
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٥٢

�انجام كليه خدمات ادار
شهردارى اخذ پروانه پایانكار

٠٩١٥٨٠٢١٥٠٦
٩٥٢٨٩٦٨٨/ ق

مشاوره را�گان 
جواز  اخذ  شرکت،  فورى  ثبت   
دامدارى،  توليدى،  واحد  تاسيس 
مرغدارى، اخذ پروانه بهره بردارى 
جهت  توجيهی  طرح  تهيه  توليد، 
پياده سازى  بانکی،  تسهيالت  اخذ 
سيستم ایزو، اخذ لوگو و نام تجارى
٣٧٦٦٤٤٩٢-٣٧٦٥٥٠١٠ 

٩٥٠٠٣٥٥٤/ ب٠٩١٥٥١٥١٧٢٢

انجام امور ثبت�
  تفLي< و پا�ان 3ار

٠٩٣٨٨٠٨٠٥٩٥
٩٥٢٢٠٤٨٩/ ف

 tاخذ سند جهت امال
و اراض� فاقد سند 

 و کليه امور ادارى و شهردارى 
٩٥١٩٧٤٩٤/ م٠٩١٥٢٤٧١٠٣٧ 

٩٥٠٦٨٩٨٨/ پ

ثبت 
شر3ت

فورى
 با بهترین خدمات

 جواز تاسيس ثبت، عالئم تجارى 
۵ روزه کارت بازرگانی و...

 با کمترین هزینه 
(پيک رایگان)

 ٣٧٦٦١٤٢٦
 ٣٧٦٦٥٣١٧

٠٩١٥٠٤٠٠٩٠٦

ثبت و تغييرات
انواع شرکت تنها با پرداخت 

١٠٠ هزار تومان
٠٩٣٣٩٢٣٤١٩٠

٩٥٢٩٢٩٢٩/ ق

 انجام امورثبت�(مهر�ه)
تفLي< و پا�انLار  

٠٩١٥٧٣٦٧٢٢٨
٩٥١٩٨٩٣٠/ ط

قابل توجه 3ارفرما�ان 
تامين اجتماع� 

براى اولين بار در ایران تهيه ليست 
به  فيش  صدور  و  کارکنان  بيمه 
سایت وب  طریق  از  آنالین  صورت 
www.Mehrtamin.ir

قابل انجام می باشد .
داراى نماد اعتماد الکترونيکی 

خدمات بيمه اى مهرگان
 

٩٥١٧٦٢٦٩/ م

 � نقشه بردار
مساح� و حجم

 سند ماده ١۴٧
٩٥٢٨٣٣١٨/ م٠٩١٥٨٠٠٠٣١٤

مر3ز خدمات روانشناخت�
فرشته تنها�� 

 تعيين وقت ٣٧٥٣٩١١٧
مشاوره حضورى ٩٠٩٥١١٢٠٢٠

٩٥٢٥٩٨٢٩/ ب

رهنما ارقام
 خدمات مال�-ماليات�

٠٩١٥٣٢٩٠٩٢٣
٩٥٢٧٦٤٥٦/ ق

تند�س محاسب
انجام امور مالياتی، حسابدارى 

و ثبت شرکت فروش 
نرم افزارهاى حسابدارى پلمپ و
 تحریر دفاتر مشاوره مالياتی 
گزارش فصلی ارزش افزوده

٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٩
٣٦٠٤٢٥٦٠

٩٥٠٩٥٥٣٩/ ف

٩٥٢٥٩٤٥٣/ ف

خدمات ماليات� 
دفاعيات،دفاتر،ارزش افزوده 

گزارشات فصلی ، اظهارنامه
٠٩١٥٥٠١٥٧٨٧-٣٢٢٨٩٠٠٦

٩٥١٩٥٧٨٨/ پ

امور مال�-ماليات� 
دفاعيات،ارزش افزوده،مشاوره بيمه

گزارشات فصلی،اعزام حسابدار
٠٩١٥٥٥٢٧٥٠٠- ٣٧٢٧٣٩٦٥

٩٥٢٨٠٩٩٢/ ط

ارزش افزوده
 و معامالت فصل� 

انجام  کليه خدمات مالی  ومالياتی

 ٣٨٤٦٨٩٤٤
٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥

حضور و غياب
 نو�ن پرداز 
کارتی ،اثر انگشتی 
NovinHozor.com

٣٧٥٩٧٥٩٠
٩٥٠٩٥٥٤٠/ ف

  �شر3ت ها� پيمانLار
توليد� و بازرگان� 

بدون مشورت با ما ماليات 
پرداخت نکنيد 

تنظيم اظهار نامه 
و دفاتر قانونی 

به شيوه ى کامال حرفه اى  
٠٩١٥٣١٦٤٣٥٠

٩٥٢٨١٢٨٢/ ف

شر3ت سروش محاسبه پارس 
شماره ثبت ٣٩٦٢٤ 

ارائه تمام خدمات مالی و حسابدارى 
٠٩١٥٣٥٨٠٠٨٧-٣٨٦٧٢٨٧٦

٩٥٢٢٢٠٥٩/ م

٩٥٢٥٥٣٨٧/ م

واردات-صادرات چين 
مشاوره،دریافت نمونه

خرید،حمل،ترخيص از گمرک
 ٠٩١٢٩٣٧٤٣٦٦

٩٥٢٩٤٢١٦/ پ

ا�ده ها� ميليون�
براى موفقيت و افزایش درآمد
٠٩١٢٠٢١٥١٣٧

به �< نفر باتجربه 
در توليد سوهان و شکالت و ... 

جهت همکارى نيازمندیم 
٩٥٢٩٤٦٠٥/ ف٠٩١٥٥٠٢٢٥١١

٩٥٢٨٧٨٣٠/ ف

3سب   �ها پد�ده  هاو  ا�ده  طراح 
چهره  مشاوره  با  زودبازده  و  3ار  و 

ماندگار ملی و کارآفرین طالئی 
٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

 ١٠ تا ٢٠م سرما�ه 
سر�عا نيازمند�م   

 ٠٩٣٧٨٢٧٦٢٣٠
٩٥٢٩٤٥٠٥/ م

به �< سرما�ه گذار 
جهت خرید خودرو با ضمانت عالی 

تا سقف ٢٠ م نيازمندیم 
٩٥٢٩٤٤٠٢/ م٠٩١٩٨٣٤٢٥٨٨

به �< سرما�ه گذار 
جهت فروش اقساطی نيازمندیم. 

٠٩١٥٣٦٧٧٠٨٨
٩٥٢٩٤٦٤١/ ف

١٠ ال� ٢٠م 
سرما�ه 

جهت خرید خودرو سوارى 
اجاره به شرط تمليک با 

تضمين اصل سنددر رهن 
چک سفته و قرارداد محضرى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٤٨٨٦٨٩٥

٩٥٢٩٣٧٣٤/ ف

مLان و سرما�ه از ما
پيشنهاد و کار از شما

٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦
٩٥٢٩٢٥٣٠/ ل

به شر�< 
و �ا سرما�ه گذار
با ١٠ الی ۴٠ م سرمایه 

نيازمندیم با ضمانت معتبر 
(درآمدماهيانه ٢ الی ٣ م )

٠٩٣٦٣٩٨٤٩٩٦
٩٥٢٨٩٤٣١/ ف

٩٥٢٨٨٩٦١/ خ

3ارخانه آماده بLار
نان صنعتی اروپایی و کيک وشيرینی

مشارکت یا سرمایه گذارى
٠٩١٥٣٥٨٠٨٢٥

�با سرما�ه گذار
 اندt شما 

و تضمين ملکی از ما
صاحب آپارتمان شوید
 همراه با طرح توجيهی

٠٩٠١٢٩٢٨٧٤١
٩٥٢٩٤٧٦٢/ پ

سردخانه 
3انLس �خچال دار خودرو

 

٩٥١٦٩٠٤٢/ ب٠٩١٥١٠١١٣٠٠

 ��< واحد مرغدار
١٠ هزار� گوشت� در جاده
تربت حيدریه، کدکن به فروش
 می رسد ٠٩١٥٣١٥٠٧١٥

٩٥٢٩٤١٦٦/ ف

3اشت درخت و گل
و گياه ز�نت� هرس تغذ�ه   

٠٩٣٣٦٢٢٤١٤٦
٩٥٢٩٤٨١٤/ م٣٢٧٨٥٨٢٣

انجام امور باغ و باغچه
هرس، قطع و جمع آورى انواع 

درختان خشکيده، پوسيده، زاید
٩٥٠٥٠٣٤٠/ م٠٩١٥٤٤٧٢٢٤٦

قارچ ا�مان-آموزش،مشاوره
،عضو  اوليه  ،فروش مواد  کشت قارچ 
فعاليت پروانه  مهندسی-داراى  نظام 
٠٩١٥٥١٥٤٩٦٣-٣٤٣٢٤١٩٥

٩٥٢٦٠٨١٨/ م

3ارت هوشمند 
ناوگان

به شماره ۶١١٠١٢۵
١٢٧ع١٣ ایران ١١ 

طی پرونده شماره 
١١٢٢٠٠۴٣٩

مفقود و فاقد اعتبار است
٩٥٢٩٥٥٢٥/ خ

پا�ان 3ار به شماره ٢٩٠٨٤ش/١٠ 
در تاریخ ١١,١۴,٨۵ 

به نام علی اصغر توزنده مفقود و 
 فاقد اعتبار است.

٩٥٢٩٥٣٩٧/ ف

�< عدد پروانه اشتغال 
اتباع خارجی به شماره ۵٨٠۴/١/٠٠٣ 
گردیده  مفقود  جعفرى  عباس  نام  به 

 است
٩٥٢٩٣٠٣٧/ م

از  فرانسه  زبان  کارشناسی  مدرک 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد اینجانب 
به ش  برومند فرزند رجبعلی  ریحانه 
ش ١٨٠٣٣ مفقود و فاقد اعتبار است 

٩٥٢٩٣١٥٦/ م

آگه� فقدان 
اسعدى  مهدى  دکتر  آقاى  جناب 
 ۵٠٣٩۵ پزشکی  نظام  شماره  به 
شناسنامه  شماره  به  رسول  فرزند 
فردوس  از  صادره   ٠٨۵٩۵٠۵٣٣٢
متولد ١٣۴٧ اظهار می دارد که پروانه 
مطب شهر مشهد مورخ ٩٠,۵,١۵ به 
مفقود   ٢٠۵-۵٠٣٩۵-١٧٩ شماره 
آگهی  این  موجب  به  لذا  است.  شده 
از  شود.  می  ابطال  مذکور  پروانه 
یابنده تقاضا می شود مدرک فوق را 
نظام  سازمان  پروانه  صدور  واحد  به 

پزشکی مشهد تسليم نماید. 
ریاست  بهار-  مهرابی  مصطفی  دکتر 

سازمان نظام پزشکی مشهد 

 

٩٥٢٩٤٨٨٦/ م

خانم مهشيد محتشم� هردنگ 
 داراى شناسنامه شماره ٢٩٨ 

صادره از مشهد متولد ٢۴/٠۴/۴۴ 
فرزند محمدباقر اظهار می دارد 

که دانشنامه پایان تحصيالت مقطع 
کارشناسی ایشان مفقود گردیده 

است .لذا به موجب این آگهی 
دانشنامه مذکور ابطال می گردد 
از یابنده تقاضا می شود مدرک 
فوق را از طریق پست به نشانی 

مشهد- پردیس دانشگاه فردوسی 
-مدیریت آموزشی اتاق ١٩ ارسال
و یا در صورت امکان تحویل نمایند

٩٥٢٣٩٥٥٠/ پ

مدرt فارغ التحصيل� 
اینجانب مجتبی نوائيان فرزند 
رمضان شماره شناسنامه ٩۴٠ 
صادره از آمل مقطع کارشناسی 
رشته معمارى صادره از واحد 

دانشگاهی مشهد با شماره 
١۵٨۴١١١٠١٢٢١ مفقود گردیده 

وفاقد اعتبار ميباشد از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به 
نشانی: مشهد قاسم آباد بلوار 

اماميه ،نبش اماميه ۴٢ دانشگاه 
آزاد اسالمی، ساختمان مرکزى 

شماره ٢ اداره فارغ التحصيالن 
٩٥٢٩١١٣٢/ پارسال نمائيد 

3ارت دانشجو�� 
اینجانب سيد مسعود موسوى 
فرزند سيد حسن، به شماره 

دانشجویی ٨٧١١٠۴٣  
مهندسی مکانيک دانشگاه 

صنعتی شاهرود مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط 

گردیده است 
 

٩٥٢٩٤٦٥٧/ ر

 3ارت هوشمند ناوگان
به شماره ٧۶٨ع٧۴ 

ایران ۶٢ 
طی پرونده شماره 

  ۶٢٢٢٠٠۴١
شماره کارت ٢۶۴۴٣٩١
مفقود و فاقد اعتبار است.

٩٥٢٩٤٩٩١/ خ

گوناگــون

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

گمشده

خدمات طراح�
و مهندس�

ماشين آالت صنعت�

خدمات بيمه

 �خدمات 3شاورز
دامپرور� و طيور

مشار3ت و
�سرما�ه گذار

�خدمات مشاوره ا

امورماليات�

خدمات مال� و 
�حسابدار

صادرات، واردات

٩٥٢٣٨٨٤٧/ ف

سرو�س پست �افته
طرح مشترك پست و روزنامه خراسان

3ارت مل�

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  م3  تقاضا  گرام3  همشهر�ان  كليه  (از   
به نزد�ك تر�ن صندوق پست3 بيندازند تا از طر�ق ا�ن سرو�س به 

صاحبان آن تحو�ل گردد)

٠٨٤٩٠٣٣٤٨٩ حسين  قربان3  غالمحسين 

٤٦٠٩٦٨٧١٧٨ حبعل3  قندال3  عل3 اكبر 

٠٩٢٣٠٧٧٠٥٧ مسلم  درودگر  حامد 

٥٥٣٩٦٥٠٦٩٧ غالمحسين  نر�مان3 قلعه نو  غالمحسين 

٠٩٢١٨٤٩٩٢٣ رجبعل3  كهن سال  محمد 

٠٦٣٩٩٠٩٤٨٥ ابراهيم  ساع3  عل3 

٠٩٣٧٠٤٤١٤٨ غالمرضا  افخم3  خد�جه 

٠٩٣٠٧٠٣٣٨٣ عل3  لنگرB فردوس  مهرداد 

٠٩٣٤١٧٤١٨٠ رجب   Bاكبر عل3 

٣٥٣٩٦٧٧٦٧٤ محمد  كيارستم3  باقر 

٠٩٤١٦٤٠٩٢٢ عل3 اكبر  گندم3 حصار  امير 

٤٧٢٣٦٦٥٩٩٤ خدابخش   Bناصر عل3 

٠٩٣١٣١٨٨٣١ كاظم  دانش ورعيدگاه3  جواد 

٢٦٦٩٤٩٩٨٣١  Bمحمد كر�م پناه  اسمعيل 

٣٣٣٠٠١٠٣٦٣ ماشااله   3�خالو شيوا 

٠٩٤٥٨٢٨١٠١ سيدغالمرضا  اقا�3 با�گ3  سيدمحسن 

٠٩٢٢٩٨٢٧٢٤ جبار  وظيفه طلب  مر�م 

٠٦٨١٩٣٤٢٦٣ احمد  حسينچ3  سميرا 

٠٩٤٦٤٤٩٩٦١ ناصر  توكل3 صابر  عليرضا 

٠٩٤٦٣٦٣٨٤٦ حسن  دهقان حصار  اعظم 

١٠٦٣٩١٤٠٠٠ مسلم  برزنون3  حسين 

٠٩٤٦٧٠٥٥٦٩ محمد رضا  حيدرB حسين اباد  وجيهه 

٠٩٢٤٤٨٨١١٥ محمدعل3  سلمان3 مقدم  محمد جواد 

٠٨٧٢٩٧٤٤٦٤ عل3 مردان  ول3 زاده سراب  احمد 

٠٩٤١٢٤٦٤١٨ محمد  �وسف3  مصطفيا 

٠٩٣١٥٦٠٢٤١ محسن  پوراشرف شاند�ز  مر�م 

٠٩٢٠٥٠٥٤٢٢ عل3  حسين3  مرتض3 

٠٩٤٥١٣٢٧٣٥ محمدكاظم  كاظم3 قره جه  امين 

٠٨٤٩٩٤٨١٩٣ براتعل3  برات3 رخنه  مرتض3 

٠٩٢١٣٩٠٤٣٢ عبداله   Bحيدر فاطمه 


