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ثبت شر;ت

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

نجوا ماندگار 
عدالت

اخذ رتبه ، برند - ثبت و 
تغييرات شرکت - کارت 

بازرگانی - مشاوره در
امور قراردادها

٠٩١٠٥٠٠٠٦٠٠
٣٧٢٥٩٧٩٩-٣٧٢٦٠٤٢٥

٩٥٣٠٠٧٦٥/ ق

ثبت شر;ت 
اتباع خارجی،کارت بازرگانی،زیرنظر

کارشناس حقوقی      ٣٨٤٠٦٨١٨
٠٩٣٩٥٣٤٢٤٧٤

 

٩٥١٢٥٣٥٩/ م

٩٥٢٩٦١٥٩/ ف

ثبت فور'
قيمت آخر را از ما بگيرید 

با مدیریت کارشناس 
حقوق افسانه روح بخش 

٠٩١٥٥١٤١٣٥١
٣٧٦٢٩٥٩٣

ثبت شر;ت 
ثبت نام تجارى با لوگو رایگان  

٣٦٠١٧٤٤٥ -٠٩١٥١٢٤٠٤٣٧
٩٥٢٩٣٤٠٨/ ف

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

مالياتی
٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٠

٣٦٠٤٢٥٦٠
٣٦٠٣٩٢٠٩

٩٥٢٩٠٢٥٣/ م

٩٥٢٩٩٢١٢/ ف

ثبت- تغييرات 
رتبه بندى- جواز تأسيس

 برند- کارت بازرگانی 
٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢-٣٨٩٢٧٣٥٥

ثبت شر;ت 
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

ثبت انواع شر;ت
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 
شرکتها، اخذ گرید، جواز 

تاسيس، برند، کارت بازرگانی 
٩٥٣٠٢٤٥٣/ ر٠٩١٥٧٤٣٣٣٦٨

٩٥٢٨٨٥٨٩/ ف

ثبت
با بهتر$ن هز$نه و خدمات

 

٣٦٠٩٣٩٢٦-٠٩١٥٨٢٦٢٢٨٦

رتبه بند' تخصص� 
(داراى مجوز) فروش شرکت  

زهرایی ٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٩٥٢٨٥٣٤٤/ ف

٩٥١٨٢٧٢٢/ ف

شر;ت رفاه هامون
ثبت فور'

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

www.hamoonsabt.com
٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٣١٤٧٩٢٧

٣٨٧٩٠١٤٥
 

انجام امور ثبت�
  تفRيG و پا$ان ;ار

٠٩٣٨٨٠٨٠٥٩٥
٩٥٢٢٠٤٨٩/ ف

ثبت برند تجار' تخصص ماست 
طرح صنعتی ٠٩١٢٥٩٧٣٤٧٣
اختراع        ٠٢١٤٤٥٦٨٦٣٥

www.saminsabt.com
٩٥٢٧٧٦٠٨/م

 انجام امورثبت�(مهر$ه)
تفRيG و پا$انRار  

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

مر;ز 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

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

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

٣٧٥٩٧٥٩٠
٩٥٠٩٥٥٤٠/ ف

٩٥٣٠٣٥٦١/ م

 مل١٠�R;يلومتر' مشهد
 فول امکانات باجوازگلخانه 

نيازمند سرمایه گذار
٠٩١٥١٨٢٦١٥٠ 

سرما$ه گذار نيازمند$م 
موسسه آموزشی 

درآمد ماهيانه 
٩٥٣٠١٨٣٠/ م٠٩١٥٥٥٨٦٢٤٣

جهت شرا;ت در امور حمل 
و نقل به خانم یا آقا با سرمایه 

۵٠م الی ۶٠م نيازمندیم
٠٩١٥٤١٥٨٦٦٧

٩٥٢٩٩٧٩٠/ ف

مRان و سرما$ه از ما
پيشنهاد و کار از شما

٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦
٩٥٢٩٢٥٣٠/ ل

فروش 
$ا مشار;ت

دریک واحد بسته بندى انحصارى 
در استان خراسان با شرایط ویژه 

٧٠٠م وام ٧درصدى
٠٩١٥١١٢٠٥١٧

٩٥٣٠٢٧٤٣/ ق

 به ٥٠ ميليون سرما$ه 
جهت شرکت در یک واحد خدمات رنگ 
با در آمدماهانه ٣ ميليون  نيازمندیم

٩٥٣٠٢٧٦٦/ م ٠٩٣٧٨٧٣٧٦١٨

 دستگاه بچينگ
 بتن نوار' فروش� 

 ظرفيت ٣,۵مترمکعب
 با لوازم درجه یک 

طرح راه ماشين 

٠٩٣٦٥٤٦٤٢٣٥ 
٩٥٣٠٠٣٠١/ م

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

٩٥٢٦٠٨١٨/ م

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

درختان خشکيده، پوسيده، زاید
٩٥٠٥٠٣٤٠/ م٠٩١٥٤٤٧٢٢٤٦

دانشنامه موقت
عالی  آموزش  موسسه  از  صادره 
 ٢۵/۴٧۶٢۵ شماره  به  تابران 
به  متعلق   ٩٣/٩/٨ مورخه 
خانی  اکبر  علی  مژگان  اینجانب  
داراى  محمد  سعيد  فرزند 
 ٣۶۴٠٢٢٣٩٨۵ شناسنامه 
اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود 

ساقط می باشد.
 

٩٥٣٠٢٦٩٦/ ل

پروانه اشتغال نظام مهندس�
 ٣ پایه   ١٩۴١٠٠٠۴٣۵ شماره  به   
حریر  ابراهيم  بنام  مکانيک  نظارت 

 بافان مفقود . فاقد اعتبار است
٩٥٣٠٢٨١٩/ م

پروانه ساختمان� 
کد نوسازى ١۵-٢۴-۶-١ 
 مفقود و فاقد اعتبار است.

٩٥٣٠٢٨٦١/ ش

آموزشگاه  تاسيس  پروانه 
فنی و حرفه اى آزاد به شماره 
صدور ١١,٨٨ و تاریخ صدور 
ساله   ۵ اعتبار  تا   ٩٠,١٠,٢
پونه  زهرا  بنام   ٩۵,١٠,٢
موسس  و  مدیر  طوسی  ئيان 
آموزشگاه پونه مفقود و فاقد 

اعتبار است 
٩٥٣٠٣٢٤١/ م

دانشنامه پا$ان تحصيالت 
دوره کارشناسی به شماره 

٠١٣۴٩٣۶ به نام احسان اشراقی 
٩٥٣٠٣٠٥٦/ پمفقود و فاقد اعتبار است

گوناگــون

بازرگان�،صنعت�،;شاورز'

گمشده ماشين آالت صنعت�

خدمات ;شاورز' 
دامپرور' و طيور

مشار;ت و
سرما$ه گذار'

خدمات مشاوره ا'

امورماليات�

خدمات مال� و 
حسابدار'

خدمات ادار'

٩٥٢٣٨٨٤٧/ ف


