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چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢

سند اجاره ا'
 ٢٠ �ساعت تماس ١٥ ال

 

٩٥٣٥٦٦٤٢/ م٠٩٣٠٣٩٦٨٦٢٧

وام٤% خر$دار$م
ضامن

معرف٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠8
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

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

٩٥٢٨٨٧١١/ م

وام ٤% 
 خرید عادالنه فروش منصفانه

٩٥٣٣٥١١٧/ م٠٩٣٧١٧٥٠١٢٩ 

 جذب ضامن
معرف� ضامن

 کاسب و کارمند
با پورسانت عالی

امور بانکی و غيربانکی
٠٩١٥٨١٨٧١٥٠ 

٩٥٢٩٥٠٨٥/ م

چ@ آزادمعتبر
جهت امورغيربانکی

٩٥٣٣٤٩٠٨/ خ٠٩٣٥٩٤٥٣٥٧٠

وام ٤%
خرید و فروش  

٣٨٦٤٧٩٨٦-٠٩١٥١٠٨٢٦٠٦
٩٥٣٢٨٢٢٨/ ف

�جذب و معرف
 ضامن

کارمند - کاسب - بازنشسته
٩٥٣٤١٥٠٦/ ل٠٩٠١١٢٠٣٠٠٨

چ@ آزاد
٩٥٣٣٤٨٦٧/ خ٠٩٣٠٧١٣٥١٥٣

 �جذب و معرف
فور' ضامن

به کليه بانکها و موسسات با 
پشتوانه قوى و محضرى

 ٣٨٣٨٨١٦٠
٣٨٣٨٨١٦١

٩٥٣٣٥٥٣٤/ ف

٩٥٣٠٩٨٦٢/ م

 SMS
 همراه با بانک مشاغل مشهد 

عبوراز بلک ليست، کمترین قيمت
  ٠٩٣٣٦٢٥٩٨٩٣-٣٧٦٠١٠٢١

٩٥٣٠٠١٥٣/ ف

پيام@ آموت 
٠٩١٥٨٠٤٨٠٧٩

٣١٧٧٧١١٦      

٩٥٣٤٥٦٨٣/ ف

چاپ ترا�ت هر برگ 
١٢ تومان ٢ ساعته  

٣٨٤٣٠٧٠٠ 

چاپ ترا�ت
هر برگ ١٢تومان

(اجراى کليه امور چاپی)
٩٥٣٠٢٥٨٣/ ق٣٧٦٢٤٩٣٠

٩٥٣٥٥٩٠١/ ف

از آخر با ما تماس بگير$د 
پخش تبليغات خود

 را با اطمينان به ما بسپارید 
٠٩٣٥٣٩٢٥٢٨١

پخش ترا�ت 
�در $@ روز-تضمين

 

٩٥٣٠٤٥٥١/ ل٠٩١٥٧١٣٧٦٤٧

چاپ ترا�ت هر برگ 
٧ تومان $@ ساعته   

٠٩١٥١٢٢٤٢٣٩
٩٥٢٢١٠٢٧/ ف

٩٥٣١٩٧٢٢/ ف

چاپ ترا�ت 
هر برگ ١٢ تومان 

کاتالوگ، برچسب، پاکت، فاکتور 
  ملل  ٣٧٦٠٠١٦٠

چاپ ترا�ت ٨تومان
توزیع تضمينی در یک روز

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

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 فا�تور ٢٠بسته ٣٠٠٠٠
چاپ ترا�ت هزارتا ١٥٠٠٠ 

 چاپ سربرگ هزارتا ١٠٠٠٠٠
٣٨٤٤٣٣٣٨ چاپ آبتين

٩٥٠٨٢٣١٦/ م

بنر فور' 
 همکارى ۴۵٠٠- همه روزه

 ٠٩١٥٥١٧٦٠٦٧
٩٥١٤٢٧٠٢/ بزنگویی ٣٧٦٢١٠٠٩

نصاب
استيNر،مش ،برچسب

٩٥٢٦٣٨٤٤/ م٠٩١٥٢٠٠٣١٠٠

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

٩٥٢٧٤٩١٩/ م

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

تبليغاتی، چاپ بنر
 ٠٩١٥٧٣٣٨٠٢٣

اقساط٦ماهه
چلنيوم،استيل،فلکسی 
تقی پور ٠٩١٥٥٢٠٣٠٣٢

٩٥٢٣٧٠٩١/ پ

 LED درجه $@   ٣٥٠٠٠
فقط تا پا$ان سال 

٩٥٣٣٦٩٧٠/ ف٠٩٣٣٢٢٢٠٣٠٧

LED ثابت- روان
چلنيوم، استيل

بازدید، مشاوره رایگان
٠٩١٥٧٧٥٤٦٤٣

٩٥٣١٩٦٠٨/ ق

چلنيوم ٥٥٠٠٠ 
استيل طالیی ٧۵٠٠٠

٩٥٣١٠٢٦٦/ ف٠٩١٥٠٨٠٠٨٩٠

٩٥٣٠٣٨١٠/ ف

چنليوم٦٠٠٠٠
یک سال گارانتی  

حاجی زاده ٠٩١٥٣٢٣٠٧٧٥

 تابلوساز چهره
نماى کامپوزیت، چنليوم ،استيل 

طالیی، برنج، نئون پالستيک
 LED چاپ بنر

 تاسيس١٣٧٠
www.chehrehads.com

 ٠٩١٥٥١٢٦٩٧٨
 ٠٩١٥١٠٢٣٤٠٥

٩٥٣٢٩٥٧٦/ ر٣٧٣١٦٤١٧

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

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

طراح� و چاپ 
سررسيد ٩٦ 
تقویم روميزى و دیوارى 

هدایایی تبليغاتی 
ارسال رایگان 
٣٦٠٤٦٨٧٧

٩٥٣٠٧٠٨٣/ م٣٦٠١٢٤٢٣

سر رسيد و تقو$م 
روميز' 

در طرح هاى متنوع و خاص 
٠٩١٥٥١٣٠٢٠٠ روحانی

٩٥٣٢٥٦٢٦/ ف

٩٥١٧٥٢٩٠/ ف

سازنده نشان سينه 
پالک هاى صنعتی و ادارى 

٠٩١٥٧٦١٢١٢٠

٩٥٣٤٥٧٠٦/ ف

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

٠٩١٥٩١٤٦٦٩٦
٣٧٢٤٥٨٧٦

٩٥١٩٢٣٥٨/ پ

ثبت
شر�تها
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

٩٥٢٨٨٥٨٩/ ف

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

ثبت شر�ت تغييرات فور' 
اخذ گرید ارتقاء واگذارى

 رتبه و برند 
٠٩١٥١٥٦٧٨٦٥-٣٨٦٥١٣٤٦

٩٥٣٤٦٠٥٥/ ف

٩٥٣٥٨٤٣٧/ ب

ثبت فور' شر�ت
 با مشاوره را$گان 
 کليه خدمات ادارى با کمترین 

زمان و پایين ترین هزینه 
سميرا جانقربانيان 

٠٩٣٧١١٣٨٧٦٥
٠٩٣٧٤٣٣٦٤١٩

٣٧٦٨٥٩٨٦

٩٥٣٤٢٨٠٩/ ف

ثبت شر�ت 
ثبت نام تجارى 
با لوگو رایگان  

 ٣٧٢٨١٤٩٥
٠٩١٥١٢٤٠٤٣٧

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

 �رتبه بند' تخصص
(داراى مجوز) فروش شرکت  

زهرایی ٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٩٥٢٨٥٣٤٤/ ف

٩٥٣٤٩١٥٦/ ق

ثبت و تغييرات انواع 
شر�ت

تنها با پرداخت ١٠٠هزار تومان
٠٩١٥٨٦٤٩١٦١

٩٥٢٩٩٢١٢/ ف

ثبت- تغييرات 
رتبه بندى- جواز تأسيس

 برند- کارت بازرگانی 
٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢

٩٥٣٥٧٩٤٠/ ق

واگذار' شر�ت 
بارتبه ابنيه،آب،تاسيسات،راه،

نفت،برق وکشاورزى دراسرع وقت 
٠٩١٥١٨١١٣٧٥

�ادار' و مال

ثبت و چاپ و تبليغات
رتبه بند' شر�ت

�پيام@ تبليغات

�تبليغات محيط

چاپ افست

چاپ فلNس� بنر

هدا$ا' تبليغات�تابلو ساز'

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

��ارت مل

٠٩٤٣٧٩٨٠٧٨ حسن  دادوند  ماشاءاله 

٠٩٣٤٣٠٢٦٢٦ محمد  داربا  حميد 

٥٢٦٨٥٩٠١٠٣ عبدالنب8  داغ بلند3  احمد 

٠٦٨١٨٦٧٥٠٧ رضاقل8  دانا:8  مهد3 

٠٤٩٣١١٤٦٤٥ حسين  دانش پژوه  اسمعيل- 

٠٩٤٢٣٧١٨٢٨ عباسعل8  دانش نيك  عليرضا 

٠٩٣١٣١٨٨٣١ كاظم  دانش ورعيدگاه8  جواد 

٠٨٦٠٣٤٨٠٥٩ عل8 اصغر  داودپور  الياس 

٠٩٢٠٨٦٤٧٠٨ سيد احمد  داود3 فرخد  زهرا سادات 

٠٩٣٤٠٩٦٤٨١ محمد عل8  دا:م8 زحمت8  زهرا 

٠٩٢٣٠٧٧٠٥٧ مسلم  درودگر  حامد 

٢١٢٢٠٦٥٩٠٧ عل8 محمد  درو:ش  حسن 

٠٠٥٠٠٥٩٦٩٦ محمد  در:ادار  مهد3 

٠٩٣٣٣٨٨٩٩٣ محمد  دشتبان برج8  عل8 اكبر 

٠٦٥٢٥٧٦٥٨٣ حسين  دقيق  حسن 

٠٠٢١٠٥٦٣٧٤ حسن  دقيق  عاطفه 

٠٩٣٣٨٦٧٨٩١ ابوالقاسم  دالل  جواد 

٠٧٤٨٥٨٣٣٤٣ گل محمد  دالور3  ناصر 

٠٩٤٤٨٦٢٠٨١ سيد احمد  دلير3  سيد ناصر 

٠٨٤٨٦١٤٠١١ مجتب8  ده باش8 زاوه عبس اباد  مر:م 

٠٩٣٦٩١٩٣٤٥ فضل اله  دهقان  معصومه 

٠٩٤٦٣٦٣٨٤٦ حسن  دهقان حصار  اعظم 

٤٥٩١١٠٣٦٥١ هاد3  دور اند:ش  محمد 

٠٩٢٠٨٢٦٣٠١ عبداله  د:واندر3  حامد 

٠٩٢٢٠٠٦٠٧٥ حسن  ذاكر:ن خادر  محمد حسين 

٠٩١٩٢٨٤٢٥٦ محمد حسين  ذبيح8 شهر3  مر:م 

٢٠٠٠٨٥٧٦٦٣ عبدالمحمد  راتق  صد:قه 

٠٩٤٢٨٢٧١٧١ محمد  رادمهر  حميد 

٠٩٣٤٤٥٨٥٧١ سيد اكبر  راع8 مقدم  سيد محمد جواد 

٠٠٧٨٧٧٨٢٨١ اسماعيل  راه چمن8 سبزوار3  زهرا 

٠٧٣٢٣٢٤١٣٠ سيد خليل  راور:ان  مر:م 

٠٩٣٢٩١٧٨٧٩ ميرزا حسين  ربان8 خيرخواه  سيد محسن 

٥٥٣٠٠٥٦٢٩٦ كاظم عل8  ربان8 گرو3  مسعود 


