
دوشنبه ٢٠  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٤
٥٤

�انجام كليه خدمات ادار
شهردارى اخذ پروانه پایانكار

٠٩١٥٨٠٢١٥٠٦
٩٥٢٨٩٦٨٨/ ق

انجام امور ثبت�
  تفMي< و پا�ان 3ار

٠٩٣٨٨٠٨٠٥٩٥
٩٥٢٢٠٤٨٩/ ف

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

ثبت شر3ت
 با بهتر�ن مشاوره 

خدمات و هزینه زیر نظر 
کارشناس حقوقی

ثبت انواع شرکت و 
تغييرات کد اقتصادى

ثبت عالئم تجارى 
اخذ گرید،تامين مهندس

کارت بازرگانی،جواز صنایع
افزایش سرمایه بدون 
واریزى،(پيک رایگان)

٣٨٤٧٠٢٨٤
 ٣٨٤٣٨٦٦٧ 
 ٣٨٤٦٧٥٤٦

٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١
٩٥٣٠٤٨٨٢/ پ

ثبت برند تجار� تخصص ماست 
طرح صنعتی ٠٩١٢٥٩٧٣٤٧٣
اختراع        ٠٢١٤٤٥٦٨٦٣٥

www.saminsabt.com
٩٥٢٧٧٦٠٨/م

 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
 

مر3ز خدمات روانشناخت�
فرشته تنها�� 

 تعيين وقت ٣٧٥٣٩١١٧
مشاوره حضورى ٩٠٩٥١١٢٠٢٠

٩٥٢٥٩٨٢٩/ ب

راه انداز� و رونق 3سب 
و 3ار 

توسط مشاورین و متخصصين زبده
٠٩١٥٥٠٢١٩٢٨

٩٥٣٠٣٨٠٨/ 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

٩٥١٩٥٧٨٨/ پ

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

گزارشات فصلی،اعزام حسابدار
٠٩١٥٥٥٢٧٥٠٠- ٣٧٢٧٣٩٦٥

٩٥٢٥٩٤٥٣/ ف

خدمات ماليات� 
دفاعيات،دفاتر،ارزش افزوده 

گزارشات فصلی ، اظهارنامه
٠٩١٥٥٠١٥٧٨٧-٣٢٢٨٩٠٠٦

رهنما ارقام
خدمات مال� - ماليات�  

٠٩١٥٣٢٩٠٩٢٣
٩٥٣٠٢٠٩٥/ ق

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

٣٧٥٩٧٥٩٠
٩٥٠٩٥٥٤٠/ ف

٩٥٣٠٤٠٣٩/ ف

ارقام شمار
حسابدارى و حسابرسی

(با همکارى حسابداران رسمی)
١-حسابرسی مالی و بيمه اى

 و ارزش افزوده
 ٢- تنظيم اظهارنامه 

مالياتی و ارزش افزوده
٣-به روز رسانی حسابها
۴-تنظيم دفاتر قانونی 

۵-مشاوره بيمه اى
 ۶-مشاوره رایگان جهت بستن 

حسابهاى شرکتهاى پيمانکارى
سجادى ٠٩١٥٥١٦٠٢١٣

  �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

٩٥٢٧٠٤٩٢/ ق

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

می رسد( ٧۵٠گرمی و ١ کيلویی)
٠٩٣٧٦٨٠٥٢٥٢

 دستگاه بچينگ
 بتن نوار� فروش� 

 ظرفيت ٣,۵مترمکعب
 با لوازم درجه یک 

طرح راه ماشين 

٠٩٣٦٥٤٦٤٢٣٥ 
٩٥٣٠٠٣٠١/ م

سردخانه 
3انMس �خچال دار خودرو

 

٩٥١٦٩٠٤٢/ ب٠٩١٥١٠١١٣٠٠

3ارگاه توليد سنگ 
با تمام� تجهيزات

واگذار می شود
٩٥٣٠٤٣٧١/ ر٠٩٣٧٢٩٣٢٠٠٦

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

٩٥٢٦٠٨١٨/ م

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

درختان خشکيده، پوسيده، زاید
٩٥٠٥٠٣٤٠/ م٠٩١٥٤٤٧٢٢٤٦

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

 مدرt پيش دانشگاه�
زاد  فرخ  چهر  فردیس  اینجانب 
با شماره شناسنامه ٠٩٢٣۴٢٩٨٧۵ 

 مفقود و فاقد اعتبار است
٩٥٣٠٤٢٣٠/ م

مدرt فارغ 
التحصيل� ا�نجانب
عليرضا طائی نيا فرزند 
حامد به شماره۵٣٨٨ 

صادره از مشهد در 
مقطع کارشناسی رشته 

مهندسی شهر سازى 
صادره از دانشگاه 
آزاد زابل با شماره 

 ١۶٨٨٢٣٧٠٠٢١۵
مفقود گردیده است و 
فاقد اعتبار ميباشد. 

از یابنده تقاضا ميشود 
اصل مدرک را به 

دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد زابل به نشانی 

زابل-جاده بنجار-
دانشگاه آزاد ارسال 

نماید.

 

٩٥٣٠٣٧٦٣/ ق

گوناگــون

گمشده

ماشين آالت صنعت�

خدمات بيمه

 �خدمات 3شاورز
دامپرور� و طيور

سرما�ه گذار نيازمند�م 
موسسه آموزشی 

درآمد ماهيانه 
٩٥٣٠١٨٣٠/ م٠٩١٥٥٥٨٦٢٤٣

به مبلغ ٣ ال� ٥ م سرما�ه
 نيازمندیم 

با سود مناسب 
٩٥٣٠٤٥٤٦/ ف٠٩١٥٦١١٣٧٤٩

تا3س� تلفن� با سابقه  
 در حال کار، آماده شراکت کارى با فرد 
سرمایه بدون  آژانس  امور  به  مسلط 

٠٩١٥٦٥٠١٧٨٢  نيازمندیم.
٩٥٣٠٤٨٣٢/ آ

 ١٠ م سرما�ه 
سر�عا نيازمند�م   

 ٠٩٣٧٨٢٧٦٢٣٠
٩٥٢٩٤٥٠٥/ م

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

نيازمندیم 
٠٩٣٣٨٩٧٧٩٢٤

٩٥٣٠١٤٤٣/ ف

 �مشار3ت اقتصاد
 tدر پوشا

دو دربند مغازه در حال کار
 با تجربه کارى از ما 

سرمایه نقدى از شما 
از ٢۵ الی ۴٠ ميليون 

حاضر به همکارى هستيم
 در قالب عقود اسالمی 

٩٥٣٠٤٦٦٤/ م٠٩٣٨٧٣٥٦٨٧٢

٩٥٣٠٢١٥٨/ خ

3ارخانه آماده بMار
نان صنعتی اروپایی و کيک وشيرینی

مشارکت یا سرمایه گذارى
٠٩١٥٣٥٨٠٨٢٥

به �< شر�< �ا سرما�ه گذار 
و یا با وانت با حداکثر سرمایه

 ۵ م(جهت فروش ماهی) نيازمندیم. 
٠٩٣٣١٠٦٦٥٢٢

٩٥٣٠٤٥٨٧/ ف

شر�< و سرما�ه گذار
 در امر معدن نيازمندیم با 

تضمين ملکی و درآمدماهيانه
٦-٣٦٥٨٣٢٣٥

٩٥٣٠٤٢٣٥/ ق

�فور
به یک سرمایه گذار جهت اختراع 

نيازمندیم
٠٩٣٥٥٨٤٦٨٧٣

٩٥٣٠٤١٦١/ خ

به �< خانم جهت شرا3ت 
tدر امور پوشا

با سرمایه ٣٠م نيازمندیم (١٧ شهریور 
اکسون) ٠٩١٥٤١٥٨٦٦٧

٩٥٢٩٩٨٠١/ ف

١٠ م تا ١٥ م سرما�ه
نيازمندیم با سود مناسب فورى

٠٩٣٠٩١٥٤٤٩٥
٩٥٣٠٤٠٦٧/ ف

٩٥٢٨٧٨٣٠/ ف

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

ماندگار ملی و کارآفرین طالئی 
٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

مبلغ ٢٠م تومان سرما�ه آزاد 
در اسرع وقت نيازمند�م. 

با ضمانت محکم و محضرى 
٠٩١٠٩١٥١٣٦٧

٩٥٣٠٤٩٦٦/ ق

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

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   Oم تقاضا   Oگرام همشهر�ان  كليه  (از   
به نزد�ك تر�ن صندوق پستO 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�
٠٧٠٣٧١٢٦٨٣ طاهر  زنده   Oعل

٠٩٣٦٧٧٥١٣٠ جواد  زنده دل  مهد4 

٠٩٤١٠٠٤٧٨٣ غالمحسن  ز�ر اباد4  هاد4 

٠٩٢٣٠٦١٤٦٠  Oموس  Oز�نعل رضا 

٠٩٤٥٧٤٦٥٤٧ خليل  ژ�انO اليجه باف  اميد 

٤٨٤٩٠١٢٥٨٢ كر�م  سار4  ا�ت اله 

١٠٦٢٦١٨٥٨٠ حسن   Oساسان سيد مجيد 

٠٦٣٩٩٠٩٤٨٥ ابراهيم   Oساع  Oعل

٣٨٧٣٣٤٢٣٣٢ سيد محمود   Oحسين Oساع امير 

٠٩٢٤٤٠٣٣٧٣  Oعل سالمO پور  محمد 

٢١٢٠٧٣٨٦٨٨ محمد حسين  ساورعلياء  طسبه 

٤٩٩٠٠٩٩٨٩٣ مجيد   Oسبحان  Oعل

٠٧٧٨٦٨٩٧٧٨  Oغالمعل سبحانO خاكستر  زهرا 

٢٢٩٥٤٧٧٦٣٨ غالمرضا  سبحانيان  افشين 

١٣٨٢٠١١٢١٠ عباداله  سپهر4 نهند  محمد حسين 

٠٩٣٣٩٣١٣٥٢ ابراهيم   Oسحاب عباس 

١٢٩٢٣١٣٩٥١ قهرمان  سخO لط9 اباد  رضا 

٠٩٤٦٣٦٣٣٤١ محمدرضا   Oسدن  Oعل

٠٩٣١٤٩٣٦٢٥ علO اكبر  سد�ر4 ناصر نيا  مژگان 

٠٩٣٩٦٧٨٩٥٠ محمد  سرباز  سعيد 

٠٨٣٠١٠٧٢٦٦ حسين  سرحد4  كبرا 

٠٩٢٢٠٦١٦٥٣ ناصر  سرخوش  محسن 

٠٧٩٤٦١٨٥٦١ برات اله  سعادتمند  محمد 

١٠٦٣٥٠٨٩٦٧ حسين   Oسعادت محمود 

٠٩٣٩٨٨٩٥٠١ علO احمد  سعادتO جعفر اباد4  شير�ن 

٠٩٤١٤٨٧٠٩١  Oعل سعيد4 منش  زكيه 

٠٩٢٠٥٢٧٠٨٦ محمد رضا  سعيد�ان مقدم  عليرضا 

٠٩٣٧٩٨٦٠٠٣  Oرمضانعل  Oسلطان مهد4 

٠٩٤٢٦١٧١٥٠ حسين   Oسلطان دانيال 

٥٥٣٠٠٥٠٦٣٨  Oحسينعل سلطانO كالت  ابوالفضل 

٠٩٢٤٤٨٨١١٥  Oمحمدعل سلمانO مقدم  محمد جواد 

٢٣٠٠٤١٣٦٩٨  Oغالمعل  Oسليمان حشمت نجمه 

٠٩٠١١٦١٠٥٥ محمد   Oسليمان احمد 

مدرt فارغ التحصيل� 
اینجانب هادى شمسی کاخکی فرزند 
 ١٩٠٩٧ شناسنامه  ش  ا...به  ذبيح 
صادره از مشهد در مقطع کارشناسی 
و  علوم  کشاورزى،  مهندسی  رشته 
دانشگاه  از  صادره  غذایی  صنایع 
شماره  با  قوچان  واحد  اسالمی  آزاد 
فاقد  و  گردیده  مفقود   ١۴٠۵٨
تقاضا  یابنده  از  باشد  می  اعتبار 
دانشگاه  به  را  مدرک  اصل  شود  می 
نشانی:  به  قوچان  واحد  آزاداسالمی، 
قوچان-  جاده   ۴ کيلومتر  قوچان 
آزاداسالمی  دانشگاه  مجتمع  مشهد 

واحد قوچان ارسال نمایند. 

 

٩٥٢٧٦٣٦٨/ ف

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

 مفقود و اعتبار ندارد.
٩٥٢٩٦٦٨٧/ ف

پروانه ورود موقت  
بوشهر  کوتاژ۴٣۴٨۴٧  شماره  به 
شرکت فرآورده هاى غذائی مشهد

  مفقود و فاقد اعتبار است 
٩٥٣٠٤٤٩٤/ م

 پروانه تاکسيرانی به شماره ۴۵١٧٧ 
به  رشتی  منصورى  عليرضا  اینجانب 
شماره ملی ٠٩۴۴٨١٧۴٧۵ مفقود و 

فاقد اعتبار است.
٩٥٣٠٤٠٠٢/ م

اعالم مفقود� 3ارت 
دانشجو��

به نام فائزه فاتح و به شماره 
٠۵٨٩٩٠٠٠٣٨۵٣ از 

دانشکده الزهرا مشهد را دارم 
و در صورت پيدا شدن تماس 

حاصل فرمایيد.

٣٨٧٩٨٦٩١
٩٥٣٠٤٤٠٤/ ق

3ارت تردد فرودگاه
بنام احمد  نژاد مشهد  شهيد هاشمی 
عليپور به شماره ملی ۴۵١٠٠۵٧٨٣٠

  مفقود و فاقد اعتبار است
٩٥٣٠٤٣٠٨/ ف

اصل گواهينامه 
تحصيل� موقت
اینجانب جواد بينش فرزند 
عباس علی به شماره تایيد 

٧۶١۴٠۵١١۶ و تاریخ تایيد 
١٣٧٧,٣,٢٣ مفقود گردیده 
است و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد
 

٩٥٢٧٤٣٤٦/ ف


