
شنبه ٦ آبان ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٥٣
٥٢

به تعداد� چرخDار 
 ز�گزاp دوز

 مياندوزکار خانم
و بردست خانم نيازمندیم بلوار 
عبدالمطلب عبدالمطلب ٩ جنب 

ایستگاه اتوبوس پالک ٢١٧

٧٥١١٦١١
٩١٢٦٨٢٠١/ ف

تعداد� ز�گزاp دوز 
مياندوز و بردست نيازمندیم 

٠٩١٥٨٠٥٩٩٠٥
٩١٢٦٨٥٠٤/ ف

چرخDار، ز�گزاp دوز و 
بردست تر�Dو و 1ارگاه بيرون بر

نيازمندیم چهارراه گاز
٢٧٢٨١٢٣

٩١٢٦٠٧٣٩/ ط

 سردوز 1ار ماهر
٥نفر 

 و راسته دوز ماهر ٣ نفر
بردست ساده ٣ نفر

 نيازمندیم.
٠٩١٥٣٠٥٩٦٦٠

٧٣١٥٧٧٠
٩١٢٣١٢٣٥/ ف

تعداد� چرخDار مانتودوز 
آقا و خانم

 نيازمندیم. ميثم شمالی ٢٣ پالک ٣۴٩
٠٩٣٠٥٥٦٢٩٦٣

٩١٢٦٣٤٥٢/ ف

ا�ران دوخت چرخکار
نيازمند  بر  بيرون  و  آقا  مانتودوز 
است اجرت عالی - عليمردانی ۴١

٠٩١٥٦٨٣٧٠٤٣
٩١٢٤١١٥٦/ ط

به تعداد� راسته دوز  
اتو1ار و بردست خانم

 و چرخکار پالتودوز آقا
نيازمندیم. 

نبش مقداد ٢۵
٠٩٣٦٢٩٣٠٣٠٤
٠٩١٥١٥٩٦١٠٠

٩١٢٦٦٣٥٤/ ف

تعداد� چرخDار خانم
نيازمندیم. مصلی ٢٩ پالک ٣۶

٠٩٣٧٢٥٧٢٤٢٢
٩١٢٦٤٤٠٩/ ف

به تعداد� چرخDار مانتو دوز 
و کارگاه بيرون بر با تيراژ باال 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨١١٨٦٤١

٩١٢٦٨٢٨٠/ ف

ز�گزاگ دوز ماهر تر�Dو
و بسته بند با درآمد عالی و 

تسویه نقدى نيازمندیم.
٧٣٣٠٧٢٢

٩١٢٥٩٨٢٥/ ف

ز�گزاp و راسته دوز
جهت توليدى تریکو محدوده 

آزادشهر ٠٩٣٥٢٢٢٤٩٩٠
٠٩١٥٥١١٣٠٣٥

٩١٢٦٨٧٤٩/ ل

به تعداد� چرخDار مانتودوز
بر  بيرون  کارگاه  و  بردست  و  آقا 

٠٩٣٥٨٨٠٠٦٠١نيازمندیم
٠٩٣٥٦١١٠٦٧٦

٩١٢٦٨٥١٢/ ف

به تعداد� چرخDار مانتودوز 
و بيرون بر نيازمند�م   

٠٩٣٦٣٣٠٦١٤١
٩١٢٦٦٢٧٣/ ط

چرخDار و بردست خانم نيازمند�م
ایثار ۴ مانتو تک پوش 

٢٧٣٢٦١٢
٠٩٣٥٢٢٦٣٨٢٨

٩١٢٦٦٤٩٠/ ف

به تعدادى چرخکارگلدوزى کامپيوترى 
ميثم  نيازمندیم  خانم  ساده  کارگر  و 
گلدوزى   ٧۴١ پالک  جنب   ١١ و   ٩

٢٧٤٤٣٩١کامپيوترى موعود 
٩١٢٦٥٧١٥/ ف

به �� نفر اتو1ار و 
بردست نيازمند�م 

٠٩١٥٣١٩٩٩٨٧
٩١٢٦٧٦٣٩/ ف

توليد� پوشاp ثان,
جهت تکميل کادر پرسنلی خود 

به افراد ذیل نيازمند است
(همراه با بيمه)

١-زیگزاک دوز   ٢-مياندوزکار
٣-راسته دوز    ۴-کمک برشکار 

۵-بردست خانم 
۶-کارگاه بيرون بر تریکو

٦١-٢٥٧٢٠٦٠
٩١١٩٨١٦٦/ ف٠٩١٥٥٠٤٨٤٣٤

به چند خانم ز�گزاp دوز 
و مياندوزکار و بردست نيازمندیم 

محيط زنانه طبرسی اول نبش کافی ۵
٠٩٣٠٥٣٩٩٠٥٦

٩١٢٦٢٤١٧/ ف

به تعداد� چرخDار خانم
محيط کامالزنانه نيازمندیم 

هدایت ٢۵ پالک ۵
٧٥١٥٠٢٧-٠٩١٥٨٠٧٤٦٦٧

٩١٢٥٤٧٤٢/ ف

تعداد� چرخDار و بيرون 
بر مانتودوز نيازمند�م  

٣٤١٩٤٤٢
٩١٢٦٨٨١٣/ ف

چرخDار ماهر خانم 
جهت دوخت پيراهن مردانه 

نيازمندیم . طالب 
٠٩١٥٩١٢١٨٥٧

٩١٢٥٧٣٢٠/ ط

�� شر1ت توليد� پالتو 
به تعداد ز�اد� خانم 
 جهت اتوکارى: ماهانه از٢٠٠ به باال 
راسته دوزى: ماهانه از ٣٠٠ به باال

چرخکار  آقا: با  اجرت ١٢٠٠٠ تومان 
نيازمند است.

 ١٠٠ مترى بلوار ميامی کرامت ١۶
٠٩١٥٩١٨٤٦٣٢

٩١٢٦٦٧٩٥/ ف

گواهينامه مد�ر�ت آموزشگاه 
و  (آرایش  اى  وحرفه  فنی 

پيرایش) اجاره داده می شود
٠٩١٥٥١٧١٨٢٧

٩١٢٦٧٩٢٦/ ف

اپيالسيون 1ار 
حرفه اى، تمام وقت نيازمندیم 

 ٦٠٢٣٣١٤
٠٩١٥٢٣٠٠١٤٠

٩١٢٦٧١٨٦/ ف

ابرو1ار و شينيون 1ار 
کامال حرفه اى

 تمام وقت نيازمندیم 
احمدآباد- قائم ١٢

 پالک ٣٧,٢ 
دنياى زیبایی

٩١٢٦٦٣٧٧/ ب

صندل, جهت 1ار آرا�ش,
زنانه اجاره داده می شود
٠٩٣٨٤٨٦٤٣١٣ رضوى

٩١٢٦٧٨٥٨/ ف

استخدام
به یک کارآموز جهت کار در سالن 
زیبایی در منطقه سجاد نيازمندیم

٠٩٣٦٥٢١٠٤٤٣تلفن:
٩١٢٦٩١٧٢/ ر

 به چند شينيون 1ار حرفه ا� 
 با سابقه خانم نيازمندیم 

٠٩٣٥٨٦٧٣٧٢٥ 
٩١٢٦٨١٣٥/ ب

به �� نفر آرا�شگر 
به  کارى  سابقه  سال   ٣ حداقل  با 

صورت تمام وقت نيازمندیم 
٨٤٠٥٨٩٧

٩١٢٥٧١٨٩/ ف

اجاره اتاق در سالن
زیبایی واقع در بلوار سجاد 

                ٠٩٣٦٥٢١٠٤٤٣          تلفن
٩١٢٦٩١٦٧/ ر

 به �� خانم 
 با سابقه کارى آشنا به کليه امور 

آرایشگاهی و یک اپيالسيون 
کار حرفه اى جهت کار در سالن 

نيازمندیم 
ضمنا صندلی جهت کار اجاره داده 

می شود 
٧٦٦٢٣٣٢-٠٩١٥٦٠٠٦٧٧٨ 

٩١٢٦٣٣٣٨/ م

ال�ن بافت و ا1ستنشن مو 
 درسالنی واقع در سجاد اجاره 

داده می شود 
٩١٢٦٨١٣٦/ ب٠٩٣٥٨٦٧٣٧٢٥ 

آتليه 1يان فيلم
به ۵نفر فتوشاپ کار 

حرفه اى خانم نيمه وقت و 
تمام وقت نيازمندیم 

بلوار فردوسی نبش زنبق 
پالک ٣۶۶

٧٦٦٠٢٧٦
٩١٢٦٨٠٠٦/ ف

تعداد� فتوشاپ 
1ار حرفه ا�
خانم با سابقه کار 

نيازمندیم.
خيام ١٠ جنب تاالر خيام 

آتليه مانی
٠٩١٥١١١٦٦٥٢

٩١٢٦٨٤٠١/ ف

آتليه گيالس 
به تدوینگر خانم و عالقه مندان 

به تدوین نيازمندیم 
٠٩٣٠٥١١٥١٥٨

٩١٢٥٦٦٩٨/ ف

استود�و اهورا 
به ميکس و مونتاژکار خانم

 جهت کاردرآتليه نيازمندیم 
٠٩١٥٥٢٥١٥٠١-٦٠٥٢٩٢٩

٩١٢٦٧٨٠٢/ م

فتوشاپ 1ار ماهر 
ترجيحا خانم نيازمندیم. احمدآباد 

بازار طال پارچه عاقبتی
٧٦٥٦٥٨٢-٠٩٣٥٥٧٧٧٤٧٩

٩١٢٦٧٤١١/ م

به �� طراح
 مسلط به فتوشاپ در زمينه تبليغات 

به طور نيمه وقت نيازمندیم
٠٩١٥٣١١٧٦٥٣-٦٠٦٤٩٦٦

٩١٢٦٨٨٥٠/ ل

�� اتو1د 1ار 
و 3DMAX کار حرفه اى 

نيازمندیم 
٨٩٣٨٢١٢

٩١٢٦٨٦٦٨/ ف

به دو نفر منش, خانم
مسلط به ساليدورک نيازمندیم 

جاده سيمان
٢٦٥٣٤٤٤

٩١٢٦٠٥٨٨/ ط

٩١٢٦٣٠٢٩/ ف

به چند فتوشاپ 1ار 
ماهر خانم نيازمندیم طبرسی، 

چهارراه گاز، عکاسی شيدا 
٠٩١٥٣٠٨٣٠١٢

به �� فتوشاپ 1ار 
به صورت نيمه وقت نيازمندیم 

٠٩٣٥٤٩١٢٧٠٦
٩١٢٦٤٥٩٠/ ف

چند نفر خانم فتوشاپ 1ار 
و مونتاژکار ماهر نيازمندیم

 آتليه یاسمينا
٦٠٩٠٨٤٤-٠٩٣٥٤٨٤٣٥٧٧

٩١٢٦٥٩٠٤/ ف

به تعداد� خانم
نيازمندیم  عکاس  و  کار  فتوشاپ 

ميدان تقی آباد فتوآریا
٨٤٤٦٧٣٤

٩١٢٦٧٠١٥/ ف

استخدام 
عDاس حرفه ا� 

آتليه عروس 
فالمينگو

٧٦١٥٠٠٢ 
٩١٢٤٦٦٠٦/ ف

طراح و گرافيست
1اردان,، 1ارشناس,
تسلط کامل به نرم افزارهاى 

گرافيکی به همراه 
تجربه کارى کافی

٨-٧٢٨٨٢٢٦
٩١٢٦٤٤٥١/ ف

عDاس, حرم بارگاه 
فتوشاپ کار ترجيحًا آقا نيازمندیم 

باقرى ٠٩١٥٧٣٧٨٠٣٠
٩١٢٦٩٠٦٣/ ف

به �� نفر 
فتوشاپ 1ار و طراح

خانم یا آقا نيازمندیم. 
حقوق نيمه وقت ٢۵٠ هزار
حقوق تمام وقت ۵٠٠هزار

مجتمع زیست خاور عکاسی نمونه
٠٩١٥٥١٣٧١٣٢

٨٥٩٩٣٧٧
٩١٢٦٨٥٧٦/ آ

پي� ا�ما 
عالی  درآمد  و  عالی  درموقعيت 
متعهد  موتورسوار   ۵٠ تعداد  به 

٨٤١٢٠٥٩نيازمند است 
٩١٢٦٢٩٥٢/ ف

پي� توس
با موقعيت عالی و سابقه مفيد 
موتورى با درآمد باال نيازمندیم

٨٥٣١٢٧٨-٠٩١٥٣١٥٢٥٤٢
٩١٢٤٩٥٤١/ ف

به �� نوجوان دارا�
'گواهينامه موتور و یا پيک موتورى 
جهت کار در فست فود نيازمندیم.

 ٦٠٩٨٣٤٩
٩١٢٦٦٣٣١/ ف

جهت پخش به ٥ موتورسوار 
و دارا� گواهينامه اتومبيل

نيازمندیم
٠٩١٥٥١٤٠٣٦٧

٩١٢٦٨٢٦٢/ ف

پي� خسرو� به تعدادى دوچرخ
و سه چرخ با درآمد تضمينی ٣٠ الی 
۵٠ در بهترین مناطق کارى شهرى 

نيازمند است ٢٢٨٩١٠٠
٩١٢٦٧٢١٢/ د

پي� رضا 
کار  جهت  موتورسوار  تعدادى  به 

در پيک موتورى نيازمندیم
٠٩١٥٤٧٩٥١٠٦-٣٤٤٦٨٩١

٩١٢٦٣٠٠٠/ ف

استخدام پي� موتور� 
ساعتی ٣٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٣١٦٩٢٤٣
٩١٢٦٧٦٤٧/ ف

�� شر1ت معتبر پست,
به تعدادى پيک موتورى با 

پورسانت عالی نيازمند است 
٨٤٦٤٦٦٨

٩١٢٦٩١٢٦/ ف

به تعداد� نيرو پي� 
موتور� نيازمند�م  

٧٢٨٣٠٣٠
٩١٢٦٨٦٥٨/ ف٧٢٦٣٥٣٥

نيازمند�م موتور� 
با درآمد ١۵ تا ۶۵ هزار بدون ضامن 

معتبر - امام رضا ٢٨ پالک ۵١
٨٥٣٦٩٩٩

٩١١٩٨٦٥٩/ خ

به تعداد� موتور 
نيازمندیم  موتورى  پيک  جهت 

اعتبار آگهی یک هفته می باشد 
٨٥٣٥٢٤٤

٩١٢٦٧٨٦٦/ ف

٣نفر پي� موتور� 
نيازمند�م 

رستوران   ٢٧ فرهاد   ٢٨ دستغيب   
 ٠٩٣٨٦١٢٦٠٣٠صدف

٩١٢٦٩١٨١/ م

به تعداد� پي� موتور� 
 محدوده بلوار معلم نيازمند�م

٠٩١٥١٢٠٧٢٤٩
٠٩٣٨٠٠٣٤٩٨٧

٩١٢٦٨٤٥٧/ ف

پي� داوود� 
 ٨ صادقی  راهنمایی  فلکه 
 ٣ (زمان  نيازمندیم.  موتورسوار 

٠٩١٥٩١٤٦٧٣٢ماه)
٩١٢٦٧٧٠٣/ ف

پي� موتور� رضوان 
تعدادى  به  خود  کادر  تکميل  براى 
موتورسوار با تضمين درآمد نيازمند 

٠٩٣٦٤١٢٦٧٥٩است 
٩١٢٥٠٩٤٩/ ف

به تعداد� پي� موتور�
ابتداى  برق  ميدان  نيازمندیم 

 خيابان فدائيان اسالم پيتزا ترنج
٩١٢٦٩٣٥١/ ف

پي� موتور� 
باالنيازمندیم  عمومی  روابط  با 

شرایط استثنایی ٥٠١٦٤٤٧
٠٩١٥١٥٩٩٤٩٧

٩١٢٦٨٦٩٧/ ف

پي� موتور� احمدآباد
زیادى  تعداد  به  عالی  درموقعيت 
سریعا  وقت  تمام  متعهد  موتورسوار 

٨٤١٨٥٨٥نيازمند است 
٩١٢٦٧٥٧١/ ف

به �� پي� موتور� در فست فود
  ١۶ الی   ١٢ کارى:  ساعت  نيازمندیم. 
١٩ الی ٢۴ ماهيانه ۵٠٠ هزار تومان 

٠٩١٢٣٠٤٩١٢٨
٩١٢٦٧٩٢٨/ ف

چند موتورسوار جهت 
پي� موتور� نيازمند�م

با پورسانت ١٠ %  
٠٩١٥٧٠٠٧٥٨٠-٢٢٨١٨٢٨

٩١١٩٢٢٨٥/ د

به ٢ نفر
 پي� موتور� 

جهت فست فود دایا نيازمندیم 
ترجيحا ساکن جاده قدیم قوچان 
به صورت تمام وقت یا پاره وقت 

٠٩١٥٣٢٥٦٦٣٤
٩١٢٦٨٥٣٤/ ف

پي� موتور� با درآمد باال 
نيازمند�م  
٣٤٤٦٩٦٥

٠٩١٥١٠٥٢٩٦٩
٩١٢٦٨٤٩٦/ ف

به تعداد� پي� موتور� 
فعال و کارى فورا نيازمندیم با 
حقوق ماهيانه ۶٠٠ هزار تومان 

٩١٢٦٦١٨٩/ م٠٩٣٦٢٧٦٥٠٠١

پي� بيژن 
به تعدادى موتورسوار متعهد 

نيازمندیم. درآمد روزانه باالى 
٣٠,٠٠٠ هزار 

٩١٢٥٩٣٣٧/ ل٦٠٧٧٠٤٠

به تعداد�
 پي� موتور�

متعهد به کار، روابط عمومی 
مناسب و ظاهرى آراسته جهت 

کار در یک شرکت خصوصی 
نيازمندیم.

٨٦٥٧٤٨٤
٠٩١٥١٢٥٢٤٥٧

٩١٢٦٧٣٨٦/ ف

پي� آر�انا 
به  عالی  درآمد  با  عالی  موقعيت  در 
تعداد زیادى موتوسوار نيازمنداست 

٩١٢٥٦٨٩٠/ ف     ٨٤٤٧٠٧٠

پي� صادق
٢ چرخ و ٣چرخ نيازمندیم

 (محدوده مصلی)٣٦٤١٩٢٠
٩١٢٦٧٣٩٤/ ط

پي� شرق گشت 
به تعدادى موتورسوار با 
تضمين درآمد ، سوخت، 
بيمه و پورسانت ١۵% 

نيازمنداست
 ٢٢٨٠٤٥٥

مظاهرى ٠٩١٥٥٠١٥٤٧٤
٩١٢٣٣٢٧٧/ ف

پي� موتور� سفير 
به تعدادى موتور سوار به صورت 
سریعا  وقت  نيمه  و  وقت  تمام 

٦٠٦٤٢٣١نيازمندیم 
٩١٢٦٨٢٩٦/ ف

به تعداد� موتور� 
با درآمد باال و سوخت و بيمه 

نيازمندیم 
٠٩١٥٩٠٧٧١٠٣

٩١٢٦٨٠٦٠/ خ

تعداد� موتور� 
جهت پيک موتورى نيمه وقت و تمام 
نيازمندیم  مصلی  محدوده  وقت 

٠٩١٥٥٢٢٣٩١١
٩١٢٦٦٠٨٨/ ف

تعداد ٢٠ نفر پي� موتور�
با درآمد عالی نيازمندیم. 

(محدوده ١٧ شهریور)
٣٦٩٧٠٩٠

٩١٢٦٨٩٤١/ ف

1ار در منزل و�ژه بانوان
ساخت عروسک ،بافت مليله و مادام  
همراه با مدرک فنی و حرفه اى وبيمه
٠٩٣٠٧٩٢٤٣٠١-٧٦٨٠٧٩٢

٩١٢١٥٥٧٩/ ف

 با هز�نه 1م 
و درآمد باال 

 آموزش تخصصی تعميرات 
قطعات کامپيوتر و لپ تاپ 

و موبایل 
LCD ، مادربورد ، هارد 
انواع پرینترها و غيره 

١٠٠% عملی و کاربردى 
براى اشتغال 

انفورماتيک بيان
٨٤٣٣٦٥٦ 

٩١١٩٦٨٣٤/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

1ارگاه توليد� صنعت, 
با آموزش توليد و تضمين فروش 

واگذارمی شود 
٠٩٣٧٦٥٤٧٥٣٧

٩١٢٦٧٧٣٠/ د

دار1وب امروز 
آموزش بافت تابلو فرش 

و گليم هاى سنتی همراه با 
بيمه و تضمين کار در منزل 

 ٠٩٣٥١٦٣٢٠٠٨
 ٠٩٣٥٢٢٣٠٨٠٩

٥٢٢٢١١٦
٩١٢٢٧٤٩٣/ ف

اشتغال و�ژه خواهران
تعميرکار تلفن همراه

آموزشی- کار- ثبت نام محدود
٩١٢٦٦٤٢٥/ م٦٦٢٣٧٠٠

1ار هنر� در منزل 
ویژه بانوان آموزش فورى

 سرمه دوزى با تضمين کار 
٠٩٣٥٧٤٨٣٦٨٠-٢١٢٢١٦٥

٩١٢٤١١٣١/ ط

تابلوفرش ترنج آموزش رایگان
خرید کارها، مدرک، بيمه 

٨٦٦٥٩٥٣-٦٢٢٧٨٠٠
٣٨٥٥٥٩١-٧٥٩٤١٩٥

٩١٢٥٢٩٥١/ پ٦٢٢٧٨٠٠

خوداشتغال,
تضمين درآمد کار در منزل 

(صنایع دستی)
٠٩١٥٧٩١٨٢٨٦

٩١٢٦٨٧٤٦/ ل

فروش و�ژه 
خط توليد فيلتر هوا انواع خودرو 
تضمين  و  اوليه  مواد  تامين  با 

٠٩١٩٨٢٠٨٧٠٦خرید 
٩١٢٤٧٢٨٠/ ط

٩١٢٥٠٥٨٦/ پ

ابتDار سازان صنعت
جهت  اى  حرفه  و  فنی  مجوز  با 
با  کاربردى  هاى  دوره  آموزش 
امکان معرفی به بازار کار ثبت نام 

می نماید.
١- دوربين مدار بسته ، دزدگير  
و  تصویر  انتقال  حریق،  اعالم 
سانترال   ، تصویرى  شبکه،آیفون 

 آنتن مرکزى 
٢- تعميرات تلفن همراه

AVR-MATLAB -٣
Dialux-Eplan -۴

٨٤٣٤٢٩٧

آموزش, را�گان 
تابلو فرش 

خانه کارگر برگزار می نماید همراه 
با بيمه، وام و تضمين خرید 

محصوالت بافته شده چهارراه 
ابوطالب، قرنی ٣٢ خانه کارگر 

 ٢٢٥٠٩٦٩
٠٩١٥٦٨٤٥٠٩٤

٩١٢٦٧٢٧٩/ ف

آ�نده شغل, خود را 
تضمين نما�يد

با دریافت مدرک بين المللی 
مهندسی صنایع 

 MSP به همراه دوره رایگان
فارغ التحصيالن دانشگاه

 ٩ ماهه شهریه ۶۵٧,٠٠٠ت 
دیپلمه ها ١,٢٠٠,٠٠٠ت 

با اقساط بلندمدت- وام بانکی

٨٥١٣٧٩٣-٨٥٢٨٩٤٢
٠٩١٥٣١٠٥١٨١ 

٩١١٠١٠٤٩/ خ

٩١٢٤٥٠٠٤/ ف

شرا�ط عال, 1ار در منزل
درآمد هفتگی ٢٠٠ هزار به 

باال تعداد کار با شما توليد تاج، 
کليپس، جعبه هاى کادویی، 

آموزش و پيک رایگان مشهد 
و حومه بين قرنی ۶ و ٨ داخل 

عقب نشينی مجتمع توس طبقه ٢ 
واحد ۴ مراجعه: ٩ الی ١۴

٠٩٣٨٨٨٠٠٢٩١-٧٢٣٣٨٨٨

شر1ت پرورش قارچ 
شلتوp طال�,

ارائه کليه خدمات پرورش  
قارچ مشاور و ارائه مدرک 

طراحی و راه اندازى

٤٩-٠٩١٥٤٢٩٧٥٤٨
٩١٢٥٠٩٢٥/ ف

٩١٢٦٦٢٠٠/ ل

1ار در منزل
آموزش تابلوفرش، قاليبافی 
سنتی و گليم بافی، با ارائه 

گواهينامه بين المللی و تضمين 
بيمه و معرفی به بازار کار 

آموزشگاه هخامنش
٨٤٤٣٤١٣-٠٩١٥٧٧٦٢٨٩٩

٩١٢٦٤٤٢٩/ م

 پرورش قارچ و توليد بذر
ثبت  شماره  انرژى  مصرف  بدون   
١٠١٩٧٩ تضمين خرید - کالس 

 ٥٢١٧٥٧٢-٠٥١١رایگان

١٥١٢
آرا�شــــگر

١٥١٣
طـراح و گرافيست

١٥١٤
تحصيلدار و پي� موتور�

١٥١٥
خوداشتغـــال,


