
دوشنبه ١٣ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٨
٤٥

صبا اند�شه
 حسابدار� مدرن
شماره ثبت: ١٧٧٢ 

با مجوز رسمی از وزارت علوم 
عضو انجمن حسابدارى ایران

 پاره وقت، تمام وقت، نيمه وقت 
حسابدار باحقوق و مزایاى عالی 
جهت امور حسابدارى شرکتها 
و کارخانجات معتبر در مشهد 
و تهران براى کليه رشته ها و 
مقاطع تحصيلی همراه با دوره 

مدرن آموزشی و منحصر به فرد 
و اساتيد کشورى و پشتيبانی 
مادام العمر رایگان و تضمين 
نامه کتبی ، انعقاد قرارداد با 

حقوق و مزایاى عالی در هنگام 
ثبت نام 

ارائه آموزش هاى تصویرى 
مالياتی مالی و ٢٨ نرم افزار بروز 

بازار کار بصورت رایگان 
مدرنترین اطالعات بروز حسابدارى 
بخواهيد ما  اى  حرفه  تيم  از  را 

 خدمات و برند ما را با تمامی 
موسسات دیگر مقایسه نمایيد. 
راه ورود به بازار کار از ما ميگذرد
آموزش حرفه اى تخصص ماست 

مجهز به سيستمهاى مدرن روز دنيا 
ارائه مدرک معتبر قابل ترجمه

و ۵ سال سابقه کارى
اساتيد برتر -خدمات رایگان

 به تعداد ١٧ نفر کمک حسابدار 
و حسابدار سریعا نيازمندیم. 

احمدآباد رضاى ۵ پالک ٢,٣۵  
٣٨٤٤٤٣٩٧

٣٨٤١٤٧٣٥- ٠٩١٥٣٠٩٠٣٢١
٩٥١٠٠٦١٠/ ف

خانم حسابدار 
 آشنا به حقوق 

و دستمزد نيازمندیم
 رزومه پيامک 

و یا تلگرام گردد 
٠٩١٥٣١٦٤٧٥٠
٠٩٢١٢٣٧٤٣٥٧

٩٥٢٩٧٢٦٤/ م

حسابدار آقا تمام وقت
با حداقل ٢ سال سابقه کار 

مسلط به ویندوز و اکسل 
نيازمندیم ساعت مراجعه:
 ١١ الی ١۴ - ١۶ الی ٢١ 

چهارراه شهدا بازار مرکزى، 
 فاز ٢، پالک ٣,١٢

٩٥٢٩٧٧٩١/ ف

به �< انباردار خانم
امور  به  آشنا  باال  به  دیپلم  ترجيحا 
عالی  حقوق  با  کامپيوتر  و  حسابدارى 

٠٩١٥٩٧٧٤٠٨٦نيازمندیم
٩٥٢٩٥٤٧٦/ ف

به �< حسابدار خانم
با حداقل ٣ سال سابقه کار 
و یک کمک حسابدار خانم با 
یک سال سابقه نيازمندیم 
(ترجيحا آشنا با رایسيس و 

محدوده ميدان سپاد ) 
٠٩١٥٩٢٣٩٠٤٦

٩٥٢٩٤٦٩٥/ ر

 ��< نفر حسابدار حرفه ا
مسلط به نرم افزار محک 

نيازمندیم بازار مواد غذایی سپاد
٠٩١٥٤١٨٦٠٠٤

٩٥٢٩٤٧١٢/ ف

استخدام 
�< نفر حسابدار 
با مدرک تحصيلی ليسانس و باالتر 

آشنا به نرم افزار پایا سيستم 
آدرس: شهرک صنعتی فناوریهاى 

برتر، صنعت٢، پالک ١٣١
 نام آوران رنگ توس 

ساعت مراجعه ١٠ الی ١٣
 

٩٥٢٩٣٤٩٩/ ف

٩٥٢٦٥٠١٢/ م

استخدام 
د�پلم به باال

شماره ثبت:٢٠١٩
شرکت خدمات مالی و حسابدارى 

نيمه  صورت  نفربه   ٣۵ تعداد  به 
وقت ، تمام وقت و پاره وقت  از سطح 
دیپلم تا ليسانس در کليه رشته ها به 
عنوان حسابدار و کمک حسابدار جهت 
پروژه هاى خود در شهر مشهد همراه 
شرایط  و  حسابدارى  عملی  کارگاه  با 

قانون کار سریعا نيازمند است 

٣٨٤٥١٢٠٩-٣٨٤٠٢٠٦٧

شر3ت صنا�ع غذا�� 
3ابر 

حسابدار خانم با ٢ سال 
سابقه کار مفيد و مسلط به

 نرم افزارهاى آفيس استخدام 
می نماید سيدرضی ٣٧

 پالک ٢٣٠,١ 
٣٦١٠٨٥٥٨-٣٦٠٨٠٧٨٧

٩٥٢٩٦٨٣٠/ ف

به �< خدمتMار خانم 
جهت کار در منزل به صورت

 تمام وقت نيازمندیم 
٠٩٣٠٩٥٠٧٧٧٢

٩٥٢٩٦٨٦٥/ ف

به �< همMار خانم
جهت امور خدماتی شرکت

 با مدرک دیپلم نيازمندیم 
خيابان آبکوه نبش آبکوه ۵ 

ساختمان سعدآباد 
طبقه چهارم واحد۴٠٣
٣٧٢٧٧٧٧٥

٩٥٢٩٦٠٠٢/ ف

آر�اگستر- استخدام خانم
جهت نگهدارى از سالمند و 

خردسال در منزل
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٤٦/ ل

٩٥١٨٢١١٥/ ب

مهر گستران
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک 
 و امور منزل با حقوق باال

بين احمدآباد ۵ و ٧ 
مجتمع نور واحد ١٣ 
٤-٣٨٤٦٤٨٩٣

٠٩١٥٧٦٥٣٧٢١

به خانم جهت نظافت 
نيازمند�م   

٠٩١٥٣٠٨٢٥٧٢
٩٥٢٩٦٧٥٢/ ف

سرا� مهر-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٢٤٢٢٢٩/ ل

 �به �< نيرو
خدمات خانم

جهت کار در باشگاه ورزشی 
نيازمندیم مراجعه حضورى

 از ساعت ٧ الی ١۴ 
بلوار وکيل آباد خيابان 

دانشجو نبش دانشجو ١٣ 
باشگاه اوتانا

 

٩٥٢٩٦٩٥٩/ ف

به �< نيرو 
جهت نظافت مهدکودک 

نيازمندیم در محدوده قاسم آباد 
٣٥٢٣٩٨٠٤

٩٥٢٩٦٨٥٩/ ف

٩٥٢٨٩٩٩٠/ پ

خوداشتغال� و�ژه 
جوانان جو�ا� 3ار

اگر به دنبال فرصت شغلی
 با درآمد باال درمنزل یاآپارتمان

 هستيدبا ما تماس بگيرید
 آموزش رایگان -تضمين خرید 

گارانتی ١٠سال 
خدمات پس از فروش

٠٩٣٧٠١٤٠٠١١-٣٨٦٩٦٤٧١

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

٠٩١٥٨٩٣١٢٠٣
٩٥٢٩٥٧٢١/ ق

٩٥٢٨٢٧٥٨/ ف

3اردر منزل
بدون سرمایه اوليه 

حقوق ثابت و بيمه
٣٧٢٩٩٦٢٩

٩٥١٩٢٨١١/ ف

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

+ ساخت فيلتر تاج و جعبه 
٣٧٢٣٢٥٢٣-٠٩٣٧١١٣٧١٢٣

3سب درآمد ميليون� 
با توليد ماهی هاى آکواریومی

 در منزل ساعت تماس ١۶ الی ٢٢
٠٩١٥٧٠٧٧١٣٩

٩٥٢٨٢٢٥٦/ ف

٩٥٢٩٤١٨٩/ ط

آموزش 
� سرمه دوز

همراه با کار . (ویژه بانوان)
٠٩٣٥٧٤٨٣٦٨٠

٩٥١٨١٤٩٧/ ط

آموزش و وسا�ل آموزش را�گان
تابلو فرش گليم فرش 

مدرک وتضمين کار
٣٢١٣٢١٦٨-٠٩٣٥٩٧٣٤٥٣٠

٩٥٢٤١٥٠٤/ ف

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

 ٠٩٠١٧٣٧٤٨١٥
٣٧٢٣٠١٠٦   فيلتر

٩٥١٧٨٤٥٦/ ف

خوداشتغال� با هز�نه 3م 
 آموزش فوق تخصصی
 با ١٠ سال سابقه 

تعميرات حرفه اى قطعات کامپيوتر
 - لپ تاپ- موبایل - تبلت

 LCD-LED تلویزیون هاى -
- سيستم هاى امنيتی و حفاظتی 

(دوربينهاى مداربسته تحت 
شبکه دزدگير، اعالن حریق و ...)
 کالس هاى فشرده آخر هفته 

ویژه شهرستانی ها 
مجتمع انفورماتيک بيان 

 

٠٩٣٥٤٠٧٩١٤١-٣٨٤٣٣٦٥٦

 �آموزش حرفه ا
 �سرمه دوز

کار در منزل همراه با درآمد عالی 
٩٥٢٩٢٧٠٢/ ف٠٩١٥٠٠٣٩٠٥٢

3سب 3ار نو�ن 
شغلی پر درآمد، تسویه نقدى 

پيک رایگان 
٠٩٣٨٨٣١١٥٣٩-٣٦٥٧٩٧١٦

٩٥٢١٥٣١٤/ ق

٩٥١٨٣٧٢٣/ ب

 خود اشتغال� موثر و آسان 
با درآمد ميليون� 

ميليون   ۵ حداقل  با   
تومان هزینه اوليه بيش 
در  تومان  ميليون   ٣ از 
آمد ماهيانه +  آموزش و 

ارائه ليست مشتریان 
: ارسال  بيشتر  اطالعات 

کد ٩ به 
٥٠٠٠٥٠٠٠٣ 

٩٥٢٧١٦٢٠/ ف

پرورش قارچ 
حتی در فضاى آزاد 

٣٦٥٨٤٩٦٩

هنر ا�ران� 
نخ و نقشه دار و ابزار پرداخت و قاب 
طالب ٠٩٣٦٨٥٣٧٠٩٣ 
قاسم آباد٠٩١٥٩١٢٤٨٥٨

٩٥٢٩٦٨٤٤/ ط

3ار در منزل  ساخت عروسک ها
  روسی ، بافت ها و... بين دستغيب

١٠و سه راه فلسطين  پالک٢٧۴
کمند بانو               ٠٩٣٠١٢٦٢٩٧٤

٩٥٠٣٠٥٨٥/ ف

٩٥٢٧٥٣٦٣/ ف

  �راه انداز� توليد
مواد شو�نده 

با  ٣ ميليون سرمایه 
٠٩١٥٥٧٧٢٧٠٠

٩٥٢٧٣٧٣٦/ ب

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

 ٠٩٣٧٠٠٢٦٧٠٠

�آموزش حرفه ا� دوره ها
عکاسی و نورپردازى همراه با ارائه 
مجوز جهت بازار کار با حقوق ماهيانه

١٠٩٣٥٥٥٧١٨٠٨ م تومان
٩٥٢٩٥٥٧٨/ ل

٩٥٢٧٣٧٣٧/ ب

 درآمد عال�  
 درآمد ۴٠٠ الی ٩٠٠ دائم 

استخدام + پيک و لوازم رایگان 
 ٠٩٣٩٨٣٢٢٥٢٥

جنس از ما، فروش از شما
فروش پوشاک در منزل

 با تضمين تعویض
٠٩١٥٩١١٢١٠٥

٩٥٢٩٧٢٤٩/ ق

٩٥٢٦٦٣١٩/ پ

3ارگاه آموزش را�گان
قاليبافی و گليم بافی فروش نخ 

و نقشه با مدرک فرش ترنج
٠٩١٥٣١٧٣٩٦١-٣٨٦٧٧٥٨٦

به تعداد� بردست
 ( جهت 3ار چاپ سيل< )

زیگزاگ دوز - مياندوز کار خانم 
نيازمندیم ٠٩١٥٠٠١٧٦٣٦

٩٥٢٩٧٠٩٩/ ف

چرخMار ماهر ل� دوز 
و بردست چرخکار اليک زن و 

کمردوز لی نيازمندیم 
٠٩١٥٧٦٧٦٧٣٦

٩٥٢٩٤٠٣٧/ ف

به �< 3ت دوز و تعمير� زن 
ماهر نيازمند�م

با حقوق ١م + بيمه
٠٩١٥٧١٣٤٠٧١

٩٥٢٩٦٩٦٧/ ف

به چند نفر پيراهن دوز و 
مادگ� د3مه دوز

نيازمندیم ٠٩٣٣١٥٩٣٠٠٢
٣٢٧٤١٣٥٦

٩٥٢٩٦٨٥٧/ ف

به چند چرخMار ماهر 
مانتودوزخانم

 جهت توليدى نيازمندیم 
٠٩٣٣٣٠٥١٥٢٣

٩٥٢٩٥٤٧٠/ ف

به سه خانم سردوز3ار 
یک خانم مياندوزکارو اتوکار ماهر  

نيازمندیم آزادشهر امامت ٣١ 
٣٦٠٥٦٦٣٧-٠٩١٥٥٠٤٣٢٤٨

٩٥٢٩٦٩٦٦/ ف

 �به تعداد
 چرخMارخانم

راسته ، زیگزاگ و 
مياندوز و بردست 

در محيطی کامال زنانه 
نيازمندیم.فلکه ضد

٠٩١٥٦٦٠٠١٩٠
٩٥٢٩٥٥٥٢/ خ

چرخMار مانتودوز خانم 
و بردست چرخکار ماهر 

نيازمندیم بابانظر ٢ پالک١٣ 
٠٩٣٨٥١٠١٥٢٨

٩٥٢٩٧٢٥١/ ف

به تعداد� چرخMار و بردست 
و بيرون بر تميز دوز

 مانتو نيازمندیم 
٠٩٣٨١٣٨٥٣٣١

٩٥٢٩٦٩٧٣/ ف

به تعداد ١٠ نفر چرخMار
مياندوزکار  نفر   ۵ و  دوز  زیگزاگ 

خانم با حقوق عالی نيازمندیم
٠٩٣٩٩٤٠٢٨٥٥

٩٥٢٩٤٣٤٨/ ف

تعداد� خانم ميان دوز 
سردوز، راسته دوز، بردست و 

برشکار تریکو نيازمندیم. چمن ٩ 
٠٩٠٢٥٢٧٢٢٦٢

٩٥٢٩٦١٧١/ ف

خياط بيرون بر نيازمند�م
محدوده بلوار توس 
٠٩٣٣٤٨٦١٤٨٣

٩٥٢٩٢١١٥/ ف

شر3ت ني< پوشان 
Bظر�

به تعدادى سردوزکار ماهر 
خانم-بسته بند و بردست 

خانم نيازمند است.
کارگاه محدوده مصلی

٠٩١٥١٠٢٢٨٩٩
٩٥٢٨٩٨١٦/ د٣٣٦٩٧٧٧٤

به تعداد� بردست و 
برشMار خانم 

در مانتودوزى نيازمندیم (مفتح) 
٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤-٣٢٧٣١٨٨٣

٩٥٢٩٥٦٥٧/ ف

چرخ 3ار شلوار دوز 
آقا نيازمند�م  

٠٩١٥٣١١٠٦٩٥
٩٥٢٩٣٥٢٢/ ف

 �چرخMار حرفه ا
مانتو اسپرت و بردست خانم یا 

آقا محدوده طالب نيازمندیم 
٠٩١٥١٥٩٦١٠٠

٩٥٢٩١١٨٦/ ف

به تعداد� چرخMار
مانتو دوز ماهر (خانم متاهل) جهت

 کار در توليدى مانتو نيازمندیم
٠٩١٥٧٠٠١٦٣٢

٩٥٢٩٧٦٠٦/ ط

�< 3ارگاه توليد� تر�Mو 
با امکانات ٨ پایه چرخ و برش 

آماده همکارى 
٠٩١٥٥٠٣١٨٧٢

٩٥٢٩٦٩٨٩/ ف

به تعداد� چرخMار و بيرون بر 
مانتو اسپرت نيازمندیم 

تسویه نقدى 
٩٥٢٩٦٩٩٩/ ف٠٩١٥٠٦٦٠٦٧٨

به تعداد� چرخMار
و خياط راسته دوزنيازمندیم

٠٩٣٨٤٦٤٣٩٩٦
٩٥٢٩٥٠٨٦/ ف

به تعداد� چرخMار 
ماهر و بردست و اتوتکميلی زن 
نيازمندیم ٠٩٣٦٣١٧٥٨٠٨

٠٩١٥٨٢٦٤٣٧٦
٩٥٢٩٧٧٨٥/ ف

به تعداد� چرخMار
پيراهن دوز نيازمندیم.

پيراهن سعيد
٣٢٢١٦٢٨٣-٠٩١٥٩٠٧٧٠٩٥

٩٥٢٩٧٥١٤/ د

به چند خانم ماهر به 3ار 
راسته دوز و سردوز نيازمند یم 

٠٩١٥٣٥٨٥٦٧٠
٩٥٢٩٧٤٠٩/ ف

به تعداد� چرخMار ماهر و 
3م< چرخMار

جهت دوخت مانتو مجلسی 
نيازمندیم ٠٩٠٣٠٤٢٣٤٣٠

٩٥٢٩٦٢٠٦/ ف

چرخMار بيرون تر�Mو 
نيازمند�م  

٣٣٤٢٧٣٦٩
٩٥٢٩٧٤٨٦/ ف

به تعداد� چرخMار 
و بردست مانتودوز 

نيازمندیم (تميز دوز ) 
٩٥٢٩٧٣٢١/ ف٠٩١٥٦٩١٦٠١٣

تعداد� چرخMار آقا 
لی و کتان بچه گانه نيازمندیم 

تسویه نقدى+ بيمه 
٠٩١٥١١١٢٣٦٦

٩٥٢٩٦٩٨٦/ ف

به تعداد� چرخMار 
چادر مسافرتی دوز و کارگر ساده 

نيازمندیم 
٠٩١٥٧٠٩٢١٩٣

٩٥٢٩٧٥٨١/ ف

به تعداد� چرخMار مانتو دوز ماهر 
اسپرت و بيرونبر نيازمند�م طالب،نقد

 

 ٠٩٠٣٣١٦٢٢٦٥
٠٩٣٥١١٦١٠١٨

٩٥٢٩٧١٧٢/ ط

به تعداد� چرخMار 
زیگزاک دوز و بردست در محيطی 

زنانه نيازمندیم رسالت ٣٧ 
٠٩١٥٧٠٥١٢٦٩

٩٥٢٩٦٧٣٣/ ف

به تعداد� چرخMار خانم 
نيازمندیم مسلم جنوبی ١٧ 

پالک ٣٠
٠٩١٥١٠١٥٨٢٢

٩٥٢٩١٥٧٠/ ف

tشركت توليدپوشا
استخدام خانم 

چرخكاروزیگزاگ دوز
ساعت كار ٧/۵ تا ۴/۵

ميدان عدل خمينی 
پالک١٨٩

تلفن ٠٩٠١٤٢٤٩٠٥٤
٩٥٢٨٤٨٣٦/ ق

به تعداد� چرخMار تميزدوز 
بيرون بر پيراهن مردانه 

با اجرت عالی نيازمندیم
٠٩١٥٣١٨١٣٢٥

٩٥٢٩١٧٤٧/ ق

به تعداد� چرخMار خانم 
نيازمندیم 

پنجراه ،سراى اردکانيان
٩٥٢٩٧٤٩٠/ ف٠٩١٥٤٣٩٠٠٣٥

چرخMار حرفه ا� خانم
کاپشن دوزى کار زنجيره اى، 

گلشهر شفيعی ١۵
٠٩١٥١٠٥٤٦١٥

٩٥٢٩٧٠٦٩/ ف

 به تعداد� چرخMارماهر خانم
 بيرون بر محدوده گاز عبادى

 خواجه ربيع رسالت و فاطميه نيازمندیم
٣٢٧١٩٠٤٩-٠٩٣٦٨٠٦٧٩٩١ 

٩٥٢٩٧٦٨٠/ ق

به �< خانم مياندوز3ار حرفه اى
(محدوده  نيازمندیم  تریکو  جهت 
چرخ  یک  (فروش  شمالی)  طبرسی 
٠٩٣٩٦٩٥٧٦٨٦ تميز)  مياندوز 

٩٥٢٩٦٩٦٨/ ف

به چند چرخ 3ار خانم 
نيازمندیم.  مجلسی  لباس  جهت 
شهرک  بار،  ميدان  کارگاه،  داخل 

٠٩١٥٤١٤٧٩٣١الزهرا 
٩٥٢٩٧٠٦٠/ ف

به تعداد� چرخMار تر�Mو 
و بردست نيازمندیم. طالب 

 ٣٢٥٨٨٣٣٥
٠٩١٥٣٢٤٨٢٣٦

٩٥٢٩٦٧٢٧/ ر

به تعداد� چرخMار و 
بردست خانم و آقا نيازمند�م
طبرسی اول بين ۵٨- ۵۶ پالک ١۴٨٠ 

٣٢٧١٩٠٧١
٩٥٢٩١١٠٦/ ف

 به تعداد� خانم جهت 3ار 
 �در 3ارگاه گلدوز  

نيازمندیم ٠٩١٥٦٥٦٥٣٠٥
٩٥٢٩٧٨٥٥/ آ

به تعداد� چرخMار
 تر�Mو دوز 
(خانم) نيازمندیم.

 محدوده رسالت، همت آباد
 و شهرک مهرگان 

 جنب حکمت ٢، پالک ٨۶ 
 ٠٩١٥١١٨٤٩٠٥
٠٩٠٣٠٧٤٦١٣١

٩٥٢٩٧٠٤١/ ف

3ارگاه� هستم مجهز -به ١٠ پایه
چرخ و چرخ کش دوز با پرسنل تکميل 
و  پوشاک  توليدى  با  همکارى  آماده 

٠٩٣٧٥٥٩١٦٧٦سازمانها 
٩٥٢٩٣٧٤٦/ ف

 �تعداد� خانم باتجربه 3ار
در توليدى پوشاک جهت بردست 
برشکارى نيازمندیم ميامی کرامت ١۴

٠٩٣٨٣٦٣٥٣٢٢
٩٥٢٩٧٣٠٩/ ف

به تعداد� راسته دوز 
و مياندوزکار خانم 

جهت کار در کارگاه توليدى 
نيازمندیم

 ابتداى بلوار طبرسی شمالی 
٠٩٠٣٨٦٦١١٤٥
٠٩٣٣١٩٩١٧٧٨

٩٥٢٩٧٦١٠/ ف

استخدام 
دونفر سرپرست کارگاه با سابقه 

کارى با حقوق ٨٠٠,٠٠٠ تا 
١,۵٠٠,٠٠٠م   ۵نفر بسته 

بندى گر و بردست با سابقه کارى 
چمن ١۴ پالک ١٠

٠٩١٥٩٠٠٥٥١٧
٠٩١٠٥٥٣٥٥١٧

٩٥٢٩٠٥٣٣/ ف

به �< خياط آقا پيراهن
 و شلوار دوز مردانه 

نيازمندیم 
٩٥٢٩٦٧٠٦/ ف٠٩٣٥٣٥١٨٠٧٣

به تعداد� چرخMار و بردست 
مانتو مجلس� نيازمند�م 

٠٩٣٦٣٢٥٩٨٠١
٩٥٢٩٤١٣٤/ ط

به ١٠ بردست خياط خانم 
در محيط 3امال زنانه

نيازمندیم ١٧ شهریور شيرودى ٣
٠٩٠١٥٤١٨٥٤٠

٩٥٢٨٦٧١٣/ ف

چرخMار مانتو دوز 
و کارگاه بيرون بر نيازمندیم.  

 ٠٩١٥٣٢٠٧٤٩٦
٠٩٣٥٥٩٠٣٤٠٨

٩٥٢٩٤٧٤١/ ف

 ��< 3ارگاه توليد
تيشرت 

به تعداد زیادى راسته دوز 
نيازمنداست. 

طبرسی شمالی٢٣، خوش بيان٢
پالک١٧,١  

 ٣٢١٣١٥٤١
٠٩٠١٥١١٨٢٢٧

٩٥٢٩٧٨٤٣/ ق

به تعداد� چرخMار 
ماهر (خانم ) 

راسته دوز، سردوزکار  
بردست خانم نيازمندیم 

مصلی یک چهارراه اول
 سمت راست پالک ۴٢ 

٣٣٦٤٧٢٥٣
٠٩١٥٣٢٤٣٦٩٨

٩٥٢٩٢٤٧٩/ ف

توليد� ادرو سMان 
دوز،  چرخکار،راسته  تعدادى  به 
مياندوز و سردوزکار نيازمند است 

٠٩٣٥٣٧٩٤٢١٥
٩٥٢٩٤٧٧٧/ ف

تعداد� چرخMار ماهر 
تریکو دوز خانم نيازمندیم

محدوده سيدى و صبا
٠٩٣٥٤١٣٥٤٩٤

٩٥٢٩٠١٢٩/ خ

به تعداد� چرخMار 
و کارگاه بيرون بر مانتودوز

 خانم و آقا نيازمندیم تسویه نقد 
٩٥٢٩٦٦٧٦/ ف٠٩٣٦٢٤٥٩٦٩٨

به تعداد� تمام� دوز و 
بيرون بر پيراهن مردانه 

نيازمندیم
 

٠٩١٥٣١٩٩٩٨٧-٣٧٣٢٢١١٩
٩٥٢٩٧٦٠٢/ ف

به تعداد� چرخMار
پيراهن دوز داخل کارگاه و بيرون 

بر نيازمندیم تسویه نقدى
٠٩٣٠٦٣٢٨٩٣٢

٩٥٢٩٧٧٥٢/ ف

به �< خياط ماهر خانم 
مجلسی دوز بيرون بر نيازمندیم 

٠٩١٠٥٥٠٧٢٥٩
٩٥٢٩٧٦٠٤/ ف

به تعداد� راسته دوز 
و ز�گزاt دوز 

و بردست خانم با حقوق 
ثابت نيازمندیم 

بلوار طبرسی دوم طبرسی ۴٨

٠٩١٥١١٣٤٣٦٨
٩٥٢٩٧٢٥٦/ ف

به �< بردست اتو3ار 
نيازمند�م   

٠٩٣٣٨٣٠١١٧٣
٩٥٢٩٧٠٣٣/ ف

به تعداد� 3ارگاه بيرون بر
جهت توليد پيراهن مردانه 

نيازمندیم تسویه نقدى
٠٩١٥٨٧٠٦٩٤٥

٩٥٢٩٥٧٥٠/ ف

 به تعداد� چرخMار و بردست 
 چرخکار آقا و خانم جهت دوخت مانتو 
مجلسی نيازمندیم محدوده جمعه بازار

 ٠٩٣٨٥١١٠٢٤٠ بلوارکرامت 
٩٥٢٩٧٨٥٩/ م

خدمتگزار و آبدارچ�

خياط و چرخMار

خوداشتغال�


