
٤٦
شنبه ٢١  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٤

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

٩٥٢٨٨٥٨٩/ ف

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

٩٥٣٤٢٨٠٩/ ف

ثبت شر3ت 
ثبت نام تجارى 
با لوگو رایگان  

 ٣٧٢٨١٤٩٥
٠٩١٥١٢٤٠٤٣٧

٩٥٣٠٥٨٠٧/ ف

ثبت - تغييرات
افزایش سرمایه - جواز صنایع 

٠٩١٥١١٨٤٩٩٢-٣٧٢٨٩٤٩٢

رتبه بند� تخصص� 
(داراى مجوز) فروش شرکت  

زهرایی ٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٩٥٢٨٥٣٤٤/ 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

ثبت- تغييرات 
گرید- برند- کارت بازرگانی

موسسه حقوقی عدالت 
٣٧٦٥٣٩٣٣-٠٩١٥٨١٠٢٦٨٥

٩٥٣٢٢٣٩٢/ ف

٩٥٣٠٧٤٦٩/ ف

شر3ت رفاه هامون
�ثبت فور

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

www.hamoonsabt.com
٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٣١٤٧٩٢٧

٣٨٧٩٠١٤٥
 

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

طرح توجيه� 
با ضمانت پذ�رش

 

٠٩١٥٢٦٧٦٣٥٥-٣٦٠٣٩٤٣٩
٩٥٢٧٨٦٩٠/ ل

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

٩٥٢٦٢٠١٥/ د

ثبت فور� شر3ت
١۵٠هزارتومان

 ٣٦٠٥٥٧٥١                    
٠٩١٥٨٧٠٩٧٦٨

تند�س محاسب 
ثبت شرکت  و تغييرات

 خدمات تخصصی مالی و مالياتی
 صدور انواع بيمه نامه

٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٠
٣٦٠٤٢٥٦٠

٩٥٣٤٧٨٣١/ ف

٩٥٢٩٩٢١٢/ ف

ثبت- تغييرات 
رتبه بندى- جواز تأسيس

 برند- کارت بازرگانی 
٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢

٩٥٣٥٧٩٤٠/ ق

واگذار� شر3ت 
بارتبه ابنيه،آب،تاسيسات،راه،

نفت،برق وکشاورزى دراسرع وقت 
٠٩١٥١٨١١٣٧٥

گر�د-برند
ثبت تخصصی

٣٦٠٤٠٠٢٤ دوزنده
٩٥٢٤٦٤٦٤/ پ٠٩١٥٥٠٩٦٩٥٦

٩٥٢٩٦١٥٩/ ف

�ثبت فور
قيمت آخر را از ما بگيرید 

با مدیریت کارشناس 
حقوق افسانه روح بخش 

٠٩١٥٥١٤١٣٥١
٣٧٦٢٩٥٩٣

ثبت و تمد�د ، تغييرات شر3ت ها 
اخذ گرید ( ساجات ) 
    ٣٦٠٨٢٧٣٦

٩٥٣٥٧٢٦٨/ ف٠٩٠١٦١٠٣٨٧٠

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

٩٥٣٥٨٤٣٧/ ب

ثبت فور� شر3ت
 با مشاوره را�گان 
 کليه خدمات ادارى با کمترین 

زمان و پایين ترین هزینه 
سميرا جانقربانيان 

٠٩٣٧١١٣٨٧٦٥
٠٩٣٧٤٣٣٦٤١٩

٣٧٦٨٥٩٨٦

 tاخذ سند جهت امال
و اراض� فاقد سند 

 و کليه امور ادارى و شهردارى 
٩٥١٩٧٤٩٤/ م٠٩١٥٢٤٧١٠٣٧ 

� انجام امورثبت�،شهردار
تفLي=،تجميع و پا�انLار  
٠٩١٥٧٣٦٧٢٢٨

٩٥١٩٨٩٣٠/ ط

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

٩٥٣٤٤٣٣٥/ م

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

گزارشات فصلی،اعزام حسابدار
٠٩١٥٥٥٢٧٥٠٠- ٣٧٢٧٣٩٦٥

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

شر3ت خدمات 
مال� مبنا محاسب

خدمات مالی (پلمپ دفاتر)
 ۵٠ تا ١٠٠ برگ ٩۵٠٠٠ -٢٠٠ 
برگ ١۴٠٠٠٠ ارسال گزارشات 

فصلی اظهارنامه هاى ارزش 
افزوده عملکرد خدمات بيمه 

٣٦١٤٥٩٣٣
٩٥٣٦٠٢٠٨/ ف

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

مشاوره مال� و ماليات� 
 بروز رسانی حسابهاى معوق

٠٩١٥٤٠٦١٦٠٠ 
٩٥٣٤٢٤٩٦/ ب٣٧٦٦٧٠٦٩  

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

٩٥٣٠٩١٧٥/ خ

واردات از چين
خرید - ترخيص

 راهنمایی      ٩-٣٨٣٣٠٩٤٨    
٠٩١٢٩٣٧٤٣٦٦

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

٩٥٣٥٦٢١١/ پ٠٩١٢٠٢١٥١٣٧

 به سرما�ه گذار 
منطقه  در  گردشگرى  طرح  جهت 
توریستی با پتانسيل هاى چهار فصل 

٠٩١٥٦٥٥١٦٠٣ نيازمندیم
٩٥٣٦٠٥٨٤/ م

شرا3ت و �ا فروش 
کارگاه توليدى صنعتی با فروش و 

سود عالی بين ٧۵ تا ١۵٠م
٠٩١٥١٥٠٢١٢٦

٩٥٣٥٥٩٨٩/ ف

به �= شر�=
یا سرمایه گذارى جهت شراکت 

نيازمندیم.
٩٥٣٥٨٧٩٦/ پ٠٩٣٣١١٣٣٢١٤

٩٥٣٦٠٦٦٨/ م

راه انداز� انواع فست فود 
حرفه ا� در 3وتاه تر�ن زمان 

و با کمترین هزینه 
٠٩٣٠١٩٤٤٧٢٠

شر�= بازنشسته 
درآمد  ميليون   ٢٠ سرمایه  با 
ماهيانه ١ ميليون جهت آشپزخانه 

٩٥٣٥٨٣٤٥/ م٠٩١٥٥٢١٧٧٤٠

شر�= �اسرما�ه گذار 
 ۵٠م سرمایه نيازمندیم

٠٩١٥٨٩٧١٨٧٣ 
٩٥٣٦٠٤٩٥/ ق

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

نيازمندیم ٠٩١٥٧٠٨٠٧٢٠
٩٥٣٥٧٠١٠/ ف

سردخانه 
3انLس �خچال دار خودرو

 

٩٥١٦٩٠٤٢/ ب٠٩١٥١٠١١٣٠٠

�= دستگاه اره آتش�
 ٧۵٠٠ برق  موتور  دستگاه  یک  و 
و یک دستگاه هوابرش به فروش 

٠٩٣٣٤٠٨٦٢٨٢می رسد
٩٥٣٦٠٥٠٥/ ف

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

٠٩١٩٠٧٧٩٠٨٥
٩٥٣٥٨٦٤٥/ م

3و3وپيت، 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

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

٩٥٣٣٢٨٢٣/ ل٠٩١٥٥٥٧١٤٨٤

�= جلد دفترچه 
اجاره خط 

اصلی   ١۵٧ از  فرعی   ۵٩ پالک 
مایان  اراضی  از   ۶ بخش  از 
آقاى  نام  به  رضوان  موقوفات 
مفقود  طرقبه  خوشباف  علی 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد

 

٩٥٣٦٠٠٤٠/ ف

3ارت شناسا��
 نظام مهندس�

کارت اشتغال سازمان نظام 
مهندسی به شماره عضویت 

١٩٣٠٠٠٣١٩٠، دسته چک 
بانک صادرات و سند عرصه ملک 

استيجارى آستانقدس  اینجانب
 محمد وفایی مفقود و فاقد اعتبار است 

 

٩٥٣٦٠٥٢٠/ م

3ارت هوشمند ا�نجانب
شماره  به  نيا  افخمی  هادى 
از  و  گردیده  مفقود   ١۴٠۵١۴۵

 درجه اعتبار ساقط می باشد
٩٥٣٦٠١٧٢/ ل

مدرt فارغ التحصيل� عليامحراب� 
ش ش۴۶١فرزندعباسعلی 

کارشناسی ریاضی کاربردى دانشگاه 
 آزادمشهدمفقود،فاقد اعتبار است

٩٥٣٤٩٣٢٨/ ق

 گواه� موقت محمدرضا زاده
 قره چشمه فرزند بشير کارشناسی 
رشته متالوژى ریخته گرى دانشگاه 
 آزادمشهد مفقود وفاقد اعتبار است

٩٥٣٢٨٧٥٨/ 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

١٠٠٠/٠٠٠ ر�ال مژدگان� 
 Transcend هارددیسک

مفقود شده است 
٩٥٣٥٩٩٨٨/ پ٠٩١٥٩١١٠٧٥١

طراح� 3اشت انواع گل
(بنفشه، درختچه زینتی، سبزى 

کارى)
کود دهی (کودهاى مختلف)

سم پاشی اصولی
هرس

و فروش انواع گل براى منازل شما

٠٩٣٩١١٥٥٨٣٦
٩٥٣٦٠٤٦٩/ ق

گوناگــون

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

مژدگان�

گمشده

خدمات طراح�
و مهندس�

ماشين آالت صنعت�

خدمات بيمه

 �خدمات 3شاورز
دامپرور� و طيور

متفـــرقه

مشار3ت و
�سرما�ه گذار

امورماليات�

خدمات مال� و 
�حسابدار

صادرات، واردات

ترخيص 3اال

�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   Kم تقاضا   Kگرام همشهرAان  كليه  (از   
به نزدAك ترAن صندوق پستK بيندازند تا از طرAق اAن سروAس به 

صاحبان آن تحوAل گردد)

سرو�س پست �افته
طرح مشترك پست و روزنامه خراسان

3ارت مل�
٠٧٠٣٧١٢٦٨٣ طاهر  زنده   Kعل

٠٩٣٦٧٧٥١٣٠ جواد  زنده دل  مهد3 

٠٩٤١٠٠٤٧٨٣ غالمحسن  زAر اباد3  هاد3 

٠٩٢٣٠٦١٤٦٠  Kموس  KنعلAز رضا 

٠٩٤٥٧٤٦٥٤٧ خليل  ژAانK اليجه باف  اميد 

٤٨٤٩٠١٢٥٨٢ كرAم  سار3  اAت اله 

١٠٦٢٦١٨٥٨٠ حسن   Kساسان سيد مجيد 

٠٦٣٩٩٠٩٤٨٥ ابراهيم   Kساع  Kعل

٣٨٧٣٣٤٢٣٣٢ سيد محمود   Kحسين Kساع امير 

٠٩٢٤٤٠٣٣٧٣  Kعل سالمK پور  محمد 

٢١٢٠٧٣٨٦٨٨ محمد حسين  ساورعلياء  طسبه 

٤٩٩٠٠٩٩٨٩٣ مجيد   Kسبحان  Kعل

٠٧٧٨٦٨٩٧٧٨  Kغالمعل سبحانK خاكستر  زهرا 

٢٢٩٥٤٧٧٦٣٨ غالمرضا  سبحانيان  افشين 

١٣٨٢٠١١٢١٠ عباداله  سپهر3 نهند  محمد حسين 

٠٩٣٣٩٣١٣٥٢ ابراهيم   Kسحاب عباس 

١٢٩٢٣١٣٩٥١ قهرمان  سخK لط) اباد  رضا 

٠٩٤٦٣٦٣٣٤١ محمدرضا   Kسدن  Kعل

٠٩٣١٤٩٣٦٢٥ علK اكبر  سدAر3 ناصر نيا  مژگان 

٠٩٣٩٦٧٨٩٥٠ محمد  سرباز  سعيد 

٠٨٣٠١٠٧٢٦٦ حسين  سرحد3  كبرا 

٠٩٢٢٠٦١٦٥٣ ناصر  سرخوش  محسن 

٠٧٩٤٦١٨٥٦١ برات اله  سعادتمند  محمد 

١٠٦٣٥٠٨٩٦٧ حسين   Kسعادت محمود 

٠٩٣٩٨٨٩٥٠١ علK احمد  سعادتK جعفر اباد3  شيرAن 

٠٩٤١٤٨٧٠٩١  Kعل سعيد3 منش  زكيه 

٠٩٢٠٥٢٧٠٨٦ محمد رضا  سعيدAان مقدم  عليرضا 

٠٩٣٧٩٨٦٠٠٣  Kرمضانعل  Kسلطان مهد3 

٠٩٤٢٦١٧١٥٠ حسين   Kسلطان دانيال 


