
٤٤
پنجشنبه ٢١  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٤

 چند نفر فروشنده 
 باتجربه سوپرى 

در فروشگاه معتبر 
نيازمندیم

٠٩٣٠١٨٢٥٢٠٠ 
٩١٣٦٢٨٦٥/ ب

فروشنده خانم 
جهت لباس نيازمندیم.

 پاساژ افشار، پالک ۵۴ 
٠٩٣٥٨٨٥٣٢٨٥-٣٤٢٥١٨٩

٩١٣٦٦٦٢٨/ ف

به تعداد� فروشنده خانم 
با حقوق باال نيازمندیم طالب بازار 

فردوسی طبقه ١+ واحد ١٩۴
٠٩١٥٥٢١٥٩٢٣

٩١٣٦٣٢٨٣/ ف

فروشنده خانم جهت پوشا3  
 خيابان امام رضا ، بين ۶ و ٨ پاساژ 

مسعود طبقه ١- فروشگاه فکور
٩١٣٥٤٣٣٢/ م٠٩١٥٥٠١٢٢٠٩ 

مزون ناز
در چهارراه خسروى پاساژ نصرت 

به یک فروشنده خانم نيازمندیم
٠٩١٥٦٤٨٥٠٣٠

٩١٣٦٥٧٨٤/ ف

به تعداد�
 فروشنده خانم

باتجربه باال جهت فروش مانتو 
نيازمندیم 

حقوق ۴٠٠ هزار تومان
+ پورسانت بلوار امامت بين ۶٠ 

و ۶٢ توليدى زرین قبا
 ٠٩١٥١١٠٧٩٩٨

٩١٣٦٣٥٠٥/ ف٦٠٤٥٠٠٧

فروشنده خانم
نيازمندیم مدرس پاساژ کاوه 

طبقه ١- پالک ۶
٠٩٣٦١٣٨٦١٧٤

٩١٣٦٦٨٩٨/ ف

حقوق ٣٠٠ هزار تومان
به تعدادى فروشنده خانم 

نيازمندیم ایثار ٧ مانتو جزیره
٩١٣٥١٥٢٢/ ف٢٧٣٤٢٠٠

به #� فروشنده آقا
لباس  فروشندگی  جهت 
روابط  با  زنانه  مجلسی 
نيازمندیم  باال  عمومی 
پردیس  بازار  سجاد  بلوار 

فروشگاه ثریا 
٠٩١٥١١٨٣٥٠٠

٩١٣٦٧١٨٧/ م

به تعداد� فروشنده خانم 
نيازمند#م

مانتو ماهان - جنت
٠٩١٥١٥٧٥٢٨٤

٩١٣٦٣٠٣٩/ د

به تعداد� فروشنده خانم 
 با تجربه با حقوق عال�

نيازمندیم طالب خيابان ایثار
٧٣٣١٩٦٣

٩١٣٦٥٩٩٣/ ف

به فروشنده با تجربه خانم
نيازمندیم حقوق ۴٠٠ تومان بين 

امامت ٣۴ و ٣۶ فروشگاه ناپل
٠٩٣٦٧٢٧٧٤٢٣

٩١٣٦٣١٠٧/ ف

به #� فروشنده خانم
جهت سوپر مارکت نيازمندیم 

٠٩١٥٣٠٦٩٦٨٥
٩١٣٦٦٦٧٤/ ط

به تعداد� فروشنده آقا
جهت فروشگاه صنایع دستی 

واقع در الماس شرق نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٥٧٠٢٧-٧١١٣٨٤٥

٩١٣٦٠١٩٨/ م

فروشگاهها� زنجيره ا� 
مواد غذا#� تو"ا

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 #� فروشنده 
خانم نيازمند#م
کوى امير خيبر ١٣ 
فروشگاه آرایشی 

٠٩١٥٢١٧٨٧١٧
٩١٣٦٥٧٤٥/ ف

حقوق ٥٠٠ هزار تومان
به دو نفر صندوقدار خانم 

نيازمندیم. بلوار معلم چهارراه 
 دانشجو کلبه لی

٩١٢٦٣٠٦٠/ ف

فروشنده
خانم در الماس شرق طبقه ٢+ 

پالک ۵١٣٠٣ نيازمندیم
٩١٣٦٤٤٧٤/ م٠٩٣٥٢٥٦٠٤٥٢

به چند فروشنده ماهر  
 جهت لوازم خانگی و فرش 

نيازمندیم 
٩١٣٦٤٤٧٢/ ب٨٤١٧٩١١ 

#� شر"ت معتبر بازرگان�  
 جهت تکميل کادر امور فروش
 فروشگاههاى خود به تعدادى 
فروشنده آقا و خانم با مدرک 

تحصيلی حداقل دیپلم باحقوق 
مکفی و بيمه نيازمند است

 متقاضيان می توانند اطالعات خود 
را به شماره ٣٠٠٠٧٦٥٠٠٥ 

پيامک نمایند

 

٩١٣٦٢٨١١/ م

فروشنده خانم 
با حقوق بسيار عالی نيازمندیم 

سجاد پاساژ زمرد پوشاک آبادانی
٠٩٣٩٣١١٠٧١٥

٩١٣٦٦١٩٣/ ف

پوشا3 سا#ز 
بزرگ تبر3

به ٢ فروشنده خانم
 نيازمندیم

 الماس شرق ورودى یک
 پالک ۵١۴٣٩ 

٠٩٣٧٢١٠٣٥٥٥
٩١٣٦١٠٩٤/ ف

منش� خانم 
صبح  شيفت  آژانس  کار  جهت 
نبش  نيازمندیم  مجزا  کار  دفتر 

٠٩٣٧٥٠٥١٢٦٥مجد ٢۶ 
٩١٣٦٣٢٨٩/ ف

به #� نفر خانم-مسلط به تایپ
و آشنا به کامپيوتر و داراى خط خوش 

نيازمندیم تماس بعدازظهر ٣ به بعد
٢٧٤٤١٣٣-٠٩١٥١١٠٨٥٠١

٩١٣٦٣٨٨٩/ ط

شر"ت 
استا3 

به یک منشی خانم 
جهت کار در شيفت 

عصر نيازمندیم 
٦-٨٨٤٣٠٧١

٩١٣٦٧٢٧٥/ ب

ا#زوگام پانته آ
به یک منشی خانم جهت کار در 
نمایندگی ایزوگام نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٧٥٨٢٠-٢٥٧٢٩٥٥
٩١٣٦٦٨٣٣/ ط

به #� نفر منش� خانم
مسلط به کامپيوتر نيازمندیم.  

سناباد۵٢- پاساژ سناباد- واحد ١١
٩١٣٦٢٩٨٢/ م٨٦٩٨٠٦٠

به چند نفر منش� 
با روابط عمومی باال 

نيازمندیم 
٩١٣٦٦٨٢٥/ م٦٦١٨٨٣٨

 به #� منش� آقا
 جهت تاکسی تلفنی نيازمندیم. 
شيفت شب از ساعت ٢٢ الی ٨

٩١٣٦٧٢٧٨/ م ٠٩٣٦٣٠٤١١٦٦

منش� آشنا به "امپيوتر
 با روزى۴ساعت کارنيازمندیم 

٠٩١٥٦٢٦٣٥٤٠
٩١٣٦٦٤٢٣/ ر

استخدام
به چند نفر خانم جهت پاسخگویی 
(ع)  رضا  امام  ترمينال  در  تلفن 

٨٥١٩٥٧٧نيازمندیم
٩١٣٦٤٢٧٠/ آ

منش� آقا
براى  زمان  آژانس  در  کار  جهت 
کوهسنگی  منطقه  شب  شيفت 

٠٩١٥٣٢٢٥٤٩٤نيازمندیم
٩١٣٦٦٠٠٣/ ف

٩١٣٦٥٧٣١/ ف

به #� منش� خانم 
با روابط عمومی باال 

نيازمندیم خيابان قرنی 
بين ٢٣ و ٢۵ 

نمایشگاه مسين در 
٧٢٣٣٤٨٢

٠٩١٥٦٢٣٣٠١٣

استخدام منش� 
با حقوق ۴٠٠هزارتومان جهت شيفت 

صبح و عصر محدوده امامت 
٠٩٣٨١٥٨٤٢٤٢

٩١٣٦٥١٥٨/ ف

تا"س� ونوس احمدآباد 
به یک منشی آقا جهت شيفت 

صبح نيازمند است 
٠٩١٠٥٧٢٨٧٩٥

٩١٣٦٦٠٧٨/ ف

تعداد� منش� خانم  فعال و تمام
 وقت در نما#ندگ� همراه اول
ميدان راهنمایی حقوق ماهيانه ۴٠٠ 

٧٢٦٢٢٤٧هزار تومان 
٩١٣٦٣٥٧٠/ م

شر"ت زو#اوب 
پرسنلی  کادر  تکميل  براى 
خود به چند نفر خانم مسلط 
اینترنت  و  کامپيوتر  به 
با  وقت  نيمه  صورت  به 
حقوق مکفی نيازمند است. 
تا  صبح   ٩ مراجعه  ساعت 
هاشميه١١- بعدازظهر   ۶
راست- سمت  اول  تقاطع 

پ۴٧ 
٠٥١١٨٨٣٤٩٩١

٩١٣٦٦٧٦٣/ ر

به #� منش� و و#ز#تور 
نيازمند#م 

جهت شرکت معمارى 
٨٨٤٠٢٥٨

٩١٣٦٧١٢٧/ پ

منش� دندانپزش� 
شيفت صبح ، روزهاى زوج 

١٣:٣٠ - ٨:٣٠ ، ترجيحا ساکن
آزادشهر   ٠٩١٥٤٢٣٩٦٩٣

٩١٣٦٦٥٠٢/ ل

استخدام منش� خانم 
با روابط عمومی باال ساعت مراجعه 

حضورى ١۴-١٠ کالهدوز ٣ 
پالک ۶ طبقه اول 

٩١٣٦٤٣٩١/ ف

به #� منش� خانم 
با روابط عمومی باال محدوده قاسم آباد 
نيازمندیم نبش اماميه ۴۶ امالک ثامن 

٦٢٣٥٣٠٢
٩١٣٦٥٧٦٠/ ف

به #� منش�  خانم 
جهت کار در دفتر

 امالک کوشا نيازمندیم 
٩١٣٦٦٣٩٩/ م٠٩١٥٥٢٤٨٨٣٥

آژانس شبروز 
به یک نفر منشی خانم یا 
آقا از ساعت ١۵الی ٢١ 

نيازمندیم 
قاسم آباد نبش شاهد ٨١

٠٩١٥٣١٥٤٤٩٢
٩١٣٦١٥٢٦/ ف

#� منش� خانم جهت "ار
در دفتر ساختمانی شيفت بعدازظهر 

نيازمندیم (محدوده هاشميه)
٨٨٤٤٦٣٩ شرکت ساوان 

٩١٣٦٥٥٧٩/ م

به #� نفر خانم 
جهت انجام امور دفترى با 
روابط عمومی باال آشنا با 

کامپيوتر و تایپ نيازمندیم
محدوده کارى بلوار مجد 

٨٤٠٣١٧٥
٠٩٣٥٥٧٠٠٤٤٩

٩١٣٦٥٣٥٣/ ر

به #� خانم با 
روابط عموم� باال

جهت منشی رستوران 
نيازمندیم با سرویس 

بلوار توس، بعد از توس ٧۶ 
نرسيده به سه راه دانش 

٠٩١٥٥٠٠٢٥٩٧
٩١٣٦٥٧٢٣/ ف

آژانس مهر مهد�
به منشی خانم نيازمند است

٠٩١٥٦٩١٩٣٩٨
٩١٣٦٦٣٠٥/ ف

به #� منش� خانم 
جهت کار در آژانس نيازمندیم 
ترجيحا ساکن بلوار فردوسی 

٠٩٣٥٤٠٣١٤٥٥
٩١٣٦٥٧٨٠/ ف

منش� خانم با روابط عموم� باال
جهت کار در آتليه نمک نيازمندیم 
رستوران  باالى  هاشميه  ميدان 

باران          ٠٩١٥١٥٧٥٦٨٣
٩١٣٦٦٠٨٥/ ف

به #� منش� آقا 
جهت پاسخگویی به تلفن 

نيازمندیم 
٠٩٣٥٥٣٠٨٣٦٢

٩١٣٦٢٣٢١/ ف

به #� "ارمند خانم د#پلم
جهت پاسخگویی به ارباب رجوع 

نيازمندیم . استودیو ساتين
٧٦٣٥٧٦٥-٧٦٣٠٩٧٦

٩١٣٦٤٦١٣/ ل

منش� شيفت صبح 
١۵ الی ٨ محدوده بلوار فرودگاه 

تاکسی نوید نيازمندیم 
٠٩٣٩٢٤٨٤٨٥٨

٩١٣٦٦١٦٩/ ف

به #� منش� خانم
نيازمندیم

 کابينت وین 
٠٩١٥٥١١٦٥٥٨

٩١٣٦٦٧٧٣/ د

 منش� 
تمام وقت 

 محدوده بلوار وکيل آباد 
و آزادشهر نيازمندیم 
 ٠٩١٥٥٢٤٨٦١١

٩١٣٦٣٧٩٩/ ب

منش� خانم 
جهت آموزشگاه نيازمندیم
 بين عبدالمطلب ۴۴ و ۴۶ 

٩١٣٦٦٨٨٢/ ف٠٩٣٧٥٣٣٨١٨١

منش� خانم "ارمند #ا
بازنشسته جهت مطب نيازمندیم.
احمدآباد ،نبش بهشت ،ساختمان
حسينی       ٠٩١٥٢٠٣٢٣٨٠

٩١٣٦٤٠٢٦/ ل

به #� "ارگر ساده
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم
٩١٣٦٤٩٥٧/ ف٠٩٣٧٩٣٨٩٤٧١

"ارگرساده 
جهت کار در آبميوه فروشی 
نيازمندیم منطقه هاشميه 

٠٩١٥٨٩٠٠٥٠٧
٩١٣٦٦١٤٤/ ف

به #� "ارگر ساده 
جهت کار در لوستر فروشی 

نيازمندیم 
٨٤٣٥٧٣٧

٩١٣٦٤٤٠٠/ ف

به تعداد� "ارگر رفت 
و روب خدمات شهر�

 (رفتگر)
با حقوق قانون کار + بيمه 

+ سرویس رفت و برگشت 
نيازمندیم

بلوار معلم، معلم ٧۵ - ٧۵,۵ 
نبش آزادگان ٧ پالک ٣

شرکت توسعه پيمان آوران 
خراسان

٨٦٤٩١٤٤
٠٩١٥١٠٧٣٥١٩

٩١٣٦٥٣٧٠/ ف

نيرو� خانم 
جهت کار در بسته بندى نيازمندیم 
 ٣ باشی  حسين  نبش   ١٨ عبادى 

پالک ٢٣    ٠٩١٥٦٥٤٠٥٠٨
٩١٣٦٦٦٩٨/ ف

"ار#اب� طباطبا#� به  تعداد 
زیادى کارگر خانم در صنایع غذایی 
نيازمندیم ٠٩١٥٣١٦١٣٠١

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٨٠
٩١٣٦٦٦٩١/ ط

تعداد� خانم 
با مدر3 د#پلم

جهت بسته بندى نان 
نيازمندیم 

حاشيه وکيل آباد 
بين ١٠ و ١٢ نان مشهد

٨٨١٣٧٤٧-٨٨١٤٩٩٩
٩١٣٦٤٧٢٦/ ف

به تعداد� "ارگر 
ساده خانم و آقا
جهت کار در قنادى 

نيازمندیم
 بلوار پيروزى ٩ قنادى
 رضا شهر (یزدى ها) 

٠٩١٥٣١٧٦٢١٠
٩١٣٥٥٠٨٣/ ف

به تعداد� "ارگر خانم
جهت بسته بندى ملحفه نيازمندیم 

چهارراه شهدا بهجت ٩,١
٠٩١٥٣٠٦٢٥٧٩

٩١٣٥٩٨٠٢/ ف

به چند نفر "ارگر ساده 
جهت کار در کارگاه توليدى 

نيازمندیم
٦٠٥٧٧١٧-٦٠٥٧٧١٣

٩١٣٦٦١١٩/ ف

"ارگر ساده آقا
۴٠٠هزار+ بيمه و سرویس

انتهاى ابوطالب ۶۶ کنار خياطی
٩١٣٦٠٨٥٩/ م٧٥١٣٧٩٢

نيرو� جوان باال� ١٨ سال 
بيمه   +۴٠٠ حقوق  تعميرگاه  در 

ساعت کار ٧:١۵ الی ۶ بعدازظهر 
٠٩١٥٤٥١٤٨٠٠

٩١٣٦٠٦٤٣/ ف

به چند "ارگر آقا و خانم
آبدیس  هایپرمارکت  در  کار  جهت 
٩ترجيحا  و   ٧ صياد  بين  نيازمندیم. 

٠٩١٥٥١٠٢٣٩٩محدوده
٩١٣٦٣٤٧٥/ ف

به چند نفر جهت پخش ترا"ت 
به صورت تمام و نيمه وقت

 با حقوق باال نيازمندیم 
٠٩٣٥٦٠٠٥٥٣١-٢٢٢٤٦٦٤

٩١٣٦٢٠٤٤/ م

اپراتور آقا 
جهت کار با دستگاه CNC در شيفت 
عصر نيازمندیم شهرک صنعتی توس

٥٤١٢٢١٠
٩١٣٦٦١٠٠/ ف

به دو نفر "ارگر ساده
کار  یا جوان جهت  ترجيحا نوجوان 

در توليدى مبلمان نيازمندیم
٠٩١٥٥١٣٢٠٩٠

٩١٣٦١٤٢٧/ ف

به #� شاگرد نوجوان 
جهت کار در کفش کندو 

آلتون١+ واحد ۴ نيازمندیم 
٠٩٣٦٢٩٤٥٧٥٨

٩١٣٦١٢٠١/ د

"ارگر ساده نوجوان 
جهت کار در انگشترسازى 

رحمانی نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٧٩٧٤٦

٩١٣٦٦٥٣٤/ ف

به #� شاگرد 
جهت کار در نقره فروشی در محدوده 

خيابان شيرازى نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٤٢٧١٥

٩١٣٦٥٨٠٠/ ف

تعداد� "ارگر 
مرغدارى  در  کار  جهت  خانواده  با 
نيازمندیم  ٠٩١٥١١٥٥٢٠٦

٠٩١٥٥٥٩٣٣٤٢
٩١٣٦٦٠٨٩/ ف

به تعداد� "ارگر ساده
با روابط عمومی باال جهت جایگاه 

CNG نيازمندیم
٢-٢١٧٤٥١٠-٠٥١١

٩١٣٦٠٠٢٧/ ب

به تعداد� "ارگرساده 
خانم و آقا نيازمند#م 

(جهت چاپ سيلک) نبش حرعاملی ٢٠
٠٩٣٩٨٧٤١٠٩٧

٩١٣٦٦٨٠٨/ ف

به چند "ارگر ساده 
جهت کار در کارگاه قنادى ( نبات) 

نيازمندیم شهرک رضوى 
٠٩١٥٥١٩١٥٠٨

٩١٣٦٧٠٩٢/ ف

به چندنفر"ارگرساده نوجوان 
قنادى  کارگاه  در  کار  جهت 
نيازمندیم   ٠٩٣٨١٥٥٤٢١٨

٠٩١٥٥٠٨٦٠٠٥
٩١٣٦٢٦٣٥/ ف

به تعداد� "ارگر ساده
جهت کار در کارواش واقع در 
خيابان گاراژدارها نيازمندیم

٩١٣٦٦٦٩٠/ م٠٩١٥٨١١١٧٤٢

به ٢ نفر خانم 
جهت بسته بندى کار تریکو نيازمندیم 

بازار سپاد، فاز ۴ پالک ۶,٣ 
٧٦٥٥١٣٧

٩١٣٦١٣٦٩/ ف

به تعداد�  برق "ار 
ساده نيازمند#م 
٠٩٣٥٨٩٠٣٧١٩

٩١٣٦٦٥٥٥/ پ

به تعداد� "ارگر خانم 
نيازمندیم.

٨٥٤٥٨٨٥
٩١٣٦٧٠٧١/ ف

نيمه ماهر  دونفربردست 
 MDF جهت کار در کارگاه 

نيازمندیم.
٩١٣٦٣٢٧٤/ م ٠٩١٥٤٠٤٥٥٨٥

به تعداد� نيرو� 
خانم 

جهت کار در طالسازى همراه 
با آموزش نيازمندیم 

ملک الشعراء ١٨ پالک ٧٨,١

٠٩٣٥١١٥٧٥٨٤
٨٥٥٤٨٩٠

٩١٣٤٩٦٢٠/ ف

استخدام فور� 
دیپلم، متولدین ۶٨ به بعد 

کاریابی آینده سازان 
٨٥١٣٣٣٩

٩١٣٥٨٩٩٥/ ف

به تعداد� "ارگر 
جهت کار در کارخانه 

بافندگی پارچه نيازمندیم
 حداقل قد ١,٧٠ سانتيمتر

قرقی سيمان-  جاده  آدرس:   
روستاى برقی- نساجی 

٠٩١٥٨٥٧٦٣٦٦
٩١٣٦٧٢٩٩/ م

به تعداد� شاگرد جهت  
 برقکارى نيازمندیم

 حقوق +بيمه تامين اجتماعی 
٩١٣٦٦٣٨٢/ م ٠٩١٥٢٢٣٠٩٤٤

به #� "ارگر ساده
جهت تزریق پالستيک نيازمندیم. 

محدوده جاده سيمان
٠٩١٥٣٠٦٥٨٠٢

٩١٣٦٥٨٩٦/ ف

به تعداد� نيرو� آقا و خانم 
سریعا نيازمندیم

 با حقوق عالی 
٠٩١٥٧٩٩٤٠٨٢

٩١٣٦٣٤٩٤/ ط

به تعداد� خانم 
جهت کار در کارگاه 

توليد پرچم هاى مذهبی 
نيازمندیم بلوار طبرسی 

دوم شيخ طوسی ٣٠ 
پالک ۵۶

٠٩١٥١٢٠٨٦٦١
٩١٣٦٤٠٤٧/ ف

"ارگر ساده خانم 
٣۵٠ هزار + بيمه 

ابوطالب هدایت ٢۴ کنار خياطی 
٩١٣٦٦٤٢٨/ م٧٥١٣٧٩٢

جذب نيرو� ساختمان
استادکار   ٢٨,٠٠٠ کارگر 

۵۵,٠٠٠ شفا ٢ پالک ٢٩
٠٩١٥٧١٩٩٤٣٧-٧١١٢٤١٣

٩١٣٦٥٤١٠/ ف

تعداد� نيرو� خانم
جهت بسته بندى ملحفه نيازمندیم.
کار  زنانه،  محيط  بيمه،  سرویس، 

٠٩١٥٥١٦٩٨١٥دائم
٩١٣٦٥٩٥٧/ ف

به تعداد� نيرو
 CNG جایگاه  در  فعاليت  جهت 
 ٢۵ دیپلم  حداقل  نيازمندیم 

٠٩١٥٤٠٤٠٤٤٧سال
٩١٣٦٢٠٥٠/ ق

به #� "ارگر ساده 
جهت امور نمایشگاه اتومبيل 

نيازمندیم محدوده بلوار توس 
٠٩١٥٢٠٣٢٤٣٣

٩١٣٦٦٠٩١/ ف

به تعداد� "ارگر ساده خانم 
با حقوق عالی نيازمندیم بين 

فاطميه ٣٢ و ٣۴
٠٩١٥٣٠٠٣١٨٨

٩١٣٥٨٩٦٦/ ف

تعداد� "ارگر جهت "ار در 
"ارواش نيازمند#م 
حقوق عالی + کار دائم

٠٩١٥١٢٥٢٣٧٤
٩١٣٦٦٣٣٥/ ف

 به تعداد� "ارآموز
 جهت برقکارى نيازمندیم 

حقوق + بيمه تامين اجتماعی 
٩١٣٦٦٣٨٤/ م٠٩١٥٢٢٣٠٩٤٤ 

به #� خانم 
جهت کمک برشکار نيازمندیم 

سی مترى طالب -کار دائم 
٠٩١٥٩١٢١٨٥٧

٩١٣٦٦٦٥٥/ ط

١٥٠٨
منش� و تا#پيست

١٥٠٩
"ارگــــر ساده


