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واگذار می گردد

 

 ٠٩١٥١١٠٣٢١٢
٣٥-٣٨٤٦٧٦٢٦
٠٩١٥١٦٧٣٠٦٠

٩٥٣٣٩٠١٧/ ف

تند�س محاسب 
ثبت شرکت  و تغييرات

 خدمات تخصصی مالی و مالياتی
 صدور انواع بيمه نامه

٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٠
٣٦٠٤٢٥٦٠

٩٥٣٤٧٨٣١/ ف

٩٥٣٠٧٤٦٩/ ف

شر3ت رفاه هامون
�ثبت فور

اخذ رتبه، اخذ معافيت مالياتی، 
برند و جواز تاسيس،فروش شرکت

www.hamoonsabt.com
٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٣١٤٧٩٢٧

٣٨٧٩٠١٤٥
 

٩٥٢٤٢٠٦٨/ پ

�ثبت فور
دیگر ثبت نکنيد 

بدون مشاوره با ما
ثبت انواع شرکت و تغييرات
 ثبت عالئم تجارى ٨ روزه

 اخذ گرید،  تامين مهندس 
کارت بازرگانی کداقتصادى 
جواز صنایع ،افزایش سرمایه

Iso - بدون واریزى 

٣٨٤٣٤٢٠٣
٣٨٤٣٨٣٥١
 ٣٧٦٦١٤٢٥

٠٩١٥٨١٣٠٠٢٥

٩٥٢٤٦٥٢٤/ پ

ثبت
شر3تها
نام تجارى

مجوزصنایع 
ثبت اختراع

اخذکارت بازرگانی
اولين وتنهادارنده 
پروانه بهره بردارى
فنی مهندسی (طراحی صنعتی)

اخذرتبه پيمانکارى 
عضوانجمن مراکزتحقيق 

و توسعه خراسان
 عضوانجمن خدمات فنی

 مهندسی خراسان
٠٩١٥١١٠٣٢١٢
٠٩١٥١٦٧٣٠٦٠
٣٥-٣٨٤٦٧٦٢٦
نبش ميدان احمدآباد

گروه بين المللی نظم اندیشان
بابيش از ١٣سال سابقه فعاليت

٩٥٣٠٥٨٠٧/ ف

ثبت - تغييرات
افزایش سرمایه - جواز صنایع 

٠٩١٥١١٨٤٩٩٢-٣٧٢٨٩٤٩٢

رتبه بند� تخصص� 
(داراى مجوز) فروش شرکت  

زهرایی ٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٩٥٢٨٥٣٤٤/ ف

ثبت انواع شر3ت
مدارک، هزینه و زمان جهت 

تغييرات و ثبت انواع شرکتها 
و کارت بازگانی و برند و 

جواز تاسيس را از ما بخواهيد
سمانه طاهرى

    ٣٧٦١٢٧٤٣              
 ٠٩١٥١١٨٠٣٤٢          

٩٥١١٧١٧٢/ پ٠٩١٥٣١٨٩٠١٠

� انجام امورثبت�،شهردار
تفKي=،تجميع و پا�انKار  
٠٩١٥٧٣٦٧٢٢٨

٩٥١٩٨٩٣٠/ ط

نقشه بردار�- سندماده ١٤٧
اجرا -عا�ق 3ار� استخر

PVC - ژئومبران 
مهندس ذبيحی ٠٩١٥٨٠٠٠٣١٤

٩٥٣٤٣١٣٧/ م

 3او�ان حساب 

٣١٤٤٦-٠٥١
٩٥٣٢٦٥٠٧/ ف

خدمات ماليات� 
دفاعيات،ارزش افزوده، دفاتر
  اظهارنامه، گزارشات فصلی 

٠٩١٥٥٠١٥٧٨٧-٣٢٢٨٩٠٠٥
٩٥٣٣٥٠٠٩/ ف

٩٥٣٣٣٨٤٥/ ط

پلمپ دفاتر 
روزنامه و 3ل 
بستن حسابهاى مالی ٩۵ 

اختالف مالی 
 ٣٨٤٦٨٩٤٤

 ٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥

شر3ت خدمات 
مال� مبنا محاسب

خدمات مالی (پلمپ دفاتر)
 ۵٠ تا ١٠٠ برگ ٩۵٠٠٠ -٢٠٠ 
برگ ١۴٠٠٠٠ ارسال گزارشات 

فصلی اظهارنامه هاى ارزش 
افزوده عملکرد خدمات بيمه 

٣٦١٤٥٩٣٣
٩٥٣٦٠٢٠٨/ ف

شر3ت بازرگان� هشتم
خر�د- حمل- ترخيص

واردات ٠٩١٥٥٠٨٣١٦٢
صادرات ٠٩١٥٣٢٢١١٥٦

٩٥٣٢٠٨٢٧/ م

٩٥٣٠٩١٧٥/ خ

واردات از چين
خرید - ترخيص

 راهنمایی      ٩-٣٨٣٣٠٩٤٨    
٠٩١٢٩٣٧٤٣٦٦

٩٥٣٦٣٦٨٨/ ف

به شر�= سرما�ه گذار 
فعال و با اخالق

جهت پخش نيازمندیم 
٠٩١٥٤٨٠١٧٩٩

شر�= جهت آشپزخانه 
مبلغ ٢٠ميليون درآمد قطعی 

ماهانه یک ميليون 
٠٩١٥٥٢١٧٧٤٠

٩٥٣٦٢١٣٢/ م

به چند شر�= سرما�ه گذار
با سود عال�  

 جهت توسعه شعبه ها
 ۵ و ۶ و ٧ فروش ویژه ميوه 

در باالشهر نيازمندیم 
۵٠ الی ٢٠٠ ميليون

٠٩٠٣٩٠٨٠٤١٨ 
٠٩١٥٩٢٢٦١٢٠

٩٥٣٦١٣٦٤/ مبا ٢۵ سال تجربه

دستگاه 
جوجه 3ش� 

نماینده انحصارى محصوالت
 گروه صنعتی اسکندرى 

در استان هاى خراسان
 توليدکننده انواع دستگاه هاى

 جوجه کشی سخنگو و هوشمند در ایران 
فرقانی٠٩١٥٥١٢٩٨٩١

٩٥٣٢٤٥٧٥/ ف٠٩١٥٣١٧٤٧٨٩

قابل توجه 3شاورزان
 و باغ داران محترم 

٣ محصول جدید
گردوى  مغز  شدن  سفيد   -١

درختان شما 
٢- از بين بردن موشهاى صحرائی 
شدن  خشک  از  پيشگيرى   -٣
درختان گيالس- آلبالو- زردآلو و 

آلو= با رفع شيره یا زنج درخت 
٩٥٣٤٩٥٠٤/ م٠٩١٥١١١٠٦١٤

٩٥٣٦٠١٧٦/ ط

�= مجتمع
مسKون�

 واقع در قاسم آباد 
بهسازى و نگهدارى از فضاى سبز 

را به پيمانکارواجدشرایط 
واگذار می نماید

ضمنابه یک نيروى ماهر
 به امور باغبانی با حقوق مکفی 

نيازمندیم 
 ٣٥٢٢٤٤١٨

٠٩١٥٦٥٩٧٨٥٠

�دامدار
 � انفراد

با بيش از ١۵  سال سابقه 
درخشان در خراسان رضوى 
با قصاب و سرویس رایگان 

٠٩١٥٢٥٩١٥٠٠
٩٥٣٥٣٩٩٩/ م٠٩١٥٣١٢٨٠٢٧

 مدرt فارغ التحصيل� الهه حاج� 
ستوده فرزندمحمدشر�A ش ش٩٥٤
 صادره مشهدارشدکامپيوتر هوش مصنوعی

  دانشگاه آزادمشهد فاقد اعتبار است
٩٥٣٦٣٤٩٨/ ق

3يA مش�K همراه 
HP لپ تاپ

و هارد دیسک مفقود 
گردیده از یابنده خواهشمند 

است با شماره هاى 
 ٠٩١٥٣٣٨٣٤٣٧

 ٠٩٣٥٧٧٥٣٧٢٢ تماس 
 و مژدگانی دریافت نماید.

٩٥٣٦٣٦٧٥/ ف

مهندسی  کار  به  اشتغال  پروانه 
ش  به  نصرآبادى  تاجی  هاشم 
عضویت  ش  و   ٠١٩۵٠٠٠٠٩٨١
اعتبار  وفاقد  مفقود   ١٩۵٠١٠۴٨٠

است. 
 

٩٥٣٦٣١٩٩/ م

کارت هوشمند مينی بوس سقف بلند 
و   ٢٩٣٧٧١۵ شماره  به   ٨١ مدل 
شماره انتظامی ٨٧١ ع ١١ ایران ٢۶ 

مفقود و فاقد اعتبار است 
٩٥٣٦٣١١٢/ م

دانشنامه پا�ان تحصيالت 
آقاى محسن گيفانی دانش 
آموخته ، دانشگاه صنعتی

 سجاد به شماره ٧٢,۵,٨٧ 
مورخ ١٣٨٨,۶,٩ مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 از یابنده خواهشمند است 

مدارک را به دانشگاه مذکور 
ارسال نماید .

٩٥٣٦١٠٠٥/ ف

 مدرt فارغ التحصيل� الهه حاج� 
ستوده ش ش٩٥٤صادره مشهد

 کارشناسی کامپيوتر نرم افزاردانشگاه 
 آزادمشهد مفقود و فاقد اعتبار است

٩٥٣٦٣٤٥٣/ ق

پروانه 3سب ا�نجانب مجيد 
3وهKن فرزند عل� محمد 

مفقود   ٨٣۵٣ عضویت  شماره  به 
 گردیده و از درجه اعتبارساقط است

٩٥٣٦٣٢٩٩/ ق

گوناگــون

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

گمشده

خدمات طراح�
و مهندس�

 �خدمات 3شاورز
دامپرور� و طيور

مشار3ت و
�سرما�ه گذار

امورماليات�

خدمات مال� و 
�حسابدار

صادرات، واردات

�خدمات ادار

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�
٦٥١٩٨٥١٣٦١ محمد  حسن زاده  اصغر 

٠٧٣٠٦٢٨٦٩٨ عبدالرحيم  حسن زاده درازاب  خورشيد 

٠٩٢٣٦٧١٥١١  Kنج( عل حسن زاده لوشاب  مهدAه 

٠٧٠٢٩٤١٧٠٠ علK محمد  حسنK نسب  محمود 

٠٧٠٢٦٧٩٦٤١ غالمحسن  حسين پور  مرضيه 

٠٨٧٣٠٤٢٠٨٥ حيدر   KساولA حسين پور رقيه 

٥٢٢٨١٣٩٢٦٥ حسين  حسين زاده  محمد حسن 

٠٦٨١٩٣٤٢٦٣ احمد   Kحسينچ سميرا 

٠٩٢٠٥٠٥٤٢٢  Kعل  Kحسين  Kمرتض

٠٩٤٢١٥٩٤٢١ سيد محمد   Kحسين سيد روح اله 

٥٧٤٩٦٦٥٧٥٥ محمد   Kحسين سيد احمد 

٠٩٤٠٨٨٩١٠٢ ابوالفضل   KAتوال Kحسين بK بK خدAجه 

٦٤٣٩٧٨٢٧٥٤  Kغالمعل حسينK زوار  مانده گار 

٠٨١٩٧٣٥٧٣٦ سيد حسين  حسينK كيا  سيد خليل 

٠٩٣٨٨٠٤٢٨٦ سيد محمود  حسينK نژاد حصار  سيد عباس 

٠٩٣٣٨٦١٢٢٢ اكبر  حشمتيان  رقيه 

٠٩٢١٨٣٤٠٣٩ غالمرضا   Kحضرت سعيد 

٠٩٣٤٠٢٥٨٨٦ حسن  حكم اباد4  هاد4 

٠٨٤٨٤٦٨٤٩١ ابراهيم   Kحكيم عفت 

١٨١٨٠٠٣٨٩٩ شعبان  حكيمK نژاد  علK اصغر 

٠٧٢٠٤٢٩٢٥٠ جان محمد  حميد4 بشيراباد4  مصيب 

٦٣٥٩٧٦٨٥١٨ عبداهللا  حميد4 گنبد جق  برات 

٠٠١٧٩٥٤٧٠٣ بهرام  حيدر نژاد  مهشيد 

٠٩٢١٣٩٠٤٣٢ عبداله  حيدر4  فاطمه 

٣٢٣٠٣٩٠٧٨٤ محمود  حيدر4   Kمصطف

٦١٧٩٠١٤٩١٤ اكبر  حيدر4  محمد 

١٠٦٠٨٩٦٠٤٤  Kحيدرعل حيدر4 توبكانلو  رحيم 

٠٩٤٦٧٠٥٥٦٩ محمد رضا  حيدر4 حسين اباد  وجيهه 

٠٧٠٣٩٥٧٣٢٥  Kرمضانعل حيدرAان  اسماعيل 

١٣٨٠٨٧٨٨٤٥ فيروز  حيدرAان اذرفام  حسنيه 

٠٩٤١٨٦٠٥٩٠ محمدرضا  حيرانK مقدم  مهد4 

٠٧٧٩٣٢٨٧٣٦ علK اصغر  خاتمK قره قونلو  بگ محمد 

٠٩٢٠٨٥٥٢٣٧ جليل  خاتمK مشهد4  سيد احمد 


