
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
٥١

 استخدام 
 مسلط به تراشکارى و جوشکارى

 مراجعه حضورى 
آدرس کارخانه: جاده قوچان، 

بعد از سه راه فردوسی
 کوچه فرش مشهد

شماره تماس: ٣٥٤٢٢٢٢٠
٩٥٣٠١٣٥٦/ م

 �به تعداد
خانم هنرمند 

قلم  سياه  گالرى  در  کار  جهت 
کافی  حقوق  با  چهره)  از  (طراحی 
شرق  الماس  آدرس  نيازمندیم 
 ٣ و   ٢ ورودى  بين  همکف  طبقه 

الین وسط واحد (٣٢٣٠۴) 
٠٩٣٧٢٩٢٧٩٢٩

٩٥٣٠١٥٥١/ م

نيرو� خانم و آقا 
با روابط عمومی باال جهت کار
 در سطح شهر نيازمندیم. 

٩٥٣٠١٧٧٦/ ف٠٩١٠٩٦١٠٣٨٩

�< شر3ت آرا�ش�
 و بهداشت� معتبر 
بابت تکميل پرسنل خود
 از افراد ذیل دعوت به 

همکارى می نماید
 ١-ویزیتور آرایشی

 و بهداشتی آقا 
٢-حسابدار آقا با مدرک

 ليسانس و حداکثر سن ٣٠ سال
٠٩٣٥٩٠٠٨٤٧٤

٥-٣٧٥٧١٢٠١
٠٩١٢٢١١٦١٧٢

٩٥٣٠٠٩٢١/ ف

استخدام
 شر3ت سهام� خاص
در زمينه طراحی دکوراسيون 

 vary-3Dmax
عنوان شغلی : 

کارمند طراح
 مدرک تحصيلی :

از تمامی رشته ها 
همراه دوره تخصصی

 ٠٩١٠٥٨١٩٠٠٧
٣٨٤٤٨٩٩٨ -٣٨٤٤٩٠٥٥

٩٥٢٩٩٩٣٤/ ف

سرپرست 3ارگاه ساختمان�
و  اتومبيل  داراى  دیپلم  فوق   ، آقا 
سابقه کار، حداکثر ٣٠ سال نيازمندیم

٣٧٦٤٠٥٤٥
٩٥٣٠٠٣٣٤/ ف

استخدام شر3ت 
مهندس�

١- تحليل گر سيستم
٢- کارشناس ادارى آشنا به 
حسابدارى(خانم)نيمه وقت 
ASP.NET ٣- برنامه نویس

٣٨٦٥٠٧٢٩
حد فاصل ميدان الدن و 
پيروزى ٧۶- پالک ١٧٠

واحد٢

 

٩٥٢٩٨٩٦٦/ ق

تعداد� فارغ التحصيل 
یا دانشجو MBA پاره وقت 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠١٠٣٣١

٩٥٣٠٢٤٤٠/ ر

 استخدام 
خانم 

 حقوق ثابت +بيمه تامين 
اجتماعی درآمد تضمينی

 ١,٢٠٠,٠٠٠ تومان 
بلوار وکيل آباد-بين هنرستان و 

سامانيه  پالک ٢۴۶ واحد ٣
٩٥٢٧٨٨٠٧/ م

فرصت استثنا�� 
یک شرکت معتبر به 
تعدادى خانم جهت 
پاسخگویی تلفن با 

حقوق + بيمه + مزایا 
نيازمندیم 

٠٩١٥٧٦٤٠٠٦٤
٩٥٣٠٠٦٠٢/ ف

�استخدام فور
در آسياتک و مخابرات 

کارشناس فروش اینترنت
٣٦٠٧٧٧٤٠

٩٥٢٨٥٠٧٥/ ق

به تعداد� رو�ه 3وب و 
خياط مبل نيازمند�م

محدوده جاده کالت
٠٩٣٠٥١١١٠٥٤

٩٥٢٩٨٤٩٥/ ق

تMميل تيم حقوق�
(بازنشسته و فعال)

٠٩١٥٨٠١١٢٠٠
٩٥٣٠١٤٦٧/ د

مجتمع صنعت� و 
پروتئين� شام شام

جهت توسعه فعاليتها و تکميل 
پرسنل شعبه خراسان در مشاغل 

زیر استخدام می نماید: 
١- بازاریاب حضورى خانم و آقا 

٢- بازاریاب حضورى الین هتل و 
فست فود 

٣- مامور مطالبات آقا 
پليس راه قاسم آباد، آزادى 
١٠١ قطعه دوم سمت راست

 ١١ - ٣٦٦٧٨٢١٠
 ٣-٣٦٦٦٦٧٥٢

٠٩١٥١٠٠٣٧٦٤
٩٥٣٠١٩٠٧/ ف

آموزش تضمين� 
معرق، مس 

همراه با جذب نيرو مربی 
آموزش: سيد معين صولتی

 مربی هنرى رسانه ملی 
٠٩١٥٤٤٧٥٩٦٨
٠٩٣٨٨٣٧٦٣٩٠

٩٥٣٠١٥٨١/ م

بيمه ا�ران
اعطاى کد فروش بيمه عمر

٠٩١٥٥١٧٦٧٠٣
٩٥٣٠٠٣٤٠/ ف

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

٠٩١٥٩٧٥٨٦٢٥
٩٥٢٦٣٥٧٤/ ف

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

در حال کار با درآمد عالی آماده 
واگذارى ٠٩١٥٣٠٤٠٥٠٢

٩٥٢٩٤٢٩٧/ ف

حالل مشMالت 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

�سرما�ه گذار
 برا� توليد بيسMو�ت

٠٩١٥٠٠٤٤٩١٥
٩٥٢٩٣٦٦٥/ خ٠٩٣٥٥٦٥٧٥٥٥

٩٥١٣٥٧٦٦/ پ

جذب ومعرف� ضامن 
3ارمند و 3اسب

براى کليه
 شعب بانکی

 ٠٩٣٨٧١١٧٥٩٥
٠٩١٥٢٢٠٠٥٠٤

٣٨٩٢٧٣٠٥

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

نيازمند شر�< و سرما�ه گذار 
در یک طرح بسيار سود آور و مطمئن 

در ارگانها
٠٩٩٠٢٨٨٦٥٥٨

٩٥٢٩٩٢٠٤/ ف

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

 چ< آزاد

٩٥٢٨٠٩٠٤/ ق٠٩٣٩٨٨٠٠٤٥٩

ضامن 3اسب �ا 3ارمند
جهت وام شخصی ٣٠م
بدون واسطه نيازمندم.
٠٩١٥٩٠٣٠١٦١

٩٥٣٠١٠٣٠/ د

�وام فور
زیر نظر کارشناسان بانکی

٠٩١٥٨٢٩٨١٣٠
٣٦٠٣٥٠٢٦

٩٥٢٩٧٣٢٢/ ل

جذب ضامن 
معرف� ضامن 

 

٣٨٦٤٧٦٨٢-٠٩٠٣٤٢٧٠٠٨٩
٩٥٢٦٥٦٢٠/ ف

 سند
 جهت کار غير بانکی موجود است 

٩٥٢٩٣٠٦٧/ م٠٩١٥٧٨٩٢٠٥٠ 

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

 با پایين ترین نرخ
٢-٠٩١٥٨٨٢٩٦٣١

٩٥٢٨٩٥٢٦/ ف

٩٥٢٦٦٤٤٩/ ف

وام 
٥٠ به باال 

با سابقه اى درخشان
٣٦٠١٦٤٣٤ 

(١٠خط)
٠٩٩٠٠٥٥٦١٠١
WWW.LCVAM.

COM
ضامن نيازمندیم 

ضامن 
کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٢٦٧٦٩٧/ م

٩٥١٩٨٨٨٦/ ف

�وام فور
 ۵٠ و ١٠٠ 

و ٢٠٠ميليون
١٠روز کارى

فک رهن
٠٩١٥٦٦١٤٠٧٤ 
٠٩١٥٦٨٦٨٤٠٠

امتياز وام٤
ازدواج ،بنياد،مسکن وغيره

 شما را خریداریم
به باالترین قيمت

٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨-٣٦٦٢٤٠٠٦

٠٩٣٦١١١١٨٣٨
٩٥١٩٧٩٦١/ ط

چ< آزاد 
٠٩٠٣٢١٤٩٠٤٨

٩٥٢٦٣٩١٦/ م

� فور�         فور
 خریدار وام ازدواج
 به باالترین قيمت 

٩٥٢٨٨٧٠١/ م٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩ 

 جذب ضامن
معرف� ضامن

 کاسب و کارمند
با پورسانت عالی

امور بانکی و غيربانکی
٠٩١٥٨١٨٧١٥٠ 

٩٥٢٩٥٠٨٥/ م

 %٧٠
ارزش ملMتان را وام ميدهيم 

و انجام فک رهن
 ٠٩١٥٧٣٨٤٦٦٢

٣٨٩١٥٤٣٩    
٩٤٤٩٥٧٧٤/ ف

پرداخت
 سر�ع وام

تا ٧٠ ارزش ملک 
اقساطی رأسی 

انجام فک رهن و اخذ پایان کار
٠٩٣٨١١١٧٩٣٢-٣٨٦٦١٩٧٣

٩٥٢١٧٩٨١/ ف

 � وام با سند، تجار
مسMون� هتل   

٩٥٢٧٠٠٧٠/ م ٠٩٣٧٣٤٥٩٥٦١

وام ازدواج
به باالترین و متفاوت ترین قيمت 

٠٩١٥٧٤٢٢١٥٩خریداریم
٩٥٢٨٣٥٦٢/ ل

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

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

٩٥٢٩١١٥٢/ ق

خر�د و فروش 
وام %۴

٣٦٦٢١٠٢٢-٠٩١٥٥٢٣٤٤٠٩

سند از ما
وام ازشما

 

٠٩١٥٤٠٠٧١٩٠
٩٥٣٠٢٥٧٥/ ق

جذب و معرف� 
سند و ضامن جهت دادگاه فورى

٩٥٢٩٧٩١٦/ ف٣٦٦٢١٩٠٥

پرداخت وام
  ٢٠ ميليون

٠٩١٥٧٣٥٦٩٦٣
٩٥٢٩٧٤٩٩/ ف

سند ششدانگ 
جهت ضمانت وانجام امور غيربانکی

 ٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨
٣٦٦١٩٣٩٥

٩٥٣٠١٩٧٥/ 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

مصوبه آماده 
٢٠٠ ميليون 
۵٠٠ ميليون 

الی ١ ميليارد به باال
پول آزاد- فک رهن

٣٨٩٢٩٥١١-٠٩١٠٥٥٠٨٣٤٧
٠٩٣٠٩٦٨٩٤٩٢

٩٥٢٥٠٢١٦/ د

 وام ٤%
 خرید به قيمت فروش به سرعت

٩٥٢٥٢٣١١/ م٠٩١٥٦٤٧٣٩٦٦ 

�وام با سندتجار
 �  مسMون�، هتل، ادار

٩٥٢٧٠٠٧٩/ م ٠٩٠٣٩٥٣٣٦٤٠

به یک عدد سند مالکيت 
به ارزش چهل ميليون 
براى وثيقه گذاشتن 

شرکت کلوچه  به مدت یک 
سال براى اجاره نيازمندیم

٠٩١١٣٤٦٤٧٠٨ 
٠٩١٥٩٣٥٤٠٠٨

٩٥٣٠٢٤٩٥/ ب

�فور
 3ارمند و 3اسب 

نيازمندیم
 ( جهت ضمانت بانکی 

با پشتوانه محکم)
٠٩٣٨١٨٥٥٠٠٣

٩٥٢٤٧٣٥٦/ ف

خر�د و فروش 
عادالنه وام ٤%   

٠٩١٥٣١٣٦٨٩٨
٩٥٢٩٥٨٩٧/ 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

سند و ضامن
جهت دادگاه موجود است یک روزه

٠٩١٥٤٠٩١٤٧١
٩٥٢٩٧٩١٤/ ف

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

٩٥٢٨١٤٨١/ م

جذب و معرف� 
ضامن و کاسب

٠٩٣٣٩٩٠٩٤٤٢
٩٥٣٠٢٥١٨/ پ

جذب و معرف�
 ضامن

کارمند - کاسب - بازنشسته
٩٥٢٨٣٥٧٢/ ل٠٩٠١١٢٠٣٠٠٨

جذب و 
معرف� ضامن

با پورسانت  
عالی

٠٩١٥٧٠٧١٠٦٤
٩٥٢٩٧٥٨٦/ ف

جذب و معرف� ضامن
کاسب کارمند مستمرى بگير 

جهت کليه امور
٩٥٢٦٥٢٥٧/ ف٠٩٣٩٥٦٤٥٤٥٢

�فور�   وام  فور

سبک با ضامن 
 ۵روزه

سنگين باسندمسکونی

 ١۵روزه
٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٣٦٦٢٤٠٠٦
٩٥١٩٧٨٣٨/ ط

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

٠٩٣٩٥٤٩٨٩٠٠
٩٥٢٩٦٩٩٥/ ف

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩١٥٦٨٤٥٧٩٧
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل ٠٩٣٣٧٤٣١٠٩١

جذب معرف�
 ضامن

وام شما را خریداریم
٠٩٣٩٩١٣٦٨٤٢

٣٨٨٤٥٦٧٢
٩٥٢٨١٥٩٥/ ف

�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 ٤%
سبک، سنگين

 خرید عادالنه فروش منصفانه
٩٥٢٥٢٣٠٤/ م ٠٩٠١٥٤٧٤٩٠٠

وام ٤% خر�دار�م  

٠٩١٥١٢٢٥٠٩٩
٩٥٣٠١٥٢٢/ ف

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

چک- سفته- تعهد محضرى 
٩٥٢٩٩٣١٢/ م٠٩٣٥٤٤٦٧٤٦٦

صدوردسته چ< 
٣روز  

٠٩٣٠٥٧٣٢٥٢٢
٩٥٣٠٢٤٧٠/ ق

جذب          معرف�

ضامن
٣٦٦١٩٣٩٥-٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠

وام سبک تا٨٠م
باشرایط ضامن

٣٦٦١٩٣٩٥-٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

خریداریم وام۴
به باالترین قيمت ٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠
٩٥١٩٧٦٨٧/ ط

وام با سند مسMون�
تا ٢ ميليارد 

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

٩٥٢٤٧٥٨٤/ م

٩٥١٤٧٦٠٥/ پ

وام فور� ١روزه
٢٠تا ٩٠٠م 

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

 ٣٧٦٠٤٧٠١
٠٩١٥٨١٦٠٠٢٠

١٩٩٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٨٠

٩٥١٩٨٩٨٥/ ق

 بهتر�ن مشاوره

 اخذ وام١٨%
و فک رهن

٠٩١٥٠٠٩٦٩٦٥ 
٣٦٥٨٥٢٧٥

٩٥٢٩٢٠٠٣/ پ

وام فور�١روزه
 ٢٠ م الی ٢ميليارد 

نرخ سود و امتياز پایين
فک رهن ،قابل انتقال 

٣٧٦٠٤٧٠٢
١٩٥٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٤٠

وام ٤ درصد 
خر�دار�م 

 

٩٥٢٩٤٧٤٥/ ف٠٩١٥٢٥٣٨٥٨٧

وام ٤ 
خر�دار�م

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

جذب 3ارمند
کاسب و باز نشسته

جهت ضمانت هاى بانکی
پشتوانه محضرى و معتبر

درآمد ميليونی
٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

٣٨٣٣٠٨٠٤
٩٥٢٨١٤٨٠/ م

جذب      معرف�
 ضامن

 کارمندرسمی ،قراردادى 
بازنشسته، مستمرى بگير 

کاسب نيازمندیم تسویه نقدى
٣٦٦٢٤٠٠٦-٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٩٥١٩٧٩٢٧/ ط

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

 

٠٩٠٣٥٨٦٢٣٣٥ 
٩٥٢٧٠٠٧٣/ م

٩٥٣٠٢٥٥٩/ ط

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

ميليون تومان نيازمندیم باپورسانت عالی
٠٩٣٦٨١٩٠٢٠٢

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

وام ٤ درصد
به باالترین قيمت خریداریم

 ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٠٦٧٥١٣/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

3ـــار و ســرما�ه

واگذار� و قبول 
نما�ندگ�

�مشاوره و سرما�ه گذار

�Mمشاوره وام بان


