
دوشنبه ٢٣  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٦
٤٥

گاجره رستوران
جهت تکميل پرسنل 

آقا و خانم و کادر فنی 
خود دعوت به همکارى 
می نماید.از داوطلبين 
در خواست ميشود از 
١٧ الی ١٩ همه روزه 
به آدرس ذیل مراجعه 

نمایند.
نبش بلوار وکيل آباد٣٧ 

فست فود گاجره
لطفا اصل و کپی 

شناسنامه و کارت ملی به 
همراه داشته باشيد.

 

٩٥٣٥٦٣٨٠/ ق

استخدام 
نما�ندگ� خودرو 
داراى  تعميرگاه  سرپرست   -١

سابقه کار و حداقل دیپلم
سابقه  داراى  فنی  کارشناس   -٢

کار و حداقل ليسانس
و  کار  سابقه  داراى  انباردار   -٣

حداقل ليسانس
و  کار  سابقه  داراى  مکانيک   -۴

حداقل سيکل
۵- جلوبندى کار داراى سابقه کار 

و حداقل سيکل
و  کار  سابقه  داراى  برقکار   -۶

حداقل دیپلم
و  کار  سابقه  داراى  نقاش   -٧

حداقل سيکل
آدرس: بلوار توس، بين توس 

٨٠ و ٨٢ نمایندگی خودرو 
مراجعه: تا تاریخ ٩۵,١٢,٢٨ از 

ساعت ١٠ الی ١۴ همراه داشتن 
یک عکس ۴×٣ الزاميست 

 

٩٥٣٦٢٧٢٧/ ف

�استخدام فور
به تعدادى نيروى آشپز 

فست فود، سالن دار 
کافه من، صندوقدار 
نگهبان، پيک موتورى 

نيازمندیم.
٤-٣٨٤٤٦١٢٣

٩٥٣٥٧٤٦٧/ د

 �به تعداد� نيرو
تحصيل 3رده

جهت توزیع 
مواد غذایی در کارخانه 

نيازمندیم.
تلفن تماس:

٠٩٣٣٨٦٥٥٠٠١
٩٥٣٦٢٨٩٧/ ق

نيازمند�م 
١- عکاس ماهر و متعهد (خانم) 

٢- فتوشاپ کار ماهر و متعهد (خانم) 
٣- مونتاژکار حرفه اى (خانم) 

۴- خانم با روابط عمومی باال جهت پرزنت 
۵- کارآموز خانم (تعداد محدود) 
بلوار فردوسی- استودیو سحر ساالرى

٠٩١٥١١١٠٦٣٧
٩٥٣٦١٤٥٦/ م٣٧٦٠٠٠٢٠

به چند نفر
خانم و آقا� جوان 

جهت غرفه دارى در ایام 
نوروز پاره وقت و تمام وقت 

نيازمندیم.
 ٠٩١٥٥١٩٥٣٥١

٣٨٩٠٥٠٨٤
٩٥٣٦٢٩٢٧/ پ ٣٨٦٩٩٢٥٣

شر3ت ساختمان� طبسا
بازاریاب حرفه اى توانمند فعال با 
وسيله براى پروژه هاى ساختمانی 

نيازمندیم ٠٩١٥٥٠٠٥١٣٧
٩٥٣٦٢١٨٢/ ف

استخدام 3ارشناس 
فروش نرم افزار 

حقوق ثابت + بيمه 
+ مزایا 

فرم استخدام در 
AFE.ir/jobs

٩٥٣٥٨١٥٩/ ر

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥٣٠٠٥٤٥/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

�= 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

�= شر3ت بازرگان�
براى تکميل کادر ادارى 

و بازرگانی خود براى 
سال ٩۶ به ۵ همکار 
خانم نيازمند است.

ساعت مراجعه: ٩الی ١۴
شرایط: حقوق ثابت + 

بيمه تامين اجتماعی
مراجعه حضورى : امامت 

٣٠پالک ۶واحد٣

 

٩٥٣٦١٢٥٠/ ق

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

٣٨٤٠٨٢٩٣زنگ اول 
٩٥٣٥٤٤٣١/ م

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

به تعداد� نيرو 
با مدارک دانشگاهی جهت طراحی 

روى شيشه (ویتراى) نيازمندیم
٠٩٣٥٣٧٨٨٣٢٤

٩٥٣٦٠٩٦٣/ ف

 به �= نفر نيرو� آقا
 باسرمایه نيازمندیم

٣٢٤٦٤١١٨ 
٩٥٣٦٢٥٣١/ ق

استخدام 
به یک نفر با روابط عمومی باال 
 SQL و تسلط کامل به کامپيوتر و

جهت پشتيبانی نرم افزار 
نيازمندیم

 ارسال رزومه به :
JOBS@Amootco.com 

٩٥٣٦٠٥٩٢/ ف 

به تعداد� نيرو� خانم
جهت کار (چند نفر مونتاژ و 

یک نفر خدمات)
 در یک واحد توليدى معتبر 

نيازمندیم سيدرضی ۵۵ 
پالک ٢٣٣

٠٩١٥٩٠٥٩١٢٠
٩٥٣٦١٨٦٩/ ر

�= شر3ت بازرگان�
نيازمند به تعدادى خانم باسابقه 

کار مرتبط جهت متصدى شغل 
کارشناس بازرگانی می باشد. 

خواهشمند است جهت هماهنگی 
مصاحبه حضورى با 

شماره هاى ٠٩١٥٠١٤٢٦٨٢ 
و ٠٩١٩٠٢٦٠٠٣٢ 

تماس حاصل فرمائيد.
 

٩٥٣٦٠٣٧٠/ ف

استخدام 
١- مهندس عمران خانم مسئول 
نویسی-  (وضعيت  فنی  دفتر 

اتوکد- تعدیل- آناليز) 
 ۵ (آب)  کارگاه  سرپرست   -٢

سال سابقه کار  
خيابان کوهسنگی- بين ٣ و ۵ پالک ١۶٣ 

٠٩١٥٣٠٥٠١٦٢
٩٥٣٦٢٠٨٣/ م

به �= نيرو� 3ار 
آشنا به گل و گياه نيازمندیم 

٠٩١٥١١١٧٠٢٠
٩٥٣٦٢٧٤٩/ ف

به ٢ نفر خانم 
 جهت پشتيبانی سایت

 IT کارشناس  
 و فروش خودرو

نيازمندیم چهارراه لشگر 
نبش ملک الشعرا بهار ٢۶ 

اتومبيل داوودى

 ٣٨٥٥٤٤٢٢
٩٥٣٦٠٣٤١/ ف

آقا مسلط به 3امپيوتر 
جهت شيفت شب نيازمندیم 
فلکه آب آژانس هواپيمایی 

٠٩١٥٢٠٠٠٠٢٧
٩٥٣٦١٨٦٢/ ف

مجوز آموزشگاه زبان
 و 3ار از ما

سرمایه از شما ٠٩٣٨١٥٦١٥٢٦
٠٩١٥٥١٩٣٢٦٠

٩٥٣٥٧٠٦٣/ ر

اسپانسر مال� 
با �= ميليارد تومان 

نقدینگی جهت راه اندازى مجدد یک 
نيازمندیم  ساختمانی  بزرگ  پروژه 
توافق  شده  ایجاد  زیاد  منافع  از 
بيشتر  یا  و  ماه   ۶ از  بعد  مربوطه 
تسویه می گردد، لطفا پيشنهاد خود 
را پيامک و یا تلگرام نمایيد، تماس 

٠٩١٥٥٠٧٨٤٢٠بعدى از ما 
٩٥٣٦٢١٧٦/ م

به �= سرما�ه گذار خانم 
�ا آقا نيازمند�م

با درآمد باال
٠٩٠١٩٠٦٧١٥١

٩٥٣٦٢٥٨٨/ ف

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

چ= آزاد
� معتبر فور

 

٠٩٠١٥٣٧٤٣٥٧
٩٥٣٥٤٤٦٧/ ف

وام ٤ 
خر�دار�م

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

چ= آزاد
٩٥٣٣٤٨٦٧/ خ٠٩٣٠٧١٣٥١٥٣

 چ= آزاد معتبر

٠٩٣٣٧٧٦٣٠٧٧
٩٥٣٦٢٥٦٦/ ل

٩٥٣٣٣٣٤٤/ ف

�وام فور
 ۵٠ و ١٠٠ 

و ٢٠٠ميليون
١٠روز کارى

فک رهن
٠٩١٥٦٦١٤٠٧٤ 
٠٩١٥٦٨٦٨٤٠٠

وام ٤ %
جذب و واگذارى منصفانه

٩٥٣٥٤١٨٦/ پ٠٩٣٧٧٤٩٧٥٩٤

جذب و معرف�
 ضامن

کارمند - کاسب - بازنشسته
٩٥٣٤١٥٠٦/ ل٠٩٠١١٢٠٣٠٠٨

چ= آزاد از 3ليه 
بانLها

 

٩٥٣٤٣٨٨٧/ ق٠٩١٥٤٨٣١٦١٢

 جذب 3ارمند 
 کاسب و بازنشسته 

جهت ضمانت هاى بانکی 
پشتوانه محضرى و معتبر 

درآمد ميليونی 
٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩ 

٣٨٣٣٠٨٠٤
٩٥٢٨٨٦٩٤/ م

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩١٥٦٨٤٥٧٩٧
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل ٠٩٣٣٧٤٣١٠٩١

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

امتياز وام ٤ 
شما را به  باالترین قيمت 

خریداریم ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٣٣٠٥٧٩/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

�سند اجاره ا
ساعت تماس ١٥ ال� ٢٠ 

 

٩٥٣٥٦٦٤٢/ م٠٩٣٠٣٩٦٨٦٢٧

وام ٤% 
 خرید عادالنه فروش منصفانه

٩٥٣٣٥١١٧/ م٠٩٣٧١٧٥٠١٢٩ 

 جذب ضامن
معرف� ضامن

 کاسب و کارمند
با پورسانت عالی

امور بانکی و غيربانکی
٠٩١٥٨١٨٧١٥٠ 

٩٥٢٩٥٠٨٥/ م

چ= آزادمعتبر
جهت امورغيربانکی

٩٥٣٣٤٩٠٨/ خ٠٩٣٥٩٤٥٣٥٧٠

ضامن 3ارمند و 3اسب

سند 
جهت دادگاه وامور غيربانکی
در سریعترین زمان
٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

٩٥١٩٧٩٦١/ ط

٩٥٣٢٢٠٤٥/ پ

جذب ومعرف� 
ضامن

کاسب،کارمند،بازنشسته
با کمترین زمان و

 درصد ممکن
جهت امور بانکی

 و غير بانکی
٠٩١٥٠٣١٨٤٧٤

وام فور� ١٠ م 
به باال 

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

بازنشسته نيازمندیم
٠٩١٥٦٦١٣٠٩٨
٠٩٣٠٨٧٩٦٠٤٧

٩٥٣٣٩٨٧٠/ ق

جذب و معرف� 
فور� ضامن

به کليه بانکها و موسسات با 
پشتوانه قوى و محضرى

 ٣٨٣٨٨١٦٠
٣٨٣٨٨١٦١

٩٥٣٣٥٥٣٤/ ف

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

٩٥٢٨٨٧١١/ م

�فور�       فور
خرید وام ازدواج

 به باالترین قيمت
٩٥٣٤١٥٢٦/ ل٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

وام ٤%
خرید و فروش  

٣٨٦٤٧٩٨٦-٠٩١٥١٠٨٢٦٠٦
٩٥٣٢٨٢٢٨/ ف

سند ششدانگ شما را
با پایان کار جهت دریافت ضمانتنامه 

بانک با پشتوانه محکم نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٢٠٠٢٧

٩٥٢٧١٠٣٨/ ف

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

٩٥٣٥٩٩٨٥/ ل

 ضامن
 کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
 ٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٣١٣٠٦١/ ق

٩٥٣٠٩٨٦٢/ م

 SMS
 همراه با بانک مشاغل مشهد 

عبوراز بلک ليست، کمترین قيمت
  ٠٩٣٣٦٢٥٩٨٩٣-٣٧٦٠١٠٢١

٩٥٣٠٠١٥٣/ ف

پيام= آموت 
٠٩١٥٨٠٤٨٠٧٩

٣١٧٧٧١١٦      

پخش ترا3ت 
در �= روز-تضمين�

 

٩٥٣٠٤٥٥١/ ل٠٩١٥٧١٣٧٦٤٧

چاپ ترا3ت
هر برگ ١٢تومان

(اجراى کليه امور چاپی)
٩٥٣٠٢٥٨٣/ ق٣٧٦٢٤٩٣٠

٩٥٣١٩٧٢٢/ ف

چاپ ترا3ت 
هر برگ ١٢ تومان 

کاتالوگ، برچسب، پاکت، فاکتور 
  ملل  ٣٧٦٠٠١٦٠

 پخش ترا3ت
سراسر مشهد  

٠٩١٥٧٩٠١٤٦٣ 
٩٥٣٦١٩٣٤/ ق

٩٥٣٤٥٦٨٣/ ف

چاپ ترا3ت هر برگ 
١٢ تومان ٢ ساعته  

٣٨٤٣٠٧٠٠ 

چاپ ترا3ت ٨تومان
توزیع تضمينی در یک روز

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

 �پخش ترا3ت فور
بدون هيچ هدر رفتی
٠٩١٥٩٨٣٨٦٢٢

٩٥٣٦٢٨٥٨/ ر

 چاپ فا3تور ٢٠بسته ٣٠٠٠٠
چاپ ترا3ت هزارتا ١٥٠٠٠ 

 چاپ سربرگ هزارتا ١٠٠٠٠٠
٣٨٤٤٣٣٣٨ چاپ آبتين

٩٥٠٨٢٣١٦/ م

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

 �چاپ فور� بنرتيراژ

 متر� ٣٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٣٥٩٨٧٥١-٣٧٢٧٥١١٠
٩٥٢٣٩٥٥٦/ م

چاپ بنر 
و�ژه مناسب ها� مذهب� 

مترى ٣٠٠٠ تومان 
چاپ دیجيتال ایما 
خيابان راهنمایی 

٠٩١٥١١٦٠٤١٢
٣٨٤٣٢٦٨٧-٣٨٤٠٧٤٣٠

دیگرخدمات با تخفيف کلی 
٩٥٢٦٣٨٤٦/ م

نصاب
استيLر،مش ،برچسب

٩٥٢٦٣٨٤٤/ م٠٩١٥٢٠٠٣١٠٠

 �بنر فور
 همکارى ۴۵٠٠- همه روزه

 ٠٩١٥٥١٧٦٠٦٧
٩٥١٤٢٧٠٢/ بزنگویی ٣٧٦٢١٠٠٩

 � نصاب تابلوها
تبليغات�

 فلکسی، بنر ،چلنيوم، روان
٩٥٣٥٩٠٦١/ ف٠٩١٥٢٠٥٦٠٨٦ 

٩٥٢٧٤٩١٩/ م

 ساخت و نصب 3امپوز�ت 
 و چلنيوم و انواع تابلوهاى 

تبليغاتی، چاپ بنر
 ٠٩١٥٧٣٣٨٠٢٣

اقساط٦ماهه
چلنيوم،استيل،فلکسی 
تقی پور ٠٩١٥٥٢٠٣٠٣٢

٩٥٢٣٧٠٩١/ پ

هنرآفر�ن 
هنر ما را قبل از اجرا ببينيد 

چلنيوم: ٧٠- استيل: ١٠۵
پالستيک: ٨۵- کامپوزیت: ١٠۵

روان: ١,٠٠٠- فول کالر: ۴٠٠,٢
LED ثابت: ۴٠ هزار

www.honarafarin.net
٠٩١٥٢٠٠٠٨٣٣

٩٥٢٧٤٣٧٨/ م٣٧٢٧١٠٠١

3ـــار و ســرما�ه

چاپ و تبليغات

واگذار� و قبول 
نما�ندگ�

�مشاوره و سرما�ه گذار

�Lپيام= تبليغات�مشاوره وام بان

تبليغات محيط�

توز�ع اوراق تبليغات�

چاپ افست

چاپ فلLس� بنر

�تابلو ساز

٩٥٣٥٩٩٣٢/ ق

٩٥٣٦١٧٢٦/ م

٩٥٣٠٤٧١٢/ ف


