
پنجشنبه ٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٥
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ثبت شر�ت 
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

٩٥٢٩١٥٣١/ ف

بعد ازهمه با ما تماس بگير5د
ثبت و تغييرات فورى 

٠٩١٥٩١٤٦٦٩٦
٣٧٢٤٥٨٧٦

٩٥٢٨٨٥٨٩/ ف

ثبت
با بهتر5ن هز5نه و خدمات

 

٣٦٠٩٣٩٢٦-٠٩١٥٨٢٦٢٢٨٦

٩٥١٨٢٧٢٢/ ف

شر�ت رفاه هامون
ثبت فور�

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

www.hamoonsabt.com
٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٣١٤٧٩٢٧

٣٨٧٩٠١٤٥
 

ثبت شر�ت

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

رتبه بند� تخصص� 
(داراى مجوز) فروش شرکت  

زهرایی ٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٩٥٢٨٥٣٤٤/ ف

ثبت شر�ت 
اتباع خارجی،کارت بازرگانی،زیرنظر

کارشناس حقوقی      ٣٨٤٠٦٨١٨
٠٩٣٩٥٣٤٢٤٧٤

 

٩٥١٢٥٣٥٩/ م

مشاوره
را5گان
ثبت 

تاسيس، تغييرات
تعاونی ،جواز صنایع 
رتبه ، کارت  بازرگانی

 عالمت تجارى و برند 
گروه صنعتی 

توانسا  
 ٠٩١٥٥٨٠٤٠٣٣

٩٥٢٦٢٣٢٨/ ف٣٨٩٣٩٧٧١

ثبت- تغييرات 
رتبه بندى- جواز تأسيس

 برند- کارت بازرگانی 
٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢-٣٨٩٢٧٣٥٥

٩٥١٧٢٥٦٣/ ف

٩٥٢٤٦٥٢٤/ پ

ثبت
شر�تها
نام تجارى

مجوزصنایع 
ثبت اختراع

اخذکارت بازرگانی
اولين وتنهادارنده 
پروانه بهره بردارى
فنی مهندسی (طراحی صنعتی)

اخذرتبه پيمانکارى 
عضوانجمن مراکزتحقيق و توسعه خراسان
 عضوانجمن خدمات فنی مهندسی خراسان

٠٩١٥١١٠٣٢١٢
٠٩١٥١٦٧٣٠٦٠
٣٥-٣٨٤٦٧٦٢٦
نبش ميدان احمدآباد

گروه بين المللی نظم اندیشان
بابيش از ١٣سال سابقه فعاليت

٩٥٢٤٢٠٦٨/ پ

ثبت فور�
دیگر ثبت نکنيد 

بدون مشاوره با ما
ثبت انواع شرکت و تغييرات
 ثبت عالئم تجارى ٨ روزه

 اخذ گرید،  تامين مهندس 
کارت بازرگانی کداقتصادى 
جواز صنایع ،افزایش سرمایه

Iso - بدون واریزى 

٣٨٤٣٤٢٠٣
 ٣٨٤٣٨٦٦٧ 
 ٣٧٦٦١٤٢٥

٠٩١٥٨١٣٠٠٢٥

ثبت- تغييرات 
گرید- برند- کارت بازرگانی

موسسه حقوقی عدالت 
٣٧٦٥٣٩٣٣-٠٩١٥٧٩٥٤٨٤١

٩٥٠٥٧٠٥٢/ ف

٩٥٢٦٢٠١٥/ د

ثبت فور� شر�ت
١۵٠هزارتومان

 ٣٦٠٥٥٧٥١                    
٠٩١٥٨٧٠٩٧٦٨

ثبت شر�ت ها 
ثبت نام تجار�

و تحویل یک روزه اظهار 
نامه با لگو و استعالم 

رایگان 
 ٣٦٠١٧٤٤٥

٠٩١٥١٢٤٠٤٣٧
٩٥١٥٢٥٥٧/ ف

ثبت، تغييرات، گر5د، �ارت 
بازرگان� پروانه بهره بردار�

 و غيره با پيک رایگان 
 

٩٥٢٨٥٥٣١/ ف٠٩٣٨١٢٤٦٦٤٩

 انجام امورثبت�(مهر5ه)
تف�يC و پا5ان�ار  

٠٩١٥٧٣٦٧٢٢٨
٩٥١٩٨٩٣٠/ ط

٩٥٠٦٨٩٨٨/ پ

ثبت 
شر�ت

فورى
 با بهترین خدمات

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

 با کمترین هزینه 
(پيک رایگان)

 ٣٧٦٦١٤٢٦
 ٣٧٦٦٥٣١٧

٠٩١٥٠٤٠٠٩٠٦

مر�ز خدمات روانشناخت�
فرشته تنها5� 

 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

٩٥٢٨٤٠٢٧/ ف

تند5س 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
 نو5ن پرداز 
کارتی ،اثر انگشتی 
NovinHozor.com

٣٧٥٩٧٥٩٠
٩٥٠٩٥٥٤٠/ ف

٩٥٢٨٠٩٩٢/ ط

ارزش افزوده
 و معامالت فصل� 

انجام  کليه خدمات مالی  ومالياتی

 ٣٨٤٦٨٩٤٤
٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥

٩٥٢٥٥٣٨٧/ م

واردات-صادرات چين 
مشاوره،دریافت نمونه

خرید،حمل،ترخيص از گمرک
 ٠٩١٢٩٣٧٤٣٦٦

 C5به شر
و 5ا سرما5ه گذار
با ١٠ الی ۴٠ م سرمایه 

نيازمندیم با ضمانت معتبر 
(درآمدماهيانه ٢ الی ٣ م )

٠٩٣٦٣٩٨٤٩٩٦
٩٥٢٨٩٤٣١/ ف

به C5 سرما5ه گذار 
جهت خرید خودرو با ضمانت عالی 

تا سقف ٢٠ م نيازمندیم 
٩٥٢٩٤٤٠٢/ م٠٩١٩٨٣٤٢٥٨٨

٩٥٢٩٤٢١٦/ پ

ا5ده ها� ميليون�
براى موفقيت و افزایش درآمد
٠٩١٢٠٢١٥١٣٧

م�ان و سرما5ه از ما
پيشنهاد و کار از شما

٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦
٩٥٢٩٢٥٣٠/ ل

آشپزخانه مشغول به �ار 
با تضمين پخت آماده سرمایه گذارى 
و شراکت با آشپز یا افراد مسلط به 

کار        ٠٩١٥٨٨٠٦٤٨٨
٩٥٢٩٣٥٦٣/ ف

به C5 سرما5ه گذار 
مشارکت  سود  با  م   ٣٠ الی  ٢۵م 
پارچه  توليدى  در  کار  جهت  ماهيانه 

نيازمندیم    ٠٩١٥٣٢١٠١٠٩
٩٥٢٩٣٩٥٣/ ف

 ١٠ تا ٢٠م سرما5ه 
سر5عا نيازمند5م   

 ٠٩٣٧٨٢٧٦٢٣٠
٩٥٢٩٤٥٠٥/ م

سرما5ه از شما 
تخصص و کار مبلمان خانگی و 

ادارى از ما ٠٩٣٩٧١١٤٣٣٩
٩٥٢٩٣٦١٥/ ف

فروش 
نهال 

تعداد ۵٠٠ کاج سوزنی 
یک تا سه مترى به 
صورت کلی یا جزیی
 به فروش می رسد

٠٩٣٩١١٥٤١٢٩
٩٥٢٨٦٠٧٢/ ف

عرضه مستقيم 
انواع �ودها� عال� 
١٠%، گوگرد بنتونيت دار 

٧۵% و پودر گوگرد 
شرکت پارس برليان شرق 

٧-٣٨٥٥١٢٨٠
٠٩٣٥٣٧٣٥٧٣٥

٩٥٢٨٩١٨٤/ ف

قارچ ا5مان-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

�ارت هوشمند به شماره 
٢٣٢٠٢٣٨

به شماره ناوگان ١٢٨ ع ٣٧ 
ایران ٩١ 

شماره شناسه 
IRKB٨٨٧AOTM۵٣۶٠٣۶

مفقود و فاقد اعتبار است
٩٥٢٩٤١٧٠/ خ

 پا5ان�ار ساختمان
 به ش٣١۵٢٠مورخ۵/١/٨۶ 

به نام محمدباقر باقرزاده 
 مفقود و فاقد اعتبار است

٩٥٢٩٣٥٦٠/ ق

مدرr فارغ التحصيل�
 اینجانب ميالد ميرحسينی فرزند 

محمد به ش ش١١٩٠۵ صادره از 
مشهد در مقطع كارشناسی ناپيوسته 

رشته مهندسی تكنولوژى 
نرم افزار كامپيوتر صادره از 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان 
با ش ١۴٨٩٢٠۶٠١١٧٢ مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار ميباشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 

را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
قوچان به نشانی: قوچان-كيلومتر۴ 

جاده قوچان-مشهد-مجتمع دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد قوچان 

ارسال نمایيد.

 

٩٥٢٦٣٨٨٠/ ق

پروانه �سب ميوه فروش�
به نام غالمعلی دالور به ش پروانه 
١٠۴٧ تاریخ انقضا ٩٧/١٢/٢٠ 

مفقود وفاقد اعتبار است
٩٥٢٩٣٧٩٨/ ط

�ارت تردد فرودگاه�
اینجانب تکتم ظریف 

تازه جوان 
به شماره ١٧٠٧٧

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

 ساقط ميباشد
٩٥٢٩٣٧٨٣/ ق

اجاره باجه در دفتر پيشخوان
١باجه بيمه - ٢کافی نت

 ٣ فروش اینترنت 
بلوارمعلم       ٣٦٠٧٣٦٣٣

٩٥٢٩٢٣٣٤/ ق

گوناگــون

بازرگان�،صنعت�،�شاورز�

گمشده

خدمات �شاورز� 
دامپرور� و طيور

متفـــرقه

مشار�ت و
سرما5ه گذار�

خدمات مشاوره ا�

امورماليات�

خدمات مال� و 
حسابدار�

صادرات، واردات

خدمات ادار�

٩٥٢٣٨٨٤٧/ ف

سرو5س پست 5افته
طرح مشترك پست و روزنامه خراسان

�ارت 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  م�  تقاضا  گرام�  همشهر&ان  كليه  (از   
به نزد&ك تر&ن صندوق پست� بيندازند تا از طر&ق ا&ن سرو&س به 

صاحبان آن تحو&ل گردد)

٠٩٢١٩٢٧١٧٧ غالم حسين  رحمت� سردشت  امين 

٠٩٤٢٤٠٦٠٥٢ حسن  محمدزاده كرمان�  عل� 

٠٩٤٠١٠٩٦٢١ عل� اصغر  كاف� مالك  محمود 

سيدحميدرضا ٠٩٢٣٢٤٠٠٨١ فاضل باقر زاده  سيد محمدعل� 

١٠٦٠٨٩٦٠٤٤ حيدرعل�  حيدر( توبكانلو  رحيم 

٠٠١٧٥٦٥٩٣٦ مسعود  جوان پو&ا  پگاه 

٠٩٢١٥١٥٠٣٠ محمدعل�  خيابان�  رضا 

٠٩٣٧٧٣٤١٣٦ پرو&ز  فيروز(  محسن 

٤٤٣٢٨١٤١٣٦ حسنعل�  ميرزا&يان لردكيوان  نجمه 

٠٨٧١٢١٤٤٤١ قربانعل�  وفا( فرخان�  غضنفر 

٠٩٢٢٠٦١٦٥٣ ناصر  سرخوش  محسن 

١٣٨٠٨٧٨٨٤٥ فيروز  حيدر&ان اذرفام  حسنيه 

٠٧٩٤٨٧١٩٩٢ اصغر  خالق� فر  مهد( 

٠٩٢١٨٩٢٧٤٨ عباسعل�  عاشورزاده  بهادر 

٠٨٧٣٠٤٢٠٨٥ حيدر  حسين پور &ساول�  رقيه 

٠٩٣٤٣٠٢٦٢٦ محمد  داربا  حميد 

٦٥١٩٩٧٩٥٢١ حسن  جعفر( قلعه جوق�  جعفر 

٠٩٢٤٤٨٨١١٥ محمدعل�  سلمان� مقدم  محمد جواد 

٠٩٤٦٠٥٣٣٠٨ عل� اصغر  مشكان�  مهد( 

٠٩٣٨٩٨٥٥٤١ احمد  برومندمحموداباد(  مجتب� 

١٠٦٢٠٨٩٧٢٣ عل� اكبر  پنداره  غالمرضا 

٠٩٤١٨٦٠٥٩٠ محمدرضا  حيران� مقدم  مهد( 

٠٩٢١٦٨١٧٦٣ فرج اله  كاتب�  مر&م 

٥٧٤٨٩١٤٢٨١ محمد  &وسف�  پر( 

٠٩٣٩٧١٣٧٣١ سيد محمد  رضو(  سيد مجتب� 

٠٧٧٠٢٠٩٤٥٩ حسن  سناو&� ر&شخوار  سميه 

٥٨٧٩٩٧١٣٠٩ فرضعل�  غالم�  سعيد 

٥٢٢٨٠٤٦٥٤٢ رمضان  فهميان  حسين 

٠٧٩٠٣٣٠٤٥٨ مرادعل�  مراد(  فاطمه 

٠٩٣٤٠٦٧٦٥١ مصطف�  طيران� اصفهان�  مجتب� 


