
٤٤
سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٧

گاجره رستوران
جهت تکميل پرسنل 

آقا و خانم و کادر فنی 
خود دعوت به همکارى 
می نماید.از داوطلبين 
در خواست ميشود از 
١٧ الی ١٩ همه روزه 
به آدرس ذیل مراجعه 

نمایند.
نبش بلوار وکيل آباد٣٧ 

فست فود گاجره
لطفا اصل و کپی 

شناسنامه و کارت ملی به 
همراه داشته باشيد.

 

٩٥٣٥٦٣٨٠/ ق

مجوز آموزشگاه زبان
 و 3ار از ما

سرمایه از شما ٠٩٣٨١٥٦١٥٢٦
٠٩١٥٥١٩٣٢٦٠

٩٥٣٥٧٠٦٣/ ر

٩٥٣٦٢٦٧٧/ ف

  �نو�ن تر�ن طرح ها و پد�ده ها
�زودبازده اقتصاد

با مشاوره نخبه علمی و کارآفرین 
نمونه ملی ٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

فروش اقساط� 
طال 

نيروهاى  ویژه  کارت  حکمت  با 
مسلح کل کشور اقساط ۶ تا ٢۴ ماه
چهارطبقه  پرداخت  پيش  بدون   

پاساژ ارگ طبقه همکف پالک ١٠ 
 ٣٢٢١٩٦٦٧

٠٩١٥٥٢٣٦٠٧٩
٩٥٣٤٤٦٧٢/ ر

به �= سرما�ه گذار خانم 
�ا آقا نيازمند�م

با درآمد باال
٠٩٠١٩٠٦٧١٥١

٩٥٣٦٢٥٨٨/ ف

جذب و معرف� 
فور� ضامن

به کليه بانکها و موسسات با 
پشتوانه قوى و محضرى

 ٣٨٣٨٨١٦٠
٣٨٣٨٨١٦١

٩٥٣٣٥٥٣٤/ ف

�فور�       فور
خرید وام ازدواج

 به باالترین قيمت
٩٥٣٤١٥٢٦/ ل٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

�ضامن فور
همکاران گرامی، نيروهاى 
مسلح بازنشسته، کارمند 

و مستمرى بگيران نيازمند 
همکارى شما هستيم.
٠٩٩٠١١٥٨٠٤٦
٠٩٣٠٥٣٩٣٦٣٩

٣٧١٣٩٠٥١
٩٥٣٣٩٨٦٤/ ق

امتياز وام ٤ 
شما را به  باالترین قيمت 

خریداریم ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٣٣٠٥٧٩/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

وام ٤% 
 خرید عادالنه فروش منصفانه

٩٥٣٣٥١١٧/ م٠٩٣٧١٧٥٠١٢٩ 

سند ششدانگ شما را
با پایان کار جهت دریافت ضمانتنامه 

بانک با پشتوانه محکم نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٢٠٠٢٧

٩٥٢٧١٠٣٨/ ف

جذب و معرف� ضامن
بازنشسته کارمند - کاسب - 

٩-٠٩٠٣٤٤٤٠٢٢٨
٩٥٣٤١٥١٨/ ل

 ضامن
 کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
 ٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٣١٣٠٦١/ ق

 چ= آزاد معتبر

٠٩٣٣٧٧٦٣٠٧٧
٩٥٣٦٢٥٦٦/ ل

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩١٥٦٨٤٥٧٩٧
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل ٠٩٣٣٧٤٣١٠٩١

به ٢ ضامن برا� وام 
ازدواج نيازمند�م  

٠٩٣٥٦٢٠٣٧٩٥
٩٥٣٦٣٤١٨/ ف

وام ٤ 
خر�دار�م

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

چ= آزاد
� معتبر فور

 

٠٩٠١٥٣٧٤٣٥٧
٩٥٣٥٤٤٦٧/ ف

جذب - معرف�
از کليه کارمندان رسمی، 

قراردادى ، شاغل، بازنشسته 
مستمرى، شرکتی و کسبه گرامی 
جهت انجام امور بانکی، پورسانت 
باال، پشتوانه محضرى، دعوت به 

همکارى می نماید
٣٨٨٤٥٦٧٢

٩٥٣٥٦٩٥٣/ ف٠٩٣٣٨٣٠٠٨٩٦

�سند اجاره ا
ساعت تماس ١٥ ال� ٢٠ 

 

٩٥٣٥٦٦٤٢/ م٠٩٣٠٣٩٦٨٦٢٧

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

٩٥٣٢٢٠٤٥/ پ

جذب ومعرف� 
ضامن

کاسب،کارمند،بازنشسته
با کمترین زمان و

 درصد ممکن
جهت امور بانکی

 و غير بانکی
٠٩١٥٠٣١٨٤٧٤

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

٩٥٣٥٩٩٨٥/ ل

 جذب ضامن
معرف� ضامن

 کاسب و کارمند
با پورسانت عالی

امور بانکی و غيربانکی
٠٩١٥٨١٨٧١٥٠ 

٩٥٢٩٥٠٨٥/ م

 چ= آزاد معتبر 

٠٩٣٠١٠١٧٥٢٧
٩٥٣٣٨٤١٣/ م

 وام٤% قيمت باال 
خر�دار�م  

٠٩١٥٥٨٠٣٥٣٧ 
٩٥٣٦١٣١٦/ ق

چ= آزادمعتبر
جهت امورغيربانکی

٩٥٣٣٤٩٠٨/ خ٠٩٣٥٩٤٥٣٥٧٠

وام ٤% 
شما را خریداریم 

٣٨٦٨٢٨٣٩-٠٩١٥٦٠٠٦٨٠٧
٩٥٣٢٨٢٣٣/ ف

چ= آزاد
٩٥٣٣٤٨٦٧/ خ٠٩٣٠٧١٣٥١٥٣

ضامن 3ارمند و 3اسب

سند 
جهت دادگاه وامور غيربانکی
در سریعترین زمان
٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

٩٥١٩٧٩٦١/ ط

چ= آزاد از 3ليه 
بانKها

 

٩٥٣٤٣٨٨٧/ ق٠٩١٥٤٨٣١٦١٢

٩٥٣٠٩٨٦٢/ م

 SMS
 همراه با بانک مشاغل مشهد 

عبوراز بلک ليست، کمترین قيمت
  ٠٩٣٣٦٢٥٩٨٩٣-٣٧٦٠١٠٢١

٩٥٣٠٠١٤٣/ ف

 پيام= آموت 

٠٩١٥٦١١٧٠٠٦

چاپ ترا3ت
هر برگ ١٢تومان

(اجراى کليه امور چاپی)
٩٥٣٠٢٥٨٣/ ق٣٧٦٢٤٩٣٠

٩٥٣١٩٧٢٢/ ف

چاپ ترا3ت 
هر برگ ١٢ تومان 

کاتالوگ، برچسب، پاکت، فاکتور 
  ملل  ٣٧٦٠٠١٦٠

٩٥٣٤٥٦٨٣/ ف

چاپ ترا3ت هر برگ 
١٢ تومان ٢ ساعته  

٣٨٤٣٠٧٠٠ 

 �پخش ترا3ت فور
بدون هيچ هدر رفتی
٠٩١٥٩٨٣٨٦٢٢

٩٥٣٦٢٨٥٨/ ر

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

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

نصاب
استيKر،مش ،برچسب

٩٥٢٦٣٨٤٤/ م٠٩١٥٢٠٠٣١٠٠

 LED درجه �=   ٣٥٠٠٠
فقط تا پا�ان سال 

٩٥٣٣٦٩٧٠/ ف٠٩٣٣٢٢٢٠٣٠٧

LED ثابت- روان
چلنيوم، استيل

بازدید، مشاوره رایگان
٠٩١٥٧٧٥٤٦٤٣

٩٥٣١٩٦٠٨/ ق

 � نصاب تابلوها
تبليغات�

 فلکسی، بنر ،چلنيوم، روان
٩٥٣٥٩٠٦١/ ف٠٩١٥٢٠٥٦٠٨٦ 

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

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

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

٩٥٢٩٩٢١٢/ ف

ثبت- تغييرات 
رتبه بندى- جواز تأسيس

 برند- کارت بازرگانی 
٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢

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

٩٥٣٦٣٧٣٦/ 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

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

ثبت- تغييرات 
گرید- برند- کارت بازرگانی

موسسه حقوقی عدالت 
٣٧٦٥٣٩٣٣-٠٩١٥٨١٠٢٦٨٥

٩٥٣٢٢٣٩٢/ ف

انجام ثبت شر3ت،تغييرات،
 اخذرتبه و نقل وانتقال 
شرکتهاى پيمانکارى   

٣٦٠٧٣٩٣٨-٠٩١٥١٨١١٣٧٥
٩٥٣٦٠٨٣٧/ ق

نجوا ماندگار 
عدالت

اخذ رتبه ، برند - ثبت و 
تغييرات شرکت - کارت 

بازرگانی - مشاوره در
امور قراردادها

٠٩١٠٥٠٠٠٦٠٠
٣٧٢٥٩٧٩٩-٣٧٢٦٠٤٢٥

٩٥٣٠٠٧٦٥/ ق

٩٥٢٩٦١٥٩/ ف

�ثبت فور
قيمت آخر را از ما بگيرید 

با مدیریت کارشناس 
حقوق افسانه روح بخش 

٠٩١٥٥١٤١٣٥١
٣٧٦٢٩٥٩٣

ثبت شر3ت 
اتباع خارجی،کارت بازرگانی،زیرنظر

کارشناس حقوقی      ٣٨٤٠٦٨١٨
٠٩٣٩٥٣٤٢٤٧٤

 

٩٥١٢٥٣٥٩/ م

٩٥٣٦٢١٥٩/ ف

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

٠٩١٥٩١٤٦٦٩٦
٣٧٢٤٥٨٧٦

٩٥٣٤٢٨٠٩/ ف

ثبت شر3ت 
ثبت نام تجارى 
با لوگو رایگان  

 ٣٧٢٨١٤٩٥
٠٩١٥١٢٤٠٤٣٧

ثبت و تمد�د ، تغييرات شر3ت ها 
اخذ گرید ( ساجات ) 
    ٣٦٠٨٢٧٣٦

٩٥٣٥٧٢٦٨/ ف٠٩٠١٦١٠٣٨٧٠

٩٥٢٨٨٥٨٩/ ف

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

ادار� و مال�

3ـــار و ســرما�ه

چاپ و تبليغات

ثبت و 
رتبه بند� شر3ت

واگذار� و قبول 
نما�ندگ�

�مشاوره و سرما�ه گذار

�Kمشاوره وام بان

پيام= تبليغات�

تبليغات محيط�

توز�ع اوراق تبليغات�

چاپ افست

چاپ فلKس� بنر

�تابلو ساز

هدا�ا� تبليغات�

٩٥٣٠٤٧١٢/ ف


