
يك شنبه  ١٧ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٠
٤٥

دعوت از 
مشاور حرفه ا=

به یک مشاور
 حرفه اى 

رهن واجاره 
و یک مشاور باتجربه 
فروش جهت کار در 

دفترامالک اوایل 
هاشميه باشرایط 

و امکانات عالی 
نيازمندیم %۴٠ 
پورسانت+ آگهی 

مداوم+ کليه هزینه 
با دفتر

٨٨٣٧٣٣٣
٩١٣٥٧٢٧٤/ ف


p نفر خانم جهت 
حسابدار= 

و ٢ نفر خانم جهت 
فروشندگی نيازمندیم 

سراى بلور، روبروى پاساژ 
فدک، فروشگاه جزیره 

٨٥٣٥٩٠٨
٠٩١٥٣١٩٠١٦٩

٩١٣٥٩٨٩١/ ف

شر�ت نرم افزار= سما توس 
وقت  تمام  مرد  پرسنل  تکميل  جهت 
خود  با حقوق و مزایاى عالی استخدام 

می نماید.
کارشناس  حداقل  فروش  -مدیر 

IT مرتبط و ۵ سال سابقه در
-مدیر مالی حداقل کارشناسی 

و ۵ سال سابقه
به مسلط  نویس  برنامه  نفر   ۴-

JAVA و یا PHP ویا ANDROID
 -٢ نفر نيروى ادارى با ٣ سال سابقه

سال   ٣ با  اى  حرفه  بازاریاب  نفر   ٣-
سابقه 

رزومه خود را به آدرس 
job@samatoos.ir  ارسال نمائيد

٩١٣٣٩٠٥٨/ ف٠٩١٥٣٥٨١٥٣٨

به 
p خانم مسلط
 به زبان انگليس2
آشنا به کار بازرگانی 
بين الملل نيازمندیم.

زیست خاور طبقه دوم
 واحد ٢٠٨

٠٩٣٨١٥٥٦٧٦٧
٩١٣٥٦٦١٦/ د

شر�ت
 ماشين ساز= 

واقع در شهرک صنعتی توس به 
تخصص هاى ذیل نيازمندیم

١-فرزکار ماهر CNC مسلط به 
برنامه نویسی 

 PLC ٢-برقکار صنعتی مسلط به
و پنومات

 ٣-تراشکار ماهر
 ۴-دیپلم حسابدارى جهت 

انباردارى صنعتی
 ۵-جوشکار آرگون 

تلفن: ٥٤١٠٦٩٠
٩١٣٥٩٠٣٣/ ف

به خانم2 جهت سرپرست2
خوابگاه دانشجویی نيازمندیم.

امامت ۴٨ پالک ١٢
٦٠٩٦٦٦٥

٩١٣٥٤٨٩٢/ ف

استخدام شر�ت 
گهربافت خراسان 

به یک مدیر فروش مجرب و 
تعدادى مسئول فروش (آقا براى 

شهرستان) جهت تکميل کادر 
فروش نيازمند می باشد 

(اعتبار ٢٠ روز می باشد) 
٢٥١٠٥١٢

٠٩١٥٩٩٦٣٧٤٧
٩١٣٥٩٢٠٦/ ف

٩١٣٥٦١٩٧/ ف

�ارگر ساده و�ارشناس
خانم نيازمندیم خيابان خسروى نو رو 
به روى هتل بستان ساختمان ٣٣٣,٢ 

٢٢٢٨١٨٣طبقه پایين 

شر�ت توليد= 
در شهرl صنعت2 توس

نياز به تخصص هاى ذیل دارد : 
رویه کوب مبل          ٣ نفر 
کارگر ساده                 ٣ نفر

 متقاضيان جهت تعيين وقت 
مصاحبه از ساعت ١٠ الی ١٢ 

با تلفن    ٢۴٠٣۴۴۶ 
تماس حاصل نمایند.

٩١٣٥٨٢٥٠/ ل

به دو نفر ع"اس 
ترجيحا با دوربين نيازمندیم 
عکاسخانه سنتی ایران من 

٠٩٣٦٢٣٧٧٨٨٣
٩١٣٥٧٨٨٧/ ف

به 
p مشاور
جهت کار در دفتر امالک نيازمندیم.

محدوده صياد   ٠٩١٥٥٥٩٣٦٤٥
٠٩١٥٩٢٠٠٠١٩-٨٩٠٣٦٠٤

٩١٣٥٤٧٩٥/ ل

شر�ت هو�و
نيروهاى ذیل را استخدام می نماید. 

منشی خانم  
 روابط عمومی- مدیر فروش
نصاب سيستم هاى حفاظتی 

بلوار رضوى انتهاى رضوى ١١ 
سمت چپ پالک ٣١٠
٨٧٩٢٦٦١

٩١٣٥٥٨٣٦/ ف

گروه مهندس2 آتيه سازان معمار=
جهت تکميل کادر فروش به تعدادى نيرو 

جهت مدیریت فروش نيازمند است
٨٨٤٤٥٠٨-٠٩٣٦٨٦٥٠٥١١

٩١٣٥٩٤٣٥/ ف

شر�ت معتبر در زمينه 
 pبان"دار= ال"تروني

به تعدادى پشتيبان دستگاه هاى 
کارت خوان به صورت تمام وقت 

با موتور سيکلت و گواهينامه 
نيازمند است رضا ٣ پالک ٧١ 

شرکت آریا پارس تلفن تماس: 
 (١١٢)-٨٤٥٨٨٩٠
ساعت مراجعه: ۴-١٠

٩١٣٥٧٤٨٥/ 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 چند نفر 
هم"ار

جهت کار در دفتر 
امالک به صورت 

پورسانت نيازمندیم
٠٩١٥٥٢٠١١٣٤

٩١٣٥٩٧٦٥/ ف

شر�ت واتن سازه
استخدام نيرو

با  ساختمانی  بازاریاب  تعدادى  به 
پورسانت عالی و یک منشی خانم 
رزومه  متقاضيان  است.  نيازمند 
کارى خود را به آدرس ایميل ذیل 
فردوسی-  فرمایند.بلوار  ارسال 

ميدان جانباز- ساختمان اسکان
vsazeh@gmail.com

 

٩١٣٦٠٠٩١/ ب

شر�ت2 معتبر 
جهت انجام پروژه اى 

حداقل یک ساله به تعداد 
٢٠ نيروى فعال با حقوق 
ثابت و بيمه نيازمندیم 
 ٠٩١٥٤٠٧١٤٠٠
عبدالهی ٨٧٦٣٥٥٧

٩١٣٥٩٣٨٥/ ف

 2
واگذار= آژانس هواپيما
با �ليه ام"انات  

٠٩١٥٧٦٦٩٦٢٦
٩١٣٥٩٥٩٣/ ف

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

٩١٣٥٨١٠٠/ ف

ثبت 
قيمت آخر را از ما بگير
د 
با مدیریت کارشناس 

حقوق افسانه روح بخش 
٠٩١٥٥١٤١٣٥١

٧٦٢٩٥٩٣

فروش انواع 
شر�ت رتبه دار

 اخذ گرید
 ثبت ساجات- تامين مهندس

٨٤٣٤٢٠٣
٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١

٩١٢٣٦٩١٩/ پ

٩١٣٤٧٧٣٠/ ف

ثبت فور= و تخصص2
و  گرید  اخذ  شرکت  انواع  ثبت 

کارت بازرگانی
٠٩١٥٤٧١٤٠٦٥-٧٦١٤٨٨٨

ثبت فور= انواع شر�ت 
۴٨,٠٠٠ تومان 

٠٩٣٠٨٧٦١٩٦٦-٨٤٦٤٧٧٣
٩١٢٧٠٤٤٤/ پ

ثبت شر�ت و تعاون2 
توليدى،  مجوزات  کليه  اخذ 
صنعتی، کسب و کار، پروانه هاى 
بهداشتی،  و  صنایع  بردارى  بهره 
کد  تجارى،  نام  بازرگانی،  کارت 

اقتصادى، ایران کد و اخذ ایزو 
 ٠٩١٥٥١٣٩١٦٢

٨٤٠٨٦٢٤
٩١٣٣٨٧٠٨/ ف

ثبت فور= شر�ت
اخذ فورى گرید(ساجات) 

اخذ عالئم تجارى 
اخذ انواع مجوز 

تامين مهندس
 ٠٩١٥٦٤٣١٣٤٧

٧٦٣٠٣٩٨
٩١٣٤٩٦٧٥/ ف

ثبت انواع شر�ت
باحداقل زمان و هز
نه

٩١٢٣٦٤٤٨/ پ ٨٤٦٧٥٤٦ 

ثبت فور= 
انواع شر�ت 

۴٨٠٠٠ تومان
تغييرات  کد اقتصادى

کارت بازرگانی  و گرید 
٨٤٦٤٧٧٣

٠٩١٥٥٢٨٣٦٣٣
٩١٢٦٣٥٥٣/ پ

اخذ رتبه و تامين نيرو
ثبت و تغييرات و فروش شرکت

٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٤٤٢٢٧٢٢

٩١٢٨٢٢٦٤/ ف

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

ثبت کارت بازرگانی
آرم تجارى ، جواز و...

٨٤٧٠٢٨٤
٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١

٩١٢٣٦٩٢٢/ پ

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

٩١٣٥٩٣٦٤/ ل

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

اخذ سند رسم2 
مال"يت 

جهت اراضی و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمی

 (طبق قانون تعيين تکليف 
اراضی و ساختمان هاى

 فاقد سند رسمی) 
٨٤٤٦٣٠٦

٩١٣٥٦٠٩٨/ ف

٩١٢٧٧١٣١/ پ

با ما
د
گر دنبال مهندس نگرد
د 
معرفی مهندس، واگذارى شرکت 
رتبه دار،آرم تجارى، جواز صنایع
  و ... با مدیریت کارشناس حقوقی

٧٦٦٥٣١٧
٠٩٣٥١٩٤٩٨٠٠

ثبت شر�ت 
با مشاوره رایگان

 ميدان راهنمایی      ٧٢٨٩٤٩٢
٩١٣٤٦٨٩٨/ ف٠٩١٥١١٨٤٩٩٢

ثبت 
افزایش سرمایه ،جواز 

صنایع،  گرید ،کيفيت پنهان 
نمی ماند وقتی نوین  الماس 

انتخاب درست شماست 
 ٠٩١٥٥١٤١٣٥١

٧٣٨٦٢٠٣
٩١٣٥٨٠٦٩/ ف

وقت2 عجله دار
د
قيمت و زمان را از ما بپرسيد
با همکارى جمعی از وکالى 

پایه یک
با  هدایاى ویژه

٧٦٦١٤٢٦
٠٩٣٨١٢٦٣٠٥٥

٩١٢٧٧١٣٢/ پ

 فقط امور 
 ثبت اسناد و شهردار= 

٠٩١٥٧٣٦٧٢٢٨ 
٩١١٢٧٨٢٧/ م٠٩١٥٤٠٦٦٦٨١

د
گر ثبت ن"نيد
با ماتماس بگير
د 

ثبت انواع شرکت 
و کد اقتصادى 

ایران کد- مشاوره رایگان 
٢٦-٧٦٦١٤٢٥

٠٩١٥٨١٣٠٠٢٥
٩١٢٧٧٠٩١/ پ

ثبت تخصص2 شر�ت 
نام تجار=
تغييرات 

همراه با پلمپ دفاتر 
خانم قربانيان 

( وکيل دادگسترى )
٨٤٥٥٦٨٨

٠٩١٥٤٠٩١٥٠٥
٩١٢٩٧٣٦٢/ ل

تهيه طرح ها= توجيه2 و 
اخذ تسهيالت   

 ٦٠٣٩٤٣٩
٠٩٣٥٥٥٩٥٩٦١

٩١٣١٤٣٢٧/ ق

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

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

استعالم قيمت هر نوع �اال
از کليه کشورها + کاتالوگ ، 

ژورنال ، بروشور و ...
٠٩٣٨٨٠٠٢٣٤٤

٩١٣٥٩٥٣٤/ پ

ترخيص �اال
بندرعباس - مشهد  

٠٩١٥١١٣١٣٤٠
٠٩١٧٥٤٤٤٤٦١

٩١٢٥٢٧٦٤/ د

خر
د انواع ضا
عات فلز=

با قيمت خيلی باال
٠٩١٥٥٠١٠٠٧٣

٩١٠٧٢٢٣٨/ م

٩١٣٥٩٤٣١/ ف

ضا
عات فلز= 
باال  قيمت  به  نقدا  را  شما 

خریداریم ٠٩١٥٥٠١٨٠٩٥
امانی ٠٩١٥٩٠٣٩٠٩٣

مر�ز خر
د نقد= ضا
عات
کاغذى- فلزى- پالستيکی

ثمره ٧٢٨٦٠٣٩
٩١١٧٩٣٣٨/ ف٠٩١٥٣٠٣١٥٤٤

مر�ز خر
د و فروش ضا
عات 
- بنگاه امين- پورسانت عالی  

نهادها- ادارات 
٦٦٦٢١٩٨-٠٩١٥٤٨١٨٧٩٢

٩١٣٥٧٨٠٤/ ف

ما بهتر
ن خر
دار 
انواع ضایعات و خرده ریز منزل، 

حلب شيروانی هستيم 
عظيمی ٠٩٣٥٥٠٤٥٧٥٤

٩١٣٤٣٧٩٠/ ف

ضا
عات
آهن، مس، برنج، آلومينيوم  

کارتن، کاغذ، الک
٠٩١٥٨٨١٨٧٧٠ باهوش

٩١٣٢٨٣٥٨/ ق

٩١١٢٤٤٨٩/ ب

خر
د ضا
عات �اغذ  
به قيمت باال

٠٩١٥١١٢٦٢٩٩ 

خر
د انواع ضا
عات پالستي"2
(سبد ميوه، جعبه نوشابه، مخازن 

جعبه هاى صنعتی ...) 
٥٤١٣٩٦٢-٠٩١٥٥١٧٤٠٦٤

٩١١٤٩٧٩٨/ ف

 خدمـــــــــــات١٦
گــــــردشگر=

١٦
گــــــردشگر=

خدمات ادار=،١٧
بازرگان2 وصنعت2

١٦٠١
خدمات گردشگر=

١٧٠١
خدمات ادار=

١٧٠٣
خدمات بازرگــان2

١٧٠٤
خدمات صنعت2

٩١٣٥٩٥٢٣/ ب

شر�ت الماس ترنم پاسارگاد 
جهت تPميل Nادر پرسنل� خود در Nارگاه شيشه 

دعوت به همPار3 م� نما�د. 
١- تعداد= د
اموند�ارماهر 

٢- تعداد= برش"ار ماهر 
و تعداد= �ارگر ساده 

٩١٣٥٩٩٣٣/ ف٩١٣٥٨٨١١/ ب٦٩٠٥٣٠٦

٩١٣٥٩٩١٣/ ف

 راه فردا
 به تعدادى دانشجوى دکترا در رشته هاى علوم انسانی

 جهت انجام یک پروژه اجرایی به صورت پاره وقت 
و با درآمد باال نيازمند است.

raahe.fardaa91@gmail.com:ارسال رزومه
تلفن تماس: ٠٩١٥٢٤٦٨١٠٢ 

٩١٣٥٩٩٠٠/ م

٩١٣٥٣٤١١/ ف

 آگه2 استخدام 
نما
ندگ2 مد
ران خودرو - امام2 

برا= ت"ميل �ادر پرسنل2 خود به نيروها= ز
ر نيازمند است 
 

 g
جنسيت تعداد تحصيالت تخصص رد

فوق دیپلم و حسابدار١
خانم ٢ليسانس 

فوق دیپلم و منشی ٢
خانم٢ليسانس 

آقا ١دیپلم مکانيک سبک٣
آقا ١دیپلم جلوبندى کار۴
آقا ١دیپلم گيربکس ساز ۵

 آدرس : تق2 آباد ، خيابان بهار بين بيمارستان لش"ر و بنت الهد= 
نما
ندگ2 مد
ران خودرو - تلفن : ٨٠٥٣

٩١٣٥٩٦٢٢/ آ


