
٤٥
چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٨

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

٩٥٣٦٣٧٣٦/ 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 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

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

٩٥٢٩٩٢١٢/ ف

ثبت- تغييرات 
رتبه بندى- جواز تأسيس

 برند- کارت بازرگانی 
٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢

٩٥٣٥٨٤٣٧/ ب

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

زمان و پایين ترین هزینه 
سميرا جانقربانيان 

٠٩٣٧١١٣٨٧٦٥
٠٩٣٧٤٣٣٦٤١٩

٣٧٦٨٥٩٨٦

٩٥٣٦٢١٥٩/ ف

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

٠٩١٥٩١٤٦٦٩٦
٣٧٢٤٥٨٧٦

تند�س محاسب 
ثبت شرکت  و تغييرات

 خدمات تخصصی مالی و مالياتی
 صدور انواع بيمه نامه

٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٠
٣٦٠٤٢٥٦٠

٩٥٣٤٧٨٣١/ 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
 

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

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

٩٥٢٩٦١٥٩/ ف

�ثبت فور
قيمت آخر را از ما بگيرید 

با مدیریت کارشناس 
حقوق افسانه روح بخش 

٠٩١٥٥١٤١٣٥١
٣٧٦٢٩٥٩٣

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

نفت،برق وکشاورزى دراسرع وقت
٠٩١٥١٨١١٣٧٥

٩٥٣٦٠٨٤١/ ق

٩٥٣٠٥٨٠٧/ ف

ثبت - تغييرات
افزایش سرمایه - جواز صنایع 

٠٩١٥١١٨٤٩٩٢-٣٧٢٨٩٤٩٢

 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

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

٠٩١٥٥٠١٥٧٨٧-٣٢٢٨٩٠٠٥
٩٥٣٣٥٠٠٩/ ف

 3او�ان حساب 

٣١٤٤٦-٠٥١
٩٥٣٢٦٥٠٧/ ف

٩٥٣٤٤٣٣٥/ م

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

گزارشات فصلی،اعزام حسابدار
٠٩١٥٥٥٢٧٥٠٠- ٣٧٢٧٣٩٦٥

شر3ت دانا حساب
شماره ثبت ۴۶٧٣ - انجام کليه 

امور حسابدارى و مالياتی
٣٦٠٧٩٩٦٩-٣٦٠٤١٥٧٩

٩٥٣٣٥٧١٤/ ل

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

٩٥٣٣٣٨٤٥/ ط

پلمپ دفاتر 
روزنامه و 3ل 
بستن حسابهاى مالی ٩۵ 

اختالف مالی 
 ٣٨٤٦٨٩٤٤

 ٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥

سردخانه 
3انKس �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

�دامدار
 � انفراد

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

٠٩١٥٢٥٩١٥٠٠
٩٥٣٥٣٩٩٩/ م٠٩١٥٣١٢٨٠٢٧

� مدرt فارغ التحصيل� رعنا احمد
 بنKدارفرزندعبدالنب� ش ش٢٣٤٦
رشته زبان و ادبيات فارسی دانشگاه 
 آزادمشهد مفقود و فاقد اعتبار است

٩٥٣٤٠٨٩٩/ ق

 مدرt فارغ التحصيل� ز�نب صاحبدل
 فرزندمهدى ش ش۵١٣٨کارشناسی 
فقه وحقوق دانشگاه آزادمشهد مفقود 

 و فاقد اعتباراست
٩٥٣٦٤٠٩٩/ ق

علمی  دانشگاه  دانشجو��  3ارت 
اورازى  وحيد  کارگر  خانه  کاربردى 
کيود به شماره ٩٠٢۴۴٠٠٢١٣٠٠۴ 

 مفقود و فاقد اعتبار است
٩٥٣٦٤٠١٥/ م

گوناگــون

گمشده

خدمات طراح�
و مهندس�

ماشين آالت صنعت�

خدمات بيمه

 �خدمات 3شاورز
دامپرور� و طيور

امورماليات�

خدمات مال� و 
�حسابدار

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

٩٥٣٠٩١٧٥/ خ

واردات از چين
خرید - ترخيص

 راهنمایی      ٩-٣٨٣٣٠٩٤٨    
٠٩١٢٩٣٧٤٣٦٦

٩٥٣٦٢٦٧٤/ ف

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

ماندگار ملی و کارآفرین طالئی 
٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

شر�= جهت آشپزخانه 
مبلغ ٢٠ميليون درآمد قطعی 

ماهانه یک ميليون 
٠٩١٥٥٢١٧٧٤٠

٩٥٣٦٢١٣٢/ م

٩٥٣٦١٥٥٤/ ق

 مل3١٠�Kيلومتر� مشهد
 فول امکانات باجوازگلخانه 

نيازمند سرمایه گذار
٠٩١٥١٨٢٦١٥٠ 

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

٩٥٣٥٦٢١١/ پ٠٩١٢٠٢١٥١٣٧

به �= شر�= و سرما�ه گذار
با حداقل مبلغ ٣٠م نيازمندیم 

 ٠٩٠١٣٠٨٢٧٠٩
٣٨٦٤٧٩٩٤

٩٥٣٦٤١٢٨/ م

٩٥٣٦٣٦٨٨/ ف

به شر�= سرما�ه گذار 
فعال و با اخالق

جهت پخش نيازمندیم 
٠٩١٥٤٨٠١٧٩٩

به �= سرما�ه گذار 
با پرداخت ۴٠م و داشتن آپارتمان 

با درآمد ماهی ١٠ ميليون 
نيازمندیم ٠٩١٥٧٠٨٠٧٢٠

٩٥٣٦٤٠٢٥/ 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

شر�= �ا سرما�ه گذار
جهت راه اندازى مرکز  

پوست و مو و زیبایی نيازمندیم 
٠٩٠٣٣٢٩١٢١٥

٩٥٣٦٣٩٠٣/ ف

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

مشار3ت و
�سرما�ه گذار

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   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�
٠٧٥٠١٢٤١١٣ روح اهللا   Kرضوان عارف 

٠٩٤٤٣٧٥٦٣٤  Kحسين عل رضوانK مهر  علK اصغر 

٠٩٣٩٧١٣٧٣١ سيد محمد  رضو3   Kسيد مجتب

٠٩٤٠٩٩٥٢٢٠  Kسيد عل رضو3 اله اباد  احسان 

٠٩٤٠٩١٨١١٠ محمد جواد  رضو3 راد  مليحه 

٥٥٣٩٨٧٤٧١٤  Kحضر تقل رفوشه  فاطمه 

٠٩٢٠٣٣٤٠٦٧ غالمرضا  رفيعK پارسا  امير 

٠٦٣٩٤٤٤٦٣٦ رمضان  رمضان زاده  اعظم 

٠٦٥٢٠٧٠٧٦٠ محمد   Kرمضان صغر3 

٣٣٩١٧٨٢٤٦٣ حسين  رمضانK بندر3  حميد 

٠٨٥٩٣٤٩٨٧١ رمضان  رمضانK چاهك  عذرا 

٠٩٤٥١٠٧٤٢٠ حسين  رهبر  محمد 

٠٠٣٦٥٤٥١١٢ سكينه                        رهبر3 زAنكانلو     مرحوم گل محمد 

١٠٦٤٠٢٤٧١٨ محمد  روان اور  سعيد 

٠٩٢٢٤٦٧٢٤٢ محمد   Kروحان نرگس- 

٠٩٢١٥١٣٥٨٥  Kرمضانعل روشن دل  مهد3 

٠٩٤٤٥٣٨٩٠٨ Aوس)  روشندل مقدم  علK اصغر 

٥٢٢٩٦٦٥١٤٩  Kلطفعل روAين تن   Kمجتب

٠٩٣٨٥٥٠٦٤٠ رضا  رAخته گرمشهد  هاد3 

٠٧٨٠٦٧١٢٦٠ امير  رAوند3  كوثر 

٠٩٤٢١٦٥٢٦٨ عبدالرحيم   Kزارع شوروك جالل 

٠٩٣٢٩٩٨٣٢١ عباس  زارع عبدل اباد3  عليرضا 

٠٩٤٥٩٢١٩٠١ قربان  زارع علK اباد3  فاطمه 

٠٧٩٣٦٥٥٩٦١ علK اصغر   Kزارع امير 

٠٩٢٢٢٢١٩٠١ احمد   Kزارع طلعت 

٦٣٥٩٥٦٦٤٦١ عبدالحسين   Kكواك Kزارع نساء 

٠٧٠٣٦٩٥٨٩٤ محمد رضا  زبر دست  فاطمه 

٠٧٢٠٤٠٤١٨٥ شكور   Kزحمت كش سنگان Aكانه 

٠٧٩٠٣٤٠٠٢١ حسين   Kزرق عزت 

٠٩٣٣٣٤٥٨٢٨ عيد محمد  زرمن  اصغر 

٠٨٦٠٣٣٢٦٧٥ حيدر   Kزمان  Kعل

٠٩٤٥٩٨٢٤١٠ حسين   Kزمان فرزانه 

١١٣٠٣٣٨٩٤٠ ابراهيم  زمانK درچه  فاطمه 


