
سه شنبه  ١٢ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٧
٤٣

به تعدادA صاف.ار
ماهر و نيمه ماهر و مکانيک ماهر 

نيازمندیم.(محدوده خيام)
٠٩١٠٥٢٠٠٠٦٢

٩١٣٥٥١٩١/ ف

٩١٢٦٦٤٢٨/ م

تعمير"ار تلفن همراه
خوداشتغال% خواهران
 آموزش آسان  با١۶٠هزارتومان

٦٦٢٣٧٠٠

به �k سيم "ش 
و جلوبندA "ار

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٥١٨٠٩

٩١٣٥٤٢٦٧/ ف

مه هينا ا گو + ل شتغا ا + �پلم د
موبا�ل+ برق صنعت% 

بلوار فردوسی پالک ٢٠٣
٩١٢٦٢٥١١/ م٧٦٥٩٩١٩

(خدمت.ار خانم) 
 ۴ تا  صبح   ٨ منزل،  در  کار  جهت 
 ،٣٠٠ ماهيانه  ضامن،  با  بعدازظهر 

٠٩١٥١١٠٢٣٩٩دانش آموز ٧ -
٩١٣٥٥٥٠٤/ پ

مهرآذر پاسارگاد
تعدادى خانم و آقا جهت نگهدارى، 

نظافت استخدام می نماید.
٠٩١٥٤٧٢٩٣٥١-٦٦٤٢٣٩٢

٩١١١١٦٩١/ ب

به چند نيروA مراقب 
جهت کار در مرکزسالمندان 

نيازمندیم 
٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤

٩١٣٥٤٧١٥/ ف

به تعدادA "ارگر نظافت% 
با سابقه کار به صورت روزمزد 

نيازمندیم
٧٦٧٩٠٠٨

٩١٣٤٩٥١٢/ ل

به �k خانم جهت
 مراقبت از سالمند 

نيازمندیم ميرزاکوچک خان ٢٠
٠٩١٥١١٠٢٠٠٥

٩١٣٥٢٨٦٢/ ف

٩١٠٦٦١٢٧/ ف

فرشتگان خانواده 
استخدام دائم جهت مراقبت از 

سالمند و کودک در منزل
٨٤٦٠٤٠٧ با  حقوق باال

٩١٣٥٤٣٧٠/ ف

�k خانم �ا آقا 
جهت امور خدماتی 
شرکت نيازمندیم 

مراجعه: ميدان ده دى  
امام خمينی ٣۵

 پالک ۵۶١ طبقه اول 
واحد ١٧

٨٥٣٩٠٢٨
٠٩١٥٥٢٤٨٩٤٢

خانم سي.ل
 به باال 

جهت کار در منزل در 
محدوده بلوار پيروزى 

نيازمندیم 
مراجعه: ميدان ده دى

 امام خمينی ٣۵ پالک ۵۶١ 
طبقه اول واحد ١٧ 

٥٠٢٢٥٢٩
٠٩١٥٣٠٦١٦١٣

٩١٣٥٤٣٠١/ ف

�k شر"ت ساختمان% 
به یک آبدارچی خانم نيازمندیم 

اول دانشجو 
٨٩٣٦٥١٠

٩١٣٥٥٥٣٧/ پ

تعداد ز�ادA خانم و آقا
جهت شرکت نظافتی معلم ١٩، 
شهيدقاسمی ٢٨ پالک ١٧٢,١
٦٠٨٠٧٥٠ ساعت ٨ تا ١٢

٩١٣٤٦٦٦٧/ د

به �k نفر خانم
جهت امور منزل نيازمندیم

 سيد رضی ۴٨
٠٩١٥٨٢٥١٠٩٥

٩١٣٥٥٣٠٥/ ف

�k شر"ت 
صنعت% 

به یک کارگرساده جهت 
امور نظافتی و تحصيلدارى 

نيازمند است دارندگان 
گواهينامه موتور سيکلت 

در اولویت هستند
 آدرس: جاده قوچان

 آزادى ١٢٧ کوچه سوم 
سمت چپ پالک ٢

١٢-٦٥١٢٧١١
٩١٣٥٤٠٣٦/ ف

حقوق ٧٠٠ هزار تومان 
تمام  آقا  مستخدم  تعدادى  به 
معلم،  بلوار  نيازمندیم  وقت 

 چهارراه دانشجو، کلبه لی 
٩١٢٧١٠٠٠/ ف

سراA مهربا ٨ سال سابقه
استخدام خانم با آموزش جهت 

نگهدارى از سالمند و کودک در منزل
٦٦٤٣٠٥٠-٦٦١٧١٥٠

٩١٣٥٣١٨٨/ ل

به �k نفر
جهت نگهدارى از سالمند و انجام 

امور منزل نيازمندیم
٠٩٣٥٧٩٤٣٧٧٣

٩١٣٥٤١٩٨/ ف

به �k نيروA خدمات% 
خانم به صورت نيمه وقت

نيازمندیم
٨٨٣٨١٢١

٩١٣٥٥٢٧٦/ ف

به �k نفر خانم جهت 
نظافت 

و خدمات در مرکز توانبخشی 
کودکان با محيط کار سالم 

نيازمندیم 
ساعت کار ٧ الی ١۶ 
فلسطين ۶ پالک ۶٧

٧٦٦٤٥٨٨
٩١٣٥٢٠٠٤/ ف

jود" Aخانم جهت نگهدار
و کار منزل نيازمندیم 
مصلی٣٠,١٢ پالک٢

٠٩٣٥٤٤١١٩٢٠
٩١٣٥٤٠٧٣/ ف

مراقب سالمند خانم
با حقوق ٣۵٠,٠٠٠ تومان مقابل 
پيروزى ۵۶ سالمندان امام رضا (ع) 

 مراجعه ١٩-٩
٩١٣٤٦٨٥٣/ پ

خانم% جهت "ار در منزل 
 ٧-١٢ کار  ساعت  نيازمندیم. 
-رادان۴- بعدازظهرسرافرازان 

٠٩١٥٥١٩٥٦٩٠ پالک ١۵ 
٩١٣٥٤٧٥١/ ف

٩١١٩٦٥٣٠/ ل

مجتمع آر�اگستر
خانم هاى  از  بيمه  با  استخدام 
کودک  از  نگهدارى  جهت  مجرب 
وقت،تمام  طورنيمه  به  سالمند  و 
به  دعوت  روزى  وقت،شبانه 
قاسم  آدرس:  نماید  می  همکارى 
بين   ۵٠ فالحی  فالحی،  بلوار  آباد 

۵٠,١٢ و ۵٠,١۴ 
 مجتمع آریاگستر

٦٢٣١١٢٤

٩١٣٥٢١٨٧/ ف

مجتمع آفتاب
خانم با حقوق باال جهت مراقبت از 

سالمند در منزل نيازمندیم
٧٦٢١٣٢٤

خانم با سواد
جهت انجام کليه امور منزل 
و نگهدارى از دو کودک به 

صورت شبانه روزى با حقوق 
۵٠٠هزارتومان نيازمندیم 

دانشجو ١۵- پالک ۶٧
٠٩١٥٥٢٠٥٤٨٤

٩١٣٥٤٠٤٦/ ف

jمراقب "ود k� به
در محدوده سيد رضی

نيازمندیم   ٠٩١٥٨٢٩٣٥٩٩
٩١٣٥٢٢٧٤/ ل

٩١٣٢٦٧٥٧/ م

مر"ز سروش
 با مجوز بهز�ست%

استخدام خانم
جهت مراقبت از سالمندان

در منزل
مدیرمسئول: دکتر ایرج عاکف
ميدان احمدآباد- بلوارکالهدوز

 سمت راست- تقاطع سلمان 
فارسی- پالک ٨٣- طبقه دوم

٨٤٤٤٣٠٠ 
٠٩١٥٥١٦٣٢٩٩
٠٩١٥٣١٥٠٠٠٤

 Aنفرنيرو k� به
خدمات% مرد  

توليدى  واحد  یک  در  کار  جهت   
نياز است  آدرس : شهرک صنعتی

 طوس ، فاز یک بلوار صنعت 
بعد از ميدان دوم ، صنعت ١١  

قطعه ٣۴٣ 
 ساعت مراجعه : بين ٧ تا ١٣

٩١٣٥٣٠٩٠/ م

استخدام حسابدار 
به تعدادى نيروى حسابدار 

جهت پروژه هاى مالی 
شرکت به همراه دوره 

کارآموزى نيازمندیم

٨٤١٧٤١٧
٩١٣٥٢٧٢٦/ ف

٩١١٩٥٣٥٨/ ف

حسابدارA پيشرفته 
شماره ثبت : ١٧٧٢

استخدام از كليه رشته ها 
و مقاطع تحصيلی جهت امور 

حسابدارى شركت ها و 
كارخانجات معتبر به انضمام دوره 

آموزشی مدرن ویژه بازاركار با 
پشتيبانی رایگان و تضمين ٣ 

سال سابقه كار معتبر قابل قبول 
و تعهدنامه كتبی معرفی به كار 

٨٤١٤٧٣٥-٨٤٤٤٣٩٧

به �k "مk حسابدار 
خانم نيازمند�م  

٨٨٣١٢٦٧
٩١٣٥٥٢٧٢/ ف

به �k حسابدار 
داراى سابقه کارى نيازمندیم. 

ساعت تماس ٩ الی ١۶
٩١٣٥٥٧٤٧/ م٦٦٥١٥٩٠

�k شر"ت 
بازرگان%(پخش)

صورت  به  حسابدار  یک  به 
زیر  شرایط  با  وقت  تمام 

نيازمند است:
١- حداقل مدرک تحصيلی 
 -٢ حسابدارى  ليسانس 
حداقل سابقه کارى ٨ سال 
به عنوان حسابدار ٣-آشنا 
به امور مالياتی ۴- آشنایی 
مالی  گزارشات  به  کامل 

مدیریتی و تحليلگر
شماره تماس از ساعت ٩ 

صبح تا ۴ عصر
٠٩١٥٣١٥٠٦٠٤

٩١٣٥٣٤٨٥/ ر

به �k حسابدار 
خانم 

آشنا به برنامه هاى 
حسابدارى ترجيحا محدوده 

قاسم آباد نيازمندیم 
ساعات تماس ٩ الی ١۵ 

٦٦٧٥٠٥٨
٩١٣٥٣٨٦٧/ ق

به �k حسابدار خانم 
جهت کار در فروشگاه نيازمندیم 

بين کوشش ٢ و ۴ شهر شلنگ 
٠٩١٥٣١٥١٥٢٤

٩١٣٥٤٣٥٦/ ف

 استخدام 
حسابدار

 شماره ثبت :٢٠١٩
به تعدادى نيرو از سطح دیپلم
و  مقاطع  کليه  در  ليسانس  تا 
و مالی  امور  جهت  ها  رشته 
پروژه هاى حسابدارى در شهر 
عملی  کارگاه  با  همراه  مشهد 
حسابدارى سریعا نيازمنداست 
٨٤١٠٢٠٨-٨٤٥١٢٠٩ 

٩١٣٥٢٣٣٩/ م

 Aدعوت به هم.ار
در شرکت مشاور آراد 
حسابدار با سابقه ٣ تا 
۵ سال ترجيحا خانم به 

صورت تمام وقت 
٦٠٩٠٤٢٧
٦٠٨٦١٨٥

٩١٣٥٤٤٩٦/ ف

به تعدادA راننده
با اتومبيل جهت سرویس دهی 

ادارات و آژانس نيازمندیم
٠٩١٥٦٥٦٥٩٦٦-٦٠٧١٤٠٢

٩١٣٥٥٥٥٤/ ل

عدالت بار 
 به تعدادى نيسان، مزدا و پيکان 

نيازمندیم محدوده مصلی
٠٩١٥٧١٣٩٨٢٠ 

٩١٣٥٤٤٧٩/ ف

 به تعدادA راننده 
 با وانت پيکان دوگانه سوز جهت 

پخش مواد غذایی نيازمندیم 
٩١٣٥٤٢٢٤/ م ٤-٥٤١٢١٠١

به تعدادA راننده 
با اتومبيل جهت کار در آژانس 
نيازمندیم. محدوده گاز      

٠٩٣٧٢٤٢٠٧٩٥
٩١٣٥٥١٨٩/ ف

آژانس طبرس% 
با زنگ عالی راننده با اتومبيل 

نيازمندیم
 راه آهن بين کامياب ١۴ و ١۶ 

٩١٣٥٥٠٠٦/ ف

آژانس در محدوده قاسم آباد
به تعدادى راننده نيازمند است

٠٩٣٦٤١٣٧٥٦٦
٩١٣٥٣٣٥١/ ف

راننده با اتومبيل دوگانه سوز 
سریعا  تومان  هزار   ۵٠ کارکرد  با 
نيازمندیم احمدآباد آژانس کاتب سير 

٠٩٣٥٦٣٩٧٥٨٠
٩١٣٥٤٠٨٨/ ف

آژانس "رانه به تعدادى راننده با
اتومبيل مجرب و متعهد تمام وقت و 
نيمه وقت با پورسانت عالی نيازمندیم 

(قاسم آباد) ٠٩١٥٤٧٧٧٠٣٥
٩١٣٥٤٢٩٤/ ف

آژانس پا�اگشت 
به تعدادى راننده با اتومبيل ترجيحا 
نيازمندیم  سریعا  الهيه  منطقه  در 

٠٩١٥٩١٥٣٧٢٢
٩١٣٥٤١٨٧/ ف

آژانس بهارستان 
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به 
و  عالی  موقعيت  با  است  نيازمند 

٨٧٩١٣١٤تضمين کار
٩١٣٥٥٦٤٨/ ب

به تعدادA راننده با اتومبيل
آشنا به محدوده ١٧ شهریور 

نيازمندیم
٠٩١٥٩١٣٣٨٨٤

٩١٣٥٤٦١٤/ ف

تا"س% احسان 
اتومبيل  با  راننده  تعدادى  به  سریعا 

مدل باال نيازمندیم اندیشه ٧
٠٩٣٦٨٦٦٦٤٨٩

٩١٣٥٤١٩٧/ ف

تعدادA راننده تمام وقت 
با پورسانت ١٠ درصد و تضمين کار 

ترجيحا محدوده الهيه نيازمندیم 
 ٠٩٣٨٧٥٩٧٠٢٣

٩١٣٥٤٧٥٨/ ف

 k� راننده پا�ه k� به
در  شهردارى  مکانيزه  خاور  جهت 

شيفت شب نيازمندیم 
٠٩١٥٩١١٣٩٧٥

٩١٣٥٤٤٤٩/ ف

نما�نده انحصارA نان مزرعه
نيسان  و  وانت  پيکان  تعدادى 

مسقف استخدام می نماید
٦٥٧٢٣٨٣

٩١٣٤٦١٠٠/ ف

آژانس بانوان ر�حان
تعدادى راننده خانم جهت کار 
در آژانس نيازمندیم.نخریسی

٠٩٣٦٦٨٨٨٢٨١
٩١٣٥٤٩٤٠/ ف

راننده با اتومبيل 
نيازمند�م

سرافراز ۴٠ آژانس المپيک
٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥-٨٢١٢٠٠٤

٩١٠٩٧٨٣٣/ پ

"ار"رد عال% = زنگ باال
راننده با اتومبيل جهت آژانس 

نيازمندیم
٠٩١٥٨١٩١٨٠٠

٩١٣٥٢٨٤٦/ ف

تعدادA نيسان د�زل 
 و وانت پيکان باتضمين درآمد 

نيازمندیم الماس بار
٨٥٣١٨١٥ 

٩١٣٥٥٦٩٦/ ف

آژانس اش.ان
نيازمندیم  اتومبيل  با  راننده 

کارکرد روزانه ۶٠ هزار تومان 
٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

٩١٣٥٣٢١٤/ ف

 k� راننده پا�ه k� به
جهت کار با جرثقيل نيازمندیم 

٠٩١٥١١٣٠٤٧٣
٣٩٢١٧١٩

٩١٣٥٣١٩٥/ ف

به �k "مk راننده 
جهت پخش آبميوه نيازمندیم 

٠٩١٥٩٢٢٥٣٠٠
٩١٣٤٦٠١٩/ ف

٩١٣٥٥٢٩٧/ ف

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

٠٩١٥٣٢٢٥٤٩٤آژانس زمان 

تا"س% بيژن 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمند است 
٠٩١٥٥٠٠٢٦٠٢

٩١٣٥٤١١٠/ ف

آژانس محيط
راننده با اتومبيل دو گانه سوز 

زنگ باال ، پورسانت کم 
٠٩١٥١٠٩٥٢٦٦-٨٦٩٠٢٢٢

٩١٢٥٨٨٢٣/ ف

آژانس با زنگ خيل% ز�اد 
نيازمند راننده با اتومبيل

 می باشد محدوده وکيل آباد 
٠٩١٥٤٨٠٠٠٢٩

٩١٣٥٤١٤٧/ ف

تا"س% پاتر�س
به تعدادى راننده باتضمين کارى 

در محدوده هاشميه نيازمندیم
٨٨٣٣٦٦٢

٩١٣٥٤٩٢٠/ ف

دنيا بار 
با وانت پيکان  به تعدادى راننده 

مزدا و نيسان سریعا نيازمندیم 
٠٩٣٥٩٨٩٩٠٩٧

٩١٣٥٥٣١٩/ ف

به تعدادA راننده مجهز 
به تا"س% متر با اتومبيل 

نيازمندیم آژانس زیبا
 

٩١٣٤٣١٤٦/ ف٠٩١٥٥٢٠٥٠١٠

به تعدادA راننده 
خانم و آقا با خودرو

جهت توزیع مواد غذایی به 
صورت تمام وقت و پاره وقت 

با حقوق ۶٠٠ هزار تومان 
نيازمندیم بين جالل آل احمد

  ۴ و ۶ پالک ۴٧

٠٩٣٠٨٧٤٠٠٧٥
٩١٣٥٤٠٤٣/ ف

آژانس حسام گشت 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم 
٠٩٣٥٥٣١١٧١٣

٩١٣٥٤١٥٣/ ف

شر"ت پخش 
مواد غذا�% 

به تعدادى ماشين نيسان، ۴ تن، 
۶ تن مدل باال (مسقف) نيازمندیم 
چهارراه  سجاد،  بلوار   : آدرس 
بزرگمهر ساختمان ١١٠ واحد ١٩ 

تلفن : ٧٦٧٧٢٤٢
٩١٣٥٥٦٧٨/ ر

از رانندگان  خانم و 
آقا با اتومبيل

جهت سرویس مدارس منطقه 
کوى امير، توس و خواجه ربيع 

نيازمندیم
 امامت ۶۴ شرکت امين سير

٠٩١٥٨١١١١٦٩
٩١٣٥٥٢٦٤/ ف

آژانس شادگل 
به تعدادى راننده با اتومبيل 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥٢٣٥٦٢٦

٩١٣٥٢١٨٥/ ف

به تعدادA راننده
با اتومبيل ترجيحا دوگانه نيازمندیم 
بين ميرزا کوچک خان ٩ و ١١آژانس 

دماوند ٠٩١٥٧٥٩٣٣٥٧
٩١٣٥٢٨٩٧/ ف

 k� راننده پا�ه Aبه تعداد
جهت "ار با اتوبوس 

داخل شهر نيازمندیم
٠٩١٥٥١٣١٤٨٥

٩١٣٥٣٢٠١/ ف

به چند�ن دستگاه وانت 
نيسان، مزدا و پي.ان

نيازمندیم جهت کار در باربرى
٠٩١٥٨٦٤٨٣٥٥

٩١٣٥٢٩١٥/ ف

به تعدادA راننده 
با اتومبيل دوگانه با تضمين 

١٠٠٪ کارکرد نيازمندیم.
٠٩١٥٩١٥٢٣٦٦  آژانس تک 

٩١٣٥٤٦٥٢/ ف

آژانس فاميل% 
به تعدادى راننده با تضمين کارکرد 

نيازمند است نبش اقبال ١۴
٠٩١٥٤٢٧٧٨٦٥

٩١٣٥٤٥٩٧/ ف

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

نيازمندیم تاکسی امين 
٦٠٥٤٤٨١

٩١٣٥٤٤٧٧/ ف

پورسانت ١٠%  
زنگ باال 

راننده با اتومبيل نيازمندیم 
٩١٣٥١٥٦٥/ ف٠٩٣٥٤٠٨٦٠٦٣

به تعدادA راننده با اتومبيل
تاکسيمتردار نيازمندیم کارکرد عالی 

محدوده هاشميه تاکسی ميزبان
٠٩١٥٨٢٤٠٥٣٦-٨٨٢٨٠٤٠

٩١٣٥٤٩١٢/ ف

آژانس بانوان 
به تعدادى راننده خانم با 

اتومبيل نيازمندیم 
 ٠٩١٥٤٧٩١٦١٨

٩١٣٥٤٧٦٤/ ف

٥راننده تمام وقت
با اتومبيل نيازمندیم آژانس رها 

بين پایدارى ٨ و فکورى ۵٩
٨٢١٩٣٨٧

٩١٣٤٧٨٥٨/ ف

آژانس پامچال
به تعدادى راننده متعهد با ماشين 

مدل باال نيازمند است با کارکرد 
عالی ٠٩١٥٢٠٠١١٠١

٩١٣٥٤٩٢٨/ ف

٩١٣٥٢٦٥٠/ م

تا"س% سرو�س همسا�ه 
راننده با اتومبيل با درآمد ٧٠ هزار

 مجهز به تاکسيمتر بهشتی ۴٠ 
٠٩١٥١١٣٤٨٠٤

آژانس ز�با به تعدادى راننده 
با اتومبيل مجهز به تاکسيمتر 
نيازمندیم.داخل فرامرز ٣۶ 

 ٦٠٧٦٠٠٤-٠٩١٥١١٦٤٤٠٦
٩١٣٥٤٥٤٣/ ف

آژانس خزر
واقع در سجاد نياز به راننده با 

اتومبيل تاکسی متردار دارد
٠٩١٥٩٠٣٢٨٤٧

٩١٣٥٠٠٢٠/ ف

آژانس 
تجارى  منطقه  در  اتومبيل  با  راننده 
آردى  پيکان-  ترجيحا  عالی  کارى  با 

نيازمندیم   ٠٩١٥٥١٣٢٠٠٣
٩١٣٥٤١٣٩/ ف

به تعدادA راننده با ماشين 
مزدا دو"ابين نيازمند�م

٢-٨٥٢٥٢٣٠
شرکت آذرخش

٩١٣٥٤٥٤١/ ف

 Aدستگاه سوار k� به
با راننده متاهل به طور
 نيمه وقت نيازمندیم 

٢٤٦٣٠٥٩
٩١٣٥٥٦٣٦/ ق

راننده با اتومبيل 
نيازمند�م آژانس فوژان
 پيروزى ۴۵ صبح و عصر ١۵% 

٩١٣٥٥٣٣١/ م٠٩١٥١١١٥٤٢٦

آژانس سهند به تعدادى راننده
تمام وقت نيمه وقت با پورسانت 

١٠% و تضمين کار نيازمندیم
٠٩١٥٦٢٣٤٦٣٦

٩١٣٥٤٩٨٧/ ف

راننده با اتومبيل نيازمند�م 
آژانس اشکان محدوده 

سيدرضی 
٩١٣٥٥٣٣٥/ ف٦٠٨٠٠٣٥

 k� راننده پا�ه k� به
جهت کار با ده تن کمپرسی 
نيازمندیم با مدارک کامل 
ساعت کار ۶ صبح الی ١٨ 
حقوق ٨٣٠ هزار تومان 
ترجيحا محد وده طالب 

مراجعه حضورى:
 بلوار دوم طبرسی 

٢١٢٨٤٥٠
٩١٣٥٢٨٣٥/ ف

آژانس اطلس
به تعدادى راننده با اتومبيل با 

کارکرد تضمينی نيازمندیم 
٠٩١٥٧٦٢٥٠٧٠

٩١٣٥٤١٩٦/ ف

به راننده پا�ه ٢ باتجربه 
با  هيوندا  و  ایسوزو  با  کار  جهت 

مدارک کامل جاده اى نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٧٧٤٨٥

٩١٣٥٤٣٧٧/ ف

١٥٠٣
تعميــر"ار

١٥٠٤
خدمتگــزار

١٥٠٥
حســابدار

١٥٠٦
راننـــده


