
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٥٨

به �= نيرو� جوان  
نيازمندیم  عطر  تستر  توزیع  جهت 
چهارراه شهدا،بازار اميد همکف پالک 

٢٢٣٢٢٩٠٣٠٧ 
٩٥٣٥١٤٠٣/ م

بازرگان� آسيا
ها پروژه  پيگيرى  و  ارتباط  جهت 
 نياز به ٢نفر کارشناس فروش 
خانم با حداقل تحصيالت دیپلم 

( حقوق ثابت) دارد.
 تماس از ساعت ١٠ الی ١۵

تلفن: ٣٣٤٤١١٩٠ 
٩٥٣٥٠٥٩٨/ ق١٠ خط

آموزش بازاریابی و فروش تلفنی
بصورت حضورى و یا خرید 

کتابهاى بازاریابی بصورت آنالین

٩٥٣٤٩٤٧٢/ خ٠٩٣٥٤٦٣١٧٦٦

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥٣٠٠٥٤٥/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

�از دانشجو�ان معمار
شرکت  یک  براى  خانم  ترجيحا 
معتبر دعوت به همکارى می نماید. 

٠٩١٥٥١٥٠٣٨٤تماس٩الی١۴
٩٥٣٤٥٨٠٨/ د

به �=
 صندوقدارخانم

پيک موتورى و
 فرکارحرفه اى 

نيازمندیم .محدوده حرم
٠٩٣٧٦٧٧٤٢٩٧

٩٥٣٥٢٧٩٠/ د

3ار با ا�نترنت+ آموزش
پاره وقت - سجاد

ShahreSafar.com 
٩٥٣٤٨٤٤٨/ ف٥-٣٧٦٠٤٤٠٤

٩٥٢٦٤٠٥٦/ ق

نما�ندگ� تر3سان مشهد
جهت تکميل کادر فروش به تعدادى 
همکارخانم باميانگين دریافتی١/٢٠٠م

٣٥٢١٠٢٥٣-٠٩١٥٤٨٧٠٨٤٩

استخدام در �= 
ها�پرمار3ت معتبر
١-صندوقدار خانم 

٢-فروشنده 
خانم و آقا

 ٣-خدمات 
و کارگر ساده آقا
 ساکنين محدوده 
هفت تير پيروزى

 فکورى صارمی
 در اولویت می باشند

 ساعت تماس ٩ الی ١٧
٠٩٣٨٩٠٠١٤٨٠

٩٥٣٥١٨٧٤/ ف

پخش ذغال خراسان
به یک حسابدار و تعدادى ویزیتورى 
حضورى فورى نيازمندیم حقوق ثابت 

٠٩٠٣٢٨٦٢٣٧٩یک ميليون
٩٥٣٥١٥١٨/ ف

عLاسخانه دهLده شاند�ز
به تعدادى خانم با حقوق مکفی 

نيازمند است
٠٩١٥١٠١٠٢٧٥

٩٥٣٥٢٩٩٥/ ق

�= شر3ت بازرگان� 
در زمينه فروش دستگاه هاى صنعتی 
فروشنده  و  بازاریاب  تعدادى  به  

نيازمند است ٣٨٤٥٢٣٦٨
٩٥٣٤٩٦٧٧/ ف

3ارگر ساده خانم 
جهت بسته بندى نيازمندیم

 جاده سيمان انتهاى بلوار حکمت
٠٩٣٦٣٩٣٩٦٣٤

٩٥٣٤٧٢٥٨/ ر

فروش اقساط� 
طال 

نيروهاى  ویژه  کارت  حکمت  با 
مسلح کل کشور اقساط ۶ تا ٢۴ ماه

چهارطبقه  پرداخت  پيش  بدون   
پاساژ ارگ طبقه همکف پالک ١٠ 

 ٣٢٢١٩٦٦٧
٠٩١٥٥٢٣٦٠٧٩

٩٥٣٤٤٦٧٢/ ر

٢٠ تومان سرما�ه برا� 3ار 
با ضمانت کارمند رسمی معتبر 

نيازمندیم
٠٩١٥٦٢٦٨١٥٤

٩٥٣٥١٧١٤/ ر

 �سرما�ه گذار
استثنا��

با پرداخت تنها یک ميليون 
تومان و ارائه گردش مالی

 صاحب یک معدن
 با پتانسيل باال شوید

٠٩٣٨٠٣٤١٣٨٠
٩٥٣٥٠١٣٣/ ف

٩٥٣٥١٠١٠/ م

جذب ومعرف� ضامن 
3ارمند و 3اسب

براى کليه
 شعب بانکی

 ٠٩٣٨٧١١٧٥٩٥
٠٩١٥٢٢٠٠٥٠٤

٣٨٩٢٧٣٠٥

سرما�ه آزاد
از ١٠٠ ميليون به باال

با ضمانت سند ملکی داراى پایان کار
٩٥٢٧٩٩٩٧/ م ٠٩٠٢٧٠٢٠٠٢٧

٢٠ تومان سرما�ه برا� 3ار با 
ضمانت 3ارمند رسم� معتبر 
نيازمندیم ٠٩١٥٦٢٦٨١٥٤

٩٥٣٤٧٧٩١/ ر

خر�دو فروش 
  چ= آزاد 

٠٩٣٩٣٨٦٣٥٢٨
٩٥٣٢٩٧٣٣/ م

جذب و معرف�
 ضامن

کارمند - کاسب - بازنشسته
٩٥٣٤١٥٠٦/ ل٠٩٠١١٢٠٣٠٠٨

چ= آزاد از 3ليه 
بانLها

 

٩٥٣٤٣٨٨٧/ ق٠٩١٥٤٨٣١٦١٢

جذب و معرف� 
سند و ضامن جهت دادگاه فورى

٩٥٣١٢٣٢٥/ ف٠٩٣٣٠٤١٧٨٣٤

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

٩٥٢٨٨٧١١/ م

وام ٤%
خرید و فروش  

٣٨٦٤٧٩٨٦-٠٩١٥١٠٨٢٦٠٦
٩٥٣٢٨٢٢٨/ ف

جذب و معرف� 
فور� ضامن

به کليه بانکها و موسسات با 
پشتوانه قوى و محضرى

 ٣٨٣٨٨١٦٠
٣٨٣٨٨١٦١

٩٥٣٣٥٥٣٤/ ف

٩٥٣٢٨٦٥٠/ ف

خر�د و فروش 
عادالنه وام ۴% مسکن 

٠٩١٥٣١٣٦٨٩٨
٠٩١٥٥١٥٦٨٩٨

�فور�   وام  فور

سبک با ضامن 
 ۵روزه

سنگين باسندمسکونی

 ١۵روزه
٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٣٦٦٢٤٠٠٦
٩٥١٩٧٨٣٨/ ط

چ= آزادمعتبر
جهت امورغيربانکی

٩٥٣٣٤٩٠٨/ خ٠٩٣٥٩٤٥٣٥٧٠

وام ٤% 
 خرید عادالنه فروش منصفانه

٩٥٣٣٥١١٧/ م٠٩٣٧١٧٥٠١٢٩ 

سند ششدانگ شما را
با پایان کار جهت دریافت ضمانتنامه 

بانک با پشتوانه محکم نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٢٠٠٢٧

٩٥٢٧١٠٣٨/ ف

٩٥٣٢٢٠٤٥/ پ

جذب ومعرف� 
ضامن

کاسب،کارمند،بازنشسته
با کمترین زمان و

 درصد ممکن
جهت امور بانکی

 و غير بانکی
٠٩١٥٠٣١٨٤٧٤

وام٤% خر�دار�م
ضامن

معرف&٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠
جذب(نيازمندیم فورى)

٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨
کارمند.کاسب.مستمربگير

بازنشسته.قراردادى
ثبت شرکت.غيره

قویترین پشتوانه.باوکالت بالعزل 
کارمندرسمی و یا ملکی.پورسانت 

عالی.با١١سال تجربه درخشان
٣۶۶١٩٣٩۵-٠٩١۵۶۵١٢۶٩٨

٩٥١٩٧٦٨٧/ ط

جذب و معرف� ضامن
کارمند و کاسب جهت امور 

بانکی و غير بانکی 
٠٩١٥٧٣٥٦٩٦٣

٩٥٣٥٠٦٢٢/ پ

 جذب ضامن
معرف� ضامن

 کاسب و کارمند
با پورسانت عالی

امور بانکی و غيربانکی
٠٩١٥٨١٨٧١٥٠ 

٩٥٢٩٥٠٨٥/ م

٩٥٢٩٢٠٠٣/ پ

وام فور�١روزه
 ٢٠ م الی ٢ميليارد 

نرخ سود و امتياز پایين
فک رهن ،قابل انتقال 

٣٧٦٠٤٧٠٢
١٩٥٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٤٠

جذب      معرف�
 ضامن

 کارمندرسمی ،قراردادى 
بازنشسته، مستمرى بگير 

کاسب نيازمندیم تسویه نقدى
٣٦٦٢٤٠٠٦-٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٩٥١٩٧٩٢٧/ ط

چ= آزاد
٩٥٣٣٤٨٦٧/ خ٠٩٣٠٧١٣٥١٥٣

چ= آزاد معتبر  

٠٩٩٠٢٩٦٠٠٤٩
٩٥٣٣٥٧٨٢/ ل

٩٥٣٣٣٣٤٤/ ف

�وام فور
 ۵٠ و ١٠٠ 

و ٢٠٠ميليون
١٠روز کارى

فک رهن
٠٩١٥٦٦١٤٠٧٤ 
٠٩١٥٦٨٦٨٤٠٠

 جذب 3ارمند 
 کاسب و بازنشسته 

جهت ضمانت هاى بانکی 
پشتوانه محضرى و معتبر 

درآمد ميليونی 
٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩ 

٣٨٣٣٠٨٠٤
٩٥٢٨٨٦٩٤/ م

وام ٤ 
خر�دار�م

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩١٥٦٨٤٥٧٩٧
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل ٠٩٣٣٧٤٣١٠٩١

�فور
 3ارمند و 3اسب 

نيازمندیم
 ( جهت ضمانت بانکی 

با پشتوانه محکم)
٠٩٣٨١٨٥٥٠٠٣

٩٥٢٤٧٣٥٦/ ف

 جذب و معرف� ضامن

٠٩٣٨٩٥٦٣٩٩٨
٩٥٣٤٦٥٦٦/ ف

 ضامن
 کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
 ٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٣١٣٠٦١/ ق

جذب و 
معرف� ضامن

با پورسانت  
عالی

٠٩١٥٢٠٦٧٠٤٥
٩٥٢٩٧٥٨٦/ ف

�فور�       فور
خرید وام ازدواج

 به باالترین قيمت
٩٥٣٤١٥٢٦/ ل٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

ضامن 3ارمند و 3اسب

سند 
جهت دادگاه وامور غيربانکی
در سریعترین زمان
٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

٩٥١٩٧٩٦١/ ط

امتياز وام ٤ 
شما را به  باالترین قيمت 

خریداریم ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٣٣٠٥٧٩/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

 سند
 جهت کار غير بانکی موجود است 

٩٥٢٩٣٠٦٧/ م٠٩١٥٧٨٩٢٠٥٠ 

وام فور� ١٠ م 
به باال 

با ضامن و سرمایه آزاد از 
١٠٠ م به باال کارمند، کاسب، 

بازنشسته نيازمندیم
٠٩١٥٦٦١٣٠٩٨
٠٩٣٠٨٧٩٦٠٤٧

٩٥٣٣٩٨٧٠/ ق

سند و ضامن 
 جهت دادگاه 
موجود است

 یک روزه
٠٩٣٣٦٧٩٦٨٢٥

٩٥٣١٢٣٧٧/ ف

��= شر3ت توليد
به سرمایه هایی حتی کم با سود 

مناسب نيازمند است
٩٥٣١١٢٢٥/ ر٠٩١٥٣٠٥١٧٢٠

٩٥٣٠٠١٥٣/ ف

پيام= آموت 
٠٩١٥٨٠٤٨٠٧٩

٣١٧٧٧١١٦      

3ـــار و ســرما�ه

چاپ و تبليغات

آماده به 3ار گوناگون

�مشاوره و سرما�ه گذار

�Lمشاوره وام بان

�سا�ر امور سرما�ه گذار

پيام= تبليغات�
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  م&  تقاضا  گرام&  همشهر[ان  كليه  (از   
به نزد[ك تر[ن صندوق پست& 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�

٠٩٣٣٠١٤١٠٤ محمد باقر  باقر0 كالته  محمد جواد 

٣٧١٠٢٥٢٢٧١ حميد  بامر0  اميرارسالن 

١٤٩٠٣٣٨٦٨٣ حسين  با[بورد0  پر[سا 

٠٧٠٢٨٧٦٤٣٧ حسن  با[ك&  حسين 

٠٩٤١٣٥٣٨٩٣ حسن  بخش& مزده  مرجان 

٠٨٤٩٥٨٣٥٧٨ غالمحسين  بخش& مقدم طوفال  رمضان 

٠٩٢١٨٣٢٣٧٠ براتعل&  بخش& [وس4 اباد  ندا 

٠٨٧٣١٧٩٢٣٤ احمد عل&  برات زاده [ادگار  منوچهر 

٠٩٤٠٧٨٢٠٦٥ حسن  برات&  فر[ده 

١١٤٢٤٢٠٣٠٢ مهد0  برات& احمد اباد0  فاطمه 

٠٨٤٩٩٤٨١٩٣ براتعل&  برات& رخنه  مرتض& 

٠٩٢٢٩٢٦٣٦٠ محمد رضا  برادران عالف  بهزاد 

٠٩٤٦٦٤١٣٦٦ محمد مهد0  برادران كاشان&  محمد جواد 

٠٩٣١٤٣٢٩٥٢ كاظم  برجسته دلفروز  بهناز 

٥٥٦٠١٩١٣١٠ منوچهر  برزگران  مهران 

١٠٦٣٩١٤٠٠٠ مسلم  برزنون&  حسين 

٢٢٦٨٨٥١٤٥١ حسينعل&  برزنون&  محمد عل& 

٠٩٣٥١٢٠٢٦٢ عل& اكبر  برزو0 گلستان&  ليال 

١٠٦٣٩٣٣٦٦٨ مرتض&  برفراز0  احسان 

٠٩٣١٩٣٥٤٥٨ عل&  بركچيان  اكبر 

٠٩٣٨٩٨٥٥٤١ احمد  برومندمحموداباد0  مجتب& 

٠٩٢٤٠٥٥٢٦١ محمد كاظم  بزرگر  حسن 

٠٩٢٠٢٠٠٢١٤ جواد  بزم ارا  صالح 

٠٩٤٥٨٢٩٣٧١ [حي&  بزم ارا  زهره 

٠٨٣٩٣٠٠٧٧٨ محمد رضا  بشكار  عليرضا 

٠٧٠٣٧٤٠١٣١ عليرضا  بلند0 قلعه جوق&  حجت 

٢٨٥١٤٩٨٩٤٠ قربانعل&  بهار0 شلطان احمد0  ميرزا محمد 

٠٩٤٥٢٢٢٦٣٧ محمد  بهبود نياز اباد0  سعيد 

٢٩٩١٢٠٣٢٩٣ رجبعل&  بهجت&  ز[نب 

٠٩٣٨١١٥٣١٦ جواد  بهداد  عل& 

٠٦٥١٦٦٥٨٧٦ حسن  بهرام نيا  نرگس 

٠٩٢٠٤٢٢٤٢١ نوروز  بهرام&  عليرضا 

٠٠٢٠١٤٧٤١٤ عل& اكبر  بهرمند  فاطمه 


