
شنبه ٩  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٤
٥٠

فروشنده آقا 
جهت لوازم خانگی تمام وقت، مجرد 
نيازمندیم  سال   ٣٠ تا   ٢٠ سن 

٠٩١٢٤٧٦٨٠٤٩
٩١٣٥١٠٧٧/ ف

به 
f فروشنده خانم 
نيازمندیم سجاد نبش پاساژ 

وصال تاپ مد 
٧٦٢٤٠٩٢

٩١٣٤٨٠١٢/ ف

LG استخدام فروشنده ماهر
دسينی  فروشگاه   ۵۵ سناباد  نبش 
پورسانت   + کار  قانون   + بيمه   LG-

 ساعت مراجعه ١٣,٣٠- ٨
٩١٣٥٠٤٥١/ ف

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

دانشجو کلبه لی
 

٩١٢٦٣٠٤٨/ ف

فروشنده خانم
التحریر  لوازم  فروش  جهت 
سنتر  کيان  در  بازى  اسباب  و 

٠٩١٥٦٩٦٥٢٤٠نيازمندیم
٩١٣٥٠١٥١/ ف

به 
f جوان جهت 
فروشندگ� #يo و #فش

بلوار سجاد
٠٩١٥٧٦٠٢١٠٠

٩١٣٤٩٥٤٧/ ف

 حقوق ٤٥٠هزار تومان 
 به تعدادى فروشنده آقا 

نيازمندیم 
فرامرز عباسی

 مجتمع کيان سنترواحد ٣٠۴

٦٠٧١٧٠١ 
٠٩٣٧٠٠٩٦٩٦٦

٩١٣٤٥٦٣١/ ب

به تعداد< فروشنده
 با تجربه آقا 
ا خانم

جهت کار در چند شعب 
فروشگاهی پوشاک زنانه 

نيازمندیم .

( با حقوق عالی ) 
آدرس: انتهاى سی مترى طالب 

بازار بزرگ فردوسی 
 طبقه همکف- پالک ١٧۵ 

مراجعه حضورى
 ١٠ الی١٢ 

و ١٧ الی ١٩ 
مدیریت : زرینی 

 

٩١٣٥١٨٠٣/ ط

به چند فروشنده خانم 
ا 
آقا نيازمند
م

الماس شرق همکف پ ٣١٢١٠
٧١١٢٩٦٣

٩١٣٤٨٢٦٣/ ف

به دو فروشنده خانم نيازمند
م 
خيابان شيرازى بازار مرکزى 

فاز یک پالک ١۴٨
٢٢٥٦٧١٢

٩١٣٥١١٨٠/ ف

به 
f فروشنده جهت
لوازم آرایشی بهداشتی محدوده 
امامت نيازمندیم. امامت ١١ ، ونوس
٠٩١٥٥١٤٨٣٢٤-٦٠٥٩١٤٤

٩١٣٤٢٩٥١/ ل

فروشنده خانم
، مراجعه حضورى  جهت مانتوسرا 
ميدان ١٧شهریور حاشيه مجتمع 

رضا مانتو ملکی
٩١٣٤٨٦٦٦/ ر

به تعداد< فروشنده 
جهت فروشگاه صنایع دستی 

واقع در الماس شرق نيازمندیم 
٩١٣٥٠٤٦٣/ م٠٩١٥٥١٥٧٠٢٧

فروشنده آقا مجرب
با حقوق و مزایاى عالی نيازمندیم

٠٩١٥٤٤٢٢١٥٠
٩١٣٤٩٨٦٠/ ل

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
به دو نفر صندوقدار خانم 

نيازمندیم. بلوار معلم چهارراه 
 دانشجو کلبه لی

٩١٢٦٣٠٦٠/ ف

به 
f خانم
جهت فروشندگی در گالرى 

پوشاک نيازمندیم 
بين معلم ۴ و ۶ مقابل 

فرش مشهد گالرى مه سان

٠٩٣٨٨٩١٣٣٧٦
٩١٣٥١٢٣١/ ف

به دو فروشنده خانم 
 نيازمندیم طالب ( خيابان وحيد 

پالک ٢٠۴) فروشگاه کيف
 ٠٩١٥١٠١٧٧٦٩-٢٧٨١٩٧٥

٩١٣٤٨٨٠٣/ ط

 �
f فروشنده تلفن
جهت فروش لبنيات نيازمندیم ساعات 
٣۶ پالک   ٣٢ رسالت   ٨ الی   ١۵ کار 

٠٩١٥٣٠٢٦٣٢٣
٩١٣٥١١٦٧/ ف

به 
f نفر فروشنده 
جهت کار در قسمت آرایشی 

بهداشتی داروخانه نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٥٥٦٧٧

٩١٣٤٩٩٥٤/ ف

فروشنده خانم 
طالب پاساژ فردوسی

 پالک ۴٩٢
٠٩٣٦٥٥٩٣٢٤٤

٩١٣٤٩٤٩٦/ ف

پوشاh گراد
استخدام فروشنده حرفه اى کت 
و شلوار و پوشاک کالسيک آقایان
٠٩١٥٨٩٥٨٠٠٤-٧٦٧٤١٠٠

٩١٣٤٦١٥٣/ ف

فروشگاه مر#ز< 
#الس شب 

 به تعدادى فروشنده خانم 
باسابقه کارى براى فروش 

پوشاک مجلسی زنانه
نيازمند است.

٩١-٢٢٨٢٠٩٠ 
٩١٣٤٩١٢٧/ بداخلی ۴

به چند فروشنده خانم و 
آقا نيازمند
م

بين سناباد ۴٢ و ۴۴ شماره ۴٢۴
٠٩٣٦١١٥٥٥٨٤

٩١٣٥١٤٩٠/ ف

دو نفر فروشنده خانم
جهت کار در فروشگاه فرهنگی و 

مذهبی نيازمندیم
٠٩٣٥٥٦٢٤٠٠٤

٩١٣٤٥٢٢٣/ ف

فروشنده آقا
جهت فروش پارچه و کاالى 

خواب نيازمندیم 
ساعت کار: ٩ الی ١٣:٣٠ 

و ١۶:٣٠ الی ٢٢:٣٠
حداقل حقوق ۵٠٠ تومان

تماس ١٨ الی ٢٠
٨٤٣٢٢٩٠

٩١٣٤٥٠٣٣/ ف

به تعداد< فروشنده 
جهت نمایندگی فروش محصوالت 

LG  نيازمندیم
٣٨٩٩٢١٥

٩١٣٤٧٣٧٣/ پ

به 
f فروشنده باتجربه آقا  
 جهت کار در مغازه لوازم کفاشی 

در محدوده مطهرى نيازمندیم 
٩١٣٤٧٩٣٨/ م ٧٢٣٠٦٥٢

به 
f جوان جهت 
 �فروشندگ

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

خدمت نيازمندیم .

٨٥١٤٨٣٦
٠٩٣٥٥٥٧٩٧٣٨

٩١٣٥١٥٨٤/ د

فروشنده خانم
با سابقه کار تمام وقت

 و نيمه وقت با حقوق عالی 
نيازمندیم.

 ١٧ شهریور- مجتمع حریر  
طبقه ١+ پالک یک 

فروشگاه خانه لباس 
٠٩١٥٦٠١٦٩٤٦

٩١٣٤٢٠٥٧/ د٣٦٨٧٥١٨

فروشنده خانم باتجربه
نيازمندیم  مکفی  حقوق  با  وقت  نيمه 

١٧شهریور پاساژ قائم
٣٤٤١٧٤٣

٩١٣٤٥٩١٦/ ف

به 
f صندوقدار 
نيازمند
م   

٠٩١٥٩٠٦٦٨٢٩
٩١٣٥١٧٦٦/ پ

به تعداد< فروشنده خانم باتجربه 
نيازمندیم مجتمع تجارى وصال 

غرفه ٢٣۴
٠٩٣٨٨٣١٣٦٠٥-٧١١٤٧٦٣

٩١٣٤٩٨٤٦/ ف

با  به 
f فروشنده #فش (آقا) 
تجربه و ضامن معتبر نيازمند
م
احمدآباد سه راه راهنمایی کفش بابک

٩١٣٤٨٣٦١/ م٨٤٣٢٥٠٩

به چند فروشنده حرفه ا< آقا 
جهت کار در لوازم خانگی 

نيازمندیم 
چهارراه خسروى
 و چهارراه شهدا 

٠٩٣٠١١٤٠٠٥٠
٩١٣٥٠٤١٢/ ف

فروشنده حرفه ا<
جهت سوپرمارکت باسابقه کار 

نيازمندیم
٠٩١٥١٥٨٣٢٦٧

٩١٣٥٠٣١٣/ ف


f شر#ت معتبر
به یک فروشنده جهت کار در 
مجتمع الماس شرق نيازمند 
است ٠٩١٥٧٣٦٢٤٠٢

٩١٣٥٠٦٠٥/ ف

به چندجوان 
فروشی  آکواریوم  در  کار  جهت 

نيازمندیم ٠٩١٥٥١٧٦٨٨٠
٩١٣٤٥٤٣٩/ ف

تعداد< فروشنده آقا 
نيازمند
م 

حقوق عالی - بازارامين
٠٩١٥٩٠٦٩٨٨٤

٩١٣٤٨٢٦٢/ ف

به تعداد< فروشنده
خانم با حقوق باال نيازمندیم. بين 
عبدالمطلب١٧و ١٩پوشاک شایان

٠٩١٥١٠٠٣١٠٠
٩١٣٥١٨٧٢/ ل

به چند فروشنده خانم
نيازمندیم. باحقوق ۵٠٠هزار 

تومان پنجراه بازار عدالت
٠٩٣٧٩٦٩٧٤٣٣

٩١٣٤٩٨٥٨/ م

به 
f نفر  آقا< جوان 
با روابط عمومی باال

جهت  دیپلم  مدرک  حداقل   -
همکارى در نقره فروشی واقع 

در الماس شرق با شرایط و 
از  درصد   ٢  +  ۴۵٠ حقوق   -

سود فروش
با  - یک روز تعطيلی در هفته 

حقوق
در  ماه  سه  از  (پس  بيمه   -

صورت رضایت)
- با سفته یا ضامن معتبر 

٧١١٤٢١٣
٩١٣٥١٠١٠/ م

به تعداد< فروشنده 
در قنادى محدوده قاسم آباد 

نيازمندیم
٠٩١٥٧١٥٨٠٩٧-٨٦٥٧٣٥٤

٩١٣٤٧٨٥٦/ ف

فروشنده خانم جهت فروش 
نيازمندیم  زنانه  مجلسی  لباس 

١٧شهریور پاساژ آسمان 
٠٩١٥٥٢٢٩٧٨٢

٩١٣٤٩٧٢٩/ ف

به 
f منش� خانم 
مسلط به کامپيوتر نيازمندیم 

محدوده گلشهر
٠٩١٥٢٠٥٢٩٣٥-٢٥١٦١٣٥

٩١٣٥١٩٠٨/ ط

به 
f منش� آشنا به #امپيوتر 
جهت دکوراسيون داخلی 

نيازمندیم
٧٦١٧٧٨٧

٩١٣٤٩٨٥٠/ ف

به 
f منش� با تجربه خانم
با روابط عمومی باال با حقوق 
ماهيانه ۵,٠٠٠,٠٠٠ ریال 

نيازمندیم .
٦-٧٦٧٤٧٣٥

ساعت کار ٩ الی ١٣:٣٠ 
 ١۶:٣٠ الی ٢٠:٣٠ 

انتهاى خيام شمالی مقابل پارک 
ساحلی آفتاب واحد ١۶

٩١٣٥١٧٩٨/ پ

 �به 
f منش
 دیپلمه یا باالتر نيازمندیم.

ساعت تماس: ١٧ تا ٢١
٩١٣٥١٧١٠/ م٠٩١٥١٦٧٢٠١٤ 

٩١٣٥١٣٦٩/ ف

منش� خانم 
به دو نفر جهت امور دفترى 
به صورت نيمه وقت یا تمام 

وقت در یک شرکت بازرگانی 
نيازمندیم ساعت تماس ١٣-٩      

٢٠-١٧ چهارراه لشگر به سمت 
ده دى پشت ایستگاه مترو 

مجتمع آسيا طبقه اول واحد ١٠١
٨٥٥٠٦٣٤

درآژانس  کار  جهت   �منش  f
 به 
آباد)  قاسم  محدوده  (ترجيحا 

نيازمندیم ٠٩١٥٢٠٥٦٣٢٩
٠٩٣٥٥٦١٣٨١٠

٩١٣٥١٨١٦/ ق

 منش� دندانپزش?� خانم 
 چهارراه گلستان ، مجتمع مهر 

٠٩١٥٢٣٣١٧٥٩ 
٩١٣٥١٧٢٠/ م

به چند نفرمنش� خانم 
باروابط عموم� باال 
جهت کار در دفتر مهندسی 

با حقوق و پورسانت عالی 
نيازمندیم. 

بين امامت ٢۵ و ٢٧ پالک ٣۶٣ 
 ٦٠٧٩٩٢٣

٠٩١٥٧٦٦٨٢٢٣
٩١٣٥١٣٧٤/ ش٠٩١٥٥٠٦١٨١١


f منش� خانم
آشنا به حسابدارى نيازمندیم 

فلسطين ٢١ پالک ۵
٠٩١٥٣٠١٠٩٧١

٩١٣٤٣٧٢١/ ف

به ٢ نفر منش� خانم 
با روابط عمومی باال جهت 

پاسخگویی به تلفن و امور 
حسابدارى در دفتر امالک 

نيازمندیم. بلوار الهيه ميدان 
ولی عصر مجتمع ولی عصر
 امالک مرکزى ولی عصر 

 ٥٣١٣٥٩٦
آخوندى ٠٩١٥٨٠٣٧٢٢٦

٩١٣٥١٨٩٥/ ق

آژانس دوستان 
جوابگویی  جهت  منشی  یک  به   
سریعا  شب  شيفت  در  تلفن 

 ٠٩٣٥٨٧٨٠٨٤٦نيازمندیم.
٩١٣٥٠٨٨٣/ آ

منش� خانم 
مسلط به آفيس، اینترنت،

 با روابط عمومی باال پاسخگو تلفن 
٨٥٢٥٨٣٣ 

٩١٣٥١٩٦٠/ ر

پاسخگویی جهت  خانم   �منش  f

مستقل  دفترکار  با  نيازمندیم  تلفن 

جاهدشهر- نبش گلها ٧ آژانس قائم
٠٩٣٥٦٢٢٠٢١٨

٩١٣٥١٤١٩/ ف

منش� مسلط به 
#امپيوتر نيازمند
م 

٠٩١٥٩٠٤٨٣٠٦
٩١٣٤٧٨٦٧/ ف

آموزش و اشتغال ١٠٠%
 حسابدار<ICDL (٣ ماهه)  
بلوارفردوسی۴راه مهدى پالک ٢٠٣ 

٩١٢٩١٦٩١/ م     ٧٦٥٩٩١٩

به چند نفر خانم
جهت اپراتورى در دفتر صدور 
بليط نيازمندیم فلکه آب اول 

بازارچه عيدگاه رو به روى 
کالنترى سابق کنار فضاى سبز 

دفتر صدور بليط

٠٩٣٥٥٩٠٨١٠٨
٩١٣٤٤٧١٤/ ف

استخدام 
مسئول دفتر

در یک شرکت پخش معتبر 
آشنا به امور ادارى و مسلط به 

نرم افزارهاى آفيس
ساعات تماس ٩ الی ١٧ 

بمدت یک هفته 
٨٨٣٧٩٢٩

٩١٣٤٩٤١٣/ ف

منش� خانم 
نيازمند
م 

پاسداران- ساختمان ١۴۴
٩١٣٥٠٠٦٢/ م٠٩١٥٥١١٢٩٧٠

به 
f نفر هم?ار 
د
پلم آقا 

و یک نفر تایپيست آقا 

 corel مجرد آشنا به
نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٩٠٦٩٠
٩١٣٤٧٦٨٥/ ف

به 
f منش� خانم
فعال و تمام وقت با روابط 

عمومی باال جهت پاسخگویی به 
تلفن در آموزشگاه رانندگی 

نيازمندیم.
 داخل کالهدوز ۴٨

٠٩١٥٣٠٧٧٦٥٣
٩١٣٥١٦١٩/ م

�به 
f منش
مسلط به WORD و آشنا به 

نرم افزارهاى مرتبط در دفتر فنی 
نيازمندیم ٠٩٣٥٣٣٩٦٢٧٢

٩١٣٤٨١٥٢/ ف

٩١٣٤٩٥٦٨/ ف

منش� خانم نيمه وقت 
احمدآباد پاستور ١١,١ 

پالک ١۶۵ حقوق ٢٠٠ تا ٣٠٠ 
مراجعه ١٠ تا ١٢ 

به 
f نفر 
منش� خانم

باتجربه جهت کار در 
بازرگانی ماک نيازمندیم 

گلشهر، ميدان اول
 سمت چپ

٢٥٩٢٤٨٧-٢٥٦٠٦٢٣
٩١٣٤٤٣٠٢/ ف

منش� آقا 
ا خانم
محدوده طالب حقوق ١۵٠ شيفت 

عصر در آژانس مهاجر نيازمندیم
٠٩١٥٥١٥٩٤٤٧

٩١٣٥١٧٩٠/ ف

استخدام 
 منشی خانم نيمه وقت ۴نفر

مدیرخانم نيمه وقت ۴نفر
ویزیتور خانم و آقا ٢٠نفر

حاشيه بلواروکيل آباد بين ٢٠ و ٢٢ 
(هفت تير و هنرستان) پالک ۴۴٢

٨٦٧٣٠١٥ 
٩١٣٥٠٧٦٦/ م٢-٠٩٣٣٧٠٣٦٧١١

به تعداد< 
منش� خانم

مراجعه حضورى: تقی  آباد
 قصر موبایل حاتم طبقه فوقانی 

واحد ٢٧ شرکت باران پالس
مراجعه حضورى: ١۴ الی ٢٠

٩١٣٥١٢٣٩/ ف

به 
f منش� خانم 
نيازمندیم بين قرنی ٢۴-٢٢

 ٧٢٩٠٣٣٣
٠٩١٥٤٠٣٥٩٠٥

٩١٣٥١٤٤٣/ ف

به تعداد< خانم 
تور  باال جهت فروش  با روابط عمومی 
کربال نيازمندیم امام رضا ۵٠ پالک ٣٢

٠٩١٥٨٩١٥٧٤٥
٩١٣٥١٢٨٠/ ف

به 
f منش� با روابط عموم� باال
و ظاهرى آراسته و ترجيحا مسلط 

به حسابدارى نيازمندیم 
٨٤٦٣٥٥٢-٠٩٣٧٢١٣٣٤١٥

٩١٣٥١٣١٥/ ف

دو منش� خانم با روابط عمومی
باال نيازمندیم ساعت کارى ٢٠ الی ١۶  

١٣,۵ الی ٩هاشميه ٣٠ پالک ٩ 
٠٩١٥٣١٨١٨٤٦

٩١٣٥٠١٣٣/ ف

منش� خانم مسلط به #امپيوتر 
با روابط عمومی باال نيازمندیم.بيمه 

حقوق باال- شرکت آسانسور تابان
٠٩١٥١١٠٦٩٦٦

٩١٣٤٨٦٠٧/ د

 �به 
f منش
با روابط عمومی باال نيازمندیم 

٧٢٥٥٥٥٧-٠٩١٥٦٦٠٥٥٦٥
٩١٣٤٩٢٥٦/ ر

شر#ت نو
ن آر
ا 
به یک نفر منشی مسلط به 

نرم افزار اکسل آشنا به امور 
دفترى نيازمندیم.

 بلوار سجاد چهارراه بزرگمهر 
ساختمان ١١٠ واحد ١٩ 

تلفن ٧٦٧٧٢٤٢
٩١٣٥١٩٥٢/ ر

 �منش� با روابط عموم
باال نيازمند
م  

٨٤٢١٤٢٨
٩١٣٥١٨٦١/ ف

آژانس بانوان آر
ن سير
به یک منشی خانم نيازمندیم 

احمدآباد، بين طالقانی ١٩ و ٢١
٨٤٦٧٨٨٤

٩١٣٥٠٢٥٥/ ف

به 
f نيرو< ادار< 
خانم 

ترجيحا با سابقه کار و روابط 
عمومی باال و تسلط به کامپيوتر 

نيازمندیم
 ساعت مراجعه ٩ صبح الی ١۴ 

مطهرى جنوبی بين ١٣و ١۵ 
 موسسه دانش محاسب و همکاران

٩١٣٤٨٣٧٤/ ف

منش� شيفت عصر جهت آژانس 
چهارراه  محدوده  نيازمندیم 
 ١٨٠ حقوق   ٢٣ الی   ١۵ ابوطالب 

٠٩١٥٨٢٠٣٤٦١تومان 
٩١٣٥٠٢٢١/ ف

 �سر
عا به 
f منش
نيازمند
م

آژانس رسانا - احمدآباد
٠٩٣٩٥٢٦٠٠٩٢-٨٤٢٤٠٠١

٩١٣٥١٩١٨/ ق

مرغ سوخار< #ارو
جهت تکميل پرسنل 

شعبات خود به تعدادى 
کارگر ساده آقا 

با حقوق اداره کار و بيمه 
استخدام می نماید

٠٩٣٦٣٣٢٥٧٨٨
٩١٣٤٣٣٤٩/ ل


f شر#ت توليد< ميزها< 
شيشه ا< به یک کارگر دیاموند کار

نيازمندیم ٦٦٥١٥٣٤
  ساعت تماس ٨ الی ١٨

٩١٣٤٨٢٨٧/ ف

به تعداد< #ارگر ساده 
با روابط عمومی باال جهت جایگاه 

CNG نيازمندیم 
٢-٢١٧٤٥١٠-٠٥١١

٩١٣٥٠٦٨٦/ ب

به تعداد< #ارگر ساده نيازمند
م
کارخانه موزایيک سازى 

٠٩١٥٦٩٧٧٠١٠
٧٥١٩٢٨١-٧٥٢٣٥٠٩

٩١٣٣٠٨٤١/ ف

به تعداد< نيرو< ساده
جهت فعاليت درکارگاه صنایع 

فلزى نيازمندیم
٦٥١٢٧٤٥-٦٥١٢٥٤٩

٩١٣٤٥٦٩٧/ ق

٩١٣٤٧٨٠٨/ ف

تعداد< #ارگر ساده خانم 
و آقا با حقوق ۵۴٠ + بيمه 

سرویس نيازمندیم 
٠٩٣٩٩٧٠٧٧٣٥

#ارگر ساده خانم و آقا 
با مزایا و حقوق باال و بيمه نيازمندیم 
جنب   -٣٠ طبرسی  دوم-  بلوار 

٠٩٣٥١٥٢١٠٩٤اغذیه تک 
٩١٣٥٠٨٦٥/ م

 �جهت #ادر پرسنل
به ٢ نفر نيرو< #ار

نيازمندیم
٠٩٣٨٢٠١٧٥٤٩-٧٢٣٤٧٠٩

٩١٣٥١١٣٢/ ف

به چندنفر جهت #ار 
#ناف نيازمند
م  

٠٩١٥٩٠٥٥٥٧٦
٩١٣٤٦٩٢١/ ف

#ارگر ساده مرد
جهت کار در کرایه چی نيازمندیم

٨٤٤٥٩٩٩
٩١٣٤٨١٧٨/ ف

آموزش + اشتغال +گواهينامه
تعمير موبایل+ حسابدارى

ICDL + برق صنعتی            
 ٧٦٥٩٩١٩ 

٩١٢٧١٧٦٢/ م

به 
f جوان 
نيازمند
م 

فروشگاه لوازم یدکی، 
محدوده ميدان ضد 

حقوق ٣٧٠,٠٠٠ 
٨٥٥٢٣٤٧

٠٩١٥٦١١١٨١٢
٩١٣٥١١٥٠/ ف

٩١٣٤٨٣١٨/ ف

تعداد< خانم 
جهت بسته بندى پوشاک نيازمندیم 

ميدان بار رضوى، خيابان شهيد 
٣٧٢٣٦٩٥فيض زاده 

١٥٠٨
منش� و تا
پيست

١٥٠٩
#ارگــــر ساده

�� و پروتئين

f شر#ت معتبر در صنا
ع غذا
 جهت تکميل کادر مالی خود در شعبه مشهد نياز به یک نفر 

بازنشسته بانک جهت امور صندوقدارى شعبه خود دارد.
لذا متقاضيان می توانند به مدت یک هفته با 

شماره ٠٩١٥١٥٧٥٥٤٦ تماس حاصل فرمایند و یا به 
آدرس: پليس راه قاسم آباد- آزادى ١٠١- سمت راست 

قطعه دوم مراجعه فرمایند.
٩١٣٥١٨١٣/ ف


