
پنجشنبه ٢٣  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٦
٤٨

فقط ٨٠٠٠ تومان (همکاران)

 www.chapasan.com
و�ز�ت سلفون براق

 
٩٥٣٠٧١١٢/ م

قبول سفارش در محل
کارت ویزیت، تراکت 

دستمال کاغذى تبليغاتی زمرد 
٣٨٩١١١٤٢-٠٩١٥٩٢٢٤٠٢٤

٩٥٢٢١٨٨٠/ ق

تقو�م ٣٥٠ تومان 
سررسيد ١٩٥٠ تومان 

با چاپ رایگان - تحویل فورى 
٩٥٣٠٧١٠٦/ م٣٦٠٤٧٩٤٦

طراح�،چاپ  و نصب
بنر،استيLر ،مش

٩٥٢٦٣٨٤٤/ م٠٩١٥٢٠٠٣١٠٠

چاپ بنر 
و�ژه مناسب ها� مذهب� 

مترى ٣٠٠٠ تومان 
چاپ دیجيتال ایما 
خيابان راهنمایی 

٠٩١٥١١٦٠٤١٢
٣٨٤٣٢٦٨٧-٣٨٤٠٧٤٣٠

دیگرخدمات با تخفيف کلی 
٩٥٢٦٣٨٤٦/ م

 �چاپ فور� بنرتيراژ

 متر� ٣٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٣٥٩٨٧٥١-٣٧٢٧٥١١٠
٩٥٢٣٩٥٥٦/ م

ليزر - بنر  
فا�بر

( حکاکی فلزات و غير فلزات) 
چاپ ليوان و تيشرت

هدایاى تبليغاتی ،ست ادارى 
کاتالوگ، و کليه امور تبليغاتی 

٠٩١٥٥١٧٦٠٦٧ 
٩٥١٤٢٦٩٧/ ب٣٧٦٢١٠٠٩ زنگویی

بنر و�ژه مناسبت ها� مذهب� 

متر� ٣٠٠٠تومان 
چاپ اکبرى

٣٣٦٤٠٥٠٠-٠٩١٥٣١٣٧٢٠٠
٩٥٢٧١٣٧٢/ م

هنرآفر�ن 
هنر ما را قبل از اجرا ببينيد 

چلنيوم: ٧٠- استيل: ١٠۵
پالستيک: ٨۵- کامپوزیت: ١٠۵

روان: ١,٠٠٠- فول کالر: ۴٠٠,٢
LED ثابت: ۴٠ هزار

www.honarafarin.net
٠٩١٥٢٠٠٠٨٣٣

٩٥٢٧٤٣٧٨/ م٣٧٢٧١٠٠١

٩٥٢٣٥٢٧٤/ پ

هنرنما 
نما کامپوزیت چلنيوم استيل 

٠٩١٥٢٦٠٤٠٠٨
٠٩٠١١٠٣٩٠٠١

 تابلوساز 

آلفا 
 طراحی/ساخت/نصب 

نقد / اقساط/تهاتر
گارانتی و خدمات پس از فروش

توانایی اجراى تابلو 
در سراسر کشور

رزومه همکارى با برندهاى 
بزرگ و معتبر پرسنل فنی 

شامل چندین اکيپ، تابلوساز 
جهت ساخت و نصب، خدمات 

و تعميرات، جابجایی تابلو
تعویض روکش و رفع عيب 
انواع تابلو آماده جهت عقد 

قراردادهاى ساليانه، ماهيانه، 
متراژى و پروژه اى همچنين 

قراردادهاى تعمير و نگهدارى 
بازدید و مشاوره رایگان 

www.mashhadtablo.ir

٠٩١٥٨٨٣٢٦١٦ 
مدیریت جدید: احسان شيبانی

٩٥١٨٥٠٩٤/ ب

٩٥٣٠٣٨١٠/ ف

چلنيوم٦٠٠٠٠
یک سال گارانتی  

حاجی زاده ٠٩١٥٢٠٥٠٥٤٠

تابلوساز چهره 
نما کامپوزیت، چلنيوم 

استيل ، برنج پالستيک     
LED ثابت ، روان 

مرکز چاپ بنر تاسيس ١٣٧٠ 
www.chehrehads.com

٣٧٣١٦٤١٧
٠٩١٥١٠٢٣٤٠٥

٩٥٢٩٤٧١٦/ ر

 ٣٨٠٠٠   LED
LED چلنيوم ۶۵٠٠٠ تعميرات

٩٥٣٠٠٩٤٧/ ف٠٩٣٣٢٢٢٠٣٠٧

تقو�م - دفتر تلفن 
١٣٩٦ سال  

نشر باثمر٠٩١٥٣١٧٠٢٨٦
٩٥٣٠٧٢٤٢/ ف

ثبت شر3ت 
اتباع خارجی،کارت بازرگانی،زیرنظر

کارشناس حقوقی      ٣٨٤٠٦٨١٨
٠٩٣٩٥٣٤٢٤٧٤

 

٩٥١٢٥٣٥٩/ م

مشاوره
را�گان
ثبت 

تاسيس، تغييرات
تعاونی ،جواز صنایع 
رتبه ، کارت  بازرگانی

 عالمت تجارى و برند 
گروه صنعتی 

توانسا  
 ٠٩١٥٥٨٠٤٠٣٣

٩٥٢٦٢٣٢٨/ ف٣٨٩٣٩٧٧١

٩٥٢٨٨٥٨٩/ ف

ثبت
با بهتر�ن هز�نه و خدمات

 

٣٦٠٩٣٩٢٦-٠٩١٥٨٢٦٢٢٨٦

مشاوره تخصص�
ثبت شرکت 

موسسه حقوقی 
وکالى شهر 

٠٩١٥٣٢٠٤٠١٢
٥٧٢٦٢٠٠١

٩٥٢٩٤٧٠٦/ ر

نجوا ماندگار 
عدالت

اخذ رتبه ، برند - ثبت و 
تغييرات شرکت - کارت 

بازرگانی - مشاوره در
امور قراردادها

٠٩١٠٥٠٠٠٦٠٠
٣٧٢٥٩٧٩٩-٣٧٢٦٠٤٢٥

٩٥٣٠٠٧٦٥/ ق

٩٥٢٩٩٢١٢/ ف

ثبت- تغييرات 
رتبه بندى- جواز تأسيس

 برند- کارت بازرگانی 
٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢-٣٨٩٢٧٣٥٥

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

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
 ٣٧٦٦١٤٢٥

٠٩١٥٨١٣٠٠٢٥

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

ثبت شر3ت 
ثبت نام تجارى با لوگو رایگان  

٣٦٠١٧٤٤٥ -٠٩١٥١٢٤٠٤٣٧
٩٥٢٩٣٤٠٨/ ف

٩٥٣٠٥٨٠٧/ ف

ثبت - تغييرات
افزایش سرمایه - جواز صنایع 

٠٩١٥١١٨٤٩٩٢-٣٧٢٨٩٤٩٢

٩٥٣٠٥٣٢١/ ف

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

٠٩١٥٩١٤٦٦٩٦
٣٧٢٤٥٨٧٦

ثبت و تغييرات با 
تخفيA و�ژه  

٠٩١٥١٥٨٦٤١٦-٣٧٦٢٣٣٥٦
٩٥٣٠١٨٢٨/ ق

ثبت- تغييرات 
گرید- برند- کارت بازرگانی

موسسه حقوقی عدالت 
٣٧٦٥٣٩٣٣-٠٩١٥٧٩٥٤٨٤١

٩٥٠٥٧٠٥٢/ ف

ثبت شر3ت
 با بهتر�ن مشاوره و خدمات
 زیر نظر کارشناس حقوق

ثبت انواع شرکت 
تغييرات ، کد اقتصادى

ثبت عالئم تجارى 
اخذ گرید،تامين مهندس

کارت بازرگانی،جواز صنایع
افزایش سرمایه  بدون واریزى

(پيک رایگان)
٣٨٤٧٠٢٨٤

 ٣٨٤٣٨٦٦٧ 
 ٣٨٤٦٧٥٤٦

٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١
٩٥٣٠٤٨٨٢/ پ

ثبت 
شرکتها، اخذ گرید، جواز 

تاسيس، برند، کارت بازرگانی 
٩٥٣٠٢٤٥٣/ ر٠٩١٥٧٤٣٣٣٦٨

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

٩٥١٨٢٧٢٢/ ف

شر3ت رفاه هامون
�ثبت فور

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

www.hamoonsabt.com
٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٣١٤٧٩٢٧

٣٨٧٩٠١٤٥
 

رتبه بند� تخصص� 
(داراى مجوز) فروش شرکت  

زهرایی ٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٩٥٢٨٥٣٤٤/ ف

٩٥٢٩٦١٥٩/ ف

�ثبت فور
قيمت آخر را از ما بگيرید 

با مدیریت کارشناس 
حقوق افسانه روح بخش 

٠٩١٥٥١٤١٣٥١
٣٧٦٢٩٥٩٣

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

مالياتی
٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٠

٣٦٠٤٢٥٦٠
٣٦٠٣٩٢٠٩

٩٥٢٩٠٢٥٣/ م

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

٠٩١٥٧٣٦٧٢٢٨
٩٥١٩٨٩٣٠/ ط

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

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

٩٥٢٥٩٤٥٣/ ف

خدمات ماليات� 
دفاعيات،دفاتر،ارزش افزوده 

گزارشات فصلی ، اظهارنامه
٠٩١٥٥٠١٥٧٨٧-٣٢٢٨٩٠٠٦

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

٣٧٥٩٧٥٩٠
٩٥٠٩٥٥٤٠/ ف

 ١٠ م سرما�ه 
سر�عا نيازمند�م   

 ٠٩٣٧٨٢٧٦٢٣٠
٩٥٢٩٤٥٠٥/ م

شرا3ت 
جهت کارهاى ساختمانی ادارات و 
ارگانها ۵٠ م سرمایه نيازمندیم 

٠٩١٥٧٥٨١٠٣٢
٩٥٣٠٦٩١٤/ 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

فروش 
�ا مشار3ت

دریک واحد بسته بندى انحصارى 
در استان خراسان با شرایط ویژه 

٧٠٠م وام ٧درصدى
٠٩١٥١١٢٠٥١٧

٩٥٣٠٢٧٤٣/ ق

به شر�= سرما�ه گذار 
جهت پخش نيازمندیم همکارى 
شما در کنار ما باعث افتخار است

٠٩٣٠٣٣٣١٢٢٧
٩٥٣٠٧٠٦٠/ ف

٩٥٣٠٣٥٦١/ م

 مل3١٠�Lيلومتر� مشهد
 فول امکانات باجوازگلخانه 

نيازمند سرمایه گذار
٠٩١٥١٨٢٦١٥٠ 

به ١٥م سرما�ه 
جهت مشارکت در کار لباس 

عروس نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٩٦١٣٦

٩٥٣٠٦٠٢٠/ ف

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

٩٥٢٦٠٨١٨/ م

نهال 3اج تهران
٧٠ سانتی و ٢۵سانتی سرو شيراز 
٧٠ سانتی (گلدانی) زیرقيمت توليد

٩٥٣٠٧٠٧٩/ ف٠٩١٥٥٥٧٣١٤٩

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

درختان خشکيده، پوسيده، زاید
٩٥٠٥٠٣٤٠/ م٠٩١٥٤٤٧٢٢٤٦

sپروانه 3سب مشاور امال
اینجانب حسين شکيبا پهلوانلو 

به شماره پرانه ٣٧٣١,١٣١۵٧ 
 مفقود و فاقد اعتبار می باشد

٩٥٣٠٦٦٤٥/ ف

پروانه ساختمان 
 ١٢-٢-١-۴ نوسازى  کد  با 
و  مفقود   ٢٢۴۵ شماره  ساختمان 

 فاقد اعتبار است .
٩٥٣٠٥٨٠٨/ ش

 آگه� فقدان 
داراى  پرهيزگار  قاسم  دکتر  آقاى 
  ۵٢٢٠٠٨۴٨١١ شماره  شناسنامه 
 ٣٧ متولد  مشهد  از  صادره 
مسئول  پروانه  دارد  می  اظهار 
هاى شماره  موقت  فعاليت  و  فنی 
-۴ ٣ ١ ۵ , ۴ ٠ ٢ ١ ۶ ۵
۴٣١۵,۴٠٢١۶۶ مورخ ٧,٢٧,٨۶

است.  گردیده  مفقود  ایشان 
پروانه  آگهی  این  موجب  به  لذا 
یابنده از  شود  می  ابطال  مذکور 
فوق مدرک  است  خواهشمند 
هاى پروانه  امور  اداره  به  را 
و  درمان  و  بهداشت  وزارت 

آموزش پزشکی تسليم نمایند

 

٩٥١٩٢٤٦٨/ م

ادار� و مال�

گوناگــون

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

گمشده

 �خدمات 3شاورز
دامپرور� و طيور

مشار3ت و
�سرما�ه گذار

�خدمات مشاوره ا

امورماليات�

خدمات مال� و 
�حسابدار

ثبت و 
رتبه بند� شر3ت

�خدمات ادار

چاپ افست

چاپ فلLس� بنر

�تابلو ساز

هدا�ا� تبليغات�

٩٥٢٣٨٨٤٧/ ف

 سررسيد و تقویم روميزى ٩۶ 

(عمومی، اختصاصی) 
 در ابعاد و طرح هاى مختلف با کيفيت عالی 

پذیرش سفارشات از کليه ادارات،سازمان ها، نهادها، شرکت هاى 
دولتی و خصوصی و افراد حقيقی

تحویل فورى
شماره تماس: ٣٧٠٠٩٧٢٠-٣٧٠٠٩٧٠۴ همراه: ٠٩٣٠٣٠١٧٣٠٢ 

٩٥٢٩٢٠٥٥/ منشانی: نبش شهيد صادقی ١٨- شهر چاپ خراسان 


