
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩
٤٤

 جذب ضامن
معرف� ضامن

 کاسب و کارمند
با پورسانت عالی

امور بانکی و غيربانکی
٠٩١٥٨١٨٧١٥٠ 

٩٥٢٩٥٠٨٥/ م

�وام با سندتجار
 �  مسLون�، هتل، ادار

٩٥٢٧٠٠٧٩/ م ٠٩٠٣٩٥٣٣٦٤٠

فست فوددربهتر�ن مLان
باتضمين واستخدام براى شراکت 

حداقل ١۵م حداکثر ۶٠م
٠٩١٥٥٢٢٨٩٥٩

٩٥٢٩٦٠٠٣/ ق

�= شر3ت 
�توليد

به سرمایه گذارانی با 
ارقام حتی کم با سود 
مناسب نيازمند است
٠٩١٥٣٠٥١٧٢٠

٩٥٢٩١٦١٤/ ر

  SMS
پيام= آموت 

٣١٧٧٧-٠٥١
www.Amootco.com

٩٥٠٣٢٥٠٧/ ف

٩٥٢٥٥٣٣٩/ م

خط و پنل را�گان 
ارسال به اصناف و منطقه

عبور از بلک ليست 
 ٠٩٣٦٣٧٦٧٧٤٠-٣٨٦٩٧٩٥٩

٩٥٠٩٣٦١٠/ م

 SMS
 همراه با بانک مشاغل مشهد 

عبوراز بلک ليست، کمترین قيمت
  ٠٩٣٣٦٢٥٩٨٩٣-٣٧٦٠١٠٢١

٩٥٠٣٢٥٠٩/ ف

 پيام= آموت 

٠٩١٥٦١١٧٠٠٦

SMS پنل را�گان
با قابليت اتصال به

 نرم افزار حسابدارى 

SMS NP.COM
٣٧٥٩٧٥٩٠

٩٥٠٩٥٥٤٣/ ف

٩٥٠٥٣٣٨١/ ف

چاپ ترا3ت 
هر برگ ١٢ تومان 

کاتالوگ، برچسب، پاکت، فاکتور 
  ملل  ٣٧٦٠٠١٦٠

٩٥١٤٥٨٠٦/ ف

چاپ ترا3ت هر برگ 
١٢ تومان ٢ ساعته  

٣٨٤٣٠٧٠٠ 

چاپ و پخش ترا3ت 
 هربرگ ٨تومان ٢ساعته

 تحویل رایگان
٩٥٢٨٦٤٢٤/ م٣٦٠٤٧٩٤٦ 

چاپ و پخش ترا3ت 
تضمين� ، تضمين�   

٠٩١٥١٢٢٤٢٣٩
٩٥٢٢١٠٢٧/ ف

٩٥٠١٨٥٤٥/ ب

قابل توجه 
همLاران گرام� 
ارائه انواع کارت ویزیت

 با گالسه ٣٠٠ گرمی
- ویزیت براق ١٠٠٠ عدد 
١٢٠٠٠تومان ۴٨ ساعته

- ویزیت مات ١٣٠٠٠
 تومان ٣ روز  

- ویزیت پشت و رو مات 
٢٠٠٠٠ تومان ۴ روز 

- برچسب سانتی ٣۴٠ ، ۴ روز 
-تحریر ۵٠٠٠ عدد ، 

سانتی٣٠٠، ۴ روز 
- گالسه ٢٠٠٠ عدد 
سانتی ٢۴٠ ، ۴روز  

- کتان دورو 
۴١٠٠٠تومان یک هفته

- لمينت براق 
فقط ۶٢٠٠٠  تومان 

- لمينت مات ٩٢٠٠٠
٣٨٤١٩١٧٩

و�ز�ت براق ١١٫٠٠٠
لمينت براق ۶٢,٠٠٠

چاپ و پخش تراکت 

هربرگ ١٢ تومان

٣٦١١٠٢٦٨
پخش تراکت

٠٩١٥١٢٢٤٢٣٩

٩٥٢٢١٠٤٦/ ف

قبول سفارش در محل
کارت ویزیت، تراکت 

دستمال کاغذى تبليغاتی زمرد 
٣٨٩١١١٤٢-٠٩١٥٩٢٢٤٠٢٤

٩٥٢٢١٨٨٠/ ق

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

ليزر - بنر  
فا�بر

( حکاکی فلزات و غير فلزات) 
چاپ ليوان و تيشرت

هدایاى تبليغاتی ،ست ادارى 
کاتالوگ، و کليه امور تبليغاتی 

٠٩١٥٥١٧٦٠٦٧ 
٩٥١٤٢٦٩٧/ ب٣٧٦٢١٠٠٩ زنگویی

چاپ بنر 
و�ژه مناسب ها� مذهب� 

مترى ٣٠٠٠ تومان 
چاپ دیجيتال ایما 
خيابان راهنمایی 

٠٩١٥١١٦٠٤١٢
٣٨٤٣٢٦٨٧-٣٨٤٠٧٤٣٠

دیگرخدمات با تخفيف کلی 
٩٥٢٦٣٨٤٦/ م

بنر و�ژه مناسبت ها� مذهب� 

متر� ٣٠٠٠تومان 
چاپ اکبرى

٣٣٦٤٠٥٠٠-٠٩١٥٣١٣٧٢٠٠
٩٥٢٧١٣٧٢/ م

طراح�،چاپ  و نصب
بنر،استيLر ،مش

٩٥٢٦٣٨٤٤/ م٠٩١٥٢٠٠٣١٠٠

 �چاپ فور� بنرتيراژ

 متر� ٣٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٣٥٩٨٧٥١-٣٧٢٧٥١١٠
٩٥٢٣٩٥٥٦/ م

LED ثابت - روان
چلنيوم، استيل

بازدید، مشاوره رایگان 
٠٩٣٠٢٥٩١٠٤٣

٩٥٢٧١٣٤٧/ م

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

چلنيوم - استيل
LED، روان و ثابت

٠٩١٥٦٨٨١١٥٨
٩٥٢٤٧٦٨٩/ ف

٣٨٠٠٠ LED
چلنيوم ۶۵٠٠٠ 
برنج ١٠٠٠٠٠

٩٥٢٦٦٩١٤/ ف٠٩٣٣٢٢٢٠٣٠٧

تابلوساز چهره 
نما کامپوزیت، چلنيوم 

استيل ، برنج پالستيک     
LED ثابت ، روان 

مرکز چاپ بنر تاسيس ١٣٧٠ 
www.chehrehads.com

٣٧٣١٦٤١٧
٠٩١٥١٠٢٣٤٠٥

٩٥٢٩٤٧١٦/ ر

٩٥٢٣٥٢٧٤/ پ

هنرنما 
نما کامپوزیت چلنيوم استيل 

٠٩١٥٢٦٠٤٠٠٨
٠٩٠١١٠٣٩٠٠١

 تابلوساز 

آلفا 
 طراحی/ساخت/نصب 

نقد / اقساط/تهاتر
گارانتی و خدمات پس از فروش

توانایی اجراى تابلو 
در سراسر کشور

رزومه همکارى با برندهاى 
بزرگ و معتبر پرسنل فنی 

شامل چندین اکيپ، تابلوساز 
جهت ساخت و نصب، خدمات 

و تعميرات، جابجایی تابلو
تعویض روکش و رفع عيب 
انواع تابلو آماده جهت عقد 

قراردادهاى ساليانه، ماهيانه، 
متراژى و پروژه اى همچنين 

قراردادهاى تعمير و نگهدارى 
بازدید و مشاوره رایگان 

www.mashhadtablo.ir

٠٩١٥٨٨٣٢٦١٦ 
مدیریت جدید: احسان شيبانی

٩٥١٨٥٠٩٤/ ب

ثبت شر3ت 
اتباع خارجی،کارت بازرگانی،زیرنظر

کارشناس حقوقی      ٣٨٤٠٦٨١٨
٠٩٣٩٥٣٤٢٤٧٤

 

٩٥١٢٥٣٥٩/ م

ثبت- تغييرات 
رتبه بندى- جواز تأسيس

 برند- کارت بازرگانی 
٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢-٣٨٩٢٧٣٥٥

٩٥١٧٢٥٦٣/ ف

٩٥٢٩٦١٥٩/ ف

�ثبت فور
قيمت آخر را از ما بگيرید 

با مدیریت کارشناس 
حقوق افسانه روح بخش 

٠٩١٥٥١٤١٣٥١
٣٧٦٢٩٥٩٣

رتبه بند� تخصص� 
(داراى مجوز) فروش شرکت  

زهرایی ٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٩٥٢٨٥٣٤٤/ ف

٩٥٢٤٦٥٢٤/ پ

ثبت
شر3تها
نام تجارى

مجوزصنایع 
ثبت اختراع

اخذکارت بازرگانی
اولين وتنهادارنده 
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

٩٥١٨١٠٨٦/ ف

ثبت - تغييرات
افزایش سرمایه - جواز صنایع 

٠٩١٥١١٨٤٩٩٢-٣٧٢٨٩٤٩٢

٩٥١٨٢٧٢٢/ ف

شر3ت رفاه هامون
�ثبت فور

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

www.hamoonsabt.com
٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٣١٤٧٩٢٧

٣٨٧٩٠١٤٥
 

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 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

٩٥٢٤٢١٧٤/ ل

انجام امور ثبت شر3ت
تغييرات، اخذ رتبه و نقل و 
انتقال شرکتهاى پيمانکارى 

٠٩١٥١٨١١٣٧٥
٩٥٢٩٦٩٢٣/ ق

٩٥٢٨٨٥٨٩/ ف

ثبت
با بهتر�ن هز�نه و خدمات

 

٣٦٠٩٣٩٢٦-٠٩١٥٨٢٦٢٢٨٦

ثبت شر3تها
مشاوره تخصصی رتبه پيمانکارى

نصرتی٠٩١٥٧٤٣٣٣٦٨
٩٥٢٩٦٢٥٧/ ر

نجوا ماندگار 
عدالت

اخذ رتبه، برند - تغييرات  
کارت بازرگانی- مشاوره در 

امور قراردادها
با مجوز رسمی

٠٩١٠٥٠٠٠٦٠٠
٣٧٢٥٩٧٩٩-٣٧٢٦٠٤٢٥

٩٥١٤٩١٨١/ ق

ادار� و مال�

چاپ و تبليغات

ثبت و 
رتبه بند� شر3ت

�سا�ر امور سرما�ه گذار

پيام= تبليغات�

تبليغات محيط�

چاپ افست

چاپ فلLس� بنر

�تابلو ساز

شر3ت صاف� سازان 
و   ( (رباتيک  اتوماتيک  تمام  خودرو  هواى  فيلتر  هاى  دستگاه  انواع  سازنده   
با تضمين  نيمه اتومات (گرد زن) شغلی زود بازده و پر درآمد همراه 

خرید ١٠٠% محصول درآمد ماهانه ۵ ميليون به باال 

 3ارخانه ٠٢٦٣٦٢٧٠٥٩٩
٠٢٦٣٦٢٧٠٥٩١

٩٥٢٩٧١٥٤/ ت

 ٩٦ � سررسيد و تقو�م روميز

(عمومی، اختصاصی)
 قيمت مناسب، کيفيت عالی، تحویل فورى 

شماره تماس: ٣٧٠٠٩٧٢٠-٣٧٠٠٩٧٠۴ 
همراه: ٠٩٣٠٣٠١٧٣٠٢ 

 نشانی: نبش شهيد صادقی ١٨- شهر چاپ خراسان
٩٥٢٩٢٠٥٤/ م

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  م2  تقاضا  گرام2  همشهر�ان  كليه  (از   
به نزد�ك تر�ن صندوق پست2 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�
٠٨٥٨٥٩٤٩٧٨ سيد محمد  شادمان  اقدس 

٠٩٣٦٦٣٦٥١٣ حسنعل2  شافع2  عل2 

٦٣٥٩٦٧٢٨٨١ ابراهيم  شاكر  معصومه 

٠٩٤٤١٦٥٠٠١ عبدالحسين  شاه ابراهيم2  معصومه 

٠٠٣٠٧٧٩٣٢٤ سيد جواد  شاه چراغ2  عل2 

٥٧٩٩٧٨٩٥٨١ عل2 اصغر  شاهان2 كالك2  عاليه 

٥٥٣٠٠٧٤٥٧١ �حي2  شاه2  رو�ا 

٠٧٢٠٤٢٤٦٨٢ عل2 محمد  شاه2  سعيد 

٠٧٢٠٤٢٤٦٨٢ عل2 محمد  شاه2  سعيد 

٠٩٠٢٤٢٦٤٢٧ موس2  شبان2 محمد اباد  صادق 

٥٥٣٩٩٤٤٤٤٥ عباسعل2  شجاع اورتكند  مالك 

٠٩٢١٩٣٥٤٥٥ سيد عل2  شجاع2  سيد محمد 

٠٩٤٣٠٦٣٠١٩ سيد حسن  شجاع2  سيد محمد 

٢٠٩٢٠٤٧٧٩٥ مير مقيم   Aشجاع2 لنگر سيده مهناز 

٠٠٢٠٤٦٤٥٥١ عليرضا  شربتدار  ارش 

٠٩٠٢٤٦٨٣٣٢ محمد رضا  شر�عت2  محمد جواد 

٠٩٠١٤٤٠٣٤٥ محمد  شر�ف2  معصومه 

٠٩٤٦٧٢٥٦٨٣ حميد رضا  شر�ف2  سيما 

٤٥٩٠٩٥٨٥٦٢ احمد  شعاع2   Aمهد

٢٦٧٩٤٨٧٣٢١ ميرگل  شعاع2 معاف2  بانوالسادات 

٠٩٣١٩١٧٢٧١ امان اله  شعبان2  اسداله  

٠٩٣٥٢٩٠٤٦١ غالم حيدر  شعبان2 اقطار  جواد 

٠٩٣١٢٥٦٣٨٠ اسمعيل   Aشعرباف باتقو محمود 

٠٩٤٥٣٤٦٢٥٥ سيد ابراهيم  شفاه2 مقدم  فاطمه سادات 

٠٧٧٨٦٧٧٩٦٦ قربان  شفيع2  عل2 

١٢٩٠٦٩٣٤٤٧ عل2  شفيع2 اسفيدواجان2  حسين 

١٢٧٠٧١٠٠٤٤ عليرضا  شفيعيان  احمد رضا 

٠٩٣٩٧٥٦٨٩٧ ماشاءاله  شكفته  عل2 

٠٩٤٥١١٠٤٧٢ قهرمان  شكفته مطلق قر�ه عباس2  احسان 

٠٦٩٠٣٨٨٣٩١ غالمعل2  شكوه2  مهناز 

٠٨٢٩٤٦١٨٢٥ چراغعل2  شكيبا  احسان 

٠٩٢٠٥٩٦٩٤٠ محمد رضا   2�شكيبا عل2 اكبر 

٠٩٢٣٤٧٤٢٣٤ محمد رضا  شكيبا�يان  فرشته 


