
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩
٤٣

استخدام
جهت تکميل کادر فروش 

تعدادى خانم با مدرک 
تحصيلی دیپلم به باال را با 
درآمد مکفی در محيط کامال 
زنانه به صورت نيمه وقت 

استخدام می نماید 
مراجعه بين ساعت ٨ الی ١٣ 
آدرس: بلوار معلم ، بين ٣۴ 

و ٣۶ ، ساختمان ٨۴۴ ، واحد١ 
نمایندگی بيمه کارآفرین 

کد ١١۶٠ 

 

٩٥٢٦٨٣٧٠/ ل

 sنما�ندگ� فروش پوشا �اعطا
با حداقل سرمایه یا ضامن معتبر و 
ریسک کارى صفر تماس ١١ الی ١٩

٠٩١٥٩٧٥٨٦٢٥
٩٥٢٦٣٥٧٤/ ف

٩٥٢٨٧٨٢٨/ ف

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

با مشاوره نخبه علمی و کارآفرین 
نمونه ملی ٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

3ارآفر�ن� پردرآمد 
 ایده هاى پردرآمد به همراه وام

٣٦٠٩٣٨٩٨ 
٩٥٢٧٩٩٩٧/ م

٩٥٢٩٤٢٢٢/ پ

ا�ده ها� ميليون�
براى موفقيت و افزایش درآمد

٠٩١٢٠٢١٥١٣٧

بورس ا�ران 
مشاوره سرمایه گذارى هاى 
اصولی و برتر در یک جلسه

٩٥٢٧٦٧٤٤/ پ٠٩١٥٤١٨٧٧٠٨

فروش اقساط� طال 
با حکمت کارت 

ویژه نيروهاى مسلح 
بدون پيش پرداخت نقدى 

اقساط ۶ تا ٢۴ ماه 
فروش اقساطی تمامی اقالم 
مورد نياز شما با حکمت کارت 

تماس ١٠ الی ٢٢
٩٥٢٩٨١٣٨/ ر٠٩١٢٠٢٦٠٦٤٦

 مبلغ ١٠ ال� ١٥ ميليون
 سرمایه نيازمندیم.

 با ضمانت چک کارمندى 
٩٥٢٩٨٦٢٩/ م٠٩٣٣٦٨١١٥٦٤ 

�سرما�ه گذار
 برا� توليد بيسLو�ت

٠٩١٥٠٠٤٤٩١٥
٩٥٢٩٣٦٦٥/ خ٠٩٣٥٥٦٥٧٥٥٥

جذب و معرف� 
سند و ضامن جهت دادگاه فورى

٩٥٢٩٧٩١٦/ ف٣٦٦٢١٩٠٥

وام ازدواج
به باالترین و متفاوت ترین قيمت 

٠٩١٥٧٤٢٢١٥٩خریداریم
٩٥٢٨٣٥٦٢/ ل

چ= آزاد 
٠٩٠٣٢١٤٩٠٤٨

٩٥٢٦٣٩١٦/ م

وام ٤
خر�د منصفانه

 

٩٥٢٩٨٠١٦/ ف٠٩١٥٥٠٤٥٩١٢

امتياز وام٤
ازدواج ،بنياد،مسکن وغيره

 شما را خریداریم
به باالترین قيمت

٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨-٣٦٦٢٤٠٠٦

٠٩٣٦١١١١٨٣٨
٩٥١٩٧٩٦١/ ط

 متصد� در�افت امورات وام
 باسندششدانگ وپایانکار 

امالک ونوس
 بذرافشان٠٩٣٩٣١٠٩٦٦٢

٩٥٢٨٨٧١٧/ ق

 �با سند تجار وام فقط   
مسLون� هتل تا ١٠٠ ميليارد

 

٠٩٠٣٥٨٦٢٣٣٥ 
٩٥٢٧٠٠٧٣/ م

� فور�         فور
 خریدار وام ازدواج
 به باالترین قيمت 

٩٥٢٨٨٧٠١/ م٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩ 

�فور
 3ارمند و 3اسب 

نيازمندیم
 ( جهت ضمانت بانکی 

با پشتوانه محکم)
٠٩٣٨١٨٥٥٠٠٣

٩٥٢٤٧٣٥٦/ ف

�به �= سند اجاره ا
جهت دریافت وام به مبلغ١٠٠

ميليون تومان نيازمندیم باپورسانت عالی
٠٩٣٦٨١٩٠٢٠٢

٩٥٢٩٨٩٤١/ ط

 ١٣٠ 

٩٠و١٠٠م
 بامدارک:فنی وحرفه اى 

 کار ودانش/هنرستان 
جهادکشاورزى

دانشکده کشاورزى
دانشکده فنی و مهندسی 

حسابدارى 
مدیریت بازرگانی

تماس:شنبه تا چهارشنبه
٩ الی ١۴

٤٤٩٧٦٢٩١-٠٢١ 
٩٥٢٨٦٠٠٠/ خ

 %٧٠
ارزش ملLتان را وام ميدهيم 

و انجام فک رهن
 ٠٩١٥٧٣٨٤٦٦٢

٣٨٩١٥٤٣٩    
٩٤٤٩٥٧٧٤/ ف

 وام ٤%
سبک، سنگين

 خرید عادالنه فروش منصفانه
٩٥٢٥٢٣٠٤/ م ٠٩٠١٥٤٧٤٩٠٠

٩٥٢٩٢٠٠٣/ پ

وام فور�١روزه
 ٢٠ م الی ٢ميليارد 

نرخ سود و امتياز پایين
فک رهن ،قابل انتقال 

٣٧٦٠٤٧٠٢
١٩٥٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٤٠

٩٥٢٢٠٤٤٧/ ف

وام تا سقA ٥٠٠ ميليارد
ارائه طرح توجيهی و مصوبه 

جهت دریافت وام هاى کشاورزى 
-صنعتی- مسکونی (جهانگردى و 

هتلدارى) مشهد و شهرستان 
(سند جهت دریافت وام موجود است)

 ٠٩٠٣٠١٤١٩٤٤
٠٩٢١٥٧٤١٤٠٥

�فور�      فور
 ضامن

 کارمندرسمی ،قراردادى 
بازنشسته، مستمرى بگير 

کاسب نيازمندیم تسویه نقدى
٣٦٦٢٤٠٠٦-٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٩٥١٩٧٩٢٧/ ط

وام ٤ درصد
به باالترین قيمت خریداریم

 ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٠٦٧٥١٣/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

ضامن 
کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٢٦٧٦٩٧/ م

امتياز وام
با قيمت عادالنه 

خریداریم
٠٩١٥٨٠٠١٢١٨

٩٥٢٩٨٠٠٢/ ف

جذب ضامن 
معرف� ضامن 

 

٣٨٦٤٧٦٨٢-٠٩٠٣٤٢٧٠٠٨٩
٩٥٢٦٥٦٢٠/ ف

پرداخت وام
  ٢٠ ميليون

٠٩١٥٧٣٥٦٩٦٣
٩٥٢٩٧٤٩٩/ ف

 چ= آزاد

٩٥٢٨٠٩٠٤/ ق٠٩٣٩٨٨٠٠٤٥٩

وام ٤% 
شما را خریداریم 

٣٨٦٨٢٨٣٩-٠٩٣٨٦٢٩٥٥٥٧
٩٥٢٩٤٨٦٩/ ف

به �= سند مسLون� 
وام  اخذ  جهت  کار  پایان  با  همراه 

۴% نيازمندیم با پورسانت عالی 
٠٩٠٣١٣٩٨٢٠٤

٩٥٢٩٨٩٥٢/ ف

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

٩٥٢٨١٤٨١/ م

٩٥٢٩٥٩١٦/ ق

وام ٤%  به قيمت 
باال خر�دار�م

 

٠٩١٥٤٤٤٥٤٢٦

 وام ٤%
 خرید به قيمت فروش به سرعت

٩٥٢٥٢٣١١/ م٠٩١٥٦٤٧٣٩٦٦ 

٩٥٢٧٣٤٢٩/ ف

�وام فور
از ٢٠م تا ٩٠٠م با سند 

مسکونی، اخذ پایانکار
 ١٠ روزه با پایين ترین 
نرخ سود مشاوره رایگان

٣٨٤٤٧٤٦٧-٣٨٤٤٦٥٨٧
٠٩١٥٧٠٢٠٥٣٦

�وام فور
با سند ششدانگ ملکی در 

مشهد و شهرستانها و پرداخت 
سرمایه فورى و فک رهن

 انجام می پذیرد
٠٩١٥٥٢٤٠٣٥٤

٣٨٦٦١٤٢٩
٩٥٢١٢٣٠٠/ ف

وام با سند و پا�ان 3ار 
بعد از همه با ما تماس بگير�د 

٠٩١٥٠٨٧٠٠٢٧
٩٥٢٧١٠٣٨/ ف

خر�د و فروش 
عادالنه وام ٤%   

٠٩١٥٣١٣٦٨٩٨
٩٥٢٩٥٨٩٧/ ف

مصوبه آماده 
٢٠٠ ميليون 
۵٠٠ ميليون 

الی ١ ميليارد به باال
پول آزاد- فک رهن

٣٨٩٢٩٥١١-٠٩١٠٥٥٠٨٣٤٧
٠٩٣٠٩٦٨٩٤٩٢

٩٥٢٥٠٢١٦/ د

سند و ضامن
جهت دادگاه موجود است یک روزه

٠٩١٥٤٠٩١٤٧١
٩٥٢٩٧٩١٤/ ف

وام با سند مسLون�
تا ٢ ميليارد 

باضامن تا ۶٠م
انجام امور فک رهن ملک 
جذب و واگذارى وام %۴
٠٩٠٣٦٢٨٥٤٧٠
٠٩١٥٦٩٧٥٩١٠

٩٥٢٤٧٥٨٤/ م

وام ٤ 
خر�دار�م

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

جذب معرف�
 ضامن

وام شما را خریداریم
٠٩٣٩٩١٣٦٨٤٢

٣٨٨٤٥٦٧٢
٩٥٢٨١٥٩٥/ ف

جذب و معرف�
 ضامن

کارمند - کاسب - بازنشسته
٩٥٢٨٣٥٧٢/ ل٠٩٠١١٢٠٣٠٠٨

�فور�   وام  فور

سبک با ضامن 
 ۵روزه

سنگين باسندمسکونی

 ١۵روزه
٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٣٦٦٢٤٠٠٦
٩٥١٩٧٨٣٨/ ط

�وام فور
مشاوره و اخذ تسهيالت 

بانکی با سند ملکی
 ٣٧٦١٧٥٦٨

 ٠٩١٥٧٠٩٤٨٦٩
٠٩٠١٥٢٠٠٥٤٢

٩٥٢٩١٧١٦/ ل

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩١٥٦٨٤٥٧٩٧
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل ٠٩٣٣٧٤٣١٠٩١

٩٥٢٦٦٤٤٩/ ف

وام 
٥٠ به باال 

با سابقه اى درخشان
٣٦٠١٦٤٣٤ 

(١٠خط)
٠٩٩٠٠٥٥٦١٠١
WWW.LCVAM.

COM
ضامن نيازمندیم 

3ارمند 3اسب 
مستمر� بگير

رسمی قراردادى باالترین 
پورسانت پشتوانه قوى و 

مطمئن تسویه نقدى نيازمندیم
 ٠٩٠٣٤٢٧٠٠٨٩

٩٥٢٦٥٦٢٤/ ف٣٨٦٤٧٦٨٢

 � وام با سند، تجار
مسLون� هتل   

٩٥٢٧٠٠٧٠/ م ٠٩٣٧٣٤٥٩٥٦١

به �= ضامن 3اسب �ا 3ارمند
بانک ملی با پورسانت عالی 

نيازمندیم 
٩٥٢٩٨٣٨٧/ ف٠٩٣٣١٥٩١٢٨٩

٩٥١٩٨٩٧٤/ ق

 وام
(١٠روزه)

باکمترین سودبانکی و فک رهن
٠٩١٥٧٥٧٥٣٥٧

٣٦٥٨٥٢٧٣

جذب 3ارمند
کاسب و باز نشسته

جهت ضمانت هاى بانکی
پشتوانه محضرى و معتبر

درآمد ميليونی
٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

٣٨٣٣٠٨٠٤
٩٥٢٨١٤٨٠/ م

فور� فور� ضامن
نيازمندیم کارمند کاسب 

مستمرى بگير 
٠٩١٥٦٦١٣٠٧٨-٣٧١٣٩٠٥١

٩٥٢٥٤٢٧٨/ ف

وام ٤% 
 خرید عادالنه فروش منصفانه

٩٥٢٥٢٢٧٩/ م٠٩٣٧١٧٥٠١٢٩ 

جذب        معرف�
ضامن

٣٦٦١٩٣٩٥-٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠

وام سب=  تا٨٠م 
باشرا�ط ضامن

٣٦٦١٩٣٩٥-٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

خریداریم وام۴
به باالتر�ن قيمت ٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨
٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠

٩٥١٩٧٦٨٧/ ط

٩٥١٤٧٦٠٥/ پ

وام فور� ١روزه
٢٠تا ٩٠٠م 

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

 ٣٧٦٠٤٧٠١
٠٩١٥٨١٦٠٠٢٠

١٩٩٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٨٠

جذب 3ارمند 
3اسب و بازنشسته

( دولتی و قراردادى ) 
با باالترین پورسانت 

و پشتوانه معتبر محضرى 
با درآمد باورنکردنی 

و تسویه نقدى
 ٠٩١٥١١١٥٧٠٤
٠٩٠١١٢٠٣٠٠٩

٩٥٢٨٣٥٧٦/ ل

3ـــار و ســرما�ه

واگذار� و قبول 
نما�ندگ�

�مشاوره و سرما�ه گذار

�Lمشاوره وام بان

٩٥٢٤٣٨٢٣/ ب

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  م2  تقاضا  گرام2  همشهر�ان  كليه  (از   
به نزد�ك تر�ن صندوق پست2 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�
Cدمل2 نام پدر  نام خانوادگ2  نام 

٠٩٣٥٢١٥٧٤٣ حسين  اباذرA فرد  رجبعل2 

٠٩٣٣٩٣١٣٥٢ ابراهيم  سحاب2  عباس 

١٢٩٢٣١٣٩٥١ قهرمان  سخ2 لطV اباد  رضا 

٠٩٤٦٣٦٣٣٤١ محمدرضا  سدن2  عل2 

٠٩٣١٤٩٣٦٢٥ عل2 اكبر  سد�رA ناصر نيا  مژگان 

٠٩٣٩٦٧٨٩٥٠ محمد  سرباز  سعيد 

٠٨٣٠١٠٧٢٦٦ حسين   Aسرحد كبرا 

٠٩٢٢٠٦١٦٥٣ ناصر  سرخوش  محسن 

٠٧٩٤٦١٨٥٦١ برات اله  سعادتمند  محمد 

١٠٦٣٥٠٨٩٦٧ حسين  سعادت2  محمود 

٠٩٣٩٨٨٩٥٠١ عل2 احمد   Aسعادت2 جعفر اباد شير�ن 

٠٩٤١٤٨٧٠٩١ عل2  سعيدA منش  زكيه 

٠٩٢٠٥٢٧٠٨٦ محمد رضا  سعيد�ان مقدم  عليرضا 

٠٩٣٧٩٨٦٠٠٣ رمضانعل2  سلطان2   Aمهد

٠٩٤٢٦١٧١٥٠ حسين  سلطان2  دانيال 

٥٥٣٠٠٥٠٦٣٨ حسينعل2  سلطان2 كالت  ابوالفضل 

٠٩٢٤٤٨٨١١٥ محمدعل2  سلمان2 مقدم  محمد جواد 

٢٣٠٠٤١٣٦٩٨ غالمعل2  سليمان حشمت2  نجمه 

٠٩٠١١٦١٠٥٥ محمد  سليمان2  احمد 

٠٧٢١٢٤٠٥٦٩ امراهللا   Aسليمان2 چنگ اباد حسن 

٠٩١٩٣٤٥٤٩٢ اسداله   Aسليمان2 قوژد ثمانه 

٠٧٧٠٠٦٥٨٢١  Aامامورد سليمان2 نژاد ال�ن  مرضيه 

٤٤٣٢٠٥٨٨٣٨ محمد عل2   Aسليم2 دربرز عزت 

٠٩٢٢٤٩٧٨٩٣ محمد  سماوA بلقور  فاطمه 

٠٧٧٠٢٠٩٤٥٩ حسن  سناو�2 ر�شخوار  سميه 

٠٩٣٨٦٢٨٣٦٤ عباس  سهيل2  معصومه 

٠٩٢٤٠٣٨٤٦٢  Aمهد سياح2  محمد صادق 

٤٤٣٣٤٧٧٢٣٠ سيد حسن  سيده  سيد عل2 محمد 

٠٦٥٢٧٠٣٢٧٥ غالمرضا  سيرت2  مبارك 

٠٧٣١٩٦٦٥٣٨ محمد   Aسيف2 كته شمشير فاطمه 

٠٤٩٣٢٨٥٥٣٩ عباداله   Aسيميار مهسا 

٠٩٤١٢٠٥٠٨٨ حسينعل2  شادپور   Aمهد


