
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
٤٧

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 شر3ت

�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

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

٩٥٢٦٢٠١٥/ د

ثبت فور� شر3ت
١۵٠هزارتومان

 ٣٦٠٥٥٧٥١                    
٠٩١٥٨٧٠٩٧٦٨

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

٩٥٢٤٢١٧٤/ ل

ثبت- تغييرات 
رتبه بندى- جواز تأسيس

 برند- کارت بازرگانی 
٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢-٣٨٩٢٧٣٥٥

٩٥١٧٢٥٦٣/ ف

انجام امور ثبت�
  تفLي= و پا�ان 3ار

٠٩٣٨٨٠٨٠٥٩٥
٩٥٢٢٠٤٨٩/ ف

٩٥٠٦٨٩٨٨/ پ

ثبت 
شر3ت

فورى
 با بهترین خدمات

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

 با کمترین هزینه 
(پيک رایگان)

 ٣٧٦٦١٤٢٦
 ٣٧٦٦٥٣١٧

٠٩١٥٠٤٠٠٩٠٦

 انجام امورثبت�(مهر�ه)
تفLي= و پا�انLار  

٠٩١٥٧٣٦٧٢٢٨
٩٥١٩٨٩٣٠/ ط

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 برند تجار� تخصص ماست 
طرح صنعتی ٠٩١٢٥٩٧٣٤٧٣
اختراع        ٠٢١٤٤٥٦٨٦٣٥

www.saminsabt.com
٩٥٢٧٧٦٠٨/م

مر3ز خدمات روانشناخت�
فرشته تنها�� 

 تعيين وقت ٣٧٥٣٩١١٧
مشاوره حضورى ٩٠٩٥١١٢٠٢٠

٩٥٢٥٩٨٢٩/ ب

٩٥٢٥٩٤٥٣/ ف

خدمات ماليات� 
دفاعيات،دفاتر،ارزش افزوده 

گزارشات فصلی ، اظهارنامه
٠٩١٥٥٠١٥٧٨٧-٣٢٢٨٩٠٠٦

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

شر3ت دانا حساب
شماره ثبت ۴۶٧٣ - انجام کليه 

امور حسابدارى و مالياتی
٣٦٠٧٩٩٦٩-٣٦٠٤١٥٧٩

٩٥٢٦٦٣٢٠/ ل

٩٥٢٨٠٩٩٢/ ط

ارزش افزوده
 و معامالت فصل� 

انجام  کليه خدمات مالی  ومالياتی

 ٣٨٤٦٨٩٤٤
٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥

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

٣٧٥٩٧٥٩٠
٩٥٠٩٥٥٤٠/ ف

٩٥٢٥٥٣٨٧/ م

واردات-صادرات چين 
مشاوره،دریافت نمونه

خرید،حمل،ترخيص از گمرک
 ٠٩١٢٩٣٧٤٣٦٦

 �شرا3ت �ا واگذار
چلو3باب� (3تر�نگ)

ساعت تماس ١۶ به بعد
٠٩٣٦٧٨١٥١١٩

٩٥٢٩٥٣٨٨/ ف

به٣٠٠ م سرما�ه 
جهت رهن کامل کلينيک 

دندانپزشکی فعال نيازمندیم.
٠٩١٥٧٧٨٣٠٣٢

٩٥٢٩٥٧٣٨/ ق

شر�= �ا سرما�ه گذار
با ٢۵ م سرمایه با درآمد ١,۵ به باال 
با تضمين جهت فست فود نيازمندیم 

٠٩٣٦٣٧٣٧٦٩٤
٩٥٢٩٦١٤٤/ ف

سرما�ه تومان  ميليون   ٢٠ مبلغ 
جهت خرید مواد اوليه کارگاه با سود 
توافقی و پشتوانه سند کارگاه و سفته 
٠٩١٥٦٩١٥٩٩١ نيازمندیم 

٩٥٢٩٥٦٧٤/ ف

 ١٠ تا ٢٠م سرما�ه 
سر�عا نيازمند�م   

 ٠٩٣٧٨٢٧٦٢٣٠
٩٥٢٩٤٥٠٥/ م

 �واگذار
 �Lشر3ت تجهيزات پزش

با تجهيزات و محصوالت
٩٥٢٩٦٢٨١/ ر٠٩١٥٥١١٥٧٨١

مLان و سرما�ه از ما
پيشنهاد و کار از شما

٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦
٩٥٢٩٢٥٣٠/ ل

به �= سرما�ه گذار 
جهت فروش اقساطی نيازمندیم. 

٠٩١٥٣٦٧٧٠٨٨
٩٥٢٩٤٦٤١/ ف

به شر�= سرما�ه گذار 
جهت پخش نيازمند�م  

٠٩٣٠٣٣٣١٢٢٧
٩٥٢٩٦٥٦٥/ م

شر�= �ا سرما�ه گذار 
توليد  کارخانه  در  شراکت  جهت 
متنوع  محصوالت  با  موادغذایی 

٠٩١٥٧٠٤٠٨٣٨نيازمندیم 
٩٥٢٩٦٥٥٦/ م

شر3ت آسانسور با پروانه
معتبر نياز به شریک فعال دارد

٠٩١٥٥١٦١٠١٣
٩٥٢٩٦١٧٥/ ف

شر�= سرما�ه گذار 
نيازمندیم موسسه آموزشی

 با درآمد عالی 
٩٥٢٩٦٤٤٧/ ف٠٩١٥٥٥٨٦٢٤٣

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

٩٥٢٦٠٨١٨/ م

عرضه مستقيم 
انواع 3ودها� عال� 
١٠%، گوگرد بنتونيت دار 

٧۵% و پودر گوگرد 
شرکت پارس برليان شرق 

٧-٣٨٥٥١٢٨٠
٠٩٣٥٣٧٣٥٧٣٥

٩٥٢٨٩١٨٤/ ف

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

درختان خشکيده، پوسيده، زاید
٩٥٠٥٠٣٤٠/ م٠٩١٥٤٤٧٢٢٤٦

هرس انواع درخت
گل -امورباغ وباغچه

 کاشت نهال
٩٥٢٩٦٤٩٣/ پ٠٩١٥٦٠٠٣١٢٢

خانم مهشيد محتشم� هردنگ 
 داراى شناسنامه شماره ٢٩٨ 

صادره از مشهد متولد ٢۴/٠۴/۴۴ 
فرزند محمدباقر اظهار می دارد 

که دانشنامه پایان تحصيالت مقطع 
کارشناسی ایشان مفقود گردیده 

است .لذا به موجب این آگهی 
دانشنامه مذکور ابطال می گردد 
از یابنده تقاضا می شود مدرک 
فوق را از طریق پست به نشانی 

مشهد- پردیس دانشگاه فردوسی 
-مدیریت آموزشی اتاق ١٩ ارسال
و یا در صورت امکان تحویل نمایند

٩٥٢٣٩٥٥٠/ پ

3ارت هوشمند راننده
به شماره٢۶۶٩۵۶١ 

شماره١۶۵ع٢٩-۴٢ بنام تيمور 
آقائی مفقود و فاقد اعتبار است

٩٥٢٩٦٣٦٨/ خ

کارت هوشمند، کارت سالمت و کليه 
زوارم  کنعانی  علی  رانندگی  مدارک 
فرزند نصرا... به ش ش ٨ به ش ملی 
شيروان  صادره   ٠٨٢٩۵٩٢١٧٢

٩٥٢٩٦٠٨٨/ ممفقود و فاقد اعتبار است 

اصل مدرt پيش دانشگاه� 
نادیا داورپناه  رشته تجربی  
مفقود و فاقد و اعتبار است 

٩٥٢٩٦١٠٤/ م

گوناگــون

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

گمشده

 �خدمات 3شاورز
دامپرور� و طيور

مشار3ت و
�سرما�ه گذار

�خدمات مشاوره ا

امورماليات�

خدمات مال� و 
�حسابدار

صادرات، واردات

�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  م3  تقاضا  گرام3  همشهر�ان  كليه  (از   
به نزد�ك تر�ن صندوق پست3 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�

٠٩٣٣٠١٤١٠٤ محمد باقر  باقرB كالته  محمد جواد 

٣٧١٠٢٥٢٢٧١ حميد   Bبامر اميرارسالن 

١٤٩٠٣٣٨٦٨٣ حسين   Bبورد�با پر�سا 

٠٧٠٢٨٧٦٤٣٧ حسن  با�ك3  حسين 

٠٩٤١٣٥٣٨٩٣ حسن  بخش3 مزده  مرجان 

٠٨٤٩٥٨٣٥٧٨ غالمحسين  بخش3 مقدم طوفال  رمضان 

٠٩٢١٨٣٢٣٧٠ براتعل3  بخش3 �وسW اباد  ندا 

٠٨٧٣١٧٩٢٣٤ احمد عل3  برات زاده �ادگار  منوچهر 

٠٩٤٠٧٨٢٠٦٥ حسن  برات3  فر�ده 

١١٤٢٤٢٠٣٠٢  Bمهد  Bبرات3 احمد اباد فاطمه 

٠٨٤٩٩٤٨١٩٣ براتعل3  برات3 رخنه  مرتض3 

٠٩٢٢٩٢٦٣٦٠ محمد رضا  برادران عالف  بهزاد 

٠٩٤٦٦٤١٣٦٦  Bمحمد مهد برادران كاشان3  محمد جواد 

٠٩٣١٤٣٢٩٥٢ كاظم  برجسته دلفروز  بهناز 

٥٥٦٠١٩١٣١٠ منوچهر  برزگران  مهران 

١٠٦٣٩١٤٠٠٠ مسلم  برزنون3  حسين 

٢٢٦٨٨٥١٤٥١ حسينعل3  برزنون3  محمد عل3 

٠٩٣٥١٢٠٢٦٢ عل3 اكبر  برزوB گلستان3  ليال 

١٠٦٣٩٣٣٦٦٨ مرتض3   Bبرفراز احسان 

٠٩٣١٩٣٥٤٥٨ عل3  بركچيان  اكبر 

٠٩٣٨٩٨٥٥٤١ احمد   Bبرومندمحموداباد مجتب3 

٠٩٢٤٠٥٥٢٦١ محمد كاظم  بزرگر  حسن 

٠٩٢٠٢٠٠٢١٤ جواد  بزم ارا  صالح 

٠٩٤٥٨٢٩٣٧١ �حي3  بزم ارا  زهره 

٠٨٣٩٣٠٠٧٧٨ محمد رضا  بشكار  عليرضا 

٠٧٠٣٧٤٠١٣١ عليرضا  بلندB قلعه جوق3  حجت 

٢٨٥١٤٩٨٩٤٠ قربانعل3   Bشلطان احمد Bبهار ميرزا محمد 

٠٩٤٥٢٢٢٦٣٧ محمد   Bبهبود نياز اباد سعيد 

٢٩٩١٢٠٣٢٩٣ رجبعل3  بهجت3  ز�نب 

٠٩٣٨١١٥٣١٦ جواد  بهداد  عل3 

٠٦٥١٦٦٥٨٧٦ حسن  بهرام نيا  نرگس 

٠٩٢٠٤٢٢٤٢١ نوروز  بهرام3  عليرضا 

٠٠٢٠١٤٧٤١٤ عل3 اكبر  بهرمند  فاطمه 


