
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٥١

وام ٤% 
 خرید عادالنه فروش منصفانه

٩٥٢٥٢٢٧٩/ م٠٩٣٧١٧٥٠١٢٩ 

وام ٤ 
خر�دار�م

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

 �با سند تجار وام فقط   
مسLون� هتل تا ١٠٠ ميليارد

 

٠٩٠٣٥٨٦٢٣٣٥ 
٩٥٢٧٠٠٧٣/ م

� فور�         فور
 خریدار وام ازدواج
 به باالترین قيمت 

٩٥٢٨٨٧٠١/ م٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩ 

به مبلغ ٣ ال� ٥ ميليون 
تومان سرما�ه نيازمند�م 

با سود مناسب 
٩٥٢٩٩٨٣٩/ م٠٩١٥٦١١٣٧٤٩

٩٥٢٧٣٤٢٩/ ف

�وام فور
از ٢٠م تا ٩٠٠م با سند 

مسکونی، اخذ پایانکار
 ١٠ روزه با پایين ترین 
نرخ سود مشاوره رایگان

٣٨٤٤٧٤٦٧-٣٨٤٤٦٥٨٧
٠٩١٥٧٠٢٠٥٣٦

جذب      معرف�
 ضامن

 کارمندرسمی ،قراردادى 
بازنشسته، مستمرى بگير 

کاسب نيازمندیم تسویه نقدى
٣٦٦٢٤٠٠٦-٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٩٥١٩٧٩٢٧/ ط

 ١٣٠ 

٩٠و١٠٠م
 بامدارک:فنی وحرفه اى 

 کار ودانش/هنرستان 
جهادکشاورزى

دانشکده کشاورزى
دانشکده فنی و مهندسی 

حسابدارى 
مدیریت بازرگانی

تماس:شنبه تا چهارشنبه
٩ الی ١۴

٤٤٩٧٦٢٩١-٠٢١ 
٩٥٢٨٦٠٠٠/ خ

وام ٤ درصد
به باالترین قيمت خریداریم

 ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٠٦٧٥١٣/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

�وام با سندتجار
 �  مسLون�، هتل، ادار

٩٥٢٧٠٠٧٩/ م ٠٩٠٣٩٥٣٣٦٤٠

ضامن 
کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٢٦٧٦٩٧/ م

پرداخت وام
  ٢٠ ميليون

٠٩١٥٧٣٥٦٩٦٣
٩٥٢٩٧٤٩٩/ ف

به �< سند مسLون� 
وام  اخذ  جهت  کار  پایان  با  همراه 

۴% نيازمندیم با پورسانت عالی 
٠٩٠٣١٣٩٨٢٠٤

٩٥٢٩٨٩٥٢/ ف

وام با سند مسLون�
تا ٢ ميليارد 

باضامن تا ۶٠م
انجام امور فک رهن ملک 
جذب و واگذارى وام %۴
٠٩٠٣٦٢٨٥٤٧٠
٠٩١٥٦٩٧٥٩١٠

٩٥٢٤٧٥٨٤/ م

 جذب ضامن
معرف� ضامن

 کاسب و کارمند
با پورسانت عالی

امور بانکی و غيربانکی
٠٩١٥٨١٨٧١٥٠ 

٩٥٢٩٥٠٨٥/ م

SMS پنل را�گان
با قابليت اتصال به

 نرم افزار حسابدارى 

SMS NP.COM
٣٧٥٩٧٥٩٠

٩٥٠٩٥٥٤٣/ ف

 پيام< پيشگامان
 ٨ سال سابقه فعاليت 
www.pidaco.com

٩٥٢٨٠٤٧٦/ ل ٣٦٠٣٣٦٠٠

 SMS
 همراه با بانک مشاغل مشهد 

عبوراز بلک ليست، کمترین قيمت
  ٠٩٣٣٦٢٥٩٨٩٣-٣٧٦٠١٠٢١

٩٥٠٧٢٠١١/ م

٩٥٣٠٠١٥٣/ ف

پيام< آموت 
٠٩١٥٨٠٤٨٠٧٩

٣١٧٧٧١١٦      

چاپ و پخش ترا3ت 
تضمين� ، تضمين�   

٠٩١٥١٢٢٤٢٣٩
٩٥٢٢١٠٢٧/ 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 

 پخش ترا3ت
  در �< روز

 ٠٩١٥٧١٣٧٦٤٧
٩٥٠٦٧٠٦٦/ م

قبول سفارش در محل
کارت ویزیت، تراکت 

دستمال کاغذى تبليغاتی زمرد 
٣٨٩١١١٤٢-٠٩١٥٩٢٢٤٠٢٤

٩٥٢٢١٨٨٠/ ق

و�ز�ت براق ١١٫٠٠٠
لمينت براق ۶٢,٠٠٠

چاپ و پخش تراکت 

هربرگ ١٢ تومان

٣٦١١٠٢٦٨
پخش تراکت

٠٩١٥١٢٢٤٢٣٩

٩٥٢٢١٠٤٦/ ف

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

3ارت و�ز�ت 
لمينت

 ٢۴ساعته ویزیت هاى لوکس،ویزیت 
برجسته، ویزیت مخملی 

ویزیت هاى  لوکس و خاص 
طراحی وپيک رایگان

٠٩١٥٥١٠٣٣٨٧
٩٥٢١٠٨٩٦/ م٣٨٧٩٦٦٩٦

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

 چاپ فا3تور ٢٠بسته ٣٠٠٠٠
چاپ ترا3ت هزارتا ١٥٠٠٠ 

 چاپ سربرگ هزارتا ١٠٠٠٠٠
٣٨٤٤٣٣٣٨ چاپ آبتين

٩٥٠٨٢٣١٦/ م

طراح�،چاپ  و نصب
بنر،استيLر ،مش

٩٥٢٦٣٨٤٤/ م٠٩١٥٢٠٠٣١٠٠

بنر و�ژه مناسبت ها� مذهب� 

متر� ٣٠٠٠تومان 
چاپ اکبرى

٣٣٦٤٠٥٠٠-٠٩١٥٣١٣٧٢٠٠
٩٥٢٧١٣٧٢/ م

چاپ بنر 
و�ژه مناسب ها� مذهب� 

مترى ٣٠٠٠ تومان 
چاپ دیجيتال ایما 
خيابان راهنمایی 

٠٩١٥١١٦٠٤١٢
٣٨٤٣٢٦٨٧-٣٨٤٠٧٤٣٠

دیگرخدمات با تخفيف کلی 
٩٥٢٦٣٨٤٦/ م

 �چاپ فور� بنرتيراژ

 متر� ٣٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٣٥٩٨٧٥١-٣٧٢٧٥١١٠
٩٥٢٣٩٥٥٦/ م

 �بنر فور
 همکارى ۴۵٠٠- همه روزه

 ٠٩١٥٥١٧٦٠٦٧
٩٥١٤٢٧٠٢/ بزنگویی ٣٧٦٢١٠٠٩

نما� 3امپوز�ت
چلنيوم ٢سال ضمانت ،حروف برجسته

(برنج،مس،استيل)
٠٩١٥٥١٠٦٣٦٦

٩٥٠٣٨٢٧٩/ ف

اقساط٦ماهه
چلنيوم،استيل،فلکسی 
تقی پور ٠٩١٥٥٢٠٣٠٣٢

٩٥٢٣٧٠٩١/ پ

LED ثابت - روان
چلنيوم، استيل

بازدید، مشاوره رایگان 
٠٩٣٠٢٥٩١٠٤٣

٩٥٢٧١٣٤٧/ م

تاپ تابلو
حروف برجسته ، مس ، برنج ، استيل 

 ٠٩١٥٥١٥٤٠٨٠ LED چلنيوم
٣٨٤٤٦١٠٥-٠٩١٥٣٠٤٥٦٢٠

٩٥٢٦٦٩١٣/ ف

تابلوساز چهره 
نما کامپوزیت، چلنيوم 

استيل ، برنج پالستيک     
LED ثابت ، روان 

مرکز چاپ بنر تاسيس ١٣٧٠ 
www.chehrehads.com

٣٧٣١٦٤١٧
٠٩١٥١٠٢٣٤٠٥

٩٥٢٩٤٧١٦/ ر

چلنيوم - استيل
LED، روان و ثابت

٠٩١٥٦٨٨١١٥٨
٩٥٢٤٧٦٨٩/ ف

٨۵ پالستيک   ،  ٨٠ چلنيوم  تابلوى 
نئون٢۵   ،  ١١٠ نج  بر   ،  ٩۵ استيل    
روشنایی کامل با یکسال ضمانت

٩٥٠٣٧٨٩٦/ م٠٩١٥٨٢٠٥٣١٢

٩٥٢٧٤٩١٩/ م

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

تبليغاتی، چاپ بنر
 ٠٩١٥٧٣٣٨٠٢٣

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

٩٥١٨٥١٠٢/ ب

 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

٩٤٥١١٣٦٥/ خ

LEDتابلو روان
 بازیباترین انيميشن ها

٠٩١٥٩١٨١٠٤٥-٣٧٢٦٧٣٨٥ 

نصاب تابلوها� تبليغات�
فلLس� ، بنر ، LED روان 

٠٩١٥٢٠٥٦٠٨٦
٩٥٢٩٧٢٨٨/ ف

3ارت و�ز�ت+ وب سا�ت 
٤٨ تومان 

کارت ویزیت+ کانال تلگرام ٢٨ تومان  
٣٨٤٦٥٤٣٢- ٠٩٣٩٢٧٦٤٧٠٨

٩٥٢٩٧٢٣٦/ ر

٩٥١٧٥٢٩٠/ ف

سازنده نشان سينه 
پالک هاى صنعتی و ادارى 

٠٩١٥٧٦١٢١٢٠

ثبت شر3ت

�فور
با مشاوره و آموزش 

رایگان
اخذ معافيت مالياتی

 رایگان 
نام تجارى 

با استعالم یک روزه

رایگان
ثبت اختراع تضمينی 

ثبت طرح صنعتی تضمينی 
اخذ کليه مجوزها

اخذ گرید
کارت بازرگانی

تيم اقتصادى رهگشاى برتر

٣٦٠١٤٨٠٥ 
٣٧٦٥٧٧٢٩
٠٩١٥٥٠٤٥٧٧١
٠٩١٢٠٦٠٠٥٠٢

٩٥٢٨١٧٦٦/ ل

ثبت- تغييرات 
گرید- برند- کارت بازرگانی

موسسه حقوقی عدالت 
٣٧٦٥٣٩٣٣-٠٩١٥٧٩٥٤٨٤١

٩٥٠٥٧٠٥٢/ ف

٩٥٢٩٦١٥٩/ ف

�ثبت فور
قيمت آخر را از ما بگيرید 

با مدیریت کارشناس 
حقوق افسانه روح بخش 

٠٩١٥٥١٤١٣٥١
٣٧٦٢٩٥٩٣

٩٥٢٣٥٤٨٩/ پ

ثبت شر3ت
عالمت تجارى 

طرح صنعتی و اختراع
٠٩١٥٢٤٥٣٦٢٢-٣٧٦٠١٨٧٩

ثبت، تغييرات، گر�د، 3ارت 
�بازرگان� پروانه بهره بردار

 و غيره با پيک رایگان 
 

٩٥٢٨٥٥٣١/ ف٠٩٣٨١٢٤٦٦٤٩

٩٥٢٩١٥٣١/ ف

بعد ازهمه با ما تماس بگير�د
ثبت و تغييرات فورى 

٠٩١٥٩١٤٦٦٩٦
٣٧٢٤٥٨٧٦

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

واگذار� شر3ت با رتبه 
ساختمان آب تاسيسات راه
 نفت کشاورزى و شرکت قدیمی 

٠٩١٥١٨١١٣٧٥
٩٥٢٩٦٨٧١/ ق

٩٥١٨١٠٨٦/ ف

ثبت - تغييرات
افزایش سرمایه - جواز صنایع 

٠٩١٥١١٨٤٩٩٢-٣٧٢٨٩٤٩٢

رتبه بند� تخصص� 
(داراى مجوز) فروش شرکت  

زهرایی ٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٩٥٢٨٥٣٤٤/ ف

٩٥٢٩٩٢١٢/ ف

ثبت- تغييرات 
رتبه بندى- جواز تأسيس

 برند- کارت بازرگانی 
٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢-٣٨٩٢٧٣٥٥

ثبت و تغييرات شر3ت  
 و عالمت تجارى درزمانی کوتاه 

و حداقل هزینه 
٣٧٦٣٤٥٤٥-٠٩١٥١٥٨٣٥٢٨ 

٩٥٠٣٣٤٦٤/ ب

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

تند�س محاسب
ثبت شرکت و تغييرات 
خدمات تخصصی مالی و 

مالياتی
٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٠

٣٦٠٤٢٥٦٠
٣٦٠٣٩٢٠٩

٩٥٢٩٠٢٥٣/ م

٩٥٢٩٧٦٥٠/ ب

ثبت فور� شر3ت
 با مشاوره را�گان 
 کليه خدمات ادارى با کمترین 

زمان و پایين ترین هزینه 
سميرا جانقربانيان 

٠٩٣٧١١٣٨٧٦٥
٠٩٣٧٤٣٣٦٤١٩

٣٧٦٨٥٩٨٦

٩٥٢٨٨٥٨٩/ ف

ثبت
با بهتر�ن هز�نه و خدمات

 

٣٦٠٩٣٩٢٦-٠٩١٥٨٢٦٢٢٨٦

٩٥٢٤٢٠٦٨/ 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
 ٣٨٤٣٨٦٦٧ 
 ٣٧٦٦١٤٢٥

٠٩١٥٨١٣٠٠٢٥

مشاوره
را�گان
ثبت 

تاسيس، تغييرات
تعاونی ،جواز صنایع 
رتبه ، کارت  بازرگانی

 عالمت تجارى و برند 
گروه صنعتی 

توانسا  
 ٠٩١٥٥٨٠٤٠٣٣

٣٨٩٣٩٧٧١
٩٥٢٦٢٣٢٨/ ف

ادار� و مال�

چاپ و تبليغات

ثبت و 
رتبه بند� شر3ت

پيام< تبليغات�

تبليغات محيط�

چاپ افست

چاپ فلLس� بنر

�تابلو ساز

سا�ر خدمات چاپ
و تبليغات

٩٥٠٢٩٠٠٨/ ف


