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ثبت شر3تها
مشاوره تخصصی رتبه پيمانکارى

نصرتی٠٩١٥٧٤٣٣٣٦٨
٩٥٢٩٦٢٥٧/ ر

ثبت شر3ت 
ثبت نام تجارى با لوگو رایگان  

٣٦٠١٧٤٤٥ -٠٩١٥١٢٤٠٤٣٧
٩٥٢٩٣٤٠٨/ ف

٩٥٢٦٢٠١٥/ د

ثبت فور� شر3ت
١۵٠هزارتومان

 ٣٦٠٥٥٧٥١                    
٠٩١٥٨٧٠٩٧٦٨

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

٩٥١٨٢٧٢٢/ ف

شر3ت رفاه هامون
�ثبت فور

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

www.hamoonsabt.com
٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٣١٤٧٩٢٧

٣٨٧٩٠١٤٥
 

٩٥٢٧٣٩٠١/ ف

ثبت شر3ت 
�و تغييرات فور

مشاوره رایگان
اخذ گرید به صورت تخصصی 

اخذ کليه مجوزها
ثبت برند و طراحی لوگو

کارت بازرگانی، جواز تاسيس
کد اقتصادى

مشاوره اقتصادى آبنوس
٠٩٣٥٥٦٢١٣٣٥

ثبت برند تجار� تخصص ماست 
طرح صنعتی ٠٩١٢٥٩٧٣٤٧٣
اختراع        ٠٢١٤٤٥٦٨٦٣٥

www.saminsabt.com
٩٥٢٧٧٦٠٨/م

 tاخذ سند جهت امال
و اراض� فاقد سند 

 و کليه امور ادارى و شهردارى 
٩٥١٩٧٤٩٤/ م٠٩١٥٢٤٧١٠٣٧ 

انجام امور ثبت�
  تفLي< و پا�ان 3ار

٠٩٣٨٨٠٨٠٥٩٥
٩٥٢٢٠٤٨٩/ ف

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

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 كليه خدمات ادار
شهردارى اخذ پروانه پایانكار

٠٩١٥٨٠٢١٥٠٦
٩٥٢٨٩٦٨٨/ ق

قابل توجه 3ارفرما�ان 
تامين اجتماع� 

براى اولين بار در ایران تهيه ليست 
به  فيش  صدور  و  کارکنان  بيمه 
سایت وب  طریق  از  آنالین  صورت 
www.Mehrtamin.ir

قابل انجام می باشد .
داراى نماد اعتماد الکترونيکی 

خدمات بيمه اى مهرگان
 

٩٥١٧٦٢٦٩/ م

مر3ز خدمات روانشناخت�
فرشته تنها�� 

 تعيين وقت ٣٧٥٣٩١١٧
مشاوره حضورى ٩٠٩٥١١٢٠٢٠

٩٥٢٥٩٨٢٩/ ب

تحول در درآمد
مشاور ایده هاى خالق و نوآور در 

زمينه مدیریت شغلی و فردى
٠٩٣٠٩٩٠٠٢٨٩ قربانی

٩٥٢٩٧٠٩٦/ ف

٩٥١٩٥٧٨٨/ پ

امور مال�-ماليات� 
دفاعيات،ارزش افزوده،مشاوره بيمه

گزارشات فصلی،اعزام حسابدار
٠٩١٥٥٥٢٧٥٠٠- ٣٧٢٧٣٩٦٥

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 3ليه خدمات مال� 
وماليات�

مشاوره و شرکت در کميسيون و..
٠٩١٥٩٠٠٨٢١٢

٩٥٢٩٦٧٩٨/ ق

٩٥٢٥٩٤٥٣/ ف

خدمات ماليات� 
دفاعيات،دفاتر،ارزش افزوده 

گزارشات فصلی ، اظهارنامه
٠٩١٥٥٠١٥٧٨٧-٣٢٢٨٩٠٠٦

رهنما ارقام
 خدمات مال�-ماليات�

٠٩١٥٣٢٩٠٩٢٣
٩٥٢٧٦٤٥٦/ ق

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

٣٧٥٩٧٥٩٠
٩٥٠٩٥٥٤٠/ ف

شر3ت دانا حساب
شماره ثبت ۴۶٧٣ - انجام کليه 

امور حسابدارى و مالياتی
٣٦٠٧٩٩٦٩-٣٦٠٤١٥٧٩

٩٥٢٦٦٣٢٠/ ل

  �شر3ت ها� پيمانLار
توليد� و بازرگان� 

بدون مشورت با ما ماليات 
پرداخت نکنيد 

تنظيم اظهار نامه 
و دفاتر قانونی 

به شيوه ى کامال حرفه اى  
٠٩١٥٣١٦٤٣٥٠

٩٥٢٨١٢٨٢/ ف

به �< خانم جهت شرا3ت 
tدر امور پوشا

با سرمایه ٣٠م نيازمندیم (١٧ شهریور 
اکسون) ٠٩١٥٤١٥٨٦٦٧

٩٥٢٩٩٨٠١/ ف

شر�< سرما�ه گذار 
نيازمندیم موسسه آموزشی

 با درآمد عالی 
٩٥٢٩٦٤٤٧/ ف٠٩١٥٥٥٨٦٢٤٣

 �واگذار
 �Lشر3ت تجهيزات پزش

با تجهيزات و محصوالت
٩٥٢٩٦٢٨١/ ر٠٩١٥٥١١٥٧٨١

به٣٠٠ م سرما�ه 
جهت رهن کامل کلينيک 

دندانپزشکی فعال نيازمندیم.
٠٩١٥٧٧٨٣٠٣٢

٩٥٢٩٥٧٣٨/ ق

جهت شرا3ت در امور حمل 
و نقل به خانم یا آقا با سرمایه 

۵٠م الی ۶٠م نيازمندیم
٠٩١٥٤١٥٨٦٦٧

٩٥٢٩٩٧٩٠/ ف

٩٥٢٨٧٨٣٠/ ف

3سب   �ها پد�ده  هاو  ا�ده  طراح 
چهره  مشاوره  با  زودبازده  و  3ار  و 

ماندگار ملی و کارآفرین طالئی 
٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

مشار3ت در �< 
پروژه بزرگ تبليغات�

با پتانسيل 
درآمد بسيار باال
٣٨٤٢٩٦٥٩

٠٩١٥٢٠٧٩٧٨٧
٩٥٢٩٩٤٤٠/ ف

آشپزخانه در حال 3ار
آماده سرمایه گذارى و شراکت

 با آشپز یا افراد آشنا به کار
٠٩١٥٨٨٠٦٤٨٨

٩٥٢٩٦٨٩٣/ ف

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

٠٩١٥٧٠٤٠٨٣٨نيازمندیم 
٩٥٢٩٦٥٥٦/ م

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

٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦
٩٥٢٩٢٥٣٠/ ل

سرما�ه از ما 3ار از شما 
و  مجرب  دندانپزشک  یک  به 
دندانپزشکی  مدرک  با  باتجربه 

نيازمندیم ٠٩١٥١٢١٦١٥٠
٩٥٢٩٦٧١٢/ ف

٩٥٢٨٨٩٦١/ خ

3ارخانه آماده بLار
نان صنعتی اروپایی و کيک وشيرینی

مشارکت یا سرمایه گذارى
٠٩١٥٣٥٨٠٨٢٥

٩٥٢٩٤٢١٦/ پ

ا�ده ها� ميليون�
براى موفقيت و افزایش درآمد
٠٩١٢٠٢١٥١٣٧

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

٠٩٣٠٣٣٣١٢٢٧
٩٥٢٩٧٥٩٥/ ف

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

٠٩٣٦٢٩٠٣١٧٧
٩٥٢٩٨٣٦٠/ ف

سردخانه 
3انLس �خچال دار خودرو

 

٩٥١٦٩٠٤٢/ ب٠٩١٥١٠١١٣٠٠

 دستگاه بچينگ
 بتن نوار� فروش� 

 ظرفيت ٣,۵مترمکعب
 با لوازم درجه یک 

طرح راه ماشين 

٠٩٣٦٥٤٦٤٢٣٥ 
٩٥٣٠٠٣٠١/ م

٩٥٢٧٠٤٩٢/ ق

٢ دستگاه تزر�ق پالستي< 
 اورهال شده با قيمت مناسب به فروش 

می رسد( ٧۵٠گرمی و ١ کيلویی)
٠٩٣٧٦٨٠٥٢٥٢

3ليه لوازم 
فرآورده ها� گوشت� 

از قبيل دستگاه همبرگر زن، 
استيک زن، کباب لقمه و غيره، 

دستگاه بسته بندى، سلفون 
زن و یک چرخ گوشت صنعتی 

آسانسور دار به فروش می رسد 

٠٩٣٥٩٤٠٦٧١١
٩٥٢٩٧٣٥٠/ ف

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

٩٥٢٦٠٨١٨/ م

انجام 3ليه 3ارها� باغبان� 
 هرس، گلکارى نهال، احداث باغ و یال

 و باغچه تهيه گل و گياه و کود و سم 
٠٩١٥٩١٠٥٥٧٤ پاشی

٩٥٢٩٩٩٩٥/ م

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

درختان خشکيده، پوسيده، زاید
٩٥٠٥٠٣٤٠/ م٠٩١٥٤٤٧٢٢٤٦

3ارت هوشمند راننده 
به شماره ٢٥٠٢٣٨٣

به نام محسن شادکام مفقود و 
 فاقد اعتبار است.

٩٥٢٩٩٧٧٨/ 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

مدرt پا�ان دوره 
پيش دانشگاه�

رشته علوم تجربی 
به نام فرناز بازارگان

 گمشده است از یابنده تقاضا 
می شود به آدرس پستی 

 ٩١٩٧٩٨٩٣٣٣
پست نماید.

 

٩٥٢٩٩٧٨٨/ ف

گواه� پا�انLار 
ساختمان 

به شماره
 ١٠-٣,٩,٨٣,۵٠٧٩ 

بنام مریم صحابی
 مفقود گردید و فاقد است

 

٩٥٢٩٩٨٨٤/ ر

گوناگــون �بازرگان�،صنعت�،3شاورز

گمشده

ماشين آالت صنعت�

خدمات بيمه

 �خدمات 3شاورز
دامپرور� و طيور

مشار3ت و
�سرما�ه گذار

�خدمات مشاوره ا

امورماليات�

خدمات مال� و 
�حسابدار

�خدمات ادار

٩٥٢٣٨٨٤٧/ ف

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

3ارت مل�

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  م1  تقاضا  گرام1  همشهر�ان  كليه  (از   
به نزد�ك تر�ن صندوق پست1 بيندازند تا از طر�ق ا�ن سرو�س به 

صاحبان آن تحو�ل گردد)

Bدمل1 نام پدر  نام خانوادگ1  نام 

٠٩٢١٩٢٧١٧٧ غالم حسين  رحمت1 سردشت  امين 

٠٩٤٢٤٠٦٠٥٢ حسن  محمدزاده كرمان1  عل1 

٠٩٤٠١٠٩٦٢١ عل1 اصغر  كاف1 مالك  محمود 

سيدحميدرضا ٠٩٢٣٢٤٠٠٨١ فاضل باقر زاده  سيد محمدعل1 

١٠٦٠٨٩٦٠٤٤ حيدرعل1  حيدر@ توبكانلو  رحيم 

٠٠١٧٥٦٥٩٣٦ مسعود  جوان پو�ا  پگاه 

٠٩٢١٥١٥٠٣٠ محمدعل1  خيابان1  رضا 

٠٩٣٧٧٣٤١٣٦ پرو�ز  فيروز@  محسن 

٤٤٣٢٨١٤١٣٦ حسنعل1  ميرزا�يان لردكيوان  نجمه 

٠٨٧١٢١٤٤٤١ قربانعل1  وفا@ فرخان1  غضنفر 

٠٩٢٢٠٦١٦٥٣ ناصر  سرخوش  محسن 

١٣٨٠٨٧٨٨٤٥ فيروز  حيدر�ان اذرفام  حسنيه 

٠٧٩٤٨٧١٩٩٢ اصغر  خالق1 فر  مهد@ 

٠٩٢١٨٩٢٧٤٨ عباسعل1  عاشورزاده  بهادر 

٠٨٧٣٠٤٢٠٨٥ حيدر  حسين پور �ساول1  رقيه 

٠٩٣٤٣٠٢٦٢٦ محمد  داربا  حميد 

٦٥١٩٩٧٩٥٢١ حسن  جعفر@ قلعه جوق1  جعفر 

٠٩٢٤٤٨٨١١٥ محمدعل1  سلمان1 مقدم  محمد جواد 

٠٩٤٦٠٥٣٣٠٨ عل1 اصغر  مشكان1  مهد@ 

٠٩٣٨٩٨٥٥٤١ احمد  برومندمحموداباد@  مجتب1 

١٠٦٢٠٨٩٧٢٣ عل1 اكبر  پنداره  غالمرضا 

٠٩٤١٨٦٠٥٩٠ محمدرضا  حيران1 مقدم  مهد@ 

٠٩٢١٦٨١٧٦٣ فرج اله  كاتب1  مر�م 

٥٧٤٨٩١٤٢٨١ محمد  �وسف1  پر@ 

٠٩٣٩٧١٣٧٣١ سيد محمد  رضو@  سيد مجتب1 

٠٧٧٠٢٠٩٤٥٩ حسن  سناو�1 ر�شخوار  سميه 

٥٨٧٩٩٧١٣٠٩ فرضعل1  غالم1  سعيد 

٥٢٢٨٠٤٦٥٤٢ رمضان  فهميان  حسين 

٠٧٩٠٣٣٠٤٥٨ مرادعل1  مراد@  فاطمه 

٠٩٣٤٠٦٧٦٥١ مصطف1  طيران1 اصفهان1  مجتب1 


