
٤٥
پنجشنبه ٢٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٩

٩١٣٧٠٢١٦/ ف

اد$ب بار
به تعدادى پيکان و نيسان و مزدا 

با درآمد عالی نيازمندیم
٧٦٦٥١٧٤-٠٩١٥٢١٩٩٣٣٧

آژانس پرواز 
کارکرد  (تضمين  اتومبيل  با  راننده 
فوق العاده) نيازمندیم انتهاى هاشميه 

٠٩١٥١٥٩٩٨١٠
٩١٣٧٣٤٠٥/ ف

٩١٣٧٠٨٠١/ ف

محدوده ترمينال
تعدادى راننده با ماشين 

دوگانه سوز جهت کار در آژانس 
نيازمندیم ٠٩١٥٨٧٩٣٠٠٨

راننده تعدادى  به  پامچال  آژانس 
متعهد نيمه وقت و تمام وقت 
نيازمند است با کارکرد عالی 

٨٤٥٥٧٧٧- ٠٩١٥٢٠٠١١٠١
٩١٣٧٣٧٥٩/ ف

به تعداد( نيسان $خچالدار 
جهت توزیع شير نيازمندیم 

٧٦٦١١٩٢-٠٩١٥١٧٠٥١٥٩
٩١٣٧٣٤١٢/ ف

فور( 
به تعدادى راننده با خودرو 

نيازمندیم (قاسم آباد) حجاب
٦٦٤١٧٢٦-٠٩١٥٥٠٦٩٣٢٦

٩١٣٧٠٤٨٤/ ف

تعداد( راننده
سریعا آژانس وحدت با پورسانت 

١۵ ترجيحا محدوده وحدت
٠٩١٥٣١٣٧٥٤٩

٩١٣٧٢٦٥٠/ ف

 g$ راننده پا$ه g$ به
 جهت کار با جرثقيل نيازمندیم

٣٩٢١٧١٩
 ٠٩١٥١١٣٠٤٧٣

٩١٣٦٧٩٤١/ ف

٩١٣٧٠٤٠٠/ ف

پورسانت ١٠
زنگ باال= کارکرد عالی 

راننده با اتومبيل نيازمندیم
٠٩٣٣٧٦٦١٣٩٩

به تعداد( راننده با اتومبيل 
دوگانه سوز با تضمين
١٠٠٪ کارکرد نيازمندیم

٨٦٦٦٢٠٣
٩١٣٦٨٩٠٠/ ف

تعداد( تر$ل1 حمل سنگ 
 از تایباد به اصفهان 

نيازمندیم 
 ٣١٢٦٧٢٧-٠٩١٥٤٤٦٢٨٠٢

٩١٣٧١٨٣٧/ خ

به تعداد( راننده خانم با 
ماشين دوگانه سر$عا

نيازمندیم ٨٨٢٣٣٠٠ هاشميه 
 ۴٠، آژانس بانوان جيران

٩١٣٦٩١١٥/ ف

$g شرIت 
معتبر 

 جهت امور حمل و نقل 
نيازمند ١٠دستگاه 

نيسان پی کاپ یا کاپرا 
مدل ٨٨ به باال 

(با راننده)می باشد.
شيرازى 

٠٩١٥٩٠٣٦٧٧٣
٩١٣٧٢٠٣٦/ م

تاIس1 مهتاب 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم دانشجو ۵
٠٩١٥١١٥٨١١٦

٩١٣٧٤٥٢٦/ ف

به تعداد( راننده متعهد 
نيازمندیم.

 آژانس افسر واقع دردریا دل
٠٩٣٣٦٨٧٨٨٩٩

٩١٣٦٩٠٥٠/ ف

به تعداد( راننده با اتومبيل 
در آژانس خان منش

نيازمندیم
٠٩١١٩٩٣٦٧٨٧

٩١٣٧٤٥٢٩/ ف

به $g راننده باتجربه 
پایه ٢ با مدارک کامل جهت کار با 

ایسوزو و یخچالدار نيازمندیم 
٠٩١٥٥٢٤٦٠٨٩

٩١٣٧٤٤١١/ ف

به تعداد(
 تر$لI 1مپرس1
و ده چرخ جهت حمل 

مصالح نيازمندیم

٠٩٣٨١١٥٣٥٤٧
٩١٣٧٤٨٨٣/ ف

آژانس پرد$س
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به  سریعا 
هزار   ۵٠ روزى  تضمين  نيازمندیم 

٠٩٣٧٥٠٥١٢٦٥تومان 
٩١٣٦٨٢٩٩/ ف

به چند راننده - بدون ماشين 
با حقوق ماهيانه  جهت کار در آژانس 
نيازمندیم. آژانس : محدوده پنج تن 

٠٩١٥٨٢٢٤٤١٤
٩١٣٧١٦٧٩/ ط

آژانس بانوان پرواز 
راننده منضبط با ماشين 

نيازمندیم 
٩١٣٧٥٤٣٧/ ف٠٩٣٥٢٥٩٠٩٥٠

 g$ راننده پا$ه g$ به
جهت Iار با Iمپرس1

نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٢٧٢٤٦

٩١٣٧٤٤٢٩/ ف

به تعداد( راننده تمام وقت 
ترجيحا اتومبيل دوگانه سوز با تاکسيمتر 
٠٩١٥٨٠٤٠١٣٠ نيازمندیم  

٠٩٣٥٣٨٤٠٩٥١
٩١٣٧٢١٨٠/ ف

به تعداد( راننده با ماشين 
 نيازمندیم. آژانس گلنار

 ميدان امت 
٠٩١٥٥٠٩٤٢٠٨ 

٩١٣٧١٦٩٣/ ط

آژانس عدالت به تعداد( راننده
با خودرو نيازمندیم. محدوده گاز-
رسالت  ٠٩١٥٥١٤٣٧٨٩

٠٩٣٦٥٣١٨٢٨٤
٩١٣٧٠٦٩٠/ ف

آژانس طبرس1 
با زنگ عال1 راننده با اتومبيل 

 نيازمندیم . راه آهن،
  بين کامياب ١۴ و ١۶ 

٩١٣٧٣٧١٨/ ف

به $g نفر 
فروشنده خانم 

 با چک یا سفته معتبر جهت فروشندگی 
خرازى ٢شيفت نيازمندیم. 
ساکنين بلوارصيادشيرازى

 در اولویت می باشند. 
تلفن تماس: 

٠٩١٥٥٢١٠٩٢٤ 
٩١٣٧٥٠٠٩/ م

به $g فروشنده خانم 
مسلط به کامپيوتر جهت کار

 در دفتر بيمه نيازمندیم . طبرسی
٠٩١٥١٢٢٧٠٦٩

٩١٣٧٣٨٥٩/ ط

 ترجيحا به $g خانم 
 جهت کاردر گالرى تزئينات 

نيازمندیم فلسطين بين ۶و ٨
٩١٣٧٤٥٣٦/ م ٠٩١٥٥١٠٢٨٧٠

به تعداد( فروشنده پارچه و 
پرده آقا و خانم با حقوق باال

نيازمندیم .پرده  سپهرى 
٧٢٥٩٠٤٣

٩١٣٦٨٨٥٨/ ف

فروشنده باتجربه خانم 
به طور نيمه وقت از 

ساعت ١۶,٣٠ الی ٢١,٣٠ 
نيازمندیم 

زیست خاور طبقه همکف 
واحد ٣١٢١

٠٩١٥٣٢١٥٣٦١
٨٥٢٧٥٤٧

٩١٣٧٣٢٦١/ ف

به تعداد( 
فروشنده خانم

باتجربه باحقوق مکفی 
نيازمندیم. امامت ٣۴ 

مانتو مارال
٠٩١٥٣٠٩٢١٤٠

٩١٣٧٤٤١٩/ آ

٩١٣٧٤٨٤٤/ ف

به چند فروشنده خانم 
نيازمند$م     ٣٤٤٠٧١٤

ميدان ١٧ شهریور پاساژ افشار 
 فاز یک پالک ٩١

به $g فروشنده خانم محدوده
بلوار طبرسی نيازمندیم بلوار طبرسی 

شمالی طبرسی ١٧ کفش دانيال 
٠٩٣٦٣٦٩٩٤٣٢ سيدى 

٩١٣٧٢٥٤٣/ ف

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

دانشجو کلبه لی
 

٩١٢٦٣٠٤٨/ ف

به $g صندوقدار خانم
رستوران  در  حسابدارى  به  آشنا 
نيازمندیم بلوار پيروزى بين ٢٧ و ٢٩ 
رستوران پونه ٠٩٣٠٤١٤٨٨١٤

٩١٣٧٥٠٥٨/ ف

فروشگاهها( زنجيره ا( 
مواد غذا$1 توIا

جهت تامين کادر فروشنده خود با 
شرایط ذیل استخدام می نماید

١- فروشنده خانم
٢- حداقل مدرک تحصيلی 

دیپلم
٣- داشتن ضامن معتبر

۴- حقوق و مزایا طبق قانون کار 
(بيمه و اضافه کارى و تعطيل کارى)
۵- در دو شيفت صبح و بعدازظهر

شماره تماس: ٨٦٦٠٣٣٤
فکورى ٢٣ پالک ٢٨

١٢-٧,٣٠

 

٩١٣٦٦٦٨٥/ ف

به تعداد( صندوقدار خانم 
جهت شيفت صبح و شب

 بين هاشميه ٣٠ و ٣٢ نيازمندیم 
٠٩٣٥٥٥١٦١٦٠

٩١٣٧٤٥١٢/ ف

به چند فروشنده خانم 
نيازمند$م 

بين جنت ۴ و ۶ مانتو ماهان
٠٩١٥١٥٧٥٢٨٤

٩١٣٧٤٤٠٠/ ف

به $g فروشنده خانم
مجلسی  پوشاک  در   کار  جهت 
نيازمندیم معلم ١٠ بين جالل ٢۶ و ٢۴

٦٠٩١٧١٢
٩١٣٧٣٦٧٤/ ف

به چند فروشنده مجرب خانم 
جهت فروش مانتو  نيازمندیم 

طالب خيابان ایثار
٠٩١٥٣١٨٧٥٠١-٢٧٤٤٧٢٢

٩١٣٧٥٥٩٥/ ط

به $g فروشنده نيمه وقت 
نيازمندیم مجتمع تجارى

 زیست خاور طبقه ١+ واحد ۴١٠٩
٠٩٣٥٢٤٤٤٣٠٨

٩١٣٧٤٢٤٦/ ف

به $g فروشنده
با حقوق و مزایاى خوب نيازمندیم.

٠٩١٥٦١٤٦٥٤٥
٩١٣٧٥٥١٤/ ف

شيفت صبح 
محدوده راه آهن نيازمندیم 

فروشنده با تجربه خانم جهت 
پوشاک ویژه بانوان

 مراجعه حضورى : راه آهن 
 نبش بهجت ٢۵- دردانه 
ساعت مراجعه : ٩ الی ١۴ 

و ١۶:٣٠ الی ٢٢
 

٩١٣٧٥٢٤٦/ د

فروشنده خانم $ا آقا 
۶٠٠٠٠٠تومان  ماهانه  دستمزد  با 
خيابان گاز انتهاى گاز ۴ نان سنتی من 

و تو           ٠٩٣٨٥٤٥٤٥٠٧
٩١٣٧٤٩٢٢/ ف

به چند فروشنده 
نيازمند$م 

٠٩١٥٣٠٥٠٢٣٩
٩١٣٧٤٧١٠/ ف٢٧٣٧٣٧٠

فروشنده خانم $ا 
آقا با تجربه Iار(

٢ شيفت با ضامن معتبر نيازمندیم. 
ایستگاه سراب روبروى

 آموزش و پرورش مرکزى 
فروشگاه رنگارنگ

٠٩١٥٦٩١٤٩٣٩
٩١٣٦٧٣١٨/ ف

شرIت معتبر
در زمينه دندانپزشکی 

افراد واجد شرایط با 
حقوق ثابت + پورسانت 

پس از مصاحبه حضورى و 
گذراندن دوره هاى

 حرفه اى تعدادى را 
برگزیده و جهت همکارى 

دعوت می نماید

٤-٨٨٤٣٧٥١
٩١٣٧٥٧٤٢/ ر

٩١٣٧٠٧٧٩/ ف

به تعداد( فروشنده
باتجربه  و مسلط به

 نرم افزار هاى موبایل تمام 
وقت صبح ٩ الی ١٣:۴۵ و 
بعدازظهر ١٧ الی ۴۵:٢٢ 

جهت کار در فروشگاه موبایل 
NTC نيازمندیم حقوق توافقی 

مراجعه حضورى به احمدآباد 
بين بهشت و پاستور بازارچه 

موبایل احمدآباد همکف واحد ٩

٠٩١٥٥١٨٨٠٩٩

 kفروشنده خانم پوشا
بچه گانه نيازمندیم الماس شرق 

طبقه سوم واحد ۵٢٢١٢
٧١١٣٠٢٦

٩١٣٧٣٦٤٣/ ف

استخدام تعداد( فروشنده خانم
جهت شيفت صبح 

بين راهنمایی ٢ و۴ شکالت
٨٤٠٨٦١٣

٩١٣٦٦٢٠٠/ ف

به $g فروشنده آقا
جهت کار در مغازه لوازم کفاشی در 
محدوده مطهرى شمالی نيازمندیم

٩١٣٧٤٣٦٥/ م٧٢٣٠٦٥٢

به $g فروشنده  
 جهت پارچه فروشی نيازمندیم 
٠٩١٥٩٢٢١٠٧٢-٧٢٥٩٣٢٠

٩١٣٧٤٤٨٠/ م

فروشنده ماهر جهت قناد( 
محدوده قاسم آباد نيازمند$م

 ٠٩١٥٨٠٨٨٨١٨
٦٢٣٢٦٧٨

٩١٣٧٢٤٨٢/ ف

به $g فروشنده باتجربه
جهت کار در فروشگاه پوشاک 

زنانه نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٠٤٩٨٥

٩١٣٧١٤٥٠/ ف

فروشنده آرا$ش1 خانم 
با حقوق خوب  الی ۶ عصر  ٩ صبح 

الماس شرق، فروشگاه ماتيک 
٧١١٣٠٣٦

٩١٣٦٧٦٦١/ ف

چند فروشنده 
خانم 

با حقوق مکفی نيازمندیم 
بازار غدیر پالک ١٧٢

 ٠٩٣٩٠٠٢٥١٦٩
٢٢٨٣٨٦٨

٩١٣٧٠٤٣٦/ ف

به $g جوان فعال
جهت کار در آکواریوم فروشی 

نيازمندیم
٠٩١٥٨١٠٨٧١٧

٩١٣٧١٦٩٥/ ف

به $g فروشنده خانم 
نيازمند$م بازارفردوس1 

٦٣٩kپال g$ )طبقه منها

 

٩١٣٦٤١٧١/ ف٠٩٣٨٩٠١٤٣٥٤ 

به دونفر فروشنده(نقره،تيتانيوم)
باتجربه و ضامن معتبر ومسلط به 

کاربا کامپيوتر نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٣٨٥٥٥-٣٦٥٤٣٩٠

٩١٣٧٤٧٧٩/ ف

Iيf و Iفش مل1 پا 
آقا  و  خانم  باتجربه  فروشنده  به 
نيازمندیم الماس شرق، طبقه ١+ 

٩-٧١١٤٣٣٥
٩١٣٧٢٦٩٩/ ف

به $g فروشنده خانم 
در زمينه محصوالت آرایشی 

نيازمندیم توس ۶٢ بازرگانی قائم
٠٩١٥٨١٣٩٢١٧-٦٥٨٣٦٩٢

٩١٣٧٢٢٧٩/ ف

به١٠نفر فروشنده خانم
با حقوق ٣۵٠ به باالوسرویس  
برگشت نيازمندیم .فروشگاه 

بازار١٧شهریور  ٣٤١٤٨٩٦
٩١٣٦٧٩٤٠/ ف

به تعداد( 
صندوق دار آقا

جهت کار در فروشگاه مواد 
پروتئينی واقع در ميدان 

استقالل نيازمندیم.
٠٩١٥٧٦١٩٤٥٠

٩١٣٧٠٣٥٨/ ف

$g مجموعه
 معتبر

به چند فروشنده 
باسابقه 

با حقوق مکفی 
نيازمند است

محل کار: احمدآباد
٠٩١٥٤٤٢٢١٥٠

٩١٣٧٠٤١٧/ ف

به فروشنده  خانم 
جهت کار پوشاک نيازمندیم 

ميدان ١٧شهریور پاساژ کيميا 
٣٤٣٨٤٩٢

٩١٣٧٥٣٠٦/ ف

حقوق ٣٠٠ هزار تومان
به تعدادى فروشنده خانم 

نيازمندیم ایثار ٧ مانتو جزیره
٩١٣٥١٥٢٢/ ف٢٧٣٤٢٠٠

به تعداد( فروشنده مجرب 
 جهت کاردرپوشاک بچه گانه 

درمحدوده آزادشهر نيازمندیم.
٠٩٣٥٤١٩٢٥٢٤

٩١٣٧١٦٩١/ ف

فروشنده خانم در مزون 
نيازمند$م
٢٢١٣٤١٤

خسروى پاساژ خوشبختی
٩١٣٦٤٥٨٩/ ف

به $g فروشنده خانم 
باسابقه نيازمندیم. سجاد، پاساژ 

ایران زمين فروشگاه بانو 
 ٧٦٥٢١٣٨

٩١٣٧٤٤٦٤/ ف

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
به دو نفر صندوقدار خانم 

نيازمندیم. بلوار معلم چهارراه 
 دانشجو کلبه لی

٩١٢٦٣٠٦٠/ ف

به $g فروشنده باتجربه آقا(مجرد)
نيازمندیم.جنت جنب بانک کشاورزى 

پاساژ جنب مغازه دوم سمت چپ
٠٩١٥٥١١٣٥٧٦

٩١٣٧٠٣٩٧/ ف

فروشنده جهت فروشگاه 
پوشاک نيازمندیم شهرک لشگر 

فالحی ٢۶ فروشگاه تهران 
٥٢١٦٩٥٠

٩١٣٦٧٩٤٣/ ف

به چند نفر فروشنده 
نيازمند$م  

٠٩٣٥١١٥٥٥٨٤
٩١٣٧٠٦٤٦/ ف

فروشنده خانم
ضلع  نيازمندیم  مانتوفروشی  در 
جنوبی بازار رضا جنب هتل باران

٨٥٩١٩٤٧
٩١٣٧٤٤١٥/ ف

پخش لوازم آرا$ش1
استخدام منشی

 به صورت نيمه وقت
٠٩٣٠٥٧٣٢٤٨٦-٦٠٦٥٣٢٨

٩١٣٧٢٠١٤/ ل

منش1 خانم
جهت کار در آژانس نيمه وقت 

دفترکار مجزا نيازمندیم. 
٠٩٣٧٥٠٥١٢٦٥نبش مجد ٢۶

٩١٣٦٧٥٠٠/ م

منش1 خانم 
نيازمند$م

مراجعه حضورى: راهنمایی ۵ 
 پالک ٨ طبقه سوم واحد ٧

٩١٣٦٧٨٦٩/ ف

منش1 خانم
آشنا به تایپ جهت کار در 
موسسه حقوقی نيازمندیم

٠٩١٥٣٣٢٠٢٧٦
٩١٣٧٤١٠٨/ ف

به $g منش1 خانم با روابط 
عموم1 باال نيازمند$م

 ٠٩١٥٧١٧٨٢٣٧
 مجتمع موادغذایی سپاد پالک ۴

٩١٣٦٥٩٠٠/ ف

به $g خانم 
جهت کار دفترى و ادارى 

نيازمندیم، محدوده بلوار معلم
٠٩١٥١١٠١٨٧٧

٩١٣٧٤٨٦١/ ر

منش1 خانم نيازمند$م
خيابان پاسداران ساختمان ١۴۴

٠٩١٥٦٨٥٥٩١٠
٩١٣٧٣٨٨١/ ق

٩١٣٦٧٦٤٥/ ف

منش1 خانم نيمه وقت 
احمدآباد پاستور ١١,١ 

پالک ١۶۵ حقوق ٢٠٠ تا ٣٠٠ 
مراجعه ١٠ تا ١٢ 

مجله زندگ1 ا$ده آل
به منشی خانم مسلط به تایپ 

نيازمند است
٥-٨٨٤٣١٠٣ هاشميه

٩١٣٦٧٦٠٢/ ف

به $g منش1 جهت Iار 
در مطب نيازمند$م   

٠٩١٥٦٤٤١٨٣٧
٩١٣٧٤٥٤٨/ ف

٩١٣٧٠٥٣١/ ف

به $g نفر 
جهت امور ادارى آشنا به 

کامپيوتر نيازمندیم
٨٤٥٨٠٨١

تعداد( منش1 خانم و آقا 
جهت کار در تاکسی تلفنی امين 

نيازمندیم 
٠٩٣٥٧١٠٦٨٣٦

٩١٣٧٠٥١٢/ ف

به $I gارمند خانم 
مسلط به صدور بيمه نيازمندیم 

بيمه ایران احمدآباد
٨٤٦٦٥٥٧-٠٩١٥٣١١٥٠٥٤

٩١٣٧٤٥٨٥/ ف

منش1 تاIس1 تلفن1
انتهاى  محدوده  صبح  شيفت 

هاشميه حقوق مکفی نيازمندیم
٠٩١٥١٥٩٩٨١٠

٩١٣٧١٢٠٥/ ف

استخدام
نما$ندگ1 بيمه آسيا
جهت کادر ادارى یک نفر خانم 
با روابط عمومی باال و مسلط به 

کامپيوتر نيازمند است
٨٤٥٢٦٠٠

خيابان احمدآباد مقابل محتشمی 
ساختمان ١٣٣ طبقه ٢ بيمه آسيا

٩١٣٧٢٧٩٦/ ف

به $g منش1 خانم
جهت کار در دفتر بيمه البرز به 
صورت یک شيفت یا دو شيفت 

نيازمندیم. آدرس: آزادشهر 
بلوار سيدرضی- بين سيدرضی 

٣٠ و ٣٢ پالک ۵٨ بيمه البرز

٦٠٤٠٤٢٣
٩١٣٧٣٤٦٢/ م

به $g منش1 خانم
قطعات  فروش  و  تعميرات  به  آشنا 
کامپيوتر با حداقل مدرک فوق دیپلم 

٠٩١٥٩٢٣٧٥٣٠نيازمندیم 
٩١٣٧٥٦١٥/ ط

به $g نفر خانم 
جهت انجام امور دفترى با 
روابط عمومی باال آشنا با 

کامپيوتر و تایپ نيازمندیم
محدوده کارى بلوار مجد 

٨٤٠٣١٧٥
٠٩٣٥٥٧٠٠٤٤٩

٩١٣٦٥٣٥٣/ ر

$g منش1 خانم 
آشنا به کامپيوتر جهت کار 

در دفتر نمایندگی
 آِ ا. ِگ نيازمندیم. مراجعه 
حضورى خيام شمالی ۴۶، 

پالک ۵١
٠٩١٥٤٢٤٤٤٣٢

٧٦٤٤٤٥٣
٩١٣٧٤٧٣١/ ف

استخدام منش1 خانم
جهت کار در کلينيک خصوصی 

احمدآباد عارف ٢ پالک ١,٧
٨٤٥٠٦٠٤

٩١٣٧٤٤٦٩/ ف

به $g نفر منش1 خانم 
جهت کار در دفتر شرکت 

نيازمندیم راهنمایی ۵ پالک ٨
٨٤٦٤٦٧٢

٩١٣٧٥١٥٠/ ف

دو منش1 خانم با 
سابقه Iار 

جهت کار در شرکت 
بازرگانی با حقوق 

و مزایاى قانون کار 
نيازمندیم

بزرگراه شهيد کالنترى 
حدفاصل ميدان پارک 

و تلویزیون بين کالنترى 
٢٢ و ٢٠ 

پالک ٢٩٠ 
ساعت تماس: 

٨,٣٠ الی ١٣,٣٠

٢-٨٧٦٤٦٧١
٩١٣٧٤٨٦٢/ ف

 رستوران گلچين
 به تعدادى منشی خانم جهت کار 

در رستوران نيازمندیم.
٩١٣٧١٩٨٦/ ب ٠٩١٥٣١٧٩٤٠٢

به $g منش1 خانم 
با روابط عمومی باال نيازمندیم 

استقالل ٢ و ۴ پالک ١۶
٠٩١٥٢٢٠٠٠٧٨

٩١٣٧٣٢٧٩/ ف

١٥٠٧
فروشنده و صندوقدار

١٥٠٨
منش1 و تا$پيست


