
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢
٥٣

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

٩٥٢٧٣٩٠١/ ف

ثبت شر�ت 
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

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
 صدور انواع بيمه نامه

٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٠
٣٦٠٤٢٥٦٠

٩٥٣٤٧٨٣١/ ف

٩٥٣٠٧٤٦٩/ ف

شر�ت رفاه هامون
ثبت فور'

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

www.hamoonsabt.com
٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٣١٤٧٩٢٧

٣٨٧٩٠١٤٥
 

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

٩٥٣١٠٩٧٧/ پ

ثبت 
شر�ت

فورى
 با بهترین خدمات

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

 با کمترین هزینه 
(پيک رایگان)

 ٣٧٦٦١٤٢٦
 ٣٧٦٦٥٣١٧

٠٩١٥٣٠٥٣٩٣٤

٩٥٢٦٢٠١٥/ د

ثبت فور' شر�ت
١۵٠هزارتومان

 ٣٦٠٥٥٧٥١                    
٠٩١٥٨٧٠٩٧٦٨

ثبت و تمد$د ، تغييرات شر�ت ها 
اخذ گرید ( ساجات ) 
    ٣٦٠٨٢٧٣٦

٩٥٣٥٧٢٦٨/ ف٠٩٠١٦١٠٣٨٧٠

٩٥٣٠٥٨٠٧/ ف

ثبت - تغييرات
افزایش سرمایه - جواز صنایع 

٠٩١٥١١٨٤٩٩٢-٣٧٢٨٩٤٩٢

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

 tاخذ سند جهت امال
و اراض� فاقد سند 

 و کليه امور ادارى و شهردارى 
٩٥١٩٧٤٩٤/ م٠٩١٥٢٤٧١٠٣٧ 

٩٥٢٩٤٢٦٥/ م

قابل توجه �ارفرما$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 �ار' استخر

PVC - ژئومبران 
مهندس ذبيحی ٠٩١٥٨٠٠٠٣١٤

٩٥٣٤٣١٣٧/ م

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

٠٩١٥٥٠١٥٧٨٧-٣٢٢٨٩٠٠٥
٩٥٣٣٥٠٠٩/ ف

 �او$ان حساب 

٣١٤٤٦-٠٥١
٩٥٣٢٦٥٠٧/ ف

٩٥٣٤٤٣٣٥/ م

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

گزارشات فصلی،اعزام حسابدار
٠٩١٥٥٥٢٧٥٠٠- ٣٧٢٧٣٩٦٥

 �مشاوره مال� و ماليات
 بروز رسانی حسابهاى معوق

٠٩١٥٤٠٦١٦٠٠ 
٩٥٣٤٢٤٩٦/ ب٣٧٦٦٧٠٦٩  

٩٥٣٣٣٨٤٥/ ط

پلمپ دفاتر 
روزنامه و �ل 
بستن حسابهاى مالی ٩۵ 

اختالف مالی 
 ٣٨٤٦٨٩٤٤

 ٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥

٩٥٣٥٤٧٩٥/ 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

شر�ت بازرگان� هشتم
خر$د- حمل- ترخيص

واردات ٠٩١٥٥٠٨٣١٦٢
صادرات ٠٩١٥٣٢٢١١٥٦

٩٥٣٢٠٨٢٧/ م

٩٥٣٠٩١٧٥/ خ

واردات از چين
خرید - ترخيص

 راهنمایی      ٩-٣٨٣٣٠٩٤٨    
٠٩١٢٩٣٧٤٣٦٦

به $@ نفر جهت شرا�ت  
در جگرکی با ٣٠ ميليون سرمایه 
نيازمندیم بين ميدان اماميه و 

 ادیب ٢٨ جگرکی آذربایجان
٩٥٣٥٣٨٧٧/ ف

به $@ سرما$ه گذار خانم $ا آقا
محدوده طالب نيازمندیم

 با درآمد عالی فورى
٠٩٠٣٠٤٦١٦٩٧

٩٥٣٥٧٨٦٤/ ف

٩٥٣٥٨٩١٥/ م

محل �ار مبله در 
بلوار سجاد از ما 

پروانه وکالت از شما 
به یک وکيل پایه یک 

دادگسترى جهت شراکت 
نيازمندیم 

٠٩١٥٦٨٣٣١٣٧

به شر$@ سرما$ه گذار 
فعال و با اخالق

جهت پخش نيازمندیم 
٠٩١٥٤٨٠١٧٩٩

٩٥٣٥٨٨٨٣/ ف

�ا$ده ها' ميليون
از ۵ تا ٣٠م سرمایه گذارى کنيد

٩٥٣٥٦٢١١/ پ٠٩١٢٠٢١٥١٣٧

شر$@ با سرما$ه ٢٠م 
جهت دفتر امالک محدوده

 حرم مطهر 
٠٩٣٦٦٦٨٨٦٠٧

٩٥٣٥٨٢٧٨/ م

شر$@ بازنشسته 
درآمد  ميليون   ٢٠ سرمایه  با 
ماهيانه ١ ميليون جهت آشپزخانه 

٩٥٣٥٨٣٤٥/ م٠٩١٥٥٢١٧٧٤٠

به $@ شر$@
یا سرمایه گذارى جهت شراکت 

نيازمندیم.
٩٥٣٥٨٧٩٦/ پ٠٩٣٣١١٣٣٢١٤

به $@ سرما$ه گذار خانم $ا آقا
محدوده وکيل آباد نيازمندیم

 با درآمد عالی فورى
٠٩٠١٩٠٦٧١٥١

٩٥٣٥٧٨٦٢/ ف

سردخانه 
�انNس $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

�و�وپيت، پالم پيت ، پرليت 
 و نشاء توت فرنگی ارقام مختلف براى 
گلخانه داران و باغداران کلی و جزئی 

٠٩١٥٥٠٣٣٨٨٠ بفروش می رسد
٩٥٣٥٣٣٤٢/ م

دامدار'
 انفراد' 

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

٠٩١٥٢٥٩١٥٠٠
٩٥٣٥٣٩٩٩/ م٠٩١٥٣١٢٨٠٢٧

� دستگاه ها' جوجه �ش
 تمام اتوماتي@

   ارائه تخم نطفه دار و خرید 
تضمينی محصول خروجی

 (جوجه یکروزه)

تلفن تماس :
 ٠٩١٥٣٠٤٥٦٠١

٩٥٣٥٣١٨٠/ ق

تعداد ز$اد' نهال توت پيوند' 
درجه یک چهار ساله
 به فروش می رسد 

٠٩١٩٠٧٧٩٠٨٥
٩٥٣٥٨٦٤٥/ م

دفترچه تاکسی رانی و کارت هوشمند
متعلق به محمدرضا سوقندى به 
شماره دفترچه ۴٨٧٠٧ مفقود و 

 از درجه اعتبار ساقط است.
٩٥٣٥٨٧٩٩/ ف

 �پروانه مسئول فن
 �مر�ز درمان

سوء مصرف مواد شکوفه 
متعلق به اینجانب دکتر 

مرضيه خرمی نيا به شماره 
٩٢٠,٩١,٩٨٣٣٩ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
می باشد

 

٩٥٣٥٨٥٥٣/ ر

� مدرt فارغ التحصيل� عطااله اله
 حسين آباد' فرزندمهد' به ش ش
٣٠٢١ازمشهد کارشناسی رشته عمران 
 دانشگاه آزادمشهد مفقود،فاقداعتبار است

٩٥٣٣١٨٨٤/ ق

 � مدرt فارغ التحصيل
نگارمنوچهر' تبارفرزندعل� حيدر
 رشته تربيت بدنی دانشگاه آزاد مشهد 

 مفقود وفاقد اعتبار است
٩٥٣٣١٣٧٧/ ق

 مدرt فارغ التحصيل� اميررضا 
�بانگيان تبر$ز' فرزندمحمدعل

 صادره مشهد ارشد ژئوفورمولوژى دانشگاه
  آزادمشهد مفقودفاقد اعتبار است

٩٥٣٥٨٦٠٤/ ق

پروانه کسب بنام حميد جمشيدنسب  
تاریخ  در   ٨۵-٩٣ پروانه  ش  به 
مسلسل٨٨۴٧٩٣  ش  به   ٨۵,۶,٢

 مفقود و فاقد اعتبار است.
٩٥٣٥٨٦٨١/ ف

گوناگــون

بازرگان�،صنعت�،�شاورز'

گمشده

�خدمات طراح
�و مهندس

�ماشين آالت صنعت

خدمات بيمه

خدمات �شاورز' 
دامپرور' و طيور

مشار�ت 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  م8  تقاضا  گرام8  همشهر:ان  كليه  (از   
به نزد:ك تر:ن صندوق پست8 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

��ارت مل

٠٩٤٤٦٣٥٣٢٦ محمد  رجا:8  الهه 

٠٩٤٤٦٣٥٣٢٦ محمد  رجا:8  الهه 

٠٧٣٠٢٨٥٣٣٢ عل8  رجب8  غالمرضا 

٠٨٧٠٦٠٣٦٣٩ محمد عل8  رجب8 داودل8  اكرم 

٠٦٩٠٣٧٣٧٦٧ اسماعيل  رجب8 دوغ اباد3  زهرا 

٠٩٢٣٧٣٠١٩٢ عل8  رحمان8  ميالد 

٥٧٤٩٢٠٩٥٧١ محمد رضا  رحمان8  عل8 

٠٩٤٥٢١٣٦١١ اكبر  رحمان8 نعيم اباد3  احسان 

٠٧٦٩٩١٤٩٠١ نصر اباد3  رحمت نيا  حميد رضا 

٠٩٤١٢١٧٥١٥ غالمحسن  رحمت8  نيره 

٠٩٢١٩٢٧١٧٧ غالم حسين  رحمت8 سردشت  امين 

٠٨٧٠٩٣٦٤٦٨ حبيب اله  رحيم8  سيد جعفر 

١٠٦٣٠٥٨٥٢١ محمد حسين  رحيم8  حسن 

٠٩٣٧٧١٦٣٨٣ حسين  رحيم8  كبر3 

٠٧٧٠٠٩٨٥٢٥ صمد ورد3  رحيم8 ازاد  ازاده 

٠٧٢٠٤١٧١٠٤ عبدالرحمن  رحيم8 نژاد  ادر:س 

٠٧٦٠٠٨٧٠٧٥ عبدالحميد  رزم8 گشن8  محبوبه 

٠٩٣٤٧١٨٢١٠ حسين  رستم نيان  غالمرضا 

٥٩١٩٣١٥٩٠٣ شكرعل8  رستم8  عل8 اكبر 

٠٩٣٧٢٣٥٤٦٦ عل8 اكبر  رستم8  فضه 

٠٩٣٠٥٥٠٨٢١ سيد حسن  رسول8  سيد حسين 

٠٩٢٥٤٥١٣٤٧ اسداهللا  رسول8 پور  زهرا 

٠٨٢٩٧٢٢٥٨٠ چراغ  رشيد3  احسن 

٠٧٢٠٠٧٩٢٥١ ابراهيم  رشيد3 تلخك  :وس) 

٠٩٤٦٩١٥٨٠٦ رجبعل8  رشيد3 شورچه  ناصر 

٠٩٢٠٣٤٤٥٨٥ حبيب  رشيد3 مهر  ستا:ش 

٠٩٢٢٣٣٢٧٦٢ عل8  رضا:8  محسن 

١٨٧٠٢٦٤٥١٧ رجبعل8  رضا:8  پور:ا 

٠٩٣٢٩١٤٠٥٥ عل8 اصغر  رضا:8  جليل 

٠٧٤٩٧٣٩٩٢٤ عباس  رضا:8  حسين 

٠٩٤٢٦٣٤٤٢١ احمد  رضا:8  حسين 

٠٩٢١١٤٩٧٤٣ رمضان  رضا:8 بالن  عل8 محمد 

٠٩٢٤٩٥٧٩٧٢ عبداله  رضا:8 خور  محمد 


