
٥٠
سه شنبه ١٩   دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٢

 تضمين� 
بيواسطه

 استراليا،کانادا،اروپا

٤١و٥٥٤٨٧٧٤٠-٠٢١
٠٩٣٩٧١٧٩٩٩٤

٩١٣٦٣٠٩١/ ت

 نما$شگاه و 
Mنفرانس

 اخذ ویزا،کارت ورودى
هتل،بليت
 اروپا،چين

 ٤١و٥٥٤٨٧٧٤٠-٠٢١
٠٩١٩١٣٥٨٩٨٢

٩١٣٦٣١٣٦/ ت

واگذار9 آژانس هواپيما$� 
با Mليه امFانات   

٠٩١٥٧٦٦٩٦٢٦
٩١٣٦١٢٠٩/ د

مجوز بند ب شما را 
خر$دار$م   

٠٩١٥٥٢٢٨٦٧٨
٩١٣٦١٤٧٦/ ف

ثبت فور9 شرMت
اخذ فورى 

گرید(ساجات) 
اخذ عالئم تجارى 
اخذ انواع مجوز 

 ٠٩١٥٦٤٣١٣٤٧
٧٦٣٠٣٩٨

٩١٣٤٩٦٧٥/ ف

اخذ رتبه و تامين نيرو
ثبت و تغييرات و فروش شرکت

٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٤٤٢٢٧٢٢

٩١٢٨٢٢٦٤/ ف

ثبت تخصص� شرMت 
نام تجار9
تغييرات 

همراه با پلمپ دفاتر 
خانم قربانيان 

( وکيل دادگسترى )
٨٤٥٥٦٨٨

٠٩١٥٤٠٩١٥٠٥
٩١٢٩٧٣٦٢/ ل

تهيه انواع طرح ها9 توجيه�
 

تقوى ٦٠٣٩٤٣٩
٠٩٣٥٥٥٩٥٩٦١

٩١٢٨١٤٩٢/ ق

فروش شرMت رتبه ٥
  پا$ه آب

٠٩١٥٥١٥٦٠٩٠
٩١٣٦٢٣٥٦/ ف

 تشخيص صالحيت 

و رتبه بند9
 مشاوران و پيمانکاران 

EPC ،ساجات، ارتقا
 تامين مهندس، بررسی

امتياز و خروج از 
شرکت ها، ثبت شرکت

 قدوسی، رئيس بازنشسته
 امور مشاوران و پيمانکاران استان 

خراسان٠٩١٥٥٠٢٦٢٣٣
٩١٣٦٣٩٨٠/ م

٩١٢٤٢٥٩٨/ ل

ثبت انواع 
شركت ها

كارت بازرگانی، تغييرات
 ثبت نام و عالئم تجارى كد 

اقتصادى 
اخذ مجوزهاى توليد صنایع
خدمات حسابدارى شرکتها

تنظيم اظهارنامه هاى 
مالياتی،اخذگرید ساجات

٨٤٥٥٦٩٣
٨٤٢٠٥٨٦

 ٠٩١٥٥٠٤٤١٠١
خدمات در محل

 پيك رایگان

ثبت شرMت 
با مشاوره رایگان

 ميدان راهنمایی      ٧٢٨٩٤٩٢
٩١٣٤٦٨٩٨/ ف٠٩١٥١١٨٤٩٩٢

٩١٣٤٩١٤١/ ب

مشاوره را$گان 
ثبت فورى شركت 

اخذ جواز تاسيس توليدى
 اخذ پروانه بهره بردارى

 توليد، راه اندازى كارخانجات
 صنعتی ،تهيه طرح توجيهی 
جهت اخذ تسهيالت بانكی 
پياده سازى سيستم ایزو 

اخذ كارت بازرگانی 
نام Logo تجارى  

تلفن :  ٧٦٥٥٠١٠
٧٦٦٤٤٩٢
٠٩١٥٥١٥١٧٢٢

مشاوره را$گان
 ثبت انواع شرMتها

تغييرات
 ثبت ساجات و اخذ گرید

تأمين مهندس ، طرح توجيهی 
و کداقتصادى ،ثبت نام تجارى 

اخذ مجوز صنایع و معادن و 
جهاد کشاورزى 

گروه بين المللی آریا
نبش معلم ٣۶ ، پالک ١۴٢، 

واحد ٢   ٨۶۵٨۵۶٢
٨٦٥١٣٤٦-٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠

٩١٣٥٩٣٦٤/ ل

اظهار نامه ماليات� 
ارزش افزوده مالياتی 

تنظيم دفاتر قانونی 
ارائه نرم افزار مالی اختالف هاى 

مالی مشاوره مالياتی و مالی 
شرکت معين تراز یگانه

٨٤٦٢١٦٣- ٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥
 بين سناباد ۵٩ و ۶١ پالک ۶٠١

 واحد ٢٠١ 
٩١٣٦١٨٠٦/ پ

٩١١٩٦٠٦٢/ ف

مشاور$ن پو$نده
ثبت تاسيس و تغييرات 

انواع  شرکت ها
اخذ کارت بازرگانی ثبت نام و 

عالئم تجارى اخذ جواز تاسيس و 
پروانه بهره بردارى 

صنایع و معادن ، جهاد کشاورزى ، 
سازمان گردشگرى 

انجام طرح هاى توجيهی 
بلوار فردوسی  پالک ١۴١

٦٠٦٢٠٤٥ -٧٦٧١٠٢٣
٧٦٢٠٢١٩

٠٩١٥٥٥١٣٤٢٣

د$گر ثبت نFنيد
با ماتماس بگير$د 

ثبت انواع شرکت 
و کد اقتصادى 

ایران کد- مشاوره رایگان 
٢٦-٧٦٦١٤٢٥

٠٩١٥٨١٣٠٠٢٥
٩١٢٧٧٠٩١/ پ

ثبت انواع شرMت
باحداقل زمان و هز$نه

٩١٢٣٦٤٤٨/ پ ٨٤٦٧٥٤٦ 

ثبت 
افزایش سرمایه ،جواز 

صنایع،  گرید ،کيفيت پنهان 
نمی ماند وقتی نوین  الماس 

انتخاب درست شماست 
 ٠٩١٥٥١٤١٣٥١

٧٣٨٦٢٠٣
٩١٣٥٨٠٦٩/ ف

فروش انواع 
شرMت رتبه دار

 اخذ گرید
 ثبت ساجات- تامين مهندس

٨٤٣٤٢٠٣
٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١

٩١٢٣٦٩١٩/ پ

ثبت شرMت و تعاون� 
توليدى،  مجوزات  کليه  اخذ 
صنعتی، کسب و کار، پروانه هاى 
بهداشتی،  و  صنایع  بردارى  بهره 
کد  تجارى،  نام  بازرگانی،  کارت 

اقتصادى، ایران کد و اخذ ایزو 
 ٠٩١٥٥١٣٩١٦٢

٨٤٠٨٦٢٤
٩١٣٣٨٧٠٨/ ف

 فقط امور 
 ثبت اسناد و شهردار9 

٠٩١٥٧٣٦٧٢٢٨ 
٩١١٢٧٨٢٧/ م٠٩١٥٤٠٦٦٦٨١

ثبت فور9 
انواع شرMت 

۴٨٠٠٠ تومان
تغييرات  کد اقتصادى

کارت بازرگانی  و گرید 
٨٤٦٤٧٧٣

٠٩١٥٥٢٨٣٦٣٣
٩١٢٦٣٥٥٣/ پ

ثبت شرMت
آنيما     با سوابقی درخشان 
درخدمت شماست،همراه با 

تعرفه هاى استثنایی
با نظارت وکالى پایه یک

و کارشناسان مجرب

٨٤٣٥٧٦٤
٩١٣٣٩٨٠٠/ پ

راه انداز9 
كارخانجات
تخصص ماست

اخذ مجوزات توليد
سيستم هاى توليد

مشاوره رایگان با وقت قبلی
گروه بين المللی نظم اندیشان 

داراى پروانه فنی مهندسی

٣٥-٨٤٦٧٦٢٦
٠٩١٥١١٠٣٢١٢

٩١١٤٧٨٤٧/ م

٩١٣٥٨١٠٠/ ف

ثبت 
قيمت آخر را از ما بگير$د 
با مدیریت کارشناس 

حقوق افسانه روح بخش 
٠٩١٥٥١٤١٣٥١

٧٦٢٩٥٩٣

٩١٢٧٧١٣١/ پ

فرصت را غنيمت بشمار$د
باما به اهداف خاص فFر Mنيد

معرفی مهندس، واگذارى شرکت 
رتبه دار،آرم تجارى، جواز صنایع
  و ... با مدیریت کارشناس حقوقی

٧٦٦١٤٢٦
٠٩٣٥١٩٤٩٨٠٠

وقت� عجله دار$د
قيمت و زمان را از ما بپرسيد
با همکارى جمعی از وکالى 

پایه یک
با  هدایاى ویژه

٧٦٦٥٣١٧
٠٩٣٨١٢٦٣٠٥٥

٩١٢٧٧١٣٢/ پ

پيمانFاران 
گرام� 

شرکت هاى رتبه ۵ 
آب، تاسيسات، راه 

ثبت تهران، بی واسطه
٧٦٧٨٥٢١

٠٩١٢٨٩٨٠١٨١
٩١٣٦٢١٠٠/ ر

٩١٣٤٧٧٣٠/ ف

ثبت فور9 و تخصص�
و  گرید  اخذ  شرکت  انواع  ثبت 

کارت بازرگانی
٠٩١٥٤٧١٤٠٦٥-٧٦١٤٨٨٨

وقت طالست
بدون مراجعه حضور9
به ما بسپارید و از ما بخواهيد

ثبت کارت بازرگانی
آرم تجارى ، جواز و...

٨٤٧٠٢٨٤
٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١

٩١٢٣٦٩٢٢/ پ

ثبت فور9 انواع شرMت 
۴٨,٠٠٠ تومان 

٠٩٣٠٨٧٦١٩٦٦-٨٤٦٤٧٧٣
٩١٢٧٠٤٤٤/ پ

ترخيص Mاال
بندرعباس - مشهد  

٠٩١٥١١٣١٣٤٠
٠٩١٧٥٤٤٤٤٦١

٩١٢٥٢٧٦٤/ د

استعالم قيمت هر نوع Mاال
از کليه کشورها + کاتالوگ ، 

ژورنال ، بروشور و ...
٠٩٣٨٨٠٠٢٣٤٤

٩١٣٥٩٥٣٤/ پ

خر$دار نقد9 انواع 
ضا$عات 

با قيمت باال 
٠٩١٥٤٤٠٩٠٥١

٩١٣٦١٣٢١/ ف

ضا$عات Mاغذ 
 خرید به قيمت باال
 ٠٩١٥٣١٤٧٣٨١

٩١٢٧٨٢٨٨/ ط

�Fخر$د انواع ضا$عات پالستي
(سبد ميوه، جعبه نوشابه، مخازن 

جعبه هاى صنعتی ...) 
٥٤١٣٩٦٢-٠٩١٥٥١٧٤٠٦٤

٩١١٤٩٧٩٨/ ف

٩١٣٥٩٤٣١/ ف

ضا$عات فلز9 
باال  قيمت  به  نقدا  را  شما 

خریداریم ٠٩١٥٥٠١٨٠٩٥
امانی ٠٩١٥٩٠٣٩٠٩٣

٩١١٢٤٤٨٩/ ب

خر$د ضا$عات Mاغذ  
به قيمت باال

٠٩١٥١١٢٦٢٩٩ 

مرMز خر$د نقد9 ضا$عات
کاغذى- فلزى- پالستيکی

ثمره ٧٢٨٦٠٣٩
٩١١٧٩٣٣٨/ ف٠٩١٥٣٠٣١٥٤٤

rتعميرات پرس ها9 هيدرولي
هيدروليک - پنوماتيک طراحی و 

اجرا ٠٩١٥٣٥٨٥١١٠
٠٩١٥٤٠٨٣٠٤٨

٩١١٤٥٦١٤/ ف

خر$د انواع ضا$عات فلز9

با قيمت خيلی باال
٠٩١٥٥٠١٠٠٧٣

٩١٠٧٢٢٣٨/ م

سردخانه ٧×٣ 
ارتفاع ٢٠×٢

موتور ۴ اسب بخار
٠٩٣٥٨٥٧٥٧٣٤

٩١٣٦٣٥٩٤/ ف

ما بهتر$ن خر$دار 
انواع ضایعات و خرده ریز منزل، 

حلب شيروانی هستيم 
عظيمی ٠٩٣٥٥٠٤٥٧٥٤

٩١٣٤٣٧٩٠/ ف

خر$د و فروش 
انواع کيسه هاى کنفی و 
پالستيکی نو و مستعمل

مهروفا ٠٩١٥٥٢٠٣٤٤٥
٩١٣٣٨١٢٨/ ف

ضا$عات
آهن، مس، برنج، آلومينيوم  

کارتن، کاغذ، الک
٠٩١٥٨٨١٨٧٧٠ باهوش

٩١٣٢٨٣٥٨/ ق

گلخانه ها و مرغدار$ها
فروش ٢ دستگاه هيتر نو

٢٢٠ هزار کيلوکالرى با دیگ استيل
٠٩١٥٣١١٥٢٩٥

٩١٣٦٢٧٠٩/ ل

$r دستگاه قندشFن
  نيمه اتومات به فروش م� رسد 

٢٧٣٥٠٢٧
٩١٣٦٣٤٧٧/ ف

واگذار9
 ٢ خط توليد 

قند شکسته با قابليت
 ٣٠٠ و ٧٠٠ کيلو در ساعت 
درآمد ميانگين ٢٠٠ تا ۵٠٠ 

هزار تومان روزانه
 با کليه تجهيزات الزم با تضمين 

کتبی ١٠ تن فروشی 
بدون اجاره و مکان، برق

 سرمایه در گردش 
به فروش می رسد. 

 ٠٩١٥٤٢١٤٨٧٧
٩١٣٦٣٠٤١/ ف

٩١٣٦٣٨٣٠/ پ

فروش فور9 
 خط توليد قند شکسته با دستگاه 

دو تيغ اتومات و مجوزات کامل 
و استاندارد 

( تضمين فروش) 
٠٩١٥١١١٠٥٤٨

فی ١۵ م 

رسا سيستم طوس
برق صنعتی + تاسيسات شن و ماسه 

+ بچپنگ پالنت + کارخانه آسفالت 
٠٩١٥٥٠٨٢٤١٥

٩١٣٤٥٣٢٧/ پ

مشارMت در 
خر$د و فروش خودرو 

۵م تا ١۵م
٠٩١٥٢٢٩٣٩٢٩

٩١٣٥٥٨٩٤/ ف

حالل مشFالت شما
فقط پول نيست

مشاوره اقتصادى ، سرمایه گذارى 
٠٩١٥٨٥٠٥٠٧٠و کارآفرینی

٩١٣٥٨٦٧٦/ ر

به $r نفر شر$r سرما$ه گذار 
سوددهی  با  توليدى  کارگاه  در   
عالی و پشتوانه ملکی نيازمندیم.

٩١٣٦٣٩٥٥/ ب٠٩١٥٤٧١٣٩٥٣ 

سرما$ه گذار از ٥ م تا ١٠ م 
سازمان  یک  در  فرهنگی  امور  براى 
اقتصادى  بازدهی  تضمين  خصوصی 

٠٩١٥٦٤٦٢٢٦٤ عالی اشتغال
٩١٣٦٠١٩٩/ م

عالقه مندان به شراMت 
(rسرما$ه گذار $ا دارا9 مل)

به  لطفا  زبان  موسسه  یک  توسعه  در 
 ٠٩١٥٩١٠٥٣٧٦ پيامک کنند.

٩١٣٦٢٣٣١/ ف

پذ$رش 
سرما$ه گذار

جهت مشارکت 
در احداث پروژه 
تجارتی با زیربناى 
١٢٠٠٠ متر مربع
 در بهترین منطقه 

شهر مشهد با 
حداقل سرمایه

 ٢ ميليارد تومان
٠٩١٥٥٠٥٦٩١٠

٩١٣٥٦٦٣٠/ د

به شر$r سرما$ه گذار
جهت همکارى در کارگاه توليدى 

صنعتی در حال کار نيازمندیم 
٠٩٣٧٦٥٤٧٥٣٧

٩١٣٦٣١٢١/ د

به ١٠ ميليون 
جهت سرمایه گذارى در 

رستوران نيازمندیم
٩١٣٦٣٩٠٠/ ق٠٩١٥٦١٨١٩٦٩

فروش سهام 
پد$ده ز$ر ف� 

٠٩١٥٧٣٥٣٦٢٨
٩١٣٦٣٩٠٩/ ر

٩١٣٥٧٤٩٣/ ف

سرما$ه گذار9 
تضمين� 

در عسلویه
 موسسه کرایه اتومبيل و 

مسافربرى با ٧ سال سابقه 
۴٠ نفر نيروى انسانی فعال 
با درآمد خالص ماهيانه ٨ 

ميليون تومان به قيمت 
١٠۵ ميليون تومان به 

فروش می رسد.
٠٩٣٩٧٧٠٤١٥١

سرما$ه گذار با سرما$ه Mم 
و تجربه در خرید و فروش 

پوشاک نيازمندیم 
٠٩٣٧٠٣٦٠٠٤٥

٩١٣٦٣٨٨٥/ ق

به $r سرما$ه گذار 
جهت کارگاه توليدى در حال کار با 

امکان اشتغال نيازمندیم 
٠٩١٥٦٥١٥١٧٨

٩١٣٥٧٤٠٩/ ق

مشارMت در ساخت
پرداخت سرما$ه

مشاوره
در سرمایه گذارى

با سود تضمينی
٨٤٧٠٠٢٠
٩١٢٧٢٨٢٥/ د٠٩١٥٦١٢٧٤٠٠

٥ م سرما$ه 
نيازمندیم  کامپيوتر  زمينه  در 
یا  زمين  ضمانت  با  توافقی  سود 

٠٩١٥٨٠٣٤٠٦٥سفته 
٩١٣٦٣٥٢٧/ خ

سرما$ه گذار9 
با امکان اشتغال ٨ الی ١٠م کار 

در زمينه امالک نيازمندیم 
٨٩٠٧٢٣٥

٩١٣٦٣٨٠١/ ف

پذ$رش سرما$ه
۵ الی ١٠ م 

با ضمانت و سود عالی
٠٩١٥٤٠٦٨٩٨٥

٩١٣٦٣٨٥١/ ق

به سرما$ه گذار در امور
پيمانکارى و ساختمان نيازمندیم. 

از ۵ م تا ١۵٠ م ، تضمينی
٨٤٦٤١٨١

٩١٣٥٢٤١٩/ ل

پرداخت 
سرما$ه 

مشارکت در پروژه هاى 
اقتصادى 

 ٥٤-٨٤٧٠٠٥٣
٨٠-٠٩١٥٨٩٦٣٦٧٠

٩١٣٥٧١٤٣/ ف

r$شر r$ به
 با ۵ ميليون سرمایه جهت کار 

خدماتی نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠٣٨٠٧١

٩١٣٦١٣٧٥/ پ

سرما$ه گذار9
در امور اقتصادى

 و ساختمانی 
٨٩٢٩٠٣٦

٠٩١٥٥٢٤٦٦٣٧
٠٩١٥١٠٨٨١٢٩

٩١٣٤٣١٢٥/ د

به ٥٠م سرما$ه
با  توليدى  کار  جهت  سه درصد 
کارگاه  رهنی  قرارداد  ضمانت 

٠٩٣٣١٩٩٣٩٢٥نيازمندیم
٩١٣٦٠٤٥٦/ م

سرما$ه گذار 
هواپيمایی  آژانس  اندازى  راه  جهت 
و گردشگرى نيازمندیم تضمين ویژه 

٠٩١٥٦٤٦٢٢٦٤اقتصادى 
٩١٣٦٠٢٠٠/ م

آلوئه ورا
۵٠٠تومان  تا   ۵٠ از  ورا  آلوئه  بوته   
محصول  خرید  تضمين  با  کلی  فقط 

کتبی شرکتی                ٦٠٣٩٩١٦
٩١٣١٠٨١٤/ ف

Mشت جد$د آلوئه ورا هر ١٠٠٠
سوددهی  تومان  م   ٢٠ تا   ١۵ متر 
(بدون واسطه) با ۶ م سرمایه گذارى 

٠٩١٥٣٠٧٤٤٩٤اوليه 
٩١٢٩٢٢٨١/ ف

دستگاه فرار9 دهنده موش 
،پرندگان مزاحم و حشرات

٨٤٨٢٠٣٤
٩١٣٣٣٧٣١/ ف

شترمرغ 
فروش ویژه مولد ١٢قطعه، 

صددرصد تضمينی 
دهستانی ٠٩١٥٣١٦٧٧٣٦

٩١٣٦٢٢٥٥/ ف

فروش� 
پروانه پرورش بوقلمون 

١٠ هزار راسی با ٨ هکتار 
زمين آماده دریافت وام 

واقع در فریمان 
٠٩١٥٤١٣٥٦٦٩
٠٥١٢٦٢٣١٢٤٧

٩١٣٥٩٨٩٠/ ش

نهالستان و گل سرا
اجرا،طراحی باغ، ویال، باغچه

 منزل و هرس
٠٩١٥٢٥٠٠٢٤٢

٩١٣٤٧٨٧٨/ ف

شرMت خورا. دام
ذرت علوفه اى بسته بندى 

کيلویی ٢٧٠تومان
تفاله چغندرقند 

بسته بندى هرکيلو 
٣٠٠تومان

٠٩١٥٦١٥٦١٥١
٩١٣٦٣٠٨٢/ م

 خدمـــــــــــات١٦
گــــــردشگر9

١٦
گــــــردشگر9

خدمات ادار9،١٧
بازرگان� وصنعت�

١٦٠١
خدمات گردشگر9

١٧٠١
خدمات ادار9

١٧٠٣
خدمات بازرگــان�

١٧٠٤
خدمات صنعت�

١٧٠٥
ماشين آالت صنعت�

١٧٠٧
مشارMت و سرما$ه گذار9

١٧٠٨      خدمــــــات 
     Mشاورز9، دامپرور9 وطيور


