
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
٤٠

 CO2 ار برق وRجوش
نيازمند$م

شهرک صنعتی توس فاز ١
٠٩٣٠٩٠٧٦٠٢٥

٩٥٣٠٢٨٢٤/ ف

تراشRار و مونتاژ;ار ماهر
جوشکار ماهر جهت ساخت شاسی 

تماس ٧ تا ١۴
٣٦٥١٢٤٤٨

٩٥٣٠٢٧٨٦/ ف

تعداد' جوشRار 
co٢ جهت ظریف کارى نيازمندیم

٠٩١٥١١٨١٣٢٥
٩٥٣٠١٤٣٠/ ف

تراشRار ماهر 
با ده سال سابقه کار

شهرک صنعتی طوس 
٩٥٣٠٢٦٩٠/ ر٣٥٤١٤٣١٥

به $G مRانيG سوار' ;ار 
محدوده  در  درصدى  صورت  به   

شهرک صنعتی طرق نيازمندیم.
 ٠٩١٥٨٦٩١٠٤٠

٩٥٢٩٥٩٥٨/ ق

مRانيG ماهر و 
نيمه ماهر نيازمند$م

معلم ۵۵ روبروى شهردارى پالک ٢٨ 
تعميرگاه هيوندا -کيا

 
٩٥٣٠١٦٠٥/ ل

به مRانيG و سيم ;ش 
ماهر خودرو نيازمند$م   

٠٩١٥٣٠٥٤٤٥٦
٩٥٢٩٨٠٤٧/ ف

به نقاش ماشين حرفه ا'
فور' نيازمند$م

با پمپ باد در صافکارى
٠٩١٥٢٢٦٤٠٦٨

٩٥٣٠٢٩٩٢/ ق

٩٥٢٨٠٧٣٠/ ف

و$ژه عالقمندان 
;ار در داروخانه 

دوره آموزشی دارویار داروخانه
٣٧٢٦٥٩٠٩-٣٧٢٧٧١١٨

جو$ا' ;ار
مونتاژ  در  سابقه  سال   ٣,۵ داراى 
و   (ATM) بانک  خودپرداز  تعمير  و 

٠٩٣٩٥٥٨٢١٢٠پول شمار 
٩٥٣٠٢٥١٢/ ف

جوان� هستم مجرد ٢٩ساله
با ۴٠۵ آماده همکارى با ارگانها 

شرکتها و بيمارستانها
٠٩١٥٥٠٥٤٢٨٠

٩٥٣٠٢٩٩٦/ ق

راننده پا$ه $G هستم 
آماده همکارى با ارگانها و 

سازمان هاى دولتی و شرکتها 
٠٩١٥٩٠٠٧١٦٣

٩٥٣٠٢٨٢١/ ط

بازنشسته دارا' سوار'
تيبا صفر آماده همکارى با کارخانجات
هستم دولتی  ادارات  و  شرکتها   

٠٩١٥٧٣٥٤٣٤٠
٩٥٣٠٢٩٣٢/ ل

به $G حسابدار خانم
با حداقل ٣ سال تجربه مفيد

آشنا به مدیریت مالی و
 گزارش هاى مدیریتی 

با حقوق یک ميليون تومان 
به باالنيازمندیم 

مراجعه فقط حضورى
بين معلم ۶ و ٨،گالرى لباس ایمانا

٩٥٣٠٣١٣٠/ ل٠٩١٥٥١١٠٥٧٣

به $G حسابدار باتجربه 
در زمينه رستوران یا هتل 

نيازمندیم
٠٩١٥٥١١٨٩٣٩

٩٥٣٠١٩١٢/ ف

٩٥١٩٦٢٣٦/ ف

توازن اعتماد
K٢٠ % تخفي

شماره ثبت ۴٨١٨
- قابل توجه تمامی عالقمندان

 به کار حسابدارى:
آموزش حسابدارى

 طی۴ دوره تحليل حسابدارى، 
حسابدارى پيشرفته،

حسابدارى مالياتی 
و نرم افزار ها ویژه کسانی
 که خيلی سریع ميخواهند 

استخدام شوند. 
- در ضمن دانش آموختگان این 
موسسه پس از اتمام دوره هاى 
آموزشی به وسيله این موسسه 
یا در همين موسسه استخدام 

ميشوند .
- قابل توجه کارفرمایان و   

صاحبان تمامی مشاغل:
انجام کليه خدمات مالی و مالياتی 
(تهيه و تنظيم اظهارنامه عملکرد 

و ...)، شرکت در جلسات و 
کميسيون هاى دارایی، طرح 

دفاعيه و الیحه جهت به حداقل 
رساندن ماليات در کمترین زمان 

و با حداقل هزینه
چهارراه معلم، سيدرضی ٢۴ 
پالک ٢۵۶ طبقه سوم واحد ٧

٣٦٠١٨٨٦٤-٣٦٠٦٦٩٣٦
٠٩١٥٠٥٨٦٥٩٦

حسابدار آقا با سابقه ;ار 
نيازمند$م مصل�  

٣٣٦٦٣٠٩٨
٩٥٣٠٣٢٩٦/ ف

به $G نيرو' 
حسابدار خانم 

با حداقل ٢ سال سابقه جهت 
کار در یک شرکت توليدى 

نيازمندیم.
 ساعت تماس ٨ الی ١٣ 

داخلی ١٠۵ ٣٥٤١٣٧٢٢
٩٥٣٠٣٠٣٨/ ف

صبا اند$شه
 حسابدار' پيشرفته 

شماره ثبت ١٧٧٢ 
با مجوز رسمی از وزارت علوم 

پاره وقت، نيمه وقت، تمام وقت
 عضو انجمن حسابدارى ایران

مدیر مالی ،حسابدار و کمک حسابدار
با شرایط حقوقی عالی با بيمه از کليه 
رشته ها در شرکت ها و کارخانجات 

زیر مجموعه موسسه
صبا اندیشه در تهران و مشهد به 

انضمام دوره فوق تخصصی کارگاهی 
مالياتی و مالی

شرکتهاى توليدى صنعتی پيمانکارى 
و گزارشات فصلی

و اظهار نامه هاى مالياتی و دفاتر 
قانونی و کليه امور مالياتی 

اساتيد  نظر  شده-زیر  تمام  بهاى  و 
مدرک  ارائه  و  المللی  بين  مجرب 
 ۵ و  ترجمه  قابل  و  المللی  معتبربين 
سال سابقه کارى زیر نظر وزارت علوم

همراه با تضمين نامه 
مجهز به سيستمهاى پيشرفته روز دنيا

خدمات و برند ما را با تمامی 
موسسات دیگر مقایسه نمایيد

ارائه رایگان آموزشهاى تصویرى 
و ٣٠ نرم افزار بروز بازار کار

از جمله پایا هلو محک تدبير و غيره
راه ورود به بازار کار از ما می گذرد
به تعداد زیادى حسابدار و کمک 
حسابدار و مدیر مالی با شرایط 
حقوقی عالی سریعا نيازمندیم

احمدآباد رضاى ۵ پالک ٢,٣۵ 
اساتيد برتر - خدمات رایگان

٣٨٤٤٤٣٩٧-٣٨٤١٤٧٣٥
٩٥١٨٤١٨٣/ ف

به $G نفر آشنا
 به ;امپيوتر 

جهت امور حسابدارى و 
کارپردازى نيازمندیم. احمدآباد، 

نبش خيابان بهشت مجتمع 
موبایل مشهد، طبقه ٢، واحد ۴

٠٩٣٩٥٣٣٨٣٠٠ 
٩٥٢٩٨٠٦٢/ ف

شر;ت حمل و نقل
 بين الملل� آرامRس 

از یک نفر (آقا) 
حسابدار 

 مسلط به زبان انگليسی 
و مایکروسافت آفيس 

دعوت به همکارى می نماید. 
ارسال رزومه با ذکر کد ٠١

 به آدرس زیر: 
THR.HR@aramex.com

 

٩٥٣٠٢٩٧٩/ م

دو نفرحسابدار 
آشنا به نرم افزارهاى مالی 
ترجيحا کيان ومحک و ٢ نفر 
جهت واحد فروش ترجيحا 

فارغ التحصيل رشته بازرگانی 
محل کار جاده کالت 

٠٩١٥١١١٣٥٦٧
٩٥٣٠١٣٨٦/ ف

به خانم حسابدار 
باتجربه ترجيحا مسلط 
به نرم افزار  کيان و 

 excel-word
نيازمندیم

 آدرس محل کار : توس ٨٠
٣٦٥٨٢٧٠٠

٩٥٣٠٣٥١٤/ ف

به تعداد ز$اد' ;مG حسابدار
و حسابدار با شرایط حقوق عالی بعداز 
دوره عملی ١٠ روزه سریعا نيازمندیم 
٣٨٤١٤٧٣٥-٣٨٤٤٤٣٩٧

٩٥٢٠٢١٧٨/ ف

حسابدار خانم با سابقه
 آشنا با امور نمایندگی خودرو 

جهت کار تمام وقت.   
تماس     ٠٩١٥٠٨٠٥٥٠٨

٩٥٣٠٣٤٣٧/ ق

به $G حسابدار 
شرکت پيمانکارى معتبر

 محدوده شاندیز نيازمندیم 
٩٥٣٠١٨٦٨/ پ٠٩٣٥٨٩٩٨١٩١

به $G حسابدار 
باتجربه با روابط عمومی باال به 
صورت تمام وقت نيازمندیم

٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤-٣٢٧٣١٨٨٣
٩٥٢٩٢٠٩١/ ف

کار   جهت   خانم  حسابدار  یک  به 
درمجتمع آموزشی با حقوق قانون کار 

و بيمه نيازمندیم رزومه پيامک شود
٠٩٠٣١٢٩٧١٢٥

٩٥٣٠٢٨١٨/ ف

استخدام ليسانس $ا 
فوق ليسانس

با حداقل ۴ سال سابقه 
مفيدسرپرستی مالی - مسير 
سرویس صدمترى، قاسم آباد 

انتهاى وکيل آباد، لطفا رزومه خود 
را به ٠٩٣٧٤٧٢٧١٣٦ 

 پيامک کنيد.
٩٥٣٠٢٨٩٤/ ق

به تعدادى حسابدار و کمک حسابدار  
و  وقت  نيمه  وقت،  پاره  صورت  به 

تمام وقت فورى نيازمندیم
٣٨٤٣٩٧٦٧-٠٩١٥٠٨٧٥٧٢٧

٩٥٣٠٢٣٥٧/ ف

٩٥٢٦٥٠١٢/ م

استخدام 
د$پلم به باال

شماره ثبت:٢٠١٩
شرکت خدمات مالی و حسابدارى 

نيمه  صورت  نفربه   ٣۵ تعداد  به 
وقت ، تمام وقت و پاره وقت  از سطح 
دیپلم تا ليسانس در کليه رشته ها به 
عنوان حسابدار و کمک حسابدار جهت 
پروژه هاى خود در شهر مشهد همراه 
شرایط  و  حسابدارى  عملی  کارگاه  با 

قانون کار سریعا نيازمند است 

٣٨٤٥١٢٠٩-٣٨٤٠٢٠٦٧

tمراقب ;ود
و انجام امورمنزل با حقوق 

ماهيانه ١ميليون تومان
٠٩١٠٦٢٥١٠٩٥

٩٥٣٠٣٤١٦/ ق

به $G آبدارچ�
و نظافتچی جهت کار در نمایندگی 
موتور نيازمندیم محدوده طبرسی

٣٢١٣٩٣١٧
٩٥٣٠٢٩٣٥/ ف

مراقب سالمند (خدمات�)
جهت کار در مرکز سالمندان 

مقابل پيروزى ۵۶
٩٥٢٩٨٢٣١/ ل       ساعت مراجعه ١٩-٩

به $G نيرو' خدمات� خانم 
در مهد کودک محدوده 

کالهدوز و ابوطالب نيازمندیم 
٣٧٢٦٠٤٧٨

٩٥٣٠٢٦١٦/ ف

سرا' مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٢٩/ ل

٩٥٢٥٥١٩٨/ م

مر;ز هيراد
استخدام خانم جهت نگهدارى 
کودک و سالمند وامور منزل 

با حقوق باال 
٣٨٤٧٤٢٢٩
٣٨٤٧٦٨٩٥

٠٩١٥٧٦٥٣٧٩١

 استخدام 
نيرو' خدمات 
 شرکت کشت و 

صنعت نادر 
از یک خانم باتجربه در 
امور خدمات با داشتن 

حداقل ٢ سال سابقه کار 
مرتبط در شرکتهاى معتبر و 
دارا بودن مدرک تحصيلی 

ترجيحا دیپلم بصورت 
تمام وقت با حقوق و 

مزایاى قانون کار دعوت به 
همکارى می نماید.

تلفن : ٣٧٢٩٧٢٩١
ساعت تماس : ٨ الی ١۵

آدرس: بلوارقرنی،
 بين قرنی ٢٢ و ٢۴

 

٩٥٣٠٣٥٨٠/ ب

٩٥٣٠٠٦١٣/ ق

 سالمندان بصيرت
 تعدادى نيروى مراقب خانم 

نيازمندیم ملک آباد،مرجان پالک١۶
٠٩٣٥٦٣٥٢٢٦٢ 

آر$اگستر- استخدام خانم
جهت نگهدارى از سالمند و 

خردسال در منزل
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٤٦/ ل

٩٥٢٦٣٣٥٩/ ف

خود اشتغال�
 با درآمد باال 

 با خرید دستگاه تمام اتومات 
اسکاچ بافی و جوراب بافی در 
واحد هاى آپارتمانی و صنعتی 

(حتی براى بانوان) درآمدى فراتر 
از تصورتان کسب نمایيد آموزش 

رایگان تضمين خرید محصوالت                              
شرکت نساجی جالپود

داراى گواهينامه بين المللی 
ایزو ٩٠٠١ و ١٠٠٠٢ و١٠٠٠۴

 www.jalapood.com
ميدان راهنمایی، دستغيب ۶ پالک ٧

 ٣٨٤٦٨٢٠٦ 
٠٩١٥٧٠٩٧٠٥٣

٩٥٢٧٣٧٣٦/ ب

درآمد عال�  
 ،٩٠٠ تا   ۴٠٠ هفتگی  درآمد   
استخدام+قرارداد+ بيمه (جعبه)

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

هنر ا$ران� 
نخ و نقشه دار و ابزار پرداخت و قاب 
طالب ٠٩٣٦٨٥٣٧٠٩٣ 
قاسم آباد٠٩١٥٩١٢٤٨٥٨

٩٥٢٩٦٨٤٤/ ط

٩٥١٧٨٤٥٦/ ف

خوداشتغال� با هز$نه ;م 
 آموزش فوق تخصصی
 با ١٠ سال سابقه 

تعميرات حرفه اى قطعات کامپيوتر
 - لپ تاپ- موبایل - تبلت

 LCD-LED تلویزیون هاى -
- سيستم هاى امنيتی و حفاظتی 

(دوربينهاى مداربسته تحت 
شبکه دزدگير، اعالن حریق و ...)
 کالس هاى فشرده آخر هفته 

ویژه شهرستانی ها 
مجتمع انفورماتيک بيان 

 

٠٩٣٥٤٠٧٩١٤١-٣٨٤٣٣٦٥٦

٩٥٢٧٣٧٣٧/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

برگزار' دوره ها' 
و$ژه بازار;ار

-تعميرات موبایل واپل
-نصاب حرفه اى دوربين مداربسته
(BMS)ساختمان هوشمند-

-درب اتومات 
ابتکارسازان صنعت

٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

;ليه مواد اوليه توليد 
فيلتر هوا;ش پلی- ایزو
کاغذ چين زیر قيمت همه جا

٩٥٢٩٨٦١٦/ م٠٩١٥١٠١٥٢٧٣

٩٥٢٩٢٦٥٤/ ط

اشتغال در منزل
 با خرید ١دستگاه تمام اتومات
 یک فرصت شغلی بادرآمد عالی

٣٢٧١١٠٧٠ -٠٩٣٨٤٧٤٠٧٣٨

٩٥١٩٢٨١١/ ف

;ار در منزل 
درآمد هفتگی ٩۵٠ ، بيمه، پيک رایگان

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

٩٥١٨١٤٩٧/ ط

آموزش و وسا$ل آموزش را$گان
تابلو فرش گليم فرش 

مدرک وتضمين کار
٣٢١٣٢١٦٨-٠٩٣٥٩٧٣٤٥٣٠

٩٥٣٠٠٢٦٩/ ب

 شغل مناسب 
با ;متر$ن هز$نه 

١-دوره سيستم هاى ایمنی حفاظتی 
بسته-  مدار  دوربين  ( دزدگير- 
اعالم حریق- آیفون تصویرى و آنتن 

مرکزى) 
٢- دوره تعميرات تخصصی موبایل 
کاربردى کامال  بصورت  تبلت  و 

 ( الزمه اخذ جواز کسب)
٣- دوره PLC ( کنترلر برق صنعتی )

 و تابلوهاى روان 
۴- دوره مونتاژ کامپيوتر و تعميرات 
 ICDL هاى  دوره  افزار-  سخت 

اتوکد، فتوشاپ و ...
۵- دوره هاى کاربردى حسابدارى 

+  نرم افزار 
۶-مهارت هاى دیپلم ویژه بازماندگان 

از تحصيل 
گواهينامه  با  شهریار-  آموزشگاه 

فنی حرفه اى 
خيابان مطهرى جنوبی- نبش ١٣

٣٧٢٨٥٦٦٢ 
٠٩٣٣٥٩٤٨٤٨٤

آموزش را$گان 
تابلو فرش و گليم، فروش نخ

 و نقشه و خرید تضمينی 
٠٩١٥٨٢٢٥٣٦٦-٣٦٠١٠٠٣٤

٩٥٣٠٢٩٩٨/ ر

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

;ارگاه آموزش را$گان
قاليبافی و گليم بافی فروش نخ 

و نقشه با مدرک فرش ترنج
٠٩١٥٣١٧٣٩٦١-٣٨٦٧٧٥٨٦

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

;ار دائم در منزل درآمد روزانه
١٠٠ الی ٢۵٠ پاسخگویی ٢۴ ساعته

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

به تعداد' چرخRار خانم 
نيازمندیم اجرت عالی محيط کامال 

زنانه مفتح ۶,۴ پالک ٣١
٣٢٧١٢١٩٦

٩٥٢٩٨٢٨٤/ ف

به $G پيراهن دوز 
شخصی دوز بيرون بر نيازمندیم

٠٩١٥٤٠٧٩٨٠٨
٩٥٣٠٢٨٨٢/ ف

به چند نفر ز$گزاگ دوز ماهر 
مياندوز کار، کارگر ساده 

جهت دوخت تریکو نيازمندیم. 
٠٩١٥٨٣٦٨٨١٩

٩٥٣٠٠٣١٥/ ف

٥ نفر بردست چرخRار 
و بردست برشکار و بسته بندى گر 
با سابقه کارى چمن ١۴ پالک ١٠

٠٩١٠٥٥٣٥٥١٧
٩٥٣٠٢٧٨٣/ ف

tشركت توليدپوشا
استخدام خانم 

چرخكاروزیگزاگ دوز
ساعت كار ٧/۵ تا ۴/۵

ميدان عدل خمينی 
پالک١٨٩

تلفن ٠٩٠١٤٢٤٩٠٥٤
٩٥٢٨٤٨٣٦/ ق

پيراهن دوز و بردست
 و اتو;ار پيراهن 

نيازمندیم کار دائم + تسویه 
نقدى     ٠٩٣٥٣٩٤٩٤٧٨ 

٩٥٣٠٢٧١٣/ ر

SET WORK
راسته دوز، سردوزکار
 کابوئی دوز ماهر خانم 

حقوق ٧٠٠ الی٢ م ، بردست 
ساده خانم حقوق ۴٠٠ الی ۵٠٠ 

نيازمندیم. همراه با سرویس
 ٨ صبح الی ۶ بعدازظهر - گلشهر 
بين آوینی ٣٧ و ٣٩ ، پالک ۴٧٣

٠٩١٥٨٨٨٣٩٨٨-٣٢٥٦٠١٩٨
٩٥٠٥١٧٩٦/ ل

به تعداد' چرخRار ماهر
نيازمندیم  بردست  و  مانتودوز 

اجرت باال تسویه نقد کار دائم
٠٩١٥٦٥١٦٨٨٤

٩٥٣٠٢٨٢٨/ ف

به تعداد' چرخRار و بردست
و کارگاه بيرون بر مانتو اسپرت با تيراژ 

٠٩٣٣٣٠٩٣٣١٨باال نيازمندیم
٠٩١٥١٠٥٨٧٥٠

٩٥٢٩٨٤٣٧/ ط

٩٥٢٨٨٤٠٢/ ط

توليد' تر$Rو
بسته بند' ;ار

خانم نيازمندیم
 تسویه نقدى

 کار دائم و محيط زنانه
طالب   ٣٢٧١٣٨٣١ 
٠٩١٥٢٠٧٠٤٠١

بردست خانم به چند نفر 
بردست خانم (خياط�)

نيازمندیم توليدى ایده آل
٠٩١٥٣٥٩١٥٨٤

٩٥٣٠١٨٢١/ ف

شر;ت توليد'
 پوشاt تر$Rو

با محيطی زنانه استخدام می نماید 
راسته دوز،سردوزکار، مياندوز کار 
بردست ماهر ونيمه ماهر  ۴۵نفر 

باحقوق ومزایاى مناسب و تسویه نقدى 
درمحدوده همت آباد 

مسير سرویس:شهرک شهيد رجایی 
شهيدآوینی،پل فجر،تقاطع  رسالت

ميدان امام حسين (ع) ،ابتداى
 بلوار خواجه ربيع ،جاده سيمان
 ٠٩٠٣٠٧٤٦١٣١

٠٩١٠٥٦٧١٥٩١
٩٥٣٠١٠١١/ ط

به تعداد' چرخRار
 ماهر تRميل دوز 

نيازمندیم
 راسته خطی ۶٠ تومان

 سردوز خطی ۴۵ تومان
 با تسویه هفتگی

 چمن ١۴ پالک ١٠
٠٩١٥٩٠٠٥٥١٧

٩٥٣٠٢٧٨٩/ ف

چرخRار، بردست و بيرون بر 
مانتو با تيراژ باالنيازمند$م  

٠٩٣٠٥٤٤٥٥٩٧
٠٩٠٣٦٠٧٦٩٩٦

٩٥٣٠٢٧١٦/ ف

به دو خياط راسته دوز
و یک بردست آقا نيازمندیم 

محدوده ١٧شهریور -شيرودى
٠٩١٥٤٣٨٢٠٠٦

٩٥٣٠٢٧٠٢/ ف

بردست  و  چرخRار  تعداد'  به 
چرخکار ماهر خانم نيازمندیم با حقوق 
ماهيانه مفتح ١۴ بعد از چهارراه اول 

٠٩٣٥٧٥٣٢٧٧٥پالک ٣۴٢
٩٥٣٠٣٢٩٥/ ف

$G نفر برشRارماهر 
و چند خياط ماهر خانم در محيط 

زنانه نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٨٥٩٣٣

٩٥٣٠١٧٧٣/ ف

به $G خانم برشRار مسلط 
به ;ار با قيچ� برق�

نيازمندیم
٠٩١٥٨٠٠١٣٦٥

٩٥٣٠٢٧٢٢/ ف

به تعداد' چرخRار 
مانتودوز (اسپرت)

نيازمندیم تسویه  و بردست برشکار 
نقدى ٠٩٣٧٩٤٢٤٣٩٠

٩٥٣٠٢٦٠٧/ ف

به چند چرخRار زنانه دوز 
ماهر آقا 

نيازمندیم شخصی دوز 
٠٩٣٩٠٢١٠٢٠٥

٩٥٣٠٠٦٣٣/ ف

به تعداد ١٠ نفر 
چرخRار ز$گزاگ دوز خانم 

۵ نفر مياندوز خانم 
 ۵ نفر راسته دوز خانم 
با حقوق عالی نيازمندیم 

محدوده عبدالمطلب 

٣٧١٣١١٦٢
٠٩٣٩٩٤٠٢٨٥٥

٩٥٢٩٩٦٩٧/ ف

تعمير;ـــار

خدمتگزار و آبدارچ�

حسابدار

خياط و چرخRار

خوداشتغال�

جو$ا' ;ـــار

٩٥٢٩٠٨٧٣/ق


