
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
٥٥

٩٥٢٨٨٥٨٩/ ف

ثبت
با بهتر�ن هز�نه و خدمات

 

٣٦٠٩٣٩٢٦-٠٩١٥٨٢٦٢٢٨٦

ثبت شر3ت 
�فور

زیرنظر کارشناس حقوقی
 ثبت داخلی و خارجی 

اتباع ، اخذ جواز تاسيس 
و پروانه بهره بردارى  
ثبت تخصصی برند و 
عالئم تجارى ، کارت 

بازرگانی ، کد اقتصادى 
( پيک رایگان )

 ٠٩١٥٥٠٤٤١٠١
٣٨٥٤١١٠٣

٩٥٢٤٢١٧٤/ ل

٩٥٢٦٢٠١٥/ د

ثبت فور� شر3ت
١۵٠هزارتومان

 ٣٦٠٥٥٧٥١                    
٠٩١٥٨٧٠٩٧٦٨

مشاوره
را�گان
ثبت 

تاسيس، تغييرات
تعاونی ،جواز صنایع 
رتبه ، کارت  بازرگانی

 عالمت تجارى و برند 
گروه صنعتی 

توانسا  
 ٠٩١٥٥٨٠٤٠٣٣

٩٥٢٦٢٣٢٨/ ف٣٨٩٣٩٧٧١

٩٥٢٩٦١٥٩/ ف

�ثبت فور
قيمت آخر را از ما بگيرید 

با مدیریت کارشناس 
حقوق افسانه روح بخش 

٠٩١٥٥١٤١٣٥١
٣٧٦٢٩٥٩٣

نجوا ماندگار 
عدالت

اخذ رتبه، برند - تغييرات  
کارت بازرگانی- مشاوره در 

امور قراردادها
با مجوز رسمی

٠٩١٠٥٠٠٠٦٠٠
٣٧٢٥٩٧٩٩-٣٧٢٦٠٤٢٥

٩٥١٤٩١٨١/ ق

٩٥١٨١٠٨٦/ ف

ثبت - تغييرات
افزایش سرمایه - جواز صنایع 

٠٩١٥١١٨٤٩٩٢-٣٧٢٨٩٤٩٢

رتبه بند� تخصص� 
(داراى مجوز) فروش شرکت  

زهرایی ٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٩٥٢٨٥٣٤٤/ ف

ثبت- تغييرات 
گرید- برند- کارت بازرگانی

موسسه حقوقی عدالت 
٣٧٦٥٣٩٣٣-٠٩١٥٧٩٥٤٨٤١

٩٥٠٥٧٠٥٢/ ف

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

 انجام امورثبت�(مهر�ه)
تفNي? و پا�انNار  

٠٩١٥٧٣٦٧٢٢٨
٩٥١٩٨٩٣٠/ ط

مر3ز خدمات روانشناخت�
فرشته تنها�� 

 تعيين وقت ٣٧٥٣٩١١٧
مشاوره حضورى ٩٠٩٥١١٢٠٢٠

٩٥٢٥٩٨٢٩/ ب

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

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

٣٧٥٩٧٥٩٠
٩٥٠٩٥٥٤٠/ ف

�? واحد توليد� با 
برند معتبر

 و نشان استاندارد با توليد بيش 
از ۴٠نوع محصول و نمایندگی 

فروش درسطح کشور جهت 
افزایش توليد، شریک یا

 سرمایه گذار جذب می نماید
٠٩١٥٢٠٣٩١٣٨
٠٩٣٠١٦٣٥٥٢٦

٩٥٢٩٨٤٦١/ ق

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

٠٩٣٠٣٣٣١٢٢٧
٩٥٢٩٧٥٩٥/ ف

به �? سرما�ه گذار
جهت توليد فرش دستباف نيازمندیم
تماس  واقعی  گذار  سرمایه  لطفا   

٠٩١٥٦٦٠٢٢٨٦بگيرد
٩٥٣٠١٣٤٤/ م

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

٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦
٩٥٢٩٢٥٣٠/ ل

 ١٠ م سرما�ه 
سر�عا نيازمند�م   

 ٠٩٣٧٨٢٧٦٢٣٠
٩٥٢٩٤٥٠٥/ م

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

٠٩١٥٤٠٤٠١٩٢نيازمندیم 
٩٥٢٩٦٨٠٤/ م

 �واگذار
 �Nشر3ت تجهيزات پزش

با تجهيزات و محصوالت
٩٥٢٩٦٢٨١/ ر٠٩١٥٥١١٥٧٨١

به٣٠٠ م سرما�ه 
جهت رهن کامل کلينيک 

دندانپزشکی فعال نيازمندیم.
٠٩١٥٧٧٨٣٠٣٢

٩٥٢٩٥٧٣٨/ ق

تزر�ق پالستي?
 ٣٥٠ گرم PLC پرفشنال

زیرفی معاوضه با خودرو
٣٦٥٨١٩٧٥

٩٥٣٠٠٣٣٧/ ف

 دستگاه بچينگ
 بتن نوار� فروش� 

 ظرفيت ٣,۵مترمکعب
 با لوازم درجه یک 

طرح راه ماشين 

٠٩٣٦٥٤٦٤٢٣٥ 
٩٥٣٠٠٣٠١/ م

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 دانشجو��
به نام پردیس درانی دانشگاه 

علمی کاربردى هوانوردى مفقود 
٩٥٣٠٠٧٣٧/ ل گردیده و فاقد اعتبار ميباشد.

جمالده   روستاى  اسالمی  شوراى  مهر 
باشد  می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  مفقود 
شماره  با  گردد  می  تقاضا  یابنده  از 
 ٠٩١٥٥٠٢٠١٩٢ تماس حاصل نماید .

٩٥٢٩٨٩٢٧/ ش

سند �? دستگاه 
ترا3تور

ITM285  مدل ١٣٩١ به 
شماره موتور

 LFW07390Y به  
شماره شاسی

  N3HSI1CE2TAM05340 
به شماره سریال اتاق  

  M0239I1
مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد

 

٩٥٣٠٠٩٧٧/ ق

خودرو 
پژو پارس سفيد 

به شماره انتظامی ایران 
٣٢-٨٣۵ى۴٣ و شماره 
 ١٢۴K٠٩١٠۵۶موتور ٣

و شماره شاسی 
 NAAN٠١CE٩GH٩١٧٩٣٢

مفقود گردیده از یابنده
 تقاضا می شود 

در صورت مشاهده با تلفن 
 ٠٩١٥٨١٥١١٨٥

تماس حاصل نماید .

 

٩٥٣٠١٠١٢/ ش

سند �? دستگاه 
ترا3تور

ITM285 مدل ١٣٩١ به شماره 
موتور LFW01213Y به شماره 
سریال HSIN-L00689I1 به 
شماره شاسی L15170 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

 می باشد
٩٥٣٠٠٩٥١/ ق

 پا�انNارساختمان
 ٢٠٠٣١ش/١٠تاریخ٨۵/۶/۶ 
به نام فریدون نوروزى مفقود و 

 فاقد اعتبار است
٩٥٣٠٠٩١٧/ ق

پا�ان 3ار شماره ١٠٫٢١٠٣ 
به تاریخ ٧٧,١٠,١٧ به نام سازمان 
از  خراسان  شهرسازى  و  مسکن 

 درجه اعتبار ساقط می باشد.
٩٥٣٠٠٩٢٢/ ف

٩٥٣٠٠٧٢٦/ ق

 پا�انNاربه ش
 ١٠/۴٢٠۵٢تاریخ٧٣/١٠/١٩
به نام اتحادیه تعاونی کارخانجات 

 خوراک دام مفقود وفاقد اعتبار است

گوناگــون

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

گمشده

خدمات صنعت�

ماشين آالت صنعت�

 �خدمات 3شاورز
دامپرور� و طيور

مشار3ت و
�سرما�ه گذار

�خدمات مشاوره ا

امورماليات�

خدمات مال� و 
�حسابدار

�خدمات ادار

٩٥٢٣٨٨٤٧/ ف

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   Hم تقاضا   Hگرام همشهر�ان  كليه  (از   
به نزد�ك تر�ن صندوق پستH 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

3ارت مل�

٠٨٢٩٨٣٠٩٦٠ جواد  بهره ور  نو�د 

٠٩٤١٦٦٩٧٣٤ منوچهر  بهزاد  نصير 

٠٩٣٢٢٨٩٠٢٩ علH اكبر  بهمن پور  مهد< 

٠٩٤٤٥٨٦٨٢١ غالمحسن  بH باك سيس اباد  مختار 

٥٢٢٩٤٤٥١٩١  Hعل بH گناه  اكرم 

٠٩٣٩٤٣٤١١٣ جعفر   Hهمتاطوس Hب سيمين 

٠٩٢٠٦٣٩٩٧٦  Hرجبعل بيات  محمد رضا 

٠٩٤٢٩٤٢٧٦٠  Hسيفعل بيرامH سعيد اباد  محمد باقر 

٦٤٤٠٠٠٧٩٥٥  Hعل بيرم اباد<  روح اله 

٠٩١٨٦٧٣٥٨٥ ابراهيم   Hبيناباج فاطمه 

٠٩٣٨١٣٩٦٧٣ محمد حسن  بيننده  عبدالحسين 

٠٩٢٠٤٥٥٥٤٩ قدرت اله  پژول  ا�مان 

٠٤٩٣١٩٨١١٣ �عقوب  پارسا  حميدرضا 

٠٩٣٦٧٣٩٦٥٧ ابراهيم  پاسبان  زهرا 

٠٩٢٢٤٤٢٧٤٦ غالم عباس  پاك فطرت  محمد 

٢٠٠٠٦٦٦١٠٨ عبدالحسين  پاك نيت  پر�سا 

٠٩٢٠٨١١٢١٣ محمود   Hپدرام  Hمحمد عل

٠٩٣٨٢٠٤٩٦٣ محمد  پراور فر  ليدا 

٥٧٤٨٩٣٨٨٨١  Hنظر عل پردل  كبر< 

٠٩٤٤٧٦١٤٨٨ محمد  پرهيز كار   Hمجتب

١٠٦٢٥٢٩٥١٠  Hعل eنج پرو�ز<  عباس 

٢٠٠٣٠٦٠٠٨١ كاظم  پژك  زهرا 

٠٩٤٢٨٩٥٨٥١ مهد<   Hپنج تن جليل 

١٠٦٢٠٨٩٧٢٣ علH اكبر  پنداره  غالمرضا 

٠٠٦٧٤٢٥٥١٨ مهد<   Hطالم Hپور حسين صد�قه 

٠٩٣٤٥١٤٥٤٢ هاشم  پور حسينيان  محمد 

٠٩٣١٥٦٠٢٤١ محسن  پوراشرف شاند�ز  مر�م 

٥٠٥٩٧٨٤١١٨ ابوالفضل   Hپوررستم ثر�ا 

٠٧٠٣٢٢٢٠٤١  Hعباسعل پورعباس   Hغالمعل

٣٦٧٢٩٣٩٠٢١ غالمحسين  پورمير  كبر< 

٠٩٤١٤٠٦٨١٤  Hعيس  Hپورنق محمد جواد 

٠٠١٦٢٨٠٢٦١ جعفر  پير هاد<  هومن 

٠٩٤٥٨٣٢٧٧١  Hموس پيرافرجرد<   Hعل


