
٤٦
دوشنبه ٢٣  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٦

٩٥٣٢٠٧٢٨/ م

 تابلوساز 

آلفا 
طراحی / ساخت / نصب 
دست اول و بی واسطه 

نقد / اقساط / تهاتر 
گارانتی و خدمات پس 

از فروش واقعی 
بيلبورد 

حروف برجسته 
چلنيوم

تابلو فلکسی وبنر 
LED ثابت و روان 

الیت باکس 
اجراى غرفه 
نمایشگاهی 

www.mashhadtablo.ir
٠٩١٥٨٨٣٢٦١٦ 

مدیریت جدید: احسان شيبانی

LED ثابت- روان
چلنيوم، استيل

بازدید، مشاوره رایگان
٠٩١٥٧٧٥٤٦٤٣

٩٥٣١٩٦٠٨/ ق

چلنيوم ٥٥٠٠٠ 
استيل طالیی ٧۵٠٠٠

٩٥٣١٠٢٦٦/ ف٠٩١٥٠٨٠٠٨٩٠

�= سال ضمانت 3تب�
  و اقساط ٣ تا ٦ ماهه

چنليوم ٨٠  -  لبه پلکسی ٩٠
استيل طالیی ٩۵٠٠٠

LED ثابت۴۵٠٠٠ 
LED روان ١,١٠٠,٠٠٠

فلکسی ۶۵٠٠٠- بنر ۴۵٠٠٠
 ٣٧٦٨٢٩٣١-٠٩١٥٨٢٠٥٣١٢

٩٥٣٦٠١٢٥/ م

 LED درجه �=   ٣٥٠٠٠
فقط تا پا�ان سال 

٩٥٣٣٦٩٧٠/ ف٠٩٣٣٢٢٢٠٣٠٧

سر رسيد و تقو�م 
 �روميز

در طرح هاى متنوع و خاص 
٠٩١٥٥١٣٠٢٠٠ روحانی

٩٥٣٢٥٦٢٦/ ف

طراح� و چاپ 
سررسيد ٩٦ 
تقویم روميزى و دیوارى 

هدایایی تبليغاتی 
ارسال رایگان 
٣٦٠٤٦٨٧٧

٩٥٣٠٧٠٨٣/ م٣٦٠١٢٤٢٣

٩٥١٧٥٢٩٠/ ف

سازنده نشان سينه 
پالک هاى صنعتی و ادارى 

٠٩١٥٧٦١٢١٢٠

٩٥٢٦٢٠١٥/ د

ثبت فور� شر3ت
١۵٠هزارتومان

 ٣٦٠٥٥٧٥١                    
٠٩١٥٨٧٠٩٧٦٨

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

٩٥٢٨٨٥٨٩/ ف

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

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

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

نفت،برق وکشاورزى دراسرع وقت
٠٩١٥١٨١١٣٧٥

٩٥٣٦٠٨٤١/ ق

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

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

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

٩٥٣٥٧٢٦٨/ ف٠٩٠١٦١٠٣٨٧٠

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

گر�د-برند
ثبت تخصصی

٣٦٠٤٠٠٢٤ دوزنده
٩٥٢٤٦٤٦٤/ پ٠٩١٥٥٠٩٦٩٥٦

٩٥٣٠٥٨٠٧/ ف

ثبت - تغييرات
افزایش سرمایه - جواز صنایع 

٠٩١٥١١٨٤٩٩٢-٣٧٢٨٩٤٩٢

تند�س محاسب 
ثبت شرکت  و تغييرات

 خدمات تخصصی مالی و مالياتی
 صدور انواع بيمه نامه

٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٠
٣٦٠٤٢٥٦٠

٩٥٣٤٧٨٣١/ ف

٩٥٣٦٢١٥٩/ ف

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

٠٩١٥٩١٤٦٦٩٦
٣٧٢٤٥٨٧٦

٩٥٢٩٩٢١٢/ ف

ثبت- تغييرات 
رتبه بندى- جواز تأسيس

 برند- کارت بازرگانی 
٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢

٩٥٣٤٢٨٠٩/ ف

ثبت شر3ت 
ثبت نام تجارى 
با لوگو رایگان  

 ٣٧٢٨١٤٩٥
٠٩١٥١٢٤٠٤٣٧

٩٥٣٥٨٤٣٧/ ب

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

زمان و پایين ترین هزینه 
سميرا جانقربانيان 

٠٩٣٧١١٣٨٧٦٥
٠٩٣٧٤٣٣٦٤١٩

٣٧٦٨٥٩٨٦

٩٥٢٩٦١٥٩/ ف

�ثبت فور
قيمت آخر را از ما بگيرید 

با مدیریت کارشناس 
حقوق افسانه روح بخش 

٠٩١٥٥١٤١٣٥١
٣٧٦٢٩٥٩٣

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

 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

 3او�ان حساب 

٣١٤٤٦-٠٥١
٩٥٣٢٦٥٠٧/ ف

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

٠٩١٥٥٠١٥٧٨٧-٣٢٢٨٩٠٠٥
٩٥٣٣٥٠٠٩/ ف

٩٥٣٤٤٣٣٥/ م

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

گزارشات فصلی،اعزام حسابدار
٠٩١٥٥٥٢٧٥٠٠- ٣٧٢٧٣٩٦٥

٩٥٣٣٣٨٤٥/ ط

پلمپ 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  

٩٥٣٠٩١٧٥/ خ

واردات از چين
خرید - ترخيص

 راهنمایی      ٩-٣٨٣٣٠٩٤٨    
٠٩١٢٩٣٧٤٣٦٦

شر3ت بازرگان� هشتم
خر�د- حمل- ترخيص

واردات ٠٩١٥٥٠٨٣١٦٢
صادرات ٠٩١٥٣٢٢١١٥٦

٩٥٣٢٠٨٢٧/ م

٩٥٣٦٠٦٦٨/ م

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

و با کمترین هزینه 
٠٩٣٠١٩٤٤٧٢٠

٩٥٣٦٢٦٧٤/ ف

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

ماندگار ملی و کارآفرین طالئی 
٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

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

٩٥٣٥٦٢١١/ پ٠٩١٢٠٢١٥١٣٧

به �= سرما�ه گذار
با مبلغ ١٠ ميليون تومان و درآمد روزى 
فورى نيازمندیم.  تومان  ۵٠٠هزار 

٠٩٩٠٠٠١٢١٨٣ساسان
٩٥٣٦١٧٩٤/ م

 �سرما�ه گذار جهت راه انداز
مرکز مطب پوست، مو و زیبایی با 

سرمایه حداقل ٢٠٠م نيازمندیم 
٠٩٠٣٣٢٩١٢١٥

٩٥٣٦٢١٨٠/ ف

شر�= جهت آشپزخانه 
مبلغ ٢٠ميليون درآمد قطعی 

ماهانه یک ميليون 
٠٩١٥٥٢١٧٧٤٠

٩٥٣٦٢١٣٢/ م

شرا3ت عطر فروش� 
با کليه لوازم، دکور و جواز کسب 

٠٩٠١٦٤٢١١٧٠
٩٥٣٦٢٥٨٣/ ف

به چند شر�= سرما�ه گذار
با سود عال�  

 جهت توسعه شعبه ها
 ۵ و ۶ و ٧ فروش ویژه ميوه 

در باالشهر نيازمندیم 
۵٠ الی ٢٠٠ ميليون

٠٩٠٣٩٠٨٠٤١٨ 
٠٩١٥٩٢٢٦١٢٠

٩٥٣٦١٣٦٤/ مبا ٢۵ سال تجربه

به �= سرما�ه گذار 
جهت تجهيز رستوران

 در موقعيت عالی طرقبه نيازمندیم 
٩٥٣٦٢٨٧٥/ م٠٩٣٥٢٦١٧٠٠٢

فروش �= دستگاه 
چين 3ن 

فيلتر هوا خودروى 
پراید فی ١۴ م 

مکان هم جهت رهن و اجاره 
با دستگاه موجود است 

٠٩١٥٣٤٧٢٦٠٦
٩٥٣٦٢٣٥٢/ ف

سردخانه 
3انLس �خچال دار خودرو

 

٩٥١٦٩٠٤٢/ ب٠٩١٥١٠١١٣٠٠

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

 tنهالستان قاصد
بيش از ۴٠ نوع انگوربا طعم و رنگ هاى

 مختلف خارجی و ایرانی نهالهاى پيوندى 
٠٩١٥١١١٠٦١٤اصالح شده

٩٥٣٤٩٥٠٣/ م

ا�نجانب د3تر رضا غفور� مقدم 
اعالم می نمایم پروانه مسئول فنی 

به شماره ١٢۵٩٣۴,٩٢٠,٩۴ 
 مفقود  گردیده و فاقد اعتبار ميباشد

٩٥٣٦١٩٩١/ ق

3ارت هوشمند 
پالک  ش  به  زاده  ولی  نادر  بنام 
و  مفقود   ٣٢ ایران   ٣٨۴٣٢٩

فاقد اعتبار است .
 

٩٥٣٦١٩٤٩/ ف

کارت هوشمند به شماره 
٣٠۶٧٨۶٣ بنام مهدى منصورى 

فر مفقود وفاقد اعتبار است.

٩٥٣٦٢٤٩٧/ خ

شماره  به  راه  پليس  کار  دفترچه 
علوى  علی  سيد  بنام   ۶۶٧٣۶٢

مفقود و فاقد اعتبار است.

٩٥٣٦١٩٦٥/ خ

مدرک کاردانی فرزانه داودى رضوانی 
به شماره ٠٨٢٩٧ مورخ ٨٩,١١,٢۵ 
دانشگاه الزهرا رشته الکترونيک به 
و  مفقود   ٠٩٢٠٣٣۶٩٢٢ ملی  ش 

٩٥٣٦٢٤٩٦/ مفاقد اعتبار است 

مدارک و تعرفه واگذارى قطعه شماره 
مسکن  و  آبادانی  شرکت  از   ٣٢٨
محمدحسام  اینجانب  خراسان  الهيه 

 بجستانی مفقود و فاقد اعتبار است 
٩٥٣٦٢٢٨٦/ م

3ارت فيلمبردار� به نام 
محمد عل� حسين نيا 
به ش ملی ٠٩٢٠٨٢٣۴٢۴ 

مفقود شده و از یابنده 
تقاضا می شود با شماره 
 ٠٩١٥١١١٨٥٦٤
تماس حاصل فرماید. 

٩٥٣٦٢٠٢٦/ ف

شناسنامه ا�نجانب
 هومن موسائيان

به ش ش ۵١٧۴ 
فرزند علی اکبر مفقود 

و کارت ملی اینجانب
 به ش ملی ٠٠۵٣۵۴١٧١۵
  مفقود و فاقد اعتبار است .

 

٩٥٣٦٢٦٤٦/ ف

آگه� فقدان
به  سردار  الهام  دکتر  خانم  سرکار 
 ١٣٠٧٢٠ پزشکی  نظام  شماره 
شماره  به  ابوالفضل  فرزند 
مشهد  صادره   ١۵٩۴ شناسنامه 
دارد  می  اظهار   ١٣۶١/۴/٧ متولد 
ایشان  مشهد  شهر  مطب  پروانه  که 
٧٩-١٣٠٧٢٠-٧٠٩ شماره  به 

گردیده  مفقود   ١٣٩۴/١/١۵ مورخ 
آگهی  این  موجب  به  لذا  است. 
از  شود.  می  ابطال  مذکور  پروانه 
فوق  مدرک  شود  می  تقاضا  یابنده 
سازمان  پروانه  صدور  واحد  به  را 
نماید. تسليم  مشهد  پزشکی  نظام 

         دکتر مصطفی مهرابی بهار
٩٥٣٦١٥٧٧/ لریاست سازمان نظام پزشکی مشهد

 مدرt فارغ التحصيل� سمانه خاموش�
 فرزندمحمدحسين ش ش٢٧٧٧ صادره 

از مشهدکارشناسی کامپيوتر دانشگاه 
 آزاد مشهد مفقود،فاقداعتبار است

٩٥٣٦١٨٤٧/ ق

ادار� و مال�

گوناگــون

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

گمشده

خدمات طراح�
و مهندس�

ماشين آالت صنعت�

خدمات بيمه

 �خدمات 3شاورز
دامپرور� و طيور

مشار3ت و
�سرما�ه گذار

امورماليات�

خدمات مال� و 
�حسابدار

صادرات، واردات

ثبت و 
رتبه بند� شر3ت

�خدمات ادار

هدا�ا� تبليغات�

سا�ر خدمات چاپ
و تبليغات


