
٤٧
پنجشنبه ٢٣  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٦

به �= نيرو� فروشنده خانم 
�ا آقا و تراشLار نيمه ماهر

نيازمندیم. جاده کالت
٩٥٣٠٧٢٥٤/ م٠٩١٥٣٠٠١٤٢٨

 به ٣ نفر مشاور 
آقا آشنا

به منطقه سجاد، احمدآباد، 
وکيل آباد جهت همکارى 

نيازمندیم.
مسکن منصورى

٠٩١٥١١١٠٢٩٦
٩٥٣٠٥٩٠٦/ د

نمایندگی مرکزى پنجره عایق  
پردیس در نظر دارد جهت تکميل 
کادر فنی و فروش تعدادى نيرو 
استخدام نماید ٣٧٦٢٣٧٣١

٩٥٣٠٠٩٦٤/ ف

شر3ت پخش معتبر واقع 
در مجتمع تجار� وليعصر

به تخصص هاى ذیل
 سریعا نيازمند می باشد 

١- ویزیتور خانم با روابط عمومی باال 
(پورسانت+ حقوق ثابت ١ م+ بيمه) 

به  نيسان  یا  و  پيکان  وانت   -٢
همراه راننده 

آدرس: ميدان امام حسين- 
مجتمع تره بار و خشکبار وليعصر 

غرفه ۵٠ 
(ساعات مراجعه ١٠ صبح الی ١۶ عصر) 

٠٩٣٨٥٣٢٢٦٣٢
٠٩٠٣٣٠١٠٣١٣-٣٧٤٩٨٦٥٠

٩٥٣٠٥٤٦٧/ م

� �= شر3ت توليد
 � و پيمانLار
 نياز به یک نفر
 IT مسلط به 

و زبان انگليسی
 یا سابقه مفيد

 جهت مسئول دفتر 
مدیرعامل می باشد 
عالقه مندان رزومه 

خود را به آدرس 
ایميل زیرارسال 

نمایند.
info@ista-lsf.ir

 

٩٥٣٠١٣٧٩/ ب

موسسه آموزش� 
به تعدادى پشتيبان و مشاور 

آموزشی آقا با تجربه نيازمند است 
٩٥٣٠٧٠٦٧/ م٣٨٤٣٠٢٦٦

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥٣٠٠٥٤٥/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

 �به تعداد
نيرو� فروش 
جهت بازاریابی محصوالت 
آرایشی با حقوق ثابت و 

پورسانت عالی به صورت 
محدود نيازمندیم 

٠٩٣٥٤٩٨٧١٦٢
٩٥٢٩٩٧٦٢/ ف

�استخدام فور
ادارى،  کادر  جهت  خانم  تعدادى 

روابط عمومی، مدیر بازرگانی
 ٣٨٩٣٩٧٣٢

٩٥٣٠٦٢٤٣/ ر

٩٥٣٠٦٠٠٤/ ف

استخدام 
شر3ت سهام�

عضو اتحادیه تزئينات ساختمان 
با درجه صنفی یک 

در زمينه طراحی دکوراسيون 
( 3DMAX)داخلی و نما

از افراد واجد شرایط 
از تمام رشته ها با پایه حقوق

 ١,١٠٠ م تومان + بيمه 
بعنوان کارمند بخش طراحی

 استخدام می نماید
 (همراه با دوره کارورزى)

٣٨٤٤٩٠٥٥-٣٨٤٤٨٩٩٨
٠٩١٠٥٨١٩٠٠٧

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

٠٩١٥٩٧٥٨٦٢٥
٩٥٢٦٣٥٧٤/ ف

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

٩٥٢٧٦٧٤٤/ پ٠٩١٥٤١٨٧٧٠٨

٩٥٢٨٧٨٢٨/ ف

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

با مشاوره نخبه علمی و کارآفرین 
نمونه ملی ٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

به �= شر�= 
یا سرمایه گذار جهت مجتمع خدماتی 

خودرو و کارواش نيازمندیم.
٩٥٣٠٦٥٩٩/ پ٠٩١٥٨٠٣٧١٦١

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

٣٦٠٩٣٨٩٨ 
٩٥٢٧٩٩٩٧/ م

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩١٥٦٨٤٥٧٩٧
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل ٠٩٣٣٧٤٣١٠٩١

 تعداد محدود� وام
 از١٠تا۵٠م باضامن آماده واگذارى 

فورى تسویه بعد از واریزى وام
٠٩٣٩٧٤٩٠٢٥٣ 

٩٥٣٠٦٩٨٩/ ق

� فور�         فور
 خریدار وام ازدواج
 به باالترین قيمت 

٩٥٢٨٨٧٠١/ م٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩ 

 پورسانت عال�، سند از ما
 به یک نفر با مدرک شغلی معتبر 

جهت اخذ وام  نيازمندیم
٠٩١٥٤٠٠٧١٩٠

٩٥٣٠٢٥٧٥/ ق

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

 

٠٩٠٣٥٨٦٢٣٣٥ 
٩٥٢٧٠٠٧٣/ م

٩٥٢٩٥٩١٦/ ق

وام ٤%  به قيمت 
باال خر�دار�م

 

٠٩١٥٤٤٤٥٤٢٦

وام ٤ 
خر�دار�م

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

 وام ٤%
سبک، سنگين

 خرید عادالنه فروش منصفانه
٩٥٢٥٢٣٠٤/ م ٠٩٠١٥٤٧٤٩٠٠

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

٠٩١٥٠٨٧٠٠٢٧
٩٥٢٧١٠٣٨/ ف

�وام با سندتجار
 �  مسLون�، هتل، ادار

٩٥٢٧٠٠٧٩/ م ٠٩٠٣٩٥٣٣٦٤٠

معرف� ضامن
کاسب،کارمند،بازنشسته

با کمترین زمان و
 درصد ممکن

جهت امور بانکی
 و غير بانکی

٠٩١٥٠٣١٨٤٧٤
٩٥١٧٣٧٩٢/ پ

�فور�   وام  فور

سبک با ضامن 
 ۵روزه

سنگين باسندمسکونی

 ١۵روزه
٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٣٦٦٢٤٠٠٦
٩٥١٩٧٨٣٨/ ط

چ= آزاد 
٠٩٠٣٢١٤٩٠٤٨

٩٥٢٦٣٩١٦/ م

جذب          معرف�

ضامن
٣٦٦١٩٣٩٥-٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠

وام سبک تا٨٠م
باشرایط ضامن

٣٦٦١٩٣٩٥-٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

خریداریم وام۴
به باالترین قيمت ٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠
٩٥١٩٧٦٨٧/ ط

تعداد٣ �ا ٤ فقره چ= آزاد 
برگشتی  فاقد  و  امضاء  گواهی  با   
سایپا  نمایندگی  به  تحویل  جهت 

٠٩٣٠٤٩١٤٢٤١ نيازمندیم
٩٥٣٠٦٨٧٩/ م

وام ازدواج
به باالترین و متفاوت ترین قيمت 

٠٩١٥٧٤٢٢١٥٩خریداریم
٩٥٢٨٣٥٦٢/ ل

ضامن 
کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٢٦٧٦٩٧/ م

وام با سند مسLون�
تا ٢ ميليارد 

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

٩٥٢٤٧٥٨٤/ م

٩٥١٩٨٩٧٤/ ق

 وام
(١٠روزه)

باکمترین سودبانکی و فک رهن
٠٩١٥٧٥٧٥٣٥٧

٨-٣٦٥١٤٧٢٧

امتياز وام٤
ازدواج ،بنياد،مسکن وغيره

 شما را خریداریم
به باالترین قيمت

٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨-٣٦٦٢٤٠٠٦

٠٩٣٦١١١١٨٣٨
٩٥١٩٧٩٦١/ ط

 چ= آزاد

٩٥٢٨٠٩٠٤/ ق٠٩٣٩٨٨٠٠٤٥٩

�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 فور
مشاوره و اخذ تسهيالت 

بانکی با سند ملکی
 ٣٧٦١٧٥٦٨

 ٠٩١٥٧٠٩٤٨٦٩
٠٩٠١٥٢٠٠٥٤٢

٩٥٢٩١٧١٦/ ل

جذب ضامن 
معرف� ضامن 

 

٣٨٦٤٧٦٨٢-٠٩٠٣٤٢٧٠٠٨٩
٩٥٢٦٥٦٢٠/ ف

مصوبه آماده 
٢٠٠ ميليون 
۵٠٠ ميليون 

الی ١ ميليارد به باال
پول آزاد- فک رهن

٣٨٩٢٩٥١١-٠٩١٠٥٥٠٨٣٤٧
٠٩٣٠٩٦٨٩٤٩٢

٩٥٢٥٠٢١٦/ د

جذب و معرف�
 ضامن

کارمند - کاسب - بازنشسته
٩٥٢٨٣٥٧٢/ ل٠٩٠١١٢٠٣٠٠٨

 � وام با سند، تجار
مسLون� هتل   

٩٥٢٧٠٠٧٠/ م ٠٩٣٧٣٤٥٩٥٦١

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

٩٥٢٨١٤٨١/ م

جذب      معرف�
 ضامن

 کارمندرسمی ،قراردادى 
بازنشسته، مستمرى بگير 

کاسب نيازمندیم تسویه نقدى
٣٦٦٢٤٠٠٦-٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٩٥١٩٧٩٢٧/ ط

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%
 خرید به قيمت فروش به سرعت

٩٥٢٥٢٣١١/ م٠٩١٥٦٤٧٣٩٦٦ 

وام ٤% 
 خرید عادالنه فروش منصفانه

٩٥٢٥٢٢٧٩/ م٠٩٣٧١٧٥٠١٢٩ 

٩٥٣٠٤١٩٠/ ط

سند ششدانگ 
جهت ضمانت وانجام امور غيربانکی
٣٦٦١٩٣٩٥-٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

جذب معرف�
 ضامن

وام شما را خریداریم
٠٩٣٩٩١٣٦٨٤٢

٣٨٨٤٥٦٧٢
٩٥٢٨١٥٩٥/ ف

پرداخت
 سر�ع وام

تا ٧٠ ارزش ملک 
اقساطی رأسی 

انجام فک رهن و اخذ پایان کار
٠٩٣٨١١١٧٩٣٢-٣٨٦٦١٩٧٣

٩٥٢١٧٩٨١/ ف

٩٥٢٩٢٠٠٣/ پ

وام فور�١روزه
 ٢٠ م الی ٢ميليارد 

نرخ سود و امتياز پایين
فک رهن ،قابل انتقال 

٣٧٦٠٤٧٠٢
١٩٥٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٤٠

�= شر�= با ٥٠٠ ميليون
تجهيزات  توليد  جهت  سرمایه 
خودرویی با درآمد عالی نيازمندیم 

٠٩٠٣٥٩٣٣١٤٥
٩٥٣٠٧٢٦٢/ ف

وام ٤ درصد
به باالترین قيمت خریداریم

 ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٠٦٧٥١٣/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

جذب 3ارمند
کاسب و باز نشسته

جهت ضمانت هاى بانکی
پشتوانه محضرى و معتبر

درآمد ميليونی
٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

٣٨٣٣٠٨٠٤
٩٥٢٨١٤٨٠/ م

 جذب ضامن
معرف� ضامن

 کاسب و کارمند
با پورسانت عالی

امور بانکی و غيربانکی
٠٩١٥٨١٨٧١٥٠ 

٩٥٢٩٥٠٨٥/ م

فور� فور� ضامن
نيازمندیم کارمند کاسب 

مستمرى بگير 
٠٩١٥٦٦١٣٠٧٨-٣٧١٣٩٠٥١

٩٥٢٥٤٢٧٨/ ف

خر�د و فروش 
عادالنه وام ٤%   

٠٩١٥٣١٣٦٨٩٨
٩٥٢٩٥٨٩٧/ ف

چ= آزاد
 ٠٩٣٠٥٦٩٢٦٩١

 

 
٩٥٣٠٦٦٤٨/ م

�فور
 3ارمند و 3اسب 

نيازمندیم
 ( جهت ضمانت بانکی 

با پشتوانه محکم)
٠٩٣٨١٨٥٥٠٠٣

٩٥٢٤٧٣٥٦/ ف

وام ٤% 
شما را خریداریم 

٣٨٦٨٢٨٣٩-٠٩٣٨٦٢٩٥٥٥٧
٩٥٢٩٤٨٦٩/ ف

�خط توليد ساندو�چ سرد فور
زیر قيمت به فروش می رسد 

٣١۵ متر سالن اجاره 
٩٥٣٠٠٤٥٧/ ر٠٩١٥٥١٦٠٧٤٢

٩٥٣٠٠١٤٣/ ف

 پيام= آموت 

٠٩١٥٦١١٧٠٠٦

SMS پنل را�گان
با قابليت اتصال به

 نرم افزار حسابدارى 

SMS NP.COM
٣٧٥٩٧٥٩٠

٩٥٠٩٥٥٤٣/ ف

٩٥٠٩٣٦١٠/ م

 SMS
 همراه با بانک مشاغل مشهد 

عبوراز بلک ليست، کمترین قيمت
  ٠٩٣٣٦٢٥٩٨٩٣-٣٧٦٠١٠٢١

چاپ ترا3ت
هر برگ ١٢تومان

(اجراى کليه امور چاپی)
٩٥٣٠٢٥٨٣/ ق٣٧٦٢٤٩٣٠

٩٥٠٥٣٣٨١/ ف

چاپ ترا3ت 
هر برگ ١٢ تومان 

کاتالوگ، برچسب، پاکت، فاکتور 
  ملل  ٣٧٦٠٠١٦٠

چاپ ترا3ت ٨تومان
توزیع تضمينی در یک روز

کارت ویزیت ،کاتالوگ،فاکتور و ...
٩٥٢٨٦٤٢٤/ مپارس٣٦٠٤٧٩٤٦ 

٩٥١٤٥٨٠٦/ ف

چاپ ترا3ت هر برگ 
١٢ تومان ٢ ساعته  

٣٨٤٣٠٧٠٠ 

3ـــار و ســرما�ه

چاپ و تبليغات

واگذار� و قبول 
نما�ندگ�

�مشاوره و سرما�ه گذار

�Lمشاوره وام بان

�سا�ر امور سرما�ه گذار

پيام= تبليغات�

تبليغات محيط�

٩٥٣٠٦٧٤٧/ ب

٩٥٢٤٣٨٢٣/ ب

٩٥٣٠٤٦١٢/ ف

٩٥٣٠٠٨٢٩/ ف

٩٥٣٠٧١٤٢/ ت


