
دوشنبه ١٣ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٨
٥٣

ثبت- تغييرات 
رتبه بندى- جواز تأسيس

 برند- کارت بازرگانی 
٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢-٣٨٩٢٧٣٥٥

٩٥١٧٢٥٦٣/ ف

ثبت- تغييرات 
گرید- برند- کارت بازرگانی

موسسه حقوقی عدالت 
٣٧٦٥٣٩٣٣-٠٩١٥٧٩٥٤٨٤١

٩٥٠٥٧٠٥٢/ ف

گر�د-برند
ثبت تخصصی

٣٦٠٤٠٠٢٤ دوزنده
٩٥٢٤٦٤٦٤/ پ٠٩١٥٥٠٩٦٩٥٦

 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

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 كليه خدمات ادار
شهردارى اخذ پروانه پایانكار

٠٩١٥٨٠٢١٥٠٦
٩٥٢٨٩٦٨٨/ ق

انجام امور ثبت�
  تفMي< و پا�ان 3ار

٠٩٣٨٨٠٨٠٥٩٥
٩٥٢٢٠٤٨٩/ ف

ثبت برند تجار� تخصص ماست 
طرح صنعتی ٠٩١٢٥٩٧٣٤٧٣
اختراع        ٠٢١٤٤٥٦٨٦٣٥

www.saminsabt.com
٩٥٢٧٧٦٠٨/م

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

تحول در درآمد
مشاور ایده هاى خالق و نوآور در 

زمينه مدیریت شغلی و فردى
٠٩٣٠٩٩٠٠٢٨٩ قربانی

٩٥٢٩٧٠٩٦/ ف

٩٥٢٥٩٤٥٣/ ف

خدمات ماليات� 
دفاعيات،دفاتر،ارزش افزوده 

گزارشات فصلی ، اظهارنامه
٠٩١٥٥٠١٥٧٨٧-٣٢٢٨٩٠٠٦

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

٩٥١٩٥٧٨٨/ پ

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

گزارشات فصلی،اعزام حسابدار
٠٩١٥٥٥٢٧٥٠٠- ٣٧٢٧٣٩٦٥

رهنما ارقام
 خدمات مال�-ماليات�

٠٩١٥٣٢٩٠٩٢٣
٩٥٢٧٦٤٥٦/ ق

انجام 3ليه خدمات مال� 
وماليات�

مشاوره و شرکت در کميسيون و..
٠٩١٥٩٠٠٨٢١٢

٩٥٢٩٦٧٩٨/ ق

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� پيمانMار
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

٩٥٢٥٥٣٨٧/ م

واردات-صادرات چين 
مشاوره،دریافت نمونه

خرید،حمل،ترخيص از گمرک
 ٠٩١٢٩٣٧٤٣٦٦

به �< سرما�ه گذار
با درآمد  عالی (خانم یا آقا) جهت 
نيازمندیم  ایرانسل  نمایندگی 

٠٩٠١٥٨٨٥٢٠٠فورى
٩٥٢٩٧٦٥٧/ ف

سرما�ه گذار 
در زمينه بسته بندى و پخش خشکبار 
عالی  سود  با  م   ۵٠ تا   ١٠ ادویه  و 

٠٩١٥٤٠٤٠١٩٢نيازمندیم 
٩٥٢٩٦٨٠٤/ م

به شر�< سرما�ه گذار 
جهت پخش نيازمند�م   

٠٩٣٠٣٣٣١٢٢٧
٩٥٢٩٧٥٩٥/ ف

فضا� آموزش� از ما
3ار از شما

 

٩٥٢٩٧٤٣٤/ ل٠٩٣٣٥٨١٨٩٠٧

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

٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦
٩٥٢٩٢٥٣٠/ ل

سوپر از ما 3ار از شما 
و  مجرب  دندانپزشک  یک  به 
دندانپزشکی  مدرک  با  باتجربه 

نيازمندیم ٠٩١٥١٢١٦١٥٠
٩٥٢٩٦٧١٢/ ف

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

٠٩١٥٣٦٧٧٠٨٨
٩٥٢٩٤٦٤١/ ف

آشپزخانه در حال 3ار
آماده سرمایه گذارى و شراکت

 با آشپز یا افراد آشنا به کار
٠٩١٥٨٨٠٦٤٨٨

٩٥٢٩٦٨٩٣/ ف

در 3ارگاه ما با سرما�ه 3م
مشغول به 3ار شو�د 

 کار فرهنگی
٩٥٢٩٦٧٢٤/ ف٠٩١٥٠٥٩٠٥٤٠

٩٥٢٨٨٩٦١/ خ

3ارخانه آماده بMار
نان صنعتی اروپایی و کيک وشيرینی

مشارکت یا سرمایه گذارى
٠٩١٥٣٥٨٠٨٢٥

 �سرما�ه گذار
در طال بدون واگذارى سرمایه 

٠٩١٥٢٠٧٠٥٦٧
٩٥٢٩٦٨٥٥/ ف

٩٥٢٨٧٨٣٠/ ف

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

ماندگار ملی و کارآفرین طالئی 
٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

٩٥٢٩٤٢١٦/ پ

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

به٣٠٠ م سرما�ه 
جهت رهن کامل کلينيک 

دندانپزشکی فعال نيازمندیم.
٠٩١٥٧٧٨٣٠٣٢

٩٥٢٩٥٧٣٨/ ق

 �واگذار
 �Mشر3ت تجهيزات پزش

با تجهيزات و محصوالت
٩٥٢٩٦٢٨١/ ر٠٩١٥٥١١٥٧٨١

 ١٠ تا ٢٠م سرما�ه 
سر�عا نيازمند�م   

 ٠٩٣٧٨٢٧٦٢٣٠
٩٥٢٩٤٥٠٥/ م

٩٥٢٧٠٤٩٢/ ق

٢ دستگاه تزر�ق پالستي< 
 اورهال شده با قيمت مناسب به فروش 

می رسد( ٧۵٠گرمی و ١ کيلویی)
٠٩٣٧٦٨٠٥٢٥٢

سردخانه 
3انMس �خچال دار خودرو

 

٩٥١٦٩٠٤٢/ ب٠٩١٥١٠١١٣٠٠

3ليه لوازم 
فرآورده ها� گوشت� 

از قبيل دستگاه همبرگر زن، 
استيک زن، کباب لقمه و غيره، 

دستگاه بسته بندى، سلفون 
زن و یک چرخ گوشت صنعتی 

آسانسور دار به فروش می رسد 

٠٩٣٥٩٤٠٦٧١١
٩٥٢٩٧٣٥٠/ ف

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

 شماره پا�انMار١٠/٩٦٥٦٢
 تاریخ٩١/١/٢۴به نام براتعلی 

کرامتی مفقود و فاقد اعتبار 
 است

٩٥٢٩٧١٦٨/ ق

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 
مدرt تحصيل� 
مدرک فارغ التحصيلی 

اینجانب جليل خاکسار ته 
خيابانی فرزند مرتضی به 

شماره شناسنامه ٩٢٠ 
صادره از فریمان در 

مقطع کارشناسی ارشد 
رشته حسابدارى صادره 

از واحد دانشگاهی 
نيشابور مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار 
است. از یابنده تقاضا 

می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد نيشابور به نشانی 
نيشابور، جاده صومعه 

ارسال نماید. 

 

٩٥٢٦٦٣٩٦/ ر

بهرامفر   مهرنوش  کارشناسی  مدرک 
کاشمر  از  صارده  محمد  فرزند 
 ٣٨٨٠۵١۵۴ دانشجویی  ش  به 

 مفقود و اعتبار ندارد.
٩٥٢٩٦٦٨٧/ ف

دفترچه تا3سيران�
به شماره هوشمند ۵٣۴١ مفقود 

 گردیده و فاقد اعتبار است
٩٥٢٩٦٧٨١/ ل

پروانه ساخت به شماره ٥٧٧٤ و
کد نوسازى ١٠٣-٢-١-٢-٨٢ محله 
٢ گلبهار رسام ٢٠ بين پالک ٢٢ و ١٨ 

 مفقود و فاقد اعتبار است .
٩٥٢٩٧٦٢٦/ ش

 tمدر
فارغ التحصيل�

اینجانب مریم سادات 
ميركتولی فرزند سيدعباس 
ش ش٣٩صادره از علی آباد 
كتول مقطع كارشناسی رشته 

پژوهشگرعلوم اجتماعی صادره 
ازدانشگاه آزادواحدآزادشهر 

به شماره۵٧٢٩ مفقود گردیده 
و فاقداعتباراست از یابنده 

تقاضا ميشود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد واحد آزادشهر 
امور فارغ التحصيالن ارسال 

نماید.

 

٩٥٢٩٧٠٩٤/ ق

3ارت تردد فرودگاه�
اینجانب تکتم ظریف 

تازه جوان 
به شماره ١٧٠٧٧

 به تاریخ انقضاى١,١,٩۶ 
مفقود و از درجه اعتبار 

 ساقط ميباشد
٩٥٢٩٣٧٨٣/ ق

3ارت هوشمند 3اميون ا�سوزو 
 ٧۶۶ پالک  شماره  به  آبی  رنگ  تن   ۶
هوشمند  شماره  به   ۴۴ ایران   ۴۶ ع 
 ٢۴٠١٧٩١ مفقود و فاقد اعتبار است

٩٥٢٩٧٤٩١/ ف

کارت هوشمند به 
شماره ٣١٣٢٩٩٢ 

بنام تيمور آقائی کلوخی 
مفقود و فاقد اعتبار است

٩٥٢٩٧٦٦٣/ 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

�خدمات ادار

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  م2  تقاضا  گرام2  همشهر�ان  كليه  (از   
به نزد�ك تر�ن صندوق پست2 بيندازند تا از طر�ق ا�ن سرو�س به 

صاحبان آن تحو�ل گردد)

٠٨٤٩٠٣٣٤٨٩ حسين  قربان2  غالمحسين 

٤٦٠٩٦٨٧١٧٨ حبعل2  قندال2  عل2 اكبر 

٠٩٢٣٠٧٧٠٥٧ مسلم  درودگر  حامد 

٥٥٣٩٦٥٠٦٩٧ غالمحسين  نر�مان2 قلعه نو  غالمحسين 

٠٩٢١٨٤٩٩٢٣ رجبعل2  كهن سال  محمد 

٠٦٣٩٩٠٩٤٨٥ ابراهيم  ساع2  عل2 

٠٩٣٧٠٤٤١٤٨ غالمرضا  افخم2  خد�جه 

٠٩٣٠٧٠٣٣٨٣ عل2  لنگرA فردوس  مهرداد 

٠٩٣٤١٧٤١٨٠ رجب   Aاكبر عل2 

٣٥٣٩٦٧٧٦٧٤ محمد  كيارستم2  باقر 

٠٩٤١٦٤٠٩٢٢ عل2 اكبر  گندم2 حصار  امير 

٤٧٢٣٦٦٥٩٩٤ خدابخش   Aناصر عل2 

٠٩٣١٣١٨٨٣١ كاظم  دانش ورعيدگاه2  جواد 

٢٦٦٩٤٩٩٨٣١  Aمحمد كر�م پناه  اسمعيل 

٣٣٣٠٠١٠٣٦٣ ماشااله   2�خالو شيوا 

٠٩٤٥٨٢٨١٠١ سيدغالمرضا  اقا�2 با�گ2  سيدمحسن 

٠٩٢٢٩٨٢٧٢٤ جبار  وظيفه طلب  مر�م 

٠٦٨١٩٣٤٢٦٣ احمد  حسينچ2  سميرا 

٠٩٤٦٤٤٩٩٦١ ناصر  توكل2 صابر  عليرضا 

٠٩٤٦٣٦٣٨٤٦ حسن  دهقان حصار  اعظم 

١٠٦٣٩١٤٠٠٠ مسلم  برزنون2  حسين 

٠٩٤٦٧٠٥٥٦٩ محمد رضا  حيدرA حسين اباد  وجيهه 

٠٩٢٤٤٨٨١١٥ محمدعل2  سلمان2 مقدم  محمد جواد 

٠٨٧٢٩٧٤٤٦٤ عل2 مردان  ول2 زاده سراب  احمد 

٠٩٤١٢٤٦٤١٨ محمد  �وسف2  مصطف2 

٠٩٣١٥٦٠٢٤١ محسن  پوراشرف شاند�ز  مر�م 

٠٩٢٠٥٠٥٤٢٢ عل2  حسين2  مرتض2 

٠٩٤٥١٣٢٧٣٥ محمدكاظم  كاظم2 قره جه  امين 

٠٨٤٩٩٤٨١٩٣ براتعل2  برات2 رخنه  مرتض2 

٠٩٢١٣٩٠٤٣٢ عبداله   Aحيدر فاطمه 


