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پنجشنبه ١٩  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٣

تند�س محاسب 
ثبت شرکت  و تغييرات

 خدمات تخصصی مالی و مالياتی
 صدور انواع بيمه نامه

٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٠
٣٦٠٤٢٥٦٠

٩٥٣٤٧٨٣١/ ف

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

نجوا ماندگار 
عدالت

اخذ رتبه ، برند - ثبت و 
تغييرات شرکت - کارت 

بازرگانی - مشاوره در
امور قراردادها

٠٩١٠٥٠٠٠٦٠٠
٣٧٢٥٩٧٩٩-٣٧٢٦٠٤٢٥

٩٥٣٠٠٧٦٥/ ق

٩٥٣٠٥٨٠٧/ ف

ثبت - تغييرات
افزایش سرمایه - جواز صنایع 

٠٩١٥١١٨٤٩٩٢-٣٧٢٨٩٤٩٢

٩٥٢٨٨٥٨٩/ ف

�ثبت فور
 با بهتر�ن هز�نه و خدمات
٣٦٠٩٣٩٢٦-٠٩١٥٨٢٦٢٢٨٦

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

٩٥٢٩٦١٥٩/ ف

�ثبت فور
قيمت آخر را از ما بگيرید 

با مدیریت کارشناس 
حقوق افسانه روح بخش 

٠٩١٥٥١٤١٣٥١
٣٧٦٢٩٥٩٣

٩٥٣٤٩١٥٦/ ق

ثبت و تغييرات انواع 
شر3ت

تنها با پرداخت ١٠٠هزار تومان
٠٩١٥٨٦٤٩١٦١

٩٥٣٤٢٨٠٩/ ف

ثبت شر3ت 
ثبت نام تجارى 
با لوگو رایگان  

 ٣٧٢٨١٤٩٥
٠٩١٥١٢٤٠٤٣٧

ثبت شر3ت 
اتباع خارجی،کارت بازرگانی،زیرنظر

کارشناس حقوقی      ٣٨٤٠٦٨١٨
٠٩٣٩٥٣٤٢٤٧٤

 

٩٥١٢٥٣٥٩/ م

٩٥٣٠٧٤٦٩/ ف

شر3ت رفاه هامون
�ثبت فور

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

www.hamoonsabt.com
٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٣١٤٧٩٢٧

٣٨٧٩٠١٤٥
 

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

ثبت- تغييرات 
گرید- برند- کارت بازرگانی

موسسه حقوقی عدالت 
٣٧٦٥٣٩٣٣-٠٩١٥٨١٠٢٦٨٥

٩٥٣٢٢٣٩٢/ ف

� 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

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

٠٩١٥٥٠١٥٧٨٧-٣٢٢٨٩٠٠٥
٩٥٣٣٥٠٠٩/ ف

 3او�ان حساب 

٣١٤٤٦-٠٥١
٩٥٣٢٦٥٠٧/ ف

٩٥٣٣٣٨٤٥/ ط

پلمب دفاتر 
روزنامه و 3ل 
بستن حسابهاى مالی ٩۵ 

اختالف مالی 
 ٣٨٤٦٨٩٤٤

 ٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥

اگر قصد خر�د 3اال 
از کشور چين را دارید و  می خواهيد 
ما  با  باشيد  داشته  آسان  خریدى 

٠٩١٥١١٢٥٤٩٥مشورت کنيد
٩٥٣٥٨٤٧٩/ م

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

مKان از شما 
3ار و سرما�ه از ما

به زمين جهت نمایشگاه گل و گياه 
نيازمندیم ٠٩٣٦٠٠٤٢٦٤٠

٩٥٣٥٩٥٥٥/ م

به شر�= سرما�ه گذار 
فعال و با اخالق

جهت پخش نيازمندیم 
٠٩١٥٤٨٠١٧٩٩

٩٥٣٥٨٨٨٣/ ف

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

�دامدار
 � انفراد

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

٠٩١٥٢٥٩١٥٠٠
٩٥٣٥٣٩٩٩/ م٠٩١٥٣١٢٨٠٢٧

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

3ارت دانشجو�� 
به نام راضيه آزرم

 و شماره دانشجویی 
 ٠۵٨٩٩٠٠٠۴١۴١

مفقود گردیده و 
 فاقد اعتبار می باشد

٩٥٣٥٩١٣٦/ ر

آگه� فقدان مدرt تحصيل� 
مدرک فارغ التحصيلی اینجانب 
محمدمهدى کيان منش فرزند 
محمد تقی شماره شناسنامه 

١٣٣ صادره از مشهد در مقطع 
کارشناسی ناپيوسته رشته 

آموزش ابتدایی صادره از واحد 
دانشگاهی مشهد مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد از 

یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

به نشانی مشهد- قاسم آباد- 
بلوار اماميه- نبش اماميه ۴٢ 

دانشگاه آزاد اسالمی ساختمان 
مرکزى شماره (٢) اداره 

فارغ التحصيالن ارسال نمائيد.
٩٥٣٥٩١٨٣/ ق

شماره   به  هوشمند  کارت 
چوبدار  نوید  نام  به   ٢٧۵٧۴٧٢
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود 

 ساقط می باشد.
٩٥٣٥٩٧١١/ م

آگه� فقدان
رضا سبحانی 

به ش نظام پزشکی 
حسين  فرزند   ١٨٣٨ ت 
 ١۵١٩ شناسنامه  ش  به 
متولد  مشهد  صادره 
اظهار   ١٣۵۵,۴,٢٨
مطب  پروانه  که  ميدارد 
شماره  به  مشهد  شهر 
٧٧١-١٨٣٨-٢٠۵-ت 
مورخ١٣٩٠,٨,۴مفقود 
گردیده لذا به موجب این 
آگهی پروانه مذکور ابطال 
می شود. از یابنده تقاضا 
را  فوق  مدرک  شود  می 
پروانه  صدور  واحد  به 
پزشکی  نظام  سازمان 

مشهد تسليم نماید.

 

٩٥٣٥٩٠٣٧/ ف

 مدرt فارغ التحصيل� 3ارشناس� 
حقوق قضا�� احد جعفر�ان ش ش

١٢٩٢صادره مشهدفرزند اسد دانشگاه 
 آزادمشهد مفقود،فاقد اعتبار است

٩٥٣٤٥٩٣٠/ ق

 مدرt فارغ التحصيل� سيدحامد
 رستگار� فرزندجمال ش ش

 ١٩٩۶١کارشناسی اتاق عمل دانشگاه 
آزادمشهد مفقود،فاقد اعتبار است

٩٥٣٥٩٦٤٠/ ق

پژو پارس سفيد 
به شماره پالک

 ١٢-٧١٨ د ٣۵ 
مفقود گردیده، از یابنده تقاضا 

دارد با شماره ذیل تماس و 
مژدگانی دریافت نماید. 

٠٩١٥٥١٢٨٦٣٣
٩٥٣٥٩٢٦٩/ م٣٦٠٨٢٨٩٩

گوناگــون

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

مژدگان�

گمشده

خدمات طراح�
و مهندس�

 �خدمات 3شاورز
دامپرور� و طيور

مشار3ت و
�سرما�ه گذار

امورماليات�

خدمات مال� و 
�حسابدار

صادرات، واردات

ترخيص 3اال �خدمات ادار


