
٤٦
پنجشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٩

به �= نفر همKار
با حداقل مدرک کاردانی برق 

قدرت، سابقه کار مرتبط و آشنا 
با جوشکارى به صورت تمام وقت 

نيازمندیم. 
شماره تماس:

٠٩١٥٤٢٤٩٥٢٤ 
  ساعت تماس: ٩ الی ١۴

٩٥٣٦٥٠١٩/ ر

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 
 �جهت راهبر� و نگهدار

تاسيسات  و  بخار  موتورخانه   
شرح  به  افراد  به  نياز  ساختمانی 

زیر می باشد:
به  مسلط  موتورخانه  ١-اپراتور 
سال    ١٠ سابقه  با  بخار  سيستم 

-٢ نفر
٢- برقکار مسلط به سيستم هاى 

کنترل -سابقه ٧ سال -٢ نفر
فنی  کار  استاد  نيروى   -٣
هاى  شير  به  مسلط  تاسيساتی 
هوارسان -با سابقه ۴ سال -٢ نفر
۴- کادر فنی تاسيساتی (مکانيکی 

و برق) با سابقه ۴ سال -۴ نفر
واجدین شرایط جهت ارائه روزمه 

کارى و اطالعات به شماره تلفن

تماس حاصل نمایند
٣٨٥٤٩٠٦٠

٩٥٣٦٥٣٦٧/ م

هنرجو خانم
و  فيلمبردارى  کار  به  مند  عالقه   
عکاسی و مونتاژ با مدرک ليسانس
آتليه برف ٠٩٣٧١٥٨٢٦٠١

٩٥٣٦٥٢٩٠/ ق

٩٥٣٦٥٢٠٠/ ف

�بردست نان فانتز
 و 3ارگر ساده

جهت شيفت شب نيازمندیم 
٠٩١٥١٠٨١٨٠٠

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

٠٩١٥٢٠٠٠٠٢٧
٩٥٣٦١٨٦٢/ ف

�= شر3ت معتبر در 
چناران

نياز به یک نفر نيرو آشنا به 
تاسيسات و برق سردخانه 
دارد. ساعت کارى نيز هر 

شب از ساعت ١۵/٣٠ الی 
٧/٣٠ صبح می باشد.

٠٩١١٩٦٥١٨٩٢
٩٥٣٦٤٣٣٨/ د

به �= فتوشاپ 3ار
 و یک کارگر ساده جوان

 جهت کار در عکاسی نيازمندیم 
٠٩٣٧٣٤٨٩٦١٥

٩٥٣٦٥٠٠٨/ ف

٩٥٣٦٢٦٧٧/ ف

  �نو�ن تر�ن طرح ها و پد�ده ها
�زودبازده اقتصاد

با مشاوره نخبه علمی و کارآفرین 
نمونه ملی ٠٩٣٣٢٦٨٧٢٨٥

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

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

با درآمد باال
٠٩٠١٩٠٦٧١٥١

٩٥٣٦٢٥٨٨/ ف

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

امتياز وام ٤ 
شما را به  باالترین قيمت 

خریداریم ٠٩١٥٨٩٠٩٠٨٥
٩٥٣٣٠٥٧٩/ ف٠٩٣٥٥٢١٥٥٨٤

جذب و معرف� ضامن
به تمامی بانک ها و موسسات

٠٩٣٣٠٢٢٠٤٤٢
٩٥٢٦٥٩٠٤/ ل

جذب و معرف� 
فور� ضامن

به کليه بانکها و موسسات با 
پشتوانه قوى و محضرى

 ٣٨٣٨٨١٦٠
٣٨٣٨٨١٦١

٩٥٣٣٥٥٣٤/ ف

چ= آزاد معتبر  

٠٩١٥٤٨٠١٩٠٧
٩٥٣٦٥٠٢٢/ ق

 چ= آزاد معتبر 

٠٩٣٠١٠١٧٥٢٧
٩٥٣٣٨٤١٣/ م

وام ٤% 
شما را خریداریم 

٣٨٦٨٢٨٣٩-٠٩١٥٦٠٠٦٨٠٧
٩٥٣٢٨٢٣٣/ ف

ضامن 3ارمند و 3اسب

سند 
جهت دادگاه وامور غيربانکی
در سریعترین زمان
٠٩١٥٦٥١٢٦٩٨

٩٥١٩٧٩٦١/ ط

 ضامن
 کاسب، کارمند و سند 

به جز بانکها و موسسات مالی
 ٠٩٣٠٨٨٥١٤٩٨

٩٥٣١٣٠٦١/ ق

وام ٤ 
خر�دار�م

 

٩٥٢٨٧٤٨٨/ ف  ٠٩١٥٣١٩٣٦٥٦

�سند اجاره ا
ساعت تماس ١٥ ال� ٢٠ 

 

٩٥٣٥٦٦٤٢/ م٠٩٣٠٣٩٦٨٦٢٧

 چ= آزاد معتبر

٠٩٣٣٧٧٦٣٠٧٧
٩٥٣٦٢٥٦٦/ ل

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
بازنشسته کارمند - کاسب - 

٩-٠٩٠٣٤٤٤٠٢٢٨
٩٥٣٤١٥١٨/ ل

٩٥٣٢٢٠٤٥/ پ

جذب ومعرف� 
ضامن

کاسب،کارمند،بازنشسته
با کمترین زمان و

 درصد ممکن
جهت امور بانکی

 و غير بانکی
٠٩١٥٠٣١٨٤٧٤

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

�فور�       فور
خرید وام ازدواج

 به باالترین قيمت
٩٥٣٤١٥٢٦/ ل٠٩١٥٥٢٢٢١٥٩

٩٥٣٦٣٩٥٥/ ف

جذب 
سرما�ه 

با سند ۶ دانگ 
٠٩١٥٦٦١٣٠٧٨

�ضامن فور
همکاران گرامی، نيروهاى 
مسلح بازنشسته، کارمند 

و مستمرى بگيران نيازمند 
همکارى شما هستيم.
٠٩٩٠١١٥٨٠٤٦
٠٩٣٠٥٣٩٣٦٣٩

٣٧١٣٩٠٥١
٩٥٣٣٩٨٦٤/ ق

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

٩٥٣٥٩٩٨٥/ ل

چ= آزاد از 3ليه 
بانKها

 

٩٥٣٤٣٨٨٧/ ق٠٩١٥٤٨٣١٦١٢

٩٥٣٠٠١٤٣/ ف

 پيام= آموت 

٠٩١٥٦١١٧٠٠٦

٩٥٣٠٩٨٦٢/ م

 SMS
 همراه با بانک مشاغل مشهد 

عبوراز بلک ليست، کمترین قيمت
  ٠٩٣٣٦٢٥٩٨٩٣-٣٧٦٠١٠٢١

٩٥٣١٩٧٢٢/ ف

چاپ ترا3ت 
هر برگ ١٢ تومان 

کاتالوگ، برچسب، پاکت، فاکتور 
  ملل  ٣٧٦٠٠١٦٠

٩٥٣٤٥٦٨٣/ ف

چاپ ترا3ت هر برگ 
١٢ تومان ٢ ساعته  

٣٨٤٣٠٧٠٠ 

چاپ ترا3ت
هر برگ ١٢تومان

(اجراى کليه امور چاپی)
٩٥٣٠٢٥٨٣/ ق٣٧٦٢٤٩٣٠

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

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

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

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

 � نصاب تابلوها
تبليغات�

 فلکسی، بنر ،چلنيوم، روان
٩٥٣٥٩٠٦١/ ف٠٩١٥٢٠٥٦٠٨٦ 

سر رسيد و تقو�م 
 �روميز

در طرح هاى متنوع و خاص 
٠٩١٥٥١٣٠٢٠٠ روحانی

٩٥٣٢٥٦٢٦/ ف

طراح� و چاپ 
سررسيد ٩٦ 
تقویم روميزى و دیوارى 

هدایایی تبليغاتی 
ارسال رایگان 
٣٦٠٤٦٨٧٧

٩٥٣٠٧٠٨٣/ م٣٦٠١٢٤٢٣

٩٥٣٠٧٤٦٩/ ف

شر3ت رفاه هامون
�ثبت فور

اخذ رتبه، اخذ معافيت مالياتی، 
برند و جواز تاسيس،فروش شرکت

www.hamoonsabt.com
٠٩١٥٨٨٠٠٢٨٢
٠٩١٥٣١٤٧٩٢٧

٣٨٧٩٠١٤٥
 

ادار� و مال�

3ـــار و ســرما�ه

چاپ و تبليغات

ثبت و 
رتبه بند� شر3ت

�مشاوره و سرما�ه گذار

�Kمشاوره وام بان

پيام= تبليغات�

تبليغات محيط�

چاپ فلKس� بنر

�تابلو ساز

هدا�ا� تبليغات�

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  م8  تقاضا  گرام8  همشهرNان  كليه  (از   
به نزدNك ترNن صندوق پست8 بيندازند تا از طرNق اNن سروNس به 

صاحبان آن تحوNل گردد)

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

3ارت مل�
٠٩٤١٠٢٧٤٠٦ حسن  جالNيان بخشنده  بهنام 

٠٦٥٢٥٤٣٩٢٨ حاج8  جلورو  محمد 

٦٤١٩٨٤٩٥٩٤ حسين جان  جليليان  مهد5 

١٢٦٢٣٥٩٧٧٥ اسداله  جمال كاشان8  مرضيه 

٠٠٦٧٦١٩٠٣٧ محمد حسن  جمال8 فرد  صاحب 

٠٨٢٨٤٦٢١٥١ مسلم  جمشيد5  زهرا 

٠٧٧٨٦٥٢١٨١ رحمان  جمشيد5 الNين  فاطمه 

٠٦٣٠١٠٦٧٢١ غالمرضا  جنت8  حسين 

٠٧٧٩٩٢٣٨٦٣ حسن  جهانبان8 الNن  مهد5 

٣٦٧٤٠٩٥٨٤١ نظر  جهانتيغ  عل8 

٠٩٤٤٥٨٧٥٠١ جواد  جهان8 شكيب  مرضيه 

٠٩٣١٣٤٢٧٣٢ اسداله  جواد5  فاطمه 

٠٧٣٢١٧١٤٩٠ عل8 اكبر  جوان  عل8 اصغر 

٠٩٤٢٦٧٦٩٨١ حسن  جوان  فاطمه 

٠٠١٧٥٦٥٩٣٦ مسعود  جوان پوNا  پگاه 

٠٩٢٠٧٤٢٧٧٧ حسين  جوانبخت طرقبه  محمد تق8 

٠٨٧٢٧٦٢٠٢٥ محمد رضا  جود5  رضا 

٣٢٥٥٦٥٢٩٩٥ احمد  جوشقان8  عزNزالملوك 

٠٩٤٦١٩٠٧٥٥ رضا  چاج8  رابعه 

٠٨٨٩٩٦٧٠٩١ حسنعل8  چاكر نژاد  محمدحسين 

٣٨٧٣٤٦١٥٢٨ حسين  چرخچ8 درجزNن8  محمد 

٥٢٦٩٢٦٢٤٩٥ الزم  چعب پور  فرحه 

٦٤١٩٨٤٣٧٧٤ مراد  چمن  امين 

٠٩٢٢٠٢٩٣٢٦ سيد عل8  چناران8 محمد5  سيده نفيسه 

٥٢٢٩٩٤٣٧٨٥ محمد حسين  چنار5  مرضيه 

٠٧٣٠٠٧١٢٧٨ غالم رضا  حاتم زاده  زهرا 

٠٩٣٤٤٦١٢٧٩ محمد طاهر  حاج8 زاده  براتعل8 

٠٩٤٤٨٧٤٣٦٣ جابر  حاو5  عل8 

٠٩٣٠٧٦٨٠٨٦ كرNم  حبيب8  حسين عل8 

١٦٣٠٢٨٤٦٢٩ سلطانعل8  حبيبيان  مرNم 

٠٩٤٦١٥٩٥٩٩ رضا  حجار5 دوم  محمد حسن 

٠٩٤٤٤١٦٦٤٠ عل8 اكبر  حج8 گوش  زهرا 

١٨٩٨٣٧٦٤٢٥ فالح  حزباو5  مدNنه 


