
يكشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٩
٤٤

٩٥٣٢٢٠٤٥/ پ

جذب ومعرف� 
ضامن

کاسب،کارمند،بازنشسته
با کمترین زمان و

 درصد ممکن
جهت امور بانکی

 و غير بانکی
٠٩١٥٠٣١٨٤٧٤

جذب      معرف�
 ضامن

 کارمندرسمی ،قراردادى 
بازنشسته، مستمرى بگير 

کاسب نيازمندیم تسویه نقدى
٣٦٦٢٤٠٠٦-٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٩٥١٩٧٩٢٧/ ط

چ= آزاد از 3ليه 
بانKها

 

٩٥٣٤٣٨٨٧/ ق٠٩١٥٤٨٣١٦١٢

جذب و معرف� 
سند و ضامن جهت دادگاه فورى

٩٥٣١٢٣٢٥/ ف٠٩٣٣٠٤١٧٨٣٤

ضامن 3ارمند و 3اسب

سند 
جهت دادگاه وامور غيربانکی
در سریعترین زمان
٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

٩٥١٩٧٩٦١/ ط

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

نيازمند�م
٧م سرمایه ٢ماهه با سود باال

٠٩٠٣٩٤٤٣٧٩١
٩٥٣٥٥٢٣٠/ ف

چ= آزادمعتبر
جهت امورغيربانکی

٩٥٣٣٤٩٠٨/ خ٠٩٣٥٩٤٥٣٥٧٠

وام ٤% 
شما را خریداریم 

٣٨٦٨٢٨٣٩-٠٩١٥٦٠٠٦٨٠٧
٩٥٣٢٨٢٣٣/ ف

 چ= آزاد معتبر 

٠٩٣٠١٠١٧٥٢٧
٩٥٣٣٨٤١٣/ م

�فور�       فور
خرید وام ازدواج

 به باالترین قيمت
٩٥٣٤١٥٢٦/ ل٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

سند ششدانگ شما را
با پایان کار جهت دریافت ضمانتنامه 

بانک با پشتوانه محکم نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٢٠٠٢٧

٩٥٢٧١٠٣٨/ ف

٩٥٣٢٨٦٥٠/ ف

خر�د و فروش 
عادالنه وام ۴% مسکن 

٠٩١٥٣١٣٦٨٩٨
٠٩١٥٥١٥٦٨٩٨

٩٥٣٠٥٩٧٤/ پ

وام فور� ١روزه
٢٠تا ٩٠٠م 

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

 ٣٧٦٠٤٧٠١
٠٩١٥٨١٦٠٠٢٠

١٩٩٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٨٠

سند و ضامن 
 جهت دادگاه 
موجود است

 یک روزه
٠٩٣٣٦٧٩٦٨٢٥

٩٥٣١٢٣٧٧/ ف

جذب و معرف� ضامن
فورى - با پشتوانه قوى

 ٣٦٦١٨٦٩٢
٩٥٣٥٣٧٢٣/ ل٠٩١٥٤٨٠١٧٨٨

وام ٤ 
خر�دار�م

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

جذب 3ارمند 
3اسب و بازنشسته

( دولتی و قراردادى ) 
با باالترین پورسانت 

و پشتوانه معتبر محضرى 
با درآمد باورنکردنی 

و تسویه نقدى
 ٠٩١٥١١١٥٧٠٤
٠٩٠١١٢٠٣٠٠٩

٩٥٣٤١٥١٢/ ل

�ضامن فور
همکاران گرامی، نيروهاى 
مسلح بازنشسته، کارمند 

و مستمرى بگيران نيازمند 
همکارى شما هستيم.
٠٩٩٠١١٥٨٠٤٦
٠٩٣٠٥٣٩٣٦٣٩

٣٧١٣٩٠٥١
٩٥٣٣٩٨٦٤/ ق

 ضامن
 کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
 ٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٣١٣٠٦١/ ق

 جذب ضامن
معرف� ضامن

 کاسب و کارمند
با پورسانت عالی

امور بانکی و غيربانکی
٠٩١٥٨١٨٧١٥٠ 

٩٥٢٩٥٠٨٥/ م

٩٥٣٠٩٨٦٢/ م

 SMS
 همراه با بانک مشاغل مشهد 

عبوراز بلک ليست، کمترین قيمت
  ٠٩٣٣٦٢٥٩٨٩٣-٣٧٦٠١٠٢١

٩٥٣٠٠١٤٣/ ف

 پيام= آموت 

٠٩١٥٦١١٧٠٠٦

SMS پنل را�گان
با قابليت اتصال به

 نرم افزار حسابدارى 

SMS NP.COM
٣٧٥٩٧٥٩٠

٩٥٠٩٥٥٤٣/ ف

٩٥٣٤٥٦٨٣/ ف

چاپ ترا3ت هر برگ 
١٢ تومان ٢ ساعته  

٣٨٤٣٠٧٠٠ 

٩٥٣١٩٧٢٢/ ف

چاپ ترا3ت 
هر برگ ١٢ تومان 

کاتالوگ، برچسب، پاکت، فاکتور 
  ملل  ٣٧٦٠٠١٦٠

چاپ ترا3ت
هر برگ ١٢تومان

(اجراى کليه امور چاپی)
٩٥٣٠٢٥٨٣/ ق٣٧٦٢٤٩٣٠

چاپ ترا3ت ٨تومان
توزیع تضمينی در یک روز

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

چاپ ترا3ت هر برگ 
٧ تومان �= ساعته   

٠٩١٥١٢٢٤٢٣٩
٩٥٢٢١٠٢٧/ 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

و�ز�ت براق ١١٫٠٠٠
لمينت براق ٠٠٠,۶۴

تراکت هربرگ ٧ تومان

هدایاى تبليغاتی ، 
تقویم و سررسيد
٣٦١١٠٢٦٨

٠٩١٥١٢٢٤٢٣٩
٩٥٢٢١٠٤٦/ ف

نصاب
استيKر،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

 �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

تابلوساز ١١٠
چاپ و نصب تابلوهاى بنر، فلکس
چلنيوم      ٠٩٣٥٦٧٠٦٧٧٩

٠٩١٠٥٧٧٦٦٠٩
٩٥٣٣٦٧٩٣/ ق

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

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

٣٥٠٠٠   LED 
چلنيوم      ٦٠٠٠٠ 

٩٥٣٣٦٩٧٠/ ف٠٩٣٣٢٢٢٠٣٠٧

 تابلوساز چهره
نماى کامپوزیت، چنليوم ،استيل 

طالیی، برنج، نئون پالستيک
 LED چاپ بنر

 تاسيس١٣٧٠
www.chehrehads.com

 ٠٩١٥٥١٢٦٩٧٨
 ٠٩١٥١٠٢٣٤٠٥

٩٥٣٢٩٥٧٦/ ر٣٧٣١٦٤١٧

LED ثابت- روان
چلنيوم، استيل

بازدید، مشاوره رایگان
٠٩١٥٧٧٥٤٦٤٣

٩٥٣١٩٦٠٨/ 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

ثبت- تغييرات 
گرید- برند- کارت بازرگانی

موسسه حقوقی عدالت 
٣٧٦٥٣٩٣٣-٠٩١٥٨١٠٢٦٨٥

٩٥٣٢٢٣٩٢/ ف

٩٥٢٩٦١٥٩/ ف

�ثبت فور
قيمت آخر را از ما بگيرید 

با مدیریت کارشناس 
حقوق افسانه روح بخش 

٠٩١٥٥١٤١٣٥١
٣٧٦٢٩٥٩٣

٩٥٣٠٥٨٠٧/ ف

ثبت - تغييرات
افزایش سرمایه - جواز صنایع 

٠٩١٥١١٨٤٩٩٢-٣٧٢٨٩٤٩٢

٩٥٣٤٥٧٠٦/ ف

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

٠٩١٥٩١٤٦٦٩٦
٣٧٢٤٥٨٧٦

تند�س محاسب 
ثبت شرکت  و تغييرات

 خدمات تخصصی مالی و مالياتی
 صدور انواع بيمه نامه

٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٠
٣٦٠٤٢٥٦٠

٩٥٣٤٧٨٣١/ ف

رتبه بند� تخصص� 
(داراى مجوز) فروش شرکت  

زهرایی ٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٩٥٢٨٥٣٤٤/ ف

شر3ت
 رتبه ٥ برق 

واگذار می گردد

 

 ٠٩١٥١١٠٣٢١٢
٣٥-٣٨٤٦٧٦٢٦
٠٩١٥١٦٧٣٠٦٠

٩٥٣٣٩٠١٧/ ف

٩٥٣٠٧٤٦٩/ ف

شر3ت رفاه هامون
�ثبت فور

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

www.hamoonsabt.com
٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٣١٤٧٩٢٧

٣٨٧٩٠١٤٥
 

٩٥٣٤٢٨٠٩/ ف

ثبت شر3ت 
ثبت نام تجارى 
با لوگو رایگان  

 ٣٧٢٨١٤٩٥
٠٩١٥١٢٤٠٤٣٧

ادار� و مال�

چاپ و تبليغات

ثبت و 
رتبه بند� شر3ت

پيام= تبليغات�

تبليغات محيط�

چاپ افست

چاپ فلKس� 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&  همشهرZان  كليه  (از   
به نزدZك ترZن صندوق پست& بيندازند تا از طرZق اZن سروZس به 

صاحبان آن تحوZل گردد)

سرو�س پست �افته
طرح مشترك پست و روزنامه خراسان

3ارت مل�
٠٧٠٣٣٣٥٢٦١ عل& اكبر  خالق&  محمد حسين 

٠٧٩٤٨٧١٩٩٢ اصغر  خالق& فر  مهد0 

٣٣٣٠٠١٠٣٦٣ ماشااله   &Zخالو شيوا 

٠٧٠٠٥٢٦٤٣٩ محمد  خان حسين اباد0  عباس 

٠٩٣١٨٩٧٨٤١ اكبر  خاور0 هاشم&  عباس 

٥٠٣٠٠٠٦٧٦١ عبدالرسول   &Zخباززاده ابرقو صدZقه 

٠٩٢٣٠٧٤١١٢ عل&  خدا بخشيان  رقيه 

٠٩٣١٥٧٦٧٠٩ موس&  خداداد0  فاطمه 

٠٩٤٦١٠٤١٢٣ حسن  خداداد0  هاد0 

٠٩٣٧٩٠٣٨٤١ عل& اكبر  خسرو0 كالته باال  مرZم 

١٨٦١٧٩٧٧٩٦ عبدالوهاب  خضر0 نژاد  امين 

٢١٦٢٦٤٨٩١١ سيد قاسم  خليل& سنگده&  سيد بهروز 

٠٩٤٠١٩٧٦٧٧ حسن  خوارزم& خراسان&  صفر 

٠٩٤١٠٧٤٤٤٧ محمد  خوجه  محمود 

٠٩٤٣٧٥٩٦٤١ عباسعل&  خوش اندام  سميه 

٠٩٤٥٩٩١٥١٧ عبدالرحمن  خوش دوست  هانيه 

٠٩٤١١٤٨٠٥١ عليرضا  خوش روطرق&  بهرام 

١٥٥٢٠٧٤٠٩٩ محمد عل&  خوش رو0  ارزو 

٦٢٤٩٣٦٨٢٢١ محمد  خوش سيما  ب& ب& 

٠٦٩٠١١٠٠٥٧ غالمحسين  خوشنامن  هاد0 

١٠٦٢٧٥٥٦١٨ محمود  خوشنودان  نازنين 

٠٩٣٣٩٠٧٩١٥ شاه محمد  خوشه سپهر  غالمحسين 

٠٩٢١٥١٥٠٣٠ محمدعل&  خيابان&  رضا 

٠٩٤٥٩٠٤٤١١ محمود  خيابان& فرد  محسن 

٠٩٤١٦٢٨٨٢٥ محمد رضا  خيام&  ابراهيم 

٠٩٤٦٣٨٦٤٩٨ محمد جعفر  خيام&  ابوالفضل 

٠٧٢٠١١٧٢٥٩ محمد  دادفر  حميد 

٥٢٢٨٦٦٨٧٨٠ ميرزا  دادگر  شهربانو 

٠٧٠٢٤٧٦١٦١ عل& اصغر  دادگستر  حسن 

٠٩٤٣٧٩٨٠٧٨ حسن  دادوند  ماشاءاله 

٠٩٣٤٣٠٢٦٢٦ محمد  داربا  حميد 

٥٢٦٨٥٩٠١٠٣ عبدالنب&  داغ بلند0  احمد 

٠٦٨١٨٦٧٥٠٧ رضاقل&   &Zدانا مهد0 


