
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩
٤٥

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

٩٥٢٩١٥٣١/ ف

بعد ازهمه با ما تماس بگير�د
ثبت و تغييرات فورى 

٠٩١٥٩١٤٦٦٩٦
٣٧٢٤٥٨٧٦

تند�س محاسب
ثبت شرکت و تغييرات 
خدمات تخصصی مالی و 

مالياتی
٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٠

٣٦٠٤٢٥٦٠
٣٦٠٣٩٢٠٩

٩٥٢٩٠٢٥٣/ م

ثبت- تغييرات 
گرید- برند- کارت بازرگانی

موسسه حقوقی عدالت 
٣٧٦٥٣٩٣٣-٠٩١٥٧٩٥٤٨٤١

٩٥٠٥٧٠٥٢/ ف

ثبت شر3ت 
ثبت نام تجارى با لوگو رایگان  

٣٦٠١٧٤٤٥ -٠٩١٥١٢٤٠٤٣٧
٩٥٢٩٣٤٠٨/ ف

 ثبت تخصص� شر3ت 
با حداقل هز�نه   

٠٩٣٨٤٦٦٢٧٦١ 
٩٥٢٩٤١٥٥/ م

ثبت، تغييرات، گر�د، 3ارت 
�بازرگان� پروانه بهره بردار

 و غيره با پيک رایگان 
 

٩٥٢٨٥٥٣١/ ف٠٩٣٨١٢٤٦٦٤٩

مشاوره
را�گان
ثبت 

تاسيس، تغييرات
تعاونی ،جواز صنایع 
رتبه ، کارت  بازرگانی

 عالمت تجارى و برند 
گروه صنعتی 

توانسا  
 ٠٩١٥٥٨٠٤٠٣٣

٩٥٢٦٢٣٢٨/ ف٣٨٩٣٩٧٧١

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

٩٥٢٦٢٠١٥/ د

ثبت فور� شر3ت
١۵٠هزارتومان

 ٣٦٠٥٥٧٥١                    
٠٩١٥٨٧٠٩٧٦٨

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

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

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

٠٩١٥٧٣٦٧٢٢٨
٩٥١٩٨٩٣٠/ ط

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

انجام خدمات حسابدار� ومال�
توسط حسابدار مجرب به صورت 

پاره وقت
٩٥٢٩٨٦٤٩/ ق٠٩٣٦٣٢٠٥٠١٤

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

٣٧٥٩٧٥٩٠
٩٥٠٩٥٥٤٠/ ف

�= نفر سرما�ه گذار 
جهت اختراع   

٠٩٣٥٥٨٤٦٨٧٣
٩٥٢٩٨٦٤٥/ م

شر�= سرما�ه گذار 
نيازمندیم موسسه آموزشی

 با درآمد عالی 
٩٥٢٩٦٤٤٧/ ف٠٩١٥٥٥٨٦٢٤٣

 �واگذار
 �Lشر3ت تجهيزات پزش

با تجهيزات و محصوالت
٩٥٢٩٦٢٨١/ ر٠٩١٥٥١١٥٧٨١

 ١٠ م سرما�ه 
سر�عا نيازمند�م   

 ٠٩٣٧٨٢٧٦٢٣٠
٩٥٢٩٤٥٠٥/ م

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

٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦
٩٥٢٩٢٥٣٠/ ل

٥ تا ١٠ ميليون سرما�ه 
با سود عالی سریعا نيازمندیم 

٠٩٣٦٢٩٠٣١٧٧
٩٥٢٩٨٣٦٠/ ف

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

٠٩٣٠٣٣٣١٢٢٧
٩٥٢٩٧٥٩٥/ ف

 �سرما�ه گذار
در طال بدون واگذارى سرمایه 

٠٩١٥٢٠٧٠٥٦٧
٩٥٢٩٦٨٥٥/ ف

شر3ت آسانسور با پروانه
معتبر نياز به شریک فعال دارد

٠٩١٥٥١٦١٠١٣
٩٥٢٩٦١٧٥/ ف

به٣٠٠ م سرما�ه 
جهت رهن کامل کلينيک 

دندانپزشکی فعال نيازمندیم.
٠٩١٥٧٧٨٣٠٣٢

٩٥٢٩٥٧٣٨/ ق

به �= سرما�ه گذار
با درآمد  عالی (خانم یا آقا) جهت 
نيازمندیم  ایرانسل  نمایندگی 

٠٩٠١٥٨٨٥٢٠٠فورى
٩٥٢٩٧٦٥٧/ ف

�= واحد توليد� با 
برند معتبر

 و نشان استاندارد با توليد بيش 
از ۴٠نوع محصول و نمایندگی 

فروش درسطح کشور جهت 
افزایش توليد، شریک یا

 سرمایه گذار جذب می نماید
٠٩١٥٢٠٣٩١٣٨
٠٩٣٠١٦٣٥٥٢٦

٩٥٢٩٨٤٦١/ ق

دستگاه فيلتر زن اتوماتي= 
 انواع ماشينهاى سوارى

 به فروش می رسد 
٩٥٢٩٨٣٥٨/ م ٠٩١٥٩١٥٩٨٦٤

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

درختان خشکيده، پوسيده، زاید
٩٥٠٥٠٣٤٠/ م٠٩١٥٤٤٧٢٢٤٦

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

٩٥٢٦٠٨١٨/ م

3اشت درخت و گل
و گياه ز�نت� هرس تغذ�ه   

٠٩٣٣٦٢٢٤١٤٦
٩٥٢٩٤٨١٤/ م٣٢٧٨٥٨٢٣

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

٧۵% و پودر گوگرد 
شرکت پارس برليان شرق 

٧-٣٨٥٥١٢٨٠
٠٩٣٥٣٧٣٥٧٣٥

٩٥٢٨٩١٨٤/ ف

جمالده   روستاى  اسالمی  شوراى  مهر 
باشد  می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  مفقود 
شماره  با  گردد  می  تقاضا  یابنده  از 
 ٠٩١٥٥٠٢٠١٩٢ تماس حاصل نماید .

٩٥٢٩٨٩٢٧/ ش

3ارت هوشمند 
کاميونت ایسوزو به شماره 

هوشمند ١٩٢۴١٢٠ مفقود و 
 فاقد اعتبار ميباشد.

٩٥٢٩٨١٩٩/ ل

اصل مدرs پيش دانشگاه� 
 زهرا قنبرى به ش ش۶٢٣
 مفقود و فاقد اعتبار است

٩٥٢٩٨٤٤٠/ ق

پروانه چاه صنعت� فروش�
چاه آب صنعتی فعال در منطقه 

جاده سيمان فروشی
٠٩٣٥٤٢٣٣٦٦٧

٩٥٢٩٩٠٧١/ ق

گوناگــون

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

گمشده

ماشين آالت صنعت�

 �خدمات 3شاورز
دامپرور� و طيور

متفـــرقه

مشار3ت و
�سرما�ه گذار

�خدمات مشاوره ا

امورماليات�

خدمات مال� و 
�حسابدار

�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  م2  تقاضا  گرام2  همشهر�ان  كليه  (از   
به نزد�ك تر�ن صندوق پست2 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�
٢٠٠١٤٠١٩٠٦ درباش  شالگه  ز�نب 

١٣٧١٦٧١٨٦٩ مير مجيد   Aشمس موسو سيد محمود 

٢٩٩١٥٩٠٩٤٧  Aمهد شمسعل2  عليرضا 

٠٩٤٥٤٠٤٧٧٨ عل2  شهاب2 نژاد  ندا 

١٠٥٠٥٦٨٣٧٠ عز�زاله   Aشهراباد شيما 

٠٩٢١٦١٢٩٢٣ عل2  شهر�ان  شيما 

٣١١١٤٧٣٤٤٩ حسين  شهسوارA نسب  رسول 

٠٩٢٣٤٧٢٧٠٣ اسماعيل  شيبان2  حجت 

٠٩٣٣١١٩٦٢٣ محمود   Aشيخ الحرم مشهد معصومه 

٠٩٣٢١٢٤١٢٧ محمد عل2  شيخ2 برج قلعه  عل2 رضا 

٠٩٣٢١٢٤١٢٧ محمد عل2  شيخ2 برج قلعه  عل2 رضا 

٥٢٤٠١٤٧٦٤٧ محمد رضا  شيرزاد  مجتب2 

٠٩٢١٥٣٨٨٠٤ رجبعل2  شيرA شورك   Aمهد

٠٩٢٣٩٥٧١٢١ عليرضا  صابر كالته  محمد 

٠٩٢١٦٢٣٨٥٢ عبداله   Aصابر محمد جواد 

٠٠٧٣٢٣٣٥٦٠ عل2 اصغر  صابر�ان  مهران 

٠٦٨١٦٣٨٦٥٦ عل2 اكبر  صاحب2  پرو�ن 

٠٩٤٣٥٢٨٨٥٢ سبحان  صاحب2 نژاد  جليل 

٠٩٠٠١٩٤٢٩٤ اسحاق   2�صادق توال حسن 

٠٤٤٠١٨٢٢٢٠ احمد  صادق2  مر�م 

٥٢٢٨٩٣٩٣٤٢ غالمحسن  صادق2  خد�جه 

١٢٧٠٢٣٧٤٣٨ ابراهيم  صادق2  آمنه 

١٢٨٩١١٦٤٤١ عبدالمحمد  صادقيان قمشلو  سميه 

٠٩٤٥٧٢٠٨٤١ رمضانعل2  صاعدA محمد�ه  عل2 

٥٢٢٨٩١٠٩٦٤ محمد عل2  صالح2  طاهره 

٠٩٠١٢٦٥٦٦٧ غالمرضا  صالح2  مجتب2 

٥٢٢٩٧٧١٣٠٥ غالمرضا  صانع2 سيد اباد  حسن 

٠٩٤١٥٣٥٤١١ محمد  صبور غفور�ان  مسعود 

٠٩٣٦٩٩٩٦٤٠ غالمرضا   Aصبور معصومه 

٠٩٢٠٧٦٩٦٣٢ محمد   Aصبور عل2 

٠٩٣٣٩٣٤٥٨٠ اصغر   2�صحرا احمد 

٠٧٠٣٩٢١١٦٩ غالمعل2  صحرا�2 شوربيگ2  حسين 

٠٨٧٢٥٩٩٩٤٩ امامقل2  صحرا�2 مالمحمد قل2  حنيفه 


