
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٥٠

٩٥٢٩٩٧٣١/ د

مر3ز آموزش
انجمن صنف� 3ارگران
به منظور تکميل سرمایه هاى 

انسانی خود از افراد ذیل 
دعوت به همکارى می نماید.

- رئيس حسابدارى
-مدیر آموزش

-کارشناس آموزش
-کارمند ادارى

-بازاریاب آموزشی
-طراح و گرافيست

-کارپرداز
-نگهبان
خدمات

مدرس در کليه رشته هاى 
تحت نظر آموزش و پرورش، 

ارشاد، فنی و حرفه اى، 
دروس دانشگاهی،کارگاههاى 

خالقيت و روانشناسی و ...
آدرس: خيابان آیت ا... عبادى ٨٠
٣٧٣١٤٩٠٠-٣٧٣١٤٩٩٩ 

اعتبار آگهی یک هفته از تاریخ 
چاپ می باشد.

به �< خانم 3ارشناس
مسلط به کامپيوتر و داراى 

روابط عمومی باال جهت 
ارتباط با مشترى نيازمندیم 

بلوار پيروزى 
قنادى نيشکر

 ٣٨٩٣٧٤٣٠
٩٥٢٩٥٨٢٤/ ف

�به تعداد
 آقا و خانم

مطالعه  سالن  در  کار  جهت 
حضورى  مراجعه  فقط  نيازمندیم 
از ساعت ١٠ صبح الی ١۴ آدرس 
خيابان  نبش  آباد  وکيل  حاشيه 
هنرستان باالى امالک نجاتی پالک 
اندیشه   ۵ واحد  دوم  طبقه   ٢٨۶

عارف

 

٩٥٢٩٩٣٢٢/ ف

قطر 
 کاریابی بين المللی کارآفرینان

استخدام رسپشن هتل 
    گارسون
٩٥٢٩٩٠٢٨/ ب٣٨٤٤٦١٢٣            

هلد�نگ بزرگ 
فروشگاه�

از افراد واجد شرایط ذیل در فروشگاه 
نماید:  می  همکارى  به  دعوت  مشهد 
ليسانس  حسابدارى،  کارشناس   -١
و  خانم  حداقل،  سال   ۵ حسابدارى، 
نرم  و  حسابدارى  امور  به  مسلط  آقا 

افزارهاى مرتبط 
تحقيقات  و  فروش  کارشناس   -٢
 ۵ حداقل  ليسانس،  حداقل  بازار، 
سال، خانم و آقا آشنا با اصل تحقيقات 
زبان  و  کامپيوتر  به  آشنایی  و  بازار  و 

انگليسی 
٣- فروشنده، دیپلم و باالتر، حداقل 
روابط  داراى  آقا  و  خانم  سال،   ٣

عمومی قوى 
پرده،  گيرى  اندازه  و  نصاب   -۴
دیپلم، حداقل ٣ سال، آقا آشنایی با 
نصب پرده و اندازه گيرى و آشنایی با 

اصول اوليه کامپيوتر 
دیپلم  گيرنده،  سفارش  و  طراح   -۵
آقا،  و  خانم  سال،   ٣ حداقل  باالتر،  و 
با  آشنایی  داخلی  طراحی  با  آشنایی 

پرده و آشنایی با کامپيوتر 
 ٣ حداقل  دیپلم،  دار،  صندوق   -۶
سال، خانم و آقا، داراى روابط عمومی 
زبان  و  کامپيوتر  با  آشنایی  و  قوى 

انگليسی 
سيکل،  آبدارچی،  و  چی  نظافت   -٧
روابط  داراى  و  آقا  سال،   ٣ حداقل 

عمومی قوى
٨- دکورساز داراى کارگاه مجهز 
نجارى و رنگ آميزى لطفا مدارک

 خود را به آدرس
 saeed47m@yahoo.com 

ارسال فرمایيد.

 

٩٥٣٠٠٠٤٥/ ف

موفقيت ا�نجاست
زود  مشاغل   ١٠٠ تا   ٠ اندازى  راه 
مشاوره  محصول  فروش  حتی  بازده 

     ٣٧٢٣٢٩٣٣رایگان
٩٥٢٩٨٠٥٨/ ر

�< موسسه 
فرهنگ� معتبر

جهت تکميل کادر 
پرسنلی خود دعوت به 

همکارى می نماید
 واحد بازرگانی ۵ نفر

 واحد فروش ١٠ نفر 
تلفن ۵ رقمی ٣١٦١١ 

داخلی ١٠١ و ٣٠١ 
همراه 

 ٠٩١٥٨٩٧٦٩٤٩
آدرس: نبش امامت 

١٨ پالک ۴

 

٩٥٠١٦٧٥٥/ ف

 �< شر3ت معتبر 
استخدام م� نما�د :

 نيروى خانم جهت تکميل 
کادر ادارى و بازرگانی 
حقوق ثابت + بيمه + 

مزایاى عالی 
مراجعه حضورى همه 

روزه از ساعت ٩ الی ١۵
بلوار معلم 

 بين معلم ١٠و ١٢ 
پالک ٢٣٠ - طبقه دوم  

 

٩٥٢٩٠٧٦٨/ ف

آتليه ليوسا
به خانم با روابط عمومی باال جهت 

امور داخلی نيازمندیم
٣٧٦٦٥٦٣٦-٣٦٠١٨٢٥٤

٩٥٢٩٧٦٦٥/ ف

استخدام خانم
مسلط به اینترنت و 

کامپيوتر و تایپ محيط 
مناسب خانم ها و حقوق 
عالی لطفا با این شماره 

تماس بگيرید
٠٩٣٩٣٠٣٥٤٩٠

٩٥٢٩٥٦١٧/ ق

3ار در جز�ره 
3يش 

به تعدادى نيروى کار ساده تا ماهر 
با شرایط سنی و روابط عمومی باال 

در کارهاى مختلف
٥-٤-٠٩٠١١٠١٠١٦٣

 ٠٢١٧٧٢٩٠٦٢٦
٩٥٢٩٦٧٣٥/ ق

3ارگاه آموزش� و صنعت�
 گوهر تراش� نما�ندگ� خراسان 

در حال کار با درآمد عالی آماده 
واگذارى ٠٩١٥٣٠٤٠٥٠٢

٩٥٢٩٤٢٩٧/ ف

«اعطا� نما�ندگ�» 
تعداد ٣٠ نفر بازاریاب بيمه، فقط 
حضورى حقوق+ پورسانت+ پاداش

٠٩٣٦٦٣٦١١٦٦+ بيمه
٩٥٢٩٣٨١٦/ م

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

٠٩١٥٩٧٥٨٦٢٥
٩٥٢٦٣٥٧٤/ ف

فست فود درحال 3ار 
با موقعيت عالی، محدوده 

بلوار پيروزى واگذار ميگردد
٠٩٠١١٠٨٢١٦٧

٩٥٢٩٩٦٦٣/ ر

٩٥١٣٥٧٦٦/ پ

جذب ومعرف� ضامن 
3ارمند و 3اسب

براى کليه
 شعب بانکی

 ٠٩٣٨٧١١٧٥٩٥
٠٩١٥٢٢٠٠٥٠٤

٣٨٩٢٧٣٠٥

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

سرما�ه، سند، وام 
پرداخت سرمایه و وام 

با اسناد ملکی 
٠٩١٥٢١٩٦٤٢٠

٩٥٢١٥٣٥٠/ ق

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

٣٦٠٩٣٨٩٨ 
٩٥٢٧٩٩٩٧/ م

سرما�ه گذار 
مزرعه  در  گذارى  سرمایه  جهت 
کشاورزى، دامدارى و پرورش ماهی به 
صورت جداگانه ٠٩٣٨٧٣٥٠٨٩٠

٩٥٢٩٩٥٥٥/ ف

مشاوره 
 �جهت سرما�ه گذار

در پروژه هاى بزرگ 
سرمایه در

 حساب شخصی خود فرد
 بازدهی در کمتر از یکسال
٠٩٣٨١٥٤٨٣٨٣

٩٥٢٩٩٨٣٣/ ر

حالل مشLالت شما
فقط پول نيست 

مشاوره اقتصادى
سرمایه گذارى، کسب و کار

فروش، معرفی پروژه
٠٩١٥٨٥٠٥٠٧٠

٩٥٢٧٨٢٤٠/ ق

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

٩٥٢٧٦٧٤٤/ پ٠٩١٥٤١٨٧٧٠٨

پذ�رش سرما�ه با 
پشتيبان� معتبر

٠٩٠٣٣٥٠٦٥١١
٩٥٢٨٨٣٢٥/ خ

�وام فور
با سند ششدانگ ملکی در 

مشهد و شهرستانها و پرداخت 
سرمایه فورى و فک رهن

 انجام می پذیرد
٠٩١٥٥٢٤٠٣٥٤

٣٨٦٦١٤٢٩
٩٥٢١٢٣٠٠/ ف

جذب و 
معرف� ضامن

با پورسانت  
عالی

٠٩١٥٧٠٧١٠٦٤
٩٥٢٩٧٥٨٦/ ف

وام ٤ درصد
مشاوره و پرداخت وام با سند ملکی 
٠٩١٥٣٤٣٣٠١٠ مشهد  فقط 

٠٩٣٩٥٤٩٨٩٠٠
٩٥٢٩٦٩٩٥/ ف

به ١٠ ال� ٢٠ م سرما�ه 
فورى نيازمندیم با پشتوانه 

چک- سفته- تعهد محضرى 
٩٥٢٩٩٣١٢/ م٠٩٣٥٤٤٦٧٤٦٦

�وام فور
زیر نظر کارشناسان بانکی

٠٩١٥٨٢٩٨١٣٠
٣٦٠٣٥٠٢٦

٩٥٢٩٧٣٢٢/ ل

 چ< آزاد

٩٥٢٨٠٩٠٤/ ق٠٩٣٩٨٨٠٠٤٥٩

امتياز وام٤
ازدواج ،بنياد،مسکن وغيره

 شما را خریداریم
به باالترین قيمت

٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨-٣٦٦٢٤٠٠٦

٠٩٣٦١١١١٨٣٨
٩٥١٩٧٩٦١/ ط

 %٧٠
ارزش ملLتان را وام ميدهيم 

و انجام فک رهن
 ٠٩١٥٧٣٨٤٦٦٢

٣٨٩١٥٤٣٩    
٩٤٤٩٥٧٧٤/ ف

جذب معرف�
 ضامن

وام شما را خریداریم
٠٩٣٩٩١٣٦٨٤٢

٣٨٨٤٥٦٧٢
٩٥٢٨١٥٩٥/ ف

چ< آزاد 
٠٩٠٣٢١٤٩٠٤٨

٩٥٢٦٣٩١٦/ م

 وام ٤%
 خرید به قيمت فروش به سرعت

٩٥٢٥٢٣١١/ م٠٩١٥٦٤٧٣٩٦٦ 

جذب 3ارمند
کاسب و باز نشسته

جهت ضمانت هاى بانکی
پشتوانه محضرى و معتبر

درآمد ميليونی
٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

٣٨٣٣٠٨٠٤
٩٥٢٨١٤٨٠/ م

٩٥١٤٧٦٠٥/ پ

وام فور� ١روزه
٢٠تا ٩٠٠م 

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

 ٣٧٦٠٤٧٠١
٠٩١٥٨١٦٠٠٢٠

١٩٩٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٨٠

وام با سند مسLون�
 از ٢٠ م تا ٩٠٠ م 
 در کوتاهترین زمان ممکن

 با پایين ترین نرخ سود بانکی

    ٠٩١٥٤٢٤٤٠٥٩
٠٩١٥٥٧٣٨٦٦١

٩٥٢٨٩٥٢٩/ ف

به �< ضامن 3ارمند 
با نامه 3سر از حقوق

نيازمندیم
٣٣٨٧٤٤٢٧-٠٩٣٠٢١٧٩٦٨٠

٩٥٢٨٧٨٠٥/ ف

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

٠٩١٥٠٨٧٠٠٢٧
٩٥٢٧١٠٣٨/ ف

وام ازدواج
به باالترین و متفاوت ترین قيمت 

٠٩١٥٧٤٢٢١٥٩خریداریم
٩٥٢٨٣٥٦٢/ ل

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

٩٥٢٨١٤٨١/ م

جذب و معرف� 
سند و ضامن جهت دادگاه فورى

٩٥٢٩٧٩١٦/ ف٣٦٦٢١٩٠٥

تعداد محدود� وام
از ١٠ تا ۵٠م با ضامن فورى 

تسویه بعد از واریزى وام
٩٥٢٩٣٣٨١/ م٠٩٣٩٧٤٩٠٢٥٣

مصوبه آماده 
٢٠٠ ميليون 
۵٠٠ ميليون 

الی ١ ميليارد به باال
پول آزاد- فک رهن

٣٨٩٢٩٥١١-٠٩١٠٥٥٠٨٣٤٧
٠٩٣٠٩٦٨٩٤٩٢

٩٥٢٥٠٢١٦/ د

٩٥٢٢٠٤٤٧/ ف

وام تا سقB 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

جذب          معرف�

ضامن
٠٩١۵٧٧٩٨٨۶٣-٠۶۶١٩٣٩۵

وام سبک تا٨٠م
باشرایط ضامن

٠٩١۵۶۵١٢۶٣-٩٨۶۶١٩٣٩۵

خریداریم وام۴
به باالتر�ن قيمت ٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨
٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠

٩٥١٩٧٦٨٧/ ط

٩٥١٩٨٩٨٥/ ق

 بهتر�ن مشاوره

 اخذ وام١٨%
و فک رهن

٠٩١٥٠٠٩٦٩٦٥ 
٣٦٥٨٥٢٧٥

٩٥١٩٨٨٨٦/ ف

�وام فور
 ۵٠ و ١٠٠ 

و ٢٠٠ميليون
١٠روز کارى

فک رهن
٠٩١٥٦٦١٤٠٧٤ 
٠٩١٥٦٨٦٨٤٠٠

 سند
 جهت کار غير بانکی موجود است 

٩٥٢٩٣٠٦٧/ م٠٩١٥٧٨٩٢٠٥٠ 

٩٥٢٦٦٤٤٩/ ف

وام 
٥٠ به باال 

با سابقه اى درخشان
٣٦٠١٦٤٣٤ 

(١٠خط)
٠٩٩٠٠٥٥٦١٠١
WWW.LCVAM.

COM
ضامن نيازمندیم 

پرداخت
 سر�ع وام

تا ٧٠ ارزش ملک 
اقساطی رأسی 

انجام فک رهن و اخذ پایان کار
٠٩٣٨١١١٧٩٣٢-٣٨٦٦١٩٧٣

٩٥٢١٧٩٨١/ ف

جذب 3ارمند 
کاسب و بازنشسته جهت 

ضمانت هاى بانکی و غيربانکی 
با پشتوانه محضرى و
 معتبر درآمد ميليونی

 امتياز وام ١٠ تا ١۵ م 
بدون کسر از حقوق

٠٩١٥٧٠٨٧٠٠٣
٩٥٢٤٥٧٩٨/ ف

فور� فور� ضامن
نيازمندیم کارمند کاسب 

مستمرى بگير 
٠٩١٥٦٦١٣٠٧٨-٣٧١٣٩٠٥١

٩٥٢٥٤٢٧٨/ ف

 � وام با سند، تجار
مسLون� هتل   

٠٩٣٧٣٤٥٩٥٦١ 
٩٥٢٧٠٠٧٠/ م

خر�د و فروش 
عادالنه وام ٤%   

٠٩١٥٣١٣٦٨٩٨
٩٥٢٩٥٨٩٧/ ف

�فور
 3ارمند و 3اسب 

نيازمندیم
 ( جهت ضمانت بانکی 

با پشتوانه محکم)
٠٩٣٨١٨٥٥٠٠٣

٩٥٢٤٧٣٥٦/ ف

3ارمند 3اسب 
مستمر� بگير

رسمی قراردادى باالترین 
پورسانت پشتوانه قوى و 

مطمئن تسویه نقدى نيازمندیم
 ٠٩٠٣٤٢٧٠٠٨٩

٩٥٢٦٥٦٢٤/ ف٣٨٦٤٧٦٨٢

به �< 3اسب �ا3ارمند 
�امستمر� بگير 

بدون کسر از حقوق بی واسطه فورى
نيازمندیم    ٠٩٣٣٩٠٩٩٣٣١

٩٥٢٩٩٥٧٢/ ق

(�(افتتاح حساب دسته چ< فور
وام با ضامن از ١٠ م تا ٣٠ م

 با پایين ترین نرخ
٢-٠٩١٥٨٨٢٩٦٣١

٩٥٢٨٩٥٢٦/ ف

به مبلغ ١٠ ميليون تومان وام 
فورى  بسيار  نقدى  سرمایه  و 
محکم  پشتوانه  و  باال  درصد  با 

٠٩١٥٤٧٩٦٦٤٢نيازمندیم. 
٩٥٢٩٩٤٤٨/ ف

جذب و معرف�
 ضامن

کارمند - کاسب - بازنشسته
٩٥٢٨٣٥٧٢/ ل٠٩٠١١٢٠٣٠٠٨

وام ٤ درصد 
خر�دار�م 

 

٩٥٢٩٤٧٤٥/ ف٠٩١٥٢٥٣٨٥٨٧

�فور�   وام  فور

سبک با ضامن 
 ۵روزه

سنگين باسندمسکونی

 ١۵روزه
٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٣٦٦٢٤٠٠٦
٩٥١٩٧٨٣٨/ ط

وام ٤%
خرید و فروش  

٣٨٩٤١٦٠٢-٠٩٠٣١٣٠٨٩٣٤
٩٥٢٩٤٨٧٩/ ف

جذب ضامن 
معرف� ضامن 

 

٣٨٦٤٧٦٨٢-٠٩٠٣٤٢٧٠٠٨٩
٩٥٢٦٥٦٢٠/ ف

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩١٥٦٨٤٥٧٩٧
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل ٠٩٣٣٧٤٣١٠٩١

سند و ضامن
جهت دادگاه موجود است یک روزه

٠٩١٥٤٠٩١٤٧١
٩٥٢٩٧٩١٤/ ف

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

 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

٩٥٢٩١١٥٢/ ق

خر�د و فروش 
وام %۴

٣٦٦٢١٠٢٢-٠٩١٥٥٢٣٤٤٠٩

3ـــار و ســرما�ه

واگذار� و قبول 
نما�ندگ�

سا�ر امور بازار 3ار 

�مشاوره و سرما�ه گذار

�Lمشاوره وام بان شر3ت صاف� سازان 
و   ( (رباتيک  اتوماتيک  تمام  خودرو  هواى  فيلتر  هاى  دستگاه  انواع  سازنده   
با تضمين  نيمه اتومات (گرد زن) شغلی زود بازده و پر درآمد همراه 

خرید ١٠٠% محصول درآمد ماهانه ۵ ميليون به باال 

 3ارخانه ٠٢٦٣٦٢٧٠٥٩٩
٠٢٦٣٦٢٧٠٥٩١

٩٥٢٩٧١٥٤/ ت


