
سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩١
٤٥

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

رتبه بند� تخصص� 
(داراى مجوز) فروش شرکت  

زهرایی ٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٩٥٢٨٥٣٤٤/ ف

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

ثبت
 �فور
با کمترین زمان و هزینه

ثبت انواع شرکت و تغييرات
گرید و تامين مهندس - برند
خرید و فروش شرکتهاى رتبه دار
کد اقتصادى و مشاوره مالياتی
افزایش سرمایه بدون واریزى

مشاوره رایگان
 زیرنظر کارشناس حقوقی

٣٨٤٣٨٦٦٧
٨٠١٠ ٢٢٣ ٠٩٣٣
٠٠٢١ ٨٥٢ ٠٩١٥

٩٥٣٠٤٨٨٢/ پ

٩٥٣٤٥٧٠٦/ ف

بعد از همه با ما تماس بگير�د
ثبت و تغييرات فورى 

٠٩١٥٩١٤٦٦٩٦
٣٧٢٤٥٨٧٦

 �ثبت شر3ت تغييرات فور
اخذ گرید ارتقاء واگذارى

 رتبه و برند 
٠٩١٥١٥٦٧٨٦٥-٣٨٦٥١٣٤٦

٩٥٣٤٦٠٥٥/ ف

نجوا ماندگار 
عدالت

اخذ رتبه ، برند - ثبت و 
تغييرات شرکت - کارت 

بازرگانی - مشاوره در
امور قراردادها

٠٩١٠٥٠٠٠٦٠٠
٣٧٢٥٩٧٩٩-٣٧٢٦٠٤٢٥

٩٥٣٠٠٧٦٥/ ق

٩٥٣٤٩١٥٦/ ق

ثبت و تغييرات انواع 
شر3ت

تنها با پرداخت ١٠٠هزار تومان
٠٩١٥٨٦٤٩١٦١

� انجام امورثبت�،شهردار
تفKي=،تجميع و پا�انKار  
٠٩١٥٧٣٦٧٢٢٨

٩٥١٩٨٩٣٠/ ط

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

PVC - ژئومبران 
مهندس ذبيحی ٠٩١٥٨٠٠٠٣١٤

٩٥٣٤٣١٣٧/ م

 3او�ان حساب 

٣١٤٤٦-٠٥١
٩٥٣٢٦٥٠٧/ ف

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

٠٩١٥٥٠١٥٧٨٧-٣٢٢٨٩٠٠٥
٩٥٣٣٥٠٠٩/ ف

شر3ت دانا حساب
شماره ثبت ۴۶٧٣ - انجام کليه 

امور حسابدارى و مالياتی
٣٦٠٧٩٩٦٩-٣٦٠٤١٥٧٩

٩٥٣٣٥٧١٤/ ل

٩٥٣٣٣٨٤٥/ ط

پلمپ دفاتر 
روزنامه و 3ل 
بستن حسابهاى مالی ٩۵ 

اختالف مالی 
 ٣٨٤٦٨٩٤٤

 ٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥

٩٥٣٠٩١٧٥/ خ

واردات از چين
خرید - ترخيص

 راهنمایی      ٩-٣٨٣٣٠٩٤٨    
٠٩١٢٩٣٧٤٣٦٦

شر3ت بازرگان� هشتم
خر�د- حمل- ترخيص

واردات ٠٩١٥٥٠٨٣١٦٢
صادرات ٠٩١٥٣٢٢١١٥٦

٩٥٣٢٠٨٢٧/ م

یک   و  تومان  ميليون   ۴٠ پرداخت  با 
ماهيانه  درآمدى  با  آپارتمان  دستگاه 
سرمایه  برگشت  و  ميليون   ١٠

نيازمندیم ٠٩١٥٧٠٨٠٧٢٠
٩٥٣٥٧٠١٠/ ف

به �= سرما�ه گذار خانم �ا آقا
محدوده طالب نيازمندیم

 با درآمد عالی فورى
٠٩٠٣٠٤٦١٦٩٧

٩٥٣٥٧٨٦٤/ ف

به شر�= سرما�ه گذار 
فعال و با اخالق

جهت پخش نيازمندیم 
٠٩١٥٤٨٠١٧٩٩

٩٥٣٥٦٧٠٥/ ف

به �= شر�=
 براى سالن زیبایی 

ترجيحا خانم نيازمندیم 
٠٩١٥٦٢٦١٥١٧

٩٥٣٥٧٠١٧/ ف

به �= سرما�ه گذار خانم �ا آقا
محدوده وکيل آباد نيازمندیم

 با درآمد عالی فورى
٠٩٠١٩٠٦٧١٥١

٩٥٣٥٧٨٦٢/ ف

خط توليد لنت ترمز 
با 3ليه مجوزات

بفروش می رسد
٠٩١٥٩٠٠٧٨٩٥

٩٥٣٥٧٥٧٠/ ف

دستگاهها� خشKشو�� بفروش 
ميرسد با سوارى هم معاوضه ميشود

٠٩٣٧٢٢٥٧٩٣٢ 
٠٥١٣٧٣٢٧٥٠٥ 

٩٥٣٥٥٦٦٤/ ق

�دامدار
 � انفراد

با بيش از ١۵  سال سابقه 
درخشان در خراسان رضوى 
با قصاب و سرویس رایگان 

٠٩١٥٢٥٩١٥٠٠
٩٥٣٥٣٩٩٩/ م٠٩١٥٣١٢٨٠٢٧

قابل توجه 3شاورزان
 و باغ داران محترم 

٣ محصول جدید
گردوى  مغز  شدن  سفيد   -١

درختان شما 
٢- از بين بردن موشهاى صحرائی 
شدن  خشک  از  پيشگيرى   -٣
درختان گيالس- آلبالو- زردآلو و 

آلو= با رفع شيره یا زنج درخت 
٩٥٣٤٩٥٠٤/ م٠٩١٥١١١٠٦١٤

شترمرغ
در  شترمرغ  تخصصی  خوراک  فروش 
سنين مختلف ( استارتر ، پروارى ،مولد )

٩٥٣٣٢٨٢٣/ ل٠٩١٥٥٥٧١٤٨٤

دستگاه 
جوجه 3ش� 

نماینده انحصارى محصوالت
 گروه صنعتی اسکندرى 

در استان هاى خراسان
 توليدکننده انواع دستگاه هاى

 جوجه کشی سخنگو و هوشمند در ایران 
فرقانی٠٩١٥٥١٢٩٨٩١

٩٥٣٢٤٥٧٥/ ف٠٩١٥٣١٧٤٧٨٩

علمی  دانشگاه  دانشجویی  کارت 
رضوى  خراسان  ميراث  کاربردى 
هتلدارى  رشته  پور  قاسم  سوسن 
به ش ملی ٠٩۴۵١٣٩١٢٨ مفقود 

٩٥٣٥٧٢٩٠/ مو فاقد اعتبار است

 3ارت دانشجو��
به نام حانيه خالقی 

شریف آبادى مربوط 
به دانشگاه الزهرا 

به شماره دانشجویی 
 ٠۵٨٩٩٠٠٠٣٢۴٧

 مفقود و فاقد اعتبار است.

٩٥٣٥٧١٠٩/ ر

تحصيالت  پا;ان  موقت  گواهينامه 
مهرنوش  ا;نجانب   ٤٢٧١ شماره  به 
محرر احمد4 فرزند محمد رضا مفقود 

 گرد;ده و فاقد اعتبار م9 باشد .
٩٥٣٥٧٣٣٧/ ش

اصل پا�انKاربنام مجيد شر�عت
تربقان به شماره ١٠/٢١٠۶٠مورخ 

٧٧/١٠/١٧ مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد 

٩٥٣٥٧٢٢٣/ پ

گواهينامه پا�ه سوم
 احمد جابرى بقمچ به ش 

٩٣٨٠۶۵٢٩٨٨ مفقود گردیده
تماس ٠٩١٥٨٠٨٣٨٠٤

٩٥٣٥٦٩٩٢/ ف

�= فقره پروانه 
خروج موقت

به شماره کوتاژ ۶٩٩۵٢۴ 
صادر شده توسط گمرک 
مشهد مربوط به کاميون 

کشنده کاماز مفقودگردیده و 
 از درجه اعتبارساقط می باشد

٩٥٣٥٨٠٢٦/ ق

پا�انKار ساختمان
 به ش١٠/٢۴٧١١ تاریخ٧/٨۶/۵ 
به نام مسکن و شهرسازى مفقود و 

 فاقد اعتبار است
٩٥٣٥٧٣٣٥/ ق

گوناگــون

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

گمشده

خدمات طراح�
و مهندس�

ماشين آالت صنعت�

خط توليد

 �خدمات 3شاورز
دامپرور� و طيور

مشار3ت و
�سرما�ه گذار

امورماليات�

خدمات مال� و 
�حسابدار

صادرات، واردات

�خدمات ادار


