
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٦٠

٩٥٣١٠٩٧٧/ پ

ثبت 
شر3ت

فورى
 با بهترین خدمات

 جواز تاسيس ثبت، عالئم تجارى 
۵ روزه کارت بازرگانی و...

 با کمترین هزینه 
(پيک رایگان)

 ٣٧٦٦١٤٢٦
 ٣٧٦٦٥٣١٧

٠٩١٥٣٠٥٣٩٣٤

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
٣٨٤٣٨٣٥١
 ٣٧٦٦١٤٢٥

٠٩١٥٨١٣٠٠٢٥

٩٥١٩٢٣٥٨/ پ

ثبت
شر3تها
نام تجارى

مجوزصنایع 
ثبت اختراع

اخذکارت بازرگانی
اولين وتنها دارنده 
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

٩٥٢٧٣٩٠١/ ف

ثبت شر3ت 
�و تغييرات فور

مشاوره رایگان
اخذ گرید به صورت تخصصی 

تامين مهندس 
ثبت برند و طراحی لوگو

کارت بازرگانی، جواز تاسيس
کد اقتصادى

مشاوره اقتصادى آبنوس
٠٩٣٥٥٦٢١٣٣٥

٣٧٥١٠٨٩٦

 tاخذ سند جهت امال
و اراض� فاقد سند 

 و کليه امور ادارى و شهردارى 
٩٥١٩٧٤٩٤/ م٠٩١٥٢٤٧١٠٣٧ 

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
 

نقشه بردار�- سندماده ١٤٧
اجرا -عا�ق 3ار� استخر

PVC - ژئومبران 
مهندس ذبيحی ٠٩١٥٨٠٠٠٣١٤

٩٥٣٤٣١٣٧/ م

خدمات ماليات� 
دفاعيات،ارزش افزوده، دفاتر
  اظهارنامه، گزارشات فصلی 

٠٩١٥٥٠١٥٧٨٧-٣٢٢٨٩٠٠٥
٩٥٣٣٥٠٠٩/ ف

شر3ت خدمات ماليات� و مال�
خدمتی نوین و کارآمد براى 

مودیان محترم مالياتی
٠٩١٥٥١٨٤٥٢٥-٣٦٠٤٧٩٢٩

٩٥٣٣٦٨٩٤/ ق

 3او�ان حساب 

٣١٤٤٦-٠٥١
٩٥٣٢٦٥٠٧/ ف

٩٥٣٤٤٣٣٥/ م

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

گزارشات فصلی،اعزام حسابدار
٠٩١٥٥٥٢٧٥٠٠- ٣٧٢٧٣٩٦٥

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

٩٥٣٣٥٧١٤/ ل

مشاوره مال� و ماليات� 
 بروز رسانی حسابهاى معوق

٠٩١٥٤٠٦١٦٠٠ 
٩٥٣٤٢٤٩٦/ ب٣٧٦٦٧٠٦٩  

٩٥٣٣٣٨٤٥/ ط

پلمپ دفاتر 
روزنامه و 3ل 
بستن حسابهاى مالی ٩۵ 

اختالف مالی 
 ٣٨٤٦٨٩٤٤

 ٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥

شر3ت بازرگان� هشتم
خر�د- حمل- ترخيص

واردات ٠٩١٥٥٠٨٣١٦٢
صادرات ٠٩١٥٣٢٢١١٥٦

٩٥٣٢٠٨٢٧/ م

٩٥٣٠٩١٧٥/ خ

واردات از چين
خرید - ترخيص

 راهنمایی      ٩-٣٨٣٣٠٩٤٨    
٠٩١٢٩٣٧٤٣٦٦

به چند نفر سرما�ه گذار
مبالغ ٢ تا ١٠ ميليون نيازمندیم

٠٩١٥٧٩٩٥١٣٤
٩٥٣٥٠٦٤٤/ م

پيشنهاد و طرح ا�ده 3ار 
از شما

سرمایه گذارى از ما فقط پيامک
٠٩١٢٤٦٧٤٩٧٩

٩٥٣٤٤٠٢٦/ ق

٩٥٣٤٨٥٠٣/ خ

3ارخانه آماده بLار
نان صنعتی اروپایی و کيک وشيرینی

مشارکت یا سرمایه گذارى
٠٩١٥٣٥٨٠٨٢٥

در ا�ده ا� نو با درآمد باال
با ما مشارکت کنيد

٠٩١٢٠٢١٥١٣٧
٩٥٣٥٠٤٤٨/ پ

٩٥٣٣٤٩٢٣/ ف

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

ماندگار ملی و کارآفرین طالئی 
٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

به �= شر�= سرما�ه گذار 
به مبلغ ١۵ م با ضمانت کارمند رسمی 
معدن  کار  جهت  محضرى  و  معتبر 

نيازمندیم ٠٩٣٨٠٣٤١٣٨٠
٩٥٣٥٢٥٤٠/ ف

 به �= نفر شر�= با ٦٠ميليون 
 سرمایه با درآمد ماهانه ٣ميليون 

نيازمندیم جهت خدمات رنگ 
٠٩٣٧٨٧٣٧٦١٨ خالقی 

٩٥٣٥٣٢٣٩/ م

�= مر3ز آموزش� معتبر
(تحت نظر نهادها� دولت�)

در نظر دارد انجام
امور آموزشی و سایر 

فعاليت هاى جنبی خود را 
به افراد حقيقی یا حقوقی 

واجد شرایط واگذار نماید، 
متقاضيان می توانند جهت 

کسب اطالعات بيشتر 
تماس حاصل نمایند.

٠٩١٥٥٥٩٨٧٣٠
٩٥٣٥٢٢٩٢/ د

به شر�= سرما�ه گذار 
فعال 

جهت پخش نيازمندیم 
٠٩١٥٤٨٠١٧٩٩

٩٥٣٥٣٠٣٤/ ف

به �= همLار آقا 
در زمينه خرید و فروش 

تره بار درميدان بار رضوى 
نيازمندیم 

(باتجربه کافی
 و دارا بودن بنيه مالی)

٠٩٣٩٢١٠٤١١٣
٩٥٣٥٢٢٣٩/ ف

سرما�ه گذار
یا شریک جهت کار نيازمندیم.

مکان و کار از ما 
٩٥٣٥٣٠٣٠/ پ٠٩٣٣١١٣٣٢١٤

جهت سرما�ه گذار 
و شراکت در سالن زیبایی

 دایر به کار با سابقه ١۶ ساله 
٩٥٣٥١٩٠٣/ م٠٩٣٠٤٧٧١٩٤٧

�= شر3ت فن� مهندس� 
جهت اجراى طرح هاى دانش بنيان 

خود نياز به جذب سرمایه گذار دارد 
٠٩٣٠١١٥٨٩٨١

٩٥٣٥٢٧٧٤/ ف

�خط رنگ پودر
تجهيزات خط رنگ پودرى 

بشرح ذیل به باالترین 
قيمت پيشنهادى
 واگذار می گردد

 ٠٩١٥٣١٩٨٢٠٣ لطفی
 کوره پخت (٣*۵ ـ ٣*۵)

 با مشعل گازى
 اتاقک پاشش (٣*۵ ـ١*٣)
 ٢ دستگاه گان پاشش رنگ

ESTA/OMEGA مارک 

 

٩٥٣٥٢٨٢١/ ر

سردخانه 
3انLس �خچال دار خودرو

 

٩٥١٦٩٠٤٢/ ب٠٩١٥١٠١١٣٠٠

 tنهالستان قاصد
بيش از ۴٠ نوع انگوربا طعم و رنگ هاى

 مختلف خارجی و ایرانی نهالهاى پيوندى 
٠٩١٥١١١٠٦١٤اصالح شده

٩٥٣٤٩٥٠٣/ م

 دستگاه ها� جوجه 3ش�
 تمام اتوماتي=

   ارائه تخم نطفه دار و خرید 
تضمينی محصول خروجی

 (جوجه یکروزه)

تلفن تماس :
 ٠٩١٥٣٠٤٥٦٠١

٩٥٣٥٣١٨٠/ ق

کارت تردد فرودگاه اینجانب رحيم
سعيدى مفقودشده، از یابنده تقاضا می 
 ٠٩١٥٦٩٥٦٥٢٩ شماره  با  شود 
فرماید حاصل   تماس 

٩٥٣٥٢٥٣٦/ ف

3ود گياه�
باغات و گلخانه- جایگزین کود دامی       

٠٩٣٩٧٣٩٦٦٣٧
www.bnporganic.ir 

٩٥٣٤٩٩٣١/ ق

گوناگــون

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

گمشده

خدمات طراح�
و مهندس�

خدمات صنعت�

ماشين آالت صنعت�

خدمات 3شاورز� خدمات بيمه
دامپرور� و طيور

متفـــرقه

مشار3ت و
�سرما�ه گذار

امورماليات�

خدمات مال� و 
�حسابدار

صادرات، واردات

�خدمات ادار

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&  همشهر[ان  كليه  (از   
به نزد[ك تر[ن صندوق پست& 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�
٤٥٩٠٨٦٨٩٤٦ حبيب اله  پيرا[ش  عل& اكبر 

٣٤٢٢١٤٠١٨٢ عيس&  تركمان&  عل& 

٠٩٤٣٠٣٩٤٧٩ محمد رضا  تركمن&  سميه 

٠٩٢٢٢٥٣٥٧٩ محسن  تقو[ان اذر0  ابراهيم 

٠٩٢١٦٦٧٠٠٠ حسين  تق& زاده  رضا 

٠٩٤٣٢٤٨٩٨١ [وس4  تق& زاده شاند[ز  معصومه 

٥٢٢٩٦٠٦٣٣٩ عز[زخان  تق& زاده گاش  قنبر عل& 

٠٨٤٨٦٦٥٢٠١ حسين  تنها  سيد محمد 

٠٩٣٣٤٢٣٣٩١ نوروز  توبا  حسين 

٦٤٤٩٥٢٨٣٧٠ اسداله  توزنده جان&  محمد رضا 

٦٤٤٩٥٢٨٣٧٠ اسداله  توزنده جان&  محمد رضا 

٠٩٣١٦٠٩٥٦٩ احمد  توسل& قله خان  سميه 

٠٨٤٠٠٢٢٢٢٠ غالم عل&  توكل&  فرزانه 

٠٧٤٨٩٩٠٢٥٩ غالم محمد  توكل&  گل محمد 

٠٩٤٦٤٤٩٩٦١ ناصر  توكل& صابر  عليرضا 

٠٩٤٦٤٢٢٦٧٢ غالمرضا  توكل& مهر  راضيه 

٠٩٢٢٨٧١٩٢٢ محمد تق&  توكليان حقيق&  محسن 

٠٩٢٢٤١٧٦٤٤ عل&  توكليان فر  جمال 

٠٦٨٠١٩٣٧١٥ تيمور  تيمورزاده ثانو0  شهال 

٠٧٢٠١٤٣٤٣٨ عبدالواحد  تيمور0 سرخس  وحيد 

٠٩٣٧٨٤٢٧٤٥ دار[وش  ثابت&  وفا 

٠٩٣٨٩٥٤٩٩٧ احمد  ثابت& ترشيز0  تكتم 

٠٩٣٣٣٨٣٠٣٧ غالمعل&  ثابت& چوبدار  بهروز 

٠٩٤٥٨٢٠٢١٦ احمد  جابر0  منوچهر 

٠٩٤١٠٥٨٣١١ عل& اصغر  جاو[دان نيا  احمد 

٦٤٣٩٥١٦١٦٧ عل&  جد0  مراد عل& 

٠٩٤٦٥٠٣١٨٤ مهد0  جد0  محمد 

٠٩٤٤٨٢٨١٦٧ عل& اصغر  جزا[&  زهرا 

٦٥١٩٩٧٩٥٢١ حسن  جعفر0 قلعه جوق&  جعفر 

٠٩٤٣٠٠٨٤٥١ شعبانعل&  جعفر0 نژاد  حسين 

٠٩٢٣٢٣٤٨٤٥ محمد حسن  جالل&  فا[زه 

٠٩٢٠٥٠٧٧٧٨ منوچهر  جالل& امير0  زهره 

٠٩٤١٠٦٥٥٩٦ هاد0  جالل& درو[ش زاده  ا[مان 


