
٤٥
چهارشنبه ٢٢ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥

مLاني< ماهر 
و نيمه ماهر 
متعهد نيازمندیم

٠٩١٥١٥٨٥٧٥٣
٩٥٣٠٥٤٢٢/ پ

به �< تعمير3ار ماهر 
موبا�ل نيازمند�م.   

٠٩١٥٥١٣٤٤٢٦
٩٥٣٠٥٠٢٢/ ف

به �< نفر راد�ات ساز 
ماهر نيازمند�م  

٠٩١٥٦٩٤٩٤٨٧
٩٥٣٠٥٠٢٩/ ف

3ارشناس اتومLاني< 
جهت سرپرستی کارگاه یا کارخانه 

جهت تعمير ماشين آالت
٠٩١٩٨٣٦٦٢٤٩

٩٥٣٠٥٧١٠/ خ

فرد� هستم با تسلط 3امل به 
 �دندانپزش�L و دندانساز

آماده همکارى 
٩٥٣٠١٩٣٩/ م٠٩١٥٦٤٦١٧٧٦

فارغ التحصيل ٢٥ ساله 
3ارشناس� ارشد

شيمی کاتاليست (کاربردى)
از دانشگاه شهيد بهشتی تهران 

جویاى کار در زمينه هاى 
داروسازى، نفت و گاز

صنایع مرتبط و تدریس هستم 
٠٩٣٦٣٣٨٥٢٨٨

٩٥٣٠٢٢٢٦/ ر

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

٠٩١٥٧٣٥٤٣٤٠
٩٥٣٠٢٩٣٢/ ل

و�ژه عالقمندان 
کار در عطارى ها 

یا تاسيس آن آشنایی کامل با 
گياهان دارویی و خواص آن با 

ارائه گواهينامه سازمان
 فنی و حرفه اى 

 ٣٧٢٦٥٩٠٩
٠٩١٥٣٢٢١٧٩٢

٩٥٢٩١٣٠٢/ ف

�آماده همLار
با هتلها، شرکتها، فرودگاه با خودروى 
راین v5 صفر متاهل ليسانس مسلط 

٩٥٣٠٥١٠١/ فبه زبان ٠٩٠٣٥١٠٤٢٥٤

 به �< نفرخانم
جهت سرپرست حسابدارى 

با۴سال سابقه و 
یک نفر خانم جهت حسابدارى 

با٣سال سابقه جهت یک 
شرکت معتبر توليدى 

نيازمندیم
٩٥٣٠٢٧٨٥/ ق٣٥٤١٢٣٤٦ 

به �< حسابرس 
قانون� 

آشنا به تنظيم 
دفاتر قانونی و ثبت بيمه

و دارایی نيازمندیم. 

٠٩١٥٥٦٨٦١٠٨
٩٥٣٠٥٦٦٢/ ر

به �< حسابدار 
جهت کار در فروشگاه نيازمندیم

٣٧٢٩٦٨٧٦-٠٩٣٣٥٣١٨٤٣٢
٩٥٣٠٥٢٦٧/ 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

به تعداد ز�اد� 3م< حسابدار
و حسابدار با شرایط حقوق عالی بعداز 
دوره عملی ١٠ روزه سریعا نيازمندیم 
٣٨٤١٤٧٣٥-٣٨٤٤٤٣٩٧

٩٥٢٠٢١٧٨/ ف

به �< 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

صبا اند�شه
 حسابدار� مدرن
شماره ثبت: ١٧٧٢ 

با مجوز رسمی از وزارت علوم 
عضو انجمن حسابدارى ایران

 پاره وقت، تمام وقت، نيمه وقت 
حسابدار باحقوق و مزایاى عالی 
جهت امور حسابدارى شرکتها 
و کارخانجات معتبر در مشهد 
و تهران براى کليه رشته ها و 
مقاطع تحصيلی همراه با دوره 

مدرن آموزشی و منحصر به فرد 
و اساتيد کشورى و پشتيبانی 
مادام العمر رایگان و تضمين 
نامه کتبی ، انعقاد قرارداد با 

حقوق و مزایاى عالی در هنگام 
ثبت نام 

ارائه آموزش هاى تصویرى 
مالياتی مالی و ٢٨ نرم افزار بروز 

بازار کار بصورت رایگان 
مدرنترین اطالعات بروز حسابدارى 
بخواهيد ما  اى  حرفه  تيم  از  را 

 خدمات و برند ما را با تمامی 
موسسات دیگر مقایسه نمایيد. 
راه ورود به بازار کار از ما ميگذرد
آموزش حرفه اى تخصص ماست 

مجهز به سيستمهاى مدرن روز دنيا 
ارائه مدرک معتبر قابل ترجمه

و ۵ سال سابقه کارى
اساتيد برتر -خدمات رایگان

 به تعداد ١٧ نفر کمک حسابدار 
و حسابدار سریعا نيازمندیم. 

احمدآباد رضاى ۵ پالک ٢,٣۵  
٣٨٤٤٤٣٩٧

٣٨٤١٤٧٣٥- ٠٩١٥٣٠٩٠٣٢١
٩٥١٠٠٦١٠/ ف

استخدام حسابدار 
خانم

 excel - word مسلط به
و نرم افزارهاى مالی با ٢ 

سال سابقه کار مفيد و حقوق 
قانون کار ارسال رزومه به 

Istagostartoos. ایميل
co76@yahoo.com

 

٩٥٣٠٤٤٥٤/ ف

به �< نيرو� آقا 
با مدرک ليسانس حسابدارى 
صنعتی جهت امور انباردارى 
با سابقه کار مفيد در شرکت 

توليدى قطعات خودرو نيازمندیم 
مراجعه ١۶-٩ شهرک صنعتی 
توس فاز ١ بلوار صنعت بلوار 

تعاون جنوبی قطعه ٣٠۶
٣٥٤١٣٦٤٧

٩٥٣٠٦٢٣٦/ ف

استخدام 
�< شر3ت پيمانLار� معتبر 

به یک نفر رئيس 
حسابدارى

 با حداقل ۵ سال سابقه کار 
مرتبط نيازمند است .

Email:tmco68@yahoo.com
Fax: ٣٦٠٧٩٤٥٩-٠٥١

 
٩٥٣٠٥٥٣٧/ ف

به �< حسابدار خانم
در یک شرکت معتبر به صورت 

تمام وقت نيازمندیم.
٠٩٣٦٥٨٣٧٨٩٩محمدپور

٩٥٣٠٥٧٣٧/ م

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

تمام وقت فورى نيازمندیم
٣٨٤٣٩٧٦٧-٠٩١٥٠٨٧٥٧٢٧

٩٥٣٠٢٣٥٧/ ف

حسابدار آقا
تمام وقت

 با حداقل ٢سال سابقه کار مسلط 
به ویندوز و اکسل نيازمندیم

 ساعت مراجعه : 
١١ الی ١۴ -١۶ الی ٢١ 

چهارراه شهدا بازار مرکزى فاز ٢
 پالک ٣,١٢

 
٩٥٣٠٤٤٤٠/ ف

شر3ت تيراژه گستر 
استخدام م� نما�د 

تعدادى خانم حسابدار 
با شرایط ذیل و حقوق و 
مزایاى عالی نيازمندیم 

١- مدارک: 
حداقل ليسانس حسابدارى 

٢- سابقه کار: 
حداقل ٣ سال مرتبط 

٣- مسلط به نرم افزارهاى 
حسابدارى 

۴- روابط عمومی مناسب 
ساعت کارى: ٨ الی ٣٠:١۵ 

آدرس: بلوار خيام
 مجتمع تجارى الماس شرق

شهربازى  سوم،  طبقه 
سرزمين عجایب 

تلفن: ٣٧١١٣٣٢٧
داخلی ١١ 

ساعت مراجعه: ١٠ الی ١۵
٩٥٣٠٦٠٩٤/ م

حسابدار خانم با سابقه
 آشنا با امور نمایندگی خودرو 

جهت کار تمام وقت.   
تماس     ٠٩١٥٠٨٠٥٥٠٨

٩٥٣٠٣٤٣٧/ ق

به �< حسابدار خانم
مسلط به نرم افزار شایگان 

نيازمندیم. 
ميدان ١٧شهریور مجتمع 

تجارى رضا بلوک 
شهيد صدر واحد ١٠١. 

تلفن: ٣٣٦٥٠١٣٢
٩٥٣٠٦١٦٧/ ق

٩٥١٩٦٢٣٦/ ف

توازن اعتماد
B٢٠ % 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

به �< نيرو� آقا
با مدرک ليسانس حسابدارى 
جهت کار در تجهيزات پزشکی 

نيازمندیم
شماره تماس

٣٨٤٦٦٠٤٠
ساعت تماس
١٠-١٢صبح

 

٩٥٣٠٤٠٠٧/ ق

به حسابدار- انباردار
و صندوقدار نيازمندیم

ارسال رزومه فقط به
٠٩١٥٤٢٠٠٥٤٦

٩٥٣٠٥٥٠٨/ ق

حسابدار خانم
با سابقه و تسلط به نرم افزار 

حسابدارى شهرک صنعتی توس
٠٩١٥٢١٥٩٤٩٧

٩٥٣٠٣٨١٤/ ق

به �< حسابدار آقا
شهيد  ميدان  محدوده  در  کار  جهت 
عباس پور با حداقل ٢ سال سابقه کار 

نيازمندیم ٠٩١٥١١٠٧٨٠٠
٩٥٣٠٥٩٢٨/ ف

٩٥٣٠٠٦١٣/ ق

 سالمندان بصيرت
 تعدادى نيروى مراقب خانم 

نيازمندیم ملک آباد،نبش مرجان٨ 
پالک١۶ساعت مراجعه٨الی١٢

 به چند نظافت چ� 
آقا و خانم نيازمند�م

٠٩٣٠٤٥١٥٧١٨ رحيمی
٩٥٣٠٣٨٣٩/ م

آر�اگستر- استخدام خانم
جهت نگهدارى از سالمند و 

خردسال در منزل
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٣٣/ ل

سرا� مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٣٠٥٥٦٤/ ل

به �< نيرو� خدمات� خانم 
جهت کار در دفتر مهندسی واقع 
در الهيه با حقوق ۴٠٠ هزار تومان 
نيازمندیم. ٠٩١٥٣٥٩٦٣٩٣

٩٥٣٠٤٠١٦/ ف

٩٥١٨٢١١٥/ ب

مهر گستران
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک 
 و امور منزل با حقوق باال

بين احمدآباد ۵ و ٧ 
مجتمع نور واحد ١٣ 
٤-٣٨٤٦٤٨٩٣

٠٩١٥٧٦٥٣٧٢١

به �< نفر آبدارچ� 
بازنشسته با ضامن نيازمندیم 

٣٧٠٥٦٥٢٢
٩٥٣٠٥١١١/ ف

٩٥٢٧٣٧٣٦/ ب

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

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

٩٥١٩٢٨١١/ ف

3ار در منزل 
درآمد هفتگی ٩۵٠ ، بيمه، پيک رایگان

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

٩٥١٨٣٧٢٣/ ب

 خود اشتغال� موثر و آسان 
با درآمد ميليون� 

ميليون   ۵ حداقل  با   
تومان هزینه اوليه بيش 
در  تومان  ميليون   ٣ از 
آمد ماهيانه +  آموزش و 

ارائه ليست مشتریان 
: ارسال  بيشتر  اطالعات 

کد ٩ به 
٥٠٠٠٥٠٠٠٣ 

3ار در منزل  ساخت عروسک ها
  روسی ، بافت ها و... بين دستغيب

١٠و سه راه فلسطين  پالک٢٧۴
کمند بانو               ٠٩٣٠١٢٦٢٩٧٤

٩٥٠٣٠٥٨٥/ ف

٩٥٢٧٣٧٣٧/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

٩٥٢٩٢٦٥٤/ ط

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

٣٢٧١١٠٧٠ -٠٩٣٨٤٧٤٠٧٣٨

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

3ار دائم در منزل درآمد روزانه
١٠٠ الی ٢۵٠ پاسخگویی ٢۴ ساعته

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

٩٥٢٨٩٩٩٠/ پ

خوداشتغال� و�ژه 
جوانان جو�ا� 3ار
اگر به دنبال فرصت شغلی

 با درآمد باال درمنزل یاآپارتمان
 هستيدبا ما تماس بگيرید

 آموزش رایگان -تضمين خرید 
گارانتی ١٠سال 

خدمات پس از فروش
٠٩٣٧٠١٤٠٠١١-٣٨٦٩٦٤٧١

٩٥٢٧١٦٢٠/ ف

پرورش قارچ 
حتی در فضاى آزاد 

٣٦٥٨٤٩٦٩

3ار پاره وقت 
درآمد باال

آشنا به کامپيوتر -دیپلم به باال
٩٥٣٠٣٨٨٥/ ق٠٩١٥٨٩٣١٢٠٣

�آموزش حرفه ا� دوره ها
عکاسی و نورپردازى همراه با ارائه 
مجوز جهت بازار کار با حقوق ماهيانه

١٠٩٣٥٥٥٧١٨٠٨ م تومان
٩٥٢٩٥٥٧٨/ ل

٩٥٣٠٣٩٣١/ ق

راه انداز� خط توليد اتومات
 فيلتر، فروش مواد مرغوب

 و معرفی بازاریاب
٠٩١٥٠٧٧٢٨٩١-٣٧٢٣٠٣١٣

3سب 3ار نو�ن 
شغلی پر درآمد، تسویه نقدى 

پيک رایگان 
٠٩٣٨٨٣١١٥٣٩-٣٦٥٧٩٧١٦

٩٥٢١٥٣١٤/ ق

3ار در منزل 
بدون نياز به سرمایه 

و هزینه آموزش( اینترنتی)
٩٥٣٠٥٠٤٨/ ف٠٩٠٣٣١٥٤٨٣٥

آموزش تابلو فرش و نخ 
و نقشه- تضمين خر�د  

٣٨٦٧٤٢٤١-٠٩١٥٧٧٦٢٨٩٩
٩٥٣٠٣٨٨٠/ ق

 �سرمه دوز� حرفه ا
در ۴ جلسه کار در منزل

 با درآمد مناسب 
٠٩١٥٠٠٣٩٠٥٢

٩٥٣٠٢٦٧٣/ ف

٩٥٣٠٠٢٦٩/ ب

 شغل مناسب 
با 3متر�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

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

٩٥٢٩٦٨٤٤/ ط

قابل توجه بانوان
 جو�ا� 3ار در منزل

بدون سرمایه 
به تعداد محدودى خانم 

جهت ساخت محصوالت نگينی 
مانند تاج عروس، تل و ... نيازمندیم 

اولویت با افرادى است که 
نياز به آموزش نداشته باشند

٩٥٣٠٥٩١٤/ ف٠٩١٥٣٧٧٩٧٧٥

 �برگزار� دوره ها
و�ژه بازار3ار

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

-درب اتومات 
ابتکارسازان صنعت

٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

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

به تعداد� خانم جهت 3ار 
منجوق دوز� نيازمند�م   

٠٩٣٩٩١١٨٤٥٦
٩٥٣٠٢٢٢٣/ ق

٩٥١٧٨٤٥٦/ ف

خوداشتغال� با هز�نه 3م 
 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

٩٥٢٩٤١٨٩/ ط

آموزش 
� سرمه دوز

همراه با کار . (ویژه بانوان)
٠٩٣٥٧٤٨٣٦٨٠

٩٥١٨١٤٩٧/ ط

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

مدرک وتضمين کار
٣٢١٣٢١٦٨-٠٩٣٥٩٧٣٤٥٣٠

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

3ارگاه آموزش را�گان
قاليبافی و گليم بافی فروش نخ 

و نقشه با مدرک فرش ترنج
٠٩١٥٣١٧٣٩٦١-٣٨٦٧٧٥٨٦

٩٥٢٧٥٣٦٣/ ف

  �راه انداز� توليد
مواد شو�نده 

با  ٣ ميليون سرمایه 
٠٩١٥٢٧٠٠٠٩٦

به چرخLار داخل 3ارگاه 
و بردست اتو3ار پيراهن مردانه 

نيازمندیم 
٩٥٣٠٥٢٨١/ ف٠٩٣٩٥٠٨٩٦٧٢

ز�گزاگ دوز، مياندوز
راسته دوز نيازمندیم حر عاملی ۵ 

پالک ٨٠- ٠٩١٥١١٣٤٧٨٤
٠٩٣٠٩٢٧١٢٨٤

٩٥٣٠٣٩٦٠/ ف

�شر3ت توليد
 پوشاt تر�Lو

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� چرخLار 
و بردست مانتودوز

 خانم و آقا نيازمندیم تسویه نقد 
٩٥٢٩٦٦٧٦/ ف٠٩٣٦٢٤٥٩٦٩٨

به �< چرخLار ماهر 
جهت تعميرات لباس نيازمندیم 

محدوده هاشميه 
٠٩١٥٧٠٠٠٣٥٤

٩٥٣٠٥١٣٣/ ف

به تعداد� چرخLار 
ماهر مانتو دوز

تيراژ باال و اجرت عالی 
نيازمندیم. 

تسویه نقدى 
٠٩٣٥٤٧٢٥٤٧٥

٩٥٣٠٥٨٣٦/ ف

به تعداد� ز�گزاt دوز و
 مياندوزکار و بردست نيازمندیم 

امام رضا ۵٠
٩٥٣٠٦٠٣١/ ف٠٩٠١٣٣٤٢٧٨٨

سردوز3ار ماهر 
به چند نفر سردوزکار ماهر خانم 

نيازمندیم توليدى ایده آل
٩٥٣٠١٧٦١/ ف٠٩١٥٣٥٩١٥٨٤

خدمتگزار و آبدارچ�

حسابدار

خياط و چرخLار

خوداشتغال�

جو�ا� 3ـــار

٩٥٢٩٠٨٧٣/ق


