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به تعداد� 3ارگر خانم
پزى  شيرینی  کارگاه  در  کار  جهت 

نيازمندیم مجتمع مواد غذایی سپاد
٠٩١٥٥١١٩١٦٩-٣٧٦٥٤٧٠٦

٩٥٣٦٤٤٢٥/ ف

به �= 3ارگر ساده جهت 
کار در رستوران محدوده بلوار 

فرودگاه فورا نيازمندیم 
٠٩٣٠٧٣٠٨٦٥٧

٩٥٣٦٤٤٨٠/ ط

3ارگر جوان 
جهت گلخانه با حقوق مکفی 

نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٨٨٨/ ف٠٩٠٣٣٥٥٤٠٠٩

خانم �ا آقا
جهت کار در نانوایی مراجعه حضورى 

طبرسی اول بين ۶٣ و ۶۵
٩٥٣٦٤٣٥٣/ ف٠٩٣٠٤٥٤٧٨٠٣

به تعداد� نيرو 
جهت پخش تراکت نيازمندیم 

قاسم آباد- ميدان حجاب 
٣٦٢٣٦٤٠٣

٩٥٣٦٠٢٢٧/ ق

به �= 3ارگر ساده
جهت کار در آبميوه فروشی 

نيازمندیم
٩٥٣٦٤٥٠٤/ ف٠٩١٥٤٨٧٢٦٩٠

به تعداد� همKار خانم
جهت کار در کارگاه توليدى 

نيازمندیم ٠٩١٥٦٢٢٨٤٦٤
٠٩٣٧١٣١٩١٨٥

٩٥٣٦٣٣٣٩/ ف

٩٥٣٥٦٣٢٨/ ط

شر3ت نظافت� 
به تعدادى نيروى ساده آقا 
نيازمندیم ترجيحا با ماشين 

٠٩٠٣٣٩٢٥٩٨٦

به �= نفر جوان 
جهت پيک در کارگاه نقره سازى 

نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٥٩١/ ف٠٩٣٥٦٨٦٠٤٦٠

٩٥٣٦٤٢٩٢/ ق

 �= نفرخانم جهت رسيدگ�
 بيمارى خانم و امور منزل باحقوق 
۵٠٠به طورتمام وقت نيازمندیم

 ٠٩١١٤٠٧٦٣٢٨ميثاق،اميریه۴٨

به چند 3ارگر ساده 
جهت کار در رستوران

 با حقوق و مزایاى عالی نيازمندیم 
مراجعه حضورى

 ساعت مراجعه ١٢ الی ١۵ 
خيابان خسروى نو جنب

 هتل جنت

  رستوران ملک 
٩٥٣٦٢١٥١/ ف

شاگرد (زوار3ش ) 
نيازمندیم محدوده حرم مطهر 

ترجيحا زیر ٢٢ سال 
٠٩٠١٠٩٣٦٤٥٥

٩٥٣٦٤٣٩٠/ ر

به صندوقدار خانم 
نيازمندیم احمدآباد حقوق ۴٠٠ 

از ساعت ١٧ تا ٢٢ 
تلفن :٣٨٣٣١٦٢٠

٩٥٣٦٤٠٠٦/ ر

به �= خانم 
جهت همکارى در آبميوه فروشی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٨٠٣٩٣٥٠

٩٥٣٦٤٠١٤/ ف

3ارگر ماهر و نيمه ماهر
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

محدوده ایثارگران
٩٥٣٦٠٦٤٦/ ف٠٩١٥٦٠٠٧٦٩١

به �= 3ارگر با سابقه 
جهت کار در سوپر مارکت با مدرک 

حداقل دیپلم نيازمندیم امام رضا ٩
٠٩١٥٦٤٥٤٤٥٣

٩٥٣٦٤٢٩٦/ ف

٩٥٣٦٣٥٦٢/ ط

شر3ت نظافت� 
به تعدادى نيروى ساده آقا 
نيازمندیم ترجيحا با ماشين 

٠٩٠٣٣٩٢٥٩٨٦

به تعداد� نيرو� خانم و آقا
مجرب و متعهد نيازمندیم مراجعه ٩ 
تا ١٣وکيل آباد ۵٩ شریف ٣ پالک ۵٨

٣٨٩٠٠٤٥٢
٩٥٣٦٢٣٥٦/ ف

استخدام نيرو
داراى گواهينامه موتور سيکلت 

حقوق یک ميليون تومان
٠٩٩٠٥٠٦٠٩٦٢

٩٥٣٥٦٧٠٦/ ق

٩٥٣٦٠٩٩٣/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده خانم و آقا
حقوق قانون کار+ بيمه + سرویس

 نيازمندیم . خدماتی مقدم
٠٩٣٠٤٣٤٧٨٦٧

به �= 3ارگر خانم 
نيازمندیم  غذا  کافه  در  کار  جهت 
محدوده راهنمایی ترجيحا نزدیک 

٠٩٣٦٠٧٧٣٣٣٠به محل 
٩٥٣٦٣٢٧٨/ م

به تعداد� 3ارگر ساده خانم 
با حقوق عالی نيازمندیم 

٠٩١٠٥٧٨٦١٥١-٣٢٧٠١٣٠١
٩٥٣٦٢٩٨٠/ ف

به تعداد� 3ارگر ماهر 
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

٠٩٣٣٤٢١٥٩٥٠
٩٥٣٦١٩٧٦/ ف

به چند قطعه 3ار 
مرغ و ماه� 

و یک قصاب ماهر نيازمندیم 
٩٥٣٦٤٣٥٢/ ف٠٩١٥٥١٣٣٥٠٢

به �= نفر برقKار 
حداقل دیپلم و آشنا به

 تعمير دستگاه هاى
 بسته بندى موادغذایی

 با ٣ سال سابقه کار مفيد 
نيازمندیم. 

ساعات تماس٩ الی١٣
٩٥٣٦٤٤٧٧/ پ٣٥٤١١٠٨٤

دو نفر طباخ ماهر 
و یک نفر منقل دار نيازمندیم 
٠٩٣٥٤٩٣٧١١٦-٣٨٦٤١٤١٤

٩٥٣٦٢٧٤٠/ ف

به �= اپراتور 3ار ماهر و 
دوخت 3ار

جهت کار در توليدى نایلون 
نيازمندیم ٠٩١٥٩٢٠٠٠٣٠

٩٥٣٦٠٩٦٠/ ف

به ٤ نفر 3ارگر ماهر
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

محدوده طالب فورى
٠٩٣٦٦٩٢٤٨١٤

٩٥٣٦٣٩٠٧/ ف

نصاب،متخصص
سيستم هاى حفاظتی، IT، کامپيوترى  

شبکه، مخابراتی، صوتی، برق 
٠٩٣٣٦٦٦٠٢٢٠نيازمندیم

٩٥٣٦٤٥٥٠/ ق

به تعداد� 3ارگر 
در  کار  جهت  ماهر  نيمه  و  ماهر 

کارگاه برشکارى mdf نيازمندیم
٩٥٣٦٠٧٧٧/ ف٣٧٢٣٤٠٣٨

3ارگر ماهر 
کوهسنگی  نيازمندیم  کارواش  جهت 
خاور  زیست  مسکونی  بروى  رو   ٢
پارکينگ نيلوفر ٠٩٣٩٢٠٨٤٠٩٨

٩٥٣٦٤٤٤٤/ ف

تعداد� 3ارگر 
ماهر و نيمه ماهر جهت کارواش 

در محدوده سيدى نيازمندیم 
٩٥٣٦٣٢٢٠/ ف٠٩٠٣٧١٧٨٠٣٠

3ارگر ماهر 3ارواش 
نيازمند�م   

٠٩١٥٣٠٧٠٥٦٣
٩٥٣٦٤٤٣٧/ ف

�فور
به چند نفر کارگر ماهر جهت کار 

در کارواش نيازمندیم
٠٩١٥٣١٥٤٣١٥

٩٥٣٦٤٢١٦/ پ

 آبگير با تجربه
 جهت زراعت با خانواده 

نيازمندیم
٩٥٣٦٢٦٢٤/ م ٠٩١٥٦٤٣٨٦٦٤

به تعداد� نصاب 
کولر گازى ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 
سرماسازان  مهندسی  فنی  خدمات 

٠٩١٥٣٥٨٦٤١٤
٩٥٣٥٩٧٣٧/ ف

چند 3ارگر ماهر
جهت کار در کارواش با سابقه کار 
نيازمندیم.            ٣٣٧١٤٥٢٠

  ٠٩١٥١٠٤٦٠٠٥
٩٥٣٦٢٤٣٩/ خ

استخدام نيرو� برقKار 
ماهر و نيمه ماهر 

تمام وقت و پاره وقت 
٣٥٢٣٣٥٧٧

٩٥٣٦٤١٣٠/ ف

 3ارگرماهر 3ارواش نيازمند�م
 باسرعت عمل باال و تميز کار

حقوق٣٠+انعام۵٠به باال
نبش اندیشه٧٧ ٠٩١٥٤٣٠٠٢٠٠ 
٩٥٣٥٢٥١٣/ ق

3ار�اب� افق 
فرصت هاى شغلی،معافيت بيمه 
تامين نيروى مجرب کارفرما 

قرنی ٧ پالک ۴
 @ofoghjob

٣٧٢٥٥٤٧٧
 ٣٧٢٤٨٢٨٥

٩٥٢٦٢٣٥٦/ ف

ثبت نام و مشغول به 3ار 
از افراد جو�ا� 3ار

@ Tooskar کاریابی آرمان توس
٧-٣٦٥١٨٩٧٦-٣٦٥٨٥٨٧٦

٩٥٣٥٧٢٦٦/ ف

موسسه 3ار�اب� فرهيختگان دانشگاه
ثبت نام اشتغال فورى

دانشگاهيان و غيره
معرفی نيروهاى تخّصصی کليه 
رشته ها به رؤسا وکارفرمایان

 (ماده ٨٠ تخّصص ماست)
معافيت حق بيمه باتخفيف فرهيختگان 

ليست اشتغال روزانه درسایت
farhikhtegan.net

٥٠-٣٨٤٤٢٧٤٥
٩٥٢٩٤٩٦٧/ آ

خ راهنمایی ١٩

3ار�اب� 3وشا 
اشتغال کارجویان تسهيالت ماده ٨٠ 

مشاوره کار و تامين اجتماعی 
٩٥٢٠٠٧٠٧/ ف  ٣-٣٧٢٣٣٣٠١

3ار�اب� پو�ا
معافيت بيمه جهت کارفرمایان- ثبت
 @karyabipuya نام از کارجویان

٩٥٢٥٩٢٦٨/ ق٣٦٠٦٠٢٢٢

پزش= عموم�
و متخصص پوست خانم داراى پروانه 
مطب مشهد جهت شيفت صبح و عصر 

نيازمندیم ٠٩١٥٣٠٠٧٨٨٤
٩٥٣٦٣٨٦١/ م

اپتومتر�ست 
جهت همکارى به تعدادى 

اپتومتریست ، خانم و 
آقا، با شرایط عالی جهت 

همکارى نيازمندیم
٠٩١٥٣١٦٩٦٠٩

٩٥٣٥٦٩٥١/ ف

روانشناس خانم 
کارشناس ارشد جهت کار در 

مرکز مشاوره نيازمندیم
٠٩٣٦٢٩٤٣٥٩٤

٩٥٣٦٤٣٣٢/ ف

پزش= دوره د�ده ژنتي= 
و 3ارشناس ژنتي=

 نيازمندیم 
٩٥٣٦٤٠١٠/ ر٠٩٣٥٠٦٣٥٥١٧

 �دعوت به همKار
پزشک عمومی ،دکتر پوست و مو

الی  تماس١٠  ساعت  ،ماما  خانم   
١٣ صبح    ٢-٣٧٣١٤٠٠١

٩٥٣٦٣٨٨٢/ ف

اپتومتر�ست (بينا�� سنج)
باتجربه براى نورآباد (فارس) 

مسکن+ امکانات رفاهی
٠٩٣٠٨٣٣٧٦٦٩

٩٥٣٦٢١٦٢/ ق

�استخدام 3ارشناس پرستار
خانم جهت مدیریت شيفت عصر 

مرکز سالمندان
٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤

٩٥٣٦٢٧١٤/ ل

به �= دانشجو ترجيحا خانم
خوشنویسی  و  ریاضی  زمينه  در 
دبستانی  کودک  به  آموزش  جهت 

نيازمندیم ٠٩١٩٤٨٩٤٣٤١
٩٥٣٦٢٤٤٧/ ف

جذب مدرسين 
آلمان� 

فراخوان جذب مدرسين 
و عالقه مندان به تدریس 

آلمانی در کالج آلمانی گلبانگ 
بلوار سجاد،یاسمن ١ 

٣٨٤٦٦٤٩٥
٣٧٦١٤٨٢٨

٩٥٣٠٠٥٨٢/ ف

مد�ربازرگان�
مسلط به مهندسی فروش با 

سابقه کار داراى روابط عمومی 
قوى و اطالعات تخصصی ساختمان 

با مدارک معتبر ساکن محدوده 
وکيل آباد نيازمندیم

 تلفن:
٣٥٥٩٣٣٦٢

٩٥٣٦٤٥٤٣/ ر

�= شر3ت معتبر 
ساختمان�

جهت تکميل کادر فروش به یک 
مدیر فروش داراى حداقل ٣ 

سال سابقه کار با حقوق و مزایاى 
عالی نيازمند است

٠٩٣٣٧٢٩٤٦٥٢
٠٥١٣٧٦٠٣٨٦٠

٩٥٣٦٠٠٩٥/ ف

مر3ز سروش

٩٥١٢٧١٧٢/ م

 با مجوز بهز�ست�
استخدام خانم جهت مراقبت از 

سالمند در منزل درشيفت
 روز یا شب یا شبانه روزى

مدیرمسئول: دکتر ایرج عاکف
ميدان احمدآباد- بلوارکالهدوز

 نبش کالهدوز٩/١ (تقاطع سلمان 
دوم طبقه   -٨٣ پالک  فارسی) 

٣٨٤٤٤٣٠٠ 
٠٩١٥٥١٦٣٢٩٩
٠٩١٥٣١٥٠٠٠٤

آر�اگستر-استخدام خانم جهت
نگهدارى از سالمند و خردسال 

در منزل ،بدون پورسانت
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٤٣/ ل

از  �نگهدار جهت  آقا  مراقب  به 
سالمند محدوده فرامرز نيازمندیم 

ساعت کار: ٨ الی ١۴ حقوق ٧۵٠
٠٩١٥٣١١٧٧٩٣

٩٥٣٦٣١٢٣/ م

سرا� بهشت-استخدام 
نيروى خانم جهت نگهدارى از سالمند 

و کودک در منزل با حقوق باال
٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩

٩٥٣٠٥٧٥٩/ ل

٩٥٣٤٨١٤٦/ ق

مر3ز نيKان
استخدام خانم جهت مراقبت

 از سالمند و کودک و امور منزل
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

٩٥١٣٠٩١٢/ ف

پرستار� نو�د زندگ� 
جهت مراقبت از سالمند خانم و 

آقا به مراقب در منزل نيازمندیم  
٣٨٤٧٦٤٧٦

٩٥٢١٨٣٧٥/ ف

 فرشتگان خانواده
استخدام فورى بامجوز سازمان 

بهزیستی به تعدادى نيرو بصورت 
نيمه وقت، ١٢ ساعته و شبانه روزى 
جهت مراقبت از سالمند و کودک در 

منزل با حقوق ویژه نيازمندیم .

٣٨٤٦٠٤٠٧

به حدود ١٠ نفر مد�ر فروش
پورسانت  و  حقوق  با  تلفنچی  و  خانم 
 ٢۵ پالک   ٣ صدر  شهيد  نيازمندیم 
 مراجعه حضورى بين ساعت ١٧ الی ٢٠

٩٥٣٦٣٦٨٣/ ف

د�پلم آشنا به امور 3امپيوتر 
تمام   ۴۵٠ وقت  نيمه  نيازمندیم. 
خاور،  زیست  مجتمع   ٩۵٠ وقت 

٠٩١٥٥١٣٧١٣٢عکاسی نمونه
٩٥٣٦١٨٦٥/ آ

منش� خانم 
جهت کاردر مرکز مشاوره 

نيازمندیم 
٠٩٣٦٢٩٤٣٥٩٤

٩٥٣٦٤٣٣٣/ ف

به �= منش� آشنا به
 زبان انگليس� �ا عرب� 

جهت کار در آژانس هتل 
نيازمندیم ٠٩١٥٧٥٧٥١١٨

٩٥٣٦٤٠٠٧/ ف

منش� با روابط عموم� باال 
مسلط به کامپيوتر بطور تمام 

وقت نيازمندیم (فقط محجبه) 
٩٥٣٥٥٠١٥/ ب٣٨٤٤٧٧٧٠

منش� خانم و آقا 
از ساعت ١۴ تا ٢۴ حقوق قانون کار 
سير هوش  آژانس   -١١ پاستور 

٩٥٣٦٤٥٩٠/ م٣٨٤١٢٤٣٢

به �= منش� خانم
 آشنا با حسابدارى جهت کار پرده 

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٨٥٢٨٢

٩٥٣٦٣٦٠٣/ ف

تابلوساز هنگام، منش�
مسلط به کامپيوتر و تابلوساز با حقوق 

توافقی محدوده مطهرى شمالی 
٠٩١٥٣١٦٣٢٧٠-٣٧٢٥٣٧٠٧

٩٥٣٥٩٩٨١/ ق

به �= نفر منش� خانم
 حداقل فوق دیپلم جهت کار در 

دفتر فنی مهندسی ساختمان
نيازمندیم         ٣٨٤٠٨٤٨٢

٩٥٣٥٩٥٩٨/ ق

منش� خانم دارا� سيستم
جهت کار در دفتر و منزل خود 

نيازمندیم
٢٨-٠٩١٥٧٧١١٩٢٧

٩٥٣٦٣٨١٣/ ق

به تعداد� منش� خانم
جهت کار در گازسوز خودرو 

نيازمندیم. توس ٣٣
٠٩٣٥٣٥٨٤٨٦٦

٩٥٣٦٢٤٣٧/ د

به �= نفر منش� آقا 
از  روز  شيفت  آژانس  در  کار  جهت 
نيازمندیم  شب   ٩ تا  صبح   ٩ ساعت 

٠٩٣٣٥٣٠٩١١٠حقوق ٧٠٠
٩٥٣٦٤١٨٣/ ف

٩٥٣٦١٦٨٢/ آ

به �= منش�  �ا مد�رداخل� 
تاکسی  امور  به  مسلط  و  کار  سابقه  با 
مناسب  حقوق  با  نيازمندیم.  تلفنی 

 ٠٩١٥٦٥٠١٧٨٢+بيمه

به �= منش� آقا 
در  کار  جهت  باال  عمومی  روابط  با 

آژانس نيازمندیم محدوده معلم 
٠٩٣٠١٢١٢٣٣٢

٩٥٣٦٣٩١٠/ ف

به �= منش� خانم
با حقوق باال و مزا�ا

جهت کار در آژانس نيازمندیم
٠٩٣٠٢٩٩٩٦٣٤

٩٥٣٦٢٩٩٠/ ف

 �به تعداد� نيرو
مسلط

به کامپيوتر و آفيس جهت 
کار در کارخانه نيازمندیم.

تلفن تماس :
٠٩٣٣٨٦٥٥٠٠١

٩٥٣٦٤١٥٣/ ق

در شر3ت 3امپيوتر� معتبر 
٣ نفر خانم جهت امور ادارى

 آشنا به آفيس
٩٥٣٦٣٢٤٥/ پ٣٨٧٦٤١٤٧

مهندس پا�ه٢
عمران یا معمارى (نظارت و اجرا) 

و برق یا مکانيک نيازمندیم.
٠٩١٥٥١٠٨٣٦٢

٩٥٣٦٤٠٢١/ ق

ليسانس و 3اردان عمران 
معمارى مکانيک برق و کشاورزى با ٣ 
سال سابقه بيمه جهت رتبه نيازمندیم 

٠٩١٥٠٨٥٠٠١٢
٩٥٢٩٨٠١٤/ ف

شر3ت معتبر 

 �توليد
واقع در شهرک صنعتی کاویان 

در مقاطع دیپلم و فوق دیپلم
 در رشته هاى نساجی شيمی برق 

کامپيوتر و مکانيک نيرو 
می پذیرد متقاضيان رزومه کارى 

و شماره تماس خود 
را به آدرس زیر ایميل نمایند .

mqpeyman@hotmail.
com

 

٩٥٣٦٤٢٤٢/ ر

٩٥٢٩٩٢٤٢/ ف

ليسانس و کاردان عمران معمارى 
مکانيک برق کشاورزى و زمين 

شناسی با ٣ سال سابقه بيمه جهت 
رتبه   ٠٩٣٠٤٩١١٤٩٢

�= نفر مهندس
 دفتر فن�

مسلط به تهيه متره و صورتجلسه 
جهت پروژه اى صنعتی 

درشهرستان خواف ارسال 
رزومه به

 sanganmana@gmail.com 
٠٩١٧٣٣٦٥٨٤٩

٩٥٣٦٣٠٩٧/ ر

٩٥٣٦٢٠٢٢/ ق

 �به �= مهندس عمران �ا معمار
پایه٢ جهت عضویت در شرکت مجرى 

به عنوان مدیرعامل نيازمندیم.  
خانی      ٠٩١٥١٠٢٥٣٣٤

�= شر3ت 
بازرگان� ، توليد� فعال
جهت تکميل کادر خود نيازمند 

به مسئول فنی با مدرک 
ليسانس صنایع غذایی ترجيحا 

آشنا به کامپيوتر و زبان 
انگليسی می باشد. متقاضيان 
می توانند مشخصات خود را 

به آدرس کانال
 farmas@ymail.com 

ارسال نمایند. 
آدرس: شهرک صنعتی توس

 خيابان دانش

 

٩٥٣٦٢٠٧٤/ ل

�فور
تعدادى نجار جهت ساخت صندلی 

نيازمندیم 
٠٩٣٠٨٥٣٣١٢٨

٩٥٣٥٦٤٩٥/ ف

تعداد� MDF 3ار و نجار 
نيازمند�م 

٠٩١٥٨٠١١٠٢١
مظلوم ٠٩٣٦٦٨٨٨٦٣٦

٩٥٣٦٣٠١١/ م

MDF 3ار ماهرو نيمه ماهر 
3ابينت فور� نيازمند�م   

٠٩١٧٢٠٦٩٢٠٤
٩٥٣٦٣٣٨٩/ ف

به تعداد� ام د� اف 3ارماهر
و نيمه ماهر به صورت روزمزد 

نيازمندیم. 
صالحی ٠٩١٠٥٧٦٧٦٧٨

٩٥٣٦٣٠٨٨/ ق

به هنرمند ماهر 
در حرفه طراحی سياه قلم 

(چهره) نيازمندیم 
٠٩٣٧٢٩٢٧٩٢٩توانا

٩٥٣٦٤١٤٢/ م

به �= نيرو� 3ار 
آشنا به گل و گياه نيازمندیم 

٠٩١٥١١١٧٠٢٠
٩٥٣٦٢٧٤٩/ ف

مسلط به زبان عرب� 
نيازمندیم فلکه آب 

 دفتر خدمات مسافرتی 
٩٥٣٦٠٦٦٩/ ف٠٩٣٨٢٨٥١٣٨٨

٤٥ روزه 
آرا�شگر شو�د

آموزشگاه مهدى
 تنها مرکز تخصصی در مشهد 

 ٠٩١٥١٠٠٨٤٠١
٩٥٣٠٠٥٤٥/ ل٣٢٧٢٤٨٨٠

به تعداد� نيرو 
با مدارک دانشگاهی جهت طراحی 

روى شيشه (ویتراى) نيازمندیم
٠٩٣٥٣٧٨٨٣٢٤

٩٥٣٦٠٩٦٣/ ف

گروه پزشك� و درمان�

منش� و تا�پيست

3ارگر ماهر

مشاغل گوناگون

مد�ــــر

مهندس مدرس  و مرب�

نجار و ام د� اف 3ار

3ار�ابــــ�

مراقب 3ودt و سالمند

٩٥٣٦١٧٢٣/ م

٩٥٣٦٢٩٠١/ ف


