
يكشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٥
٤٥

هنرجو خانم عالقمند به 
کار فيلم و عکس و مونتاژ با مدرک 
ليسانس نيازمندیم.  آتليه برف، 
سيدرضی          ٣٦٠٧٧٩٢٤

٩٥٣٦٠٢٩٤/ ق

( و�ژه بانوان)
3انون برتر

از دانشجویان و افراد 
تحصيل کرده دعوت به 

همکارى می نماید .
ساعت مراجعه: ٩الی ١۴

شرایط: حقوق ثابت + بيمه 
تامين اجتماعی

مراجعه حضورى:امامت ٣٠ 
پالک ۶واحد٣

 

٩٥٣٦١٢٤٠/ ق

�= شر3ت معتبر بازرگان� 
به نيروهاى ذیل نيازمند است 

١- مهندس صنایع
 در واحد بازرگانی

 ٢- کارشناس بازار آقا 
٣- مدیر فروش 

٣٨٨٤٨٧٠٠
٩٥٣٦١٥٤٢/ ف

به �= نيرو� جوان
جهت گيم سنتر نيازمندیم 

ترجيحا ١٨ تا ٢٣ سال
٩٥٣٦١١٠٣/ ف٠٩١٥٠٠٤١٣٩٤

٩٥٢٧٢٦٨٩/ ف

استخدام 
به یک نفر 

با روابط عمومی باال 
و تسلط کامل

 SQL به کامپيوتر و 
جهت پشتيبانی

 نرم افزار نيازمندیم
 ارسال رزومه به :

Jobs@Amootco.com 

مجوز آموزشگاه زبان
 و 3ار از ما

سرمایه از شما ٠٩٣٨١٥٦١٥٢٦
٠٩١٥٥١٩٣٢٦٠

٩٥٣٥٧٠٦٣/ 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

امتياز وام ٤ 
شما را به  باالترین قيمت 

خریداریم ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٣٣٠٥٧٩/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

جذب و معرف� 
فور� ضامن

به کليه بانکها و موسسات با 
پشتوانه قوى و محضرى

 ٣٨٣٨٨١٦٠
٣٨٣٨٨١٦١

٩٥٣٣٥٥٣٤/ ف

�ضامن فور
همکاران گرامی، نيروهاى 
مسلح بازنشسته، کارمند 

و مستمرى بگيران نيازمند 
همکارى شما هستيم.
٠٩٩٠١١٥٨٠٤٦
٠٩٣٠٥٣٩٣٦٣٩

٣٧١٣٩٠٥١
٩٥٣٣٩٨٦٤/ ق

 ضامن
 کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
 ٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٣١٣٠٦١/ ق

٩٥٣٢٢٠٤٥/ پ

جذب ومعرف� 
ضامن

کاسب،کارمند،بازنشسته
با کمترین زمان و

 درصد ممکن
جهت امور بانکی

 و غير بانکی
٠٩١٥٠٣١٨٤٧٤

وام ٤ 
خر�دار�م

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

�فور
 3ارمند و 3اسب 

نيازمندیم
 ( جهت ضمانت بانکی 

با پشتوانه محکم)
٠٩٣٨١٨٥٥٠٠٣

٩٥٢٤٧٣٥٦/ ف

وام ٤% 
شما را خریداریم 

٣٨٦٨٢٨٣٩-٠٩١٥٦٠٠٦٨٠٧
٩٥٣٢٨٢٣٣/ ف

شر�= جهت وام ٣٠ م
و ضامن کارمند بدون واسطه 

نيازمند هستم
٠٩١٥٩٠٣٠١٦١

٩٥٣٣٩٨٩٩/ ل

ضامن 3ارمند و 3اسب

سند 
جهت دادگاه وامور غيربانکی
در سریعترین زمان
٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

٩٥١٩٧٩٦١/ ط

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 - معرف�
از کليه کارمندان رسمی، 

قراردادى ، شاغل، بازنشسته 
مستمرى، شرکتی و کسبه گرامی 
جهت انجام امور بانکی، پورسانت 
باال، پشتوانه محضرى، دعوت به 

همکارى می نماید
٣٨٨٤٥٦٧٢

٩٥٣٥٦٩٥٣/ ف٠٩٣٣٨٣٠٠٨٩٦

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩١٥٦٨٤٥٧٩٧
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل ٠٩٣٣٧٤٣١٠٩١

چ= آزادمعتبر
جهت امورغيربانکی

٩٥٣٣٤٩٠٨/ خ٠٩٣٥٩٤٥٣٥٧٠

 جذب ضامن
معرف� ضامن

 کاسب و کارمند
با پورسانت عالی

امور بانکی و غيربانکی
٠٩١٥٨١٨٧١٥٠ 

٩٥٢٩٥٠٨٥/ م

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

٩٥٢٨٨٧١١/ م

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

٩٥٣٥٩٩٨٥/ ل

چ= آزاد
٩٥٣٣٤٨٦٧/ خ٠٩٣٠٧١٣٥١٥٣

�فور�       فور
خرید وام ازدواج

 به باالترین قيمت
٩٥٣٤١٥٢٦/ ل٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

چ= آزاد
� معتبر فور

 

٠٩٠١٥٣٧٤٣٥٧
٩٥٣٥٤٤٦٧/ ف

 چ= آزاد معتبر 

٠٩٣٠١٠١٧٥٢٧
٩٥٣٣٨٤١٣/ م

چ= آزاد از 3ليه 
بانKها

 

٩٥٣٤٣٨٨٧/ ق٠٩١٥٤٨٣١٦١٢

جذب 3ارمند 
3اسب و بازنشسته

( دولتی و قراردادى ) 
با باالترین پورسانت 

و پشتوانه معتبر محضرى 
با درآمد باورنکردنی 

و تسویه نقدى
 ٠٩١٥١١١٥٧٠٤
٠٩٠١١٢٠٣٠٠٩

٩٥٣٤١٥١٢/ ل

 وام٤% قيمت باال 
خر�دار�م  

٠٩١٥٥٨٠٣٥٣٧ 
٩٥٣٦١٣١٦/ ق

�سند اجاره ا
ساعت تماس ١٥ ال� ٢٠ 

 

٩٥٣٥٦٦٤٢/ م٠٩٣٠٣٩٦٨٦٢٧

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

مناسب نيازمند است
٩٥٣١١٢٢٥/ ر٠٩١٥٣٠٥١٧٢٠

٩٥٣٠٠١٤٣/ ف

 پيام= آموت 

٠٩١٥٦١١٧٠٠٦

٩٥٣٠٩٨٦٢/ م

 SMS
 همراه با بانک مشاغل مشهد 

عبوراز بلک ليست، کمترین قيمت
  ٠٩٣٣٦٢٥٩٨٩٣-٣٧٦٠١٠٢١

چاپ ترا3ت ٨تومان
توزیع تضمينی در یک روز

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

چاپ ترا3ت
هر برگ ١٢تومان

(اجراى کليه امور چاپی)
٩٥٣٠٢٥٨٣/ ق٣٧٦٢٤٩٣٠

٩٥٣٤٥٦٨٣/ ف

چاپ ترا3ت هر برگ 
١٢ تومان ٢ ساعته  

٣٨٤٣٠٧٠٠ 

٩٥٣١٩٧٢٢/ ف

چاپ ترا3ت 
هر برگ ١٢ تومان 

کاتالوگ، برچسب، پاکت، فاکتور 
  ملل  ٣٧٦٠٠١٦٠

٩٥٢٦٦١٢٥/ ب

 طراح� و چاپ 
3اتالوگ 

 بروشور
ساک دستی، جعبه 

ست ادارى 
طراحی سایت 

با بکارگيرى از طراحان 
متخصص در حضور مشترى 

٣٧٦٦٢٨٠٠-٣٧٦٦٢٧٠٠ 
٠٩١٥٣٠٧٧٨٨٢

نصاب
استيKر،مش ،برچسب

٩٥٢٦٣٨٤٤/ م٠٩١٥٢٠٠٣١٠٠

چاپ بنر 
و�ژه مناسب ها� مذهب� 

مترى ٣٠٠٠ تومان 
چاپ دیجيتال ایما 
خيابان راهنمایی 

٠٩١٥١١٦٠٤١٢
٣٨٤٣٢٦٨٧-٣٨٤٠٧٤٣٠

دیگرخدمات با تخفيف کلی 
٩٥٢٦٣٨٤٦/ م

ليزر - بنر  
فا�بر

( حکاکی فلزات و غير فلزات) 
چاپ ليوان و تيشرت

هدایاى تبليغاتی ،ست ادارى 
کاتالوگ، و کليه امور تبليغاتی 

٠٩١٥٥١٧٦٠٦٧ 
٩٥١٤٢٦٩٧/ ب٣٧٦٢١٠٠٩ زنگویی

 �چاپ فور� بنرتيراژ

 متر� ٣٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٣٥٩٨٧٥١-٣٧٢٧٥١١٠
٩٥٢٣٩٥٥٦/ م

٩٥٣١٧٣٧٩/ م

 تابلوساز 

آلفا 
 طراحی/ساخت/نصب 

نقد / اقساط/تهاتر
گارانتی و خدمات پس از فروش

توانایی اجراى تابلو 
در سراسر کشور

رزومه همکارى با برندهاى 
بزرگ و معتبر پرسنل فنی 

شامل چندین اکيپ، تابلوساز 
جهت ساخت و نصب، خدمات 

و تعميرات، جابجایی تابلو
تعویض روکش و رفع عيب 
انواع تابلو آماده جهت عقد 

قراردادهاى ساليانه، ماهيانه، 
متراژى و پروژه اى همچنين 

قراردادهاى تعمير و نگهدارى 
بازدید و مشاوره رایگان 

www.mashhadtablo.ir

٠٩١٥٨٨٣٢٦١٦ 
مدیریت جدید: احسان شيبانی

3ـــار و ســرما�ه

چاپ و تبليغات

واگذار� و قبول 
نما�ندگ�

�مشاوره و سرما�ه گذار

�Kمشاوره وام بان

�سا�ر امور سرما�ه گذار

پيام= تبليغات�

تبليغات محيط�

چاپ افست

چاپ فلKس� بنر

�تابلو ساز

٩٥٣٠٤٧١٢/ ف

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   Kم تقاضا   Kگرام همشهرAان  كليه  (از   
به نزدAك ترAن صندوق پستK بيندازند تا از طرAق اAن سروAس به 

صاحبان آن تحوAل گردد)

سرو�س پست �افته
طرح مشترك پست و روزنامه خراسان

3ارت مل�

٠٩٣٣٠١٤١٠٤ محمد باقر  باقر4 كالته  محمد جواد 

٣٧١٠٢٥٢٢٧١ حميد  بامر4  اميرارسالن 

١٤٩٠٣٣٨٦٨٣ حسين  باAبورد4  پرAسا 

٠٧٠٢٨٧٦٤٣٧ حسن   KكAبا حسين 

٠٩٤١٣٥٣٨٩٣ حسن  بخشK مزده  مرجان 

٠٨٤٩٥٨٣٥٧٨ غالمحسين  بخشK مقدم طوفال  رمضان 

٠٩٢١٨٣٢٣٧٠  Kبراتعل بخشA Kوس( اباد  ندا- 

٠٨٧٣١٧٩٢٣٤  Kاحمد عل برات زاده Aادگار  منوچهر 

٠٩٤٠٧٨٢٠٦٥ حسن   Kبرات فرAده 

١١٤٢٤٢٠٣٠٢ مهد4  براتK احمد اباد4  فاطمه 

٠٨٤٩٩٤٨١٩٣  Kبراتعل براتK رخنه   Kمرتض

٠٩٢٢٩٢٦٣٦٠ محمد رضا  برادران عالف  بهزاد 

٠٩٤٦٦٤١٣٦٦ محمد مهد4   Kبرادران كاشان محمد جواد 

٠٩٣١٤٣٢٩٥٢ كاظم  برجسته دلفروز  بهناز 

٥٥٦٠١٩١٣١٠ منوچهر  برزگران  مهران 

١٠٦٣٩١٤٠٠٠ مسلم   Kبرزنون حسين 

٢٢٦٨٨٥١٤٥١  Kحسينعل  Kبرزنون  Kمحمد عل

٠٩٣٥١٢٠٢٦٢ علK اكبر   Kبرزو4 گلستان ليال 

١٠٦٣٩٣٣٦٦٨  Kمرتض برفراز4  احسان 

٠٩٣١٩٣٥٤٥٨  Kعل بركچيان  اكبر 

٠٩٣٨٩٨٥٥٤١ احمد  برومندمحموداباد4   Kمجتب

٠٩٢٤٠٥٥٢٦١ محمد كاظم  بزرگر  حسن 

٠٩٢٠٢٠٠٢١٤ جواد  بزم ارا  صالح 

٠٩٤٥٨٢٩٣٧١  KحيA بزم ارا  زهره 

٠٨٣٩٣٠٠٧٧٨ محمد رضا  بشكار  عليرضا 

٠٧٠٣٧٤٠١٣١ عليرضا   Kبلند4 قلعه جوق حجت 

٢٨٥١٤٩٨٩٤٠  Kقربانعل بهار4 شلطان احمد4  ميرزا محمد 

٠٩٤٥٢٢٢٦٣٧ محمد  بهبود نياز اباد4  سعيد 

٢٩٩١٢٠٣٢٩٣  Kرجبعل  Kبهجت زAنب 

٠٩٣٨١١٥٣١٦ جواد  بهداد   Kعل

٠٦٥١٦٦٥٨٧٦ حسن  بهرام نيا  نرگس 

٠٩٢٠٤٢٢٤٢١ نوروز   Kبهرام عليرضا 

٠٠٢٠١٤٧٤١٤ علK اكبر  بهرمند  فاطمه 


