
شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٨
٥٢

نقشه بردار�- سندماده ١٤٧
اجرا -عا�ق 3ار� استخر

PVC - ژئومبران 
مهندس ذبيحی ٠٩١٥٨٠٠٠٣١٤

٩٥٣٤٣١٣٧/ م

 3او�ان حساب 

٣١٤٤٦-٠٥١
٩٥٣٢٦٥٠٧/ ف

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

شر3ت خدمات ماليات� و مال�
خدمتی نوین و کارآمد براى 

مودیان محترم مالياتی
٠٩١٥٥١٨٤٥٢٥-٣٦٠٤٧٩٢٩

٩٥٣٣٦٨٩٤/ ق

حضور و غياب
 نو�ن پرداز 
کارتی ،اثر انگشتی 
NovinHozor.com

٣٧٥٩٧٥٩٠
٩٥٠٩٥٥٤٠/ ف

٩٥٣٣٣٨٤٥/ ط

پلمپ دفاتر 
روزنامه و 3ل 
بستن حسابهاى مالی ٩۵ 

اختالف مالی 
 ٣٨٤٦٨٩٤٤

 ٠٩١٥٣١٥٦٠٣٥

مشاوره مال� و ماليات� 
 بروز رسانی حسابهاى معوق

٠٩١٥٤٠٦١٦٠٠ 
٩٥٣٤٢٤٩٦/ ب٣٧٦٦٧٠٦٩  

شر3ت دانا حساب
شماره ثبت ۴۶٧٣ - انجام کليه 

امور حسابدارى و مالياتی
٣٦٠٧٩٩٦٩-٣٦٠٤١٥٧٩

٩٥٣٣٥٧١٤/ ل

٩٥٣٠٩١٧٥/ خ

واردات از چين
خرید - ترخيص

 راهنمایی      ٩-٣٨٣٣٠٩٤٨    
٠٩١٢٩٣٧٤٣٦٦

شر3ت بازرگان� هشتم
خر�د- حمل- ترخيص

واردات ٠٩١٥٥٠٨٣١٦٢
صادرات ٠٩١٥٣٢٢١١٥٦

٩٥٣٢٠٨٢٧/ م

به �= شر�= سرما�ه گذار 
به مبلغ ١۵ م با ضمانت کارمند رسمی 
معدن  کار  جهت  محضرى  و  معتبر 

نيازمندیم ٠٩٣٨٠٣٤١٣٨٠
٩٥٣٥٢٥٤٠/ ف

٩٥٣٣٤٩٢٣/ ف

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

ماندگار ملی و کارآفرین طالئی 
٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

به شر�= سرما�ه گذار 
فعال 

جهت پخش نيازمندیم 
٠٩١٥٤٨٠١٧٩٩

٩٥٣٥٣٠٣٤/ ف

به �= شر�=
 با سرما�ه ١٠ م 

جهت کار امالک محدوده حرم نيازمندیم 
٠٩٣٦٦٦٨٨٦٠٧

٩٥٣٥١٣٢٧/ ف

به چند نفر سرما�ه گذار
مبالغ ٢ تا ١٠ ميليون نيازمندیم

٠٩١٥٧٩٩٥١٣٤
٩٥٣٥٠٦٤٤/ م

به �= همLار آقا 
در زمينه خرید و فروش 

تره بار درميدان بار رضوى 
نيازمندیم 

(باتجربه کافی
 و دارا بودن بنيه مالی)

٠٩٣٩٢١٠٤١١٣
٩٥٣٥٢٢٣٩/ ف

به �= نفر جهت شرا3ت  
در جگرکی با ٣٠ ميليون سرمایه 
نيازمندیم بين ميدان اماميه و 

 ادیب ٢٨ جگرکی آذربایجان
٩٥٣٥٣٨٧٧/ ف

سرما�ه گذار
یا شریک جهت کار نيازمندیم.

مکان و کار از ما 
٩٥٣٥٣٠٣٠/ پ٠٩٣٣١١٣٣٢١٤

در ا�ده ا� نو با درآمد باال
با ما مشارکت کنيد

٠٩١٢٠٢١٥١٣٧
٩٥٣٥٠٤٤٨/ پ

�= شر3ت فن� مهندس� 
جهت اجراى طرح هاى دانش بنيان 

خود نياز به جذب سرمایه گذار دارد 
٠٩٣٠١١٥٨٩٨١

٩٥٣٥٢٧٧٤/ ف

�= مر3ز آموزش� معتبر
(تحت نظر نهادها� دولت�)

در نظر دارد انجام
امور آموزشی و سایر 

فعاليت هاى جنبی خود را 
به افراد حقيقی یا حقوقی 

واجد شرایط واگذار نماید، 
متقاضيان می توانند جهت 

کسب اطالعات بيشتر 
تماس حاصل نمایند.

٠٩١٥٥٥٩٨٧٣٠
٩٥٣٥٢٢٩٢/ د

جهت سرما�ه گذار 
و شراکت در سالن زیبایی

 دایر به کار با سابقه ١۶ ساله 
٩٥٣٥١٩٠٣/ م٠٩٣٠٤٧٧١٩٤٧

سردخانه 
3انLس �خچال دار خودرو

 

٩٥١٦٩٠٤٢/ ب٠٩١٥١٠١١٣٠٠

نهالستان �وسف�
داراى ٣ خزانه بزرگ نهال 

پيوندى کلی - جزئی
٩٥٣٥٣٣٨١/ م٠٩١٥١٠٩٨٠٦٤

3و3وپيت، پالم پيت ، پرليت 
 و نشاء توت فرنگی ارقام مختلف براى 
گلخانه داران و باغداران کلی و جزئی 

٠٩١٥٥٠٣٣٨٨٠ بفروش می رسد
٩٥٣٥٣٣٤٢/ م

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

٩٥٣٣٢٨٢٣/ ل٠٩١٥٥٥٧١٤٨٤

 دستگاه ها� جوجه 3ش�
 تمام اتوماتي=

   ارائه تخم نطفه دار و خرید 
تضمينی محصول خروجی

 (جوجه یکروزه)

تلفن تماس :
 ٠٩١٥٣٠٤٥٦٠١

٩٥٣٥٣١٨٠/ ق

٩٥٣٤٩٢٣٧/ ف

فروش رز هلند�، گلدان� 
�پيوند

 ٣ تا ۵ ساله 
٠٩١٥٥١٥٥٢٨١

�دامدار
 � انفراد

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

٠٩١٥٢٥٩١٥٠٠
٩٥٣٥٣٩٩٩/ م٠٩١٥٣١٢٨٠٢٧

3ارت تردد فرودگاه مشهد 
اینجانب سعيد کاویانيان

 به شماره ١۵۵٣٢ 
 مفقود و فاقد اعتبار است

٩٥٣٤٨٤٠٨/ ف

اصل گواه� پا�ان 3ار  
ثبتی  ٧١٩۴٧٨پالک  ش  به 
اصلی١٧۵/فرعی ١٣۴۶۶-۶٨٧٨۵

 به آدرس بلوار شاهد 
شاهد ١٩ پالک ٢٢ به نام  

ابوالقاسم قندهارى فردوسی 
مفقود و فاقد اعتبار است 

 

٩٥٣٥٣٤٣٩/ ف

گانه   ۴ فرودگاهی  تردد  کارت 
شماره  به  منصورى  علمدار  حامد 
 ٩۶,٠۴,٠١ انقضاء  تاریخ   ١٧٠٨۵

مفقود و فاقد اعتبار است 
٩٥٣٥٤٢٢١/ آ

٩٥٣٤١٨١٣/ ف

مهدى  اینجانب  تحصيلی  مدرک 
اکبر  علی  فرزند  رشتخوار  شاهرخی 
به ش ش ٠٨٩٠٠٠٣٢۴۶ صادره از 
کاشمر درمقطع کارشناسی علوم دامی

 از واحد دانشگاهی کاشمر
مفقودو   ١٣٩٠٣١٣٠٠٠٠۴ ش  با 
اعتبار ندارداز یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی

 کاشمر به آدرس کاشمر جاده 
سيد مرتضی اداره فارغ التحصيالن 

ارسال نماید. 

ناپيوسته کارشناسی  موقت  گواهی 
نقشه بردارى اینجانب وحيد محمدپور 
به شماره ٨۵٩٧٢٢٢٠١۶,٠۵ مفقود 

 گردیده و فاقد اعتبار می باشد
٩٥٣٢٩٥٧٩/ ف

پروانه اشتغال 3ار 
مهندسی اینجانب علی 

اصغر مختارزاده به شماره 
٠١٩٣٠٠٠۵٢٩١ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار 

 ساقط می باشد 

٩٥٣٤٨٥٢٩/ ف

آگه� فقدان مدرs تحصيل�
اینجانب  التحصيلی  فارغ  مدرک 
به  پرویز  فرزند  گرایلی  ابراهيم 
از  صادره   ٩٠ شناسنامه  شماره 
اسفراین در مقطع کارشناسی رشته 
از  صادره  عمران  عمران-  مهندسی 
شماره  با  مشهد  دانشگاهی  واحد 
گردیده  مفقود   ١۵٨٢١١١٠٠١۶٨
از  باشد.  می  اعتبار  فاقد  و  است 
مدرک  اصل  شود  می  تقاضا  یابنده 
مشهد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  به  را 
بلوار  آباد-  قاسم  مشهد-  نشانی  به 
دانشگاه   ۴٢ اماميه  نبش  اماميه- 
آزاد اسالمی ساختمان مرکزى شماره 
٢ اداره فارغ التحصيالن ارسال نماید.

 

٩٥٣٢٧٧٢٩/ م

د3تر مصطف� مر�وان�
 ٢٣٣۵٨ پزشکی  نظام  ش  به 
فرزند محمد به ش. شناسنامه 
متولد  تهران  از  صادره   ۴٣۶
که  دارد  می  اظهار   ١٣٣۶
تهران  شهر  مطب  پروانه 
شماره  به   ۶٩,٧,٨ مورخ 
شده  مفقود   ۴۴-٢٣٣۵١-٨
آگهی  این  موجب  به  لذا  است 
پروانه مزبور ابطال می شود از 
مدرک  شود  می  تقاضا  یابنده 
فوق را به واحدصدور پروانه 
مشهد  پزشکی  نظام  سازمان 

تسليم نماید.

 

٩٥٣٥٣٥٢٩/ ف

3ود گياه�
باغات و گلخانه- جایگزین کود دامی       

٠٩٣٩٧٣٩٦٦٣٧
www.bnporganic.ir 

٩٥٣٤٩٩٣١/ ق

گوناگــون

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

گمشده

خدمات طراح�
و مهندس�

ماشين آالت صنعت�

 �خدمات 3شاورز
دامپرور� و طيور

متفـــرقه

مشار3ت و
�سرما�ه گذار

امورماليات�

خدمات مال� و 
�حسابدار

صادرات، واردات

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

3ارت مل�

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  م&  تقاضا  گرام&  همشهرRان  كليه  (از   
به نزدRك ترRن صندوق پست& بيندازند تا از طرRق اRن سروRس به 

صاحبان آن تحوRل گردد)

٠٨٤٩٠٣٣٤٨٩ حسين  قربان&  غالمحسين 

٤٦٠٩٦٨٧١٧٨ حبعل&  قندال&  عل& اكبر 

٠٩٢٣٠٧٧٠٥٧ مسلم  درودگر  حامد 

٥٥٣٩٦٥٠٦٩٧ غالمحسين  نرRمان& قلعه نو  غالمحسين 

٠٩٢١٨٤٩٩٢٣ رجبعل&  كهن سال  محمد 

٠٦٣٩٩٠٩٤٨٥ ابراهيم  ساع&  عل& 

٠٩٣٧٠٤٤١٤٨ غالمرضا  افخم&  خدRجه 

٠٩٣٠٧٠٣٣٨٣ عل&  لنگر0 فردوس  مهرداد 

٠٩٣٤١٧٤١٨٠ رجب  اكبر0  عل& 

٣٥٣٩٦٧٧٦٧٤ محمد  كيارستم&  باقر 

٠٩٤١٦٤٠٩٢٢ عل& اكبر  گندم& حصار  امير 

٤٧٢٣٦٦٥٩٩٤ خدابخش  ناصر0  عل& 

٠٩٣١٣١٨٨٣١ كاظم  دانش ورعيدگاه&  جواد 

٢٦٦٩٤٩٩٨٣١ محمد0  كرRم پناه  اسمعيل 

٣٣٣٠٠١٠٣٦٣ ماشااله   &Rخالو شيوا 

٠٩٤٥٨٢٨١٠١ سيدغالمرضا  اقاR& باRگ&  سيدمحسن 

٠٩٢٢٩٨٢٧٢٤ جبار  وظيفه طلب  مرRم 

٠٦٨١٩٣٤٢٦٣ احمد  حسينچ&  سميرا 

٠٩٤٦٤٤٩٩٦١ ناصر  توكل& صابر  عليرضا 

٠٩٤٦٣٦٣٨٤٦ حسن  دهقان حصار  اعظم 

١٠٦٣٩١٤٠٠٠ مسلم  برزنون&  حسين 

٠٩٤٦٧٠٥٥٦٩ محمد رضا  حيدر0 حسين اباد  وجيهه 

٠٩٢٤٤٨٨١١٥ محمدعل&  سلمان& مقدم  محمد جواد 

٠٨٧٢٩٧٤٤٦٤ عل& مردان  ول& زاده سراب  احمد 

٠٩٤١٢٤٦٤١٨ محمد  Rوسف&  مصطفيا 

٠٩٣١٥٦٠٢٤١ محسن  پوراشرف شاندRز  مرRم 

٠٩٢٠٥٠٥٤٢٢ عل&  حسين&  مرتض& 

٠٩٤٥١٣٢٧٣٥ محمدكاظم  كاظم& قره جه  امين 

٠٨٤٩٩٤٨١٩٣ براتعل&  برات& رخنه  مرتض& 

٠٩٢١٣٩٠٤٣٢ عبداله  حيدر0  فاطمه 




