
شنبه ٢  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٩٨
٤٩

استخدام حسابدار
به همراه بيمه و مزا7ا

شماره ثبت: ١٧٧٢
تعدادى حسابدار جهت 

شرکتها و کارخانجات معتبر 
به صورت تمام وقت ونيمه 

وقت سریعا نيازمندیم همراه 
با دوره عملی و تخصصی جهت 

کليه رشته ها با پشتيبانی 
رایگان و تضمين سابقه کار و 
تعهدنامه کتبی معرفی به کار
٨٤٤٤٣٩٧-٨٤١٤٧٣٥

٩١١٩٥٠٩١/ ف

آگه� 
استخدام 
حسابدار یک واحد صنعتی 
جهت تکميل کادر مالی خود 

نياز به دو نفر
 نيروى حسابدار

 خانم و آقا
 با مدرک ليسانس

 مربوطه و سابقه کارى 
حداقل ۵ سال نيازمند 

است .
آدرس : بعداز سه راه 

فردوسی کيلومتر ١٨ جاده 
قوچان -کوچه ماشين 

افزار خراسان
 تلفن : 

٥٤٢٢٥٣٠
٩١٣٤٢٠٣٠/ د

حسابدار خانم
با حداقل ٣ سال سابقه 

کارى جهت کار در آژانس 
هواپيمایی نيازمندیم. 

خيابان امام رضا ١۶
 نبش عنصرى ۵

٧-٨٥١٩٧٥٥
٩١٣٤٢٦٨١/ خ

به q7 حسابدار آقا 
با سابقه کار تمام وقت نيازمندیم 

٨ صبح الی ۵ بعدازظهر 
٦٩٠٤١٣٥-٠٩٣٦٨٠٨٨٤٧٨

٩١٣٤١٤١١/ ف

q7 شر!ت معتبر توليد# 
q7 نفر آقا 

با مدرک فوق دیپلم حسابدارى 
با دو سال سابقه کار مفيد در 

محدوده ساختمان نيازمندیم.

٠٩٣٨٧٩٩٨١٠٥
٧٦٥٧٤١٤

٩١٣٤٠٠١٤/ ف

 به q7 حسابدار خانم
 در شيفت صبح و عصر اول خيابان 
قائم ابتداى صباى غربی ابزار معدن
٠٩١٥١٣١٢٥٩٤-٣٨٧١١٢٥ 

٩١٣٣٥٦٩٣/ م

q7 نفر حسابدار باتجربه 
با سابقه کار مفيد نيازمندیم 

٠٩١٥٣١٤٠٧٦٥
٩١٣٤٢٣٤٤/ ف

به q7 آقا فوق د7پلم 
در  کار  جهت  عمران  ليسانس  یا 

دفترتيرچه و بلوکه نيازمندیم 
٦٩٠٣٦٤٥- ٠٩١٥٥١٥٩٦٠٩

٩١٣٤٢٦١٩/ ف

به تعداد ٣٧ نفر 
 حسابدار و کمک حسابدار 

جهت امور حسابدارى شرکت ها 
و کارخانجات معتبر با حقوق و 

مزایاى عالی بعد از دوره عملی 
و تخصصی با قراردادنامه کتبی 

استخدام سریعا نيازمندیم
٨٤٤٤٣٩٧-٨٤١٤٧٣٥

٩١٢٤٤٦٩٦/ ف

حسابدار
یک مجموعه بزرگ غذایی 

جهت تکميل کادر مالی خود 
به یک حسابدار با حداقل ٣ 
سال سابقه کار مفيد و آشنا 

به اکسل نيازمند است.

٠٩١٥٣١٤٦٣٢١
٩١٣٤١٨٢٢/ ف

استيرسيت� 
شعبه چهارراه ابوطالب 

به حسابدار خانم با 
سابقه کار و ضامن معتبر 

نيازمندیم 

٧٢٨٧١٧١
٩١٣٤٢١٠٨/ ف

عالقه مندان به رشته حسابدار# 
و افراد جویاى کار با ما تماس 
بگيرند  کارورزى= اشتغال 

٦٠٨١٢٨٧
٩١٣٣٧١٠٣/ ف

استخدام نيرو آشنا 
به !امپيوتر
٨٤٦٥٣٨١

٩١٣٤١٥١٦/ ف

٩١٣١٩٤١٢/ ف

حسابدار
ثبت ٢١٨١

به تعدادى  نيروى 
حسابدار جهت پروژه هاى
 مالی به همراه کارورزى 

نيازمندیم.
٨٤١٧٤١٧

به q7 خانم
جهت امور حسابدارى ترجيحا آشنا به 

word نيازمندیم.شرکت مهدى یار
٨٤٦٠٩٦٤

٩١٣٣٨٨٠٨/ ف

آگه� استخدام 
حسابدار

یک شرکت ساختمانی 
جهت کار در دفتر گلبهار 
خود به دو نفر حسابدار 
توانمند- مستعد- متعهد

 مسلط به امورات 
و نرم افزارهاى 

حسابدارى- داراى 
حداقل سه سال سابقه 
کار مفيد در شرکت هاى 
معتبر- به صورت تمام 

وقت نيازمند است.
متقاضيان می توانند اطالعات 

فردى و رزومه کارى و یک 
قطعه عکس جدید خود را به 

email:info آدرس
@ehyamaskan.com

ارسال و یا به شماره 
 ٠٥١٢٨٣٢٤٤٢٠

فاکس نمایند.

 
٩١٣٣٩١٧٦/ م

q7 !ارخانه توليد#
جهت تکميل کادر انسانی 

خود نيازمند
١- مدیر مالی ٢- حسابدار
با ۵ سال سابقه کار مرتبط

٠٩١٢٢١٣٤٦٧٠
٩١٣٣٩٢٣٥/ ر

به q7 حسابدار 
با حقوق ماهيانه ۵٠٠ هزار 

تومان نيازمندیم 
٠٩١٥٧٦٩٩١٩٥

٩١٣٤١٨٩٥/ ف

حسابدار خانم
فوق دیپلم به باال حداقل یکسال 

سابقه کار معتبر جهت کاردر 
شرکت بازرگانی نيازمندیم. 

سناباد غربی، بين سناباد ۵٨ و 
تقاطع راهنمایی پالک ٧٧٠ طبقه 

٣ واحد ۶

٨٤١٤٩٩٦
٩١٣٤٠٠١٧/ ف

q7 شر!ت بزرگ 
توليد# به q7 نفر آقا

با مشخصات ذیل 
نيازمند است.

ليسانس حسابدارى 
حداقل ۵ سال سابقه 
کار مرتبط(متأهل) و 

امکان اشتغال در یکی از 
کشورهاى آسياى ميانه 

متقاضيان رزومه 
خود را به آدرس 

employment2013@
yahoo.com

یا به صندوق پستی
 ٩١٨٩۵,١۵٣-٧۵٣ 

ارسال نمایند.

 

٩١٣٣٨٦٦٠/ ف

استخدام
د7پلم به باال

 شماره ثبت ٢٠١٩
شرکت خدمات مالی و حسابرسی 
حسابدارى  انجمن  نظارت  تحت 
سطح  از  ١۶نفر  تعداد  ایران 
امور  جهت  ليسانس  تا  دیپلم 
حسابدارى و کمک حسابدارى در 
شهر مشهد همراه با کارگاه عملی 
حسابدارى سریعا نيازمند است.
٨٤٥١٢٠٩-٨٤١٠٢٠٨ 

٩١٣٣٣٧١٨/ م

حسابدار خانم 
آشنا به لوازم آرایشی نيازمندیم 

نبش عبادى ٧٧-آلما 
٠٩١٥٤٤٥٧٠٣٣-٧٣١٠٠٧٥

٩١٣٤٢٥١٥/ ف

q7 شر!ت معتبر بازرگان� 
به  استان  سطح  در  توزیع  جهت 
نيازمند  مسقف  ایسوزو  چند 

٣٠٠٧٣١٩است 
٩١٣٤١٨٨٢/ ف

به تعداد# راننده منظم  
با  با اتومبيل نيازمندیم   و متعهد 
و  متر  تاکسی  (با  درآمد  تضمين 

٧٦٧٠٧٩٠ بدون تاکسی متر )
٩١٣٤٢٨٢٥/ م

راننده با اتومبيل مدل باال 
متر  تاکسی  با  همراه  وقت  تمام 
نيازمندیم آژانس گلچين، شهر ما 

٠٩١٥٨١٠٢٤٥١
٩١٣٤٠٧٦١/ ف

به تعداد# نيسان
و ایسوزو جهت پخش مواد 

غذایی نيازمندیم
٦٩٠٠٧٩٠-٦٩٠١٠٦٠

٩١٣٣٩٢٦٠/ ف

به تعداد# راننده
 !مپرس� نيازمند7م

 

٠٩١٥١٢٠٠٦٧٦
٩١٣٤٢١٧٧/ م

تا!س� تلفن� راه پيما
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

خيابان راهنمایی
٩١٣٣٣٩٥٢/ ف٨٤١٦٧٦٠

به q7 راننده 
جهت مصالح فروشی همراه با کار 

نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٠٥٨١٦

٩١٣٤١٩٠١/ ف

آژانس مارال
تاکسيمتردار  اتومبيل  با  راننده 

٠٩٣٦٦٤٣٦٨٧٥نيازمندیم
٩١٣٤٠٦٠٩/ ر

آژانس با زنگ خيل� ز7اد
نيازمند راننده با اتومبيل 
می باشد محدوده وکيل آباد

٠٩٣٩٨٥٩٠٦٣٠
٩١٣٠٩٨١٠/ ف

تاج محل-  به تعدادى
راننده با اتومبيل بطور نيمه وقت و یا 
تمام وقت نيازمندیم (بلوار پيروزى) 

٠٩٣٣٥٩٤٦٧٧٥
٩١٣٤٢١٤٠/ ف

آژانس ماهان
منظم  و  متعهد  اتومبيل  با  راننده 
تمام وقت، نيمه وقت در پيروزى٢٠ 

نيازمندیم        ٨٧٦٢٩٣٠
٩١٣٤٢٥٩٦/ ف

٩١٣٣٣٥٣٩/ م

تا!س� سرو7س همسا7ه 
راننده با اتومبيل با درآمد ٧٠ هزار

 مجهز به تاکسيمتر بهشتی ۴٠ 
٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

راننده متعهد با اتومبيل 
و  دار  تاکسيمتر  دوگانه  ترجيحا 
 ۴١ کوثر  داخل  کار،   %  ١٠٠ تضمين 

٠٩١٥٥٠٣١٣٣٩نيازمندیم 
٩١٣٣١٨٦٣/ پ

تعداد# راننده منظم  
 با اتومبيل و تضمين درآمد و پورسانت

 ١٠% جهت آژانس نيازمندیم 
٩١٣٣٧٤٣٤/ م ٠٩٣٥٤٠٨٦٠٦٣

تا!س� غزل
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 

ترجيحا تاکسيمتردار نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٩٠٠٨١ هاشميه ١٨

٩١٣٣٧٩١٢/ ف

به تعداد# راننده 
مجرب و متعهد به طور 
تمام وقت و نيمه وقت 

نيازمندیم
 آژانس کرانه قاسم آباد 
 ٠٩١٥٤٧٧٧٠٣٥

٦٢٣٢٠٢٤
٩١٣٤٢٣٧٤/ ف

پيVان وانت با راننده
با حقوق ۶٠٠ ثابت+ بيمه 
نيازمندیم ميدان ابوطالب

٣-٧٢٣٥٨١١
٩١٣٣٢٢٠٧/ ف

شر!ت توز7ع سراسر# دارو
نيازمند راننده پایه یک داراى 

کارت هوشمند
١٤و٠٥١١٦٥١٢٥١١

٩١٣٤٠٣١٧/ ف

٩١٣٤٢٠٥٠/ ف

به تعداد# راننده تمام وقت
دوگانه  اتومبيل  با  وقت  نيمه  و 
سریعا نيازمندیم آژانس ميالد نور
٠٩٣٥٣٤٣٢٦٤٦-٦٠٤٢٩٦٣

تعداد# راننده خانم 
نيازمندیم

 خيام ۴۴، پالک ۶ 
٠٩١٥٤٧٩١٦١٨

٩١٣٤١٧٥٥/ ف

 q7 به راننده پا7ه
با مدارک کامل جاده اى 

نيازمندیم
٩١٣٣٨٨٩٢/ ف٠٩١٥١١٧٧٤١٢

تا!س� سما 
اتومبيل  دستگاه   ٣٠ تعداد  به 
وقت  نيمه  و  وقت  تمام  راننده  با 

٨٦٦١٦١٤نيازمندیم 
٩١٣٤١٤٨٥/ ف

 q7 راننده پا7ه
جهت !ار با !مپرس� نيازمند7م

٩١٣٤٠٤٤١/ م٠٩١٥١٠٥٥٩٥٢

به تعداد# راننده با اتومبيل
نيازمندیم با پورسانت ١۵ 

درصد مصلی ١٢ آژانس ٣٠٠٢
٣٦٨٨٢٥٣

٩١٣٤١٥٥٢/ ف

با  راننده  تعداد#  به  آژانس 
 ماشين نيازمند7م پيروز# ٥٩

٠٩١٥٩٠٥١٦٨٧
٩١٣٤١٤٨٤/ ف

آژانس بهزاد 
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 
روز  نصف  سجاد  بلوار  نيازمندیم 

٣٠,٠٠٠٦٠٢٣٠٢١ با تضمين 
٩١٣٤٠٠٩٢/ ف

sبه ٢ نفر راننده ليفترا
داراى گواهينامه، باحقوق قانون کار 
ساعات  تماس  نيازمندیم.  بيمه  و 

٠٩٣٠٥١٠٩٠٢٩ادارى
٩١٣٣٦٨٠١/ م

راننده پا7ه ٢ 
با سابقه نيازمندیم 

٠٩١٥٣١٥٤٥٠٠
٩١٣٤٢١٣٤/ ف

شر!ت توز7ع سراسر# دارو
نيازمند راننده پایه یک داراى کارت 

هوشمند ٠٢١٨٨٥٣٦٩٧٠
٥٢ و٠٢١٨٤٠٥٤٠٥١

٩١٣٤٠٣٢١/ ف

راننده با اتومبيل نيمه 
 %١۴ پورسانت  وقت  تمام  یا 
تومان  ۵٠,٠٠٠ کارکرد  نيازمندیم. 

 ٠٩٣٩٧١٦٠٠٩٠
٩١٢٨٥١٨٨/ ف

آژانس طبرس�
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم.
 راه آهن بين کامياب ١۴ و ١۶

٩١٣٤٢٦٠٥/ ف

 sراننده پا7ه ٢ با !ليه مدار
مورد نياز نيازمند7م  

٠٩١٥١١٦٣٩٠١
٩١٣٤٢١٧٣/ ف

 qدفتر پشم
حاج عبدا...

راننده جهت توزیع نيازمند 
است حقوق ثابت + 

پورسانت + بيمه آزادى 
 ٩۵ پالک ١۵ پخش شرق

٩١٣٣٨٨٥٠/ ف

آژانس !يا 
نيمه  و  وقت  تمام  راننده  تعدادى  به 
پورسانت  بدون  شب  شيفت  وقت 

٠٩١٥٣٠٦٦٥٩٠نيازمندیم 
٩١٣٤٢٣٥٠/ ف

به q7 نفر راننده 
جهت کار با پيکان وانت در  دفتر 

باربرى نيازمندیم 
٠٩١٥٨٦٤٨٣٥٥

٩١٣٤٢٣٣٥/ ف

فور# فور#
به یک راننده پایه یک جهت 

رانندگی داخل شهر با اتوبوس 
نيازمندیم ٠٩٣٩٨٤٧٩٢٠٤

٩١٣٤٢١٤٦/ ف

راننده با اتومبيل 
نيازمند7م

سرافراز ۴٠ آژانس المپيک
٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥-٨٢١٢٠٠٤

٩١٠٩٧٨٣٣/ پ

به تعداد# راننده با اتومبيل 
با پورسانت ١٣% با تضمين کار 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٦٠٩٨١

٩١٣٣٧٨٢٢/ ف

آژانس بانوان 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

ترجيحا دوگانه سوز نيازمندیم 
٠٩١٥٧١٥١٢٥٨

٩١٣٤٢٣٥٣/ ف

آژانس بانوان !وثر 
به تعدادى راننده با اتومبيل 
تاکسی متر دار نيازمند است 

٠٩١٥٦١٨١٨٣٩
٩١٣٤٢٢٤٨/ ف

دعوت به همVار# 
شر!ت گلرنگ پخش مشهد 

جهت توزیع محصوالت خود از 
دارندگان کاميونت مسقف ۶ تن 

(خاور) دعوت به همکارى 
می نماید. 

روزه  همه  توانند  می  متقاضيان 
آدرس  به   ١۴ الی   ٩ ساعت  در 
هاى  تلفن  با  یا  و  مراجعه  زیر 
 ٦٦٥٢٢١٣ و   ٦٦٥١٣١٧
حاصل  تماس   (١١۴ (داخلی 
کيلومتر  مراجعه:  آدرس  نمایند. 
البسکو  روبروى  قوچان  جاده   ٣

آزادى ١٢۵ پشت قطعات خاور 
٩١٣٤٠١٩٧/ ف

به q7 راننده با 
اتومبيل سوار# 

جهت پخش کپسول هاى 
آتش نشانی ترجيحا 

محدوده بلوار مصلی با 
ضامن نيازمندیم 

٠٩١٥٤٢٢٠٩٧٦
٩١٣٤١٣٥٦/ ف

تعداد# راننده 
با پيکان وانت جهت پخش فورا 

نيازمندیم 
٦٢٣١٣٠١

٩١٣٤١٩٧٢/ ف

تا!س� ميالد - امامت 
به تعدادى راننده با اتومبيل

 سریعا نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٨٤٠٢٠

٩١٣٤١٩٤٢/ ف

به تعداد# راننده 
با ماشين مدل  باال جهت

 سرویس دهی به هتل ها نيازمندیم. 
٠٩١٥٨١٤١٧٢٢

٩١٣٢٨٧١٦/ ف

تا!س� بهاره 
به تعدادى راننده با اتومبيل تمام وقت 
و نيمه وقت سریعا نيازمندیم (امامت) 

٦٠٧٢٠٠٩
٩١٣٤٢٠٥٩/ ف

٩١٢٨٨١٨٥/ ف

آژانس پاستور
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

 احمدآباد پاستور ١١

٩١٢٩٧١٧٦/ ف

استخدام
 راننده پا7ه V7م  

 به تعدادى راننده پایه یکم 
براى اتوبوس هاى 

درون شهرى نيازمندیم 
شرکت به آوران سيررضوى 

تحت نظارت سازمان 
اتوبوسرانی مشهد

 نبش عبدالمطلب ۵٠
 پالک ٢۶

٩١٣٣٠٨٦٦/ ف

راننده مجهز به تاکسيمتر
با کارکرد روزى ٨٠,٠٠٠ نيازمندیم 
 ٣٠ و   ٣٢ بهشتی  بين  کوهسنگی- 

٠٩١٥٣٢٢٥٤٩٤آژانس زمان 

اتومبيل مجهز به تا!سيمتر
با راننده با تضمين کارکرد عالی 

نيازمندیم تاکسی امين 
٩١٣٤١٧١٦/ ف٦٠٥٤٤٨١

تعداد# پيVان وانت 
7خچالدار با راننده

نيازمندیم
٠٩٣٠٥٤٠١٧١٨

٩١٣٤٠٥٨٦/ ف

دفتر پخش 
تVدانه

جهت تکميل کادر 
فروش خود به تعداد 

٢٠دستگاه پيکان وانت 
و نيسان به همراه 

راننده با درآمد ماهيانه 
١ميليون تومان+ بيمه 

نياز دارد
قلندرى ٠٩١٥٤٣٥٩٩٣٥

٩١٣٢٨٣٩٣/ ق

به تعداد# راننده 
زبده مسلط 

به پخش مواد غذایی با 
ماشين و بدون ماشين با 
حقوق ثابت و پورسانت 

نيازمندیم.
٠٩١٥٨٠٩٤٠٢٠

٩١٣٤٠٠٣٢/ ف

 sفروشنده خانم جهت پوشا
پاساژ   ٨ و   ۶ بين  رضا  امام  خيابان 
مسعود طبقه پایين -فروشگاه فکور

٩١٣٣١١١٠/ م٠٩١٥١٥٩٣٧٥٦

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
آقا  و  خانم  فروشنده  تعدادى  به 
چهارراه  معلم  بلوار  نيازمندیم. 

دانشجو کلبه لی
 

٩١٢٦٣٠٤٨/ ف

فروشگاه ٩٥
به یک فروشنده خانم با 

پایه حقوق ٣۵٠ هزار تومان 
نيازمندیم 

ميدان ١٧ شهریور پاساژ آسيا 
طبقه همکف پالک ٣١ و ٣٠ 

 ٣٤١٦٣٥٣
٠٩١٥٨١٧١٥٠٢

٩١٣٤١٧٩٦/ ف

به چند نفر 
فروشنده خانم

به طور نيمه وقت
(شيفت بعدازظهر) 

و تمام وقت نيازمندیم.
 مراجعه فقط حضورى

و چند فروشنده آقا به صورت 
تمام وقت با حقوق و مزایا با 

ضامن معتبر  بين خيابان 
جنت ۶ و ٨ مانتو جلوس

٠٩٣٦٣٧٦٢٥٣٦
٩١٣٤١٦٤٦/ ف

محصوالت آر!وچاج 
 به یک فروشنده خانم 

جهت کار در یک فروشگاه 
واقع در الماس شرق با 

حقوق کافی نيازمند است 
٠٩١٥٨٥٧١١٠٧ 

٧١١٤٥٧٤
٩١٣٤١٢٩٥/ ب

بوتيq ردا 
به یک فروشنده خانم 
باتجربه جهت کار در 

پوشاک زنانه نيازمند است 
خيام ١١ پالک ۶٠,١

٠٩١٥١١٠٢٠٦٨
٩١٣٤١٦٢٦/ ف

sفروشنده پوشا
 بچه گانه نيازمند7م

٧٦٣٢٥١٧
٠٩٣٠٥١٠٥٧٥٨

٩١٣٤١٤٠٧/ ف

به q7 جوان 
جهت فروشندگ� 

ترجيحا دیپلمه با روابط عمومی 
باال و ضامن معتبر با کارت پایان 

خدمت نيازمندیم .
٨٥١٤٨٣٦

٠٩٣٥٥٥٧٩٧٣٨
٩١٣٤٢١٣٢/ د

به دو نفر صندوق دار خانم
نانوایی  در  نان  فروشندگی  جهت 
صاحب الزمان با حقوق عالی نيازمندیم.
٨٤٨٤٦٤١-٠٩٣٥٧١٥٧١٧٧

٩١٣٤٢٨٠٠/ م

به q7 فروشنده خانم
 نيازمندیم، بين امام خمينی
 ۴۶ و ۴۴ زیورآالت آریماس

٠٩١٥٤٠٩٠٦٨٠
٩١٣٣٩٧٦٧/ ف

به فروشنده جهت !ار 
در مغازه پرده فروشی نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٧٧٠٥٩
٩١٣٤١٩١٢/ ف

به تعداد# همVار
جهت فروشندگی در پروتئينی

 هایپرمارکت پرسون (مجتمع وصال) 
٠٩٣٦٤٤٦٩٨٩٩نيازمندیم 

٩١٣٣٨٥٢٤/ ف

به ٣ نفر 
فروشنده خانم

آشنا به سخت افزار و 
سيستم فروش شبکه 

جهت کار در دفتر شرکت 
نيازمندیم. بازرگانی ماد

٩١٥٤١٤٥١٥٤
٩١٣٤٢٤٠٤/ م٧٢٣٢٦٩١

فروشنده خانم 
مجرب 

نيمه وقت شيفت بعدازظهر 
٩- ۵ بعد ازظهر حقوق توافقی 
مجتمع زیست خاور طبقه ١- 

پالک ٢١٣٨ فروشگاه النا
 (مراجعه حضورى)

٠٩١٥٥١٢٢٨٧١
٩١٣٤٢١٧٨/ ف

به q7 نفر خانم 7ا آقا 
جهت کار در سوپرمارکت نيازمندیم 

رضاشهر نبش دهخدا ۶
٨٧٨٦٦٠٠

٩١٣٤١٩٨١/ ف

١٥٠٦
راننـــده

١٥٠٧
فروشنده و صندوقدار


