
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٥١

 به تعداد� فر3ار 
جهت 3ار در 

 فست فود درمحدوده 
بلوارسازمان آب 

نيازمندیم.

٠٩١٥٥١٦٠٧١٧ امير
٩٥٣٥٢٠٦١/ م

گاجره رستوران
جهت تکميل پرسنل آقا وخانم 

و کادر فنی خود دعوت به 
همکارى مينماید از داوطلبين 
درخواست می شود از ساعت 
١٧ الی ١٩ هر روز به آدرس 

ذیل مراجعه نمایند.
لطفا کپی و اصل کارت ملی 
و شناسنامه همراه داشته 

باشيد.
بلوار وکيل آباد نبش ٣٧ 

فست فود گاجره

 

٩٥٣٥١٦١٥/ ق

كارجو�ان و عالقمندان 
3DMAX �آموزش دوره ها

اشتغال و معرفی به كار
٠٩١٥٩٠٦٨٨٦٣

٩٥٣٥٥٦٢١/ ق

 استخدام
 ازکليه عالقمندان صنعت بيمه 
باشرایط عالی دعوت به همکارى 

 ٠٩١٥٥٥٩٨٦٨٨می نمایيم
٩٥٣٥٦٢٨٥/ ق

به تعداد� خانم و اقا 
جهت امور نظافتی نيازمندیم

فرهاد ١٩پالک ١١۵
٠٩١٥٨١٤٩٦١٧

٩٥٣٥٥٩١٥/ ق

٩٥٢٦٤٠٥٦/ ق

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

٣٥٢١٠٢٥٣-٠٩١٥٤٨٧٠٨٤٩

�= شر3ت معتبر توليد� واقع 
در شهرt صنعت� چناران 

به یک نيروى آقا آشنا 
به امور باغبانی و 

نظافت محوطه
 نيازمند می باشد .

٤٦١٣٩٣٥٤-٠٥١
٩٥٣٥٦٣٣٣/ ش

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥٣٠٠٥٤٥/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

تر3يه
کاریابی بين المللی کارآفرینان

خدماتی،  ساده،  کارگر  استخدام 
٣٨٤٥١٢٦٥نظافتی

٩٥٣٤١١٧٣/ د

دعوت به 3ار افراد 
مسلط به زبان عربی، انگليسی 

فرانسه ،آلمانی، اردو 
مدیر تبليغات و توليد محتوا 

در شبکه هاى اجتماعی
 کارشناس بازرگانی خارجی 

منشی در خواست در 
Kimiagaranit.ir

 

٩٥٣٥٥٨٠٩/ ر

 �استخدام فور
شر3ت 3يميا� شرق

به منظور تکميل کادربازرگانی 
خود از تعدادى خانم با شرایط 
ویژه،جهت همکارى دعوت به 

عمل می آورد.

٩٥٣٥٦٨٤٢/ پ٣٨٨٤٤٧٣٠

٩٥٣٣٩٢١١/ ف

آرایشگر ماهر شوید١٠٠ تضمينی 
به روش جدید درآموزشگاه (خسرو)

 داراى مرکز تخصصی با  گواهينامه
 جهت احداث سالن   ٣٧٢٩١٣١٣

٠٩١٥١٠٠١١٥٧

جوانان
 جو�ا� 3ار

3ار با ا�نترنت+ آموزش
پاره وقت - سجاد

ShahreSafar.com 
٩٥٣٤٨٤٤٨/ ف٥-٣٧٦٠٤٤٠٤

به �= منش� خانم 
مسلط به کامپيوتر و امور ادارى جهت 
آباد  قاسم  در  واقع  همایشات  دفتر 

٠٩١٥٨٣٠٦٨٣٢نيازمندیم 
٩٥٣٥٦٠٩٦/ م

�= شر3ت بازرگان�
به  مسلط  نيرو  به  (واردات) 
انگليسی و آشنا به امور بازرگانی
نيازمنداست  ٩-٣٨٣٣٠٩٤٨

٩٥٣٤٦١٣٥/ خ

استخدام قطعه 3ار 
مواد پروتئين�   

٠٩٣٠١٨٢٥٢٠٠
٩٥٣٥٦٠٠٢/ ف

به دو نفر همLار خانم 
بندى  بسته  و  ادارى  امور  جهت 
 ٣٠ پالک   ۶ سلمان  انتهاى  نيازمندیم 

٣٨٤٠٨٢٩٣زنگ اول 
٩٥٣٥٤٤٣١/ م

 مزا�دات و 
مناقصات 

 سراسر کشور را 
قبل از سایرین بر 
روى تلفن همراه 
خود دریافت کنيد

 هزاره
٤٢٧١٤٠٠٠-٠٢١ 

٩٥٣٥٦٧٨٢/ ت

مشاور حقوق� و 
 �قرارداد

در امور سرمایه گذارى و 
مشارکت در مشهد و کيش 
ساعت تماس و تعيين وقت

 ١٧ الی ٢١ 
تلفن ٠٩١٥٧٠٠٠٢٤١

٣٨٦٦٤٦٦٠
٩٥٣٥٤٥٧٧/ ر

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

نيازمندیم
٠٩١٥٦٢٦٨١٥٤

٩٥٣٥١٧١٤/ ر

٩٥٣٥١٠١٠/ م

جذب ومعرف� ضامن 
3ارمند و 3اسب

براى کليه
 شعب بانکی

 ٠٩٣٨٧١١٧٥٩٥
٠٩١٥٢٢٠٠٥٠٤

٣٨٩٢٧٣٠٥

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

سرما�ه آزاد
از ١٠٠ ميليون به باال

با ضمانت سند ملکی داراى پایان کار
٩٥٢٧٩٩٩٧/ م ٠٩٠٢٧٠٢٠٠٢٧

شرا3ت با سود مناسب
حداقل سرما�ه٢٠م

واریز سود ماهانه
سرمایه گذارى دربازارهاى مالی 

و بورس
مشهد و تهران

تضمين اصل و سودسرمایه شما 
باضمانت قراردادمحضرى

٠٩١٢٩٤٦١٦٣٦
٩٥٣٥٥٣١١/ ق

 جذب و معرف� ضامن

٠٩٣٨٩٥٦٣٩٩٨
٩٥٣٤٦٥٦٦/ ف

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

٩٥٢٨٨٧١١/ م

خر�دو فروش 
  چ= آزاد 

٠٩٣٩٣٨٦٣٥٢٨
٩٥٣٢٩٧٣٣/ م

٣٥٠ ميليون سند
جهت ضمانت دادگاه نيازمندیم 

مستقيم با مالک 
٠٩١٩٠٠٩٥٣٦٥

٩٥٣٥٥٥٢٢/ ف

�سند اجاره ا
ساعت تماس ١٥ ال� ٢٠ 

 

٩٥٣٥٦٦٤٢/ م٠٩٣٠٣٩٦٨٦٢٧

سند و ضامن 
 جهت دادگاه 
موجود است

 یک روزه
٠٩٣٣٦٧٩٦٨٢٥

٩٥٣١٢٣٧٧/ ف

چ= آزادمعتبر
جهت امورغيربانکی

٩٥٣٣٤٩٠٨/ خ٠٩٣٥٩٤٥٣٥٧٠

ضامن
کاسب  نيازمندیم.  ازدواج  وام  جهت 
چک صادرات کارمند نامه کسر از حقوق

٩٥٣٥٦٨٨٧/ م٠٩١٥٣١٩٨٢١٣

جذب      معرف�
 ضامن

 کارمندرسمی ،قراردادى 
بازنشسته، مستمرى بگير 

کاسب نيازمندیم تسویه نقدى
٣٦٦٢٤٠٠٦-٠٩٣٦١١١١٨٣٨

٩٥١٩٧٩٢٧/ ط

 جذب ضامن
معرف� ضامن

 کاسب و کارمند
با پورسانت عالی

امور بانکی و غيربانکی
٠٩١٥٨١٨٧١٥٠ 

٩٥٢٩٥٠٨٥/ م

٩٥٣٢٨٦٥٠/ ف

خر�د و فروش 
عادالنه وام ۴% مسکن 

٠٩١٥٣١٣٦٨٩٨
٠٩١٥٥١٥٦٨٩٨

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

جذب و معرف� 
فور� ضامن

به کليه بانکها و موسسات با 
پشتوانه قوى و محضرى

 ٣٨٣٨٨١٦٠
٣٨٣٨٨١٦١

٩٥٣٣٥٥٣٤/ ف

جذب و معرف� ضامن
کارمند و کاسب جهت امور 

بانکی و غير بانکی 
٠٩١٥٧٣٥٦٩٦٣

٩٥٣٥٠٦٢٢/ پ

وام٤% خر�دار�م
ضامن

معرف٠٩١٥٧٧٩٨٨٦٠8
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

�فور�       فور
خرید وام ازدواج

 به باالترین قيمت
٩٥٣٤١٥٢٦/ ل٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

چ= آزاد
� معتبر فور

 

٠٩٠١٥٣٧٤٣٥٧
٩٥٣٥٤٤٦٧/ ف

ضامن 3ارمند و 3اسب

سند 
جهت دادگاه وامور غيربانکی
در سریعترین زمان
٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

٩٥١٩٧٩٦١/ ط

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩١٥٦٨٤٥٧٩٧
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل ٠٩٣٣٧٤٣١٠٩١

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

جذب و معرف� 
سند و ضامن جهت دادگاه فورى

٩٥٣١٢٣٢٥/ ف٠٩٣٣٠٤١٧٨٣٤

٩٥٣٢٢٠٤٥/ پ

جذب ومعرف� 
ضامن

کاسب،کارمند،بازنشسته
با کمترین زمان و

 درصد ممکن
جهت امور بانکی

 و غير بانکی
٠٩١٥٠٣١٨٤٧٤

چ= آزاد
٩٥٣٣٤٨٦٧/ خ٠٩٣٠٧١٣٥١٥٣

٩٥٢٩٢٠٠٣/ پ

وام فور�١روزه
 ٢٠ م الی ٢ميليارد 

نرخ سود و امتياز پایين
فک رهن ،قابل انتقال 

٣٧٦٠٤٧٠٢
١٩٥٠-٠٩١٥٨٩٥١٩٤٠

جذب و معرف� ضامن
فورى - با پشتوانه قوى

 ٣٦٦١٨٦٩٢
٩٥٣٥٣٧٢٣/ ل٠٩١٥٤٨٠١٧٨٨

امتياز وام ٤ 
شما را به  باالترین قيمت 

خریداریم ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٣٣٠٥٧٩/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

جذب و معرف�
 ضامن

کارمند - کاسب - بازنشسته
٩٥٣٤١٥٠٦/ ل٠٩٠١١٢٠٣٠٠٨

 ضامن
 کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
 ٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٣١٣٠٦١/ ق

وام ٤ %
جذب و واگذارى منصفانه

٩٥٣٥٤١٨٦/ پ٠٩٣٧٧٤٩٧٥٩٤

چ= آزاد از 3ليه 
بانLها

 

٩٥٣٤٣٨٨٧/ ق٠٩١٥٤٨٣١٦١٢

 سند
 جهت کار غير بانکی موجود است 

٩٥٢٩٣٠٦٧/ م٠٩١٥٧٨٩٢٠٥٠ 

وام ٤ 
خر�دار�م

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

وام فور� ١٠ م 
به باال 

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

بازنشسته نيازمندیم
٠٩١٥٦٦١٣٠٩٨
٠٩٣٠٨٧٩٦٠٤٧

٩٥٣٣٩٨٧٠/ ق

وام ٤%
خرید و فروش  

٣٨٦٤٧٩٨٦-٠٩١٥١٠٨٢٦٠٦
٩٥٣٢٨٢٢٨/ ف

�فور
 3ارمند و 3اسب 

نيازمندیم
 ( جهت ضمانت بانکی 

با پشتوانه محکم)
٠٩٣٨١٨٥٥٠٠٣

٩٥٢٤٧٣٥٦/ ف

نياز به ٥ ميليون 
سرما�ه 

بمدت ٣ ماه با وثيقه مطمئن دارم .
٩٥٣٥٥٨٣٦/ ق٠٩١٥٢٣٩١٧٨٩

٩٥٣٠٠١٥٣/ ف

پيام= آموت 
٠٩١٥٨٠٤٨٠٧٩

٣١٧٧٧١١٦      

٩٥٣٠٩٨٦٢/ 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

چاپ ترا3ت ٨تومان
توزیع تضمينی در یک روز

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

٩٥٣١٩٧٢٢/ ف

چاپ ترا3ت 
هر برگ ١٢ تومان 

کاتالوگ، برچسب، پاکت، فاکتور 
  ملل  ٣٧٦٠٠١٦٠

چاپ ترا3ت هر برگ 
٧ تومان �= ساعته   

٠٩١٥١٢٢٤٢٣٩
٩٥٢٢١٠٢٧/ ف

٩٥٣٥٥٩٠١/ ف

از آخر با ما تماس بگير�د 
پخش تبليغات خود

 را با اطمينان به ما بسپارید 
٠٩٣٥٣٩٢٥٢٨١

٩٥٣٤٥٦٨٣/ ف

چاپ ترا3ت هر برگ 
١٢ تومان ٢ ساعته  

٣٨٤٣٠٧٠٠ 

پخش ترا3ت 
در �= روز-تضمين�

 

٩٥٣٠٤٥٥١/ ل٠٩١٥٧١٣٧٦٤٧

 چاپ فا3تور ٢٠بسته ٣٠٠٠٠
چاپ ترا3ت هزارتا ١٥٠٠٠ 

 چاپ سربرگ هزارتا ١٠٠٠٠٠
٣٨٤٤٣٣٣٨ چاپ آبتين

٩٥٠٨٢٣١٦/ م

و�ز�ت براق ١١٫٠٠٠
لمينت براق ٠٠٠,۶۴

تراکت هربرگ ٧ تومان

هدایاى تبليغاتی ، 
تقویم و سررسيد
٣٦١١٠٢٦٨

٠٩١٥١٢٢٤٢٣٩
٩٥٢٢١٠٤٦/ ف

چاپ و تبليغات3ـــار و ســرما�ه

واگذار� و قبول 
�پيمانLار

�مشاوره و سرما�ه گذار

�Lمشاوره وام بان

�سا�ر امور سرما�ه گذار

پيام= تبليغات�

تبليغات محيط�

چاپ افست

٩٥٣٥٤١٣٤/ ف


