
٥٣
چهارشنبه ٢٢ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥

ثبت و تغييرات شر3ت  
 و عالمت تجارى درزمانی کوتاه 

و حداقل هزینه 
٣٧٦٣٤٥٤٥-٠٩١٥١٥٨٣٥٢٨ 

٩٥٠٣٣٤٦٤/ ب

٩٥٢٩٦١٥٩/ ف

�ثبت فور
قيمت آخر را از ما بگيرید 

با مدیریت کارشناس 
حقوق افسانه روح بخش 

٠٩١٥٥١٤١٣٥١
٣٧٦٢٩٥٩٣

٩٥٢٣٥٤٨٩/ پ

ثبت شر3ت
عالمت تجارى 

طرح صنعتی و اختراع
٠٩١٥٢٤٥٣٦٢٢-٣٧٦٠١٨٧٩

واگذار� شر3ت
با رتبه ساختمان آب تاسيسات راه 

نفت وکشاورزى در اسرع وقت
٠٩١٥١٨١١٣٧٥

٩٥٣٠٤٥٥٣/ ق

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

٩٥٢٩٧٦٥٠/ ب

ثبت فور� شر3ت
 با مشاوره را�گان 
 کليه خدمات ادارى با کمترین 

زمان و پایين ترین هزینه 
سميرا جانقربانيان 

٠٩٣٧١١٣٨٧٦٥
٠٩٣٧٤٣٣٦٤١٩

٣٧٦٨٥٩٨٦

ثبت 
شرکتها، اخذ گرید، جواز 

تاسيس، برند، کارت بازرگانی 
٩٥٣٠٢٤٥٣/ ر٠٩١٥٧٤٣٣٣٦٨

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

٩٥٣٠٥٨٠٧/ ف

ثبت - تغييرات
افزایش سرمایه - جواز صنایع 

٠٩١٥١١٨٤٩٩٢-٣٧٢٨٩٤٩٢

انجام امور ثبت شر3ت
تغييرات، اخذ رتبه و واگذارى 

شرکتهاى پيمانکارى
٠٩١٥١٨١١٣٧٥

٩٥٣٠٤٥٥٠/ ق

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

ثبت و تغييرات انواع 
شر3ت

تنها با پرداخت ١۵٠هزار تومان
٠٩٣٣٩٢٣٤١٩٠

٩٥٣٠٠٧٣٦/ ق

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

مالياتی
٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٠

٣٦٠٤٢٥٦٠
٣٦٠٣٩٢٠٩

٩٥٢٩٠٢٥٣/ م

٩٥٢٨٨٥٨٩/ ف

ثبت
با بهتر�ن هز�نه و خدمات

 

٣٦٠٩٣٩٢٦-٠٩١٥٨٢٦٢٢٨٦

ثبت شر3ت 
ثبت نام تجارى با لوگو رایگان  

٣٦٠١٧٤٤٥ -٠٩١٥١٢٤٠٤٣٧
٩٥٢٩٣٤٠٨/ ف

ثبت- تغييرات 
گرید- برند- کارت بازرگانی

موسسه حقوقی عدالت 
٣٧٦٥٣٩٣٣-٠٩١٥٧٩٥٤٨٤١

٩٥٠٥٧٠٥٢/ ف

مشاوره
را�گان
ثبت 

تاسيس، تغييرات
تعاونی ،جواز صنایع 
رتبه ، کارت  بازرگانی

 عالمت تجارى و برند 
گروه صنعتی 

توانسا  
 ٠٩١٥٥٨٠٤٠٣٣

٩٥٢٦٢٣٢٨/ ف٣٨٩٣٩٧٧١

٩٥٢٦٢٠١٥/ د

ثبت فور� شر3ت
١۵٠هزارتومان

 ٣٦٠٥٥٧٥١                    
٠٩١٥٨٧٠٩٧٦٨

ثبت و تغييرات با 
تخفيB و�ژه  

٠٩١٥١٥٨٦٤١٦-٣٧٦٢٣٣٥٦
٩٥٣٠١٨٢٨/ ق

 tاخذ سند جهت امال
و اراض� فاقد سند 

 و کليه امور ادارى و شهردارى 
٩٥١٩٧٤٩٤/ م٠٩١٥٢٤٧١٠٣٧ 

�انجام كليه خدمات ادار
شهردارى اخذ پروانه پایانكار

٠٩١٥٨٠٢١٥٠٦
٩٥٢٨٩٦٨٨/ ق

ثبت برند تجار� تخصص ماست 
طرح صنعتی ٠٩١٢٥٩٧٣٤٧٣
اختراع        ٠٢١٤٤٥٦٨٦٣٥

www.saminsabt.com
٩٥٢٧٧٦٠٨/م

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 امور ثبت�
  تفLي< و پا�ان 3ار

٠٩٣٨٨٠٨٠٥٩٥
٩٥٢٢٠٤٨٩/ ف

٩٥٢٩٤٢٦٥/ م

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
 

مر3ز خدمات روانشناخت�
فرشته تنها�� 

 تعيين وقت ٣٧٥٣٩١١٧
مشاوره حضورى ٩٠٩٥١١٢٠٢٠

٩٥٢٥٩٨٢٩/ ب

راه انداز� و رونق 3سب 
و 3ار 

توسط مشاورین و متخصصين زبده
٠٩١٥٥٠٢١٩٢٨

٩٥٣٠٣٨٠٨/ ق

متفاوت تر بفروشيد
فروش  افزایش  و  مشترى  جذب 
محصوالت شما به شيوه خالقانه و نوین 

٠٩٣٠٩٩٠٠٢٨٩
٩٥٣٠٥٤٢٧/ 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

٩٥١٩٥٧٨٨/ پ

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

گزارشات فصلی،اعزام حسابدار
٠٩١٥٥٥٢٧٥٠٠- ٣٧٢٧٣٩٦٥

٩٥٣٠٤٠٣٩/ ف

ارقام شمار
حسابدارى و حسابرسی

(با همکارى حسابداران رسمی)
١-حسابرسی مالی و بيمه اى

 و ارزش افزوده
 ٢- تنظيم اظهارنامه 

مالياتی و ارزش افزوده
٣-به روز رسانی حسابها
۴-تنظيم دفاتر قانونی 

۵-مشاوره بيمه اى
 ۶-مشاوره رایگان جهت بستن 

حسابهاى شرکتهاى پيمانکارى
سجادى ٠٩١٥٥١٦٠٢١٣

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

٣٧٥٩٧٥٩٠
٩٥٠٩٥٥٤٠/ ف

سرما�ه گذار 
براى شراکت در زمينه پخش 

خشکبار نيازمندیم ١۵ م 
٩٥٣٠٦٥١٤/ م٠٩١٥٤٠٤٠١٩٢

 �مشار3ت اقتصاد
 tدر پوشا

دو دربند مغازه در حال کار
 با تجربه کارى از ما 

سرمایه نقدى از شما 
از ٢۵ الی ۴٠ ميليون 

حاضر به همکارى هستيم
 در قالب عقود اسالمی 

٩٥٣٠٤٦٦٤/ م٠٩٣٨٧٣٥٦٨٧٢

به ١٥م سرما�ه 
جهت مشارکت در کار لباس 

عروس نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٩٦١٣٦

٩٥٣٠٦٠٢٠/ ف

به سرما�ه گذار در 3ار توليد 
با فروش عالی نيازمندیم

 تماس ترجيحا ١٧ -٩
٠٩٣٥٧١٨٤٧١١

٩٥٣٠٦٠٢٥/ ف

٩٥٢٨٧٨٣٠/ ف

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

ماندگار ملی و کارآفرین طالئی 
٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

٩٥٣٠٢١٥٨/ خ

3ارخانه آماده بLار
نان صنعتی اروپایی و کيک وشيرینی

مشارکت یا سرمایه گذارى
٠٩١٥٣٥٨٠٨٢٥

مبلغ ٢٠م تومان سرما�ه آزاد 
در اسرع وقت نيازمند�م. 

با ضمانت محکم و محضرى 
٠٩١٠٩١٥١٣٦٧

٩٥٣٠٤٩٦٦/ ق

 ١٠ م سرما�ه 
سر�عا نيازمند�م   

 ٠٩٣٧٨٢٧٦٢٣٠
٩٥٢٩٤٥٠٥/ م

شر�< و سرما�ه گذار
 در امر معدن نيازمندیم با 

تضمين ملکی و درآمدماهيانه
٦-٣٦٥٨٣٢٣٥

٩٥٣٠٤٢٣٥/ ق

تزر�ق پالستي<
 ٣٥٠ گرم PLC پرفشنال

زیرفی معاوضه با خودرو
٣٦٥٨١٩٧٥

٩٥٣٠٠٣٣٧/ ف

سردخانه 
3انLس �خچال دار خودرو

 

٩٥١٦٩٠٤٢/ ب٠٩١٥١٠١١٣٠٠

٩٥٢٧٠٤٩٢/ ق

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

می رسد( ٧۵٠گرمی و ١ کيلویی)
٠٩٣٧٦٨٠٥٢٥٢

فروش دستگاه 
3اليبراسيون

ساخت آلمان  
قابليت کاليبراسيون

 کنتور توربينی گاز تا ۶ اینچ
٠٩١٥١١١٢٢٤٥

٩٥٣٠٥٩٤١/ ق

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

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

 �چ< بان< 3شاورز
به شماره ١۶٣۵٣۶ 
 مفقود گردیده است

٩٥٣٠٥٤١٩/ ف

دفترچه تا3سيران� 
بردارى  بهره  کد   ١٩٢٠۶ شماره  به 
٢٢٢٨٨ الف ٩۵ به نام حسين رحيمی
  ردکی مفقود و فاقد اعتبار است

٩٥٣٠٥٣٧٨/ ف

 کارت تردد ترانزیت داخلی فرودگاهی  
به  نخودیان  جليلی  مهسا  اینجانب 
انقضاء  تاریخ  ١٩٣٣٢به  شماره 
اعتباراست  فاقد  و  مفقود   ٩۶,۶,٣١ 

٩٥٣٠٦١٥٧/ م

 �3ارت هوشمند بار
به نام سيد مهدى احمدى

 به شماره ٢٢٣٨٣٣۶ 
 و فاقد اعتبار است 

٩٥٣٠٥٢٨٤/ ف

کارت هوشمند به 
شماره٢١٨۴٠٠١ بنام غفور 

مقبل بقمچ مفقود و فاقد اعتبار 
است

٩٥٣٠٥٩٧٠/ خ

دفترچه تا3سيران� ا�نجانب 
مجيد نجاران به شماره پروانه 
تاکسيرانی ۵٢١٧۵ مفقود و از 

 درجه اعتبار ساقط است.
٩٥٣٠٥٥٣٩/ ف

کارت هوشمند به شماره 
٢٢٨٩٣۴۵ بنام عليرضا حجاران 

خراسانی مفقود و فاقد اعتبار 
است

٩٥٣٠٥٦٥٨/ خ

شماره   به  ساختمانی  پروانه 
 ٩٢,٨,٢٩ مورخ   ١٠٠٠٠٩٠٣٢
اعتبار  فاقد  و  گردیده  مفقود 

 می باشد. معينی
٩٥٣٠٦٠١٨/ آ

گوناگــون

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

گمشده

خدمات صنعت�

ماشين آالت صنعت�

خدمات 3شاورز� خدمات بيمه
دامپرور� و طيور

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  م)  تقاضا  گرام)  همشهرGان  كليه  (از   
به نزدGك ترGن صندوق پست) بيندازند تا از طرGق اGن سروGس به 

صاحبان آن تحوGل گردد)

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

3ارت مل�

٠٩٤٤٦٣٥٣٢٦ محمد   (Gرجا الهه 

٠٩٤٤٦٣٥٣٢٦ محمد   (Gرجا الهه 

٠٧٣٠٢٨٥٣٣٢ عل)  رجب)  غالمرضا 

٠٨٧٠٦٠٣٦٣٩ محمد عل)  رجب) داودل)  اكرم 

٠٦٩٠٣٧٣٧٦٧ اسماعيل  رجب) دوغ اباد,  زهرا 

٠٩٢٣٧٣٠١٩٢ عل)  رحمان)  ميالد 

٥٧٤٩٢٠٩٥٧١ محمد رضا  رحمان)  عل) 

٠٩٤٥٢١٣٦١١ اكبر  رحمان) نعيم اباد,  احسان 

٠٧٦٩٩١٤٩٠١ نصر اباد,  رحمت نيا  حميد رضا 

٠٩٤١٢١٧٥١٥ غالمحسن  رحمت)  نيره 

٠٩٢١٩٢٧١٧٧ غالم حسين  رحمت) سردشت  امين 

٠٨٧٠٩٣٦٤٦٨ حبيب اله  رحيم)  سيد جعفر 

١٠٦٣٠٥٨٥٢١ محمد حسين  رحيم)  حسن 

٠٩٣٧٧١٦٣٨٣ حسين  رحيم)  كبر, 

٠٧٧٠٠٩٨٥٢٥ صمد ورد,  رحيم) ازاد  ازاده 

٠٧٢٠٤١٧١٠٤ عبدالرحمن  رحيم) نژاد  ادرGس 

٠٧٦٠٠٨٧٠٧٥ عبدالحميد  رزم) گشن)  محبوبه 

٠٩٣٤٧١٨٢١٠ حسين  رستم نيان  غالمرضا 

٥٩١٩٣١٥٩٠٣ شكرعل)  رستم)  عل) اكبر 

٠٩٣٧٢٣٥٤٦٦ عل) اكبر  رستم)  فضه 

٠٩٣٠٥٥٠٨٢١ سيد حسن  رسول)  سيد حسين 

٠٩٢٥٤٥١٣٤٧ اسداهللا  رسول) پور  زهرا 

٠٨٢٩٧٢٢٥٨٠ چراغ  رشيد,  احسن 

٠٧٢٠٠٧٩٢٥١ ابراهيم  رشيد, تلخك   nوسG

٠٩٤٦٩١٥٨٠٦ رجبعل)  رشيد, شورچه  ناصر 

٠٩٢٠٣٤٤٥٨٥ حبيب  رشيد, مهر  ستاGش 

٠٩٢٢٣٣٢٧٦٢ عل)   (Gرضا محسن 


