
پنجشنبه ٢٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٩
٥٠

قابل توجه عالقه مندان 
به فيلمبردار( مجالس

پس از یک دوره آموزشی 
جذب بازار کار شوید 

ظرفيت مورد نياز فقط ۶ نفر

 ٨٩٠٣٤٩٥
٠٩١٥٣١٨١٢٣١

٩١٣٧٠٩٥٤/ ل

مسKن عاشور( 
مشاور آقا یا خانم باتجربه

( با حقوق و پورسانت )
٨٧٦١٨٢٧-٠٩١٥٦٤٧١٦١٣

٩١٣٧٠٧٩٤/ ف

 شرIت 
بازرگان1 معتبر 
 جهت تکميل کادر فروش خود

 نياز به نيروى متخصص 
با پورسانت مناسب دارد 
 ٠٩٣٣٢١١٠٤١٦

٩١٣٧٠٣٩٣/ م

شرIت بازرگان1 معتبر  
 بازاریاب حرفه اى آقا با روابط عمومی 

بسيار باال نيازمند است 
٩١٣٦٩٤٥٢/ م٠٩٣٠٥٣٣٢٢٧٣ 

 استخدام
 شرکتی معتبر جهت استخدام در 
شعب خود از بين استعدادها در 

مقاطع دیپلم تا ليسانس همراه با دوره 
3DMAX-)  کارآموزى طراحی داخلی

Vary)استخدام می نماید. 
٨٤٦٣٧٤٥

 ٠٩١٥٤٢٧٩٦١٧
٩١٣٧٤١٣٠/ ف

استخدام- به چند$ن مشاور  
با تجربه  جهت کار در امالک با 

مزایا و پورسانت عالی نيازمندیم 
٩١٣٧١٩٤٨/ پ٠٩١٥٢٠٣٢٠٠١ 

واحد( توليد( 
به یک اپراتور دستگاه 
صنعتی نيازمند است 
متقاضيان می توانند 

سوابق کارى و مشخصات 
خود را به شماره 

 ٣٠٠٠٧٦٥٠٠٥
پيامک نمایند.

 

٩١٣٧٥٤٥٧/ ر

دعوت به همKار(
از افراد کامال مسلط به زبان 

انگليسی، اینترنت و آفيس و دو 
 C# نفر مسلط به برنامه نویسی
لطفا رزومه خود را به آدرس 

BAZARGANI2013@
 YAHOO.COM

ارسال نمائيد.
 

٩١٣٦٩٧٣٤/ پ

مجموعه توليد( Iيميا
نيازمندیم

١- گچ کار ماهر
٢- رابيتس بند ماهر

٣- سازنده درب وپنجره آهنی 
وفرفورژه

 ۴- سازنده درب هاى چوبی و
MDFکارماهر

۵-نقاش 
۶-کاشی کار ماهر
٩١٣٣٥٤٠٢/ ف٨٤٨٣٩٨٤

٩١٢٩١٧٠٦/ م

مشاوره را$گان شغل1 
در Iليه رشته ها( فن1 :تماس باما 

فقط  عدد ١٠٠٠ را به شماره 
 ٣٠٠٠٥٩١٩ پيامک نمائيد 

بازرگانI 1امپيوتر روز
از افراد با انگيزه پرتالش و با سرمایه 

دعوت به همکارى می نماید
٠٩٣٩٣١٦١٦٦١

٩١٣٦٧٦٣٩/ ف

جذب فور( 

بازار$اب
آزادى ١۶ پالک ۴

٠٩١٧٥٥٢١٧٣٤
٠٩١٠٥٥٥٤٥٣٢
٠٩١٥٧٠٠٥٦١٩

٩١٣٦٣٦٠١/ م٦٠٣٩٩٥٢

به چند نيرو( وارد 
به نرم افزار گوشی هاى موبایل 

با حقوق باال نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٥٦٧٥٥

٩١٣٧٥٢٨١/ ف

$g شرIت پيمانKار( 
به چندنفر نيروى آقا آشنا به امور 

برق و تاسيسات نيازمنداست 
٠٩١٥٥١١١٦٨٥

٩١٣٧٤٦٩١/ ف

٢ نفر خانم جهت 
بازار$اب1 حضور(

در دفتر امالک با حقوق ثابت و 
پورسانت و یک نفر آقا جهت امور 

نظافت و خدمات با حقوق ثابت 
٢٠٠ هزار فورا نيازمندیم.

در محدوده قاسم آباد، امالک فرحان
 ٠٩١٥٤٤٥٣٥١٠
٠٩١٥٣٠٧٣٠٦٥

٩١٣٧١٠١٠/ ل

به حسابدار
 و بازار$اب خانم 
جهت کار در خدمات 

کامپيوترى نيازمندیم. 
قاسم آباد، حجاب ٨١
پالک ۴ دفتر پارتيان 

 ٦٢٣٣٨٨٤
٩١٣٧٤٦٦١/ ف

شرIت فعال در 
زمينه بازار$اب1

محصوالت صادراتی فرش، 
مواد غذایی، مواد معدنی و 
ساختمانی به منظور تکميل 

کادر بازرگانی و فروش خود 
به افراد ذیل نيازمند است.

١- مدیربازرگانی حقوق 
ماهيانه ٨م ریال

٢- کارشناس فروش
 ٧ نفر

آدرس: بلوار معلم
 بين معلم ۶٢ و ۶۴ 
پالک ٢٣ طبقه سوم

 ساعت مراجعه ٨ الی ١۵

٩١٣٥٤٠١٠/ ف

به دو نفر 
همKار خانم 

به طور نيمه وقت نيازمندیم
 حقوق ١۵٠ با ایام تعطيل٢٠٠

 امام رضا ۵ پالک ۵۶
١٣-٨       ١٩-١٣

٠٩١٥٣٢٠٩٨٦٥ 
٩١٣٧٥٢٨٧/ ف

به تعداد( Iارگر ساده 
در  کار  جهت  کار  گج  کار  سنگ 

کارگاه ساختمانی نيازمندیم
٠٩١٥٣١١٥٠٥٩

٩١٣٧٥٣٢١/ ف

 دعوت 
به همKار( 
 دفتر نمایندگی سایپا

 امير یوسف 
توتونچيان

 جهت تکميل کادر 
پرسنلی خود 

به چند نفرخانم  
با روابط عمومی

 باال نيازمند است 
مراجعه حضورى 

از ساعت ٩ الی ١۴
ميدان ضد 

 نمایندگی سایپا 
 

٩١٣٧٠٩٠٥/ ب

ثبت شرIت و تعاون1 
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 انواع شرIت
باحداقل زمان و هز$نه

٩١٢٣٦٤٤٨/ پ ٨٤٦٧٥٤٦ 

اخذ رتبه و تامين نيرو
ثبت و تغييرات و فروش شرکت

٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٤٤٢٢٧٢٢

٩١٢٨٢٢٦٤/ ف

٩١٣٧٤٢١٦/ ف

اخذ سند رسم1 
مالKيت 

جهت اراضی و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمی

 (طبق قانون تعيين تکليف 
اراضی و ساختمان هاى

 فاقد سند رسمی) تحت نظر 
وکيل دادگسترى
٨٤٤٦٣٠٦

ثبت فور( 
انواع شرIت 

۴٨٠٠٠ تومان
تغييرات  کد اقتصادى

کارت بازرگانی  و گرید 
٨٤٦٤٧٧٣

٠٩١٥٥٢٨٣٦٣٣
٩١٢٦٣٥٥٣/ پ

ثبت تخصص1 شرIت 
نام تجار(
تغييرات 

همراه با پلمپ دفاتر 
خانم قربانيان 

( کارشناس حقوق )
٨٤٥٥٦٨٨

٠٩١٥٤٠٩١٥٠٥
٩١٢٩٧٣٦٢/ ل

 فقط امور 
 ثبت اسناد و شهردار( 

٠٩١٥٧٣٦٧٢٢٨ 
٩١١٢٧٨٢٧/ م٠٩١٥٤٠٦٦٦٨١

٩١٣٧١٢٩٨/ ف

با ما ثبت Iنيد
با مشاوره رایگان ثبت 

شرکت ، تغييرات،پلمپ 
دفاتر، کارت بازرگانی

ميدان راهنمایی ٧٢٨٩٤٩٢ 
 ٠٩١٥١١٨٤٩٩٢
٠٩١٥٤٠٦٤٨٦٢

٩١٣٤٧٧٣٠/ ف

ثبت فور( و تخصص1
و  گرید  اخذ  شرکت  انواع  ثبت 

کارت بازرگانی
٠٩١٥٤٧١٤٠٦٥-٧٦١٤٨٨٨

وقت1 عجله دار$د
قيمت و زمان را از ما بپرسيد
با همکارى جمعی از وکالى 

پایه یک
با  هدایاى ویژه

٧٦٦١٤٢٦
٠٩٣٨١٢٦٣٠٥٥

٩١٢٧٧١٣٢/ پ

٩١٢٧٧١٣١/ پ

ثبت را$گان
با ما دیگر دنبال
مهندس نگردید

فرصت را غنيمت بشمارید
با ما به اهداف خاص فکر کنيد
با مدیریت کارشناس حقوقی

٧٦٥٨٢٠٧
٠٩٣٥١٩٤٩٨٠٠

٩١٣٦٧٨٨٤/ ف

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

حقوق افسانه روح بخش 
٠٩١٥٥١٤١٣٥١

٧٦٢٩٥٩٣

ثبت شرIت
آنيما     با سوابقی درخشان 
درخدمت شماست،همراه با 

تعرفه هاى استثنایی
با نظارت وکالى پایه یک

و کارشناسان مجرب

٨٤٣٥٧٦٤
٩١٣٣٩٨٠٠/ پ

فروش انواع 
شرIت رتبه دار

 اخذ گرید
 ثبت ساجات- تامين مهندس

٨٤٣٤٢٠٣
٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١

٩١٢٣٦٩١٩/ پ

ثبت فور( شرIت
اخذ فورى 

گرید(ساجات) 
اخذ عالئم تجارى 
اخذ انواع مجوز 

 ٠٩١٥٦٤٣١٣٤٧
٧٦٣٠٣٩٨

٩١٣٤٩٦٧٥/ ف

٩١١٩٦٠٦٢/ ف

مشاور$ن پو$نده
ثبت تاسيس و تغييرات 

انواع  شرکت ها
اخذ کارت بازرگانی ثبت نام و 

عالئم تجارى اخذ جواز تاسيس و 
پروانه بهره بردارى 

صنایع و معادن ، جهاد کشاورزى ، 
سازمان گردشگرى 

انجام طرح هاى توجيهی 
بلوار فردوسی  پالک ١۴١

٦٠٦٢٠٤٥ -٧٦٧١٠٢٣
٧٦٢٠٢١٩

٠٩١٥٥٥١٣٤٢٣

 تشخيص صالحيت 

و رتبه بند(
 مشاوران و پيمانکاران 

EPC ،ساجات، ارتقا
 تامين مهندس، بررسی

امتياز و خروج از 
شرکت ها، ثبت شرکت

 قدوسی، رئيس بازنشسته
 امور مشاوران و پيمانکاران استان 

خراسان٠٩١٥٥٠٢٦٢٣٣
٩١٣٦٣٩٨٠/ م

اظهار نامه ماليات1 
ارزش افزوده مالياتی 

تنظيم دفاتر قانونی 
ارائه نرم افزار مالی اختالف هاى 

مالی مشاوره مالياتی و مالی 
شرکت معين تراز یگانه

٨٤٦٢١٦٣- ٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥
 بين سناباد ۵٩ و ۶١ پالک ۶٠١

 واحد ٢٠١ 
٩١٣٦١٨٠٦/ پ

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

د$گر ثبت نKنيد
با ماتماس بگير$د 

ثبت انواع شرکت 
و کد اقتصادى 

ایران کد- مشاوره رایگان 
٢٦-٧٦٦١٤٢٥

٠٩١٥٨١٣٠٠٢٥
٩١٢٧٧٠٩١/ پ

راه انداز( 
كارخانجات
تخصص ماست

اخذ مجوزات توليد
سيستم هاى توليد

مشاوره رایگان با وقت قبلی
گروه بين المللی نظم اندیشان 

داراى پروانه فنی مهندسی

٣٥-٨٤٦٧٦٢٦
٠٩١٥١١٠٣٢١٢

٩١١٤٧٨٤٧/ م

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

ثبت کارت بازرگانی
آرم تجارى ، جواز و...

٨٤٧٠٢٨٤
٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١

٩١٢٣٦٩٢٢/ پ

ترخيص Iاال
بندرعباس - مشهد  

٠٩١٥١١٣١٣٤٠
٠٩١٧٥٤٤٤٤٦١

٩١٢٥٢٧٦٤/ د

خر$د ضا$عات با 
قيمت باال خر$دار$م

آهن مس آلومينيوم برنج
٩١٣٧٠٤٧٠/ م٠٩١٥٩١٣٨٤٥٤

قالب ها( برش و فرم و آرم 
قالب ها( مهر نماز   

٢٧٠٠١٥٧-٠٩١٥٥٠٣٧٩١٤
٩١٠١٦٤٦٦/ ب

خر$دار ضا$عات استيل
  بگير و نگير شما در محل 

٠٩١٥٥١٢٧٢٩٥
٠٩١٥٥١٢٧٤٩٦

٩١٣٧٣٢٣٧/ ف

ضا$عات
آهن، مس، برنج، آلومينيوم  

کارتن، کاغذ، الک
٠٩١٥٨٨١٨٧٧٠ باهوش

٩١٣٢٨٣٥٨/ ق

٩١١٢٤٤٨٩/ ب

خر$د ضا$عات Iاغذ  
به قيمت باال

٠٩١٥١١٢٦٢٩٩ 

روغن سوخته 
شما را به باالترین قيمت و نقدا 

خریداریم 
تلفن: ٠٩٣٣٨٣١٢٩٨١

٩١٣٧٤٨٥٦/ ر

٩١٣٥٩٤٣١/ ف

ضا$عات فلز( 
باال  قيمت  به  نقدا  را  شما 

خریداریم ٠٩١٥٥٠١٨٠٩٥
امانی ٠٩١٥٩٠٣٩٠٩٣

خر$د انواع ضا$عات فلز(

با قيمت خيلی باال
٠٩١٥٥٠١٠٠٧٣

٩١٠٧٢٢٣٨/ م

 فروش انواع تخته  وپالت چوب1 
 زیر فی تحویل در محل 

 یوسفی٠٩١٥١٠٠٠٩٨٤ 
٩١٣٦١٠٩٦/ آ

ضا$عات Iاغذ 
 خرید به قيمت باال
 ٠٩١٥٣١٤٧٣٨١

٩١٢٧٨٢٨٨/ ط

خر$دار نقد( انواع 
ضا$عات 

با قيمت باال 
٠٩١٥٤٤٠٩٠٥١

٩١٣٦١٣٢١/ ف

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

حلب شيروانی هستيم 
عظيمی ٠٩٣٥٥٠٤٥٧٥٤

٩١٣٤٣٧٩٠/ ف

1Kخر$د انواع ضا$عات پالستي
(سبد ميوه، جعبه نوشابه، مخازن 

جعبه هاى صنعتی ...) 
٥٤١٣٩٦٢-٠٩١٥٥١٧٤٠٦٤

٩١١٤٩٧٩٨/ ف

 $I gارگاه نجار( IMDFار(
کليه  با  کار  حال  در  کارى  رنگ  و   
امکانات به همراه یک دستگاه پرس 

٠٩١٤٠١٤٤١٣٦ فروشی
٩١٣٧٥٣٦٣/ م

فروش دستگاه توليد 
لوله آزبست سيمان1

٣ مترى تبریز ١٠ و ١۵
( ١۵×١٠) در حال کار خواجه 
ربيع اول جاده کالت ۵٠٠ متر 

بعد از پمپ بنزین دفتر فروش 
لوله آزبست

٠٩١٥٢٠١٤٤٨٢
٩١٣٧٣١٥٨/ ف

نياز فور(
به دستگاه هاى شن شویی نو یا دست 
ترجيحا  اقساط  و  نقد  صورت  به  دوم 

اقساطی ٠٩١٥٦٠١١٣٩٠
٩١٣٧١٣٧٥/ ف

$g دستگاه Iوره القائ1 
کار  کم  و  مصرف  کم  کيلو   ۴٠٠
متر   ۵٠٠ و  مترزمين   ١١٠٠ با 
و  برق  کيلووات   ٢۵٠ با  سالن، 
کيلومتر  در  واقع  امکانات  سایر 
به  یکجا  بصورت  کالت  جاده   ۴
کوره  ضمن  در  رسد.  می  فروش 

فعال و در حال کار می باشد 
٠٩١٥١١٥٩٢١٤حمزیان 

٩١٣٧٣٣٥٣/ م

دستگاه جوش ر$Kتيوفا$ر دو 
انبره ٢ عدد باسKول ١ تن1 
اره آتشی به فروش می رسد

٩١٣٧١٢٦٥/ م٠٩١٥٣٠٠١٧٧٠

رسا سيستم طوس
برق صنعتی + تاسيسات شن و ماسه 

+ بچپنگ پالنت + کارخانه آسفالت 
٠٩١٥٥٠٨٢٤١٥

٩١٣٤٥٣٢٧/ پ

Iليه لوازم Iار Iابينت 
MDF فلز و

به فروش می رسد
٩١٣٧٤٣٣٩/ م٠٩١٥٣١٣٦٨٧٩

$g دستگاه چاپ تامپو 
pp١٣٥

همزمان دو رنگ -نو-قيمت توافقی 
 ٠٩١٥٩٦٢٥٩٦٨

٩١٣٦٨١٥٣/ ش

فروش دستگاه قند شKن 
با ظرفيت ٢۵٠ کيلو در ساعت 

با تضمين درآمد 
٠٩٣٥٥٢٥١٣٦٨

٩١٣٧٥٢٩٢/ ف

پرِس آهن  دهنه۶۵
 روسی، ضد سایش، جک بغل قدرت 

١٣٠تن       ٠٩١٥٤٠٤٧٧٢٠
٠٩١٥٥٠٢٧٩٠١

٩١٣٧٢٢٢٨/ ف

فروش1 
منبع گازوئيل 

٢۴٠٠٠ ليتر- ۴٠٠٠٠ ليتر 
٩١٣٧١٣٥٣/ م٠٩١٥٣٠٥٦٣٩٣

 gدستگاه گرانول پالستي
قيمت  ضمانت  با  کامل  خط  با  نو 

٠٩٣٥٣٥٥٥٢٧٥توافقی 
٩١٣٧١٧٤٢/ ر

سهام پد$ده شاند$ز
به قيمت مناسب

٠٩٣٣١٣٣٠٩٠٩
٩١٣٦٨٦٢٢/ ق

٥ م سرما$ه 
نيازمندیم  کامپيوتر  زمينه  در 
یا  زمين  ضمانت  با  توافقی  سود 

٠٩١٥٨٠٣٤٠٦٥سفته 
٩١٣٦٣٥٢٧/ خ

١٠ ميليون سرما$ه گذار( Iنيد 
 سرمایه نزد خودتان باقی می ماند 

با سود دهی عالی- کار در ارتفاع
 ٨٤٤٣٧٦٣

٩١٣٧٥٧٦٥/ پ

 فروش سهام سيمان جو$ن
 به تعداد ١٠٫٠٠٠ عدد 

انتقال در دفتر شرکت سيمان جوین 
٩١٣٦٨١٣٨/ م٠٩١٥٣٥٩٩١١٧ 

خدمات ادار(،١٧
بازرگان1 وصنعت1

١٧٠١
خدمات ادار(

١٧٠٣
خدمات بازرگــان1

١٧٠٤
خدمات صنعت1

١٧٠٥
ماشين آالت صنعت1

١٧٠٧
مشارIت و سرما$ه گذار(


