
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٥٣

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

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

مودیان محترم مالياتی
٠٩١٥٥١٨٤٥٢٥-٣٦٠٤٧٩٢٩

٩٥٣٣٦٨٩٤/ ق

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

 3او�ان حساب 

٣١٤٤٦-٠٥١
٩٥٣٢٦٥٠٧/ 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  

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 بازرگان� هشتم
خر�د- حمل- ترخيص

واردات ٠٩١٥٥٠٨٣١٦٢
صادرات ٠٩١٥٣٢٢١١٥٦

٩٥٣٢٠٨٢٧/ م

٩٥٣٠٩١٧٥/ خ

واردات از چين
خرید - ترخيص

 راهنمایی      ٩-٣٨٣٣٠٩٤٨    
٠٩١٢٩٣٧٤٣٦٦

مبلغ ٥٠م 
براى امور کشاورزى و باغی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٩٧٤٨٢

٩٥٣٥٦٦٢٤/ ف

شرا3ت و �ا فروش 
کارگاه توليدى صنعتی با فروش و 

سود عالی بين ٧۵ تا ١۵٠م
٠٩١٥١٥٠٢١٢٦

٩٥٣٥٥٩٨٩/ ف

با درآمد باال 
در ایده اى نو مشارکت کنيد

٩٥٣٥٦٢١١/ پ٠٩١٢٠٢١٥١٣٧

به شر�= سرما�ه گذار 
فعال و با اخالق

جهت پخش نيازمندیم 
٠٩١٥٤٨٠١٧٩٩

٩٥٣٥٦٧٠٥/ ف

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

 ادیب ٢٨ جگرکی آذربایجان
٩٥٣٥٣٨٧٧/ ف

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

٠٩١٥٧٩٩٥١٣٤
٩٥٣٥٠٦٤٤/ م

جذب سرما�ه گذار 
با سود فوق العاده - کامال واقعی 

٠٩٢١٥١٥٠٠٤٩
٠٩١٥٧٠٩٩٧٠٠

٩٥٣٥٤٣٨٠/ ف

فروش �= دستگاه
 چين زن فيلتر

هواى خودرو پراید  
قيمت توافقی

٠٩١٥٣٤٧٢٦٠٦
٩٥٣٥٥٥٥٠/ ف

سردخانه 
3انLس �خچال دار خودرو

 

٩٥١٦٩٠٤٢/ ب٠٩١٥١٠١١٣٠٠

مناقصه فضا� سبز 
یک مجتکع مسکونی
 واقع در قاسم آباد 

بهسازى و نگهدارى از فضاى سبز 
را به مناقصه واگذارمی نماید. 
ضمنابه یک نيروى ماهر
 به امور باغبانی با حقوق مکفی 

نيازمندیم 

 ٣٥٢٢٤٤١٨
٠٩١٥٦٥٩٧٨٥٠

٩٥٣٥٦٢٩٤/ ط

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

 دستگاه ها� جوجه 3ش�
 تمام اتوماتي=

   ارائه تخم نطفه دار و خرید 
تضمينی محصول خروجی

 (جوجه یکروزه)

تلفن تماس :
 ٠٩١٥٣٠٤٥٦٠١

٩٥٣٥٣١٨٠/ ق

به اطالع ميرساند 
پا�انLار ساختمان�

به شماره گواهی 
١٢/٢٣٨۵٧مصدور 

به تاریخ 
١٣٩٠/٠۶/٢۶مفقود 

 گردیده است.

٩٥٣٥٦٩٠٤/ ق٩٥٣٥٦٣٦٦/ ق

دفترچه و3الت ا�نجانب 

سوسن چمن�
مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط 
است لطفا در 

صورت پيدا کردن 
دفترچه وکالت 
با شماره تماس 

 ٠٩١٥٣٥٩٥٣١٠
تماس بگيرید

 

3ود گياه�
باغات و گلخانه- جایگزین کود دامی       

٠٩٣٩٧٣٩٦٦٣٧
www.bnporganic.ir 

٩٥٣٤٩٩٣١/ ق

گوناگــون

�بازرگان�،صنعت�،3شاورز

مژدگان�

گمشده

خدمات طراح�
و مهندس�

ماشين آالت صنعت�

خدمات بيمه

 �خدمات 3شاورز
دامپرور� و طيور

متفـــرقه

مشار3ت و
�سرما�ه گذار

امورماليات�

خدمات مال� و 
�حسابدار

صادرات، واردات

کارخانه نئوپان با احداث خط جدید 
در نظر دارد خط قدیم در حال کار خود را 

با توليد انبوه با ماشين آالت اصلی اتوماتيک 
آلمانی به فروش برساند .

٩٥٣٥٦٦٨٣/ ش٠٩٣٣١١٧٧۵١۴

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  م8  تقاضا  گرام8  همشهر:ان  كليه  (از   
به نزد:ك تر:ن صندوق پست8 بيندازند تا از طر:ق ا:ن سرو:س به 

صاحبان آن تحو:ل گردد)

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

3ارت مل�

٠٩٤٦٣٨٦٤٩٨ محمد جعفر  خيام8  ابوالفضل 

٠٧٢٠١١٧٢٥٩ محمد  دادفر  حميد 

٥٢٢٨٦٦٨٧٨٠ ميرزا  دادگر  شهربانو 

٠٧٠٢٤٧٦١٦١ عل8 اصغر  دادگستر  حسن 

٠٩٤٣٧٩٨٠٧٨ حسن  دادوند  ماشاءاله 

٠٩٣٤٣٠٢٦٢٦ محمد  داربا  حميد 

٥٢٦٨٥٩٠١٠٣ عبدالنب8  داغ بلند3  احمد 

٠٦٨١٨٦٧٥٠٧ رضاقل8  دانا:8  مهد3 

٠٤٩٣١١٤٦٤٥ حسين  دانش پژوه  اسمعيل- 

٠٩٤٢٣٧١٨٢٨ عباسعل8  دانش نيك  عليرضا 

٠٩٣١٣١٨٨٣١ كاظم  دانش ورعيدگاه8  جواد 

٠٨٦٠٣٤٨٠٥٩ عل8 اصغر  داودپور  الياس 

٠٩٢٠٨٦٤٧٠٨ سيد احمد  داود3 فرخد  زهرا سادات 

٠٩٣٤٠٩٦٤٨١ محمد عل8  دا:م8 زحمت8  زهرا 

٠٩٢٣٠٧٧٠٥٧ مسلم  درودگر  حامد 

٢١٢٢٠٦٥٩٠٧ عل8 محمد  درو:ش  حسن 

٠٠٥٠٠٥٩٦٩٦ محمد  در:ادار  مهد3 

٠٩٣٣٣٨٨٩٩٣ محمد  دشتبان برج8  عل8 اكبر 

٠٦٥٢٥٧٦٥٨٣ حسين  دقيق  حسن 

٠٠٢١٠٥٦٣٧٤ حسن  دقيق  عاطفه 

٠٩٣٣٨٦٧٨٩١ ابوالقاسم  دالل  جواد 

٠٧٤٨٥٨٣٣٤٣ گل محمد  دالور3  ناصر 

٠٩٤٤٨٦٢٠٨١ سيد احمد  دلير3  سيد ناصر 

٠٨٤٨٦١٤٠١١ مجتب8  ده باش8 زاوه عبس آباد  مر:م 

٠٩٣٦٩١٩٣٤٥ فضل اله  دهقان  معصومه 

٠٩٤٦٣٦٣٨٤٦ حسن  دهقان حصار  اعظم 

٤٥٩١١٠٣٦٥١ هاد3  دور اند:ش  محمد 

٠٩٢٠٨٢٦٣٠١ عبداله  د:واندر3  حامد 

٠٩٢٢٠٠٦٠٧٥ حسن  ذاكر:ن خادر  محمد حسين 

٠٩١٩٢٨٤٢٥٦ محمد حسين  ذبيح8 شهر3  مر:م 

٢٠٠٠٨٥٧٦٦٣ عبدالمحمد  راتق  صد:قه 

٠٩٤٢٨٢٧١٧١ محمد  رادمهر  حميد 

٠٩٣٤٤٥٨٥٧١ سيد اكبر  راع8 مقدم  سيد محمد جواد 


