
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
٥٤

خر�د و فروش 
عادالنه وام ٤%   

٠٩١٥٣١٣٦٨٩٨
٩٥٢٩٥٨٩٧/ ف

وام ٤ درصد
به باالترین قيمت خریداریم

 ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٠٦٧٥١٣/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

�خط توليد ساندو�چ سرد فور
زیر قيمت به فروش می رسد 

٣١۵ متر سالن اجاره 
٩٥٣٠٠٤٥٧/ ر٠٩١٥٥١٦٠٧٤٢

فست فوددربهتر�ن مNان
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

�خط ساندو�چ سرد فور
زیر قيمت به فروش می رسد 

٣١۵ متر سالن اجاره 
٠٩١٥٥١٦٠٧٤٢

٩٥٣٠٠٤٥٩/ ر

٩٥٠٣٢٥٠٩/ ف

 پيام? آموت 

٠٩١٥٦١١٧٠٠٦

  SMS
پيام? آموت 

٣١٧٧٧-٠٥١
www.Amootco.com

٩٥٠٣٢٥٠٧/ ف

SMS پنل را�گان
با قابليت اتصال به

 نرم افزار حسابدارى 

SMS NP.COM
٣٧٥٩٧٥٩٠

٩٥٠٩٥٥٤٣/ ف

٩٥٠٩٣٦١٠/ م

 SMS
 همراه با بانک مشاغل مشهد 

عبوراز بلک ليست، کمترین قيمت
  ٠٩٣٣٦٢٥٩٨٩٣-٣٧٦٠١٠٢١

٩٥١٤٥٨٠٦/ ف

چاپ ترا3ت هر برگ 
١٢ تومان ٢ ساعته  

٣٨٤٣٠٧٠٠ 

٩٥٠٥٣٣٨١/ ف

چاپ ترا3ت 
هر برگ ١٢ تومان 

کاتالوگ، برچسب، پاکت، فاکتور 
  ملل  ٣٧٦٠٠١٦٠

چاپ و پخش ترا3ت 
 هربرگ ٨تومان ٢ساعته

 تحویل رایگان
٩٥٢٨٦٤٢٤/ م٣٦٠٤٧٩٤٦ 

قبول سفارش در محل
کارت ویزیت، تراکت 

دستمال کاغذى تبليغاتی زمرد 
٣٨٩١١١٤٢-٠٩١٥٩٢٢٤٠٢٤

٩٥٢٢١٨٨٠/ ق

 �چاپ فور� بنرتيراژ

 متر� ٣٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٣٥٩٨٧٥١-٣٧٢٧٥١١٠
٩٥٢٣٩٥٥٦/ م

طراح�،چاپ  و نصب
بنر،استيNر ،مش

٩٥٢٦٣٨٤٤/ م٠٩١٥٢٠٠٣١٠٠

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

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

 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

چلنيوم - استيل
LED، روان و ثابت

٠٩١٥٦٨٨١١٥٨
٩٥٢٤٧٦٨٩/ ف

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

٩٥٢٣٥٢٧٤/ پ

هنرنما 
نما کامپوزیت چلنيوم استيل 

٠٩١٥٢٦٠٤٠٠٨
٠٩٠١١٠٣٩٠٠١

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

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

 و غيره با پيک رایگان 
 

٩٥٢٨٥٥٣١/ ف٠٩٣٨١٢٤٦٦٤٩

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

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

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 شر3ت 
ثبت نام تجارى با لوگو رایگان  

٣٦٠١٧٤٤٥ -٠٩١٥١٢٤٠٤٣٧
٩٥٢٩٣٤٠٨/ ف

٩٥٢٩١٥٣١/ ف

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

٠٩١٥٩١٤٦٦٩٦
٣٧٢٤٥٨٧٦

ثبت شر3ت 
اتباع خارجی،کارت بازرگانی،زیرنظر

کارشناس حقوقی      ٣٨٤٠٦٨١٨
٠٩٣٩٥٣٤٢٤٧٤

 

٩٥١٢٥٣٥٩/ م

٩٥١٨٢٧٢٢/ ف

شر3ت رفاه هامون
�ثبت فور

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

www.hamoonsabt.com
٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٣١٤٧٩٢٧

٣٨٧٩٠١٤٥
 

نجوا ماندگار 
عدالت

اخذ رتبه ، برند - ثبت و 
تغييرات شرکت - کارت 

بازرگانی - مشاوره در
امور قراردادها

٠٩١٠٥٠٠٠٦٠٠
٣٧٢٥٩٧٩٩-٣٧٢٦٠٤٢٥

٩٥٣٠٠٧٦٥/ ق

مشاوره تخصص�
ثبت شرکت 

موسسه حقوقی 
وکالى شهر 

٠٩١٥٣٢٠٤٠١٢
٥٧٢٦٢٠٠١

٩٥٢٩٤٧٠٦/ ر

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

مالياتی
٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٠

٣٦٠٤٢٥٦٠
٣٦٠٣٩٢٠٩

٩٥٢٩٠٢٥٣/ م

٩٥٢٩٩٢١٢/ ف

ثبت- تغييرات 
رتبه بندى- جواز تأسيس

 برند- کارت بازرگانی 
٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢-٣٨٩٢٧٣٥٥

ادار� و مال�

چاپ و تبليغات

ثبت و 
رتبه بند� شر3ت

�سا�ر امور سرما�ه گذار

پيام? تبليغات�

تبليغات محيط�

چاپ افست

چاپ فلNس� بنر

�تابلو ساز

 سررسيد و تقویم روميزى ٩۶ 

(عمومی، اختصاصی) 
 در ابعاد و طرح هاى مختلف با کيفيت عالی 

پذیرش سفارشات از کليه ادارات،سازمان ها، نهادها، شرکت هاى 
دولتی و خصوصی و افراد حقيقی

تحویل فورى
شماره تماس: ٣٧٠٠٩٧٢٠-٣٧٠٠٩٧٠۴ همراه: ٠٩٣٠٣٠١٧٣٠٢ 

٩٥٢٩٢٠٥٥/ منشانی: نبش شهيد صادقی ١٨- شهر چاپ خراسان 

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   Hم تقاضا   Hگرام همشهر�ان  كليه  (از   
به نزد�ك تر�ن صندوق پستH 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�

٠٩٣٣٠١٤١٠٤ محمد باقر  باقر< كالته  محمد جواد 

٣٧١٠٢٥٢٢٧١ حميد  بامر<  اميرارسالن 

١٤٩٠٣٣٨٦٨٣ حسين  با�بورد<  پر�سا 

٠٧٠٢٨٧٦٤٣٧ حسن   Hبا�ك حسين 

٠٩٤١٣٥٣٨٩٣ حسن  بخشH مزده  مرجان 

٠٨٤٩٥٨٣٥٧٨ غالمحسين  بخشH مقدم طوفال  رمضان 

٠٩٢١٨٣٢٣٧٠  Hبراتعل بخشH �وسe اباد  ندا 

٠٨٧٣١٧٩٢٣٤  Hاحمد عل برات زاده �ادگار  منوچهر 

٠٩٤٠٧٨٢٠٦٥ حسن   Hبرات فر�ده 

١١٤٢٤٢٠٣٠٢ مهد<  براتH احمد اباد<  فاطمه 

٠٨٤٩٩٤٨١٩٣  Hبراتعل براتH رخنه   Hمرتض

٠٩٢٢٩٢٦٣٦٠ محمد رضا  برادران عالف  بهزاد 

٠٩٤٦٦٤١٣٦٦ محمد مهد<   Hبرادران كاشان محمد جواد 

٠٩٣١٤٣٢٩٥٢ كاظم  برجسته دلفروز  بهناز 

٥٥٦٠١٩١٣١٠ منوچهر  برزگران  مهران 

١٠٦٣٩١٤٠٠٠ مسلم   Hبرزنون حسين 

٢٢٦٨٨٥١٤٥١  Hحسينعل  Hبرزنون  Hمحمد عل

٠٩٣٥١٢٠٢٦٢ علH اكبر   Hبرزو< گلستان ليال 

١٠٦٣٩٣٣٦٦٨  Hمرتض برفراز<  احسان 

٠٩٣١٩٣٥٤٥٨  Hعل بركچيان  اكبر 

٠٩٣٨٩٨٥٥٤١ احمد  برومندمحموداباد<   Hمجتب

٠٩٢٤٠٥٥٢٦١ محمد كاظم  بزرگر  حسن 

٠٩٢٠٢٠٠٢١٤ جواد  بزم ارا  صالح 

٠٩٤٥٨٢٩٣٧١  Hحي� بزم ارا  زهره 

٠٨٣٩٣٠٠٧٧٨ محمد رضا  بشكار  عليرضا 

٠٧٠٣٧٤٠١٣١ عليرضا   Hبلند< قلعه جوق حجت 

٢٨٥١٤٩٨٩٤٠  Hقربانعل بهار< شلطان احمد<  ميرزا محمد 

٠٩٤٥٢٢٢٦٣٧ محمد  بهبود نياز اباد<  سعيد 

٢٩٩١٢٠٣٢٩٣  Hرجبعل  Hبهجت ز�نب 

٠٩٣٨١١٥٣١٦ جواد  بهداد   Hعل

٠٦٥١٦٦٥٨٧٦ حسن  بهرام نيا  نرگس 

٠٩٢٠٤٢٢٤٢١ نوروز   Hبهرام عليرضا 

٠٠٢٠١٤٧٤١٤ علH اكبر  بهرمند  فاطمه 


