
شنبه ٢٨  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٥٠٠
٣٨

٩٥٣٠٠١٥٣/ ف

پيام= آموت 
٠٩١٥٨٠٤٨٠٧٩

٣١٧٧٧١١٦      

٩٥٣٠٩٨٦٢/ م

 SMS
 همراه با بانک مشاغل مشهد 

عبوراز بلک ليست، کمترین قيمت
  ٠٩٣٣٦٢٥٩٨٩٣-٣٧٦٠١٠٢١

پخش ترا3ت 
در �= روز-تضمين�

 

٩٥٣٠٤٥٥١/ ل٠٩١٥٧١٣٧٦٤٧

٩٥٣٤٥٦٨٣/ ف

چاپ ترا3ت هر برگ 
١٢ تومان ٢ ساعته  

٣٨٤٣٠٧٠٠ 

چاپ ترا3ت
هر برگ ١٢تومان

(اجراى کليه امور چاپی)
٩٥٣٠٢٥٨٣/ ق٣٧٦٢٤٩٣٠

٩٥٣١٩٧٢٢/ ف

چاپ ترا3ت 
هر برگ ١٢ تومان 

کاتالوگ، برچسب، پاکت، فاکتور 
  ملل  ٣٧٦٠٠١٦٠

٩٥٢٦٦١٢٥/ ب

 طراح� و چاپ 
3اتالوگ 

 بروشور
ساک دستی، جعبه 

ست ادارى 
طراحی سایت 

با بکارگيرى از طراحان 
متخصص در حضور مشترى 

٣٧٦٦٢٨٠٠-٣٧٦٦٢٧٠٠ 
٠٩١٥٣٠٧٧٨٨٢

 �بنر فور
 همکارى ۴۵٠٠- همه روزه

 ٠٩١٥٥١٧٦٠٦٧
٩٥١٤٢٧٠٢/ بزنگویی ٣٧٦٢١٠٠٩

چاپ بنر 
و�ژه مناسب ها� مذهب� 

مترى ٣٠٠٠ تومان 
چاپ دیجيتال ایما 
خيابان راهنمایی 

٠٩١٥١١٦٠٤١٢
٣٨٤٣٢٦٨٧-٣٨٤٠٧٤٣٠

دیگرخدمات با تخفيف کلی 
٩٥٢٦٣٨٤٦/ م

نصاب
استيKر،مش ،برچسب

٩٥٢٦٣٨٤٤/ م٠٩١٥٢٠٠٣١٠٠

چلنيوم ٥٥٠٠٠ 
استيل طالیی ٧۵٠٠٠

٩٥٣١٠٢٦٦/ ف٠٩١٥٠٨٠٠٨٩٠

٩٥٢٧٤٩١٩/ م

 ساخت و نصب 3امپوز�ت 
 و چلنيوم و انواع تابلوهاى 

تبليغاتی، چاپ بنر
 ٠٩١٥٧٣٣٨٠٢٣

�= 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 ثابت- روان
چلنيوم، استيل

بازدید، مشاوره رایگان
٠٩١٥٧٧٥٤٦٤٣

٩٥٣١٩٦٠٨/ ق

اقساط٦ماهه
چلنيوم،استيل،فلکسی 
تقی پور ٠٩١٥٥٢٠٣٠٣٢

٩٥٢٣٧٠٩١/ پ

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

هنرآفر�ن 
هنر ما را قبل از اجرا ببينيد 

چلنيوم: ٧٠- استيل: ١٠۵
پالستيک: ٨۵- کامپوزیت: ١٠۵

روان: ١,٠٠٠- فول کالر: ۴٠٠,٢
LED ثابت: ۴٠ هزار

www.honarafarin.net
٠٩١٥٢٠٠٠٨٣٣

٩٥٢٧٤٣٧٨/ م٣٧٢٧١٠٠١

طراح� و چاپ 
سررسيد ٩٦ 
تقویم روميزى و دیوارى 

هدایایی تبليغاتی 
ارسال رایگان 
٣٦٠٤٦٨٧٧

٩٥٣٠٧٠٨٣/ م٣٦٠١٢٤٢٣

سر رسيد و تقو�م 
 �روميز

در طرح هاى متنوع و خاص 
٠٩١٥٥١٣٠٢٠٠ روحانی

٩٥٣٢٥٦٢٦/ ف

٩٥١٧٥٢٩٠/ ف

سازنده نشان سينه 
پالک هاى صنعتی و ادارى 

٠٩١٥٧٦١٢١٢٠

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
 �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

تند�س محاسب 
ثبت شرکت  و تغييرات

 خدمات تخصصی مالی و مالياتی
 صدور انواع بيمه نامه

٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٠
٣٦٠٤٢٥٦٠

٩٥٣٤٧٨٣١/ ف

طرح توجيه� 
با ضمانت پذ�رش

 

٠٩١٥٢٦٧٦٣٥٥-٣٦٠٣٩٤٣٩
٩٥٢٧٨٦٩٠/ ل

٩٥٣٠٥٨٠٧/ ف

ثبت - تغييرات
افزایش سرمایه - جواز صنایع 

٠٩١٥١١٨٤٩٩٢-٣٧٢٨٩٤٩٢

٩٥٣٦٢١٥٩/ ف

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

٠٩١٥٩١٤٦٦٩٦
٣٧٢٤٥٨٧٦

رتبه بند� تخصص� 
(داراى مجوز) فروش شرکت  

زهرایی ٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٩٥٢٨٥٣٤٤/ ف

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

٩٥٢٨٨٥٨٩/ ف

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

٩٥٣٠٧٤٦٩/ ف

شر3ت رفاه هامون
�ثبت فور

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

www.hamoonsabt.com
٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٣١٤٧٩٢٧

٣٨٧٩٠١٤٥
 

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

گر�د-برند
ثبت تخصصی

٣٦٠٤٠٠٢٤ دوزنده
٩٥٢٤٦٤٦٤/ پ٠٩١٥٥٠٩٦٩٥٦

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

٩٥٢٩٩٢١٢/ ف

ثبت- تغييرات 
رتبه بندى- جواز تأسيس

 برند- کارت بازرگانی 
٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢

ثبت- تغييرات 
گرید- برند- کارت بازرگانی

موسسه حقوقی عدالت 
٣٧٦٥٣٩٣٣-٠٩١٥٨١٠٢٦٨٥

٩٥٣٢٢٣٩٢/ ف

٩٥٢٩٦١٥٩/ ف

�ثبت فور
قيمت آخر را از ما بگيرید 

با مدیریت کارشناس 
حقوق افسانه روح بخش 

٠٩١٥٥١٤١٣٥١
٣٧٦٢٩٥٩٣

٩٥٣٤٢٨٠٩/ ف

ثبت شر3ت 
ثبت نام تجارى 
با لوگو رایگان  

 ٣٧٢٨١٤٩٥
٠٩١٥١٢٤٠٤٣٧

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

 tاخذ سند جهت امال
و اراض� فاقد سند 

 و کليه امور ادارى و شهردارى 
٩٥١٩٧٤٩٤/ م٠٩١٥٢٤٧١٠٣٧ 

� انجام امورثبت�،شهردار
تفKي=،تجميع و پا�انKار  
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

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

 3او�ان حساب 

٣١٤٤٦-٠٥١
٩٥٣٢٦٥٠٧/ 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

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

صادرات- واردات 
3ارگزار گمر�3- ترخيص 3اال

 

٠٩١٥٦٩١٨٤٢٥
٩٥٣٦٥٦١١/ م

٩٥٣٠٩١٧٥/ خ

واردات از چين
خرید - ترخيص

 راهنمایی      ٩-٣٨٣٣٠٩٤٨    
٠٩١٢٩٣٧٤٣٦٦

به چند شر�= سرما�ه گذار

با سود عال�  
مغازه و تيم کار از ما 

سرمایه از شما 
جهت عرضه مستقيم ميوه

٠٩١٥٩٢٢٦١٢٠
٩٥٣٦١٣٦٤/ مبا ٢۵ سال تجربه

٩٥٣٦٢٦٧٤/ ف

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

ماندگار ملی و کارآفرین طالئی 
٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

به �= نفر شر�= با ٢٠م 
سرما�ه برا� توليد آبنبات

نيازمندیم مطهرى شمالی ۴٣
٠٩٣٥٩٤٣٥٤٥٤

٩٥٣٦٥٤٧٨/ ف

به �= شر�= 
�ا سرما�ه گذار

در دو زمينه شرکت و عطر و ادکلن 
باسوددهی عالی مبلغ شراکت بين 
۴٠ ميليون تا ۶٠ ميليون بادرآمد 
ماهانه ٢ تا ۵ ميليون حتی بيشتر 

با تضمين معتبر نيازمندیم.
٠٩٠١٣٩٦٩٧٣٤

٩٥٣٦٦٠٤٩/ م٠٩١٥٩٣٠٤٨٨٣

  tمجوز مهد 3ود
 با سابقه کار مفيد نيازمند به 

شریک مالی می باشد
٩٥٣٦٥٥٥٦/ م ٠٩٣٧١٦٦٩٠٠٧

٩٥٣٦٣٦٨٨/ ف

به شر�= سرما�ه گذار 
فعال و با اخالق

جهت پخش نيازمندیم 
٠٩١٥٤٨٠١٧٩٩

سردخانه 
3انKس �خچال دار خودرو

 

٩٥١٦٩٠٤٢/ ب٠٩١٥١٠١١٣٠٠

٤ عدد شناسنامه و 
٣ عدد 3ارت مل� 
به نام غالمعلی درنوش فرزند 

ابراهيم شماره شناسنامه ١٧١٨ 
زهرا قوتی فرزند عليرضا قوتی 
فاطمه درنوش فرزند غالمعلی 
درنوش یاسر درنوش فرزند 

غالمعلی درنوش به شماره ملی 
 ٠٨۴٠١۶۶١۴١

همچنين کارت پایان خدمت 
اینجانب یاسر درنوش

 مفقود و فاقد اعتبار است
٩٥٣٦٥٦٣١/ پ

گواه� موقت تحصيل� 
محبوبه خسروى
فرزند عبدا...

 ش ش ۶٩٢۶ مفقود 
گردیده و از درجه 

 اعتبار ساقط می باشد 

٩٥٣٦٥٦٢٢/ ر

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

 صادره مشهد ارشد ژئوفورمولوژى دانشگاه
  آزادمشهد مفقودفاقد اعتبار است

٩٥٣٥٨٦٠٤/ ق

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

قابل توجه همشهر�ان گرام� 
به اطالع می رساند آقاى اسماعيل 

حسينی مسئول دفتر مشاور امالک 
عضویت ١١٩٠٧ به آدرس:بلوار 

هنرور بين ١۶ و ١۴ پالک ١۶٨
مشاراليه قصد کناره گيرى از شغل 
خود را دارد، لذا از کليه متعاملينی 

که در دفتر مشاراليه مدارکی دارند 
خواهشمند است جهت تسویه 
حساب، حداکثر ظرف مدت سی 
روز از تاریخ نشر آگهی به محل 

فوق الذکر مراجعه و مدارک خود 
را تحویل بگيرند. الزم به توضيح 
است در صورت عدم مراجعه در 

زمان فوق و  یا عدم اعالم شکایت 
خود از مشاراليه، اتحادیه هيچگونه 

مسئوليتی در قبال مشکالت و 
ادعاهاى احتمالی نخواهد داشت. 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک
٠٩١٥٣٠٢٥٨٠٦

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین 
٩٥٣٦٦٠٥١/ ممعامالت امالک مشهد

نظام  کار  به  اشتغال  پروانه 
مهندسی اینجانب محسن عبدالهی 
 ٠١٩۵٠٠٠٢٣٨٩ شماره  به 

مفقود و فاقد اعتبار است.
٩٥٣٦٥٨٥٦/ م

ادار� و مال�

گوناگــون

چاپ و تبليغات

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

گمشده

خدمات طراح�
و مهندس�

ماشين آالت صنعت�

خدمات بيمه

مشار3ت و
�سرما�ه گذار

امورماليات�

خدمات مال� و 
�حسابدار

صادرات، واردات

ثبت و 
رتبه بند� شر3ت

�خدمات ادار

پيام= تبليغات�

تبليغات محيط�

چاپ افست

چاپ فلKس� بنر

�تابلو ساز

هدا�ا� تبليغات�

سا�ر خدمات چاپ
و تبليغات

٩٥٣٠٤٧١٢/ ف


