
سه شنبه ٢٦  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٧
٥١

شر�ت توليد ماشين آالت 
صنا3ع چوب

به تعدادى کارگر ماهر نيازمند است
٠٩١٥٣١٣٣١٤٨-٢٦٧٢٣٠٨

٩١٣٥٥٣١١/ ف

 v3
شر�ت توليد� 

به افراد ذیل نيازمند است 
کارگر فنی با سابقه کار در صنعت 

ساختمان (درب و پنجره)- ۵ نفرآقا
 شهرک صنعتی توس فاز ٢ 
نبش دانش ۶ شماره ۶٢٢ 

٥٤١٤٧٣٤
٩١٣٧٠٧٣٠/ ف

به تعداد� �ارگر ماهر
خراط کار نيازمندیم

٠٩١٥٨٧٨٨٣٥٣
٩١٣٦٣٧٠٤/ ف

به v3 نيرو� نيمه ماهر 
جهت سرویس آسانسور 

نيازمندیم.
٠٩١٥١٢٠٤٣٥٥

٩١٣٧٠٦٥٣/ ف

به چند نفر �ارگر نيمه ماهر 
کانال ساز نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٦٣٨٨١

٩١٣٦٦٢٥١/ ف

چند نفر برق^ار 
باتجربه 

و سابقه کارى مفيد در پروژه هاى 
ساختمانی نيازمندیم

 بلوار وحدت بلوار
 امير المومنين (ع) پروژه کيميا 

٤-٣٦٨٦٨٨٠
٩١٣٦٨٠١٣/ ف

به دو نفر �ارگر ماهر و 
نيمه ماهر جهت �ارواش

نيازمندیم
٠٩١٥٧٥٣٩٠٢١

٩١٣٧١٦٢٥/ ف

به تعداد� برق �ار 
ماهر و نيمه ماهر و ساده 
نيازمندیم ترجيحا مجرد
٠٩٣٦٣١١١٣١٨

٩١٣٧٠٢٣٦/ ف

به �ارگر ماهر و نيمه ماهر
جهت کارواش با حقوق و مزایاى 

عالی نيازمندیم.
٠٩١٥٨٢٧٩١٩٩

٩١٣٦٨٢٦٤/ ف

تابلوساز
به تعدادى حروفساز چلينيوم مترى 

٠٩١٥٥١٤٤٠٠٣کار نيازمندیم
٩١٣٦٧٧٥٠/ م٠٩٣٨٦٨٠٥٨٨٥

به تعداد ز3اد� 
گچ �ار ماهر نيازمند3م   

٠٩٣٦٣٣٧٨٤٣٧
٩١٣٧٠٩٨٥/ ف

به چند نفر نيرو� ساده 
جهت انجام نماى آلومينيوم 

کامپوزیت نيازمندیم 
٠٩١٥٧٠١٩٢٦٤

٩١٣٧٠٧٤٤/ ف

به تعداد� �ارگر 
جهت کار در کارواش ممتاز 

نيازمندیم نبش امام خمينی ٨۶
٠٩١٥١١١٥٩٥١-٨٥٤٨٣٥٠

٩١٣٤٦١٣١/ ف

دو نفر هم^ار ماهر و 
نيمه ماهر جهت شيشه بر�

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٢١٩٨٨٠

٩١٣٦٩١٨٩/ ف

به v3 بردست 3ا بغ^ش
کفاشی  کارگاه  در  کار  جهت  پيشکار 
دخترانه نيازمندیم ساعت کار ٨ تا ٢٠

٠٩١٥٩٠٣٢٠٨٠
٩١٣٧٠٥٢٤/ ف

 LED لحيم �ار
نيازمند3م  

٠٩١٥٣١٠٣٥٤٤
٩١٣٧١٠٩٠/ ف

 استخدام 
 یک نفر برق کار صنعتی 
تلفن تماس : ٥٤١٣٨٤٢ 

٩١٣٥٦٣٣٨/ م

به تعداد� �ارگر ماهر 
جهت کار در گلفروشی نيازمندیم 

 ٨٥٣٣٦٣٤
٠٩٣٧٥٨٨٥٣٧٧

٩١٣٦٥٩٠٧/ ف

به تعداد�
 پل� استر �ار نيازمند3م  

 ٠٩٣٧٤٣٠٩١٥٢
٩١٣٧٠٤٨٣/ م

به دو نفر نيرو� �ار جوان 
با دیپلم فنی نيازمندیم 
٠٩١٥٥٥٩٦٥٢٣

٩١٣٧١٤٢٣/ ف

�ارگر ماهر 
جهت آجيل پزى نيازمندیم

٠٩١٥٣١٠٦٧٨٠
٩١٣٧٠٥٦٥/ ف

به چند �ارگر �يلو�ار 
آلومينيوم ساز و چند نفر کارگر 

upvc کار نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٠٢٩٨٣

٩١٣٦٧٠٨٨/ ف

به تعداد�
 �ارگر �ارواش
و کارگر تعویض روغن

 با حقوق بسيار باال 
نيازمندیم

٠٩٣٧١٣٢٥٦٠٠
٩١٣٧١٥٢٩/ ف

به v3 برق �ار 
نيمه ماهر نيازمند3م   

٠٩١٥٣٢٢٧٢٤٩
٩١٣٧١٠٣٥/ ف

به تعداد� نصاب 
ماهر و نيمه ماهر پرده
جهت کار ثابت نيازمندیم 

٨٤٢٧٩٢٠-٠٩١٥٥١١٠٠٧٠
٩١٣٦٣١٦٥/ ف

به v3 نصاب جهت نصب 
اتومبيل  دزدگير  و  سيستم 

نيازمندیم ٠٩١٥١١٣٤٤٩١
٨٨٣٣٧٠٠

٩١٣٧١٦٩٦/ ف

به v3 نفر نصاب 
دوربين مداربسته و دزدگير 

اماکن نيازمندیم
٣٧٦٣٥٨٤

٩١٣٧٠٨٨٥/ ف

به تعداد� استاد �ار �ابينت 
و �انال ساز نيازمند3م  

٠٩٣٥٧٥٦٩٧٠٤
٩١٣٧١٣٧٣/ ش

به تعداد� نيرو� ماهر
کارگاه  در  کار  جهت  ماهر  نيمه  و 

شيشه برى نيازمندیم
٦٩٠٥٢٢١

٩١٣٦٨٥٩٣/ ف

�ارواش 
تعدادى کارگر ماهر نيازمندیم

٠٩١٥٥١١٦٦١٦
٩١٣٦٩٢٨٢/ ف

فور� 
به تعدادى کارگر ماهر 

و نيمه ماهر جهت کار در توليدى 
مبلمان نيازمندیم .
( ترجيحا راحتی کار،

 روبه کوب،نجار، خياط ) 
٠٩١٥٣٠٤١٣٨١
٠٩١٥٦٥٥٣٠٣٨

٩١٣٧١٣٤٠/ طتسویه حساب هفتگی 

شر�ت ا� - بل به تعدادى نيروى 
برق کار ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

٠٩١٥٧٧٠٠٨٧٥
٠٩٣٩٤٩٩٥٧٩٩

٩١٣٧٢٠٣٥/ خ

�ارگر �ارواش با مزا3ا� 
عال� نيازمند3م  

٠٩١٥٣٠٥٦٤٥٠
٩١٣٧٠٧٢٢/ ف

نصاب دوربين مداربسته 
 و برق^ار ساده نيازمند3م 

٨٤٨٥٥٠٨-٠٩٣٧٦٠٩٧٧٩٦
٩١٣٧٢٠٧٥/ م

 به تعداد� برق^ارماهر
ونيمه ماهر ساختمان نيازمند3م

 

٠٩٣٨٢٤١٧٤٠٩ 
٠٩١٥٨٣٦٩٩١٦

٩١٣٦٧٩١١/ ف

به تعداد� �انال ساز 
دائمی  طور  به  نيمه ماهر  و  ماهر   

 ٠٩١٥٥١٠١٩٣١نيازمندیم.
٩١٣٦٣١٣٥/ م

v3 �ارگاه توليد� 
در محدوده جاده قدیم قوچان 

به تعدادى کابينت کار فلز 
ماهر و نيمه ماهر با حقوق و 
مزایاى عالی نيازمند است 

ساعت تماس ٨:٣٠ الی ١٨ 
 ٦٧٧٧٢٦٦

٠٩١٥٣٢٤٧٧٢١
٩١٣٧٠٨٨٢/ ف

چرخ^ار، ز3گزاU دوز 
مياندوز�ار خانم درمحيط�

زنانه نيازمندیم عليمردانی ۴١ پالک 
٣٠ -                    ٠٩٣٦٣٢١٧٢٠٧

٩١٣٥٩٥٩١/ ف

به v3 خياط ماهر 
جهت کارگاه مبل سازى نيازمندیم 

٠٩١٥٥٢٥٧٢٢٥
٩١٣٧١٣٤٨/ ف

به تعداد� بيرون بر 
مانتودوز (اسپرت) 
نيازمندیم. اجرت باال  

تسویه نقدى 
٠٩٣٧٠٤٠٤٠٥٨
٠٩١٥٨٠٣٤٠٤٣

٩١٣٧١٥٥٤/ ف

تعداد� چرخ^ار مانتودوز و 
بيرون بر و تعداد� بردست

نيازمندیم (اجرت عالی)
٠٩١٥٣١٠٣٩٢٠

٩١٣٧٠٧٥٩/ ف

اجرت ٢٢٠٠
چرخکار، بيرون بر و کارگاه 

پيراهن دوز اسپرت نيازمندیم
یوسف پور ٧٢٤٦٣٧٥

٩١٣٦٦٤٢٥/ د

به تعداد� چرخ^ار 
ماهر 

کت اسپرت دوز مردانه
 و بردست چرخکار

 راسته دوز نيازمندیم
 اجرت عالی - تسویه نقدى 

محدوده طالب 
٠٩١٥٣٠٦٧٤٦٧

٩١٣٦٨٦٥٦/ ط

توليد� سن تي^ن
به تعدادى سردوزکار فقط خانم 

و چرخکار راسته دوز فقط آقا 
باسابقه کار تریکودوز حرفه اى 
حقوق ۶٠٠ هزار تومان و ده نفر 
بردست ساده خانم یا آقا حقوق 

٢۵٠ تومان محيط کامال جدا
مراجعه حضورى: راه آهن بين 

کامياب ٣۶ و ٣٨ جنب درب مسجد 
حجت المهدى(عج)

 

٩١٣٧٠١٨٠/ ف

 به چند نفر چرخ^ار 
خانم

 با حقوق ۴٠٠ تا ۶٠٠
با مزایاى بيمه تامين اجتماعی 

نيازمندیم .
١٧شهریور مجتمع تجارى رضا 

بلوک ١ واحد ٢٠٢
٣٦٥٤٩١٠ 

٩١٣٧١٧٩٨/ ط٠٩١٥٥١٢٤١٢٠

�ارگاه توليد� جهت شيفت 
عصر به تعداد ١٠ نفر چرخکار راسته 
دوز با حقوق ثابت و ساعت کار ١۵ الی 

٢١٠٩٣٦٢٩٣٠٣٠٤ نيازمندیم 
٩١٣٦٨٠٧٧/ ف

توليد� خوزم
مانتو  چرخکار  و  بر  بيرون  تعدادى  به 

نيازمندیم. ٠٩٣٥٦٥٢٤٠٩٤
٠٩١٥٥٠١٥٨٠٦

٩١٣٦٤٥٨٨/ ف

به دو نفر جا د�مه دوز 
تکميلی  اتوکار  نفر   ۴ و  صنعتی 

مانتو و اجرت باال نيازمندیم 
٠٩١٥١٥٩٦١٠٠

٩١٣٦٨١٣١/ ف

به خياط ماهر 
جهت کار تعميرات لباس با اجرت 

باال و بيمه نيازمندیم
٨٤١٠٥١٨

٩١٣٧٠٦٢٦/ ف

 به چند خانم 
چرخ^ار ماهر و بردست 

 در محيطی کامال زنانه
 و دو نفر آقا جهت کار در یک 

واحد توليدى نيازمندیم 
خيابان طالب ، عليمردانی ١۶

جنب نانوائی 
تلفن :  ٢٧٧٥٩٥٦

٩١٣٦٦٤٥١/ م

به چند نفر �ارگر 
آشنا به خياطی نيازمندیم. 

شهرک صنعتی فردوسی
٢٤٦١٢٣٠

٩١٣٧٠٨٤٦/ ف

به تعداد� نيرو� ز3گزاگ دوز 
و راسته دوز و پادو ماهر فورى 

نيازمندیم. محدوده ميدان عسگریه 
٢٧٠٢٣١٩-٠٩١٥٩٧٢٣٢٩٨

٩١٣٦٨٦٦٤/ ط

v3 خياط و چرخ^ار ماهر خانم 
کوچه   -٣١ کالهدوز  نيازمندیم 
اول- سمت چپ- پالک ١۶- واحد ٢ 
٠٩١٥٢٤٧١٨٤٣-٧١١٦٧٥٧

٩١٣٦٨٦٥٣/ م

به تعداد� چرخ^ار ماهر
 با اجرت باال جهت کار در توليدى 

پوشاک نيازمندیم.
 ٨٤٤٢٣١٨-٠٩١٥١٠٦٥٨٧١

٩١٣٦٨١٣٧/ م

به تعداد� چرخ^ار
 و برش �ار

جهت  توليدى مبل 
نيازمندیم

٠٩١٥٥٥٧٠٩٢٦
٩١٣٤٩٣٦٥/ ف

 به تعداد ز3اد� چرخ^ار
مانتودوز نيازمند3م  

٠٩١٥٧٠٠٥٦٦٠ 
٩١٣٧١٧٧٥/ ط

تعداد� چرخ^ار 
مانتودوز خانم نيازمندیم 

(گلشهر)  ٠٩٣٦٤١٠٦٥٢٠
٠٩١٥٧٦٠٠٤٨٢

٩١٣٦٦٤٨٥/ ف

به تعداد� چرخ^ار 
و بيرون بر 

مانتو مجلسی دوز 
نيازمندیم اجرت باال- 

تسویه نقدى 
٠٩١٥٥٠١١٥٤١

٩١٣٧٠٧١٦/ ف

تعداد� 
چرخ^ارميان دوز �ار 
و سردوز کار ماهر خانم با اجرت 

مناسب جهت کار تریکو در کارگاه 
نيازمندیم 

بين شيرودى ٢١ و ١٩
 پالک ١١٠ 

٠٩١٥٧٠٢٢٢٧١
٩١٣٧١٦٥٥/ ف

تعداد ز3اد� �ارگاه 
بيرون بر مانتودوز 
نيازمندیم دوخت از شما 

اتو و دکمه با ما
 اجرت ۶٠٠٠ نقدى

٠٩١٥٧٩٠٠٠١٦
٩١٣٧٠٧١١/ ف

به تعداد� ز3گزاگ دوز 
نيازمندیم حر  و راسته دوز خانم 

عاملی ٢٧، اصغرى ٣، پالک ١۵ 
٧٢٧٤٩٦٦ -٠٩٣٥٧٤١٩٧٩٦

٩١٣٦٨٥٠٧/ ف

به تعداد� بردست 
خانم جهت کار در توليدى 

پيراهن مردانه (بخش خواهران) 
نيازمندیم 

انتهاى نخریسی 
خيابان چمن ١٢ پالک ١٧

تماس ١٠ الی ٢١

٠٩١٥٣٢١٣٦٥٣
٩١٣٧٠٩٨٦/ ف

به چندنفر چرخ^ار مانتودوز 
و بردست نيازمند3م

اجرت ٨٠٠٠+ کار دائم
٢٢١٦٧٩٤-٠٩١٥٦٥٢٨٠٢٨

٩١٣٦٦٣٥٣/ ف

به تعداد� �ارگاه 
بيرون بر مانتودوز      

نيازمندیم پخش نگين تهران 

٩١٣٧١٠٤٩/ ف٢٧٤٣١٨٠

بيرون بر ماهر
ریون دوز و مجلسی دوز 

نيازمندیم 
٠٩٣٥٤٥٨٧٨٧٤

٩١٣٧١٧٤٣/ ف

تعداد� خانم جهت 
�ار در توليد� 

پوشاک تریکو نيازمندیم. 
راسته دوز- مياندوزکار
 زیگزاگ دوزو بردست

٣٧١٢٩٣٩
شهرک رجایی حر ۴ درب دوم

٩١٣٧١٧٥٨/ ف

به چند �ارگاه پيراهن 
اسپورت دوز مردانه

نيازمندیم اجرت ٣٠٠٠ تومان
٠٩١٥٩٠٢٦٥٥٤

٩١٣٧٠٦٥٢/ ف

به تعداد� مانتودوز 
مجلس� نيازمند3م 

با اجرت باال 
٩١٣٦٢٧٣٨/ ف٠٩١٥٣٠٥٦٨٩٦ 

به تعداد� چرخ^ار  
 پيراهن اسپرت و کارگاه بيرون بر 

 با اجرت عالی نيازمندیم.
٩١٣٦٥٦٧٣/ م٧٢٨٣٥٠١ 

به چند �ارگر بيرون بر 
مانتو اسپرت با اجرت باال و 

تسویه نقد نيازمندیم 
٩١٣٦٨١٣٦/ ف٠٩١٥١٥٩٦١٠٠

تعداد� خانم و آقا
و  ماهر  دوز  راسته  دوز  زیگزاگ 
بردست نيازمندیم شهرک رجایی 

٣٧٢٧٦٩٧حر ۵٢ پالک ۵۶
٩١٣٦٩٥٤١/ ف

�ارگاه بيرون بر و چرخ^ار مانتو 
بامکانی براى خواب 

تسویه نقدى نيازمندیم 
٠٩٣٧٦٧٠٢٠١٨

٩١٣٦٨٦١١/ ط

به تعداد� مياندوز �ار 
زیگزاگ دوز و راسته دوز 

و بردست خانم جهت کار در 
کارگاه توليدى نيازمندیم 

گاز شرقی مقداد ١۴ 
پالک ١١٠

٠٩١٥٥٠٨٣٧٨٦
٩١٣٦٨٠١٨/ ف

به تعداد� �ارگاه بيرون بر
  تر3^و دوز نيازمند3م 

٠٩١٥٦١٩٣٥٠٢
٩١٣٧٢٠٤٠/ م

به تعداد� چرخ^ار ماهر 
مجلس� دوز نيازمند3م محدوده 

طالب
 

٠٩٣٧٠٧٩٧٨٠٠-٢٥١٣٥٤٦
٩١٣٧١٤١٦/ ف

تيراژ باال به تعداد ز3اد�
چرخکار و بيرون بر مانتو نيازمندیم 

تسویه نقدى +کار دائم(جمعه بازار) 
٠٩١٥١٠٠٩١٥٠

٩١٣٣٠٤٣٠/ ف

تعدادى پيراهن دوز ماهر و نيمه 
ماهر و جادکمه دوز خانم نيازمندیم
تسویه نقدى طبرسی ۵٨ پالک ٧

٠٩١٥١٢١٠٢١١-٢٧٠٣٢٦٢
٩١٣٧٠٤٦٠/ ف

به تعداد� مانتودوز نيازمند3م 
(چرخکار - بيرون بر ) تسویه 

نقدى ٠٩١٥٧٠٠٩٨٠١
٢٧٠٩٤٣٥

٩١٣٧١٦٨٩/ ف

به تعداد� مانتودوز
مزد  با  بر   بيرون  کارگاه  و  خانم  و  آقا 

باال نيازمندیم رسالت ۶١ پالک ١٠
٠٩٣٣٧٩١٥٢٣٣

٩١٣٦٦٦٨٢/ ف

ز3گزاگ دوز و راسته دوز 
 خانم نيازمندیم بلوارطبرسی 

٢٠مترى فتاح پالک ۶٣
 ٠٩١٥٣١٤٥٠٧٢-٢٧٣٣٢٩٩

٩١٣٦٥٩١٩/ م

چرخ^ار خانم پيراهن دوز
 نيازمندیم 

اجرت خوب- کاردائم
طالب ٠٩١٥٩١٢١٨٥٧

٩١٣٦٦٦٦٢/ ط

به تعداد� چرخ^ار 
پيراهن دوز مردانه و بيرون بر 

نيازمندیم (تسویه نقدى)
٣٦٥٢٢٧٨-٠٩١٥٥٠١٦٠١٢

٩١٣٦٤٠٧١/ ف

تعداد� چرخ^ار حرفه ا� 
مانتودوز اسپرت نيازمند3م

(اجرت باال+ تسویه نقدى)
٠٩١٥١٥٩٦١٠٠

٩١٣٧٠٥٥٤/ ف

به تعداد� راسته دوز 
حرفه ا� خانم نيازمند3م

وحيد ٢١، ميالن ۵,٢١ 
پالک ٣۵٩ - ٠٩١٥٨٠٨٢٧٠٥

٩١٣٦٦٨٨٤/ ف

به تعداد� پيراهن دوزآقا 
و بيرون بر نيازمند3م  

٠٩١٥٤٥٠١٧٥٨
٩١٣٦٦٢٠٣/ ف

توليد� تر3^و
تعدادى زیگزاگ دوز و مياندوز 

و بردست و کارگر ساده خانم 
نيازمندیم خيابان گاز مسلم 

جنوبی ١٧ پالک ٣٢

 ٧٣٤٧٨٥٠
٠٩١٥٣٠٣١٩٣٤

٩١٣٦٤٧٠٠/ ف

به v3 نفر برش^ار 
حرفه ا� مانتو نيازمند3م

٠٩١٥١٥٩٦١٠٠
٩١٣٦٩٠٨٩/ ف

به تعداد ز3اد� 
کارگاه بيرون بر مانتو دوز نيازمندیم 
اجرت ۶٠٠٠ تومان، تيراژ باال، تسویه 

٠٩٣٨٥٦١٥٧٩٥نقدى 
٩١٣٧١٧٩٦/ پ

تعداد� خانم ترجيحا خياط
پوشاک  توليدى  در  کار  جهت 
نيازمندیم قاسم آباد، اندیشه ۵٠

٠٩١٥٤٠٨٩١٥٢ اميرى
٩١٣٧١٣٧٤/ ف

خر3د و فروش 
انواع چرخ هاى صنعتی و خانگی 

به قيمت باال
٠٩٣٥١٩٧٨٢٣١ :sms

٩١٣٦٨٤٧٦/ ف

استخدام فور� 
محيط �امال زنانه 

راسته دوز ٣٠٠,٠٠٠ الی 
۵۵٠,٠٠٠- سردوزکار 

٣٠٠,٠٠٠ الی ٣۵٠,٠٠٠
بردست ٢٠٠,٠٠٠ الی 

٢۵٠,٠٠٠- ساعت کار ٨ الی 
١٧,٣٠رسالت ۴١ پالک ٢١ 

شرکت لباس کار سينا 
٠٩١٥٦٢٠٥١٥٦

٩١٣٥٣٩٩٨/ ف

٩١٣٦٧٨٩٢/ ف

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

نيازمندیم
٦٠٩١٢٣٠-٠٩٣٦٧٣٣٠٠١٧ 

مانتودوز
با بيمه

چرخکار ١٠ نفر -بردست چرخکار 
۵ نفر اتوکار ٢ نفر- کمک برشکار 

٣ نفر (محدوده طالب)

٠٩١٥٣٢٠٧٨٢٩
٩١٣٦٢٨٧٥/ ف

چرخ^ار و بردست خانم 
مانتودوز و کارگاه بيرون بر آقا 
نيازمندیم مفتح ٣١ پالک ١۶٧ 

٠٩٣٩٨٠٧٢٥١١
٩١٣٦٧٣٦٨/ ف

تعداد ز3اد� چرخ^ار
 مانتودوز خانم- راسته دوز

 و کارگرساده 
نيازمندیم  ( دوخت از شما 

 اتو و دکمه با ما )
اجرت ۵۵٠٠

٠٩١٥٧٩٠٠٠١٦
٩١٣٧٠٧١٨/ ف

 Uتوليد� پوشا شر�ت 
به بردست برشکار 
دیپلمه و به برشکار

فوق حرفه اى مرد
 متخصص در طراحی و الگوبردارى 
و  اروپایی  زنانه  ژورنال هاى  از 
مجرب در برش پارچه هاى «ریون 

و تورکش» نيازمندیم.
٩١٣٦٦٧٣٠/ م٢-٧١١٩٧٦١ 

هم^ار حرفه ا�  
 جهت کار ناخن ، ابرو،اپيالسيون

زنانه  آرایشگاه  در  ماساژ  و  رنگ 
٠٩١٥١٠٠٣٧٨٧ نيازمندیم 

٩١٣٦٧٨٨٠/ م

تخت اپيالسيون (با 
مشتر�)اجاره داده م� شود

 

٦٦٣١٢٩٥
٩١٣٦٤١١٥/ ف

به تعداد� آرا3شگر 
ماهر و نيمه ماهر

و کارورز جهت کار 
در سالن به طور تمام وقت 

نيازمندیم.
٨٤٢٣٢٠٧

کوهسنگی ٢٩ پالک ۵٢
٩١٣٦٦٤٣٩/ ف

آرا3شگر ماهر آقا سر3عا 
نيازمند3م   
٦٠٤٨٥٢١

٠٩١٥٨٢١٥٠٢٥
٩١٣٧١٤١٣/ ف

آرا3شگر آقا جهت واگذار�
آرایشگاه نيازمندیم بلوار فردوسی 
بين مهدى ٢ و ۴ موچين سعيد فی 

٢٢٠٩٣٥٧٤٧١٥١٧ م 
٩١٣٦٥٦٧١/ م

١٥١١
خياط و چرخ �ار

١٥١٢
آرا3شــــگر


