
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٤٥

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

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

٩٥٣٠٠٧٤١/ ل

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
٣٨٤٣٨٣٥١
 ٣٧٦٦١٤٢٥

٠٩١٥٨١٣٠٠٢٥

ثبت انواع شر+ت
مدارک، هزینه و زمان جهت 

تغييرات و ثبت انواع شرکتها 
و کارت بازگانی و برند و 

جواز تاسيس را از ما بخواهيد
سمانه طاهرى

    ٣٧٦١٢٧٤٣              
 ٠٩١٥١١٨٠٣٤٢          

٩٥١١٧١٧٢/ پ٠٩١٥٣١٨٩٠١٠

٩٥٣٠٥٨٠٧/ ف

ثبت - تغييرات
افزایش سرمایه - جواز صنایع 

٠٩١٥١١٨٤٩٩٢-٣٧٢٨٩٤٩٢

نجوا ماندگار 
عدالت

اخذ رتبه ، برند - ثبت و 
تغييرات شرکت - کارت 

بازرگانی - مشاوره در
امور قراردادها

٠٩١٠٥٠٠٠٦٠٠
٣٧٢٥٩٧٩٩-٣٧٢٦٠٤٢٥

٩٥٣٠٠٧٦٥/ ق

ثبت
 فور
با کمترین زمان و هزینه

ثبت انواع شرکت و تغييرات
گرید و تامين مهندس - برند
خرید و فروش شرکتهاى رتبه دار
کد اقتصادى و مشاوره مالياتی
افزایش سرمایه بدون واریزى

مشاوره رایگان
 زیرنظر کارشناس حقوقی

٣٨٤٣٨٦٦٧
٨٠١٠ ٢٢٣ ٠٩٣٣
٠٠٢١ ٨٥٢ ٠٩١٥

٩٥٣٠٤٨٨٢/ پ

٩٥٢٦٢٠١٥/ د

ثبت فور شر+ت
١۵٠هزارتومان

 ٣٦٠٥٥٧٥١                    
٠٩١٥٨٧٠٩٧٦٨

٩٥٣٠٧٤٦٩/ ف

شر+ت رفاه هامون
ثبت فور

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

www.hamoonsabt.com
٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٣١٤٧٩٢٧

٣٨٧٩٠١٤٥
 

شر+ت
 رتبه ٥ برق 

واگذار می گردد

 

 ٠٩١٥١١٠٣٢١٢
٣٥-٣٨٤٦٧٦٢٦
٠٩١٥١٦٧٣٠٦٠

٩٥٣٣٩٠١٧/ ف

رتبه بند تخصص� 
(داراى مجوز) فروش شرکت  

زهرایی ٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٩٥٢٨٥٣٤٤/ ف

تند�س محاسب 
ثبت شرکت  و تغييرات

 خدمات تخصصی مالی و مالياتی
 صدور انواع بيمه نامه

٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٠
٣٦٠٤٢٥٦٠

٩٥٣٤٧٨٣١/ ف

 انجام امورثبت�(مهر�ه)
تف�يL و پا�ان�ار  

٠٩١٥٧٣٦٧٢٢٨
٩٥١٩٨٩٣٠/ ط

نقشه بردار- سندماده ١٤٧
اجرا -عا�ق +ار استخر

PVC - ژئومبران 
مهندس ذبيحی ٠٩١٥٨٠٠٠٣١٤

٩٥٣٤٣١٣٧/ م

 +او�ان حساب 

٣١٤٤٦-٠٥١
٩٥٣٢٦٥٠٧/ ف

خدمات ماليات� 
دفاعيات،ارزش افزوده، دفاتر
  اظهارنامه، گزارشات فصلی 

٠٩١٥٥٠١٥٧٨٧-٣٢٢٨٩٠٠٥
٩٥٣٣٥٠٠٩/ ف

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

٣٧٥٩٧٥٩٠
٩٥٠٩٥٥٤٠/ ف

٩٥٣٣٣٨٤٥/ ط

پلمپ دفاتر 
روزنامه و +ل 
بستن حسابهاى مالی ٩۵ 

اختالف مالی 
 ٣٨٤٦٨٩٤٤

 ٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥

٩٥٣٠٩١٧٥/ خ

واردات از چين
خرید - ترخيص

 راهنمایی      ٩-٣٨٣٣٠٩٤٨    
٠٩١٢٩٣٧٤٣٦٦

شر+ت بازرگان� هشتم
خر�د- حمل- ترخيص

واردات ٠٩١٥٥٠٨٣١٦٢
صادرات ٠٩١٥٣٢٢١١٥٦

٩٥٣٢٠٨٢٧/ م

جهت سرما�ه گذار 
و شراکت در سالن زیبایی

 دایر به کار با سابقه ١۶ ساله 
٩٥٣٥١٩٠٣/ م٠٩٣٠٤٧٧١٩٤٧

پيشنهاد و طرح ا�ده +ار 
از شما

سرمایه گذارى از ما فقط پيامک
٠٩١٢٤٦٧٤٩٧٩

٩٥٣٤٤٠٢٦/ ق

به چند نفر سرما�ه گذار
مبالغ ٢ تا ١٠ ميليون نيازمندیم

٠٩١٥٧٩٩٥١٣٤
٩٥٣٥٠٦٤٤/ م

مشاوره و مشار+ت 
 در پروژه هاى 

اقتصادى و زودبازده

٠٩١٥٢٠٧٩٧٨٧ 
٣٨٤٢٩٦٥٩

٩٥٣٥١٨٢٨/ ب

سرما�ه گذار 
براى زعفران قاینگل 
قاین شهر گل زعفران 

دفتر مشهد ٠٩١٥٤٠٤٠١٩٢
٩٥٣٥١٢٢٢/ م

 جهت مشار+ت درتوسعه +ارخانه 
  توليد موادغذایی به سرمایه گذار
 باالى ۵٠م نيازمندیم. تماس ١۴ 

 ٠٩١٥٧٠٤٠٨٣٨الی ٢٢
٩٥٣٤٩٥٤٢/ م

در ا�ده ا نو با درآمد باال
با ما مشارکت کنيد

٠٩١٢٠٢١٥١٣٧
٩٥٣٥٠٤٤٨/ پ

 مشاور و مالL محترم
شرکت ساختمانی گدار در 
نظر دارد در تکميل پروژه 

هاى ساختمانی نيمه تمام شما 
مشارکت نماید. لطفا براى 

کسب اطالعات بيشتر تماس 
حاصل فرمایيد.

٠٩١٥١٠٨٧٩٢٣ 
٩٥٣٤٧٨٦٧/ د

دستگاه ميل و+يوم 
روميزى تک قالب با

 دو قالب مجزا کامال نو 
٩٥٣٥١١١٣/ پ٠٩١٥٦٨٩٤٤٦٢

+مپرسورصنعت� پيستون�
٣۵٠ ليتر با موتور سه فاز

   2hp    کامال نو
٩٥٣٥١١٠٢/ پ٠٩١٥٦٨٩٤٤٦٢

دستگاه 
جوجه +ش� 

نماینده انحصارى محصوالت
 گروه صنعتی اسکندرى 

در استان هاى خراسان
 توليدکننده انواع دستگاه هاى

 جوجه کشی سخنگو و هوشمند در ایران 
فرقانی٠٩١٥٥١٢٩٨٩١

٩٥٣٢٤٥٧٥/ ف٠٩١٥٣١٧٤٧٨٩

شترمرغ
در  شترمرغ  تخصصی  خوراک  فروش 
سنين مختلف ( استارتر ، پروارى ،مولد )

٩٥٣٣٢٨٢٣/ ل٠٩١٥٥٥٧١٤٨٤

قابل توجه +شاورزان
 و باغ داران محترم 

٣ محصول جدید
گردوى  مغز  شدن  سفيد   -١

درختان شما 
٢- از بين بردن موشهاى صحرائی 
شدن  خشک  از  پيشگيرى   -٣
درختان گيالس- آلبالو- زردآلو و 

آلو= با رفع شيره یا زنج درخت 
٩٥٣٤٩٥٠٤/ م٠٩١٥١١١٠٦١٤

مدرx دانشنامه +اردان�
اینجانب احسان محمدى 

به شماره شناسنامه ٨۶٣ 
و کدملی٠٩۴۴۶٢۶١٢٢ 
مفقود گردیده و از یابنده 
تقاضا دارم با شماره زیر 

تماس بگيرد
٠٩٣٥٤٣٩٠٤٩٠

٩٥٣٥١٨٣٥/ خ

 پا�ان�ار ساختمان به ش
٢۶٩٠٢ش/١٠تاریخ٩/٢۶/٨۵
به نام مرتضی واحدى جو مفقود 

 وفاقد اعتبار است
٩٥٣٥١٢٧٨/ ق

+ارت هوشمند 
علی  بنام   ١٩۴٩١٢۴ شماره  به 
اصغر ميرکی قرایی مفقود و فاقد 

٩٥٣٥١٧٣٦/ خاعتبار است.

�L عدد گردنبند 
طال زرد

با نگين هاى برليان و یک یاقوت 
سرخ حدود دو سال پيش حوالی 

حرم مطهر یا امامت گم شده است 
به یابنده مژدگانی خوبی تعلق 

می گيرد
تماس: ٣٦٠٥٠٩٥٠

٩٥٣٥١٢٠١/ ر

شماره   به  هوشمند  کارت 
ساالر  کاظم  بنام   ٢۴٢٢٩٠٩

مفقود و فاقد اعتبار است.

٩٥٣٥١٦١٢/ خ

فتاحی   ناصر  اینجانب  شناسنامه 
اصيل به شماره ٠٨١٠٢۵٩۴٩۴ 
مفقود    ٩۵/٩/١۵ تاریخ  از 

 گردیده است
٩٥٣٥١٤٢٢/ ل

شماره  به  هوشمند  کارت 
علوى  علی  سيد  بنام   ١٩٨٣٣٨٩

مفقود و فاقد اعتبار است.
٩٥٣٥١٩٤٨/ خ

گوناگــون

بازرگان�،صنعت�،+شاورز

گمشده

خدمات طراح�
و مهندس�

ماشين آالت صنعت�

 خدمات +شاورز
دامپرور و طيور

مشار+ت و
سرما�ه گذار

امورماليات�

خدمات مال� و 
حسابدار

صادرات، واردات

خدمات ادار

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)

سرو�س پست �افته
طرح مشترك پست و روزنامه خراسان

+ارت مل�
٠٩٢٠٥٩٦٩٤٠ محمد رضا  شكيبا�,  عل, اكبر 

٠٩٢٣٤٧٤٢٣٤ محمد رضا  شكيبا�يان  فرشته 

٢٠٠١٤٠١٩٠٦ درباش  شالگه  ز�نب 

١٣٧١٦٧١٨٦٩ مير مجيد  شمس موسو)  سيد محمود 

٢٩٩١٥٩٠٩٤٧ مهد)  شمسعل,  عليرضا 

٠٩٤٥٤٠٤٧٧٨ عل,  شهاب, نژاد  ندا 

١٠٥٠٥٦٨٣٧٠ عز�زاله  شهراباد)  شيما 

٠٩٢١٦١٢٩٢٣ عل,  شهر�ان  شيما 

٣١١١٤٧٣٤٤٩ حسين  شهسوار) نسب  رسول 

٠٩٢٣٤٧٢٧٠٣ اسماعيل  شيبان,  حجت 

٠٩٣٣١١٩٦٢٣ محمود  شيخ الحرم مشهد)  معصومه 

٠٩٣٢١٢٤١٢٧ محمد عل,  شيخ, برج قلعه  عل, رضا 

٠٩٣٢١٢٤١٢٧ محمد عل,  شيخ, برج قلعه  عل, رضا 

٥٢٤٠١٤٧٦٤٧ محمد رضا  شيرزاد  مجتب, 

٠٩٢١٥٣٨٨٠٤ رجبعل,  شير) شورك  مهد) 

٠٩٢٣٩٥٧١٢١ عليرضا  صابر كالته  محمد 

٠٩٢١٦٢٣٨٥٢ عبداله  صابر)  محمد جواد 

٠٠٧٣٢٣٣٥٦٠ عل, اصغر  صابر�ان  مهران 

٠٦٨١٦٣٨٦٥٦ عل, اكبر  صاحب,  پرو�ن 

٠٩٤٣٥٢٨٨٥٢ سبحان  صاحب, نژاد  جليل 

٠٩٠٠١٩٤٢٩٤ اسحاق  صادق توال�,  حسن 

٠٤٤٠١٨٢٢٢٠ احمد  صادق,  مر�م 

٥٢٢٨٩٣٩٣٤٢ غالمحسن  صادق,  خد�جه 

١٢٧٠٢٣٧٤٣٨ ابراهيم  صادق,  امنه 

١٢٨٩١١٦٤٤١ عبدالمحمد  صادقيان قمشلو  سميه 

٠٩٤٥٧٢٠٨٤١ رمضانعل,  صاعد) محمد�ه  عل, 

٥٢٢٨٩١٠٩٦٤ محمد عل,  صالح,  طاهره 

٠٩٠١٢٦٥٦٦٧ غالمرضا  صالح,  مجتب, 

٥٢٢٩٧٧١٣٠٥ غالمرضا  صانع, سيد اباد  حسن 

٠٩٤١٥٣٥٤١١ محمد  صبور غفور�ان  مسعود 

٠٩٣٦٩٩٩٦٤٠ غالمرضا  صبور)  معصومه 

٠٩٢٠٧٦٩٦٣٢ محمد  صبور)  عل, 


