
شنبه ٩  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٤
٥٢

به چند نيرو< برق?ار
ماهر-نيمه ماهروبردست 
سریعابطوردائم نيازمندیم

٠٩٣٧٠٧٩٨٨٣٧
٩١٣٤٨١١٦/ ل

fنصاب درب اتوماتي f
به 
 پار#ينگ� و #ر#ره

 نيازمندیم
٩١٣٥٠٩١١/ ب٠٩١٥٥١٦٥١٠٣

 به 
f نيرو< مرد متاهل
 داراى کارت پایان خدمت 

جهت اپراتورى دستگاه 
چاپ سيلک نيازمندیم.

آدرس: شهرک صنعتی توس، فاز 
اندیشه ١١، دانش ١٠ قطعه   ،٢

دوم سمت راست شماره ٨٠٣

٥٤١٤٦٠٠ 
٩١٣٤٥٣٧٣/ م

د
پلم برق 
نيازمند
م  

 

٩١٣٥٠٠٤٥/ م٠٩١٥٦٦٠٠١٧١ 

به تعداد< برق?ار ماهر 
و نيمه ماهر جهت پروژه پدیده 

شاندیز نيازمندیم 
٠٩٣٧٨٠٣١١٥٠

٩١٣٤٤٢٨١/ ف


f شر#ت توليد< مبلمان 
به تعدادى رویه کوب ماهر و نيمه 

ماهر نيازمندیم ٦٩٠٤٣٧١
٠٩١٥١٥٩٨٦٢٠

٩١٣٣٨٥٢٧/ ف

به تعداد< رو
ه #وب مبل 
ماهر نيازمند
م  

٠٩١٥١٢٠٦٧٧٢
٠٩١٥٤٢٠٠٩١٣-٦٦٥٤٣١٣

٩١٣٤٧٨٠٢/ ف

به تعداد< نصاب 
درب و پنجره آلومينيوم و 

UPVC نيازمندیم 
٣٤٣٥٤٠٩

٩١٣٤٧٧٧٣/ ف

#ارواش آبشار
تعدادى کارگر ماهر با حقوق باال 

نيازمندیم
٠٩٣٧١٣٢٥٦٠٠

٩١٣٥٠٢٣٧/ ف

به تعداد< پيمان?ار 
برق نيازمند
م  

٠٩٣٥٨٤٨٠٤٠٤
٩١٣٣٥١٢٦/ ف

#ارگر ماهر و نيمه ماهر#ناف 
نيازمندیم با شرایط عالی

 و کار دائم 
رفعتی ٠٩١٥٨٦٠٦٣٩٤

٩١٣٤٤٩١٨/ خ

به تعداد< #ارگر ماهر 
و نيمه ماهر جهت لوله کشی آب

نيازمندیم   ٠٩١٥٣٢٢٣٤٧٢
٩١٣٥٠٤٨٥/ ل

به تعداد< سنگ #ار ماهر 
و ابزار زن سنگ 

نيازمندیم 
٠٩١٥٩٧٦٧٣٣٥

٩١٣٥٠٤٦٠/ خ

ا#يپ #اش� #ار 
نيازمند
م

٠٩١٥٨٩٩٣٠٦١
٠٩٣٥٨٤٥٨١٢٨

٩١٣٤٩٩٦١/ ف

به تعداد< نصاب 
شيشه اى  اتوماتيک  درب   

 ٨٤٣٦٠٤٨نيازمندیم.
٩١٣٥٠٩٠٧/ ب

#ارگر ماهر #ارواش
با حقوق روزانه ١۵ هزار تومان با 

انعام عالی نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٠٠٩٥١

٩١٣٤٩٧٦١/ ف

به تعداد< چرخ?ار
 و بيرون بر مانتو دوز 

نيازمندیم 
رضایی ٠٩١٥٦١٥٩١٣٩

٩١٣٤٥١٣٦/ ف

 hشر#ت توليد< پوشا
به چند خانم طراح

 لباس زنانه 
یا  اى  حرفه  (فنی  مدرک  داراى 
دوخت  به  مسلط  و  دانشگاهی) 
انواع تریکو (جهت نمونه گيرى از 
ژورنال هاى روز دنيا) نيازمند است 
الماس شرق جنب پایانه اتوبوسرانی

٩١٣٥٠٣٩١/ م٢-٧١١٩٧٦١

به تعداد< چرخ?ار ماهر 
مانتودوز و بيرون بر

نيازمندیم کار دائم - تسویه 
نقدى ٠٩١٥٣٠٢٠٧٠٥

٩١٣٥١٤٠٢/ ف

�توليد< پوشاh ثان
جهت تکميل کادر پرسنلی خود 

به افراد ذیل نيازمند است
(همراه با بيمه)

١-زیگزاک دوز  
٢-مياندوزکار

٣-کمک برشکار 
۴-بردست چرخکارخانم وآقا

٦١-٢٥٧٢٠٦٠
٢٥١٢٠٤٠ 

٩١١٩٨١٦٦/ ف

مياندوز#ار، ز
گزاh دوز و 
راسته دوز ماهر، ت� شرت مردانه
با اجرت نقدى نيازمندیم، مفتح ٣٠

٠٩٣٨١٩٠٠٨٧٣-٢٧٨٨٧٦٠
٩١٣٤٤٦٧٤/ ط

چرخ?ار و بردست خانم 
نيازمندیم حقوق ۴٠٠ تومان 

رسالت ۴٠، پالک ٧۶٣
٠٩١٢٥٩١٠٤٦٦

٩١٣٤٦٨٣٢/ ف

به تعداد< و
ز
تور
پوشاک تریکو خانم یا آقا نيازمندیم 
حر عاملی ٢٧، اصغرى ٣، پالک ١۵ 

٠٩٣٥٧٣٨٢٤٣٦- ٧٢٧٤٩٦٦
٩١٣٣٤١٠٦/ ف

سردوز #ار
مياندوزکار و بردست خانم 

نيازمندیم در محيط کامال 
زنانه شهرک شهيد رجایی 

حر ١۴ پالک ١٨
٠٩١٥٣١٠٨٩٣٤

٩١٣٥٠٨٠٦/ ف

به تعداد< #ارگاه 
بيرون بر و تر
?و دوز ماهر 

با تسویه نقدى نيازمندیم 
٣٤١١٧٢٢

٩١٣٤٨٣٦٧/ ف

به تعداد< چرخ?ار 
 پيراهن دوز بيرون بر نيازمند
م

٣٧١٩٤٠٥
٠٩١٥٥٠٤٩٤٥٣

٩١٣٥١٣٤٧/ ف

تعداد< چرخ?ار ماهر 
خانم و اتو#ار نيازمند
م

عبادى ۶٩ پالک ١١۴
٠٩١٥٩١٥٢٨٦٠

٩١٣٤٨٥٩٨/ ف

به تعداد< خياط 
راسته دوز ماهر نيازمندیم 

 ٠٩١٥١٢٠٦٣٣٥
٠٩١٥٥١٨٣٩٧٨

٩١٣٤٨٨٢١/ ف

به تعداد< #ارگاه 
شلوار دوز زنانه 

باتجربه با اجرت خوب 
نيازمندیم، ميدان

 ١٧ شهریور، پاساژ افشار 
فاز یک، طبقه ١+ پالک ٨۵ 

جهاندیده ٠٩١٥٥١٩٦٥١١
٩١٣٥٠٥٧٢/ ف

به تعداد< چرخ?ار 
پيراهن دوز و بيرون بر 

نيازمندیم تماس یک هفته
٠٩١٥٤١٦٦٤٠٥

٩١٣٤٧٨٠٦/ ف

چرخ #ار 
مانتودوز خانم 

و کارگاه بيرون بر 
نيازمندیم. اجرت (٧٠٠٠)

١٨-٠٩١٥٧٩٠٠٠١٦
٩١٣٥٠٢٠٢/ ف

به تعداد< بيرون
  بر مانتو دوز نيازمند
م.

٢٧٠٩٤٤٦
٠٩١٥١٠٥٦٥٢٦

٩١٣٢٠١١٧/ ف

تعداد< #ارگاه پيراهن 
اسپرت دوز مردانه نيازمندیم 

(پيراهن تکميلی ٣٠٠٠ تومان) 
٠٩١٥٩٠٢٦٥٥٤

٩١٣٤٦٣٥١/ ف

به تعداد< #ارگاه بيرون بر 
جهت توليد کت و شلوار زنانه 

نيازمندیم 
شاکرى ٠٩١٥٤٧١٠٧٧٤

٩١٣٤٥٦٠٢/ ط

چرخ?ار و
 بيرون بر 

مانتو اسپرت دوز و 
بردست خانم و آقا 

نيازمندیم .
تسویه نقد تيراژ باال

٠٩١٥٩٠٧٧٠٩٨
٩١٣٤٥٥٩٥/ ط

به تعداد< چرخ?ار و راسته دوز 
و اتوکار مانتو نيازمندیم محدوده 

گلشهر ٠٩٣٥٤٦٤٤١٠٦
٠٩١٥٣٥٨٩٣٧٧

٩١٣٥١٦٩٦/ ط

به چند نفر 
مياندوز#ار

 و زیگزاگ دوز خانم جهت کار 
در توليدى تریکو در محيط زنانه 

نيازمندیم .
محدوده  ده مترى ساختمان 

٠٩١٥٩١١٥٦٣٣
٩١٣٤٧٠٤٨/ ط

به چند خانم 
چرخ?ار ماهر 

زیگزاگ دوز و بردست 
در توليدى زنانه نيازمندیم.

 ١٧ شهریور عنصرى غربی ١٩ پالک 
٢١٩ با حقوق عالی محل کار: قابل 

رفت و آمد با مترو هم می باشد.
٨٥٤٧٤٨٥

٠٩١٥٣١١٧٦٧٩
٩١٣٤٩٨٠٣/ ف

#ارگاه بيرون بر 
کمک برشکار، مياندوزکار، 
راسته دوز، زیگزاگ دوز، 

اجرت تهران کار دائم

٢١٢٥٤٦٦
٩١٣٤٥٠٣٤/ ف

به #ارگاه بيرون بر 
کاپشن دوز نيازمندیم 
٠٩١٥٨٩٧٠٦١١

٩١٣٤٦٢٥١/ ف

به تعداد< سردوز#ار 
مياندوزکار راسته دوز و بردست 
(محدوده  نيازمندیم  بند  بسته 

٠٩٣٧٠٦٨٦٥٩٤گاز)
٩١٣٤٤٨٠٧/ ف

چرخ?ارخانم
 راسته دوز

سردوز و بردست نيازمندیم. 
تریکودوزى- طبرسی اول- کافی 

جنب پالک ٣٧ (اجرت خطی) 
٠٩١٥٨١٠٠٦١١

سرویس برگشت محدوده 
طبرسی اول- طالب- گاز

 رسالت- مسلم
٩١٣٤٧٩٣٥/ ف

به تعداد< چرخ?ار ماهر 
بيرون بر پيراهن دوز

نيازمندیم اجرت باال و تسویه 
نقدى ٠٩١٥١٠٤٨٧٨٩

٩١٣٤٩٤٢٢/ ف

به تعداد< چرخ?ار مانتو دوز 
و راسته دوز نيازمندیم. کار دائم، 

تسویه نقدى، ميثم شمالی 
٠٩٣٠٥٥٦٢٩٦٣

٩١٣٢٦٠٧٩/ ف

به تعداد< سردوز#ار و مياندوز#ار
و بردست جهت کار تریکو نيازمندیم.

٢٥٦٢٦٥٢-٠٩١٥٣٠١٢٠٤٢
٩١٣٣٣٩٦٦/ ف

توليد< سن تي?ن
 به تعدادى سردوزکار،مياندوزکار  

چرخ کار ، راسته دوز خانم یا آقا 
تریکودوز حرفه اى حقوق ثابت 
٣۵٠تا۶٠٠هزارتومان بردست 

ساده و بسته بند ٢۵٠هزار تومان 
نيازمندیم بلوار راه آهن

 بين کامياب ٣۶ و ٣٨ 
جنب درب مسجد حجت المهدى

٢٢٥٣٤٤٤-٠٩١٥٣١٥٠٦٣٣ 
٩١٣٤٠٠٠٢/ ف

به چند نفر چرخ?ار ماهر آقا 
 جهت کار در تعميرات خياطی 

نيازمندیم
٦٠٩١٢٣٠-٠٩٣٦٧٣٣٠٠١٧ 

٩١٣٥١٣٥٩/ ف

به تعداد< چرخ #ار و 
#ارگاه بيرون بر مانتو
با اجرت باال و تسویه نقدى 

نيازمندیم ٠٩١٥١٥٩٦١٠٠
٩١٣٤٩٤٤٠/ ف

١ -مادگ� و د#مه زن پيراهن
٢ -اتوکارى و بردستی

٣ -بسته بندى و مرتب کردن اجناس
٣٤٤٣٢٠٩

٩١٣٤٣٢١٢/ ف

به تعداد< چرخ?ار
و بيرون بر مانتودوز نيازمندیم 
تسویه نقدى کار دائم تيراژ باال

٠٩٣٥٤٥٦٥٤١٩
٩١٣٥١٤٠٣/ ف

به تعداد< خانم 
راسته دوز و بردست 

جهت کار در توليدى تریکو 
نيازمندیم چهارراه شهدا

 انتهاى شيرازى١٧ زیرزمين
 مسجد امام حسن عسگرى (ع)

٢٢١٩٤٣٤
٩١٣٤٠٩٣٥/ ف

به ٢ نفر سردوز #ار حرفه ا< 
تریکو با حقوق ماهيانه بين ۵٠٠ 
الی ٧٠٠ هزار تومان نيازمندیم 

٠٩٣٦١٧٢٠٨٢٨
٩١٣٤٧٢٢٦/ ط

به تعداد< چرخ?ار 
بيرون بر مانتو مجلسی آقا 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٤٣٧١٧

٩١٣٤١٤٧٩/ ف

به تعداد< چرخ?ار 
ماهر نيازمند
م   

٠٩١٥٣٢١٧٣٢٣-٢٧٣٠٨٦١
٩١٣٤٧٢٧٩/ ف

توليد< شلوار زنانه 
مجلس� فقط حرفه ا<

(محدوده قاسم آباد)
٦٥٧٠٤٥٦

٩١٣١٧٠٧٦/ ف

به 
f #ارگاه توليد<
پيراهن نيازمندیم برش به عهده 

کارگاه کار دائم تسویه نقدى
٠٩١٥٧١٣٥٨٩٢

٩١٣٣٧١٦١/ ف

به تعداد< چرخ?ار 
و بردست ماهر و یک بردست برشکار 
طالب  مترى  سی  نيازمندیم  خانم 
اندیشه پالک ٣۴٩      ٢٧٣٩٧٢٩

٩١٣٤٢٣٩٧/ ف

اسپرت دوز پيراهن 
و بردست  نيازمند
م  
٠٩١٥٢٠٤٦٧٨٢

٢٧٢٦٣٣٩
٩١٣٤٩٨٣٠/ ف

#اوردوز< ش?وه 
به تعدادى راسته دوز داخل کارگاه و 

بيرون بر نيازمندیم با حقوق مکفی
٠٩١٥٦١٢٠٢٤٤

٩١٣٤٩٧٠٩/ ف

به تعداد< چرخ?ار
 و برش #ار

جهت  توليدى مبل 
نيازمندیم

٠٩١٥٥٥٧٠٩٢٦
٩١٣٤٩٣٦٥/ ف

ز
گزاh دوز و 
مياندوز#ار و بردست

جهت کار تریکو
 نيازمندیم

٣٤٤٢٩٩٠
٩١٣٣٩٠٦٦/ د

ز
گزاh دوز، مياندوز#ار 
بردست ترجيحا خانم

توحيد ٢۶، کوچه ٢۶,۴ پالک ٨
٧٢٧٧٠٢٦-٠٩١٥١١٣٤٧٨٤

٩١٣٤٧٨٠٥/ ف

به تعداد< چرخ?ار 
پيراهن دوز آقا و بردست 

نيازمندیم اجرت ١٣٠٠ تومان 
٠٩١٥٥١٢٢٦٩٠

٩١٣٣٣١٧٧/ ف

دوزنده ماهر #اور دوز 
خانم در کارگاه نيازمندیم بين 
امام هادى (ع) ١۶ و ١٨ پالک 

 ١٠۶٠٩١٥٥٠٥٦٤٥٢
٩١٣٤٦٧٩٩/ ف

به تعداد< چرخ?ار ماهر 
راسته دوز، زیگزاک و بردست خانم

 نيازمندیم محدوده شهرک رجایی حر 
۵٢ پالک ٧٠۶- ٣٧٢٧٦٩٧

٩١٣٤٩٨١٧/ ف

به تعداد< چرخ?ار ماهر
عالی  حقوق  با  خانم  بردست  و 

نيازمندیم دانش شرقی ٢٧ پالک ٧
٨٥٤٥١٠٥

٩١٣٤٧٨١٧/ ف

توليد<
 � سان سيت

جهت همکارى به افراد زیر 
نيازمند است. 

راسته دوز ماهر خانم و آقا ١٠ نفر 
سردوز کار ماهر خانم و آقا ١٠ نفر 

بردست چرخکار خانم ۵ نفر با 
سرویس رفت و برگشت 

به صورت رایگان کار دائم و بيمه 
کيلومتر ٣ جاده کالت 

 ٢٦٢٦٣٢٥
 ٠٩١٥١٠٣٢٨٠٠
 ٠٩١٥٧٦١٧٥٢٥
٠٩٣٥٥٨٤٢٩١١

٩١٣٣٤٠٠٤/ ف

چرخ #ار راسته، ميان دوز، 
ز
گزاh دوز خانم با حقوق ٣٠٠
به باال نيازمندیم چمن ۵٠ پالک ١٩

٠٩٣٥٣٤٩٣٩٧١
٩١٣٥١٣٥٥/ ف

به تعداد< چرخ?ار 
مانتودوز خانم 
ا آقا

و کارگاه بيرون بر نيازمندیم 
تيراژ باال- تسویه نقدى

 محدوده طالب

٠٩٣٩٥١١٢٢٦٥
٩١٣٥٠٣٩٢/ ط

به تعداد< چرخ?ار 
و کارگاه بيرون بر مانتو دوز 

نيازمندیم فقط تيراژ 
٩١٣٤١٥٢٤/ ف٢١٣٩٦٨٣

به تعداد< #ارگاه بيرون بر
  مانتودوزنيازمندیم 

٢٥٨٥٣٣٤
٠٩١٥٩١٣٣٣٧٣

٩١٣٣٨٥٧١/ ف

به تعداد< #ارگاه بيرون بر 
پيراهن اسپرت 

مردانه نيازمندیم و خانمی جهت 
کار مادگی دکمه اجرت دوخت 

پيراهن ٢١٠٠ تومان
طبرسی دوم ۴,٧ پالک ٢٣

٠٩١٥٨٩٢٨٧٤١
٠٩٣٥٧٦٠١٩٨١

٩١٣٥١٤٩٤/ ف

به تعداد< چرخ?ار 
راسته دوز، مياندوزکار 

و زیگزاگ دوز ماهر خانم 
و بردست خانم نيازمندیم.

 بلوار طبرسی اول 
 خيابان قائم 

٠٩٣٩٥٤٨٣١٢٧
٩١٣٤٤٨٦٣/ ط

توليد< خاتم 
به تعدادى چرخکار و بردست 

خانم با حقوق عالی در محيط زنانه 
نيازمندیم 

طبرسی اول، طبرسی ۵٨ 
صاحب الزمان ١، جنب مهد قرآن 

٢٧٠٨٤٤٤
٩١٣٥٠١٠١/ ف

چرخ?ار و بيرون بر مانتو
مجلسی دوز ماهر آقا نيازمندیم 

۶۵٠٠ الی ٩٠٠٠ تسویه نقد
٠٩٣٨٤٨٥٨٧٩٤

٩١٣٥١٦٩٢/ ط

به تعداد< خياط ماهر 
خانم 

(مياندوز و زیگزاگ دوز) 
و بردست بطور پاره وقت 

نيازمندیم خيابان گاز، مسلم 
جنوبی ١٧، پالک ٣٢ 
 ٧٣٤٧٨٥٠

٠٩٣٦١١٥٥٠٥٢
٩١٣٣٩٣٥٠/ ف

شر#ت توليد< 
اولو
ون 

به تعدادى نيروى کار خانم 
جهت کار در این توليدى 

نيازمندیم. 
١-١٠نفر راسته دوز ماهر 

٢-دونفر مادگی دکمه
 ٣-سه نفر بردست

 ۴- یک نفر برشکار با حقوق 
نقد بلوار اول طبرسی
 بين طبرسی ۵۴ و ۵۶

٠٩١٥٩٠٢٦٥٥٤
٩١٢٤٩٥٦٦/ ف

به ٢ نفر اتو#ار ت?ميل� مانتو و 
�
f نفر جاد#مه دوز صنعت

نيازمندیم
٠٩٣٦٢٩٣٠٣٠٤

٩١٣٤٩٤٤٤/ ف

به تعداد< ز
گزاh دوز 
و مياندوزکار و یک نفر 

برشکار ماهر جهت توليدى 
پوشاک نيازمندیم

توليدى آرميتا 

٠٩١٥٢٤٤٥٤٦٨
٩١٣٤٩٦٣١/ ف

فقط تيراژ باال 
مانتو اسپرت

 تسویه نقدى 
طالب 

گلی 
٠٩١٥١٠٥٩٥٦١
٠٩١٥١٢٠٥٦٧١

٩١٣٤٩٢٢٦/ ب

به تعداد< چرخ?ار 
سردوزکار و راسته دوز 

نيازمندیم محيط زنانه 
٠٩١٥٥٠٥١٤٩٥

٩١٣٤٦٦٦٠/ ط

به تعداد< چرخ?ار 
 بيرون بر پيراهن دوز نيازمندیم. 

٠٩١٥٣٠٨٩٧٥٧تسویه نقدى
٩١٣٥٠٦٧٩/ ب٠٩٣٥٤٦٤٤٣٤٠ 

به چند نفر خانم 
جهت کار در توليدى تریکو 

نيازمندیم. راسته دوز، 
مياندوزکار، زیگزاک دوز و 

بردست هر ماه تسویه نقدى 
دور ميدان ١٧ شهریور، ١٧ 
شهریور شمالی ٩ پالک ١٠,١

٣٦٥٩٦٧٣
٠٩١٥٨٩٩٦٧٢٠

٩١٣٤٧٦٧٩/ ف

مياندوز#ار و بردست 
خانم 

جهت کار تریکو بچه گانه 
نيازمندیم 

محيط زنانه، کار دائم
چهارراه راه آهن، عبادى ۵۵ 

پالک ٧
٢٢٢٧٦٨٩

٩١٣٤٩٤٦٥/ ف

به تعداد< چرخ?اروبردست
ماهر جهت کار درتوليدى مانتو 
نيازمندیم اجرت ۶٠٠٠ تومان 

٠٩٣٥٤٠٨٥٣٧٢
٩١٣٤٧٣٢٣/ ف

به چند نفر ز
گزاh دوز 
ماهر و محدوده قاسم آباد 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٩٠٥٧٣-٦٢٠٩٠١٧

٩١٣٤٤٤٥١/ ف

بسته بند< #ار 
ز
گزاگ دوز،راسته دوز

حرفه اى جهت تریکو 
نيازمندیم .

مفتح ١٠
٠٩٣٥٦٤٠٣٥٦٣
٠٩٣٦٦١٠٧٥٢٠

٩١٣٤٠٩٠١/ ط

بسته بند< #ار، راسته دوز
 زیگزاگ دوز جهت تریکو 
نيازمندیم. چهارراه گاز 

٠٩١٥٩٠٨٩٤٨٥-٢٧٢٨١٢٣
٩١٣٢٤١٨٦/ ط

مياندوزکار   -hراو  hپوشا
و  بند  بسته  اى  حرفه  دوز  زیگزاک  و 
محدوده  نيازمندیم  برشکار  بردست 

٠٩١٥٥٢٢٤٥٣٣عبدالمطلب 
٩١٣٣٨٧٧٢/ ف

به تعداد< راسته دوز 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

حقوق عالی 
٠٩١٥٨٠٨٢٧٠٥

٩١٣٤٨٨٠٤/ ف

مانتو اسپرت
اگر توان تيراژ باال وتسویه 

نقدى می خواهيد تماس 
بگيرید ١٠ نفر چرخکار و 

کارگاه هاى بيرون بر
 ٠٩١٥٤١٨٧٠٠٢
 ٠٩٣٥٧١٩٠٩١٢

٧٣٤٠٤٩٦
٩١٣٣٦٧٤٩/ ف

 به تعداد< راسته دوز و 
ز
گزاh و بردست

 نيازمندیم. با سرویس
٩١٣٤٤٨٥٨/ م٨٥٤٨٨٩٢ 

به 
f نفر جهت #ار در 
سالن آرا
ش نيازمند
م  

٠٩١٥٣٠٥٦٥٢٠
٩١٣٥١٤٢٠/ ف

١٥١١
خياط و چرخ #ار

١٥١٢
آرا
شــــگر


