
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٤٤

٩٥٣٢٨٦٥٠/ ف

خر�د و فروش 
عادالنه وام ۴% مسکن 

٠٩١٥٣١٣٦٨٩٨
٠٩١٥٥١٥٦٨٩٨

جذب      معرف�
 ضامن

 کارمندرسمی ،قراردادى 
بازنشسته، مستمرى بگير 

کاسب نيازمندیم تسویه نقدى
٣٦٦٢٤٠٠٦-٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٩٥١٩٧٩٢٧/ ط

 جذب و معرف� ضامن

٠٩٣٨٩٥٦٣٩٩٨
٩٥٣٤٦٥٦٦/ ف

خر�دو فروش 
  چL آزاد 

٠٩٣٩٣٨٦٣٥٢٨
٩٥٣٢٩٧٣٣/ م

سند و ضامن 
 جهت دادگاه 
موجود است

 یک روزه
٠٩٣٣٦٧٩٦٨٢٥

٩٥٣١٢٣٧٧/ ف

فور
به ٢ نفر ضامن جهت وام ازدواج 

نيازمندیم 
٠٩٣٦١٨٥٩٩٢٥

٩٥٣٥١٧٦٧/ ف

٩٥٣٠٥٩٧٤/ پ

وام فور ١روزه
٢٠تا ٩٠٠م 

فک رهن ، اخذ پایانکار رایگان
 سود و امتياز پایين قابل انتقال

 ٣٧٦٠٤٧٠١
٠٩١٥٨١٦٠٠٢٠

١٩٩٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٨٠

وام٤% خر�دار�م
ضامن

معرف,٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠
جذب(نيازمندیم فورى)

٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨
کارمند.کاسب.مستمربگير

بازنشسته.قراردادى
ثبت شرکت.غيره

قویترین پشتوانه.باوکالت بالعزل 
کارمندرسمی و یا ملکی.پورسانت 

عالی.با١١سال تجربه درخشان
٣۶۶١٩٣٩۵-٠٩١۵۶۵١٢۶٩٨

٩٥١٩٧٦٨٧/ ط

 چL آزاد معتبر 

٠٩٣٠١٠١٧٥٢٧
٩٥٣٣٨٤١٣/ م

وام ٤% شما را قيمت 
عال� خر�دار�م   

٠٩٠٣١٣٠٨٩٣٤
٩٥٣٤٢٩٨١/ ف

٩٥٢٢٠٤٤٧/ ف

وام تا سقN ٥٠٠ ميليارد
ارائه طرح توجيهی و مصوبه 

جهت دریافت وام هاى کشاورزى 
-صنعتی- مسکونی (جهانگردى و 

هتلدارى) مشهد و شهرستان 
(سند جهت دریافت وام موجود است)

 ٠٩٠٣٠١٤١٩٤٤
٠٩٢١٥٧٤١٤٠٥

فور   وام  فور

سبک با ضامن 
 ۵روزه

سنگين باسندمسکونی

 ١۵روزه
٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٣٦٦٢٤٠٠٦
٩٥١٩٧٨٣٨/ ط

وام ٤ 
خر�دار�م

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

٩٥٣٠٠١٤٣/ ف

 پيامL آموت 

٠٩١٥٦١١٧٠٠٦

SMS پنل را�گان
با قابليت اتصال به

 نرم افزار حسابدارى 

SMS NP.COM
٣٧٥٩٧٥٩٠

٩٥٠٩٥٥٤٣/ ف

٩٥٣٠٩٨٦٢/ م

 SMS
 همراه با بانک مشاغل مشهد 

عبوراز بلک ليست، کمترین قيمت
  ٠٩٣٣٦٢٥٩٨٩٣-٣٧٦٠١٠٢١

٩٥٣٤٥٦٨٣/ ف

چاپ ترا+ت هر برگ 
١٢ تومان ٢ ساعته  

٣٨٤٣٠٧٠٠ 

چاپ ترا+ت ٨تومان
توزیع تضمينی در یک روز

کارت ویزیت ،کاتالوگ،فاکتور و ...
٩٥٢٨٦٤٢٤/ مپارس٣٦٠٤٧٩٤٦ 

چاپ ترا+ت هر برگ 
٧ تومان �L ساعته   

٠٩١٥١٢٢٤٢٣٩
٩٥٢٢١٠٢٧/ ف

٩٥٣١٩٧٢٢/ ف

چاپ ترا+ت 
هر برگ ١٢ تومان 

کاتالوگ، برچسب، پاکت، فاکتور 
  ملل  ٣٧٦٠٠١٦٠

چاپ ترا+ت
هر برگ ١٢تومان

(اجراى کليه امور چاپی)
٩٥٣٠٢٥٨٣/ ق٣٧٦٢٤٩٣٠

و�ز�ت براق ١١٫٠٠٠
لمينت براق ٠٠٠,۶۴

تراکت هربرگ ٧ تومان

هدایاى تبليغاتی ، 
تقویم و سررسيد
٣٦١١٠٢٦٨

٠٩١٥١٢٢٤٢٣٩
٩٥٢٢١٠٤٦/ ف

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

 چاپ فور بنرتيراژ

 متر ٣٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٣٥٩٨٧٥١-٣٧٢٧٥١١٠
٩٥٢٣٩٥٥٦/ 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 تخصص� و فور بنر
 طراحی، چاپ و ارسال بنر به تمام 

 ٠٥١٣٧٢٤٥٣٧٠نقاط شهر 
٩٥٣٥٢٠٧٤/ م٠٩١٥٠٥١٧٢٧٠

نصاب
استي�ر،مش ،برچسب

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

٩٥٣١٧٣٧٩/ 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

LED ثابت- روان
چلنيوم، استيل

بازدید، مشاوره رایگان
٠٩١٥٧٧٥٤٦٤٣

٩٥٣١٩٦٠٨/ ق

 تابلوساز چهره
نماى کامپوزیت، چنليوم ،استيل 

طالیی، برنج، نئون پالستيک
 LED چاپ بنر

 تاسيس١٣٧٠
www.chehrehads.com

 ٠٩١٥٥١٢٦٩٧٨
 ٠٩١٥١٠٢٣٤٠٥

٩٥٣٢٩٥٧٦/ ر٣٧٣١٦٤١٧

٣٥٠٠٠   LED 
چلنيوم      ٦٠٠٠٠ 

٩٥٣٣٦٩٧٠/ ف٠٩٣٣٢٢٢٠٣٠٧

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 ١١٠
چاپ و نصب تابلوهاى بنر، فلکس
چلنيوم      ٠٩٣٥٦٧٠٦٧٧٩

٠٩١٠٥٧٧٦٦٠٩
٩٥٣٣٦٧٩٣/ ق

٩٥٣٠٣٨١٠/ ف

چنليوم٦٠٠٠٠
یک سال گارانتی  

حاجی زاده ٠٩١٥٣٢٣٠٧٧٥

سر رسيد و تقو�م 
 روميز

در طرح هاى متنوع و خاص 
٠٩١٥٥١٣٠٢٠٠ روحانی

٩٥٣٢٥٦٢٦/ ف

طراح� و چاپ 
سررسيد ٩٦ 
تقویم روميزى و دیوارى 

هدایایی تبليغاتی 
ارسال رایگان 
٣٦٠٤٦٨٧٧

٩٥٣٠٧٠٨٣/ م٣٦٠١٢٤٢٣

توليد و پخش تقو�م 
روميز

و سررسيد با امکان چاپ 
آرم شما در همه صفحات و 

انواع هدایاى تبليغاتی دیگر 
 ٣٨٥٥٦٤٣٤

 ٠٩١٥٥١٤٥٤٧٨
نگار گرافيک

 

٩٥٣٤٠١٥١/ ر

٩٥٢٨٨٥٨٩/ ف

ثبت فور
 با بهتر�ن هز�نه و خدمات
٣٦٠٩٣٩٢٦-٠٩١٥٨٢٦٢٢٨٦

انجام ثبت شر+ت 
تغييرات، اخذرتبه و واگذارى 

شرکتهاى پيمانکارى 
٠٩١٥١٨١١٣٧٥

٩٥٣٤٩٧١٥/ ق

٩٥٣١٠٩٧٧/ پ

ثبت 
شر+ت

فورى
 با بهترین خدمات

 جواز تاسيس ثبت، عالئم تجارى 
۵ روزه کارت بازرگانی و...

 با کمترین هزینه 
(پيک رایگان)

 ٣٧٦٦١٤٢٦
 ٣٧٦٦٥٣١٧

٠٩١٥٣٠٥٣٩٣٤

ثبت- تغييرات 
گرید- برند- کارت بازرگانی

موسسه حقوقی عدالت 
٣٧٦٥٣٩٣٣-٠٩١٥٨١٠٢٦٨٥

٩٥٣٢٢٣٩٢/ ف

ثبت شر+ت 
اتباع خارجی،کارت بازرگانی،زیرنظر

کارشناس حقوقی      ٣٨٤٠٦٨١٨
٠٩٣٩٥٣٤٢٤٧٤

 

٩٥١٢٥٣٥٩/ م

٩٥٣٤٥٧٠٦/ ف

بعد از همه با ما تماس بگير�د
ثبت و تغييرات فورى 

٠٩١٥٩١٤٦٦٩٦
٣٧٢٤٥٨٧٦

٩٥٢٩٩٢١٢/ ف

ثبت- تغييرات 
رتبه بندى- جواز تأسيس

 برند- کارت بازرگانی 
٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢

٩٥٢٩٦١٥٩/ ف

ثبت فور
قيمت آخر را از ما بگيرید 

با مدیریت کارشناس 
حقوق افسانه روح بخش 

٠٩١٥٥١٤١٣٥١
٣٧٦٢٩٥٩٣

٩٥٣٤٢٨٠٩/ ف

ثبت شر+ت 
ثبت نام تجارى 
با لوگو رایگان  

 ٣٧٢٨١٤٩٥
٠٩١٥١٢٤٠٤٣٧

٩٥٣٤٩١٦٣/ ق

ثبت و تغييرات انواع 
شر+ت

تنها با پرداخت ١٠٠هزار تومان
٠٩١٥٨٦٤٩١٦١

 ثبت شر+ت تغييرات فور
اخذ گرید ارتقاء واگذارى

 رتبه و برند 
٠٩١٥١٥٦٧٨٦٥-٣٨٦٥١٣٤٦

٩٥٣٤٦٠٥٥/ ف

ادار و مال�

چاپ و تبليغات

ثبت و 
رتبه بند شر+ت

پيامL تبليغات�

تبليغات محيط�

چاپ افست

چاپ فل�س� بنر

تابلو ساز

هدا�ا تبليغات�

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  م,  تقاضا  گرام,  همشهر�ان  كليه  (از   
به نزد�ك تر�ن صندوق پست, 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

+ارت مل�
�دمل, نام پدر  نام خانوادگ,  نام 

٠٩٣٥٢١٥٧٤٣ حسين  اباذر) فرد  رجبعل, 

٠٩٤١٢٠٥٠٨٨ حسينعل,  شادپور  مهد) 

٠٨٥٨٥٩٤٩٧٨ سيد محمد  شادمان  اقدس 

٠٩٣٦٦٣٦٥١٣ حسنعل,  شافع,  عل, 

٦٣٥٩٦٧٢٨٨١ ابراهيم  شاكر  معصومه 

٠٩٤٤١٦٥٠٠١ عبدالحسين  شاه ابراهيم,  معصومه 

٠٠٣٠٧٧٩٣٢٤ سيد جواد  شاه چراغ,  عل, 

٥٧٩٩٧٨٩٥٨١ عل, اصغر  شاهان, كالك,  عاليه 

٥٥٣٠٠٧٤٥٧١ �حي,  شاه,  رو�ا 

٠٧٢٠٤٢٤٦٨٢ عل, محمد  شاه,  سعيد 

٠٩٠٢٤٢٦٤٢٧ موس,  شبان, محمد اباد  صادق 

٥٥٣٩٩٤٤٤٤٥ عباسعل,  شجاع اورتكند  مالك 

٠٩٢١٩٣٥٤٥٥ سيد عل,  شجاع,  سيد محمد 

٠٩٤٣٠٦٣٠١٩ سيد حسن  شجاع,  سيد محمد 

٢٠٩٢٠٤٧٧٩٥ مير مقيم  شجاع, لنگر)  سيده مهناز 

٠٠٢٠٤٦٤٥٥١ عليرضا  شربتدار  ارش 

٠٩٠٢٤٦٨٣٣٢ محمد رضا  شر�عت,  محمد جواد 

٠٩٠١٤٤٠٣٤٥ محمد  شر�ف,  معصومه 

٠٩٤٦٧٢٥٦٨٣ حميد رضا  شر�ف,  سيما 

٤٥٩٠٩٥٨٥٦٢ احمد  شعاع,  مهد) 

٢٦٧٩٤٨٧٣٢١ ميرگل  شعاع, معاف,  بانوالسادات 

٠٩٣١٩١٧٢٧١ امان اله  شعبان,  اسداله  

٠٩٣٥٢٩٠٤٦١ غالم حيدر  شعبان, اقطار  جواد 

٠٩٣١٢٥٦٣٨٠ اسمعيل  شعرباف باتقو)  محمود 

٠٩٤٥٣٤٦٢٥٥ سيد ابراهيم  شفاه, مقدم  فاطمه سادات 

٠٧٧٨٦٧٧٩٦٦ قربان  شفيع,  عل, 

١٢٩٠٦٩٣٤٤٧ عل,  شفيع, اسفيدواجان,  حسين 

١٢٧٠٧١٠٠٤٤ عليرضا  شفيعيان  احمد رضا 

٠٩٣٩٧٥٦٨٩٧ ماشاءاله  شكفته  عل, 

٠٩٤٥١١٠٤٧٢ قهرمان  شكفته مطلق قر�ه عباس,  احسان 

٠٦٩٠٣٨٨٣٩١ غالمعل,  شكوه,  مهناز 

٠٨٢٩٤٦١٨٢٥ چراغعل,  شكيبا  احسان 


