
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
٥٣

طرح توجيه� 
با ضمانت پذ�رش

 

٠٩١٥٢٦٧٦٣٥٥-٣٦٠٣٩٤٣٩
٩٥٢٧٨٦٩٠/ ل

ثبت، تغييرات، گر�د، 3ارت 
�بازرگان� پروانه بهره بردار

 و غيره با پيک رایگان 
 

٩٥٢٨٥٥٣١/ ف٠٩٣٨١٢٤٦٦٤٩

مشاوره
را�گان
ثبت 

تاسيس، تغييرات
تعاونی ،جواز صنایع 
رتبه ، کارت  بازرگانی

 عالمت تجارى و برند 
گروه صنعتی 

توانسا  
 ٠٩١٥٥٨٠٤٠٣٣

٩٥٢٦٢٣٢٨/ ف٣٨٩٣٩٧٧١

ثبت شر3ت

�فور
با مشاوره و آموزش 

رایگان
اخذ معافيت مالياتی

 رایگان 
نام تجارى 

با استعالم یک روزه

رایگان
ثبت اختراع تضمينی 

ثبت طرح صنعتی تضمينی 
اخذ کليه مجوزها

اخذ گرید
کارت بازرگانی

تيم اقتصادى رهگشاى برتر

٣٦٠١٤٨٠٥ 
٣٧٦٥٧٧٢٩
٠٩١٥٥٠٤٥٧٧١
٠٩١٢٠٦٠٠٥٠٢

٩٥٢٨١٧٦٦/ ل

٩٥٢٦٢٠١٥/ د

ثبت فور� شر3ت
١۵٠هزارتومان

 ٣٦٠٥٥٧٥١                    
٠٩١٥٨٧٠٩٧٦٨

٩٥٢٩٧٦٥٠/ ب

ثبت فور� شر3ت
 با مشاوره را�گان 
 کليه خدمات ادارى با کمترین 

زمان و پایين ترین هزینه 
سميرا جانقربانيان 

٠٩٣٧١١٣٨٧٦٥
٠٩٣٧٤٣٣٦٤١٩

٣٧٦٨٥٩٨٦

٩٥٢٩٦١٥٩/ ف

�ثبت فور
قيمت آخر را از ما بگيرید 

با مدیریت کارشناس 
حقوق افسانه روح بخش 

٠٩١٥٥١٤١٣٥١
٣٧٦٢٩٥٩٣

٩٥١٨٢٧٢٢/ ف

شر3ت رفاه هامون
�ثبت فور

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

www.hamoonsabt.com
٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٣١٤٧٩٢٧

٣٨٧٩٠١٤٥
 

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

 انجام امورثبت�(مهر�ه)
تفMي< و پا�انMار  

٠٩١٥٧٣٦٧٢٢٨
٩٥١٩٨٩٣٠/ ط

 tاخذ سند جهت امال
و اراض� فاقد سند 

 و کليه امور ادارى و شهردارى 
٩٥١٩٧٤٩٤/ م٠٩١٥٢٤٧١٠٣٧ 

٩٥٢٩٤٢٦٥/ 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
 

 � نقشه بردار
مساح� و حجم

 سند ماده ١۴٧
٩٥٢٨٣٣١٨/ م٠٩١٥٨٠٠٠٣١٤

مر3ز خدمات روانشناخت�
فرشته تنها�� 

 تعيين وقت ٣٧٥٣٩١١٧
مشاوره حضورى ٩٠٩٥١١٢٠٢٠

٩٥٢٥٩٨٢٩/ ب

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

رهنما ارقام
خدمات مال� - ماليات�  

٠٩١٥٣٢٩٠٩٢٣
٩٥٣٠٢٠٩٥/ 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

  �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

شر3ت دانا حساب
شماره ثبت ۴۶٧٣ - انجام کليه 

امور حسابدارى و مالياتی
٣٦٠٧٩٩٦٩-٣٦٠٤١٥٧٩

٩٥٣٠١٨٦٥/ ل

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

٣٧٥٩٧٥٩٠
٩٥٠٩٥٥٤٠/ ف

به �< خانم جهت شرا3ت 
tدر امور پوشا

با سرمایه ٣٠م نيازمندیم (١٧ شهریور 
اکسون) ٠٩١٥٤١٥٨٦٦٧

٩٥٢٩٩٨٠١/ ف

سرما�ه گذار نيازمند�م 
موسسه آموزشی 

درآمد ماهيانه 
٩٥٣٠١٨٣٠/ م٠٩١٥٥٥٨٦٢٤٣

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

٠٩٣٠٣٣٣١٢٢٧
٩٥٢٩٧٥٩٥/ ف

آماده مشار3ت
� و سرما�ه گذار

MDF چوب و CNC در بخش
٠٩٣٩٣١١٦٨٢٤

٩٥٣٠١٣٩٦/ ف

٩٥٣٠٢١٥٨/ خ

3ارخانه آماده بMار
نان صنعتی اروپایی و کيک وشيرینی

مشارکت یا سرمایه گذارى
٠٩١٥٣٥٨٠٨٢٥

شرا3ت در زمينه لوازم 
جانب� موبا�ل  

٠٩٣٠٧٠٥٤٦٦٩
٩٥٣٠٢١٨٢/ 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

�< 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

�< شر�< با مبلغ ٤٠ م سرما�ه 
جهت ارتقاء کشت گلخانه 

نيازمندیم 
٠٩٣٣٨٩٧٧٩٢٤

٩٥٣٠١٤٤٣/ ف

به سرما�ه گذار 
در کارگاه توليدى نيازمندیم

 ٠٩٣٦٢٧٠٧٧٥١
٩٥٣٠٠٣٢٧/ ف٣٣٦٨٩٧٠٥

٩٥٢٨٧٨٣٠/ ف

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

ماندگار ملی و کارآفرین طالئی 
٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

 ١٠ م سرما�ه 
سر�عا نيازمند�م   

 ٠٩٣٧٨٢٧٦٢٣٠
٩٥٢٩٤٥٠٥/ م

٩٥٢٩٤٢١٦/ پ

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

تزر�ق پالستي<
 ٣٥٠ گرم PLC پرفشنال

زیرفی معاوضه با خودرو
٣٦٥٨١٩٧٥

٩٥٣٠٠٣٣٧/ ف

سردخانه 
3انMس �خچال دار خودرو

 

٩٥١٦٩٠٤٢/ ب٠٩١٥١٠١١٣٠٠

 دستگاه بچينگ
 بتن نوار� فروش� 

 ظرفيت ٣,۵مترمکعب
 با لوازم درجه یک 

طرح راه ماشين 

٠٩٣٦٥٤٦٤٢٣٥ 
٩٥٣٠٠٣٠١/ م

��< 3ارگاه ر�خته گر
کوره  و  تجهيزات  و  لوازم  تمام  با 

القایی یکجا به فروش می رسد
٠٩٣٥٧٧٢٧٠٣٧

٩٥٣٠٢٠٦٤/ ف

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

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

٠٩٣٣٦٢٢٤١٤٦
٩٥٣٠٠٧٥٠/ م٣٢٧٨٥٨٢٣

انجام 3ليه 3ارها� باغبان� 
 هرس، گلکارى نهال، احداث باغ و یال

 و باغچه تهيه گل و گياه و کود و سم 
٠٩١٥٩١٠٥٥٧٤ پاشی

٩٥٢٩٩٩٩٥/ 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�� فائزه صمد
دانشگاه الزهراى مشهد به شماره 

٠۵٨٩٩٠٠٠٢٨۶٣مفقود و
  از درجه اعتبار ساقط ميباشد

٩٥٣٠٢٤٧٧/ ق

 �MيMپا�ان 3ار تف
 ٨٣,١,١٨ مورخ   ١٠,٧٨٨ شماره  به 
غيره  و  گریوانی  محمدعلی  نام  به 

 مفقود و فاقد اعتبار است
٩٥٣٠١٤٥٧/ ف

دانشنامه 3اردان� 
شماره  به  ستوده  شهين  اینجانب 
الزهرا  فنی  دانشکده  از   ١۶٢١

 مشهد مفقود و فاقد اعتبار است
٩٥٣٠١٥٠٠/ ف

مورخ   ٤٦٤٥ شماره  قرارداد 
٨۴,۵,٢۶ مربوط به زمين شماره ٩ از 
بلوک ٢٨ محله فردوسی شهر جدید 

 گلبهار مفقود و فاقد اعتبار است .
٩٥٣٠٢٢٥٠/ ش

مدرt دوره د�پلم 
و پيش دانشگاهی اینجانب حسن 
فاقد  و  مفقود  عقيل  فرزند  شاد 

٩٥٣٠١٧٣١/ ل اعتبار است.

مدرt گواهينامه موقت 
 اینجانب مریم اميرى فرزند احمد به 
در  تهران  از  صادره   ۵٨٣٢ ش  ش 
مهندسی  پيوسته  کارشناسی  مقطع 
عمران از دانشگاه آزاد تربت حيدریه 
فاقد  و  مفقود   ٢٠٩١۵٧١ شماره  با 
اعتبار است. لطفا یابنده اصل مدرک 
حيدریه  تربت  آزاد  دانشگاه  به  را 

ارسال نماید.
 

٩٥٢٨٨٠٠٣/ م

گوناگــون

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

گمشده

خدمات طراح�
و مهندس�

خدمات صنعت�

ماشين آالت صنعت� خدمات بيمه

 �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   Jم تقاضا   Jگرام همشهر�ان  كليه  (از   
به نزد�ك تر�ن صندوق پستJ 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�
Jدمل? نام پدر   Jنام خانوادگ نام 

٠٩٣٥٢١٥٧٤٣ حسين  اباذر@ فرد   Jرجبعل

٠٩٤٤٥٨٨٠٦٩ حسن  ابراهيم پور دوغ اباد@  عليرضا 

٥٢٢٨٠٥٢٧٦٣ مسلم  ابراهيم زاده  جاسم 

٠٧٠٣٢٢٠١٦٠ حسين   Jابراهيم زهرا 

٥٢٢٩٧٧٠٧٨٣  bوس�  Jابراهيم حسن 

٠٩٢٤٣٠٣١٥٨ �داله  ابراهيمJ گرو@  امير رضا 

٠٠٨١٠٥٤٩٧١ رضا   Jروان�احمد خان ا محمد 

٣٩٧٩٨٥١٥١٦  Jموالقل احمدوند@  الهام 

٠٩٤٢٣٧٠٨٠٥ محمد حسن  احمد@  فاطمه 

٤٢٧٠٤٧٩٢١٣ كاظم  احمد@  �اسمن 

٠٩٤٦٠٥٤٢٧٤ جعفر  احمد@   Jعل

٠٩٢٣٥١٥٦٩٠ محمود  احمد@  پيمان 

٠٠١٦١٥٦٥٦٠ رمضان  احمد@  احسان 

٥٢٢٨٧٠١٩٦٦ ابوالقاسم  احمد@ بقمچ  حسين 

٠٩٢٢٠٦٨٦٤١ رمضان   Jاحمد@ رحمت سعيد 

٠٩٢٠٤١٠٣٨٣ محمد  احمد@ سعد اباد  مر�م 

٠٨٤٩٨١٨٥٢٤ عبدالحسين  احمد@ نيا  عذرا 

٠٠١٣٨٧٥٨٦٨ عليرضا  احمد@ وفس  سعيد 

٠٨٧٢٣٠٣٠١٢ احمد  احمد�ان  مهد@ 

٠٩٣٣٣٢٥٧٠٣ حسين  اخرو@  دار�وش 

٦٥٠٩٦٩٠٠٤٧ محمد رضا  اخالقJ فتح اباد@  جواد 

٠٩٤٤١٨٦٠٦٨  Jغالمعل اخوند  مهر@ 

٠٩٤٢٣٨٤٣٤٢ محمدگل  اخوند@  عليرضا 

٠٠٧٠٢٢٦٣٨٥ غالمحسن  ادر�س اباد@  ااحسان 

٢٢٠٠٧٣٠٢٤١ حسين  اذر پيرا  محمد هاشم 

٠٧٩٥٠٣٣٤٠٠ حسين  ارا  هاد@ 

٣٩٧٨٩٧٣٨٢٠ كهزاد  ارژ  مر�م 

٢٣٧٢٤٦٩١٧٧ غالمرضا  ارفع  امر اله 

٠٧٠٢٦٦٩٣٢٦ �ارمحمد  ارنده  هاد@ 

٥٧٤٩٣٨٦٥٠٣ ناصر   Jاروج معصومه 

٠٩٣٣٣٢٤٠٢٢ محمد  ار�ن  مهد@- 

٠٩٤٠٩٨٧٤٥٧ غالمرضا   J�اسا منصوره 


