
سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩١
٤٠

جوان� هستم ٣٤ ساله 
با خودرو� ٢٠٦صفر

آماده همکارى
 با ادارات -نهادها

 ارگانهاى دولتی و خصوصی 
تماس فقط ٧ صبح تا ١۵ عصر 
٠٩٣٥٦٠٣٥٢٨٠

٩٥٣٥٦٤٨٣/ ط

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 ابتداى رضا ٣ پالک ٨٣ 
اساتيد برتر - خدمات رایگان

٣٨٤٤٤٣٩٧-٣٨٤١٤٧٣٥
٩٥١٨٤١٨٣/ ف

٩٥٣٥٦٠١٢/ ق

 حسابدار ماهر خانم باتجربه
کافی جهت شرکت بازرگانی 

محدوده قاسم آبادنيازمندیم.
 ٣٥٢١٧٨٩٣-٠٩٠٣٣٧٥٠٢٤٢

٩٥٣٤٣٥٠٢/ ف

توازن اعتماد
A٢٠ % 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 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 �= خانم حسابدار با تجربه 
 مسلط به نرم افزار محک به 

صورت نيمه وقت در محدوده کالت
نيازمندیم.    ٠٩١٥١١١٧٢٥١

٩٥٣٥٦٨٤٤/ ق

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

٩٥٣٢٢٥٣٦/ ف

٩٥٣٢٥٣٣٤/ م

استخدام 
د�پلم به باال

شماره ثبت:٢٠١٩
شرکت خدمات مالی و حسابدارى 

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

نيازمند است 
٣٨٤٠٢٠٦٧

٣٨٤٥١٢٠٩

٩٥١٩٨٠٦١/ خ

به �= حسابدار
 خانم �ا آقا

جهت اظهارنامه مسلط به 
نرم افزار،دفترنویسی و 

حسابدارى با حداقل ۵ سال 
سابقه نيازمندیم . با بيمه و 

سرویس ، شهرک صنعتی طوس 
ارسال رزومه فقط از طریق ایميل  

fr_6077@yahoo.com

�= شر3ت سيستم ها� حفاظت�
نرم  به  مسلط  حسابدار  یک  به 
افزار هلو نيازمند است تماس ٨ 

٣٢٢٢٤٢٤٢الی ١۴
٩٥٣٥٧١٠٢/ ف

٩٥٣٥٥٧٢٨/ ف

به �= نفر خانم جهت امور حسابدارى
نيازمندیم  کارى  سابقه  و  بامدرک 
عبدالمطلب ٩ الی ١٣:٣٠ - ١٧ الی ٢١

٠٩٣٠٢٦٩٨٧٤٥

استخدام حسابدار 
پس از دوره ى آموزشی ١۵ روزه 

سجاد نبش بهارستان ۴ پالک ١
٩٥٣٤٤٦٢٤/ پ٤-٣٧٦٠٠٣٤٢

به �= نفر خانم �ا آقا 
و  کار  سابقه  سال  یک  حداقل  با 
روابط عمومی باال مسلط به نرم افزار 
فروش   کار  جهت  فتوشاپ  و  آفيس 
حقوق  با  طب  کاالى  در  حسابدارى  و 

ثابت و پورسانت نيازمندیم 

٠٩١٥٩٠٥٠٥٦٦
٠٩١٥١٠٨٣٧٨٧

٩٥٣٥٧٧٦٢/ ف

�= شر3ت معتبر 
جهت تکميل کادر حسابدارى خود 

نيازمند به نيروهاى حسابدارى 
خانم با حداقل مدرک کارشناسی 

و تجربه حسابدارى مناسب می 
باشد ساعت مراجعه ٩ الی ١۵ 
آدرس بين چهارراه راهنمایی و 

سناباد ۵۵ پالک ۴٩٩
 

٩٥٣٥٤٦١٨/ ف

به �= 
صندوقدار خانم 
(حداقل دیپلم حسابدارى)

 با ظاهرى مناسب
 به طور نيمه وقت نيازمندیم. 

(ساعت تماس: ٩ الی ١۴) 
محدوده: چهارراه بزرگمهر 

٠٩٣٦٩٦٩٥٢٥٢
٩٥٣٥٧٦٨٩/ م

بورسيه مشروط 
استخدام حسابدار 

پس از آموزش
بدون پرداخت شهریه 

٣٦١٤٦٤١٣
٣٦٠٦١٠٣٠

٩٥٣٥٤٧٣٦/ م

آر�اگستر- استخدام خانم
و  سالمند  از  نگهدارى  جهت 
خردسال در منزل،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٣٣/ ل

٩٥٢٥٥١٩٨/ م

مر3ز هيراد
استخدام خانم جهت 

نگهدارى کودک و سالمند 
وامور منزل با حقوق باال 

نبش احمد آباد ٧
مجتمع گوهرشادواحد ٣٠۵

٣٨٤٧٤٢٢٩
٠٩١٥٧٦٥٣٧٩١

به �= آبدارچ� با سابقه 
جهت امور ميزبانی و نظافت در شرکت 

نيازمندیم ساعت کار ٨ الی ١٩
٠٩٣٠٧٠١٩٦٧٩

٩٥٣٥٦٢٧٤/ ف

به �= آبدارچ�
جهت در دفتر امالک محدوده سجاد 

نيازمندیم ٠٩١٥٧٢٢٥٠٣٠
٩٥٣٥٧٢٨١/ ف٠٩٣٣٥٨٢٥٥٩٥

سرا� مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢٣٤٥٨٢-٣٥٢٣٤٥٨١

٩٥٣٠٥٥٦٤/ ل

٩٥٣٣٤٤٢٢/ ف

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

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

 �برگزار� دوره ها
و�ژه بازار3ار

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

-درب اتومات 
ابتکارسازان صنعت

٩٥٢٩٩٦٥٧/ پ٣٨٤٣٤٢٩٧

٩٥٣٤٣٦٠٧/ ب

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

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

شغل ا�نترنت� و تلفن�
حتی در منزل+ آموزش

٣٧٣٨٣١٠٨-٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠
٩٥٣٥٠٩٩٣/ ق

٩٥٣٥٨٠٣٧/ ق

3ار پاره وقت درآمد باال
آشنابه کامپيوتر -دیپلم به باال

٠٩١٥٨٩٣١٢٠٣

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

�3ارگاه آموزش حرفه ا
قاليبافی و گليم بافی با تضمين کار 
از٢تا٢٠ميليون درآمد،فرش ترنج

٣٨٦٧٧٥٨٦

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

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

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

٩٥٣٤٣٦٠٨/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

به چند نفر چرخKار
و کارگاه بيرون بر مانتودوز 
نيازمندیم اجرت ١۵٠٠٠

٩٥٣٥٧٣٥٨/ ف٠٩٣٠٨٧٩٢٨٣٢

به تعداد� چرخKار
داخل کارگاه و بيرون بر شلوار 

کار نيازمندیم
٠٩١٥٦٢٢٣٥٠٨

٩٥٣٥١٧٥٨/ ف

به �= خياط ماهر
 زنانه دوز خانم نيازمند�م

٠٩٠٣٦٩٩٢٧٥٧
٠٩١٥١٠٥٤٣٢٩

٩٥٣٥٧٥٠٧/ ق

تعداد� خانم مياندوز3ار 
زیگزاگ دوز ، نواردوز و بردست ماهر 
در محيطی زنانه نيازمندیم رسالت ٣٧

٠٩١٥٧٠٥١٢٦٩
٩٥٣٥٧٣٨٨/ ف

به ٢ نفر بردست چرخKار خانم 
 حرفه اى در زمينه مانتو اسپرت با 
حقوق عالی نيازمندیم محدوده گاز 

٠٩٣٠٨٩٩٤١٠١
٩٥٣٥٧١٧٣/ ف

تعداد� چرخKار
 و بردست خانم

جهت کاردر توليدى نيازمندیم 
٠٩٣٩٢٩٠٠٦٨١-٣٧٣١٢٠٥٤

٩٥٣٥٧٠٣٣/ ف

توليد� پوشاt دارمKو 
به تعدادى چرخکار ،برشکار خياط
 و طراح لباس و چاپ پارچه نيازمند 

٠٩١٥١٠٨٤٩١٤است
٩٥٣٥٧١٧١/ ف

به تعداد� 3ارگاه بيرون بر 
جهت دوخت مانتو مجلسی و یک 
بردست برشکار خانم نيازمندیم 

٠٩٣٦٣٨٠١٠٥٨
٩٥٣٥٧٨٨٠/ ف

به خياط ماهر
  خانم �ا آقا نيازمند�م 

٠٩٣٨٤٦٠٤٦٥٩
٩٥٣٥٧١٢٤/ ف

به راننده نيسان 
با تحصيالت دیپلم نيازمندیم
٠٩٣٠٦٣٢٨٢٩٧

٩٥٣٥٧٨١١/ ف

استخدام راننده
با وانت جهت توزیع مواد غذایی 

حقوق ثابت + پاداش
٩٥٣٥٧٣٤٣/ ف٣٧٤١٤٤٥٠

آژانس راننده با اتومبيل 
تا3سيمتر نيازمند�م 

کارکرد روزانه ١٠٠ هزار تومان
٩٥٣٥٢٣٩٣/ ف٠٩١٥٨١٩٧٢٤٦

 ١٨٨٠� آژانس سراسر
 سرویس دهی کل شهر به صورت 
شهر  از  هرنقطه  در  روزى  شبانه 
مسافر پياده شد همانجا سرویس 

دریافت نمائيد
شرایط:خودرو مدل٩٠به باال

مزایا:
عالی  بسيار  درآمد  ١-تضمين 

(باالترین درآمد)
سوخت  پایين  بسيار  ٢-مصرف 

باتوجه به سراسرى بودن
پایين  بسيار  ٣-پرداخت 
آبونمان  ثابت  پورسانت(مبلغ 

ماهيانه باهرميزان کارکرد)
داخل   ۵٧ آدرس:سيدرضی 
پالک  فازتجارى  پارکينگ 

۵٢شرکت پارسيان
ساعت مراجعه:٨الی ١۴

٩٠١٨٠٤٧٧٠٠ 
٩٥٣٤٦٤٥٥/ م

تا3س� تالش
تحصيلکرده  یا  و  بازنشسته  راننده 
شيفت صبح و بعدازظهر با تاکسيمتر 

نيازمندیم ٠٩١٩٠١٦٩٥٠٦
٩٥٣٥٧٨١٩/ ف

آژانس با زنگ باال
نيازمند به راننده با اتومبيل 
می باشد (محدوده وکيل آباد)

٩٥٣٤٧٧١٣/ ف٠٩٣٨٥٣٥٣٤٦٢

به �= راننده  آقا
شيفت شب با جاى خواب در 

آژانس نيازمندیم
٩٥٣٥٧٥٧٣/ ف٠٩١٥٧٧١٠٩٨٨

در اوقات بيKار� خود 
درآمد 3سب 3نيد
جذب راننده با 

درآمد باال خودروهاى 
مدل ٨۵ به باال 

همراه با جوایز ویژه 
وام خودرو، گوشی 
هوشمند، مودم و 

اینترنت، بيمه بدنه 
رایگان

 ٣٨٠٣٤ 
٣٨٤٣٦٣٥٠

٩٥٣٥٧٣١٦/ ف

آژانس پارس
به تعدادى راننده با اتومبيل نيازمندیم 

محدوده قاسم آباد تمام وقت 
و نيمه وقت ٠٩٠٣٦١٨٧٩٥٤

٩٥٣٥٣٧٧٢/ ف

 راننده با اتومبيل 
تا3سيمتردار

 نيمه و تمام وقت نيازمندیم 
ميدان حر، سرافرازان ١٣

شهيد راضی ١
تماس فقط صبحها: 

٠٩١٥٨١٨٩٢٧٦
٩٥٢٩٩١٠٩/ م

قائم بار
به تعدادى انواع وانت نيازمندیم 

بلوار راه آهن
٠٩٣٩٣٠٠٢٦٧٧

٩٥٣٥٧٢٨٠/ ف

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل نيازمندیم 

شيفت عصر و شب قاسم آباد 
 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ

٩٥٣٤٩٠٨٧/ ف

راننده با سابقه 
توزیع مواد غذایی نيازمندیم 

 بلوار آزادى آزادى ٩۵ پالک ١۵ 
٩٥٣٥٤٣٨٧/ ف

آگه� استخدام 
در شر3ت الواسيون 

به دو نفر راننده بيل مکانيکی ماهر 
و با سابقه براى کار با بيل مکانيکی 
٩١٢ جهت گلبهار و سایر شهرهاى

 خراسان رضوى نيازمندیم 
ساعت تماس ٨ تا ١۶ 

٠٩١٥١١١١٧٩٦
٩٥٣٥٧٩٣٤/ م٠٩١٥١١١١٧٥٦

٩٥٣٥٧٠٢٣/ د

به تعداد� نيسان، وانت
خاور و کارگر نيازمندیم.

هر روز بار شهرستان
٣٣٦٨٤٥٧٥

٩٥٣٥٣٠٥٩/ ف

آژانس ابوذر 
راننده با ماشين با گوشی 

اندروید
٠٩١٥١٢٥٩١٧٤

٩٥٣٥٧٨٦٥/ ف

اتوبار درخشان
تعدادى پيکان وانت آریسان ،نيسان 

مزدا با درآمد ١٠٠ به باال 
نيازمندیم ٠٩١٥٨٩٣٠٧٧٦

به تعداد� راننده 
در  کار  جهت  باال  مدل  ماشين  با 
آژانس نيازمندیم سروش گشت 

٠٩٣٦٨٥٧٣٣٠٠
٩٥٣٥٥٨٩٠/ ف

�= راننده پا�ه �= 
با مدارt 3امل

جهت کار در مصالح فروشی 
به صورت چرخشی نيازمندیم 

ساعت کار ۶ تا ١٨ حقوق 
١,٣۵٠م مراجعه حضورى: 

طبرسی شمالی ۴ بين حيدرى 
نسب ٢ و ۴ مصالح عدالت

 

٩٥٣٥٧٢٦١/ ف

 به تعداد� راننده 
 با اتومبيل شطرنجی و تاکسيمتردار 

تمام وقت و نيمه وقت نيازمندیم 
٠٩١٥٤٢٩١٨٤٤ 

٩٥٣٥٧٧٩٨/ ف

به تعداد� راننده با اتومبيل
جهت کار در آژانس با تضمين کار 

و پورسانت کم محدوده سناباد 
نيازمندیم ٠٩٣٥٥٤٠٦٠٩٩

٩٥٣٥٣٨٨٠/ ف

آژانس پرواز 
تضمينی  کارکرد  اتومبيل  با  راننده 
سریعا  هاشميه  محدوده   ١٢٠ روزى 

٠٩١٥١٥٩٩٨١٠نيازمندیم 
٩٥٣٥٧٣٦٣/ ف

نيرو� 3ار فعال با درآمد عالی
و  نيسان  داراى  باال  به   ٢٠٠ روزانه 
 ١۴ طرحچی  انتهاى  عرب  خين  پيکان 

٠٩١٥١٦٧٠١٧٤(سریعا)
٩٥٣٤٣٤٦٦/ ف

به تعداد� پژو و سمند 
بصورت تمام وقت 

نيازمندیم
 

٩٥٣٥٧٧٤٤/ ف٠٩١٥٧٠٢٣٠٧٠

به تعداد� راننده
در محدوده کوهسنگی نيازمندیم 

آژانس ایران تاکسی
٩٥٣٥٧١١٠/ ف٠٩٣٥٦٨٦٤٩١٩

نيازمند�م به تعدادى سوارى و 
وانت با راننده فعال و متعهد جهت 
توزیع نان و  شيرینی با حقوق عالی 

٠٩١٥٠٨٠٣٣٠٢
٩٥٣٥٤٨٦٨/ ف

٩٥٣٥٥٢٢٨/ آ

سر�عا به تعداد� راننده
با اتومبيل و موقعيت خوب مکانی و 
محدوده  مرتفع  آژانس  کار،  تضمين 

٠٩١٥٦٥٠١٧٨٢ بلوار فردوسی

سروش بار 
وانت پيکان و نيسان سریعا 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٤٨٥٧/ ف٣٦٩١١١١١

آژانس باران
به تعدادى راننده با ماشين 

نيازمندیم منطقه طالب
٩٥٣٥٦٢٤٣/ ف٠٩١٥٥٠٤١١٠٢

آژانس پارسه 
راننده با اتومبيل نيازمندیم. 
پورسانت ١۵درصد کارکرد باال

٠٩٣٥٨٦٧٤٤٧٧
٩٥٣٥٧٩٨٩/ ق

به تعداد� نيسان 
مزدا وانت 

سریعا نيازمندیم با کارکرد عالی 
٣٦٩٠٦٠٥٨

٩٥٣٥٧٧١٩/ ف

٩٥٣٥٥٢٥٧/ ف

راننده با اتومبيل 
فور� نيازمند�م

 زنگ و درآمد عالی
٠٩٢١٥٣٠٤٧٣٢

به تعداد� راننده 
نيازمند�م 
آژانس رویان 

٠٩٣٩٠٦٣٧٣٠٥
٩٥٣٥٧٢٥٠/ ف

تا3س� تلفن� خراسان
به تعدادى راننده با 

اتومبيلهاى مدل باال ترجيحا 
سمند پژو L٩٠ تيبا به طور 

نيمه وقت صبح و بعد از ظهر 
با گواهينامه پایه دو قدیم 
طبق ضابطه کارى نيازمندیم
٠٩١٥٩١٣٤٠٠٣

٩٥٣٥٧٧٦٨/ ف

٩٥٣٤٥٩٦٥/ ف

آژانس نارون 
با اتومبيل تاکسی  به تعدادى راننده 
متردار تمام وقت نيازمندیم محدوده  

ابوطالب      ٠٩٣٦٣٣٧٨٢٨٦

آژانس رونيز
راننده با اتومبيل جهت شيفت 

بعدازظهر نيازمندیم بين هدایت
 ٣٩ و ۴١- ٠٩١٥٩١١٦٠١٢

٩٥٣٥٧٣٦٩/ ف

راننده با اتومبيل
نيازمندیم زنگ باال پورسانت پایين 

تاکسی گلشهر
٩٥٣٣١٨٢٥/ ف٣٢٥١٧٧٤٧

آژانس ز�با
به تعدادى راننده با اتومبيل 

سریعا نيازمندیم فرامرز عباسی
٠٩١٥٥٢٠٥٠١٠

٩٥٣٥١٣٦٣/ ف

شر3ت پخش 
 tپا �سراسر

تعداد محدودى راننده 
موزع با سابقه کار لبنيات 

(حقوق+ پورسانت+ بيمه) 
٠٥١٣١٣٣٠١٠١

٩٥٣٥٤٧١٤/ ر

چاب= بار
وانت  پيکان  و  نيسان  تعدادى  به 

با درآمد عالی سریعا نيازمندیم
٣٦٦٦٦٩١٠

٩٥٣٥٧٠٥٩/ ف

به تعداد� راننده با 
اتومبيل مدل باال
با پورسانت ١٢ درصد 

نيازمندیم محدوده الهيه 
 آژانس عارف 

٣٥٣١٠١٠٠
٣٥٣١٠٠١٠

٩٥٣٥٦٩٨١/ ف

وصال بار توس
به تعدادى نيسان، مزدا، آریسان 

و وانت سریعا نيازمندیم
٩٥٣٥٧١٨٧/ ف٣٧٦٢٧٧٢٣

به تعداد� راننده با نيسان
آب  شرکت  در  پخش  جهت  باال  مدل 

معدنی نيازمندیم ٣٦٥١٢٧٤٨
٣٦٥١٢٥٨١-٣٦٥١٢٧٤٧

٩٥٣٥٧٧٠٧/ ف

�راننده با اتومبيل فور
 نيازمندیم

سرافراز ۴٠ ، با زنگ باال
٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٥

٩٥٣٣٠٦٠١/ ق

�= دستگاه وانت پيKان 
مسقف جهت پخش موادغذایی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٦٤٤٣٦٨٤

٩٥٣٥٧٠٩٣/ ف

زوج جوان شهرستان� 
بدون فرزند

مرغدارى گاودارى-  جهت   
گلخانه - سرایدار

 نگهبانی نيازمندیم 
اعتبار آگهی یک سال 

تماس فقط ٨ شب تا ١٠ شب 
٠٩٩٠١٥٤٨١٢٥

٩٥٣٥٧٢٢٢/ م

خدمتگزار و آبدارچ�

حسابدار

راننـــده

خياط و چرخKار

خوداشتغال�

جو�ا� 3ـــار

سرا�دار و نگهبان

٩/١٥١٠٣٣ ض


