
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
٤١

به تعداد' پيراهن دوز و 
$G ;اوو$� زن نيازمند$م

 

٠٩٣٦٣٧٩٣٢٢١
٩٥٣٠٣٤٠٨/ ط

به تعداد' برشRار
کار  جهت  کار  سردوز  چرخکار 
کالسکه  روکش  توليدى  در 

٠٩٠١٩١٩٧٧٨٤نيازمندیم
٩٥٢٩٩٤٤٩/ ف

به ٢ نفر سرپرست 
جهت کار در توليدى لباس 

مجلسی نيازمندیم با سابقه 
کار در توليدى با حقوق 

٨٠٠,٠٠٠ تا ١,۵٠٠ م 
چمن ١۴ پالک ١٠

٠٩١٥٩٠٠٥٥١٧
٩٥٣٠٢٧٨٨/ ف

٩٥٢٩٨٣١٧/ ف

به تعداد' بيرون بر مانتو 
ترجيحا آقا 

در منطقه طالب نيازمندیم
٠٩٣٠٥٣٩٨٤٠٠

بيرون بر مانتو دوز
آقا تيراژ باال نيازمندیم

٠٩١٥٥١٢٣٦٢١
٩٥٣٠١٩٨٨/ ط

چرخRار و ;ارگاه مانتو دوز 
با اجرت باال و تسویه نقدى 
نيازمندیم. محدوده طالب 

٩٥٣٠٣٣٧٢/ ف٠٩١٥١٥٩٦١٠٠

٩٥٢٩٥٧٤٧/ ف

بردست برشRار خانم و مانتو دوز
نيازمندیم.  برشکار  و  آقا  و  خانم 
 ۵١ و   ۴٩ طبرسی  بين  اول  طبرسی 

پالک ١٠٣٧-٠٩١٥١٠٢٦٠١٠

 به تعداد' چرخRار 
مانتو مجلس� دوز ماهر 

 (تميزدوز) نيازمندیم(طبرسی دوم)
 ٠٩٣٦٤٨٨١٢٧٤ تسویه نقدى 

٩٥٣٠٢٥٦٣/ م

به $G نفر خانم ماهر
(فيلتاب دوز شلوار )در کارگاه 

نيازمندیم امام رضا ٧٢
٩٥٣٠٢٨٨١/ ف٠٩٣٥٨١٤٢٢٠٨

Kاستخدام توليد' ;ي
چرخکار ، بردست ، کارگر ساده 

٣٢٧٦٩٤٢٠آقا یا خانم
٠٩١٥١٢٠٧٧٣٦

٩٥٣٠٠٧٣٩/ ق

به تعداد' چرخRار مانتو دوز ماهر 
اسپرت و بيرونبر نيازمند$م طالب،نقد

 

 ٠٩٠٣٣١٦٢٢٦٥
٠٩٣٥١١٦١٠١٨

٩٥٢٩٧١٧٢/ ط

;ار تميز اجرت عال� 
تسو$ه نقد'

به تعداد زیادى چرخکار 
و یقه دوز و بردست خانم و آقا 

جهت دوخت پيراهن مردانه 
نيازمندیم 

٠٩٣٦١٣٤١٥٣٤
٩٥٣٠٢٦٧٨/ ف

به تعداد' نيرو' ساده خانم 
جهت کار در توليدى پوشاک 

نيازمندیم عدل خمينی ٨٣ پالک ١٧
٣٨٥٨٠٣٥٦

٩٥٣٠٣٠٣٩/ ف

به $G چرخRار ماهر
به تعميرات لباس نيازمندیم

٣٧٦٤٣٣٠٩
٩٥٣٠٢٦٠٢/ ف

خانم جهت چرخRار'
نيازمندیم رستمی ۴١ پالک ١

٣٣٦٤٥٦٦٩
٩٥٣٠٣٢٧٨/ ق

به تعداد' بيرون بر 
مانتودوز آقا نيازمندیم

 ساعت تماس ١٠ الی ٢٠ شب
٣٢٧٣١٨٨٣-٠٩١٥٥١٦٦٣٤٤

٩٥٣٠٠٠٥٣/ ف

به تعداد' راننده 
تاکسی متر دار و شطرنجی 

نيازمندیم محدوده ١٧ شهریور
٠٩١٥٣٠٨٩١٢٦

٩٥٣٠٣٤٣١/ ف

$G شر;ت 
معتبر لبن� 

تعدادى نيسان یخچالدار 
با موقعيت کارى مناسب

 جهت اجاره به شرط تمليک 
واگذار می نماید .

٠٩٣٥٦١٣٦٦٧٦
٩٥٣٠٢٦١٠/ ف

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

راننده با اتومبيل تا;س� متردار 
شيفت صبح و بعدازظهر 

نيازمندیم. محدوده کوى امير 
٠٩٣٨٢٨٠٧٧٨١

٩٥٣٠٢٨٣٥/ ف

 G$ راننده پا$ه G$ به
با مدرک کامل آشنا 

به تک کمپرسی جهت کار
در مصالح فروشی نيازمندیم 
ساعت کار ۶ تا ١٨ و ١٨ تا ۶ 

به صورت چرخشی 
حقوق ماهيانه ١,٣۵٠ م 

مراجعه حضورى : طبرسی شمالی ۴ 
بين حيدرى نسب ٢ و ۴ 

٩٥٣٠٢٨٢٣/ فمصالح عدالت 

٩٥٣٠٢٧٩٦/ ف

آژانس پاستور 
کارکرد ١٠٠هزار پورسانت 

١۵% با تاکسيمتر 
٣٨٤١٢٤٣٣

به تعداد' راننده
با ماشين خاور ، نيسان، وانت 

نيازمندیم شهرک صنعتی توس
٣٥٤٢١٥١٥

٩٥٣٠٢٦٠١/ ف

به تعداد' راننده
شده  کشی  خط  اتومبيل  با 
باال  درآمد  شما  از  کار  نيازمندیم 

٠٩٣٠١٢١٢٣٣٢از ما
٩٥٣٠٢٦٨٩/ ف

به $G راننده 
جهت پخش لبنيات نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٩٣١٠٠
٩٥٣٠٣٢٧٧/ پ

آژانس افشين 
راننده با اتومبيل مدل باال 
داراى تاکسيمتر نيازمندیم 

 حجاب ٧۵,٢ انتها سمت چپ 
٩٥٢٨٣٩٠٢/ ف

به تعداد' راننده
 بدون اتومبيل با تضمين معتبر 

نيازمندیم 
٩٥٣٠٢٩٤٧/ ف٠٩٣٦٨٢٧٨٦١٥

 به $G راننده باتجربه 
 جهت کار با مينی لودر (توماس)

نيازمندیم 
٩٥٣٠١٢٥٩/ م ٠٩١٥٧٠٦٦٦٧١

به تعداد' راننده با خط ;ش�
و تاکسيمتردار نيازمندیم 

مراجعه حضورى: هاشميه ٩١,٣ 
 نبش فرعی اول- آژانس امين

٩٥٣٠٠٧٦٨/ ق

آژانس فاميل� 
واقع در اقبال الهورى راننده متعهد 

با اتومبيل مدل باال نيازمندیم 
٩٥٣٠٣٠٧٣/ ف٠٩١٥٤٢٧٧٨٦٥

 به تعداد' راننده
 بااتومبيل مدل باال در آژانس 

محدوده الهيه نيازمندیم
٠٩١٥٩٠٦١٠٠٣ 

٩٥٣٠٢٧٥٢/ ق

٩٥٣٠٣٠١٩/ ط

آژانس پو$ا (قاسم آباد )
به تعدادى راننده متعهد با اتومبيل  

مدل باال تاکسيمتر دار نيازمندیم 
٠٩١٥٦٥٧٧٧١٦

به تعداد' راننده 
با اتومبيل تا;س� متردار
محدوده صياد شيرازى نيازمندیم

٠٩٠٣٤٢٠١٥٤١
٩٥٣٠٣٤٥٣/ ف

به تعداد' راننده 
تا;سيمتردار 

در محدوده کالهدوز و ابوطالب 
نيازمندیم. ٠٩١٥٣٥٩٩٥٤٥

٩٥٣٠٣١٨٠/ ف

 راننده با اتومبيل 
تا;سيمتردار

 نيمه و تمام وقت نيازمندیم 
ورودى ٢٢۴٣ تومان 

ميدان حر، سرافرازان ١٣
شهيد راضی ١

تماس فقط صبحها: 
٩٥٢٩٩١٠٩/ م٠٩١٥٨١٨٩٢٧٦

;ار;رد ١٠٠ هزار
 راننده با اتومبيل مدل باال
آزادشهر ،تاکسيمتردار فورى

٩٥١٨٨٧٤٤/ ف٠٩٣٩٩٧٢٠٢٤٠

به تعداد' راننده 
با اتومبيل جهت آژانس   

نيازمندیم ٠٩١٥٩٠٣٥٠٧٩
٩٥٣٠٣١٠٩/ ف

راننده با خط ;ش� و تا;س� متر
با تضمين کارکرد سریعا 
نيازمندیم حسابی ١,٣۴ 

 آژانس امين سير
٩٥٣٠٣٤٤١/ ف

به تعداد' طراح 
مسلط به فتوشاپ جهت کار در 
دفتر چاپ و طراحی نيازمندیم 

٩٥٣٠٢٦٦٤/ ر٠٩٣٣٦٦٠٢٨٢٤

گرافيست حرفه ا' خانم  
شيفت صبح نيازمند$م. 

 آدرس: بلوار هاشميه
٠٩١٥٨١٩٠٧٨٩

٩٥٣٠٢٦٨٥/ ق

استخدام گرافيست مجرب
در شرکت تبليغاتی معتبر با 

شرایط عالی
١٢-٣٢٢١٢٥١١

٩٥٣٠٢٦٣٨/ ق

به $G گرافيست 
مسلط به ایلستراتور نيازمندیم 

٣٨٧٨٠٩٣٠
٩٥٣٠٢٩٤٢/ ف

شر;ت پرتوشيد
نيروى متخصص و باتجربه

١-طراح و گرافيست
٢-مسلط به مایا

٣-افترافکت
۴-طراح وب

٩٥٣٠٢٧٤٤/ د٥-٣٨٣٣٠٧٢٤

٩٥٢٦٤٠٥٦/ ق

بازرگان� تر;سان جهت تRميل 
کادرفروش خود به فروشنده خانم جهت 

همکارى نيازمند است.حقوق ١,٢٠٠ 
٣٥٢١٠٢٥٣-٠٩١٥٤٨٧٠٨٤٩

فروشنده خانم 
با تجربه ;ار' 

مزون لباس عروس در بلوار سجاد 
نيازمندیم. ٠٩٣٦٧٠٦٣٦٠١

٩٥٣٠٣٠٥٩/ ف

چند فروشنده 
خانم مجرب

در ساعت کارى ١۶ الی ٢١ 
نيازمندیم 

مراجعه حضورى سه راه 
کاشانی مقابل پارک

 لوازم قنادى مرمریان
 

٩٥٣٠١٦٦٤/ ف

به چند فروشنده جهت کار در
قنادى نيازمندیم مراجعه فقط حضورى 
بلوار  الی ٢٠  تا ١۴- ١٨  ساعت ١٢ 
گلها  باغ  و  ستارى  چهارراه  بين   معلم 

٩٥٣٠٣١٩٧/ ف

پوشاt اميد
به تعدادى فروشنده

 آقا و خانم 
(بصورت تمام وقت 

و نيمه وقت)
با حقوق و مزایاى عالی 

نيازمندیم
 آدرس : ١٧شهریور

 عنصرى شرقی
 خيابان نسترن بين ١ و ٣

 

٩٥٣٠٣٣٦٤/ ف

به چند نفر فروشنده 
تلفن� خانم نيازمند$م  

 ٠٩١٥٤٢٣٨١٠٨
٠٩١٥١٨٢٦٣١٧

٩٥٣٠٢٦٨٢/ ف

به $G فروشنده عطر 
نيازمند$م   

 ٠٩٣٦٩٨٧٩٠٦٠
٩٥٢٧٥٢٤٢/ ر٣٣٤٩٦٥٢١

به چند فروشنده خانم در 
محدوده هاشميه نيازمند$م   

٣٨٨٢٣٧٦٤
٩٥٣٠١١٧٢/ ف ٠٩٠٢٥٨٥٥٠٠٥

به $G فروشنده خانم
جهت کار در پوشاک زنانه 

شيفت عصر محدوده بلوار سجاد 
 نيازمندیم ٠٩٣٠٦٦٥٦٣٢٠

٩٥٣٠٢٨٩٨/ ف

استخدام خانم با روابط عموم� باال 
در بخش فروش توليدى لباس 

شهرک رجایی 
٠٩١٥١٥٧٨٤١٨

٩٥٣٠١٤٠١/ ف

استخدام
كارمند فروش (خانم) ۶٠٠ثابت + 
پورسانت ساعت كارى ٨.٣٠تا ١۵

٠٩١٥٤٠١٣٩٦٢
٩٥٣٠٢١٢٠/ ق

٩٥٣٠٢١٦٣/ ف

جوان آقا 
ز$ر ٢٥ سال

جهت بسته بندى مقنعه 
نيازمندیم مراجعه حضورى 
چهارراه شهدا بازار مرکزى 

فاز ٢ طبقه ٣ مقنعه 
 خورشيد پالک ٣,١٢

به $G فروشنده خانم 
نيازمندیم  روسرى  و  شال  زمينه  در 
چهارراه عبدالمطلب نبش عبدالمطلب 

٢٣٠٩١٥٤٠٤٨٢٣٧ سليمی 
٩٥٣٠٢٧٣٤/ ف

به تعداد ١٠ نفر 
فروشنده باتجربه خانم

نيازمندیم
 خيابان ١٧ شهریور 
خيابان دانش شرقی 

حاشيه برج تجارى اکسون 
فروشگاه روماک

٩٥٣٠٣٤٢٦/ ف 

نيمه وقت(بعدازظهر)
فروشنده خانم باتجربه نيازمندیم. 

ميدان شهدا بازار حکيم 
٠٩١٥٨٠٢٨٧١٣

٩٥٣٠٣٠٦٩/ ف

فروشنده خانم با تجربه 
در زمينه مانتو تمام وقت محدوده 
بازار فردوسی و پروما نيازمندیم

٠٩١٥٢٤٦٨٦٧١
٩٥٣٠٣١٣٦/ ق

به $G فروشنده 
جهت کار در کفش فروشی نيازمندیم 

چهارراه مخابرات کيف و کفش قصر
٠٩٣٩٢٧٢١٣٥٠

٩٥٢٩٨٣٥٠/ ف

فروشنده حرفه ا' فرش 
نيازمند$م  

٣٣٦٦٠٩٧٠
٩٥٣٠٠٣٥٢/ ف

به فروشنده خانم نيازمند$م 
ميدان ١٧ شهریور 

بازار کویتی ها همکف پالک ۴
٠٩١٥٥١٣٧٠٥٧

٩٥٣٠٣٣٧٤/ ف

فروشنده خانم
نيازمندیم  روسرى  و  شال  جهت 

بازار سپاد فاز ۴ پالک ٣,٢٧
٣٧٦٥٥١٨٩-٠٩٣٥٤٣٠٣٢٩٩

٩٥٣٠٣٣٦١/ ف

گروه پوشاt وطنخواه 
براى تکميل کادر فروش 
خود به تعدادى فروشنده 

خانم و آقا به صورت
 پاره وقت نيازمند است 

٠٩١٥٥١٢٤٣٦٥
٩٥٣٠٢٧٢٣/ ر

٩٥١٩٥٧٦٤/ ق

فروشنده حضور' (بازار$اب) 
مشهد و شهرستانها نيازمند$م 

حقوق:٢ميليون تومان 
٠٩١٥٢٠٧٧٦٤٣

پروماتور خانم 
تایم صبح و بعد ازظهر 
هایپرسيتی(پيروزى) 
و بعدازظهر فروشگاه 

اتماء(دانشجو) 
ساعت تماس ١٠الی١٧

٠٩٣٧٥١١٦٠٧١
٩٥٣٠٣٣٨٧/ پ

به $G فروشنده با سابقه
 و بامعرف و تحصيلکرده نيازمندیم با 

رزومه کارى و عکس و تلفن ارسال 
r.sarrafian764@gmail.com 

٩٥٣٠٣٣٣٧/ م

به $G فروشنده خانم
باتجربه جهت کار نيمه وقت در 

پروما نيازمندیم
٠٩١٥٨١٨١٩٠٠

٩٥٣٠٣٣٨٤/ ف

شهرباز' جز$ره جادو$�
به تعدادى خانم جهت کار در یک 
مکان تفریحی با روابط عمومی باال 
و یک خانم در قسمت ادارى آشنا 
به کامپيوتر نيازمند است آدرس 

: ابتداى جاده طرقبه
 امام رضا ٨ - ویالژ توریست 

طبقه سوم 
٩٥٣٠١٤٢٠/ ف٦-٣٥٥٩٥٣٠٥

به $G نفر 
جهت کار و فروش در لوازم 

پزشکی نيازمندیم
٣٢٢٢٢٨٢٠

٩٥٣٠٣٣٨٦/ ف

فروشگاه مينو 
 جهت تکميل پرسنل خود 

به تعدادى فروشنده خانم و 
آقا جهت فروش لوازم جانبی 

موبایل با حقوق ثابت و 
پورسانت عالی نيازمندیم.

ساعت تماس ٩ صبح الی ٨ شب
 ٣٨٤٠٣٧٦١-٣٨٤٦٤٤٦٤

٩٥٣٠٠٨٢٠/ ب

فروشنده خانم باتجربه
در زمينه فروش لباس مجلسی

 زنانه با حقوق یک ميليون 
تومان به باال نيازمندیم 
« مراجعه فقط حضورى » 

آزادشهر ، بين معلم ۶ و ٨ 
گالرى لباس ایمانا

٠٩٣٩٥١١٠٥٧٣
٩٥٣٠٣١٥٥/ ل

به چند خانم فروشنده 
و بازاریاب نان سنتی نيازمندیم 

محدوده سرافرازان 
٠٩١٥١٣٥٨٣٣٩

٩٥٣٠١١٨١/ ف

فروشنده  حرفه ا'
 عطر و اد;لن

حقوق پایه ١,۵٠٠ م مبتدى ١ م 
مجتمع آرمان ٠٩١٥٩٩٢٧٠٦٤

٩٥٣٠٣٢٨٠/ ف

به $G نفر فروشنده 
باتجربه و یک نفر جهت جابجایی 

مبل و تميزکارى نيازمندیم
٣٨٤٠٦٠٩٣

٩٥٣٠٢٧١٠/ ف

به $G خانم ترجيحا متأهل 
جهت فروشندگی درب چوبی 

بلوار طبرسی شمالی نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٨٠٦٩٧

٩٥٣٠٣٢٠١/ ف

شير$ن� آنسه استخدام می نماید
تعدادى نيروى فروشنده، صندوقدار

 و ترازودار مراجعه حضورى 
 بين هاشميه ١٠ و ١٢شيرینی آنسه

٩٥٣٠٣٢١٧/ ف

فروشنده 
و صندوقدار 

با ضامن معتبر نيازمندیم 
ساعت تماس ١١ الی ١۵
٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥

٩٥٢٩٩١١١/ پ

نيرو' ;ار خانم $ا آقا
جهت کار در نانوایی، مراجعه 

حضورى بلوار اول طبرسی بين 
۶٣ و ۶۵ ٠٩٣٠٤٥٤٧٨٠٣

٩٥٣٠٢٧٢٦/ ف

انجمن ازدواج و 
خانواده ;شور

دعوت به همکارى جهت تدریس 
و برگزارى کارگاه در سطح کشور

از فارغ التحصيالن و دانشجویان 
ارشد و دکتراى روانشناسی و

 ٨٠ دوره  طی  از  بعد  مشاوره 
ساعته و دریافت کارت مربی گرى 
ایماگوتراپی  و  گرى  درمان  زوج 

جهت کسب اطالعات بيشتر 
واژه ایماگو را به سامانه 

٥٠٠٠٥٩٤٣٢٠ پيامک کنيد.
٩٥٢٩٢٥٣٣/ ل       ٣٧٦٦٦٨٧٥

استخدام ;ارشناس فروش
 IT با سابقه فعاليت در حوزه

ارسال رزومه :
www.AFE.ir/Jobs 

٩٥٣٠٢١٢٤/ ق

;ارشناس فروش 
لوازم خانگ� 
مسلط به بازار مشهد

 و شهرهاى اطراف
 با حقوق ثابت و پورسانت مجزا 

٣٨٤٢٤١٤٢
٩٥٣٠٣٠٠٠/ ر

ناظر تاسيسات 
مRاني�R و برق� 

داراى پایه ٢ نظام براى 
نظارت ساختمان ادارى در 

عسلویه نيازمندیم 
moshaver_sharestantarh@

yahoo.com
٩٥٣٠٣٠٠٣/ ر٣٨١١٢٥٣٠

به $G نيرو' 
فن� حرفه ا'

مسلط به نرم افزار و سخت افزار 
جهت نصب و پشتيبانی امور 

اتوماسيونی به صورت دوشيفت 
و داراى سابقه کار نيازمندیم

٣٧٦٢٨٦١٧
٩٥٣٠٢٦٧٥/ ف

استخدام آمارگر آقا  
 همراه با بيمه و حقوق مکفی 

نيازمندیم 
ترجيحا ساکن استان خراسان 

٠٢١٨٨٠٤٠٣٤٢ 
JOB@EMRC.INFO

٩٥٣٠٢٩٩٥/ ت

$G شر;ت توليد' معتبر
در جاده کالت نياز به یک 

نفر کارشناس یا کارشناس 
ارشد در رشته هاى شيمی ، 
فيزیک یا الکترونيک آشنا به 

استانداردهاى فنی و ایزو 
 ميزان تجربه یا سابقه کار ٢ سال 
جنس آقا  ساعت تماس ٨ الی ١٢

٠٥١٣٢٦٢٦٦٠٢
٩٥٣٠٢٢٥٩/ ف

به $G ;ارشناس
 پرورش طيور  

 نيازمندیم 
 الياسی ٠٩٣٠١٢٤٩١٧٠

٩٥٣٠٣٢٤٦/ م

به مد$ر فروش و 
فروشنده

حرفه اى مسلط به فنون مذاکره، 
اینترنت و جذب نمایندگی

 داراى سابقه کار جهت فروش 
سيستم هاى اتوماسيون 

نيازمندیم
٣٧٦٢٨٦١٧

٩٥٣٠٢٦٥٨/ ف

$G شر;ت معتبر توليد'
به تعدادى نيروى آشنا به 

تدارکات صنعتی نيازمند است 
٩٥٣٠٢٦٤٣/ ف١٤-٣٦٥١٣٣١٣

استخدام كارمند
یک شركت معتبر جهت 
توسعه کادر بازرگانی و 

اجرایی خود از ١٠ نفرخانم 
با روابط عمومی باال دعوت 

به همكارى می نماید.
آموزش کامل در حين کار، 

حقوق ثابت، بيمه
مراجعه از ساعت ٩ الی ١۴ 
به آدرس بين معلم ٣١ و 

٣٣ پالک ۴١٩

 

٩٥٣٠١٦١٧/ ق

;ارمند آقا 
جهت کار در نمایشگاه و بخش 

فروش نمایندگی خودرو 
تماس:    ٠٩١٥٠٨٠٥٥٠٨

٩٥٣٠٣٤١٤/ ق

به $G ;انتر تور 
خارج� خانم

با سابقه کارى با 
شرایط خوب جهت آژانس 

هواپيمایی نيازمندیم
٣٨٥٣٩٢٩٤

٠٩١٥٦٠٠٢١٣٦
٩٥٣٠٣٣١٧/ ق

$G صراف� معتبر
التحصيل  فارغ  خانم  تعدادى  به 

زبان انگليسی نيازمند است
٣٧٦٧١١٧٠

٩٥٣٠١٤٩٣/ ف

راننـــده

فروشنده و صندوقدار

طراح و گرافيست

;ارشناس و
;ارشناس ارشد 

;ارمند ادار'

;ارپــــرداز

٩٥٣٠٣٤١٩/ ف


