
يكشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٩
٤٥

نجوا ماندگار 
عدالت

اخذ رتبه ، برند - ثبت و 
تغييرات شرکت - کارت 

بازرگانی - مشاوره در
امور قراردادها

٠٩١٠٥٠٠٠٦٠٠
٣٧٢٥٩٧٩٩-٣٧٢٦٠٤٢٥

٩٥٣٠٠٧٦٥/ ق

٩٥٢٤٦٥٢٤/ پ

ثبت
شر3تها
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 شر3ت 
اتباع خارجی،کارت بازرگانی،زیرنظر

کارشناس حقوقی      ٣٨٤٠٦٨١٨
٠٩٣٩٥٣٤٢٤٧٤

 

٩٥١٢٥٣٥٩/ م

 �ثبت شر3ت تغييرات فور
اخذ گرید ارتقاء واگذارى

 رتبه و برند 
٠٩١٥١٥٦٧٨٦٥-٣٨٦٥١٣٤٦

٩٥٣٤٦٠٥٥/ ف

٩٥٣٤٩١٥٦/ ق

ثبت و تغييرات انواع 
شر3ت

تنها با پرداخت ١٠٠هزار تومان
٠٩١٥٨٦٤٩١٦١

٩٥٢٨٨٥٨٩/ ف

�ثبت فور
 با بهتر�ن هز�نه و خدمات
٣٦٠٩٣٩٢٦-٠٩١٥٨٢٦٢٢٨٦

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

٩٥٢٩٩٢١٢/ ف

ثبت- تغييرات 
رتبه بندى- جواز تأسيس

 برند- کارت بازرگانی 
٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢

٩٥٣١٠٩٧٧/ پ

ثبت 
شر3ت

فورى
 با بهترین خدمات

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

 با کمترین هزینه 
(پيک رایگان)

 ٣٧٦٦١٤٢٦
 ٣٧٦٦٥٣١٧

٠٩١٥٣٠٥٣٩٣٤

ثبت انواع شر3ت
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

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

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

٩٥٢٦٢٠١٥/ د

ثبت فور� شر3ت
١۵٠هزارتومان

 ٣٦٠٥٥٧٥١                    
٠٩١٥٨٧٠٩٧٦٨

 انجام امورثبت�(مهر�ه)
تفKي= و پا�انKار  

٠٩١٥٧٣٦٧٢٢٨
٩٥١٩٨٩٣٠/ ط

نقشه بردار�- سندماده ١٤٧
اجرا -عا�ق 3ار� استخر

PVC - ژئومبران 
مهندس ذبيحی ٠٩١٥٨٠٠٠٣١٤

٩٥٣٤٣١٣٧/ م

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

٠٩١٥٥٠١٥٧٨٧-٣٢٢٨٩٠٠٥
٩٥٣٣٥٠٠٩/ ف

 3او�ان حساب 

٣١٤٤٦-٠٥١
٩٥٣٢٦٥٠٧/ ف

تند�س محاسب
انجام امور مالياتی، صدور 

انواع بيمه نامه حسابدارى و 
ثبت شرکت پلمپ و

 تحریر دفاتر مشاوره مالياتی 
گزارش فصلی ارزش افزوده

٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٩
٣٦٠٤٢٥٦٠

٩٥٣٥٤٣٧٣/ ف

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

٣٧٥٩٧٥٩٠
٩٥٠٩٥٥٤٠/ ف

٩٥٣٣٣٨٤٥/ ط

پلمپ دفاتر 
روزنامه و 3ل 
بستن حسابهاى مالی ٩۵ 

اختالف مالی 
 ٣٨٤٦٨٩٤٤

 ٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥

٩٥٣٠٩١٧٥/ خ

واردات از چين
خرید - ترخيص

 راهنمایی      ٩-٣٨٣٣٠٩٤٨    
٠٩١٢٩٣٧٤٣٦٦

شر3ت بازرگان� هشتم
خر�د- حمل- ترخيص

واردات ٠٩١٥٥٠٨٣١٦٢
صادرات ٠٩١٥٣٢٢١١٥٦

٩٥٣٢٠٨٢٧/ م

مشاوره و مشار3ت 
 در پروژه هاى 

اقتصادى و زودبازده

٠٩١٥٢٠٧٩٧٨٧ 
٣٨٤٢٩٦٥٩

٩٥٣٥١٨٢٨/ ب

به شر�= سرما�ه گذار 
فعال و بااخالق 

جهت پخش نيازمندیم
٩٥٣٥٥٣٤٠/ ف٠٩١٥٤٨٠١٧٩٩

سرما�ه گذار
یا شریک جهت کار نيازمندیم.

مکان و کار از ما 
٩٥٣٥٣٠٣٠/ پ٠٩٣٣١١٣٣٢١٤

به شر�= سرما�ه گذار 
فعال 

جهت پخش نيازمندیم 
٠٩١٥٤٨٠١٧٩٩

٩٥٣٥٣٠٣٤/ ف

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

٠٩١٥٧٩٩٥١٣٤
٩٥٣٥٠٦٤٤/ م

�خط رنگ پودر
تجهيزات خط رنگ پودرى 

بشرح ذیل به باالترین 
قيمت پيشنهادى
 واگذار می گردد

 ٠٩١٥٣١٩٨٢٠٣ لطفی
 کوره پخت (٣*۵ ـ ٣*۵)

 با مشعل گازى
 اتاقک پاشش (٣*۵ ـ١*٣)
 ٢ دستگاه گان پاشش رنگ

ESTA/OMEGA مارک 

 

٩٥٣٥٢٨٢١/ ر

�دامدار
 � انفراد

با بيش از ١۵  سال سابقه 
درخشان در خراسان رضوى 
با قصاب و سرویس رایگان 

٠٩١٥٢٥٩١٥٠٠
٩٥٣٥٣٩٩٩/ م٠٩١٥٣١٢٨٠٢٧

قابل توجه 3شاورزان
 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

دستگاه 
جوجه 3ش� 

نماینده انحصارى محصوالت
 گروه صنعتی اسکندرى 

در استان هاى خراسان
 توليدکننده انواع دستگاه هاى

 جوجه کشی سخنگو و هوشمند در ایران 
فرقانی٠٩١٥٥١٢٩٨٩١

٩٥٣٢٤٥٧٥/ ف٠٩١٥٣١٧٤٧٨٩

 �Kدانشنامه پزش
اینجانب ابوالفضل قبادى مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

 است. 
٩٥٣٥٤٨٥٢/ ر

 پا�انKار ساختمان
 ١٠/٢١٨٢۵تاریخ٧٩/١١/٢۶ 

به نام سيدرحمان حسينی شورچه 
 مفقود و فاقد اعتبار است

٩٥٣٥٤٥٢٨/ ق

کاردانی  کار  به  اشتغال  پروانه 
شماره  به  امينی  اصغر  علی 
١١٩٣١٠٠٠٩٧٧ مفقود و فاقد 

اعتبار است 
٩٥٣٥٤٩٢٤/ م

گوناگــون

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

گمشده

خدمات طراح�
و مهندس�

خدمات صنعت�

 �خدمات 3شاورز
دامپرور� و طيور

مشار3ت 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&  همشهرZان  كليه  (از   
به نزدZك ترZن صندوق پست& بيندازند تا از طرZق اZن سروZس به 

صاحبان آن تحوZل گردد)

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

3ارت مل�
٠٤٩٣١١٤٦٤٥ حسين  دانش پژوه  اسمعيل- 

٠٩٤٢٣٧١٨٢٨ عباسعل&  دانش نيك  عليرضا 

٠٩٣١٣١٨٨٣١ كاظم  دانش ورعيدگاه&  جواد 

٠٨٦٠٣٤٨٠٥٩ عل& اصغر  داودپور  الياس 

٠٩٢٠٨٦٤٧٠٨ سيد احمد  داود0 فرخد  زهرا سادات 

٠٩٣٤٠٩٦٤٨١ محمد عل&  داZم& زحمت&  زهرا 

٠٩٢٣٠٧٧٠٥٧ مسلم  درودگر  حامد 

٢١٢٢٠٦٥٩٠٧ عل& محمد  دروZش  حسن 

٠٠٥٠٠٥٩٦٩٦ محمد  درZادار  مهد0 

٠٩٣٣٣٨٨٩٩٣ محمد  دشتبان برج&  عل& اكبر 

٠٦٥٢٥٧٦٥٨٣ حسين  دقيق  حسن 

٠٠٢١٠٥٦٣٧٤ حسن  دقيق  عاطفه 

٠٩٣٣٨٦٧٨٩١ ابوالقاسم  دالل  جواد 

٠٧٤٨٥٨٣٣٤٣ گل محمد  دالور0  ناصر 

٠٩٤٤٨٦٢٠٨١ سيد احمد  دلير0  سيد ناصر 

٠٨٤٨٦١٤٠١١ مجتب&  ده باش& زاوه عبس اباد  مرZم 

٠٩٣٦٩١٩٣٤٥ فضل اله  دهقان  معصومه 

٠٩٤٦٣٦٣٨٤٦ حسن  دهقان حصار  اعظم 

٤٥٩١١٠٣٦٥١ هاد0  دور اندZش  محمد 

٠٩٢٠٨٢٦٣٠١ عبداله  دZواندر0  حامد 

٠٩٢٢٠٠٦٠٧٥ حسن  ذاكرZن خادر  محجمد حسين 

٠٩١٩٢٨٤٢٥٦ محمد حسين  ذبيح& شهر0  مرZم 

٢٠٠٠٨٥٧٦٦٣ عبدالمحمد  راتق  صدZقه 

٠٩٤٢٨٢٧١٧١ محمد  رادمهر  حميد 

٠٩٣٤٤٥٨٥٧١ سيد اكبر  راع& مقدم  سيد محمد جواد 

٠٠٧٨٧٧٨٢٨١ اسماعيل  راه چمن& سبزوار0  زهرا 

٠٧٣٢٣٢٤١٣٠ سيد خليل  راورZان  مرZم 

٠٩٣٢٩١٧٨٧٩ ميرزا حسين  ربان& خيرخواه  سيد محسن 

٥٥٣٠٠٥٦٢٩٦ كاظم عل&  ربان& گرو0  مسعود 

٠٩٤٤٦٣٥٣٢٦ محمد   &Zرجا الهه 

٠٩٤٤٦٣٥٣٢٦ محمد   &Zرجا الهه÷ 

٠٧٣٠٢٨٥٣٣٢ عل&  رجب&  غالمرضا 

٠٨٧٠٦٠٣٦٣٩ محمد عل&  رجب& داودل&  اكرم 


