
پنجشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٩
٤٧

ثبت شر3ت 
اتباع خارجی،کارت بازرگانی،زیرنظر

کارشناس حقوقی      ٣٨٤٠٦٨١٨
٠٩٣٩٥٣٤٢٤٧٤

 

٩٥١٢٥٣٥٩/ م

رتبه بند� تخصص� 
(داراى مجوز) فروش شرکت  

زهرایی ٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٩٥٢٨٥٣٤٤/ ف

٩٥٢٨٨٥٨٩/ ف

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

٩٥٣٦٢١٥٩/ ف

بعد از همه با ما تماس بگير�د
ثبت و تغييرات فورى 

٠٩١٥٩١٤٦٦٩٦
٣٧٢٤٥٨٧٦

تند�س محاسب 
ثبت شرکت  و تغييرات

 خدمات تخصصی مالی و مالياتی
 صدور انواع بيمه نامه

٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٠
٣٦٠٤٢٥٦٠

٩٥٣٤٧٨٣١/ ف

شر3ت
 رتبه ٥ برق 

واگذار می گردد

 

 ٠٩١٥١١٠٣٢١٢
٣٥-٣٨٤٦٧٦٢٦
٠٩١٥١٦٧٣٠٦٠

٩٥٣٣٩٠١٧/ ف

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

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

نجوا ماندگار 
عدالت

اخذ رتبه ، برند - ثبت و 
تغييرات شرکت - کارت 

بازرگانی - مشاوره در
امور قراردادها

٠٩١٠٥٠٠٠٦٠٠
٣٧٢٥٩٧٩٩-٣٧٢٦٠٤٢٥

٩٥٣٠٠٧٦٥/ ق

٩٥٣٠٥٨٠٧/ ف

ثبت - تغييرات
افزایش سرمایه - جواز صنایع 

٠٩١٥١١٨٤٩٩٢-٣٧٢٨٩٤٩٢

٩٥٢٩٦١٥٩/ ف

�ثبت فور
قيمت آخر را از ما بگيرید 

با مدیریت کارشناس 
حقوق افسانه روح بخش 

٠٩١٥٥١٤١٣٥١
٣٧٦٢٩٥٩٣

٩٥٣٤٢٨٠٩/ ف

ثبت شر3ت 
ثبت نام تجارى 
با لوگو رایگان  

 ٣٧٢٨١٤٩٥
٠٩١٥١٢٤٠٤٣٧

ثبت- تغييرات 
گرید- برند- کارت بازرگانی

موسسه حقوقی عدالت 
٣٧٦٥٣٩٣٣-٠٩١٥٨١٠٢٦٨٥

٩٥٣٢٢٣٩٢/ ف

ثبت و تمد�د ، تغييرات شر3ت ها 
اخذ گرید ( ساجات ) 
    ٣٦٠٨٢٧٣٦

٠٩٠١٦١٠٣٨٧٠
٩٥٣٥٧٢٦٨/ ف

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

٩٥٣٦٣٧٣٦/ 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

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

٩٥٢٩٩٢١٢/ ف

ثبت- تغييرات 
رتبه بندى- جواز تأسيس

 برند- کارت بازرگانی 
٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢

� انجام امورثبت�،شهردار
تفKي=،تجميع 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

شر3ت خدمات 
مال� مبنا محاسب

خدمات مالی (پلمپ دفاتر)
 ۵٠ تا ١٠٠ برگ ٩۵٠٠٠ -٢٠٠ 
برگ ١۴٠٠٠٠ ارسال گزارشات 

فصلی اظهارنامه هاى ارزش 
افزوده عملکرد خدمات بيمه 

٣٦١٤٥٩٣٣
٩٥٣٦٠٢٠٨/ ف

مKان� با تمام لوازم آماده 
به کار جهت کار نان داغ کباب داغ 

به یک نفر شریک نيازمندیم 
٠٩١٥١١٥٤٣٠٧

٩٥٣٦٤٧٧٤/ ف

به �= سرما�ه گذار 
با پرداخت ۴٠م و داشتن آپارتمان 

با درآمد ماهی ١٠ ميليون 
نيازمندیم ٠٩١٥٧٠٨٠٧٢٠

٩٥٣٦٤٠٢٥/ ف

٩٥٣٦٣٦٨٨/ ف

به شر�= سرما�ه گذار 
فعال و با اخالق

جهت پخش نيازمندیم 
٠٩١٥٤٨٠١٧٩٩

به چند شر�= سرما�ه گذار

با سود عال�  
مغازه و تيم کار از ما 

سرمایه از شما 
جهت عرضه مستقيم ميوه

٠٩١٥٩٢٢٦١٢٠
٩٥٣٦١٣٦٤/ مبا ٢۵ سال تجربه

مبلغ ٨٠ميليون تومان 
 فورى فورى با سود مناسب دلخواه

 شما با سند ملکی نيازمندیم.
٩٥٣٦٥٣٧٣/ م ٠٩١٥٦٦٠٢٢٨٦

�دامدار
 � انفراد

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

٠٩١٥٢٥٩١٥٠٠
٩٥٣٥٣٩٩٩/ م٠٩١٥٣١٢٨٠٢٧

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

 مدرt فارغ التحصيل� حميدپورباقر
 طرقبه فرزندعل� ا3برش ش٢٤٦
 صادره مشهدارشدجغرافياو برنامه ریزى 
 روستایی دانشگاه ازادمشهدفاقد اعتبار است

٩٥٣٦٤٧٦٣/ ق

کارت دانشجویی- بنام سيد آسيه 
هاشمی دانشجوى حسابدارى 

دانشکده الزهرا به شماره 
 ٩٧۶٩٢١٠٢٣٨ مفقود و اعتبار ندارد

٩٥٣٦٥٠٦٩/ ف

٩٥٣٦٥١٧٩/ م

ابوى   کيانا  اینجانب  دانشجویی  کارت 
مربی  رشته  کاردانی  مقطع  مهریزى 
ملی  کد  به  الزهرا  دانشگاه  کودک 
 ٠٩٢۴٠٧١٣۴٧ مفقود گردیده است

٩٥٣٤١٨١٣/ ف

مهدى  اینجانب  تحصيلی  مدرک 
اکبر  علی  فرزند  رشتخوار  شاهرخی 
به ش ش ٠٨٩٠٠٠٣٢۴۶ صادره از 
کاشمر درمقطع کارشناسی علوم دامی

 از واحد دانشگاهی کاشمر
مفقودو   ١٣٩٠٣١٣٠٠٠٠۴ ش  با 
اعتبار ندارداز یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی

 کاشمر به آدرس کاشمر جاده 
سيد مرتضی اداره فارغ التحصيالن 

ارسال نماید. 

مریم   اینجانب  دانشجویی  کارت 
مربی  رشته  کاردانی  مقطع  خليلی 
ملی  کد  به  الزهرا  دانشگاه  کودک 
 ٠٩٢٣٩۵٩١۵٧ مفقود گردیده است

٩٥٣٦٥١٥١/ م

شماره  به  بازرگان�  3ارت 
١٠٣٨٠٣٥٦٧٣٨ محمد اسماعيل 
کانيار   - شرق  یکدانه  شرکت  برترى 

مفقود و فاقد اعتبار است .
٩٥٣٦٤٧٣٢/ ش 

  �مدرt معمار
ترافي= 

نقشه بردارى - جامعه شناسی  
علوم اجتماعی -GIS طراحی 
محيط طراحی منظر با ۴ سال 

سابقه به باال جهت رتبه بندى 
نيازمندیم ارسال  رزومه :
٠٩١٥٥٥٧٢٣٤٦

٩٥٣٦٤٢٥٩/ ر

گوناگــون

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

گمشده

خدمات طراح�
و مهندس�

 �خدمات 3شاورز
دامپرور� و طيور

متفـــرقه

مشار3ت و
�سرما�ه گذار

امورماليات�

خدمات مال� و 
�حسابدار

�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  م8  تقاضا  گرام8  همشهرNان  كليه  (از   
به نزدNك ترNن صندوق پست8 بيندازند تا از طرNق اNن سروNس به 

صاحبان آن تحوNل گردد)

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

3ارت مل�
٦٥١٩٨٥١٣٦١ محمد  حسن زاده  اصغر 

٠٧٣٠٦٢٨٦٩٨ عبدالرحيم  حسن زاده درازاب  خورشيد 

٠٩٢٣٦٧١٥١١ نجY عل8  حسن زاده لوشاب  مهدNه 

٠٧٠٢٩٤١٧٠٠ عل8 محمد  حسن8 نسب  محمود 

٠٧٠٢٦٧٩٦٤١ غالمحسن  حسين پور  مرضيه 

٠٨٧٣٠٤٢٠٨٥ حيدر  حسين پور Nساول8  رقيه 

٥٢٢٨١٣٩٢٦٥ حسين  حسين زاده  محمد حسن 

٠٦٨١٩٣٤٢٦٣ احمد  حسينچ8  سميرا 

٠٩٢٠٥٠٥٤٢٢ عل8  حسين8  مرتض8 

٠٩٤٢١٥٩٤٢١ سيد محمد  حسين8  سيد روح اله 

٥٧٤٩٦٦٥٧٥٥ محمد  حسين8  سيد احمد 

٠٩٤٠٨٨٩١٠٢ ابوالفضل   8Nحسين8 توال ب8 ب8 خدNجه 

٦٤٣٩٧٨٢٧٥٤ غالمعل8  حسين8 زوار  مانده گار 

٠٨١٩٧٣٥٧٣٦ سيد حسين  حسين8 كيا  سيد خليل 

٠٩٣٨٨٠٤٢٨٦ سيد محمود  حسين8 نژاد حصار  سيد عباس 

٠٩٣٣٨٦١٢٢٢ اكبر  حشمتيان  رقيه 

٠٩٢١٨٣٤٠٣٩ غالمرضا  حضرت8  سعيد 

٠٩٣٤٠٢٥٨٨٦ حسن  حكم اباد5  هاد5 

٠٨٤٨٤٦٨٤٩١ ابراهيم  حكيم8  عفت 

١٨١٨٠٠٣٨٩٩ شعبان  حكيم8 نژاد  عل8 اصغر 

٠٧٢٠٤٢٩٢٥٠ جان محمد  حميد5 بشيراباد5  مصيب 

٦٣٥٩٧٦٨٥١٨ عبداهللا  حميد5 گنبد جق  برات 

٠٠١٧٩٥٤٧٠٣ بهرام  حيدر نژاد  مهشيد 

٠٩٢١٣٩٠٤٣٢ عبداله  حيدر5  فاطمه 

٣٢٣٠٣٩٠٧٨٤ محمود  حيدر5  مصطف8 

٦١٧٩٠١٤٩١٤ اكبر  حيدر5  محمد 

١٠٦٠٨٩٦٠٤٤ حيدرعل8  حيدر5 توبكانلو  رحيم 

٠٩٤٦٧٠٥٥٦٩ محمد رضا  حيدر5 حسين اباد  وجيهه 

٠٧٠٣٩٥٧٣٢٥ رمضانعل8  حيدرNان  اسماعيل 

١٣٨٠٨٧٨٨٤٥ فيروز  حيدرNان اذرفام  حسنيه 

٠٩٤١٨٦٠٥٩٠ محمدرضا  حيران8 مقدم  مهد5 

٠٧٧٩٣٢٨٧٣٦ عل8 اصغر  خاتم8 قره قونلو  بگ محمد 

٠٩٢٠٨٥٥٢٣٧ جليل  خاتم8 مشهد5  سيد احمد 


