
انجمن صنفی تبليغات
خراسان رضوی

مشهد، بلوار احمد آباد، بين سه راه راهنمايی و احمدآباد 25، ساختمان شکور، طبقه اول، واحد يک

تلفن تماس :  38416794       شماره پيامک سامانه : 3000880887220

تاريـــــخ : ..........................

شماره : ..........................

ا﹡﹢اع ︻︱﹢️ در ا﹡︖﹞﹟:
   ︻︱﹢ ر︨﹞ـــ﹩ : ﹋﹙﹫﹥ ﹋︀﹡﹢﹡︀ی آ﹎﹩ و ︑︊﹙﹫︽︀ت دارای ﹝︖﹢ز ازوزارت ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩ .

   ︻︱﹢ وا︋︧︐ـ﹥ : ﹋﹙﹫﹥ ا﹁︣اد ﹆﹫﹆﹩ ︫︀︾﹏ در ︮﹠︺️ ︑︊﹙﹫︽︀ت ، ︎︦ از ︑︀﹫︡ ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ا﹡︖﹞﹟ ︮﹠﹀﹩ ︑︊﹙﹫︽︀ت .
   ︻︱﹢ ا﹁︐︀ری : ا﹁︣اد ︎﹫︪﹠︀د ︫︡ه و ︑︀﹫︡ ︫︡ه در ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ا﹡︖﹞﹟ ︮﹠﹀﹩ ︑︊﹙﹫︽︀ت . 

️﹢︱︻ ︳︫︣ا
   دا︫︐﹟ ︑︀︋︺﹫️ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان .
   دا︫︐﹟ ︡ا﹇﹏ ︋﹫︧️ ︨︀ل ︨﹟ ︑﹞︀م .

( (﹁﹆︳ ︗️ ا︻︱︀ وا︋︧︐﹥ ) ارا﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋︀ر ﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه ا︻﹛ از ﹋︀ر﹨︀ی ︀︎﹩، ﹝﹢﹜︐﹩ ﹝︡︀ و ︀ وب، ︑﹫︐︣اژ ﹁﹫﹙﹛، ︵︣ا﹩ ︾︣﹁﹥ ﹨︀ی ﹡﹞︀︪﹍︀﹨﹩ و 
︑︊﹙﹫︽︀ت ﹝﹫︴﹩ ، ︨﹥ ︋︺︡ی، دو ︋︺︡ی و... ﹨︣ ﹋︀ری ﹋﹥ در ﹫︴﹥ ﹎︣ا﹁﹫﹉ و ︵︣ا﹩ ︑︊﹙﹫︽︀ت ﹇︣ار ﹝﹫﹍﹫︣د. ︫︣ط ﹇︊﹢ل آ︔︀ر ذ﹋︣ ︫︡ه و︗﹢د ا﹝︱︀ء ︵︣اح 
 ﹤﹝︗︣︑ ︀ ︿﹫﹛︀︑ ، ﹤﹛︀﹆﹞  ﹤﹡﹢﹎ ︣﹨ ﹤︀ر﹁︣﹝︀ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹫︊︀︫︡.ارا﹋ ﹤︡﹫︀︑ ﹤ا︨️ در ︮﹢رت ︻︡م درج ا﹝︱︀ء ارا ﹩︡︋ ،︫︡︀︊﹫﹞ ︀ر﹋ ﹏︣ی در ذ︖﹞ ︀ و
﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه در ﹢زه ︑︊﹙﹫︽︀ت و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹇︣ار داد ﹝︪︀وره ︑︊﹙﹫︽︀ت و ︋︀زار︀︋﹩ ، ︎︦ از ︑︀﹫︡ ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ا﹡︖﹞﹟ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋︀ر ﹝︧﹢ب 

︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
  ︗️ در︀﹁️ و ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁︣م ︑﹆︀︲︀ی ︻︱﹢www.khasco.ir ️︀︨ ﹤︋ ️ ﹝︣ا︗︺﹥ ︫﹢د.

﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز :
   ﹋︍﹩ ︮﹀﹥ اول ︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥ و ﹋︀رت ﹝﹙﹩

﹩﹚﹫︭︑ ︡رک﹞ ﹟︣︠آ ﹩︍﹋   

٣ ﹇︴︺﹥ ︻﹊︦ ٣*٤   

   CD (﹁︀﹏) ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋︀ر﹨︀ی ارا﹥ ︫︡ه (︗ ﹤﹞︀﹡ ﹩﹁︣︺﹞ ︀️ ا︻︱︀ء وا︋︧︐﹥)

﹤︀ل ︋︀︋️ ورود︎︣دا︠️ ﹝︊﹙︼ ٨٠٠/٠٠٠ ر   
﹤﹡︀﹫﹛︀︨ ️﹢︱︻ ﹅ ️︋︀︋ ︀ل︎︣دا︠️ ﹝︊﹙︼ ١/٢٠٠/٠٠٠ ر   

   ﹋︍﹩ ︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ وزارت ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩ (︗️ ا︻︱︀ء ر︨﹞﹩)

: ﹤︗﹢︑ ﹏︋︀﹇
   ︮︡ور ﹋︡ ︻︱﹢️ و ا︻︐︊︀ر﹡︀﹝﹥ ︻︱﹢️ ︎︦ از ︔︊️ ﹡︀م او﹜﹫﹥ و ︋︣ر︨﹩ ﹝︡ارک ︻︱﹢️ ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡، ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ︋﹥ ﹝︡ارک ﹡︀﹇︬ 

︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
   ︗﹙︧︀ت ︋︣ر︨﹩ ﹝︡ارک ︻︱﹢️ ، ﹨︣ دو ﹨﹀︐﹥ ﹊︊︀ر ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد.

ا︻︐︊︀ر ︻︱﹢️ از ︑︀ر ︮︡ور ︋﹥ ﹝︡ت ﹊︧︀ل ︫﹞︧﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︫﹞︀ره ︧︀ب ا﹡︖﹞﹟ ︮﹠﹀﹩ ﹋︀ر﹁︣﹝︀﹩ ︑︊﹙﹫︽︀ت ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی:

  ١  ١١٥٤٢٤٢٨- ٨١٠٠ -١٠٠١ ︋︀﹡﹉ ︎︀︨︀ر﹎︀د ︫︺︊﹥ ︨︖︀د
︫﹞︀ره ﹋︀رت : ٩١٩٨ -٠٠٠٢- ٢٩١٩- ٥٠٢٢

﹁︣م و ︫︣ا﹢︱︻ ︳️ در ا﹡︖﹞﹟ ︮﹠﹀﹩ ︑︊﹙﹫︽︀ت ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی



انجمن صنفی تبليغات
خراسان رضوی

مشهد، بلوار احمد آباد، رو به روی ابوذر غفاری، ساختمان شکور، طبقه اول، واحد يک

تلفن تماس :  38416794       شماره پيامک سامانه : 3000880887220

تاريـــــخ : ..........................

شماره : ..........................


