
دوشنبه ٤ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٠
٥٧

ابوالفضل سرور4 كسكك�  مهد4 

محمد سر4  حميد 

هاد4 سعد اله� نژاد  محمد 

احمد. سفل� زاده  بهناز 

اسمعيل سقاب�  محسن 

قاسم سقان�  عادل 

محمود سالمت كنار4  عل� 

خليل اله سلطان پور  زهرا 

منصور سلطان�  عل� 

خان اقا سلطان�  محمدحسن 

القل� سلمانوند4  پيام 

حمزه سلمان�  محسن 

عل� اكبر سليمان�  عليرضا 

عل� محمد سليم� كلوخ�  مجتب� 

عبداله سواد4  حسين 

محمدتق� سوزنچ� كاشان�  مجيدرضا 

حبيب اله سوگند4  عل� اصغر 

سيدحسين سيادت  سيده مژگان 

سيدحسن سيد بقا��  سيدوحيد 

سيدرضا سيد4  سيدسعيد 

سيد عل� سيد4 حائر4  سيد جالل 

سيدهاشم سيد4 سعداباد  سيدحسن 

عل� سيرجان�  ليال 

جعفر سيستان� طرق�  سمانه 

محمدعل� سيف�  بتول 

اسداله سيل پور  محمدحسين 

غالمرضا شارع� اول  عباس 

محسن شاكر4  ز�نب 

قدمعل� شاكر4 شمس�  ميثم 

سليمان شامل  قاسم 

احمد شاه چراغ� بيار4  نسر�ن 

غالمحسين شاهسون قره حسين�  مسعود 

رمضان شا�سته فرد  زهرا 

غالمرضا شب رو مشكله  حسين 

محمد شبان�  محمدحسين 

محمدحسن شجاع�  عذرا 

اسماعيل شجاع� خجسته  مهد4 

محمدرضا شجر4  اعظم 

حسين شرف�  فرشته 

اصغر شر�عت گراخك�  عباس 

محمد شر�عت� رونج  عل� اكبر 

محمدعل� شر�2 مصطف� پور  ميترا 

غالمحسين شر�ف�  محمد 

حسين شر�فيان زاده  صد�قه 

حسن شعرباف زاده  حسين 

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�  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

 KارLدعوت به هم
جهت تکميل کادر پرسنلی نيازمندیم 

مدیر داخلی خانم 
مدیر پروژه 

مدیرگروه 
مدیر فروش 

گرافيست حرفه اى 
احمدآباد- روبروى هتل هما جنب 
پاساژ بابک پالک ٧,١۶٨ واحد یک 

٩١٣٤٤٠٩١/ م٨٤٦٥٨٤١

 kآتليه سنجاق
دعوت به همکارى می نماید ٧ نفر 
فتوشاپ کار ۵ نفر عکاس ١٠ نفر 

مونتاژ کار، ۵ نفر فيلمبردار
 ۵ نفر بازاریاب با سابقه کار مفيد 

 ٠٩١٥١٢١٣٤٤٧
 ٠٩١٥٣٢٢٠٥٠٨

٨٤٠١٠٤١
٩١٣٤١٦١٩/ ف

 Kاستخدام فور
٣٠ نفر مدیر فروش

خانم با شرایط خاص وعالی 
١- حقوق ثابت، بدون هيچ گونه 

قيد و شرطی 
٢- درآمد ماهيانه

٨,٠٠٠,٠٠٠ ریال  
٣- بيمه تامين اجتماعی 

بعد از دوره آموزش و استخدام 
رسمی

 ۴ -امنيت شغلی 
بين وکيل آباد، ٢٩ و ٣١ 

پالک ٧٠٣ خط ویژه ٨٠٣٩ 
داخلی ١٠١ و ١٠۴ 
مراجعه از ٩ الی ١۶

٩١٣٤٢٦٥٣/ م

تعدادK نيروK جوان
جهت کاردر انبار مواد 
غذایی با ساعت کارى
 ١٩ الی ٧ و حقوق 

( ۵٠٠ تومان + بيمه) 
نيازمندیم قاسم آباد 

 شریعتی ١٢ پخش ثامن

٩١٣٤١٣٦٦/ ف

Kثبت فور  

٨٤٣٥٧٦٤ 
٩١٢٣٦٤٤٨/ پ٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١

٩١٣٤١٢٩٤/ پ

شرMت آماده 
تامين مهندس - اخذ گرید

٠٩١٥٥٢٨٣٦٣٣-٨٤٣٨٣٥١

 Kليه امور ادارM انجام
 شهردارى ، ثبت اسناد و امالک،

تجميع و تفکيک
 ٠٩١٥٦٠٠٩١٦٢-٨٤٦٧٢١٥

٩١٣٣٨٨٣٢/ ف

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

ثبت تخصص' شرMت 
Kنام تجار

٧۵٠٠٠ تومان 
همراه با پلمپ دفاتر 

خانم قربانيان 
( وکيل دادگسترى )

٨٤٥٥٦٨٨
٠٩١٥٤٠٩١٥٠٥

٩١٢٩٧٣٦٢/ ل

د�گر ثبت نLنيد
با ماتماس بگير�د 

ثبت انواع شرکت 
و کد اقتصادى 

ایران کد- مشاوره رایگان 
٢٦-٧٦٦١٤٢٥

٠٩١٥٨١٣٠٠٢٥
٩١٢٧٧٠٩١/ پ

مهندسين مشاور
 و پيمانLاران 

تشخيص صالحيت و رتبه بندى
EPC تمدید و ارتقاء اخذ رتبه 

 ساجات- ثبت شرکت 
قدوسی

 
٠٩١٥٥٠٢٦٢٣٣

رئيس سابق امور مشاوران و 
پيمانکاران استان

٩١٣٣٩٤٥٨/ م

Kثبت فور
انواع شرMت

کارت بازرگانی
جواز صنایع

آرم تجارى ، تعاونی
٨٤٧٠٢٨٤

٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١
٩١٢٣٦٩٢٢/ پ

 Kثبت فور
انواع شرMت 

۴٨٠٠٠ تومان
تغييرات  کد اقتصادى

کارت بازرگانی  و گرید 
٨٤٦٤٧٧٣

٠٩١٥٥٢٨٣٦٣٣
٩١٢٦٣٥٥٣/ پ

٩١٣١١١٩٨/ ل

١- اخذ گواهينامه و 
ISO آموزش

٢- جواز تاسيس و پروانه
 بهره بردارى صنایع 

Logo ٣- ثبت عالمت تجارى
۴- کد اقتصادى و ایران کد 

ماهان صنعت 
٨٦٥٢٦٤٤-٨٩٢٢١٦٠

www.mahansanatkh.com

٩١٣٤٣٢٣٧/ ف

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

حقوق افسانه روح بخش 
٠٩١٥٥١٤١٣٥١

٧٦٢٩٥٩٣

 ثبت تخصص'
 Kشركت 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

اخذ رتبه و تامين نيرو
ثبت و تغييرات و فروش شرکت

٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٤٤٢٢٧٢٢

٩١٢٨٢٢٦٤/ ف

فروش انواع 
شرMت رتبه دار

 اخذ گرید
 ثبت ساجات- تامين مهندس

٨٤٣٤٢٠٣
٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١

٩١٢٣٦٩١٩/ پ

Kانجام 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

 Kثبت فور
شرMت

با کمترین هزینه
٨٤٣٥٧٦٤

٩١٣٣٩٨٠٠/ پ

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

٠٩٣٩٤٧١٠٤٩٠خواهد شد.
٩١٣٤٥١١١/ م

ثبت فورK شرMت
اخذ فورى گرید(ساجات) 

اخذ عالئم تجارى 
اخذ انواع مجوز 

 ٠٩١٥٦٤٣١٣٤٧
٧٦٣٠٣٩٨

٩١٣١٣٣٦١/ ف

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

مشاوره را�گان
 ثبت انواع شرMتها

تغييرات
 ثبت ساجات و اخذ گرید

تأمين مهندس
طرح توجيهی و کداقتصادى

ثبت نام تجارى 
گروه بين المللی آریا

نبش معلم ٣۶ ، پالک ١۴٢، 
واحد ٢   ٨۶۵٨۵۶٢

٨٦٥١٣٤٦-٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠
٩١١٨٥٨٩٦/ ل

٩١٢٨٧١٤٢/ ف

شارژ Mارتر�ج 
تعمير پرینتر، کپی (پيک رایگان) 

 ٢٢٥٦٥٦٩- ٨٥٩٥٣٣٩
٠٩١٥٣١٦٠٤٧٨

گروه سامان
صادرات                 واردات

 از گمرکات مشهد، بوشهر، 
بندرعباس واگذارى پيمان 

و الشه هاى صادراتی 
 ٢٢٥١٠٠٦

٠٩١٥٥٠٠٢٤٣٩
٩١٠٧٠٥٣٨/ ل

خر�د از خارج
شرکت ها، مراکز علمی، داروخانه ها

که عالقه مند به خرید
 اینترنتی از خارج از کشور 

می باشند با ما تماس حاصل کنند. 
FADAKJAHANI.BLOGFA

(پذیرش تعداد محدود)
٠٩١٥٢٣٨٨٦١٨

٩١٣٤٥٢٧٥/ م

مرMز خر�د نقدK ضا�عات
کاغذى- فلزى- پالستيکی

ثمره ٧٢٨٦٠٣٩
٩١١٧٩٣٣٨/ ف٠٩١٥٣٠٣١٥٤٤

مرMز خر�د Mليه 
ضا�عات فلزK نقد

به قيمت باال ٠٩١٥٦٠٠٠٩٨٠
٩١٣٠١٩٠٠/ م

طراح' و مونتاژ 
تابلوهاى برق صنعتی و تعمير کليه 

لوازم خانگی پذیرفته می شود 
٠٩١٥٣٠٣٨١٥٨-٨٤٥٠٨٧٤

٩١٣٤٤٨٩٣/ ف

٩١٣١٧٢٨٨/ ف

 Kضا�عات فلز
باال  قيمت  به  نقدا  را  شما 

خریداریم ٠٩١٥٥٠١٨٠٩٥
امانی ٠٩١٥٩٠٣٩٠٩٣

ضا�عات
آهن، مس، برنج، آلومينيوم  

کارتن، کاغذ، الک
٠٩١٥٨٨١٨٧٧٠ باهوش

٩١٣٢٨٣٥٨/ ق

Kخر�د انواع ضا�عات فلز

با قيمت خيلی باال
٠٩١٥٥٠١٠٠٧٣

٩١٠٧٢٢٣٨/ م

Kضا�عات فلز Kخر�د نقد
معاوضه با آهن آالت نو 

امين نيا ٠٩١٥٣٠٣٨٤٨٩
٥و ٧٢٣٧٢٩٤

٩١١٥٠١٧٩/ م

ضا�عات آهن و غيره
خریداریم باالى یک تن
ارغوان  ٠٩١٥٩٢٩٧٠٤٠

٩١٣٣٧٩٨٨/ ل

Kخر�دار ضا�عات فلز
به قيمت Mارخانه  

٠٩١٥٣٠٨٨٨٩٤-٨٥٣١٨٣٤
٩١٣٣٤٣٦٠/ خ

خر�دو فروش ضا�عات 
آهن مس آلومينيوم ميلگرد 

غالم آذر  ٠٩١٥٣١٤٦١٠٤
٠٩١٥٧٠٠٦١٠٤

٩١٠٨٧٦٤٣/ ف

خر�د و فروش
پالستيک جات،  کاغذ،  کارتن، 
آهن آالت، آلومينيوم، مس، چدن، 

٠٩١٥٥٠٨٨١٣٥شوفاژ  و...
٩١٢٦٤٠٣٣/ ف

تانLر سازK غفران'  

٠٩١٥٥١١٨٦١٦
٩١١٤٨١٩٠/ ف

�k دستگاه تراش 
٢ یا ٣مترى و یک دریل ٣٢ 

بدون واسطه خریداریم
٠٩١٥١١٥٣٧٠٣

٩١٣٤٤٣٧٥/ ف

خر�د و فروش
دستگاههاى تزریق 

پالستيک در سطح استان
٠٩١٥٩٧٤٠٦٨٣
٠٩١٥٥٠٠٣٤٦٣
٠٩٣٠٥٠٠٣٤٦٣

٩١٣٤٢٩٤٢/ ف

٩١٣٤٤٦٤٤/ ش

�k دستگاه موتور MرMنز 
سوپردارمدل ۴١٠٠ باژنراتور 

kw ۵٠ به فروش می رسد.
 ٠٩١٥٨٢٨١١٢١

 فروش
Kدستگاه اره نوار k� 

ساخت فوالد آج سالم فی ٩,۵م
٩١٣٤٢٠٢١/ م ٠٩١٥٦٥٦٥٢٠٤

پمپ Mلرزن
پمپ جکوزى و پمپ جاروى 
استخر به فروش می رسد

٠٩١٥٤١٤٨٦٩٨
٩١٣٤٣٤٣٩/ ف

فروش' 
یک دستگاه بيل بکهو ۶ سيلندر 

تبریزى مدل ٨۴ در حال کار 
با قيمت توافقی به فروش

 می رسد.
٦٠٦٠٠٨٥

٠٩١٥٣١٥٥٦٠٧
٩١٣٤٢١٦٨/ د

 فروش'
 فرز انيورسال لهستانی 
FND٣٢ اسپارک ١٢٠ 

آمپر متال دک رول فرمنگ
٥٤٢٠١٩٨-٠٥١١ 
٠٩١٥٣١٣١٩٦٩

٩١٣٤٣٥٤٩/ ب

خر�د و فروش 
 خمکن و گيوتين و کليه ابزارآالت 

MDF فلزکارى و نجارى و
 ٠٩١٥٣٠٤١٨٦١پورحسين

٩١٣٠٦٢٧٢/ م

١٧،Kخدمات ادار
بازرگان' وصنعت'

١٧٠١
Kخدمات ادار

١٧٠٢   خدمات 
Kادار Kماشين هــا     

١٧٠٣
خدمات بازرگــان'

١٧٠٤
خدمات صنعت'

١٧٠٥
ماشين آالت صنعت'

�k شرMت بزرگ توليدK رنگ مو
از افراد واجد شرایط ذیل(خانم-آقا با سابقه کارى در زمينه آرایشی 

بهداشتی ) باحقوق و مزایاى بسيار استثنایی و دریافتی باالى
 ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ریال دعوت به همکارى می نماید (مشهد و شهرستان)

5سال سابقه Mار مفيدحداقل فوق د�پلمسرپرست فروش
٣ سال سابقه Mار مفيد جهتحداقل د�پلمو�ز�تور

و�ز�ت گالر4 و داروخانه ها
تلفن : ٦٢٢٨٠١٨   مشهد: قاسم آباد، بلوارحجاب، حجاب ٥٤ 

Mان طبقه ٣ واحد ٥L٩١٣٣٧٤٥٣/ فساختمان پزش


