
دوشنبه ١٣ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٨
٤٦

به تعداد� نيرو� ماهر 
خياط راسته کار و سردوزکار 

نيازمندیم آموزش رایگان
٠٩١٥٩١٢٦٦٣٦-٣٢١١٨١٠٨

٩٥٢٩١٠٨٣/ ف

به تعداد� راننده
با خودرو خط کشی و شطرنجی 

محدوده ابتداى سيدى 
نيازمندیم ٣٣٨٦٧٢٧٤

٩٥٢٩٤٥٤٨/ ف

آژانس با زنگ باال در هاشميه 
به راننده با خودروى شطرنجی 

نيازمند است 
٠٩١٥١٠٨٥٨٨٦

٩٥٢٨٩٢١٩/ ف

آژانس دانش 
آقا  و  خانم  راننده  تعدادى  به  نياز 
ترجيحا با تاکسی متر و شطرنجی دارد 

فرامرز عباسی ۴١ -٣٦٠٨٢٠٩٠
٩٥٢٦٦٢٦٤/ ف

 به �< راننده بيل بMو 
با سابقه 3ار سر�عا   

نيازمندیم ٠٩١٥٥٥٩٣٢٥٨
٩٥٢٩٧٨٧٢/ آ

به تعداد� راننده با اتومبيل 
نيازمندیم محدوده پيروزى

 با درآمد باال 
٠٩٣٧٢٨٦٧٢٠٠

٩٥٢٩٥٧٣٣/ ف

به تعداد� راننده
ليفتراک نيازمندیم.
شرکت شن بتن مشهد
٠٩٣٧٧٦٦٧١٨٠

٩٥٢٩٠٢٥٦/ د

به تعداد� راننده بازنشسته 
بدون اتومبيل جهت کار در 

تاکسی تلفنی نيازمندیم 
رحمتی ٠٩٣٥٨٦٧٤٦٦٣

٩٥٢٩٧١٣٩/ ف

راننده با اتومبيل 
شطرنجی تضمين کارکرد 

فوق العاده نيازمندیم آژانس پرواز 
٠٩١٥١٥٨٧٢٢٠

٩٥٢٩٧٠٨١/ ف

پارس، سمند مدل باال 
جهت سرویس هاى فرودگاهی 

٠٩٠٣١٣٥٧٣٤٦
٩٥٢٩٧٤٩٥/ ف

 سرو�س 
مدارس

به تعدادى راننده خانم 
با خودروى مدل باال جهت 

سرویس مدارس 
در منطقه سجاد نيازمندیم 
آدرس: خيام شمالی بازار 
بين المللی فاز ١ واحد ١١ 

شرکت صباگشت مشهد
 

٩٥٢٩٤٩٦٤/ م

به �< راننده 
جهت 3ار با نيسان �خچالدار 

آشنا به پخش لبنيات 
رستورانی با مدرک تحصيلی 

حداقل دیپلم نيازمندیم
 تماس فقط ساعت ١٨ الی ٢٢ 

٠٩١٥٨٩٦٩٢٩٩
٩٥٢٩٧٠٤٢/ م

 به تعداد� راننده
 جهت کار در آژانس کرانه 

نيازمندیم
٠٩٣٠٦٧٧٧١٤٤ 

٩٥٢٩٦٨١٧/ ق

 �آژانس سراسر
 ١٨٨٠

(سرویس دهی کل شهر بصورت 
از  نقطه  هر  در  روزى؛  شبانه 
همانجا  شد  پياده  مسافر  شهر 

سرویس دریافت نمایيد) 
خودرو ٩٠ به باال 

سيدرضی ۵٧ داخل پارکينگ 
فاز تجارى پالک ۵٢ 

شرکت پارسيان 
٠٩٠١٨٠٤٧٧٠٠

ساعت مراجعه ٨ الی ٣٠:١۴
٩٥٢٩٥٥٤١/ ب

٩٥٢٩٧٧٥٠/ ف

آژانس افق (راننده با اتومبيل)
مدل باال و تاکسيمتردار با کارکرد 
روزانه ١٠٠ تا ١٢٠ هزار نيازمندیم
محدوده پيروزى ٠٩٣٦٣٢٢٢٣٠٢

 تعداد� راننده بااتومبيل
 مدل باال باپورسانت١٢%
محدوده الهيه نيازمندیم

٠٩١٥٩٠٦١٠٠٣ 
٩٥٢٩٧٦٨٢/ ق

وانت �خچالدار
(پرا�د - پيMان)

جهت توزیع لبنيات
٠٩١٥٥٢٢٥٨٧٢

٩٥٢٩٧٧٠٢/ ق

شر3ت خدمات� 
به تعدادى راننده خانم با خودرو

 نيازمند است 
٠٩١٥٢٤٥٩٨٩٢-٣٨٩٣٤٤٥٨

٩٥٢٩٧٨٠٩/ ف

 پورسانت ٩%
 تعدادى راننده با ماشين و تاکسی متر 

کار در آژانس با زنگ باال نيازمندیم.
٩٥٢٩٦٧٥٩/ م٠٩٠٣٤٢٢٣٦٦٦ 

٩٥٢٦٧٣٥٨/ ف

آژانس قدس (فلسطين)

٣٧٠٣٥
(VIP طرح) باالترین کارکرد

به �< نيسان �خچالدار 
باالى صفر همراه با 

مجوزهاى الزم جهت حمل 
مواد غذایی نيازمندیم 

(ترجيحا با پالک زرد )

٣٦٦٦٦٥٢٦
٩٥٢٩٧٠٥٦/ ف

 آژانس صيانت
 به تعدادى راننده به صورت تمام وقت

 وشيفت شب باکارکرد باال نيازمند 
 ٣٥٢٣٠٣٤٣است

٩٥٢٦٧٥٣٨/ ق

 Bان وانت مسقMپي
مدل ٨٨ به باال جهت پخش 
نيازمندیم تماس ٩ الی ١٢

٣٦٢٣١٤٩٨
٩٥٢٩٤٥٨٣/ ف

راننده سرو�س مدارس
ترجيحا  خودرو  با  راننده  تعدادى  به   
مدارس  سرویس  انجام  جهت  خانم 

 ٠٩١٥٨٩١٤٨٧٢نيازمندیم
٩٥٢٩٥٤٢٢/ ف

به تعداد� پيMان وانت و نيسان 
و مزدا با راننده نيازمند�م

خين عرب (اعتبار آگهی تا یک هفته ) 
٠٩٣٧٢٧٣٧٠٧٨

٩٥٢٩٧٠٩٥/ ف

٩٥٢٩٢٩٧٨/ ف

 �پخش نان مزرعه تعداد
وانت بار جهت پخش بادرآمد باال 
استخدام می نماید تماس ١۵ -١٠

 ٣٦٥١٧٩٤٢

آژانس در رضاشهر 
راننده با اتومبيل شطرنجی 

سریعا نيازمندیم 
٩٥٢٩٦٩٧٧/ ف٠٩١٥١٥٩٩٨١٠

به تعداد� راننده
با اتومبيل مدل باال با پورسانت 

١٢ درصد نيازمندیم
٠٩١٥٠٥٨١٥٦٣

٩٥٢٩٦٧٩٩/ ل

آژانس فاميل� 
با  راننده  الهورى  اقبال  در  واقع 

اتومبيل مدل باال نيازمندیم. 
٩٥٢٩٧٧٨١/ ف٠٩١٥٤٢٧٧٨٦٥

به تعداد� راننده
با اتومبيل نيازمندیم 

محدوده الهيه درآمد باال
٠٩٣٥١١٧٧٦٣٢

٩٥٢٩٢٧١٦/ ف

مر3زفروش تا3سيمتر
تک کانال آژانسی- چهار کانال

سه سال گارانتی تعویض
٠٩٣٠٩٧٢٣٥٣٦فرهاد ٢٧-

٩٥٢٨٧٢٥٨/ م

به چند راننده جهت بازار�اب� 
در پخش بستنی نيازمندیم( لکزیان)
سيد� بولوار صبا صبا ٢٥ 

پالt ٢٥ نما�ندگ� بستن� 
٩٥٢٩٧١٠١/ ط

به تعداد ٥٠ دستگاه  اتومبيل 
با راننده نيازمندیم
 آژانس همسایگان 

٣٨٤٦٢٨٢٩-٠٩٣٦٦٩١٠٩١٤
٩٥٢٩٥١٦٨/ ف

راننده   تعدادى  به  پارس  آژانس 
تمام وقت و نيمه وقت در محدوده 
قاسم آباد نيازمندیم (شيفت روز 

و شب) ٠٩٠٣٦١٨٧٩٥٤
٩٥٢٩٦٨٤٢/ ف

�زوج جهت سرا�دار
 نيازمندیم حقوق ۵٠٠ 

با جاى خواب مشخصات به شماره 
٠٩٣٣٤٣٢٥٨٣٩ پيامک شود

٩٥٢٩٧٠٤٣/ ف

٩٥٢٩٤٨٣٣/ ف

به �< بازنشسته
�جهت سرا�دار

 شبانه روزى نيازمندیم. 
 

٣٧٦٢٤٤٢٣ 

 به �< زوج با ضامن معتبر
 ترجيحا با فرزند دختر 

جهت سرایدارى 
در باغ مسکونی نيازمندیم.

کيلومتر ١٧ جاده مشهد قوچان 
بعداز روستاى چهارفصل 

ماشين سازى نامجو
 ٠٩١٥٤٤١٤١٤٣

٩٥٢٩٦٨٢٥/ ف

سرا�دار جوان مجرد 
جهت مسافرخانه ، حقوق ۶٠٠ + بيمه 

با جاى خواب ترجيحا شهرستانی
٠٩١٥٣٠٧٠٠٨٣

٩٥٢٩٦٩٨١/ ف

به تعداد� فتوشاپ 3ار 
ماهر جهت شيفت صبح نيازمندیم

٣٦٦٢٢٠٠٧
٩٥٢٩٦٨٤٩/ ف

 CNC استخدام طراح
ترجيحا  اتوکد  و  آرتکم  به  مسلط 
کورل            ٠٩١٥٢٠٥١٤١٢

٠٩٣٨٢١٤٧٤٨٣
٩٥٢٩٤٦٦٩/ ر

فورا به تعداد� طراح 
 با حقوق عالی و بيمه 

جهت کار در چاپخانه نيازمندیم
٩٥٢٨٦٤٣٠/ م ٣٦٠٤٧٩٤٦

به �< طراح خانم 
3DMAX جهت طراحی 

نماى کامپوزیت نيازمندیم
٩٥٢٩٥٢٦١/ پ٠٩٣٣٨٩٨٣٨٠٦

به تعداد� فتوشاپ 3ار 
کدکار در دفتر فنی بين راهنمایی 

٢۴ و ٢۶ دفتر فنی ایما ٢ 
٠٩١٥٦٨٤٣٤٩٧

٩٥٢٩٧٣٨٢/ ف

چاپخانه طلوع
 استخدام م� 3ند

طراح و گرافيست خانم 
مسلط به نرم افزارهاى 

گرافيکی
 و ترجيحا سابقه کار 

٣٢٢٣٥٣٤٨
٩٥٢٩٢٠٦٩/ ف

 �استود�و جلوه ها

ماندگار
جهت تکميل کادر 

حرفه اى از تخصصهاى 
ذیل نيروى خانم 

می پذیرد.
 ١- عکاس باتجربه

 ٢- گرافيست خالق 
٣- ادارى با روابط 

عمومی باال 
۴- ادیتور فيلم 

هفت تير ١١ پالک٨٠
مراجعه حضورى

٩٥٢٩٥١١٨/ ف

طراح سا�ت 
 �حرفه ا

به صورت دورکارى و دائمی. 
تماس با 

٠٩٠١٢٧٤٤٦٦٠
و یا ارسال رزومه به

bestdesignerjobs@gmail. 
com

 
٩٥٢٩٧٣٤٤/ ق

عMاس حرفه ا� خانم 
 و فتوشاپ کاربا سابقه کار باال 

نيازمندیم نبش خيام ١٠ پالک ۴ 
استودیو ناهيد ٩-٣٧٦٧٧٤٨٨

٩٥٢٩٦٧٠٨/ ف

به �< نفر گرافيست وب
به  مسلط  وب  اى  حرفه  طراح  یا 
فتوشاپ  و   HTML5 و   CSS3

نيازمندیم ٠٩٣٩٩١٣٢١٥٩
٩٥٢٩٢٩٠٩/ ف

به �< طراح 
گرافيست 

آشنایی کامل با فتوشاپ و 
آشنایی مختصر کورل

 با سابقه کار نيازمندیم 
٠٩١٥٩١٤٦٠٦٨

٩٥٢٩٧٠٦٦/ ف

آتليه سيب 
جهت تکميل کادر پرسنلی از 
نيروى هاى خانم با سابقه کار 
دعوت به همکارى می نماید: 
١- فتوشاپ کار ٢- مونتاژگر

٣- عکاس وکيل آباد ٧۵
 سمت راست پالک ٣۴

 ٣٦٠٥٦٠٦٠
٩٥٢٩٤٢٧٨/ ف

 �به �< نيرو
متخصص و خالق

درزمينه فتوشاپ و ادیت 
عکس با حقوق و مزایاى 
عالی + بيمه جهت کار در 

یک شرکت بازرگانی معتبر 
نيازمندیم لطفا رزومه و 
یک نمونه کار قبل و بعد 
از ادیت را به آدرس زیر 

ایميل نمایيد
Tandis.manger@hotmil.

com٩٥٢٩٤٩١٦/ ف

متصد� فروشگاه
پوشاک مردانه فقط بازنشسته 
دولتی- حقوق١م تومان به باال

٠٩١٥٦٥٨٨٢٥٠
٩٥٢٩٤٨٢٤/ ق

به �< خانم مجرب 
جهت فروشندگی در فروشگاه لوازم 
کارى  ساعت  نيازمندیم  آرایشی 

١۶٠٩٣٥٧٢١٨٣٠١ الی ٢١ 
٩٥٢٩٧١١٦/ م

فروشنده نيازمند�م 
حقوق ٧٠٠ تا ١ م   

٣٦٠٥١٩٢٨
٩٥٢٩٧٦٠١/ ف

٩٥٢٦٤٠٥٦/ ق

بازرگان� تر3سان جهت تMميل 
کادرفروش خود به فروشنده خانم جهت 

همکارى نيازمند است.حقوق ١,٢٠٠ 
٣٥٢١٠٢٥٣-٠٩١٥٤٨٧٠٨٤٩

فروشنده فروشگاه�
 جهت معرفی محصوالت و سمپل 

از عالقمندان و دانشجویان 
دعوت به همکارى می شود 

فارغ التحصيالن رشته تئاتر 
در اولویت می باشند 

تلفن تماس و ارسال رزومه به 
تلگرام

 ٠٩١٥٧٩٠٧٢٦٨
٩٥٢٩٦٧٥٥/ ق

به �< فروشنده ماهر 
جهت نمایشگاه مبلمان نيازمندیم

محدوده طالب 
٠٩٣٦٧٧٩١٥١٤

٩٥٢٩٥٨٧٨/ ط

به تعداد� فروشنده خانم 
نيازمندیم.

 مصلی ١ پاساژ بهشت پالک ١١٧
تماس تا ۵ روز ٣٣٦٥٩٣٤٢

٩٥٢٩٤١٦٠/ ف

به تعداد� فروشنده مجرب
در فروشگاه موبایل ایران در 

احمدآباد نيازمندیم
زهانی ٠٩٣٧٩٣٦٣٦١٢

٩٥٢٨٧٤١١/ ق

به تعداد� فروشنده خانم 
 با تجربه نيازمندیم اول جنت

ساعت تماس ١۴:٣٠ الی ٣٠:١۶
٣٢٢١٢٩٩٤

٩٥٢٩٣٠٣٥/ ف

به تعداد� فروشنده 
باتجربه خانم نيازمند�م

گالرى   - فردوسی  )بازار  وقت  (نيمه 
٠٩٣٨٥٦٥٦١٦٨اليزه

٩٥٢٩٦٩٨٧/ ف

�به فروشنده حرفه ا
با حقوق باال آشنا به لوازم 

آشپزخانه و پالستيک نيازمندیم 
٠٩٣٥٢٢٢٨٦٠٥

٩٥٢٩٣٧٣٥/ ف

فروشنده خانم 
باتجربه جهت کار پوشاک حقوق باال 
بازار فردوسی، طبقه ١، پالک ٨۵ 

٩٥٢٩٧٢٥٧/ ف٠٩١٥٥٠٧٤٠٧٧

به فروشنده 
 مسلط به فنون مذاکره، متد 

مارکتينگ و اینترنت و 
داراى سابقه کار

جهت فروش ماشين هاى ادارى و 
تجهيزات امنيتی نيازمندیم.

٣٧٦٢٨٦١٧
shop.itpardaz.com

٩٥٢٩٦٧٧٩/ ق

به تعداد� فروشنده خانم باتجربه
 جهت کار در مانتوفروشی 

نيازمندیم محدوده ١٧شهریور
٠٩١٥٥١١٧٩٣٦-٣٣٤٤٢٧٩٩

٩٥٢٩٧٢٠٥/ ق

چند فروشنده خانم جهت 
مزون عروس

دو شيفت در پاساژ جاودان قرنی ٢١
٠٩٠١٤٥٣٦٠٨٨

٩٥٢٩٧٣٨٥/ ف

به ٢نفر فروشنده خانم 
جهت فروشندگی کيف و کفش زنانه 

در محدوده طبرسی دوم و پنجتن 
نيازمندیم ٠٩١٥٦٢٧٦٨٢٩

٩٥٢٩٧٢٨٤/ ف

فروشنده 
ماهر 3فش آقا

با حقوق مناسب خيابان جنت
٩٥٢٩٧٣١٥/ ف٣٢٢١٨٧٧٥

به تعداد� فروشنده 
کفش  و  کيف  زمينه  در  باتجربه 
نيازمندیم محدوده خيام جنوبی ١١

٠٩١٥١٠٤٣٧٩٤
٩٥٢٩٦١٦٣/ ف

 tپوشا
اميد

به تعدادى فروشنده
 آقا و خانم 

با حقوق و مزایاى عالی 
نيازمندیم 

١٧ شهریور خيابان عنصرى 
شرقی خيابان نسترن 

بين ١ و ٣

 

٩٥٢٩٤٨٦٥/ ف

به �< فروشنده 
جهت کار در موبایل فروشی 

نيازمندیم حقوق ثابت + پورسانت 
فروش ٠٩١٥٢٠٠٧٥٠٤

٩٥٢٩٧٠٦٣/ ف

 ��< نفر فروشنده حضور
٨ ساعت کار، ١م ثابت + پورسانت 
+پاداش    ٠٩٣٧٦١٧٥٩٧٥

٠٥١٣٣٤٩٢٣٦٥
٩٥٢٩٦٧٨٧/ ق

استخدام فروشنده 
از تعدادى فروشنده 

با تجربه در زمينه فروش 
کاغذدیوارى و پارکت در 
محدوده فلسطين دعوت
 به همکارى می نمایيم 

٣٨٤٣٢٢٠٤
٩٥٢٩٣٨٧٦/ م

به چند فروشنده خانم
جهت فروش 

پوشاک نيازمندیم 
 ٠٩٣٦٤٨٥٤٠١٧

بلوار فردوسی نبش 
چهارراه فرامرز عباسی 

پوشاک اسپانه
 

٩٥٢٩٤٨٦١/ ف

 �به تعداد� نيرو
خانم محجبه

جهت صندوق دارى و حسابدارى 
در فروشگاه فرهنگی و مذهبی 
به صورت تمام وقت نيازمندیم 

ساعت مراجعه ٢٠الی١٨ 
ميدان شهدا جنب بانک سپه 

 نمایشگاه آل طاها

٩٥٢٩٧٦٤٣/ ف

فروشنده خانم
خسروى مانتو دیالمه

٠٩١٥٢٤٦٦٩٩٠-٣٢٢٢١٤٧٤
٩٥٢٩٦٧٤٩/ ق

به تعداد� فروشنده 
جوان آقا 

نيازمندیم تقی آباد ابتداى 
خيابان بهار پوشاک ملت 

 
٩٥٢٩٠٢٥٢/ ف

 به �< فروشنده خانم 
 جهت کار درفروشگاه اسباب بازى

 نيازمندیم ٨٠٠+پورسانت ، 
سن زیر ٣٠ سال

 ساعت کارى ٢شيفت
 ٩:٣٠ تا ١۴-١۶ تا ٢٢:٣٠
تک شيفت مراجعه حضورى

قاسم آباد، نبش شریعتی ۵٢
٣٥٢٣٦٨٣٥-٠٩١٢٠٦٩١١٩٢ 

٩٥٢٩٧٩٥٥/ م

به �< فروشنده 
 با سابقه ۵ ساله جهت کار در 

فروشگاه کفش نيازمندیم
٩٥٢٩٥٥١٢/ م ٠٩١٥٣١٤٤٤٤٧

به تعداد� فروشنده خانم 
 با تجربه جهت فروشندگی مانتو 

نيازمندیم.خيابان راهنمایی 
٠٩٣٨٠٦٩٢٠٥٥ 

٩٥٢٩٧٧٩٠/ م

3فش دنيل�
جهت تکميل کادر پرسنلی خود به 

فروشنده آقا نيازمند است
٣٧٦٥٨٠١٠

٩٥٢٩٥٤٧٣/ ف

به �< خانم جهت 
فروشندگ� پوشاt زنانه

شيفت عصر نيازمندیم محدوده سجاد
٠٩٣٠٦٦٥٦٣٢٠

٩٥٢٩٦٩٧٥/ ف

فروشنده
با حقوق و مزا�ا� باال

توس ۶۵ پرده سراى افشين
٩٥٢٩٢٠٩٢/ ف٠٩٣٩٨٣١٧٦٧٥

به �< فروشنده خانم 
جهت لباس مجلسی نيازمندیم 

پورسانت + حقوق
٩٥٢٩٠٣٢٥/ ف٠٩١٥٣٢٠٠٢٩٢

٩٥٢٩٤٩٣٦/ ف

تفرجگاه آراز
 در مجتمع آرمان

به تعدادى صندوقدار فروشنده 
و اپراتور شهربازى نيازمند است 
پنجراه خيابان نواب صفوى مجتمع 

 CB۵آرمان طبقه ١- واحد ٩
ساعت مراجعه ١٠ الی ١۵

٣٣٣٩١٤١٨-٠٥١

فروشنده آقا
فرامرز عباسی 

کيان سنتر ١
 طبقه ٣ سبک خانه
٣٦٠٧١٧٠١

٩٥٢٩٧٣٠٦/ ف

فروشنده آقا 
با روابط عمومی باال فروشگاه 
مبلمان کودک خيابان سناباد

٣٨٤٦٤٥٤٠
٩٥٢٩٣٤٣٠/ ف

 فروشگاه هارمون�
 به تعدادى فروشنده باتجربه خانم 

در دو شيفت صبح ٩:٣٠ الی ١۶
و شيفت عصر: ١۶ الی ٢٣ نيازمندیم

آدرس: راهنمایی بين ٢ و ۴، 
سجاد، ابتداى بزرگمهر شمالی 

روبه روى داروخانه مدیکال
فروش لباس اسپرت زنانه

٩٥٢٩٧١٤٤/ م ٠٩١٥١٠٧٠٢٩٥

به تعداد� فروشنده تلفن�
 و حضور� با حقوق ثابت

نيازمندیم ٠٩١٩٥٩٧٧٣٩٦
٩٥٢٩٧٠٣٦/ ف٠٩١١٦٥١٢١٨٢

به تعداد� فروشنده ماهر 
و باتجربه جهت فروش مبلمان 
محدوده کالهدوز نيازمندیم 

٣٢٦٠٥٥٠٨
٩٥٢٩٤٧٢١/ ف

به �< نفر خانم
با سابقه کار در بازار موبایل 

نيازمندیم
٣٨٤٦٧١٧٢

٩٥٢٩٣٤٢٧/ ف

فروشنده آقا -با روابط عمومی باال
با سابقه کار در دکوراسيون داخلی
 به صورت تمام وقت نيازمندیم 

٠٩١٥٨٢٠٣٢٣١
٩٥٢٩٦١٣٣/ ف

صندوقدار خانم 
نيازمند�م

اماميه ۴۴ پيتزا قطعه اى از بهشت
٠٩٣٨٢٩٤٤٠٨٠

٩٥٢٩٧٥٣١/ ف

فروشنده و صندوقدارراننـــده

طراح و گرافيست

سرا�دار و نگهبان

 به تعدادى راننده پایه یک
 جهت کار در مشهد نيازمندیم

داراى حداکثر ۴۵سال با ۵سال سابقه کارى 
در شرکت هاى عمرانی

آدرس: بلوار آزادى- بين آزادى ٣٧ و ٣٩- پالک ٢١
 

٩٥٢٩٥٢٩٤/ ل٩٥٢٩٧١٠٨/ آ


