
چهارشنبه  ١٣ دى  ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٨
٥٢

به 
m "ارگر نيمه ماهر
یا ماهر در کارگاه مبلمان سازى سيد 
محدوده  در  (ترجيحا  نيازمندیم 

٠٩١٥٨٦٩٤٥٧١قاسم آباد) 
٩١٣٥٧٤٠٢/ ق

به تعدادJ "ارگر فن2
آشنا به دستگاههاى ریسندگی 

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٧٦٠٠١

٩١٣٥٢٨١٧/ ف

تعدادJ "ارگر ماهر جوشPار
ترجيحا آشنا به تابلوسازى 

نيازمندیم
٠٩١٥١٢١٥٢٥٧

٩١٣٥٠٤٣٠/ ف

به نصاب مسلط 
به دوربين هاى مداربسته و 

سيستم هاى امنيتی نيازمندیم 
٥٢٣١٢٤٧

٩١٣٥٤٥٦٢/ ف

Jرنگ "ار
به تعدادى کارگر زیرکار 
مبلمان ماهر و نيمه ماهر 

نيازمندیم  با سرویس 
محل کار: جاده طرقبه
٠٩١٥١١١٠٩٤٧

٥٥٩١٠٠٥
٩١٣٥٤٥٩٢/ ف

به 
m "ارگرماهر 
و 
m نيمه ماهر آقا 

جهت کار در کباب سرا نيازمندیم 
٠٩٣٦٩٩٠٧٠٢١

٩١٣٥٦٨٤٩/ ف

تعدادJ پوليستر"ار 
ماهر و نيمه ماهر

نيازمندیم
٩١٣٥٦٠٠٢/ م٠٩١٥٥٠١٧٩٤٧

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 تعدادJ نيروJ نيمه ماهر 
برق کار با بيمه جهت کار 

در شاندیز نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٩٨٩١٢

٩١٣٥٥٤٤٣/ ط

به تعدادJ نصاب "ناف
 با شرایط و مزایاى عالی 

نيازمندیم.
٩١٣٥٣٧٨٧/ ب ٠٩٣٣٤٩٥٩٦٧٩

به تعدادJ شابلون زن 
ماهرخانم 
ا آقا 

 جهت کار در چاپ خانه نيازمندیم
تسویه نقدى، حقوق عالی

مصلی ١۵ شهيد صدوقی ٣٣ 
پالک ٢٢

٣٦٨٣١٨٤-٣٤١١٧٢٢ 
٠٩١٥٣١٣٢٧١٨

٩١٣٥٦٣٢٥/ ف

"ارگر ماهر
جهت کارواش نيازمندیم 

کارواش نيکان، آزادى ٢٨ و ٣٠
٠٩١٥١٠٩٧٠٤٤

٩١٣٥٤٢٧٧/ ف

جهت مرغ بر
ان "ا"ول2
کارگر ماهر و نيمه ماهر خانم و آقا

ایرج ميرزا - ٠٩٣٠٧٧٨٨٢٦٧ 
٠٩٣٦٩٧٠٩٠٩٤

٩١٣٥٥٤٩٦/ ل

استخدام نيرو
یک شرکت توليدى از تعدادى 

نيروى نيمه ماهر جهت توليد درو 
پنجره دوجداره آلومينيوم دعوت 

به همکارى می نماید
 تماس ١۴-٨

٨٤٩٢٠٨٤
٩١٣٥٥٨٧٩/ ف

سنگ "ار ماهر و نيمه ماهر 
و برشکار جهت همکارى 

نيازمندیم 
٠٩١٥٢٠٢١٠٤٨

٩١٣٥٤٧٣٧/ ف

نيازمند
م
به تعدادى کارگر با 

مهارت هاى زیر جهت کار در 
گلبهار نيازمندیم:

کارگر کنيتکس کارونقاش
ماهر یا نيمه ماهر

کارگر عایق هاى رطوبتی
کارگر PVCکار جهت سقف 

کاذب ماهر یا نيمه ماهر
تماس: ٨-١٢ و ۴-٩ شب
٠٩٣٧٢٠٤٧٩١٩

٩١٣٥٢٩٤٢/ م

به 
m پرسPار ماهر
خشکشویی به طور نيمه وقت و یا 

تمام وقت نيازمندیم.
٧٢٣١٠٠٩

٩١٣٥٦٢١١/ ف

به چند سيم بان 
با مدرک سيم بانی جهت کار در 

مشهد نيازمندیم 
٠٩١٥١٠٥٤٣٤٨

٩١٣٥٦١٦٨/ ف

"ارگر ماهر جهت "ار در 
"ارواش نيازمند
م  

٠٩١٥٤٤٤١٤٠٧
٩١٣٥٤٨٤٤/ ف

به چند"ارگر ماهر 
 در و پنجره نيازمندیم.

٠٩١٥٩١٦٤١٤٣ 
٩١٣٥٣٨٥٧/ م٠٩١٥١٠٨٠٢٣٥

به تعدادJ نيروJ "ار 
کابينت و فلز و ام دى اف

 در گلبهار نيازمندیم.
٠٩١٥٣١٤٨٤٥١

٩١٣٤٦٢٢٤/ ش

به تعدادJ برق "ار ماهر 
نيازمند
م  

٠٩١٥١٠٣٩٤٤١
٩١٣٥٥١٩٥/ ف

 به چندنفر پليستر"ار 
ماهر و نيمه ماهر

 ٠٩١٥٨٢٣٩٧١٨ نيازمندیم.
٩١٣٥٧٤١٧/ م

توليدJ سن تيPن
 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 
٩١٣٥٣٣٨٤/ ف

به ١٠ نفر ماهر مانتودوز 
خانم 
ا آقا نيازمند
م

عليمردانی ٢٩ پ ١١٧
٠٩٣٥٥٩٠٣٤٠٨

٩١٣٥٦٧٣١/ ف

به تعدادJ سردوز"ار 
مياندوزکار راسته دوز و بردست 
(محدوده  نيازمندیم  بند  بسته 

٠٩٣٧٠٦٨٦٥٩٤گاز)
٩١٣٤٤٨٠٧/ ف

به تعدادJ خياط پالتودوز 
و "ارگاه بيرون بر 

نيازمندیم 
با اجرت ١٢ هزار تومان 
تسویه نقدى و پورسانت 

خيابان وحيد 
٠٩١٩٣٣٠٨٤١٦

٩١٣٥٥٧٩٧/ ف

به تعدادJ چرخPار خانم 
ا آقا 
جهت پيراهن دوزى نيازمندیم 

طبرسی شمالی ٣٨
٠٩١٥٩١١٥٧٣١

٩١٣٥٣٨٠٦/ ط

به تعدادJ راسته دوز 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

حقوق عالی 
٠٩١٥٨٠٨٢٧٠٥

٩١٣٤٨٨٠٤/ ف

به تعدادJ "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

چرخPار و بيرون بر مانتو
مجلسی دوز ماهر آقا نيازمندیم 

۶۵٠٠ الی ٩٠٠٠ تسویه نقد
٠٩٣٨٤٨٥٨٧٩٤

٩١٣٥١٦٩٢/ ط

٣نفر چرخPار 
گلدوزى کامپيوترى ماهر با حقوق 
بيمه   + ۵٠٠هزارتومان  باالى 

٣٨٥٥٩٨١نيازمندیم
٩١٣٥٥٨٦٤/ ف

به چندنفر ز
گزاگ دوز و 
در  کار  جهت  خانم  دوزکار  ميان 
پيروزى  بين  نيازمندیم.  تریکو 

٣٤٢٨٣٩١ ١٩ و ٢١-پالک ١٩ 
٩١٣٥٤٥٧٦/ ف

به تعدادJ چرخPار 
مانتودوز خانم 
ا آقا

و کارگاه بيرون بر نيازمندیم 
تيراژ باال- تسویه نقدى

 محدوده طالب

٠٩٣٩٥١١٢٢٦٥
٩١٣٥٠٣٩٢/ ط

به تعدادJ چرخPار 
باال  تيراژ  با  بر  بيرون  کارگاه  و 
نيازمندیم  مانتو  دوخت  جهت 

٠٩١٥٧٠٠٥٦٦٠چهارراه برق 
٩١٣١٦١١٨/ ط

به تعدادJ "ارگاه 
بيرون بر و تر
Pو دوز ماهر 

با تسویه نقدى نيازمندیم 
٣٤١١٧٢٢

٩١٣٤٨٣٦٧/ ف

به تعدادJ سردوز"ار و مياندوز"ار
و بردست جهت کار تریکو نيازمندیم.

٢٥٦٢٦٥٢-٠٩١٥٣٠١٢٠٤٢
٩١٣٣٣٩٦٦/ ف

اجرت عال2 و تسو
ه نقدJ -به
خانم  ـــردســـت  ب و  چـــرخـــکـــار  تــــعــــدادى 
مانتودوز در محدوده گلشهر نيازمندیم.

٠٩٣٦٨٢٨٥٢١٧(محيط زنانه )
٩١٣٥٦٨٠٧/ ط

مياندوز"ار، ز
گزاp دوز و 
راسته دوز ماهر، ت2 شرت مردانه
با اجرت نقدى نيازمندیم، مفتح ٣٠

٠٩٣٨١٩٠٠٨٧٣-٢٧٨٨٧٦٠
٩١٣٤٤٦٧٤/ ط

به تعدادJ چرخPار
ماهر مجلسی دوز خانم نيازمندیم 
١٧ شهریورپاساژ کيميا طبقه ١- 

٣٤١٨٠٢١پالک ٢,١٢١
٩١٣٥٧١٥٢/ ف

توليدJ 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

pپوشا Jارگاه توليد" m

 - دوز  راسته  تعدادى  به  (تریکو) 
آقا  ماهر  دوز  زیگزاگ   - کار  مياندوز 

٠٩١٥٣١٦٦٧٩٦نيازمندیم
٩١٣٥٤٩٠٤/ ف

بردست چرخPار و اتو"ار 
شلوار  توليدى  در  کار  جهت  خانم 

نيازمندیم.
٠٩١٥٩١٢٣٧٢٢

٩١٣٥٧١١٧/ ر

به تعدادJ چرخPار 
خانم و آقا و 

بردست و بيرون بر 
مانتودوزنيازمندیم کار 

دائم تسویه نقدى 
عليمردانی ٢٢ پالک ١٢۵
٠٩٣٠٨٦٧٦٩٨٩

٩١٣٥٧٣٩٤/ ق

به تعدادJ چرخPار 
ماهر نيازمند
م   

٠٩١٥٣٢١٧٣٢٣-٢٧٣٠٨٦١
٩١٣٤٧٢٧٩/ ف

به تعدادJ چرخPار
 آقا و خانم مانتودوز
اجرت ۵۵٠٠ تسویه نقد، 
١٠ نفر بردست و بردست 

چرخکار خانم، ٢ نفر اتوکار خانم 
نيازمندیم طبرسی ۶۵، ابوذر ٣ 

پالک ١,٧٢۶
٠٩١٥٤١٤١١٨٢
٠٩٣٧١٠٦٦٧٩٢

٩١٣٥٢٣٠٧/ ف

به تعدادJ چرخ "ار ماهر خانم 
پيراهن دوز به طور نيمه وقت

نيازمندیم رسالت ٣٧,١ پالک ١٠
٢٧٢١١٤١-٠٩١٥٥٠٨٣٦٩٩

٩١٣٥٦١٤٣/ ف

به تعدادJ بردست چرخPار
تنه دوز- بيرون بر(خانم) نيازمندیم 
 ٢ موعود  حر١٢  شهيدرجایی  شهرک 

٠٩١٥٦٥٢٦٩٧٩پالک ۶
٩١٣٥٣٠٦٣/ ف

به تعداد ١٠نفر چرخPار
پيراهن اسپرت دوز نيازمندیم 

با اجرت باال و تسویه نقدى
٢٧٣٣٥٨٩

٩١٣٥٤٢٤٢/ ف

 pپوشا Jتوليد
متين پوش

استخدام فورى به تعدادى 
راسته دوز ماهر و نيمه ماهر 
آقا و خانم (همراه با آموزش) 
و بردست خانم نيازمندیم کار 

دائم تسویه نقدى
شهيد شيرودى ٨ پالک ٢ 

اعتبار آگهی یک ماه
٣٦٤٨٥٠٤
٣٦٨٦٧٨٢

٠٩١٥٣٢٤٣٦٩٨
٩١٣٥٦٤١٩/ ف

Jتوليد
 سان سيت2 

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

بسته بندJ "ار 
ز
گزاگ دوز،راسته دوز

حرفه اى جهت تریکو 
نيازمندیم .

مفتح ١٠
٠٩٣٥٦٤٠٣٥٦٣
٠٩٣٦٦١٠٧٥٢٠

٩١٣٤٠٩٠١/ ط

چرخPار ماهر خانم 
جهت دوخت پيراهن مردانه 

نيازمندیم .
کاردائم، تسویه نقدى

 سی مترى طالب
 چهارراه ابوریحان

٠٩١٥٩١٢١٨٥٧
٩١٣٥٣٥٢٨/ ط

به تعدادJ مياندوز"ار
نيازمندیم بردست  و  سردوزکار 

٢٢٢٦٧٣٦            تلفن:  
٠٩١٥٥٢٤٨٠٠٤

٩١٣٥٣٥٧٥/ ر

به تعدادJ خانم 
راسته دوز و بردست 

جهت کار در توليدى تریکو 
نيازمندیم چهارراه شهدا

 انتهاى شيرازى١٧ زیرزمين
 مسجد امام حسن عسگرى (ع)

٢٢١٩٤٣٤
٩١٣٤٠٩٣٥/ ف

تعدادJ خياط وتPميل2 زن آقا 
جهت کار در کارگاه نيازمندیم 

بلوار دوم طبرسی 
٠٩٣٥٦٠٨٧٦٢١

٩١٣٥٦٧٩٤/ ط

توليدJ پوشاp ثان2
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

به تعدادJ چرخPار مانتودوز 
و بردست چرخPار خانم 
ا آقا 
نيازمندیم بين عبادى ١٠١ و ١٠٣

٠٩١٥٩٠٢١٤٩٥
٩١٣٥٥١٩٩/ ف

به تعدادJ چرخPار 
پيراهن دوز آقا و بردست 

نيازمندیم اجرت ١٣٠٠ تومان 
٠٩١٥٥١٢٢٦٩٠

٩١٣٣٣١٧٧/ ف

به چند چرخPار 
راسته دوز خانم
نيازمندیم اجرت عالی و 

تسویه آخر هفته بلوارهدایت
 مقابل هدایت ٣ پالک ٧٢

٧٣٢٥٩٣٣
٠٩١٥٦٤٣٤٦٠٤

٩١٣٥٥٧٨٢/ ف

به تعدادJ چرخPار 
 بيرون بر پيراهن دوز نيازمندیم. 

٠٩١٥٣٠٨٩٧٥٧تسویه نقدى
٩١٣٥٠٦٧٩/ ب٠٩٣٥٤٦٤٤٣٤٠ 

پيراهن دوز خانم و آقا 
نيازمندیم (اجرت ٢۵٠٠) 
طبرسی اول (۶١) پالک ۴٩

٠٩١٥٧٦٦٤٨٢١
٩١٣٥٥٩١٢/ ف

به تعدادJ چرخPار
 و برش "ار

جهت  توليدى مبل 
نيازمندیم

٠٩١٥٥٥٧٠٩٢٦
٩١٣٤٩٣٦٥/ ف

مانتودوز-به تعدادى چرخکارخانم
و یک نفر بردست برشکار خانم 

نيازمندیم شيخ صدوق ١٠ ( تسویه 
نقدى) ٠٩٣٠٥١١٥٨٠٠

٩١٣٥٦٨٠٣/ ط

به تعدادJ چرخPار و راسته دوز 
و اتوکار مانتو نيازمندیم محدوده 

گلشهر ٠٩٣٥٤٦٤٤١٠٦
٠٩١٥٣٥٨٩٣٧٧

٩١٣٥١٦٩٦/ ط

توليدJ خوزم
مانتو  چرخکار  و  بر  بيرون  تعدادى  به 

نيازمندیم. ٠٩٣٥٦٥٢٤٠٩٤
٠٩١٥٥٠١٥٨٠٦

٩١٣٥٣١٧٣/ ف

به تعدادJ بيرون
  بر مانتو دوز نيازمند
م.

٢٧٠٩٤٤٦
٠٩١٥١٠٥٦٥٢٦

٩١٣٢٠١١٧/ ف

چرخPار ماهر و 
نيمه ماهر

مانتودوز و زیگزاک دوز در 
محدوده ابوطالب، خواجه ربيع، 

شفا، ميدان امام حسين
با سرویس رفت و آمد رایگان 

نيازمندیم

٩١٣٥٥٤٣٨/ ب٠٩١٥٢٠٢٢٨١٨

به تعدادJ چرخPار و 
بردست خانم نيازمند
م

نبش گاز یک، توليدى مانتو
٠٩١٥١١١٦٣٨٥

٩١٣٥٥٩١٧/ ف

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

به تعدادJ چرخPار 
مانتودوز و "ارگاه بيرون بر
تومان   ۶٠٠٠ و   ۵,۵٠٠ بااجرت 

نيازمندیم ٠٩١٥٥١٦٩٨٩٣
٩١٣٥٦٧٠٨/ ف

به تعدادJ چرخPار ماهر 
بيرون بر پيراهن دوز

نيازمندیم اجرت باال و تسویه 
نقدى ٠٩١٥١٠٤٨٧٨٩

٩١٣٤٩٤٢٢/ ف

به تعدادJ "ارگاه بيرون بر
پيراهن دوز تميز و یک برشکار 

نيازمندیم
٠٩١٥١٢١٥٢٣٥

٩١٣٥٦٢١٩/ ف

 pپوشا Jشر"ت توليد
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

تعدادJ چرخPار راسته دوز 
ز
گزاp دوزو بردست خانم 

نيازمندیم مفتح ٩ پالک ٢٠۵
٢٧٦٠٨٧٤

٩١٣٥٤٢٠١/ ف

به 
m شاگرد نيمه ماهر 
جهت کار در آرایشگاه زنانه 
نيازمندیم ترجيحا محدوده 

سيدرضی
 همراه با آموزش رایگان 

سيدرضی ۴۶
٠٩١٥٣٠٥٧٣٠٨

٩١٣٥٦٦٦٠/ ف

 Jشگر
به 
m "ارآموز آرا
خانم نيازمندیم امامت ۴٢ 

زیبایی انوشه
٠٩٣٦٩٤١٨٣٤٠

٩١٣٥٤١٠٩/ ف

 J١- شاگرد حرفه ا
٢- کارآموز - جهت سالن زیبایی 

در محدوده کوثر نيازمندیم 
٠٩٣٦٣٨٣٢٠٠٢

٩١٣٥٤٥٢٠/ ف

آرا
شگر آقا
نيازمندیم  آرایشگاه  واگذارى  جهت 
فی  سعيد  موچين   ۴ و   ٢ مهدى  بين 

٢٢٠٩٣٥٧٤٧١٥١٧م
٩١٣٥١٣١٨/ ف

٩١٣٥٤٢٤١/ ف

پيرا
ش نو
ن 
 به دو همکار آقا حرفه اى آرایشگر 
نيازمندیم محدوده سجاد فلسطين 

 و احمدآباد         ٨٤١٠١٠٣

آرا
شگر ،ماهر و نيمه ماهر 
آقا نيازمندیم

 محدوده چهارراه شهدا
٠٩٣٥٢٢٢٤٦٨٦

٩١٣٥٦٢٤٤/ ف

به 
m شاگرد مبتدJ تمام وقت
جهت کار در سالن آرایش زنانه 

در احمدآباد نيازمندیم. 
٨٤٠٥٨٩٧

٩١٣٤٣٢٢١/ ف

گرافيست شر"ت تبليغات2  
مسلط به فتوشاپ و "ورل

پاره وقت
٨٤٣١٧٥١

٩١٣٥٦٠٦٣/ ف

طراح آشنا به فتوشاپ و 
word نيازمند
م

(تبليغات پژواک)
٦٠٧٥١٩٦-٠٩١٥٥٠٨٤٤٠٤

٩١٣٥٦٧٩١/ ف

به چند طراح 
مسلط به 
فرى هند 
نيازمندیم

٠٩١٥٣٠١٦٤١٨
٩١٣٥٤٠٤١/ ف

به 
m تدو
نگر فيلم
مسلط به افترافکت نيازمندیم.

٧٠٧١-٠٥١١
٩١٣٥٥٩٨٢/ ف

سرو
س بين الملل 
روزنامه آسيا

خانم  به  فنی  کادر  تکميل  جهت 
اى  حرفه  کار  سابقه  با  گرافيست 
و آشنا به زبان انگليسی با حقوق 
به  رزومه   . است  نيازمند  مکفی 
nedaeenia@gmail. ایميل 

com ارسال گردد
٦٠٩٤٥٧١

٩١٣٥٧٠٨٧/ ل

شرق گشت 
با تضمين  به تعدادى موتورسوار 
درآمد بدون پورسانت نيازمندیم

٠٩١٥٥٠١٥٤٧٤مظاهرى 
٩١٣٥٥٦٢٨/ م

پيm موتورJ سفير
تضمين  با  موتورسوار  تعدادى  به 
درآمد باالى ٣٠ هزار سریعا نيازمندیم 

٦٠٦٤٢٣١
٩١٣٥٥٠٢٧/ ف

Jاستخدام فور
 به تعدادى پيک موتورى متعهد و 
منظم آشنا به سطح شهر با تسویه 

نقدى روزانه نيازمندیم.
 ساعت مراجعه ١٢ظهر الی ٢۴

ميدان جانباز جنب موسسه ميزان
پيتزابلوشه

٧٦٥٨٠٠٧ 
 ٩١٣٥٥٧٤٠/ م

پيm طوفان
به تعدادى پيک موتورى با درآمد 

عالی نيازمندیم. 
 ٠٩٣٨٧١٢٠٤٢٩

٩١٣٢١٩٧٠/ ف

رستوران راد 
 پيک موتورى ساعتی ٣۵٠٠

٩١٣٥٧٣٢٥/ خ٢٢٣٢٠٠٠ 

١٥١١
خياط و چرخ "ار

١٥١٢
آرا
شــــگر

١٥١٣
طـراح و گرافيست

١٥١٤
Jموتور mتحصيلدار و پي


