
دوشنبه  ١١ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٦
٥١

شر�ت 
مهندس# توليد<
به افراد ذیل نيازمند است

 CO١- جوشکار ٢
٢- کابينت ساز ماهر (فلزى)

٢-٦٥١٢٦٦١
ساعت تماس ١۶ الی ٨,٣٠

٩١٣٥٣٣٠١/ ف

به تعداد< بافنده 
فرش و تابلو فرش
 حرفه اى و مبتدى جهت کار 
در کارگاه قاليبافی با حقوق 

عالی و بيمه نيازمندیم
٨٤٥٢٢٣٥

٠٩١٥٤٧٩٤١٧٠
٩١٣٢١٩٠٢/ ف

�d نفر نيرو در زمينه انبار
 و فروش (ترجيحا آقا) نيازمندیم 
ساعات تماس: ۵ الی ٣ بعدازظهر 

٨٤٤٥٩٤٤
٩١٣٥٢٨٤٩/ ف

 نما�ندگ# ا�ران خودرو ٣٠٧٩
 به یک خانم حسابدار باحداقل 
یک سال تجربه کارى به صورت

 نيمه وقت و یک پذیرشگر 
آقا به صورت تمام وقت ترجيحا 
با سابقه مفيد نيازمند می باشد 

ساعت مراجعه:  ٨ الی ١٣ 
امام رضا ٣٩ نمایندگی ٣٠٧٩

٩١٣٥٢٣٤٨/ م ٨٥٣٩١٢٦

تعداد< �ارآموز 
جهت البراتوار دندانسازى (ترجيحا با 

سابقه کارى) نيازمندیم. ميدان ضد 
٨٥١٩٥٤٥

٩١٣٥٢٧٦٨/ ف

استخدام 
جهت  توليدى  شرکت  یک 
تکميل کادر واحد فلزکارى خود 
است  نيازمند  ذیل  افراد  به 

 Coجوشکار ماهر ٢ -
 ٢ نفر آقا 

- کارگر ساده ٢ نفر آقا 
حداکثر سن ٣٠ سال 

ساعت تماس ١۶ الی ١٨ 
تلفن تماس: 

٥٤١١٩٨٧
٩١٣٤٥٧٩٢/ ب

 استخدام 
 سه نفر خانم ، مد�ر فروش 

حقوق ثابت 
+پورسانت عالی 

+ سرویس ایاب ذهاب  
+بيمه تامين اجتماعی 
+وام قرض الحسنه 

سيدرضی ۵٧
 ٦٠٣٣٢٥٦-٠٩١٥٧٧٧١٤٨٩

٩١٣٥٢٦١٨/ م

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

اشتراك فرم ها< 

استخدام# دولت#   

٩١٣٠٥١٩٥/ م٢١٥٠٤١٨

به تعداد< خانم
جهت امور دفترى و آقا 

جهت فروش ترجيحا
 با وسيله نقليه با حقوق ثابت
 و پورسانت عالی نيازمندیم.

 ساعت تماس ٩ الی ١۴ 
( پيروزى ۴٣) 

٨٨١٩٥١٢-٨٨٣٤٩٤٠
٩١٣٥٠٥٥١/ پ

گروه معمار< اتود
١-منشی و بازاریاب

٢- طراح مسلط به ٣Dmax و اتوکد 
٠٩١٥٥١٨٩٣١٦-٧٦٢١٩٥٦

٩١٣٥٣١٧٩/ 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

استخدام 
گروهی معمارى در نظر دارد

 با جذب نيروى فتوشاپ
 همراه با دوره کار آموزى 

استخدام نماید .
 ٨٤٦٣٧٤٤

٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧
٩١٣٤٢٨٣٧/ ف

به �d نفر خانم 
آشنا با کامپيوتر جهت کار 
بليت  فروش  دفتر  در 

اینترنتی نيازمندیم. 
آدرس: ١٧شهریور

تلفن تماس:
٠٩٣٥٧٢٣٧١٣١

٩١٣٥٣٤٧٣/ ر

قابل توجه افراد جو�ا< �ار
آموزش همراه اشتغال

 دوره هاى  حسابدارى و 
 ICDL کامپيوتر

ویژه بازارکار
با ارائه مدرک
 ٨٤٥٧٧٩٦

٠٩٣٥٨٠١٧٤١٤
٩١٣٤٢٨٨٤/ ف

گروه شر�ت ها< 
�يان 

و  باتجربه  زیر  هاى  سمت  به 
تحصيالت کافی نيازمند است. 
١- کارشناسان فروش خودرو 

۵ نفر خانم 
فروش  کارشناس   -٢
اینترنت، کامپيوتر ۵ نفر خانم 

و آقا (ترجيحا خانم)
٣- مدیر فروش خودرو ١ نفر آقا 
نفر   ١ گرافيست  و  طراح   -۴

خانم یا آقا 
 ١ تبليغات  فروش  مدیر   -۵

نفر خانم یا آقا 
۶- خدمات ١ نفر خانم یا آقا 

٦٠٧٠٧٧٩-٠٥١١
٠٩١٥٤٠٦٠٢٠٩

٩١٣٥٣٩٧٥/ ب

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

صنعتی نيازمندیم 
٠٩١٥٣٢١٧٦٨٥

٩١٣٤٩١٧٠/ پ

 استخدام 
 دعوت به همکارى در انتظامات 

مجتمع تجارى کيان سنتر 
زمان مراجعه صبح ها : 

از ساعت ١١ الی ١٣:٣٠
آدرس : بلوار جانباز ،

 تقاطع فرامرز عباسی 
دفتر مدیریت مجتمع کيان سنتر 

 

٩١٣٥٣٦٥٤/ م

به تعداد<  آقا
جهت توزیع و فروش ساالد فصل 

و سبزیجات در سوپرمارکت ها 
همراه با وانت بار یخچال دار 
و با حقوق ثابت و پورسانت 

نيازمندیم.

٠٩١٥٦٥٥٥٥٢٩
٩١٣٥٢٩٠٦/ ف

به تعداد< محدود مشاور 
باتجربه جهت کار در دفتر امالک 

محدوده هاشميه نيازمندیم 
٠٩١٥٨٢٩٩٤٥٣

٩١٣٥١٠٩٨/ 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

به تعداد ٢٠ نفر مد�رفروش 
حضور< و تلفن# 

با روابط عمومی باال و مزایاى ذیل 
نيازمندیم

١-حداقل حقوق ۵٠٠ هزار 
تومان ٢-بيمه تامين اجتماعی 

٣-آموزش رایگان 
۴-امنيت شغلی 
٦٠٣٨٥٣١

٩١٣٤٩٨٩٠/ ف

قابل توجه كارجو�ان 
عمران ومكانيك 

 آموزش
 catia,  Solid works ، Safe،

Etabs  ازمقدماتی تا فوق حرفه اى 
كالس هاى كاربردى وعملی

 زیر نظر اساتيد برتر استان
 با ارائه مدرك بين المللی

٩١١٩٦٦٤٤/ ف ٨٤٦٥٢٢٨

واگذار< آژانس هواپيما�#

با کليه امکانات
٠٩١٥٧٦٦٩٦٢٦

٩١٣٥٣٨٦٨/ ل

مجوز آژانس 
مسافرت# 

با کليه امکانات
 ( کليه ایرالین ها و خدمات 

پروازى) 
به فروش می رسد

٠٩١٥٥٥٨٥٢١٦
٩١٣٥٠١١٢/ د

٩١٢٤٢٥٩٨/ ل

ثبت انواع 
شركت ها

كارت بازرگانی، تغييرات
 ثبت نام و عالئم تجارى كد 

اقتصادى 
اخذ مجوزهاى توليد صنایع
خدمات حسابدارى شرکتها

تنظيم اظهارنامه هاى 
مالياتی،اخذگرید ساجات

٨٤٥٥٦٩٣
٨٤٢٠٥٨٦

 ٠٩١٥٥٠٤٤١٠١
خدمات در محل

 پيك رایگان

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

ثبت کارت بازرگانی
آرم تجارى ، جواز و...

٨٤٧٠٢٨٤
٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١

٩١٢٣٦٩٢٢/ پ

٩١٣٥١٤٤٠/ ف

ثبت 
قيمت آخر را از ما بگير�د 
با مدیریت کارشناس 

حقوق افسانه روح بخش 
٠٩١٥٥١٤١٣٥١

٧٦٢٩٥٩٣

دفاتر روزنامه و �ل خود را
و  کوتاه  زمان  در  بسپارید  ما  به 
هزینه کم باسابقه کار باال نوشته 

٠٩٣٩٤٧١٠٤٩٠خواهد شد.
٩١٣٤٥١١١/ م

ثبت فور< شر�ت
اخذ فورى گرید(ساجات) 

اخذ عالئم تجارى 
اخذ انواع مجوز 

تامين مهندس
 ٠٩١٥٦٤٣١٣٤٧

٧٦٣٠٣٩٨
٩١٣٤٩٦٧٥/ ف

اخذ رتبه و تامين نيرو
ثبت و تغييرات و فروش شرکت

٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٤٤٢٢٧٢٢

٩١٢٨٢٢٦٤/ ف

ثبت شر�ت 
با مشاوره رایگان

 ميدان راهنمایی      ٧٢٨٩٤٩٢
٩١٣٤٦٨٩٨/ ف٠٩١٥١١٨٤٩٩٢

وقت# عجله دار�د
قيمت و زمان را از ما بپرسيد
با همکارى جمعی از وکالى 

پایه یک
با  هدایاى ویژه

٧٦٦١٤٢٦
٠٩٣٨١٢٦٣٠٥٥

٩١٢٧٧١٣٢/ پ

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

تجميع و تفکيک
 ٠٩١٥٦٠٠٩١٦٢-٨٤٦٧٢١٥

٩١٣٣٨٨٣٢/ ف

مشاوره را�گان
 ثبت انواع شر�تها

تغييرات
 ثبت ساجات و اخذ گرید

تأمين مهندس ، طرح توجيهی 
و کداقتصادى ،ثبت نام تجارى 

اخذ مجوز صنایع و معادن و 
جهاد کشاورزى 

گروه بين المللی آریا
نبش معلم ٣۶ ، پالک ١۴٢، 

واحد ٢   ٨۶۵٨۵۶٢
٨٦٥١٣٤٦-٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠

٩١١٨٥٨٩٦/ ل

 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

ثبت انواع شر�ت
باحداقل زمان و هز�نه

٩١٢٣٦٤٤٨/ پ ٨٤٦٧٥٤٦ 

ثبت تخصص# شر�ت 
نام تجار<

٧۵٠٠٠ تومان 
همراه با پلمپ دفاتر 

خانم قربانيان 
( وکيل دادگسترى )

٨٤٥٥٦٨٨
٠٩١٥٤٠٩١٥٠٥

٩١٢٩٧٣٦٢/ ل

ثبت شر�ت
آنيما     با سوابقی درخشان 
درخدمت شماست،همراه با 

تعرفه هاى استثنایی
با نظارت وکالى پایه یک

و کارشناسان مجرب

٨٤٣٥٧٦٤
٩١٣٣٩٨٠٠/ پ

فروش انواع 
شر�ت رتبه دار

 اخذ گرید
 ثبت ساجات- تامين مهندس

٨٤٣٤٢٠٣
٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١

٩١٢٣٦٩١٩/ پ

 انجام امور ادار<
 ثبت اسناد و امالک، شهردارى، 
غيره و  دارایی  اضافه،  سقف 
اخذ سند امالک قولنامه اى و 

مشاعی ماده ١۴٧

٠٩١٥٤٠٦٦٦٨١
 ٨٤٦١٤٤٨

٩١٣١٢٠٦١/ م

٩١٣٤٩١٤١/ ب

مشاوره را�گان 
ثبت فورى شركت 

اخذ جواز تاسيس توليدى
 اخذ پروانه بهره بردارى

 توليد، راه اندازى كارخانجات
 صنعتی ،تهيه طرح توجيهی 
جهت اخذ تسهيالت بانكی 
پياده سازى سيستم ایزو 

اخذ كارت بازرگانی 
نام Logo تجارى  

تلفن :  ٧٦٥٥٠١٠
٧٦٦٤٤٩٢
٠٩١٥٥١٥١٧٢٢

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

ثبت فور< 
انواع شر�ت 

۴٨٠٠٠ تومان
تغييرات  کد اقتصادى

کارت بازرگانی  و گرید 
٨٤٦٤٧٧٣

٠٩١٥٥٢٨٣٦٣٣
٩١٢٦٣٥٥٣/ پ

 خدمـــــــــــات١٦
گــــــردشگر<

١٦
گــــــردشگر<

خدمات ادار<،١٧
بازرگان# وصنعت#

١٦٠١
خدمات گردشگر<

١٧٠١
خدمات ادار<

محمدحسن كرمان�  موس� 
گل محمد كر�مداد7  بهنام 
احمد كر�م�  محمد 
عل� كر�م� احمداباد  وجيهه 
محمدرضا كر�م� قلعه دختر  عل� 
نظر كسرا��  عبداله 
اسمعيل كشاورز  معصومه 
مصطف� كشت� دار  محمد رضا 
ابراهيم كالته رحمان�  محمد 
بمان عل� كالل� خاتون اباد  طناز 
عل� جمعه كالن� خوش هوا  مجيد 
حسين كمال جو  امنه 
احمد كمال فر  بهرام 
سيدعباس كمال� خيراباد7  مليحه 
غالمرضا كمال� شرودان�  محمدسجاد 
حجت اله كمان�  مرتض� 
احمد كوچك� بهلول�  عليرضا 
جعفر كوشك�  محمد 
عل� اصغر كوكب زاده  �اسر 
محمد كوله بار7  مسعود 
عل� اكبر كوه ميش�  مهد7 
�داله كوه� ز�ن جناب  عل� اكبر 
عل� كهندل  فاطمه 
مرتض� كيامار7  مهد7 
حسين قل� گرشاسب�  عل� 
محمد گرگان�  قاسم 
هكبر گل مكان�  عل� 
عباس گلزار7  غالم محمد 
محمدعل� گلستانه  زهرا 
عل� گلمكان�  عباس 
حسين گلمكان�  سمانه 
محمد گنجعل�  راحله 
محمدقل� گندمكار  مصطف� 
مهد7 گنود7  مژگان 
سيد احمد گوهر7 شناس  خانم كبر7 بيگم 
عل� لطفيان  رضا 
رجبعل� لطي0  نصراله 
مجيد لقاء پيرمرد  سمانه 
عل� اصغر لوءلوء  اميرحسين 
غالم عباس متول�  مهد7 
محمداسماعيل مجد7 پور  مهد7 
محمود مجرد7  مجيد 
تق� مجيد7  صد�قه 
عل� محب پور  معصومه 
غالمحسين محبوب  كبر7 
ابوالقاسم محب�  مرضيه 
قربان محراب�  محمد 
براتعل� محراب�  مرتض� 
محمد محمد زاده قيصر7  عليرضا 
عبدالرسول محمدپرست  ارزو 
بابا محمد محمدپور دوست اباد7  زهره 
عباسعل� محمدپوران كلوخ�  مر�م 
حبيب اله محمدزاده  محمد 
محمد محمدزاده حضارسرخ  عباس 
عباس محمدزك�  فر�ده 
غالمحسين محمد7  احسان 
احمد محمد7  مجيد 
محمدعل� محمد7 درستكار نوخندان  داود 

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


