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 شر+ت خدمات گردشگر

زمان گشت
جهت تکميل کادر پرسنلی 
این شرکت استخدام می 

نماید.
١) پنج نفر نيروى خانم جهت 

ثبت نام گشت و تورهاى 
نيمروزى داخل هتل

٢) دو نفر راننده سوارى 
جهت سرویس دهی به هتل 

ها(ترجيحا پارس-سمند)
٣) سه نفر ليدر خانم جهت 

اجراى تور
۴) دو نفر نيروى خانم جهت 

کار دفترى
۵) یک راننده هيونداجهت 

ترانسفر و گشت 
نيمروزى(با ماشين)

٠٩١٥٦٠٠٠٤٦٧ 
٩٥٣٥١٧٨٥/ ق

٩٥٢٥٦٨٠٥/ پ

خر�د و فروش 
تلفن ثابت شهر  رند 

در مناطق مختلف مشهد 
٠٩١٥٦٢٥٠٢٥٠

نصب و راه انداز سانترال 
با قيمت مناسب  

٠٩١٥٢٠١٠٢٧١
٩٥٣٥١٤٢١/ ق

خر�د و فروش خط تلفن
 شهر در نقاط شهر

٩٥٣٤٦٤١٨/ م

٠٩١٥١١١١١١٠
ازسایت سعيدى سيمکارت دیدن کنيد

سيم +ارت به شماره 
٠٩١٥٥٠٠٧٠٠٣

به فروش می رسد فی ۶م 
تلفن تماس: ٠٩١٥٦٩٤٠٤٨١

٩٥٣٥١٤٩٠/ ف

خر�د و فروش 
خط همراه رند 

٠٩١٥١١١١١١٠
ازسایت سعيدى سيمکارت دیدن کنيد

٩٥٢٨١٤١٦/ پ٩٥٣٤٦٤١٦/ م

گوش� 
چ�� 

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،هوآوى و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

موبا�ل +ارمندان 
فروش اقساطی موبایل

 تبلت لپ تاپ 
ویژه کارمندان 

بدون پيش پرداخت
 ۶ ماهه 

(فرهنگيان بدون چک ) 
٩٥٢٩٩٩٦٧/ ف٣٧٦٤٧١٢٦

٩٥٢٧٨٨٠٠/ پ

گوش� 
چ�� 

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،لب تاپ و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

٩٥٢٨٦٨٠٧/ پ

گوش� 
چ�� 

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،هوآوى و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

آذ�ن همراه
 اقساط 

احمدآباد، بازار موبایل بهشت، 
واحد ١٠ 

٣٨٤٦٤٢٠٣
٠٩١٥٤٤٣١٣٩١
٠٩١٥١٠٩٠٥٩٠

٩٥٣٣٤٤٢٩/ ق

٩٥٢٤٠١٢٥/ ف

فروش اقساط� 
گوش� وتبلت

اقساط دلخواه باچک معتبربانکی
به همراه قرعه کشی پراید و تبلت

٠٩٣٨١١٥١٧٠٠
حامی همراه-تقی زاده

٩٥٣٠٥٠٢٠/ ف

فرهنگيان سجاد
موبایل تبلت، نرم افزار رایگان

 اقساط بدون چک ١٢ماهه
٣٧٦٧٦١٨١- ٣٧٦٢٩٢٤٢

گوش�
 چ��

(آزاد)
پيروزى ۴١ موبایل کاج

٩٥٢٤٣٩٥٧/ پ

تلفن و موبا�ل

سيم +ارت همراه اول

تلفن ثابت

گوش� و لوازم جانب�

٩٥٣٥١٩٢٣/ م
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