
پنجشنبه ٢١  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٤
٤٥

به تعداد� "ارگر ساده 
جهت مونتاژ نيازمند#م

٠٩٣٦٣٤١٦١٠١
٠٩١٥٣١٣٣٥١٢

٩١٣٦٢٦٦٨/ ف

دو نفر "ارگر 
نوجوان یا جوان جهت کار در کارواش 

نيازمندیم چهارراه ميدان بار
٠٩٣٧٠٠٩٢٥٨٢

٩١٣٦٦٢٧٤/ ف

به تعداد� "ارگر مرد جوان 
با حقوق مکفی و بيمه جهت کار در 

توليدى کلوچه نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠٣١٧١٣

٩١٣٦٢٣٣٢/ ف

به چند نفر نيرو 
جهت پخش تراکت نيازمندیم

٢-٨٤٦٨٥٨١
٩١٣٦٧١٠٢/ ف

به تعداد� خانم جهت
نيازمندیم.  پوشاک  بندى  بسته 
پوشاک  پایين  طبقه  خاور  زیست 

٠٩١٥٤٢٨٧٢١٢حميد
٩١٣٦٣٢٦٦/ م

"ارگر ساده
با حقوق ۴٠٠ الی ۶٠٠ تومان + 

بيمه + سرویس
٧٦٦٣٣٨٧-٠٩٣٠٦٦٥٤١٣١

٩١٣٥٨٤٣٧/ ف

شر"ت توليد پوشا3 
استخدام خانم در "ارگاه 

فلکه برق پالک ۵٧٩
 

٠٩٣٥١٧٣٤٠٣٨
٩١٣٥٥١٢٤/ ف

به تعداد� "ارگر خانم
با  نيازمندیم  کارگاه  در  کار  جهت 
 ٣۴ مفتح  دیپلم  مدرک  حداقل 

٠٩٣٥٧٢٨٢٦٢٦پالک ۴٠۴
٩١٣٦٦١٢٧/ ف

به تعداد� "ارگر 
ساده 

جهت کار در 
رستوران نيازمندیم

٢٢٢٢٩٤٣
٩١٣٥٩٥٥٣/ ف

شاگرد نقاش� 
نيازمند#م  

٠٩١٥٥١٥٧٧٩٧
٩١٣٦٦٠٣٧/ ف

به ٤نفر نوجوان
ساده و بردست جهت نصب 

کابينت MDF نيازمندیم
٠٩١٥٦١٥١٣٦٦

٩١٣٦٥٢٢٠/ ف

خانم و آقا ٣٠٠ ال� ٤٠٠ + بيمه
ابوطالب ٢۵، بعداز ٩,٢۵ 

پالک ٨٢,١ مراجعه حضورى 
٠٩٣٦٨٥٣٤٩٥٠-٧٣٨٢١٣٠

٩١٣٥٨٨٠٢/ م

به تعداد� "ارگر جوان 
جهت توليدى کفش نيازمندیم 

(ماهيانه ۵٠٠) بين هدایت
  ۶ و ٨ پالک ٣۵٠ 

٩١٣٦٦١٧٤/ ف

به تعداد� "ارگر ساده 
(بابت تخليه بار و بارگيرى )

در زمينه مواد غذایی نيازمندیم.
٠٩٣٠٧٩٣٠٩١٦

٩١٣٦٣٧٨٥/ ف

 به تعداد� 
نيرو� جوان 

 براى کار در شرکت توليدى 
قطعات خودرو نيازمندیم

 با ساعت کارى ٧-۶بعدازظهر 
٥٤١٣٧٦١

ساعت تماس ٨-١٧
٩١٣٦٧٠٠٧/ م

استخدام 
برقکار نيمه ماهر و بردست 

حقوق + بيمه + آموزش 
بلوار سجاد چهارراه خيام، 

دستغيب ٣۵ بين ۶ و ٨
 گروه مهندسی پيام 

٧٦٤٠٥٠٥
٩١٣٦٦٨١٩/ ف

به تعداد� برق�ار ماهر 
و نيمه ماهر نيازمند#م    

٠٩١٥٤١٥٧٩٨٨
٩١٣٦٦٠٦٣/ م٠٩١٥٩٢٢٠١١٩ 

شيشه چ� 
تعدادى UPVC کار نيازمندیم

٧٢٥٦٧٥٤
٩١٣٦٤٥٧٠/ ف

٢ نفر "ارگر ماهر جهت "ارواش 
نبش پيروزى ۴٧ 

( کارواش تک )
٠٩١٥٣٠٣٧٠٤٢-٨٦٩٣٣٩٢

٩١٣٦٦٩٨٠/ پ

به چند نفر برق�ار
نيمه ماهر نيازمند#م     

 ٠٩١٥١١٧٦٩٩٨
٩١٣٦٦٣١٣/ م

به چندنفر 
باتجربه 

جهت کار در قنادى 
و تاالر نيازمندیم 

٧٢٦٩٥٢٠
٩١٣٦٦٠٦٩/ ف

به نصاب ماهر و نيمه ماهر 
جهت نصب دزدگير اتومبيل

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٢٩٦٥٣

٩١٣٦٤٣٠٦/ ف

به تعداد� "ارگر 
جهت کار در کارواش ممتاز 

نيازمندیم نبش امام خمينی ٨۶
٠٩١٥١١١٥٩٥١-٨٥٤٨٣٥٠

٩١٣٤٦١٣١/ ف

تعداد� "ارگر پرس�ار 
حدا"ثر سن ٣٥ سال

نيازمندیم
٦٦٥٦٦٠٦

٩١٣٦٢٩٦٩/ ف

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

 ٠٩١٥٥١٠١٩٣١نيازمندیم.
٩١٣٦٣١٣٥/ م

به دو نفر "فاش جهت تعميرات
کفش و کيف نيازمندیم.

بين عبدالمطلب ۵٨و۵۶-کفاشی 
فلسطين      ٠٩٣٥٦٨٥٧٦٠٢

٩١٣٦٦١٢٤/ ف

به چند گروه پل� استر"ار 
ساختمان�

نيازمندیم
٠٩١٥٤٤٠٦٢٩٨

٩١٣٥٩٤٠٧/ ف

شاطر نانوا#� فر� 
نيازمند#م  

٨٦٩٨٥٩٨
٩١٣٦٦٢٠٥/ ف

به #� "ارگر ماهر و #ا بردست 
جهت "ار در شيشه بر�

نيازمندیم
٠٩١٥٥١٢٠٥١٩

٩١٣٦٦٠٠٩/ ف

رو#ه "وب
نجار

 پلی استرکار
حقوق عالی+بيمه+ سرویس

ساعت مراجعه ٧ الی ١۶
یک،  فاز  توس  صنعتی  شهرک 
قطعه  آخرین   ٧,۶ شمالی  تالش 

سمت چپ پالک ۵٢٠
 

٩١٣٥٣٤٢٨/ م 

به تعداد� برق�ار ماهر
و کارگر فنی نيازمندیم

٠٩٣٥٤٧٢٠٦٩٤
٩١٣٦٣٢٠٧/ ف

 فوق د#پلم و 
د#پلم تاسيسات

 نيازمندیم.
٩١٣٦٧٢٩٠/ م ٠٩١٥٣٥٩٨٢٤٢

به چندنفر پرس�ار ماهر 
نيازمند#م   

٠٩٣٧٤٥٩٠٥٦٠
٩١٣٦٤٠٩٧/ ف

به چند "ارگرماهر و بردست 
جهت "ار "انال "ولر

نيازمندیم
٠٩١٥٨٢٢١٦٩٩-٥٢٣٠٦٢٥

٩١٣٦٤١٠٥/ ف

#� شر"ت معتبر 
تأسيسات ساختمان�
جهت تکميل کادر اجرایی 
خود به تعدادى لوله کش 

فوالدى و گالوانيزه کار 
ماهر نيازمند است

٠٩٣٣٦٩٥٧٧١٨
٩١٣٦٥٩٤٣/ ف

به چند"ارگر ماهر 
 در و پنجره نيازمندیم.

٠٩١٥٩١٦٤١٤٣ 
٩١٣٥٣٨٥٧/ م٠٩١٥١٠٨٠٢٣٥

پل� استر"ار ماهر
  ونيمه ماهر نيازمند#م

٠٩١٥٤١٤١٢٢٦
٩١٣٦٦٧٠٨/ ف

 #� شر"ت 
ساختمان�

خود  مشهد  پروژه هاى  جهت   
است: نيازمند  ذیل  افراد  به 

گچ کار، کاشی کار، برق کار
 لوله کش، کانال ساز، آرماتوربند، 

کناف کار، جوشکار، نماکار
٠٩٣٧١١٥٥٠٨٣ 
٠٩١٥١٠٦٦١١٤
٠٩٣٥٩٦٨٩٦٩١

٩١٣٦٣٩٨١/ م

به تعداد� "ارگر ماهر 
جهت کار در گلفروشی نيازمندیم 

 ٨٥٣٣٦٣٤
٠٩٣٧٥٨٨٥٣٧٧

٩١٣٦٥٩٠٧/ ف

به تعداد� نصاب 
 درب کرکره و پارکينگی برقی 

نيازمندیم 
٩١٣٦٥٨٢١/ ب ٠٩١٥٥١٦٥١٠٣

به چند "ارگر ماهر 
جهت "ار در "ارواش
محدوده پيروزى نيازمندیم

٠٩١٥٣١٦٣٤٣١-٨٦٥٣٢٠١
٩١٣٦١٧٨٧/ پ

 به تعداد� "ارگر ماهر 
برق  امور  جهت  ماهر  نيمه  و   
نيازمندیم ساعت مراجعه از ٧تا١٧

٠٩١٥٥١٧٧٩٥١ روحانی 
٩١٣٦٦٠١٩/ م

"ارگر "ارواش با مزا#ا� 
عال� نيازمند#م 

٠٩١٥٣٠٥٦٤٥٠
٩١٣٦٢٧٠١/ ف

٩١٣٦٦٦٧٢/ ف

نصاب پرده با حقوق 
ثابت نيازمندیم 

نبش عبدالمطلب ۴٠
٠٩٣٥٢٢٢٣٠٤٣

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

٨٤٢٧٩٢٠-٠٩١٥٥١١٠٠٧٠
٩١٣٦٣١٦٥/ ف

به چند نفر برق�ار صنعت� 
ماهر و نيمه ماهر

با شرایط بيمه نيازمندیم
بافکر ٠٩١٥٨٢١٩٨٩٠

٩١٣٦٦٦٥٤/ ف

به چند نفر "ارگر UPVC"ار
  و آلومينيوم "ار نيازمند#م  

٠٩١٥٣١٠٢٩٨٣ 
٩١٣٥٩٠٩٤/ ف

قالب بند فلز�
به صورت دائم نيازمندیم 

٠٩١٥٥٢٢٩٩٨٤
٩١٣٦٦٧٧٦/ د

به تعداد� "ارگر ماهر  
و نيمه ماهر جهت کار در کارواش در 
محدوده پيروزى نيازمندیم با بيمه 

٠٩٣٥٦٥٧٠٩٩٦
٩١٣٦٦٨٩٩/ پ

به چندنفر استاد"ار 
ماهر و نيمه ماهر 

باال  حقوق  پایه  با  کوب  رویه 
نيازمندیم  ٠٩١٥٣٠٢٠٧٤٤

٩١٣٦٦٠٧٤/ ف

به #� استاد "ار 
جهت رویه کوبی مبل نيازمندیم 

٨٧٦١٨٢٩
٩١٣٦١٢٣٤/ ف

به چند ا"يپ لوله "ش 
p.v.c و سرد و گرم نيازمندیم 

 ٠٩١٥٦٢٩٣٧٧٨
٠٩١٥١٠٣١٥٩٩

٩١٣٦٥٣٢٣/ پ

تعداد� "ارگرماهر رو#ه "وب 
مبل استيل  نيازمند#م

با سرویس رفت و برگشت و حقوق 
عالی           ٠٩١٥٣١٧٣٦٨٥

٩١٣٥٩٦٤٩/ ف

به #� "ارگر ماهر 
و نيمه ماهر 

جهت کار درکافی شاپ نيازمندیم 
٠٩٣٥٨١٣٩٧١١

٩١٣٦٦٤٧٧/ ف

نيازمند#م
نصاب سقف کناف

٠٩١٥٥١٤٨٩٦١
٩١٣٦٦٠٦٨/ ل

به #� نفر "ارگر ماهر
جهت کار الستيک فروشی و 

خدمات آن نيازمندیم 
٦٦٢٣٠٧٥-٠٩١٥٥٠٥٥٤٥٨

٩١٣٦٦٣٤١/ ف

به تعداد� رو#ه "وب ماهر 
و نيمه ماهر نيازمند#م

(ابتداى جاده کالت)
 

٩١٣٥٨٠٩١/ ف٨٤١٠٣١٤

به ٢نفر رو#ه "وب مبل 
راحت� و #� نفر نجار

 کالف ساز مبل راحتی 
با حقوق عالی نيازمندیم 

توليدى مبل مشهد پارس 

٠٩١٧٦٢٨٢١٣٩
٩١٣٦٥٩٧٢/ ف

به چند نفر سنگ "ار
و برش کار روزمزد سریعا 

نيازمندیم
٠٩٣٣١٥٥٨٠٨١

٩١٣٦٧٠٨٦/ ف

به تعداد� "ارگر ماهر و 
نيمه ماهر جهت نقاش�

ساختمان نيازمندیم
٠٩١٥١٠٩٢١٩٥

٩١٣٦٢٩٩٨/ د

به تعداد� رو#ه "وب مبل
نيمه ماهر نيازمندیم. ٧٢٦٥٣٤٩

٠٩٣٥٠٧٩٦٦٦٣
٠٩١٥٥٢٣٥١٤١

٩١٣٦٦٦٤٨/ ف

به چند نفر "ارگر نيمه ماهر 
کانال ساز نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٦٣٨٨١

٩١٣٦٦٢٥١/ ف

٨٩٠١٣٥٩
٠٩٣٠١٢٨٠٤٨١

جهت تکميل کادر پرسنلی خود افراد 
ذیل نيازمند است: 

زیگزاگ دوز- برشکار- خياط ماهر و 
راسته دوز ترجيحا خانم 

محدوده وکيل آباد

٩١٣٦٢٨٣٢/ ف

موسسه خير#ه عاشقان 
ظهور مهد� (عج)

به "ارگاه بيرون بر 
مردانه  زیر  لباس  دوخت  جهت 

٠٩١٥١١٩٠٢٠٤نيازمندیم. 
٩١٣٦٣٧٣٤/ ر

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

باال نيازمندیم رسالت ۶١ پالک ١٠
٠٩٣٣٧٩١٥٢٣٣

٩١٣٦٦٦٨٢/ ف

به تعداد� پيراهن دوز
و راسته دوز خانم و آقا نيازمندیم 

اجرت عالی محيط جداگانه
٠٩٣٦٢٤٥٩٧٥٥

٩١٣٦٦٧٠٣/ ف

به تعداد� چرخ�ار مانتو 
خانم و آقا در "ارگاه

و بيرون از کارگاه نيازمندیم وحيد 
١٨ پالک ٣٠٠ ٢٧٠٢٢٣٧

٩١٣٦٦٣٢٣/ ف

به #� نفر بردست 
خياط آقا 

در محدوده احمدآباد نيازمندیم
٨٤٠٩٤٢١-٠٩١٥٦٥٥٥٢٩٦

٩١٣٦٢٥٦٢/ م

مانتودوز ماهر و نيمه ماهر خانم
بدون اتوى تکميلی نيازمندیم 
نبش عليمردانی ١٢ پالک ١٩٢

٢٧٩٤٢٦١-٠٩١٥٩١٢٨٢٧٢
٩١٣٥٤٧٠٧/ ف

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

 با اجرت عالی نيازمندیم.
٩١٣٦٥٦٧٣/ م٧٢٨٣٥٠١ 

به #� نفر چرخ�ار زنانه دوز 
نيازمندیم.

٧٢٥٩٠٩٩
٩١٣٦٦٨٩٠/ ف

 خياط 
 بيمه +سرویس +حقوق خوب 

 ٠٩١٥٤١٤٥٠٩١
٩١٣٦٣٥٧٤/ م

چرخ�ار حرفه ا� ٧٠٠٫٠٠٠ 
بردست ٣٠٠٫٠٠٠ 

محدوده کوهسنگی نيازمندیم
٠٩١٥٩٠٤١٤٨٥

٩١٣٦٦١٩٧/ ف

٩١٣٦٥٢٢٩/ ف

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

چرخ�ار خانم پيراهن دوز
 نيازمندیم 

اجرت خوب- کاردائم
طالب ٠٩١٥٩١٢١٨٥٧

٩١٣٦٦٦٦٢/ ط

به چندنفر چرخ�ار مانتودوز 
و بردست نيازمند#م

اجرت ٨٠٠٠+ کار دائم
٢٢١٦٧٩٤-٠٩١٥٦٥٢٨٠٢٨

٩١٣٦٦٣٥٣/ ف

به تعداد� چرخ�ار ماهر
جهت دوخت تریکو و پيراهن 
نيازمندیم بيمه و حقوق ثابت

٢٢١٣٩٣٣-٠٩١٥١١٦٢٠٢٣
٩١٣٦٤٨٩٨/ ف

به ١٢ نفر بردست خياط 
خانم نيازمند#م

طبرسی ۵۶ پالک ۴٧,١٠
٠٩١٥٩٠٢٦٥٥٤

٩١٣٦٦٠٢٩/ ف

به #� نفر چرخ�ار
پيراهن دوز و تعمير"ار 

٠٩١٥٣٠٤٣٢٧٤ نيازمندیم 
٩١٣٦٦٩٢٠/ آ

چرخ�ار زنانه دوز 
نيازمند#م   

٠٩٣٠٥١٠٩٩٣١
٩١٣٦٦١٠٩/ ف

به چند نفر چرخ "ارماهر 
خانم یا آقا و بردست نيازمندیم 

آزادى ٩٩ پالک ١١٩ 
٦٥٨٤٧٧٧

٩١٣٥٦٤٨٢/ ف

به تعداد� مانتودوز 
مجلس� نيازمند#م 

با اجرت باال 
٩١٣٦٢٧٣٨/ ف٠٩١٥٣٠٥٦٨٩٦ 

چرخ�ار مانتودوز و "ارگاه بيرون بر 
نيازمندیم. تسویه نقدى تيراژ 

باال، اجرت بيرون بر ٧ هزار 
تومان ٠٩٣٥٩٩٩٤٧١٣

٩١٣٦٠٦٣٢/ 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

چرخ�ار و بردست خانم
نيازمندیم حقوق ۴٠٠

رسالت ۴٠- پالک ۴٨٩
٠٩١٥٨٠٣٨٧٩٥

٩١٣٦٥٩٨٠/ ف

به #� نفر آقا #ا خانم خياط
پاره وقت جهت مبلمان نيازمندیم. 

ميدان ابوطالب پالک ٨١۴
٠٩١٥٤١١٨٩٤٤

٩١٣٦٥٩٢٤/ م

چرخ�ار مانتودوز خانم و 
"ارگاه بيرون بر با سرو#س
نيازمندیم ٠٩٣٥٥٩٠٣٤٠٨

 عليمردانی ٢٩ پالک ١١٧
٩١٣٦٤٨٦٥/ ف

به چرخ�ار زنانه دوز ماهر  
 نيازمندیم .

 کارآموز پذیرفته می شود 
٩١٣٦٦٧٢٨/ م٠٩١٥١٠٣٩٧٥٢ 

تعداد� چرخ�ار 
مانتودوز خانم نيازمندیم 

(گلشهر)  ٠٩٣٦٤١٠٦٥٢٠
٠٩١٥٧٦٠٠٤٨٢

٩١٣٦٦٤٨٥/ ف

به تعداد� چرخ "ار 
نيازمند#م 

حقوق مکفی+ بيمه 
٦٠٦٨١٠٦

٩١٣٦٠٥٦٨/ ف

چرخ�ار، ز#گزا3 دوز 
مياندوز"ار خانم درمحيط�

زنانه نيازمندیم عليمردانی ۴١ پالک 
٣٠ -                    ٠٩٣٦٣٢١٧٢٠٧

٩١٣٥٩٥٩١/ ف

به تعداد� چرخ�ار خانم 
نيازمندیم بلوار فاطميه، بين 
فاطميه ٣٢ و ٣۴ پالک ١٣٩

٠٩١٥٣٠٠٣١٨٨
٩١٣٥٨٩٦٢/ ف

به تعداد� "ارگاه پيراهن 
اسپرت دوز مردانه نيازمند#م

با اجرت ٣٠٠٠ تومان 
٠٩١٥٩٠٢٦٥٥٤

٩١٣٥٩٣٩٤/ ف

خر#دار انواع چرخ ها� 
صنعت� و خانگ� به قيمت عالی

sms٠٩٣٥١٩٧٨٢٣١    
٠٩٣٥١٩٧٨٢٣١

٩١٣٥٩٣٢٩/ ف

به تعداد� چرخ�ار خانم
مياندوز  سردوز،  دوز،  راسته 
نيازمندیم محدوده ميدان عسگریه 
توليدى مانيا ٠٩٣٠٧٧٩٧٠٤١

٩١٣٦٣٠٠٣/ د

اجرت ٢٢٠٠
چرخکار، بيرون بر و کارگاه 

پيراهن دوز اسپرت نيازمندیم
یوسف پور ٧٢٤٦٣٧٥

٩١٣٦٦٤٢٥/ د

از افراد ذ#ل 
در محيط� زنانه
دعوت به همکارى می نمایيم.

- سردوزکار ماهر
 ١٠ نفر

- راسته دوز ماهر ۵ نفر
- مياندوزکار ماهر ٣ نفر

- بردست ساده ۵ نفر
٧٣١٥٥٠٥

٠٩٣٩٣٠٥٩٦٦٠
هدایت ٢ پالک ۶

٩١٣٦١٠٨٨/ ف

"ارگر ساده و خياط خانم 
در صندلی سازى نيازمندیم جاده کالت 
روستاى گرجی   ٠٩٣٥٩٧٨١٦٠٠  
با سرویس         ٠٩١٥١٥١٧٣٢١

 ٩١٣٦١٥٦٠/ ش

به تعداد ده نفر 
چرخ�ار

(سردوزکار و مياندوزکار) 
و ٣ نفر بردست خانم 
نيازمندیم شيرودى ١ 

پالک ١,٢۵
 ٣٤٢٦٦٠٨

رحيميان ٠٩٣٦٣٥٧٥٦١٨
٩١٣٥٩٥١٤/ ف

به تعداد� چرخ�ار 
 بردست خانم و آقا

جهت کار در مانتودوزى و کارگاه 
بيرون بر نيازمندیم 

جمعه بازار، کرامت ١۴ 
(اجرت عالی و تسویه نقدى)

٠٩٣٠١٦١٣٦٧٢
٠٩١٥٢٠٠٨٢٩٤

٩١٣٥٤٠٢٣/ ف

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

نيازمندیم (تسویه نقدى)
٣٦٥٢٢٧٨-٠٩١٥٥٠١٦٠١٢

٩١٣٦٤٠٧١/ ف

به تعداد� ز#گزا3 دوز
مياندوزکار و راسته دوز ماهر آقا 

جهت کار تریکو نيازمندیم
٠٩١٥٣١٦٦٧٩٦

٩١٣٦٢٥٠٣/ ف

به تعداد� "ارگاه بيرون 
بر جهت "ار مانتو

نيازمندیم ٠٩١٥٤١٣٥٩٥١
٠٩٣٨٧٧٧٢٦٢٥

٩١٣٦٦١٥٢/ ف

تيراژ باال به تعداد ز#اد�
چرخکار و بيرون بر مانتو نيازمندیم 

تسویه نقدى +کار دائم(جمعه بازار) 
٠٩١٥١٠٠٩١٥٠

٩١٣٣٠٤٣٠/ ف

قابل توجه خياطان عز#ز:
نقاشی روى لباس پذیرفته

 می شود      ٠٩١٥٦٤٣٦٩٥٩
٠٩١٥٩١٦٨٤٤٠

٩١٣٦٦٠٤٩/ ف

به تعداد� چرخ�ار
 و برش "ار

جهت  توليدى مبل 
نيازمندیم

٠٩١٥٥٥٧٠٩٢٦
٩١٣٤٩٣٦٥/ ف

١٥١٠
"ارگــــر ماهر

١٥١١
خياط و چرخ "ار


