
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
٤٥

جذب و معرف� 
سند و ضامن جهت دادگاه فورى

٩٥٢٩٧٩١٦/ ف٣٦٦٢١٩٠٥

 فور'         فور'
 خریدار وام ازدواج
 به باالترین قيمت 

٩٥٢٨٨٧٠١/ م٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩ 

خر$د و فروش 
عادالنه وام ٤%   

٠٩١٥٣١٣٦٨٩٨
٩٥٢٩٥٨٩٧/ ف

جذب  و معرف� ضامن
کارمند، کاسب،بازنشسته
٩-٠٩٠٣٤٤٤٠٢٢٨

٩٥٢٨١٤٨١/ م

جذب          معرف�

ضامن
٣٦٦١٩٣٩٥-٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠

وام سبک تا٨٠م
باشرایط ضامن

٣٦٦١٩٣٩٥-٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

خریداریم وام۴
به باالترین قيمت ٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠
٩٥١٩٧٦٨٧/ ط

وام فور'
با سند ششدانگ ملکی در 

مشهد و شهرستانها و پرداخت 
سرمایه فورى و فک رهن

 انجام می پذیرد
٠٩١٥٥٢٤٠٣٥٤

٣٨٦٦١٤٢٩
٩٥٢١٢٣٠٠/ ف

به $G ضامن معتبر ترجيحا درگزى  
حقوق بگير بانک ملی - همراه با 

٠٩٣٠٤١٨٦٠٥٤ پورسانت 
٠٩٠١٧١٨٠٨٢١

٩٥٣٠٣٠٢٥/ ش

٩٥٢٦٦٤٤٩/ ف

وام 
٥٠ به باال 

با سابقه اى درخشان
٣٦٠١٦٤٣٤ 

(١٠خط)
٠٩٩٠٠٥٥٦١٠١
WWW.LCVAM.

COM
ضامن نيازمندیم 

فور'
 ;ارمند و ;اسب 

نيازمندیم
 ( جهت ضمانت بانکی 

با پشتوانه محکم)
٠٩٣٨١٨٥٥٠٠٣

٩٥٢٤٧٣٥٦/ ف

به یک عدد سند مالکيت 
به ارزش چهل ميليون 
براى وثيقه گذاشتن 

شرکت کلوچه  به مدت یک 
سال براى اجاره نيازمندیم

٠٩١١٣٤٦٤٧٠٨ 
٠٩١٥٩٣٥٤٠٠٨

٩٥٣٠٢٤٩٥/ ب

 وام ٤%
 خرید به قيمت فروش به سرعت

٩٥٢٥٢٣١١/ م٠٩١٥٦٤٧٣٩٦٦ 

فور'   وام  فور'

سبک با ضامن 
 ۵روزه

سنگين باسندمسکونی

 ١۵روزه
٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٣٦٦٢٤٠٠٦
٩٥١٩٧٨٣٨/ ط

وام ازدواج
به باالترین و متفاوت ترین قيمت 

٠٩١٥٧٤٢٢١٥٩خریداریم
٩٥٢٨٣٥٦٢/ ل

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩١٥٦٨٤٥٧٩٧
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل ٠٩٣٣٧٤٣١٠٩١

وام ٤% 
 خرید عادالنه فروش منصفانه

٩٥٢٥٢٢٧٩/ م٠٩٣٧١٧٥٠١٢٩ 

جذب ;ارمند
کاسب و باز نشسته

جهت ضمانت هاى بانکی
پشتوانه محضرى و معتبر

درآمد ميليونی
٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

٣٨٣٣٠٨٠٤
٩٥٢٨١٤٨٠/ م

٩٥٢٩٥٩١٦/ ق

وام ٤%  به قيمت 
باال خر$دار$م

 

٠٩١٥٤٤٤٥٤٢٦

جذب ;ارمند 
;اسب و بازنشسته

( دولتی و قراردادى ) 
با باالترین پورسانت 

و پشتوانه معتبر محضرى 
با درآمد باورنکردنی 

و تسویه نقدى
 ٠٩١٥١١١٥٧٠٤
٠٩٠١١٢٠٣٠٠٩

٩٥٢٨٣٥٧٦/ ل

وام با سند و پا$ان ;ار 
بعد از همه با ما تماس بگير$د 

٠٩١٥٠٨٧٠٠٢٧
٩٥٢٧١٠٣٨/ ف

وام ٤% 
شما را خریداریم 

٣٨٦٨٢٨٣٩-٠٩٣٨٦٢٩٥٥٥٧
٩٥٢٩٤٨٦٩/ ف

یک سند مسکونی با پایان کار جهت 
اخذ وام با پورسانت عالی نيازمندیم 

با پشتوانه ٠٩١٥٩٠٩٠٠٩٠
٠٩١٥٦٤٣٤٣٨٠

٩٥٣٠٢٦١٢/ ف

وام فور'
مشاوره و اخذ تسهيالت 

بانکی با سند ملکی
 ٣٧٦١٧٥٦٨

 ٠٩١٥٧٠٩٤٨٦٩
٠٩٠١٥٢٠٠٥٤٢

٩٥٢٩١٧١٦/ ل

ضامن 
کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٢٦٧٦٩٧/ م

 وام با سند، تجار' 
مسRون� هتل   

٩٥٢٧٠٠٧٠/ م ٠٩٣٧٣٤٥٩٥٦١

وام ٤ 
خر$دار$م

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

مد$ر$ت ;ليه امور 
مربوط به هتل 

یا هتل آپارتمان شما در 
مشهد بر عهده ما 

باتجربه و سابقه مدیریت و 
کليه امور مربوط به هتل و 

هتل آپارتمان 
٠٩١٥٩٠٥١٨٢٤

٩٥٣٠٢٥١٥/ ر

آمادگ� شرا;ت 
در مکان و امکانات شرکت 

مهندسی معتبر با پرسنل محدود
٩٥٢٩٩٦٧٥/ ر٠٩٣٥٧٢٢٠٦٨٢

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

٣١۵ متر سالن اجاره 
٩٥٣٠٠٤٥٧/ ر٠٩١٥٥١٦٠٧٤٢

فروش فيش حج تمتع 
اولویت سال ٩۶
٠٩١٥٥٠٣٠٥٨٣

٩٥٢٩٨٧٩١/ پ

 پيامG پيشگامان
 ٨ سال سابقه فعاليت 
www.pidaco.com

٩٥٢٨٠٤٧٦/ ل ٣٦٠٣٣٦٠٠

٩٥٠٣٢٥٠٩/ ف

 پيامG آموت 

٠٩١٥٦١١٧٠٠٦

٩٥٠٩٣٦١٠/ م

 SMS
 همراه با بانک مشاغل مشهد 

عبوراز بلک ليست، کمترین قيمت
  ٠٩٣٣٦٢٥٩٨٩٣-٣٧٦٠١٠٢١

  SMS
پيامG 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

چاپ و پخش ترا;ت 
 هربرگ ٨تومان ٢ساعته

 تحویل رایگان
٩٥٢٨٦٤٢٤/ م٣٦٠٤٧٩٤٦ 

چاپ ترا;ت
هر برگ ١٢تومان

(اجراى کليه امور چاپی)
٩٥٣٠٢٥٨٣/ ق٣٧٦٢٤٩٣٠

٩٥٠٥٣٣٨١/ ف

چاپ ترا;ت 
هر برگ ١٢ تومان 

کاتالوگ، برچسب، پاکت، فاکتور 
  ملل  ٣٧٦٠٠١٦٠

٩٥١٤٥٨٠٦/ ف

چاپ ترا;ت هر برگ 
١٢ تومان ٢ ساعته  

٣٨٤٣٠٧٠٠ 

چاپ و پخش ترا;ت 
تضمين� ، تضمين�   

٠٩١٥١٢٢٤٢٣٩
٩٥٢٢١٠٢٧/ ف

قبول سفارش در محل
کارت ویزیت، تراکت 

دستمال کاغذى تبليغاتی زمرد 
٣٨٩١١١٤٢-٠٩١٥٩٢٢٤٠٢٤

٩٥٢٢١٨٨٠/ ق

٩٥٢٦٦١٢٥/ ب

 طراح� و چاپ 
;اتالوگ 

 بروشور
ساک دستی، جعبه 

ست ادارى 
طراحی سایت 

با بکارگيرى از طراحان 
متخصص در حضور مشترى 

٣٧٦٦٢٨٠٠-٣٧٦٦٢٧٠٠ 
٠٩١٥٣٠٧٧٨٨٢

و$ز$ت براق ١١٫٠٠٠
لمينت براق ۶٢,٠٠٠

چاپ و پخش تراکت 

هربرگ ١٢ تومان

٣٦١١٠٢٦٨
پخش تراکت

٠٩١٥١٢٢٤٢٣٩

٩٥٢٢١٠٤٦/ ف

 Aچاپ ترا;ت ٥
۵٠٠٠ عدد ١۵٠ هزار تومان 

فورى چاپ البرز
٣٨٤٨٢٠٣١

٩٥٣٠١٧٨٨/ ف

٩٥٠١٨٥٤٥/ ب

قابل توجه 
همRاران 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

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 فور' بنرتيراژ' 

 متر' ٣٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٣٥٩٨٧٥١-٣٧٢٧٥١١٠
٩٥٢٣٩٥٥٦/ م

طراح�،چاپ  و نصب
بنر،استيRر ،مش

٩٥٢٦٣٨٤٤/ م٠٩١٥٢٠٠٣١٠٠

چاپ بنر 
و$ژه مناسب ها' مذهب� 

مترى ٣٠٠٠ تومان 
چاپ دیجيتال ایما 
خيابان راهنمایی 

٠٩١٥١١٦٠٤١٢
٣٨٤٣٢٦٨٧-٣٨٤٠٧٤٣٠

دیگرخدمات با تخفيف کلی 
٩٥٢٦٣٨٤٦/ م

 ٣٨٠٠٠   LED
LED چلنيوم ۶۵٠٠٠ تعميرات

٩٥٣٠٠٩٤٧/ ف٠٩٣٣٢٢٢٠٣٠٧

LED ثابت - روان
چلنيوم، استيل

بازدید، مشاوره رایگان 
٠٩٣٠٢٥٩١٠٤٣

٩٥٢٧١٣٤٧/ م

٩٥٢٣٥٢٧٤/ پ

هنرنما 
نما کامپوزیت چلنيوم استيل 

٠٩١٥٢٦٠٤٠٠٨
٠٩٠١١٠٣٩٠٠١

تابلوساز چهره 
نما کامپوزیت، چلنيوم 

استيل ، برنج پالستيک     
LED ثابت ، روان 

مرکز چاپ بنر تاسيس ١٣٧٠ 
www.chehrehads.com

٣٧٣١٦٤١٧
٠٩١٥١٠٢٣٤٠٥

٩٥٢٩٤٧١٦/ ر

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

 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

ثبت- تغييرات 
گرید- برند- کارت بازرگانی

موسسه حقوقی عدالت 
٣٧٦٥٣٩٣٣-٠٩١٥٧٩٥٤٨٤١

٩٥٠٥٧٠٥٢/ ف

٩٥١٨١٠٨٦/ ف

ثبت - تغييرات
افزایش سرمایه - جواز صنایع 

٠٩١٥١١٨٤٩٩٢-٣٧٢٨٩٤٩٢

ثبت و تغييرات با 
تخفيK و$ژه  

٠٩١٥١٥٨٦٤١٦-٣٧٦٢٣٣٥٦
٩٥٣٠١٨٢٨/ ق

٩٥٢٩١٥٣١/ ف

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

٠٩١٥٩١٤٦٦٩٦
٣٧٢٤٥٨٧٦

٩٥٢٤٦٥٢٤/ پ

ثبت
شر;تها
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

مشاوره
را$گان
ثبت 

تاسيس، تغييرات
تعاونی ،جواز صنایع 
رتبه ، کارت  بازرگانی

 عالمت تجارى و برند 
گروه صنعتی 

توانسا  
 ٠٩١٥٥٨٠٤٠٣٣

٩٥٢٦٢٣٢٨/ ف٣٨٩٣٩٧٧١

ادار' و مال�

چاپ و تبليغات

ثبت و 
رتبه بند' شر;ت

خر$د و فروش فيش حج

سا$ر امور سرما$ه گذار'

پيامG تبليغات�

تبليغات محيط�

چاپ افست

چاپ فلRس� بنر

تابلو ساز'  سررسيد و تقو$م روميز' ٩٦ 

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

شماره تماس: ٣٧٠٠٩٧٢٠-٣٧٠٠٩٧٠۴ 
همراه: ٠٩٣٠٣٠١٧٣٠٢ 

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


