
٤٢
يكشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٥

پژو ، سمند، پارس
جهت سرویس دهی به هتلها 

نيازمندیم تعداد نامحدود
٠٩١٥٤٠٠٦٩٧١

٩٥٣٦١٢١٢/ ف

آژانس ماهان سير
به ١٠ دستگاه اتومبيل مدل باال 

با راننده نيازمندیم کارکرد 
 ١۵٠ هزار تومان داخل امامت ۴۴

٩٥٣٦١٣٦٢/ ف

راننده با اتومبيل 
تا3سيمتردار 

با تضمين کارکرد نيازمندیم 
٠٩٣٧٢٥٧٦٠٥٨

٩٥٣٦١١٦٩/ ف

 �به تعداد� راننده با سوار
محدوده کوشش، مصلی، سرشور 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٨٩٠٤٠-٣٣٤٩٢٨١٨

٩٥٣٥٩١٥١/ ف

به تعداد� راننده
بصورت  باال  مدل  دوگانه  اتومبيل  با 
نيمه و تمام وقت با کارکرد عالی سریعا 

نيازمندیم ٠٩١٥١٢٤٨٢٩٩
٩٥٣٦١٢٥٢/ ف

٩٥٣٦١٣٥٦/ ف

آژانس خاطره 
به تعدادى راننده با اتومبيل تمام وقت 
و نيمه وقت نيازمندیم امام رضا ۵٩

٠٩١٥٨٢٤٨٨٣٧

�راننده با اتومبيل فور
 نيازمندیم

سرافراز ۴٠ ، با زنگ باال
٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥

٩٥٣٣٠٦٠١/ ق

٩٥٣٥٥٢٥٧/ ف

راننده با اتومبيل 
فور� نيازمند�م

 زنگ و درآمد عالی
٠٩٢١٥٣٠٤٧٣٢

به تعداد� پيKان وانت و مزدا 
باکارکرد روزانه ٢٠٠الی ٢۵٠

نيازمندیم طرحچی ١٢ شرکت حمل و
نقل درویش ٠٩٣٨٦٥٢٢٢٥٠

٩٥٣٥٩٧١٩/ ق

آژانس با زنگ باال در هاشميه 
به تعدادى راننده با تاکسيمتر 

سریعا نيازمند است 
٠٩٣٨٨٣٧١٣٣٧

٩٥٣٤٨٠٤٤/ ف

راننده با خودرو پژو �ا سمند
جهت سرویس دهی
 به هتلها نيازمندیم

٩٥٣٥٩٩٩٧/ م٠٩٠١٢٨٦٦٣١٦

آژانس سر�ر 
تاکسيمتردار  راننده  تعدادى  به 
پایين  پورسانت  و  عالی  کارکرد  با 

٠٩١٥٠٠٢٠١٦٢نيازمندیم 
٩٥٣٦٠٩٩١/ ف

به تعداد� راننده سالم پا�ه ٢
جهت کار با خاور با روابط عمومی 

باال نيازمندیم
٣٣٧٧٠٠٤٧

٩٥٣٦٠٧٨١/ ف

به تعداد� راننده جهت کار
آباد  قاسم  در  واقع  در  آژانس  در 
٠٩٣٥٣٨٣٧٠٥٦ نيازمندیم 

٠٩١٥٤٠٩٤٠٣٦
٩٥٣٦١٠٤٦/ ف

راننده بااتومبيل تمام وقت
 وپاره وقت باپورسانت١٣% 

نيازمندیم آژانس نوید مجيدیه٢٧
٣٥-٣٥٣١٤٥٢٥ 

٩٥٣٦١٥٤٥/ ق

آژانس باران
به تعدادى راننده با ماشين 

نيازمندیم منطقه طالب
٩٥٣٥٦٢٤٣/ ف٠٩١٥٥٠٤١١٠٢

٩٥٣٦١٦٨٣/ آ

سر�عا به تعداد� راننده
با اتومبيل و موقعيت خوب مکانی و 
محدوده  مرتفع  آژانس  کار،  تضمين 

٠٩١٥٦٥٠١٧٨٢ بلوار فردوسی

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

شيفت عصر و شب قاسم آباد 
 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ

٩٥٣٤٩٠٨٧/ ف

٩٥٣٦١٠٦٢/ ق

آژانس پارسه 
راننده با اتومبيل نيازمندیم. 
پورسانت ١۵درصد کارکرد باال

٠٩٣٥٨٦٧٤٤٧٧

٩٥٣٦١٠٦٦/ ف

به تعداد� راننده 
با  اندروید  گوشی  و  ماشين  با 
محدوده  نيازمندیم.  باال  کارکرد 

٠٩١٥٩١٤٥٦٠٠آزادشهر 

به تعداد� راننده با اتومبيل
جهت کار در آژانس نيازمندیم  

درمحدوده  قاسم آباد 
٠٩١٥٧١٣٨٢٠٠

٩٥٣٦١٢٠١/ ف

به تعداد� راننده 
با اتومبيل با درآمد باال در 

محدوده معلم نيازمندیم
٠٩١٥٧٩٢٤٥٩٠

٩٥٣٥٧٢٥٧/ ق

به تعداد� راننده خانم 
جهت کار در آژانس نيازمندیم 

محدوده ایثارگران، عبادى ، ابوطالب 
٠٩٣٥٦٦٤٣٢٥٢

٩٥٣٦١٠١٤/ ف

ساالربار
فقط  راننده  با  نيسان  تعدادى  به 

در محدوده قاسم آباد نيازمندیم
٠٩٠٣٠٧٧٦٠٠١

٩٥٣٦١١٤٦/ ف

 � جشنواره نوروز
١٨٨٠

جشنواره نوروزى
 آژانس سراسرى 

١٨٨٠ ویژه رانندگان مشهد 
شرایط استثنایی و ویژه نوروز:
١- تخفيف٧۵درصد در مبلغ

آبونمان ویژه رانندگان که تا تاریخ
 ٢٧ اسفند عضو این شبکه شوند

٢-تضمين درآمد بسيارعالی 
(باالترین درآمد کار در مشهد)
و پرداخت بسيار کم آبونمان 

٣- سرویس دهی کل شهرمشهد
بصورت شبانه روزى ( در هر نقطه 

از شهر مسافر پياده شد 
همانجا سرویس دریافت نمایيد)
۴- مصرف بسيار پایين سوخت 

با توجه به سراسرى بودن و 
فراوانی سرویس 

جهت کسب اطالعات بيشتر 
مراجعه حضورى به آدرس : 

سيدرضی ۵٧ داخل پارکينگ فاز 
تجارى پالک ۵٢ شرکت پارسيان 

ساعت مراجعه ٨ الی ١۴  
٠٩٠١٨٠٤٧٧٠٠ 

٩٥٣٦١٧٣١/ ب

٩٥٣٦٠٢٥٢/ ف

درآمد ١٠٠ ال� ١٢٠
به تعدادى راننده با اتومبيل مدل 

٩٠ به باال نيازمندیم محدوده ٧ تير 
٠٩٠١٥٢٣٧٧٧٣

به تعداد� راننده با اتومبيل 
نيازمندیم کارکرد ١٠٠ واقعی 

بلوار پيروزى آژانس رضوى 
٠٩٣٩٨٣٧٠١٧٤

٩٥٣٦١٠٣٥/ ف

آژانس راننده با اتومبيل 
تا3سيمتر نيازمند�م 

کارکرد روزانه ١٠٠ هزار تومان
٩٥٣٥٢٣٩٣/ ف٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

به زوج جوان بدون فرزند
جهت سرایدارى مسافرخانه 

نيازمندیم   ٠٩٣٠٢٤٤٠٤٧٠
٠٩٣٣٤٥٤٢١٢٨

٩٥٣٦١٥٣٩/ خ

به �= فتوشاپ 3ار 
 در محدوده حرم نيازمندیم 

٣٣٦٨٠٧١٧
٩٥٣٦١٤٥٨/ ف

به �= طراح مسلط 
به 3DMAX و اتو3د

نيازمندیم
٣٨٤٦٦٣٠٠-٣٨٤٦٦٠٩٠

٩٥٣٥٩٠٥٣/ ف

طراح و فتوشاپ 3ار ماهر 
خانم نيازمند�م  

٠٩١٢٩٤١٢٣٥٩
٩٥٣٥٧٥٧٨/ ف

به ٢ نفر طراح و گرافيست 
 �مسلط و حرفه ا

و یک نفر تایپيست نيازمندیم 
داشتن رزومه کارى و نمونه کار 

الزامی است به صورت نيمه وقت 
و تمام وقت قاسم آباد بين فالحی 

٨ و ١٠ دفتر فنی کارنيک 
   ٠٩١٥٥١٥٧٤٢١

٠٩٣٨٠٦٩١٢٩٦-٣٥٢٢٧٢٢٢
٩٥٣٦٠٣٩٢/ م

 �به �= فتوشاپ 3ار حرفه ا
و یک نفر جهت جذب مشترى جهت 

عکاسی حرم بارگاه نيازمندیم
٠٩٣٦١٠٨٣٦٣٢

٩٥٣٦١٤١٥/ ف

مزون عروس مطب�
جهت تکميل کادر فروش 

خود به خانمی عالقمند به کار 
عروس وترجيحا با سابقه کار 
در این زمينه نيازمند است 

چهارراه بزرگمهر مجتمع افرا 
طبقه ۴ واحد ۴٠١

٠٩١٥١١٧٠٣٦٣
٩٥٣٦١٥٢٢/ ف

٩٥٣٦١٦٥٨/ ف

به دو نفر فروشنده 3فش 
نيازمندیم (ساکن محدوده 

وکيل آباد) مجتمع ویالژتوریست 
٠٩١٥١١٩٥١٧٤

به چند نفر فروشنده جوان
با روابط عمومی قوى جهت فروش 

زرشک و زعفران نيازمندیم
٠٩١٥٨٣٢٧٠٧٧

٩٥٣٦٠١٠٩/ ف

به �= فروشنده با تجربه 
نيازمندیم حقوق ثابت + پورسانت 

عالی تماس از ساعت ١۴ به بعد 
٠٩١٥٥٦٨٠١١٤

٩٥٣٦١١١٨/ ف

١م تومان ثابت + ٥% فرو ش
نيمه وقت، مهندس فروش 

(بازاریاب) خانم و آقا نيازمندیم.
٠٩١٥٢٠٧٧٦٤٣       

٩٥٣١٧١٤١/ ق

٩٥٣٦١٦٧٤/ ق

به تعداد� فروشنده 
3فش 

ماهر و باتجربه نيازمندیم. 
٠٩١٥٥٧٩٩٩٥٣

 به صندوقدار خانم
دربازار ميوه  محدوده 

قاسم آباد،فالحی۵٢ نيازمندیم
٠٩١٥٩٠٠٥٦١٢ 

٩٥٣٦١٣٤١/ ق

به �= فروشنده خانم 
باتجربه جهت آرا�ش�

نيازمندیم  کيان سنتر ٢
٠٩١٥٠٧٧٤٣٠٣

٩٥٣٦١١٤٤/ ف

به �= فروشنده جوان 
جهت کار در روسرى فروشی حقوق 
٧٠٠ به باال نيازمندیم ١٧ شهریور

٠٩١٥٦٢٩٣٦٥٤
٩٥٣٦١٣٥٤/ ف

به �= صندوقدار خانم
جهت همکارى در سوپر با حقوق ٣٠٠ 
هزار نيازمندیم ساعت کار ١۴ تا ٢٢ 

٠٩٣٨٦٠٦٩٠٥١حجاب
٩٥٣٦١٠٨٥/ ل

به �= فروشنده  بسيار جوان
جهت کار در محدوده حرم نيازمندیم 

با حقوق و پورسانت
سرورى ٠٩٣٦٤٩٢٢٢٠٨

٩٥٣٦١٥١٩/ ف

٩٥١٩٥٧٦٤/ ق

فروشنده حضور� (بازار�اب) 
مشهد و شهرستانها نيازمند�م 

حقوق:٢ميليون تومان 
٠٩١٥٢٠٧٧٦٤٣

به فروشنده آقا
تمام وقت به یک صندوقدار خانم 
نيازمندیم  قنادى  در  کار  جهت 

٣٧٥١٧٦١٥(بلوار شفا)
٩٥٣٦١٠٢٤/ ف

به �= فروشنده خانم
ماهر جهت کار در فروشگاه عينک 

واقع در بلوار معلم نيازمندیم
٠٩١٥٥٣٢٤٤٣٨

٩٥٣٥٩٣٨٧/ ل

به �= فروشنده باتجربه 
خانم تمام وقت نيازمند�م

خيابان ایثار
٠٩٣٥٨٨٧٩٨١٩

٩٥٣٦١٢٦١/ ف

به �= فروشنده
لوازم  فروشگاه  در  کار  جهت 

خانگی مجتمع امير نيازمندیم
٩٥٣٦١٤٢٨/ ف٣٣٨٥٨٥٠٦

به �= فروشنده خانم
جهت کار در فروشگاه 

اسباب بازى نيازمندیم 
حقوق ٨٠٠ + پورسانت 

نبش شریعتی ۵٢
٠٩١٢٠٦٩١١٩٢

٣٥٢٣٦٨٣٥
٩٥٣٦١٥١٠/ ف

به چند نفر فروشنده  
با تجربه پرده نيازمند�م 

 

٠٩١٥٨٢٢٩٨٥٥-٣٧٢٥٠٤٦٦
٩٥٣٦١٥٤٤/ ف

٩٥٣٦١٤٣٦/ ق

به �= فروشنده خانم 
جهت پوشاک با حقوق مکفی در 

الماس شرق نيازمندیم. 
٠٩٣٥٣٦٧٨٧٧٢

به چند فروشنده 
جهت عينک فروشی نيازمندیم 

٠٩٣٩٨٥٩٣٠١٧
٩٥٣٦٠٤١٦/ ف

فروشنده خانم
جهت کار در مغازه پوشاک 
نيازمندیم به صورت نيمه 

وقت -تمام وقت .
محدوده ميثاق.

آخر وکيل آباد.و شاندیز ..
٠٩١٥٦٩٥٤٩٨٩

٩٥٣٦١٦٥٢/ ق

به تعداد� فروشنده و 
صندوقدار نيازمند�م

شيخ  بين  رضا  بازار  جنوبی  ضلع 
 طوسی ٧ و ٩ فروشگاه زینل زاده

٩٥٣٦١٢٤٧/ ف

٩٥٣٤٣١١٥/ ف

حقوق ٩٠٠ هزار تومان
 تعدادى فروشنده خانم و آقا نيازمندیم

 توس ۶۵ بين نجف ٢ و ۴ 
 پوشاک آتيش کش

به چند فروشنده خانم 
نيازمندیم

 بازار خيام غرفه ١٨۵ و ٧٩
٠٩٠٣٠٧٨٩٢٨٤

٩٥٣٦١٥٥٢/ ف

به �= فروشنده جوان  
نيازمند�م

 ( محدوده الماس شرق)
٠٩١٥٦٠١٠٠٥٧

٩٥٣٦١٥٢٠/ ف

به �= خانم 
جهت فروشندگ� 

در مزون پارت 
در ٢ شيفت ساعت ١٠ الی 

١٣:٣٠ و عصر ١٧ الی ٢١:٣٠ 
نيازمندیم

 احمدآباد بين ابوذر غفارى
 ٨ و ١٠ 
٩٥٣٦١٣٩٦/ ف٠٩١٥٥٠٠٤٧٣٥

به صندوقدار خانم
و ویزیتور خانم یا آقا و کارگر ساده 

در آبميوه فروشی نيازمندیم
٠٩٠١٢٩٠٠١٧٨

٩٥٣٦٠٩٧٧/ ف

به چند فروشنده 
با حقوق عالی جهت مزون لباس 

عروس نيازمندیم 
٠٩١٥٥٧٤٥٠١٢-٣٢٢٢٨٦٤٨

٩٥٣٦١٦٤٥/ ف

به چند فروشنده ماهر
فروشندگی  کار  جهت  آقا  و  خانم 
منطقه  در  نيازمندیم  پوشاک 

٠٩١٥٨٩٠١٢٠٤ احمدآباد 
٩٥٣٥٦٩٦٩/ ف

استخدام� فوق د�پلم
 و  ليسانس برق

جهت مونتاژ تابلو برق در یک 
شرکت مهندسی ٣٧٦٢٠٣٦٩

٩٥٣٦١٢٥٦/ ف

استخدام فوق د�پلم
 و ليسانس

جهت امور بازرگانی و فروش در یک 
شرکت مهندسی ٣٧٦٢٠٣٦٩

٩٥٣٦١٢٥١/ ف

به تعداد� 3ارپرداز 
با مدرک ليسانس و آشنا به 

حسابدارى نيازمندیم 
٠٩١٥٥٧٩١٠٠٢

٩٥٣٥٨٦٧٨/ ف

3انترفروش بليط 
خارج� وداخل�

مسلط به زبان عربی 
باسابقه حداقل ٢سال و

آقایی جهت جذب مشترى عرب زبان 
نيازمندیم.فلکه آب کوچه عيدگاه 

اول عباسقلی ستایش گشت

٠٩٣٨٠٨٦٦٧٠٠
٩٥٣٥٧٦١٨/ ق

به �= نفر خانم
جهت کاردفترى گردشگرى 

نيازمندیم
٠٩٠١٢٥١٠٨٤٦

٩٥٣٦١٢٤٨/ ف

٩٥٣٦١٤٥١/ ف

مد�ر داخل� 
خانم 

جهت کار در دفتر مرکزى کارخانه 
شرایط:

 - ظاهر ادارى روابط عمومی و 
قدرت هماهنگی باال ليسانس 

کامپيوتر 
- تسلط کامل به اتوماسيون 

ادارى آفيس و اینترنت سابقه 
کارى ادارى و فروش حداقل ۴ 

سال ترجيحا ساکن محدوده
 (وکيل آباد) 

٣٦٠٥٣٦٦٦

منش� خانم با روابط 
عموم� باال 

مسلط به کامپيوتر و اینترنت 
جهت کارهاى مالی و ادارى 

بيمه آرمان نيازمندیم

 ٣٦٠٥٦٥٦٩
٠٩١٥١١٧١٥١٩

٩٥٣٦٠٣٠١/ ف

نگين آسمان
مدیر فنی بند الف - حضورى 

خيابان امام رضا
٣٧٦٧٢٦٣٥

٩٥٣٥٧٥٦٥/ ف

فروشنده و صندوقدار

طراح و گرافيست

3ارشناس و
3ارشناس ارشد 

�3ارمند ادار

سرا�دار و نگهبان

3ارپــــرداز

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   Kم تقاضا   Kگرام همشهرAان  كليه  (از   
به نزدAك ترAن صندوق پستK بيندازند تا از طرAق اAن سروAس به 

صاحبان آن تحوAل گردد)

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

3ارت مل�
Kدمل= نام پدر   Kنام خانوادگ نام 

٠٩٣٥٢١٥٧٤٣ حسين  اباذر4 فرد   Kرجبعل

٠٩٤٤٥٨٨٠٦٩ حسن  ابراهيم پور دوغ اباد4  عليرضا 

٥٢٢٨٠٥٢٧٦٣ مسلم  ابراهيم زاده  جاسم 

٠٧٠٣٢٢٠١٦٠ حسين   Kابراهيم زهرا 

٥٢٢٩٧٧٠٧٨٣ Aوس(   Kابراهيم حسن 

٠٩٢٤٣٠٣١٥٨ Aداله  ابراهيمK گرو4  امير رضا 

٠٠٨١٠٥٤٩٧١ رضا   KروانAاحمد خان ا محمد 

٣٩٧٩٨٥١٥١٦  Kموالقل احمدوند4  الهام 

٠٩٤٢٣٧٠٨٠٥ محمد حسن  احمد4  فاطمه 

٤٢٧٠٤٧٩٢١٣ كاظم  احمد4  Aاسمن 

٠٩٤٦٠٥٤٢٧٤ جعفر  احمد4   Kعل

٠٩٢٣٥١٥٦٩٠ محمود  احمد4  پيمان 

٠٠١٦١٥٦٥٦٠ رمضان  احمد4  احسان 

٥٢٢٨٧٠١٩٦٦ ابوالقاسم  احمد4 بقمچ  حسين 

٠٩٢٢٠٦٨٦٤١ رمضان   Kاحمد4 رحمت سعيد 

٠٩٢٠٤١٠٣٨٣ محمد  احمد4 سعد اباد  مرAم 

٠٨٤٩٨١٨٥٢٤ عبدالحسين  احمد4 نيا  عذرا 

٠٠١٣٨٧٥٨٦٨ عليرضا  احمد4 وفس  سعيد 

٠٨٧٢٣٠٣٠١٢ احمد  احمدAان  مهد4 

٠٩٣٣٣٢٥٧٠٣ حسين  اخرو4  دارAوش 

٦٥٠٩٦٩٠٠٤٧ محمد رضا  اخالقK فتح اباد4  جواد 

٠٩٤٤١٨٦٠٦٨  Kغالمعل اخوند  مهر4 

٠٩٤٢٣٨٤٣٤٢ محمدگل  اخوند4  عليرضا 

٠٠٧٠٢٢٦٣٨٥ غالمحسن  ادرAس اباد4  ااحسان 

٢٢٠٠٧٣٠٢٤١ حسين  اذر پيرا  محمد هاشم 

٠٧٩٥٠٣٣٤٠٠ حسين  ارا  هاد4 

٣٩٧٨٩٧٣٨٢٠ كهزاد  ارژ  مرAم 

٢٣٧٢٤٦٩١٧٧ غالمرضا  ارفع  امر اله 

٠٧٠٢٦٦٩٣٢٦ Aارمحمد  ارنده  هاد4 

٥٧٤٩٣٨٦٥٠٣ ناصر   Kاروج معصومه 

٠٩٣٣٣٢٤٠٢٢ محمد  ارAن  مهد4- 

٠٩٤٠٩٨٧٤٥٧ غالمرضا   KAاسا منصوره 


