٩٥٣٥٤٠٣٩/ خ

استخدام در آژانس هواپيما��
بعد از دوره کارآموزى 

آشنایی کامل با کامپيوتر
٣٨٥٥٢٨٠٠

٩٥٣٤٣٧٠٢/ ر

٩٥٣٥٥١٥١/ ف

استخدام 
شر3ت سهام�

عضو اتحادیه تزئينات ساختمان 
با درجه صنفی یک 

در زمينه طراحی دکوراسيون 
( 3DMAX)داخلی و نما

از افراد واجد شرایط 
از تمام رشته ها با پایه حقوق

 ١,١٠٠ م تومان + بيمه 
بعنوان کارمند بخش طراحی

 استخدام می نماید
 (همراه با دوره کارورزى)

٣٨٤٤٩٠٥٥-٣٨٤٤٨٩٩٨
٠٩١٠٥٨١٩٠٠٧

�دعوت به همKار
کارآموز وکالت خانم

 ليسانس حقوق خانم 
جهت انجام امور دفترى حقوقی 

ساعت تماس ٩ الی ١٣
٨-٣٧٥٩٧٠٠٧

٩٥٣٥٤٣٣٨/ ف

نيرو� پاره وقت �ادائم
ترجيحا دانشجو نيازمندیم

٣٨٧٨٦٧٣٦ تماس و مراجعه 
 ٩.٣٠تا ١٢و عصر ۵تا٧

٩٥٣٥٤٨٤٧/ ق

مبلغ ٥ ميليون 
سرما�ه آزاد 

با بازپرداخت ۴ ماهه نيازمندیم 
٠٩١٥٦٩٢٧٥٤٠

٩٥٣٥٥١٠٤/ ف

سرما�ه آزاد
از ١٠٠ ميليون به باال

با ضمانت سند ملکی داراى پایان کار
٩٥٢٧٩٩٩٧/ م ٠٩٠٢٧٠٢٠٠٢٧

٩٥٣٣٤٩١١/ ف

  �نو�ن تر�ن طرح ها و پد�ده ها
�زودبازده اقتصاد

با مشاوره نخبه علمی و کارآفرین 
نمونه ملی ٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

فروش اقساط� 
طال 

نيروهاى  ویژه  کارت  حکمت  با 
مسلح کل کشور اقساط ۶ تا ٢۴ ماه
چهارطبقه  پرداخت  پيش  بدون   

پاساژ ارگ طبقه همکف پالک ١٠ 
 ٣٢٢١٩٦٦٧

٠٩١٥٥٢٣٦٠٧٩
٩٥٣٤٤٦٧٢/ ر

٢٠ تومان سرما�ه برا� 3ار 
با ضمانت کارمند رسمی معتبر 

نيازمندیم
٠٩١٥٦٢٦٨١٥٤

٩٥٣٥١٧١٤/ ر

مشاور حقوق� و 
 �قرارداد

در امور سرمایه گذارى و 
مشارکت در مشهد و کيش 
ساعت تماس و تعيين وقت

 ١٧ الی ٢١ 
تلفن ٠٩١٥٧٠٠٠٢٤١

٣٨٦٦٤٦٦٠
٩٥٣٥٤٥٧٧/ ر

 جذب و معرف� ضامن

٠٩٣٨٩٥٦٣٩٩٨
٩٥٣٤٦٥٦٦/ ف

امتياز وام ٤ 
شما را به  باالترین قيمت 

خریداریم ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٣٣٠٥٧٩/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

�فور
 3ارمند و 3اسب 

نيازمندیم
 ( جهت ضمانت بانکی 

با پشتوانه محکم)
٠٩٣٨١٨٥٥٠٠٣

٩٥٢٤٧٣٥٦/ ف

وام ٤% 
 خرید عادالنه فروش منصفانه

٩٥٣٣٥١١٧/ م٠٩٣٧١٧٥٠١٢٩ 

جذب و معرف� 
فور� ضامن

به کليه بانکها و موسسات با 
پشتوانه قوى و محضرى

 ٣٨٣٨٨١٦٠
٣٨٣٨٨١٦١

٩٥٣٣٥٥٣٤/ ف

چ= آزاد
� معتبر فور

 

٠٩٠١٥٣٧٤٣٥٧
٩٥٣٥٤٤٦٧/ ف

چ= آزاد
٩٥٣٣٤٨٦٧/ خ٠٩٣٠٧١٣٥١٥٣

خر�دو فروش 
  چ= آزاد 

٠٩٣٩٣٨٦٣٥٢٨
٩٥٣٢٩٧٣٣/ م

جذب  و معرف� ضامن
کارمند، کاسب،بازنشسته
٩-٠٩٠٣٤٤٤٠٢٢٨

٩٥٢٨٨٧١١/ م

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩١٥٦٨٤٥٧٩٧
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل ٠٩٣٣٧٤٣١٠٩١

3ـــار و ســرما�ه مشاغل گوناگون

�مشاوره و سرما�ه گذار

�Kمشاوره وام بان

آگهی استخدام 
جهت فعاليت در یک شرکت معتبر توليدى واقع در شهرک صنعتی کاویان 

به تخصص هاى ذیل نيازمندیم 
توضيحاتجنسيت سابقه کار مقطع تحصيلی عنوان شغلیردیف 

ارشدمدیر برنامه ریزى توليد١ کارشناس  مرد، زن ١٠ سال کارشناس، 
مرد، زن٢ سال کارشناس، کارشناس ارشدکارشناس صنایع ٢
مرد٢ سال کارشناس، کارشناس ارشد کارشناس فروش ٣

آموزش دیده دوره مرد٢ سال دی پلم- فوق دیپلم مسئول ایمنی ۴ 
بهگردى یا بهداشت 

مرد ٣ سال کارشناس- کارشناس ارشدکارشناس مکانيک ۵
مرد ، زن٢ سالکارشناس- کارشناس ارشدکارشناس حسابدارى۶ 

متقاضيان می توانند حداکثر تا تاریخ    ٩۵,١٢,١٩رزومه کارى خود را به آدرس
info@nianbattery.com ایميل و یا به شماره ٣۴۶٩٣۵٨٠ فکس نمایند. 

شماره تماس: ٩-٣۴۶٩٣۵٧٧
٩٥٣٥٤٦٩١/ م

٩٥٣٥٥٣٢٦/ ف

٩٥٣٥٤١٣٤/ ف

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&  همشهرZان  كليه  (از   
به نزدZك ترZن صندوق پست& بيندازند تا از طرZق اZن سروZس به 

صاحبان آن تحوZل گردد)

سرو�س پست �افته
طرح مشترك پست و روزنامه خراسان

3ارت مل�
?دمل& نام پدر  نام خانوادگ&  نام 

٠٩٣٥٢١٥٧٤٣ حسين  اباذر0 فرد  رجبعل& 

٥٢٢٨١٣٩٢٦٥ حسين  حسين زاده  محمد حسن 

٠٦٨١٩٣٤٢٦٣ احمد  حسينچ&  سميرا 

٠٩٢٠٥٠٥٤٢٢ عل&  حسين&  مرتض& 

٠٩٤٢١٥٩٤٢١ سيد محمد  حسين&  سيد روح اله 

٥٧٤٩٦٦٥٧٥٥ محمد  حسين&  سيد احمد 

٠٩٤٠٨٨٩١٠٢ ابوالفضل   &Zحسين& توال ب& ب& خدZجه 

٦٤٣٩٧٨٢٧٥٤ غالمعل&  حسين& زوار  مانده گار 

٠٨١٩٧٣٥٧٣٦ سيد حسين  حسين& كيا  سيد خليل 

٠٩٣٨٨٠٤٢٨٦ سيد محمود  حسين& نژاد حصار  سيد عباس 

٠٩٣٣٨٦١٢٢٢ اكبر  حشمتيان  رقيه 

٠٩٢١٨٣٤٠٣٩ غالمرضا  حضرت&  سعيد 

٠٩٣٤٠٢٥٨٨٦ حسن  حكم اباد0  هاد0 

٠٨٤٨٤٦٨٤٩١ ابراهيم  حكيم&  عفت 

١٨١٨٠٠٣٨٩٩ شعبان  حكيم& نژاد  عل& اصغر 

٠٧٢٠٤٢٩٢٥٠ جان محمد  حميد0 بشيراباد0  مصيب 

٦٣٥٩٧٦٨٥١٨ عبداهللا  حميد0 گنبد جق  برات 

٠٠١٧٩٥٤٧٠٣ بهرام  حيدر نژاد  مهشيد 

٠٩٢١٣٩٠٤٣٢ عبداله  حيدر0  فاطمه 

٣٢٣٠٣٩٠٧٨٤ محمود  حيدر0  مصطف& 

٦١٧٩٠١٤٩١٤ اكبر  حيدر0  محمد 

١٠٦٠٨٩٦٠٤٤ حيدرعل&  حيدر0 توبكانلو  رحيم 

٠٩٤٦٧٠٥٥٦٩ محمد رضا  حيدر0 حسين اباد  وجيهه 

٠٧٠٣٩٥٧٣٢٥ رمضانعل&  حيدرZان  اسماعيل 

١٣٨٠٨٧٨٨٤٥ فيروز  حيدرZان اذرفام  حسنيه 

٠٩٤١٨٦٠٥٩٠ محمدرضا  حيران& مقدم  مهد0 

٠٧٧٩٣٢٨٧٣٦ عل& اصغر  خاتم& قره قونلو  بگ محمد 

٠٩٢٠٨٥٥٢٣٧ جليل  خاتم& مشهد0  سيد احمد 

٠٩٤٦٥١٩٣٤١ اعلم  خاتون&  زهرا 

٥٢٢٨٨٤٩٢٦٢ محمد  خاكبار  رجبعل& 

٠٩٣٤٦٠٤٦٤٩ قدZر  خاكسار  صدZقه 

٠٩٣٦٧٧٥٦٢٩ امير  خاك& فاز  ناهيد 


