
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٥٢

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

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

 چاپ تخصص� و فور� بنر
 طراحی، چاپ و ارسال بنر به تمام 

 ٠٥١٣٧٢٤٥٣٧٠نقاط شهر 
٩٥٣٥٢٠٧٤/ م٠٩١٥٠٥١٧٢٧٠

 �بنر فور
 همکارى ۴۵٠٠- همه روزه

 ٠٩١٥٥١٧٦٠٦٧
٩٥١٤٢٧٠٢/ بزنگویی ٣٧٦٢١٠٠٩

نصاب
استيLر،مش ،برچسب

٩٥٢٦٣٨٤٤/ م٠٩١٥٢٠٠٣١٠٠

 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

چلنيوم ٥٥٠٠٠ 
استيل طالیی ٧۵٠٠٠

٩٥٣١٠٢٦٦/ ف٠٩١٥٠٨٠٠٨٩٠

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

٩٥٣٠٣٨١٠/ ف

چلنيوم٦٠٠٠٠
یک سال گارانتی  

حاجی زاده ٠٩١٥٣٢٣٠٧٧٥

LED ثابت- روان
چلنيوم، استيل

بازدید، مشاوره رایگان
٠٩١٥٧٧٥٤٦٤٣

٩٥٣١٩٦٠٨/ ق

اقساط٦ماهه
چلنيوم،استيل،فلکسی 
تقی پور ٠٩١٥٥٢٠٣٠٣٢

٩٥٢٣٧٠٩١/ پ

٩٥٣٢٠٧٢٨/ م

 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

٩٥٢٧٤٩١٩/ م

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

تبليغاتی، چاپ بنر
 ٠٩١٥٧٣٣٨٠٢٣

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

٩٥١٧٥٢٩٠/ ف

سازنده نشان سينه 
پالک هاى صنعتی و ادارى 

٠٩١٥٧٦١٢١٢٠

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

٩٥٣٠٠٧٤١/ ل

٩٥٢٨٨٥٨٩/ ف

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

ثبت انواع شر3ت
مدارک، هزینه و زمان جهت 

تغييرات و ثبت انواع شرکتها 
و کارت بازگانی و برند و 

جواز تاسيس را از ما بخواهيد
سمانه طاهرى

    ٣٧٦١٢٧٤٣              
 ٠٩١٥١١٨٠٣٤٢          

٩٥١١٧١٧٢/ پ٠٩١٥٣١٨٩٠١٠

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
٣٨٤٣٨٣٥١
 ٣٧٦٦١٤٢٥

٠٩١٥٨١٣٠٠٢٥

٩٥٣٠٧٤٦٩/ ف

شر3ت رفاه هامون
�ثبت فور

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

www.hamoonsabt.com
٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٣١٤٧٩٢٧

٣٨٧٩٠١٤٥
 

٩٥٣٠٥٨٠٧/ ف

ثبت - تغييرات
افزایش سرمایه - جواز صنایع 

٠٩١٥١١٨٤٩٩٢-٣٧٢٨٩٤٩٢

٩٥٣٤٩١٥٦/ ق

ثبت و تغييرات انواع 
شر3ت

تنها با پرداخت ١٠٠هزار تومان
٠٩١٥٨٦٤٩١٦١

گر�د-برند
ثبت تخصصی

٣٦٠٤٠٠٢٤ دوزنده
٩٥٢٤٦٤٦٤/ پ٠٩١٥٥٠٩٦٩٥٦

٩٥٢٧٣٩٠١/ ف

ثبت شر3ت 
�و تغييرات فور

مشاوره رایگان
اخذ گرید به صورت تخصصی 

تامين مهندس 
ثبت برند و طراحی لوگو

کارت بازرگانی، جواز تاسيس
کد اقتصادى

مشاوره اقتصادى آبنوس
٠٩٣٥٥٦٢١٣٣٥

٣٧٥١٠٨٩٦

٩٥٣٤٢٨٠٩/ ف

ثبت شر3ت 
ثبت نام تجارى 
با لوگو رایگان  

 ٣٧٢٨١٤٩٥
٠٩١٥١٢٤٠٤٣٧

٩٥٣٤٥٧٠٦/ ف

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

٠٩١٥٩١٤٦٦٩٦
٣٧٢٤٥٨٧٦

٩٥٢٦٢٠١٥/ د

ثبت فور� شر3ت
١۵٠هزارتومان

 ٣٦٠٥٥٧٥١                    
٠٩١٥٨٧٠٩٧٦٨

ثبت- تغييرات 
گرید- برند- کارت بازرگانی

موسسه حقوقی عدالت 
٣٧٦٥٣٩٣٣-٠٩١٥٨١٠٢٦٨٥

٩٥٣٢٢٣٩٢/ ف

ثبت
 �فور
با کمترین زمان و هزینه

ثبت انواع شرکت و تغييرات
گرید و تامين مهندس - برند
خرید و فروش شرکتهاى رتبه دار
کد اقتصادى و مشاوره مالياتی
افزایش سرمایه بدون واریزى

مشاوره رایگان
 زیرنظر کارشناس حقوقی

٣٨٤٣٨٦٦٧
٨٠١٠ ٢٢٣ ٠٩٣٣
٠٠٢١ ٨٥٢ ٠٩١٥

٩٥٣٠٤٨٨٢/ پ

٩٥٣٤٨٢٨٠/ ف

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

 و غيره با پيک رایگان 
 

٠٩٣٨١٢٤٦٦٤٩

٩٥٣١٠٩٧٧/ پ

ثبت 
شر3ت

فورى
 با بهترین خدمات

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

 با کمترین هزینه 
(پيک رایگان)

 ٣٧٦٦١٤٢٦
 ٣٧٦٦٥٣١٧

٠٩١٥٣٠٥٣٩٣٤

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

رتبه بند� تخصص� 
(داراى مجوز) فروش شرکت  

زهرایی ٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٩٥٢٨٥٣٤٤/ ف

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

٩٥٣٤٤٩٢٦/ ب

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

زمان و پایين ترین هزینه 
سميرا جانقربانيان 

٠٩٣٧١١٣٨٧٦٥
٠٩٣٧٤٣٣٦٤١٩

٣٧٦٨٥٩٨٦

تند�س محاسب 
ثبت شرکت  و تغييرات

 خدمات تخصصی مالی و مالياتی
 صدور انواع بيمه نامه

٠٩١٥٨٠٤٣٨٩٠
٣٦٠٤٢٥٦٠

٩٥٣٤٧٨٣١/ ف

 tاخذ سند جهت امال
و اراض� فاقد سند 

 و کليه امور ادارى و شهردارى 
٩٥١٩٧٤٩٤/ م٠٩١٥٢٤٧١٠٣٧ 

ادار� و مال�

ثبت و 
رتبه بند� شر3ت

�خدمات ادار

چاپ فلLس� بنر

�تابلو ساز

هدا�ا� تبليغات�

سا�ر خدمات چاپ
و 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  م8  تقاضا  گرام8  همشهر:ان  كليه  (از   
به نزد:ك تر:ن صندوق پست8 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�
شماره مل8 نام پدر  نام خانوادگ8  نام 

٠٩٤١٨٦٠٥٩٠ محمدرضا  حيران8 مقدم  مهد3 

٠٧٧٩٣٢٨٧٣٦ عل8 اصغر  خاتم8 قره قونلو  بگ محمد 

٠٩٢٠٨٥٥٢٣٧ جليل  خاتم8 مشهد3  سيد احمد 

٠٩٤٦٥١٩٣٤١ اعلم  خاتون8  زهرا 

٥٢٢٨٨٤٩٢٦٢ محمد  خاكبار  رجبعل8 

٠٩٣٤٦٠٤٦٤٩ قد:ر  خاكسار  صد:قه 

٠٩٣٦٧٧٥٦٢٩ امير  خاك8 فاز  ناهيد 

٠٧٠٣٣٣٥٢٦١ عل8 اكبر  خالق8  محمد حسين 

٠٧٩٤٨٧١٩٩٢ اصغر  خالق8 فر  مهد3 

٣٣٣٠٠١٠٣٦٣ ماشااله  خالو:8  شيوا 

٠٧٠٠٥٢٦٤٣٩ محمد  خان حسين اباد3  عباس 

٠٩٣١٨٩٧٨٤١ اكبر  خاور3 هاشم8  عباس 

٥٠٣٠٠٠٦٧٦١ عبدالرسول  خباززاده ابرقو:8  صد:قه 

٠٩٢٣٠٧٤١١٢ عل8  خدا بخشيان  رقيه 

٠٩٣١٥٧٦٧٠٩ موس8  خداداد3  فاطمه 

٠٩٤٦١٠٤١٢٣ حسن  خداداد3  هاد3 

٠٩٣٧٩٠٣٨٤١ عل8 اكبر  خسرو3 كالته باال  مر:م 

١٨٦١٧٩٧٧٩٦ عبدالوهاب  خضر3 نژاد  امين 

٢١٦٢٦٤٨٩١١ سيد قاسم  خليل8 سنگده8  سيد بهروز 

٠٩٤٠١٩٧٦٧٧ حسن  خوارزم8 خراسان8  صفر 

٠٩٤١٠٧٤٤٤٧ محمد  خوجه  محمود 

٠٩٤٣٧٥٩٦٤١ عباسعل8  خوش اندام  سميه 

٠٩٤٥٩٩١٥١٧ عبدالرحمن  خوش دوست  هانيه 

٠٩٤١١٤٨٠٥١ عليرضا  خوش روطرق8  بهرام 

١٥٥٢٠٧٤٠٩٩ محمد عل8  خوش رو3  ارزو 

٦٢٤٩٣٦٨٢٢١ محمد  خوش سيما  ب8 ب8 

٠٦٩٠١١٠٠٥٧ غالمحسين  خوشنامن  هاد3 

١٠٦٢٧٥٥٦١٨ محمود  خوشنودان  نازنين 

٠٩٣٣٩٠٧٩١٥ شاه محمد  خوشه سپهر  غالمحسين 

٠٩٢١٥١٥٠٣٠ محمدعل8  خيابان8  رضا 

٠٩٤٥٩٠٤٤١١ محمود  خيابان8 فرد  محسن 

٠٩٤١٦٢٨٨٢٥ محمد رضا  خيام8  ابراهيم 


