
٥٤
دوشنبه ١٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١١

توليد9 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
٩١٣٦١٥٥٤/ ف

به چند آرا)شگر حرفه ا9 آقا 
جهت کار در سالنی کامال مجهز 
نيازمندیم ( و اجاره صندلی ) 

٠٩١٥٣١٨٩٦٠٦
٩١٣٦١٣٢٣/ ف

از )m خانم آرا)شگر نيمه ماهر 
دعوت به همکارى ميشود 

( هاشميه ٣٨)
٨٨٢٦٢٧٣-٠٩١٥٥٠٧١٥٥٠

٩١٣٦١٣١٩/ پ

توجه            توجه 
ز)با)� را)ا

جهت تکميل کادر پرسنلی از 
متخصصين ذیل با سابقه کارى 
دعوت به همکارى می نماید . 
اپيالسيون ، ميکاپ ، شنيون ، 

کوتاهی ، رنگ ، ابرو  
هاشميه      ٠٩١٥٩١٦٩٣٧٤

٩١٣٥٩٦١٧/ ل

به )m شاگرد و آرا)شگر 
حرفه ا9 نيازمند)م 

محدوده ميدان حر 
٠٩٣٥٣٤٧٣٧٥١-٨٨٢٤٥٩٠

٩١٣٦٢٠٥٦/ ب

١- شاگرد حرفه ا9 
٢- کارآموز - جهت سالن زیبایی 

در محدوده کوثر نيازمندیم 
٠٩٣٦٣٨٣٢٠٠٢

٩١٣٥٤٥٢٠/ ف

افتتاح سالن ملود9 
استخدام فور9

سالن تخصصی ملودى براى 
تکميل کادر پرسنلی خود 

نياز به افرادى با تخصص هاى 
ذیل دارد: 

بافت ، ناخن ، مژه ، دکلره
٠٩١٥٧٣٥١٤٠٨

٩١٣٦١٤٤٤/ ل

به )m شاگرد نيمه ماهر
و ماهر جهت کار در آرایشگاه زنانه 
نيازمندیم. معلم ١٢ ، سروش ١۶

پالک ۵۴ -  ٠٩١٥٥٠٣٥١٥٦
٩١٣٦٠٦٧١/ ل

 ز)با)� تاپ مدرن
کاربلد  شاگرد  و  کارآموز  یک  به 
نيازمندیم صندلی اجاره داده می شود 

٩١٣٦٠٦١٤/ م٠٩١٥٥٠٧٢٠١٩ 

اجاره صندل�  و اتاق 
در سالن زیبایی بلوار وکيل آباد 

سه راه زندان 
٠٩١٥٦٨٩٨٠١٠-٨٦٧١٦١٣

٩١٣٦٠٩٠٠/ ف

به )m آرا)شگر ماهر
نيازمند)م

٠٩١٥٤١٢٧٠٧٣
٩١٣٥٨٢٣٢/ ل

صندل� اجاره داده م� شود 
(آرایشگاه بانوان )
 ٢٠٠ هزار تومان

٠٩١٥٥١٦٤١٦١-٧٦٥٠٦٣٥
٩١٣٦١٣٤٨/ ف

به )m اپيالسيون Xار باتجربه
نيازمندیم 

محدوده هفت تير و هنرستان
٨٦٤٨٩٧٨-٠٩١٥٥٠٥٦٩٠٥

٩١٣٦٠٢٥٩/ ف

سالن ز)با)� سيما ندا
به یک کارآموز نيازمندیم

٩١٣٦١٥٩٤/ ف٧٦٣٦٦٥٩

 Xارآموز- شاگرد
زیبایی  در  ميکاپ کار  شنيون کار،   

 ٠٩٣٠٣٢٨٧٠٤١بانوان ناروین
٩١٣٥٧٤١٥/ م

 به )m خانم
 جهت کار در سالن زیبایی نيازمندیم.

٩١٣٦١٤٦٠/ م ٠٩١٥١٢٥٢٣٠٣

خانم با تجربه
در رشته آرایش نيازمندیم . 

طالب ، مفتح ٧ ،پالک ١۵٨
٢٧٦٣٦١٦

٩١٣٦١٠١٣/ ل

آرا)شگر ،ماهر و نيمه ماهر 
آقا نيازمندیم

 محدوده چهارراه شهدا
٠٩٣٥٢٢٢٤٦٨٦

٩١٣٥٦٢٤٤/ ف

آتليه رامان
به یک عکاس ماهر خانم 

نيازمندیم
٠٩١٥٤٠٤٩٥٧٤

٩١٣٦٠٨٩٠/ ف

)m خانم فتوشاپ Xار ماهر 
نيازمندیم  وقت  تمام  سابقه  با  و 
بين قرنی ٢۵ و ٢٣ عکاسی یگانه 

٧٢٦٤٧١٥
٩١٣٥٧٩٠٨/ ف

طراح فتوشاپ 
جهت چاپ و تبليغات نيازمندیم 

٠٩١٥٥٠٣١٩٣٥
٩١٣٦١١٥٥/ ف

استخدام طراح 
 نيمه وقت خانم با حقوق عالی

٩١٣٥٨٨٢٥/ م٨٤٧٠٤٧٧ 

به چند فتوشاپ Xار خانم 
و Xارآموز نيازمند)م   

٦٠٨٧١٦١
٩١٣٥٧٦١٧/ ف

گروه طراحان ا)ده
به چند خانم طراح و گرافيست 
مسلط به فتوشاپ و فرى هند 
نيازمند است      ٦٠٨١٠٣٩

٩١٣٦٠٦٧٣/ ل

Xانون آگه� و تبليغات Xتيبه

تعدادى گرافيست با تخصص هاى 
زیر نيازمندیم:

Photoshop-Illustrator
InDisign

ساعت تماس: ١٠ الی ١۴ و ١٧ الی ٢٠
تلفن هاى تماس

٠٥١١٧٦٥٨٠٤٦ 
٩١٣٦٠٨٢٢/ م

3Dmax به تعداد9 طراح 
حرفه اى نيازمندیم. شرکت مهندسی 

معمارى هيوا بين هاشميه ٣١ و ٣٣
٩١٣٦٠١٤٨/ م ٠٩١٥٣٠٨٥٦٠٠

 mفراز گرافي
به یک طراح خانم مسلط به 
نرم افزارهاى گرافيکی با 

سابقه کار مفيد نيازمندیم 
تلفن: ٦٠٥٠٦٤٥

٦٠٩٦١٩٨
آدرس: انتهاى فرامرز ۴ پالک ٣

 مجتمع یاس واحد ١ جنوبی 
٩١٣٦٢٠٨١/ ب

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

به )m طراح خانم
داخلی  دکوراسيون  به  مسلط 
 ٧ و   ۵ استقالل  بين  نيازمندیم 

٠٩١٥٥٠١٢١٦٦پالک ٢٩
٩١٣٥٨٩٠٨/ ف

 mت mپي
پيک موتورى با درآمد عالی تضمينی

٠٩١٥١٠٧٠٨٠٣
٩١٣٦٠٥٨٩/ ر

)m شرXت 
معتبر 

تعدادى تحصيلدار با شرایط ذیل 
استخدام می نماید : 

١- داشتن ضامن معتبر 
٢- داراى ظاهرى آراسته 

٣- حداقل مدرک تحصيلی دیپلم 
۴- آشنا به شهر مشهد 

و  موتور  گواهينامه  داشتن   -۵
سایر مدارک مربوطه 

 + کار  قانون  اساس  بر  حقوق   -۶
بيمه 

بين   - دانشگاه  خيابان   : آدرس 
دانشگاه ١۴ و ١۶ ساختمان ٢۴۴ 

واحد ٣
٢٢٨٣٢٥٠
٢٢٨٣٢٥٤

٩١٣٦١١٧٩/ د

پيm موتور9 حام�
تعدادى راننده با موتور متعهد به 
کار نيازمند است.با  تضمين درآمد

٠٩١٥٥١٩٢٥٨٨
٩١٣٥٤٦٣٩/ ف

رستوران
 راد

ساعتی ٣٧٠٠ 
بين دانشگاه ۶ و ٨

٩١٣٦١٦٨٦/ خ٢٢٣٢٠٠٠

پيm موتور9 با روابط عموم�
وقت  تمام  معتبر  شرکتی  در  باال 
بعدازظهر  شيفت  وقت  نيمه  و 

٠٩٣٥٨٣٧٥٥٨٠نيازمندیم.
٩١٣٥٩٢٨٤/ ف

به تعداد9 موتور9 
جهت پيک موتورى با درآمد باال 

نيازمندیم
٨٤٤٣٨٧٥

٩١٣٥٦٩٩٠/ ف

به تعداد9
 پيm موتور9

جهت کار در رستوران  نيازمندیم 
ساعت کارى ١٢-١۶

٢٣-١٩,٣٠ خيابان امام رضا 
بين ٣٨ و ۴٠رستوران دیدار

٠٩١٥٣٠٠٠٢٤١
٩١٣٦٠٧٤٣/ ف

پيm داوود9  فلکه راهنمایی
 صادقی ٨ به موتورسوار با درآمد ٣٠ 

هزار تومان به باال نيازمندیم 
٠٩١٥٩١٤٦٧٣٢

٩١٣٦١١٢٩/ ف

پيm آر)انا 
در موقعيت عالی و درآمد عالی به تعداد 
است  نيازمند  موتورسوار  نفر   ١٠٠

٨٤٤٧٠٧٠
٩١٢٩٣٨٨٧/ ف

 mتعداد9 پي
موتور9 نيازمند)م 

حقوق مناسب و بيمه 
خيابان سعدى، سعدى 

٢٠ پالک۵ طبقه٢ 
(مراجعه حضورى)

٩١٣٦٠٧٠٦/ ف

به تعداد9 موتورسوار 
جهت کار در پيک موتورى نيازمندیم 

درآمد روزانه باالى ٣٠ هزار تومان 
٦٠٧٣٦٢١-٠٩٣٠٥٦٦٣٣٢٧

٩١٣٥٩٤١٧/ ف

٩١٣٦٠٥٩٩/ ف

پيm پارس
به تعدادى پيک موتورى با درآمد 

عالی نيازمندیم منطقه توس
٨٠-٦٩٠٢٤٧٠

به ٣٠ نفر موتورسوار
جهت شيفت صبح و تمام وقت با 

درآمد عالی نيازمندیم
٣٦٨٣٥٦٦

٩١٣٦٠٨٣١/ ف

 mبه تعداد9 پي
جهت فست فود نيازمندیم

 احمدآباد مقابل بلوار رضا پيتزا کارینا 
٨٤٣١٠٩٨

٩١٣٦١٢٣٨/ ف

به تعداد9 پيm موتور9 
تومان   ٢٧٠٠ ساعتی  نيازمندیم 

محدوده قاسم آباد 
٠٩١٥٣٢٢٩٠٢٠

٩١٣٦١٥٠٨/ ف

محدوده گلشهر 
به تعدادى پيک جهت آشپزخانه 

رنجبر نيازمندیم 
٢٥٧٤٠٦٨

٩١٣٦٠٤٣٦/ ف

پيm بيژن
سریعًا به تعدادى پيک موتورى با 

تضمين درآمد عالی نيازمندیم
٦٠٧٧٠٤٠

٩١٣٥٦٨٧٤/ ل

پيm طوفان
به تعدادى پيک موتورى با درآمد 

عالی نيازمندیم. 
 ٠٩٣٨٧١٢٠٤٢٩

٩١٣٢١٩٧٠/ ف

به تعداد9 پيm موتور9 
جهت Xاردر اغذ)ه

نيازمندیم
٠٩٣٠٦٦١٧٠٠٢

٩١٣٥٤١١٧/ ف

پيm موتور9 سفير 
تضمين  با  سوار  موتور  تعدادى 
سریعا  هزار   ٣٠ باالى  درآمد 

٦٠٦٤٢٣١نيازمندیم 
٩١٣٦١٦٠٩/ ف

٩١٣٦١٨٥٩/ ف

پيm موتور9 ز)ست خاور
به تعدادى موتورسوار با درآمد 

باال نيازمندیم
٨٥٢٥٢٦١-٨٥٥١٤٠٢

به تعداد9 پيm موتور9
نيازمندیم . غذاى آماده مطبخ 

ساعت تماس ٨ الی ١٢ و ١٧ الی ٢٢
٦٠٧٤٧٠٠

٩١٣٦١٢٣٩/ ل

به تعداد9 پيm موتور9 
جهت کار در آشپزخانه از ساعت 

١٢ الی ۴ نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٧٦٤٢٤

٩١٣٦١٤٧٧/ ف

به چند پيm موتور9 
با حقوق باال فورى نيازمندیم 

٨٥٥٣٨٦٩
٩١٣٦٠٤٦١/ ف

پيm رضا
به تعدادى موتورسوار محدوده 
١٧ شهریور با درآمد ٢٠ تا ۵٠ 
هزار نيازمندیم ٣٤٤٦٨٩١

٩١٣٥٩٢٧٢/ ف

به تعداد9 پيm موتور9
و  تومان  هزار   ٣٠ باالى  درآمد  با 
پورسانت ١۵% نيازمندیم اعتبار آگهی 

تا یک ماه  ٠٩١٥٨٣٥٢٨١٦
٩١٣٦١١٩٩/ ف

ز)گزا0 دوز، مياندوزXار 
بردست ترجيحا خانم 

توحيد ٢۶- ٢۶,۴ پالک ٨ 
٧٢٧٧٠٢٦-٠٩١٥١١٣٤٧٨٤

٩١٣٦٠٥٠٧/ ف

m١٥ نفر پي
جهت پيک موتورى

 ٩ صبح تا ٣ ظهر ٣٠٠هزار 
تومان ٣ ظهر تا ٩ شب ٣٠٠ 
هزار تومان ٩ صبح تا ٩ شب 
٧٠٠ هزار تومان نيازمندیم

٨٤٢٥٩٤٠
٩١٣٦٠٩٩٦/ ر

پيm موتور9 تمام وقت 
جهت رستوران 

نيازمندیم
٠٩١٥٣١١٩٤٠٩

٩١٣٥٧٥٤٥/ ف

پيm موتور9 متين
۵٠ نفر موتورسوار با درآمد عالی 

بدون ضامن نيازمندیم
٠٩٣٩٥٥٥٤٠١٠

٩١٣٦٠٤٧١/ ف

پيm خاورميانه 
با  موتورى  پيک   ٢٠ تعداد  به 

درآمد عالی سریعا نيازمند است 
٠٩٣٦٤٤٧٢٢٦٨

٩١٣٦١٦٤٠/ ف

 mنفر پي m( به
موتور9 نيازمند)م 

٠٩١٥٣٠٢٢٥٦٢
٩١٣٦٠٥٧٩/ ف

به تعداد9 موتور9 
هزارتومان   ۵٠ الی   ٢٠ درآمد  با 
موتورى  پيک  معتبر  ضامن  بدون 

٨٥٣٦٩٩٨معرفت 
٩١٣٦٢٠٢١/ م

به )m پيm موتور9 
(برجی  اغذیه  در  کار  جهت 
 ٢-١٣۴ ساعت  ۶٠٠هزارتومان) 

٠٩١٥٥١١٠٢٦٦نيازمندیم
٩١٣٦٠٨٥٨/ ف

غذا9 آماده نيm (قاسم آباد)
به تعدادى پيک موتورى آشنا به 

محدوده نيازمند است 
٦٢١٧٧٩٢

٩١٣٦١٦٦٦/ ف

به )m پيm موتور9
تمام وقت نيازمندیم پيتزا پ. پ 

 ٥٠٢٠١١٠
٠٩١٥٧٠٧١٠٦٦

٩١٣٦١٦٧٥/ ف

به چند نفر پيm موتور9
روزانه ٣ ساعت از ١۵-١٢ در 

رستوران نيازمندیم
٦٠٩٢٧٩٣

٩١٣٥٩٢٦٠/ ف

اولين پيm موتور9
 مشهد 
 به تعدادى 

موتورسوارمتعهد
 تمام وقت  و نيمه وقت 

نيازدارد
٠٩١٥٥٢٣٧١٣٠

٩١٣٦٢١٧٩/ ب٣٦٦٠٩٠٠ 

پيm موتور9 نيازمند)م 
 حقوق ماهيانه

 ۴٠٠+دو وعده غذا
٣٦٦٥١٢٤-٣٦٦٥١٣٤

٩١٣٦٠٦٨٥/ ف

پيm موتور9 نيازمند)م 
جهت آشپزخانه

٠٩١٥١١١٥٤٢٦
٩١٣٦٠٢٣٤/ ف

به تعداد9 موتورسوار
جهت کار در پيک موتورى 

نيازمندیم
٠٩١٥٩١٤٨٠٦٨

٩١٣٥٩٩٥٢/ ف

 با هز)نه Xم 
و درآمد باال 

 آموزش تخصصی تعميرات 
قطعات کامپيوتر و لپ تاپ 

و موبایل 
LCD ، مادربورد ، هارد 
انواع پرینترها و غيره 

١٠٠% عملی و کاربردى 
براى اشتغال 

انفورماتيک بيان
٨٤٣٣٦٥٦ 

٩١٢٠٠١٣٨/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

٩١٣٤٩٨٧٣/ ل

 اقتصاد موفق 
 سرمایه کم ، درآمد عالی 
با خرید ۵٠٠ هزار تومان 

دستگاه فيلتر هوا 
آموزش + تامين مواد اوليه +

تضمين خرید توليدات 
حتی بانوان در منزل 

٧٢٤٤٧٩٣ - ٠٥١١ 

Xار در منزل
 آموزش تابلو فرش و گليم 

٦٠٤٣٦٨٩بيمه و وام 
٦٦٧٨٩٧٥-٧٣١٦٢٢٣

٩١٣٢٦١٦٨/ ش

٩١٣٥٥٧٠٨/ پ

تابلوفرش ترنج
آموزش رایگان، خریدکارها
مدرک، بيمه ٨٦٦٥٩٥٣

٣٨٥٥٥٩١-٧٥٩٤١٩٥
٦٣٨٥١٤٢

 تعميرXارتلفن همراه 
با ١٦٠هزار تومان 

 آموزش ببينيد ومشغول کارشوید
٩١٢٥٨٢٥٢/ م٧٦٣٩٨٨٩ 

٩١٣٥٣٢٥٧/ ف

آموزش بافت تابلو فرش
کار در منزل بيمه و وام -  آخر از 

همه با ما تماس بگيرید.
٠٩٣٥٥٧٠٠٩٠٦-٥٢١٦٣٢٤

فروش دستگاه 
توليد فيلتر خودرو

و چين کاغذ، مواد اوليه
 کاغذ چين شده 

و انواع فيلتر خودرو 
توليد شده 

٠٩١٩٨٢٠٨٧٠٦
٩١٣٦١٥٥٧/ ط

Xار در منزل و)ژه 
بانوان (٥جلسه آموزش را)گان) 
بلوار فردوسی، بين ثمانه و چهارراه 

٩١٣٥٨٨٢٧/ م مهدى پالک ٢٠٣

درآمد ماهيانه واقع�
هاى  جعبه  ساخت   ٣٠٠ الی   ٢٠٠
قرارداد   + بيمه   + آموزش  کادوئی 

%١٠٠٠٩١٥٨٦٩٦٢٧٨
٩١٣٢٨٥٨٤/ ف

آموزش بافت تابلو فرش
١۵٠٠٠ تومان-طالب 
٠٩١٥٢٣٩٦١٥٩

٩١٣٤٨٨٤٢/ ط

٩١٣٣٤٨٩٣/ ق

 پرورش قارچ و توليد بذر
ثبت  شماره  انرژى  مصرف  بدون   
١٠١٩٧٩ تضمين خرید - کالس 

 ٥٢١٧٥٧٢-٠٥١١رایگان

 آموزش تابلوفرش
 همراه با بيمه- مدرک- تضمين کار

 ٠٩٣٥٥٩١٦٩١٤-٦٦٢٧١٣٩
٩١٣٠٨٢١٣/ م

شرXت پرورش قارچ 
شلتو0 طال)�

ارائه کليه خدمات پرورش  
قارچ مشاور و ارائه مدرک 

طراحی و راه اندازى

٤٩-٠٩١٥٤٢٩٧٥٤٨
٩١٢٥٠٩٢٥/ ف

Xار هنر9 در منزل
ویژه بانوان آموزش فورى 
سرمه دوزى با تضمين کار 

٠٩٣٥٧٤٨٣٦٨٠-٢١٢٢١٦٥
٩١٣١٣٧٤٩/ ط

شغل دوم شما Xار در منزل  
ا)نترنت� - تلفن�   
٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠ 

٩١٣٥٢٦١٠/ م١٨-٧٣٨٣٠١٧

٩١٢٩٩٦٦٧/ پ

خوداشتغال�
با سرمایه اندک
صاحب کارخانه 

توليد اسکاچ در منزل شوید 
با تضمين خرید محصوالت

٨٦٧٨٨٩٤
٠٩١٥٩١٦٦٠٠٨

اشتغال دائم
درآمد هفتگی ١۵٠ الی ۴٠٠ 

آموزش توليد جعبه، پيک رایگان
٨٩٢٩٤٦٦

٩١٣٥٦٢١٠/ ف

با هز)نه Xم 
درآمد باال

آموزش نصب- راه اندازى و 
عيب یابی

دوربين هاى مدار بسته تحت شبکه
سيستم هاى ایمنی 

(دزدگير اعالن حریق)
سيستم هاى الکترونيکی 

(آیفون تصویرى- آنتن مرکزى) 
با ارائه مدارک بين المللی

انفورماتيک بيان
٨٤٣٣٦٥٦
٩١٢٠٠١٣٥/ ف٠٩١٥٣٠٢٦٩٨٦

Xار در منزل 
با  کارکرده  اسکاچ  توليد  دستگاه 

قيمت استثنایی و سوددهی 
٠٩١٥١٢٠٥٢٠٥

٩١٣٦١٤٣٤/ ف

٩١٢٥٠٥٨٦/ پ

ابتIار سازان صنعت
جهت  اى  حرفه  و  فنی  مجوز  با 
با  کاربردى  هاى  دوره  آموزش 
امکان معرفی به بازار کار ثبت نام 

می نماید.
١- دوربين مدار بسته ، دزدگير  
و  تصویر  انتقال  حریق،  اعالم 
سانترال   ، تصویرى  شبکه،آیفون 

 آنتن مرکزى 
٢- تعميرات تلفن همراه

AVR-MATLAB -٣
Dialux-Eplan -۴

٨٤٣٤٢٩٧

٩١٣٣٥١٧٢/ ل

Xار در منزل
آموزش تابلوفرش، قاليبافی 
سنتی و گليم بافی، با ارائه 

گواهينامه بين المللی و تضمين 
بيمه و معرفی به بازار کار 

آموزشگاه هخامنش
٨٤٠١٩٥٤-٠٩١٥٧٧٦٢٨٩٩

٩١٣٤٩٠٧٩/ ف

شرا)ط عال� Xار در منزل
درآمد هفتگی ٢٠٠ هزار به 

باال تعداد کار با شما توليد تاج، 
کليپس، جعبه هاى کادویی، 

آموزش و پيک رایگان مشهد 
و حومه بين قرنی ۶ و ٨ داخل 

عقب نشينی مجتمع توس طبقه ٢ 
واحد ۴ مراجعه: ٩ الی ١۴

٠٩٣٨٨٨٠٠٢٩١-٧٢٣٣٨٨٨

١٥١٢
آرا)شــــگر

١٥١٣
طـراح و گرافيست

١٥١٤
تحصيلدار و پيm موتور9

١٥١٥
خوداشتغـــال�

دکوراسيون داخلی پایکا 
 جهت تکميل کادر دفترى خود به افراد ذیل نيازمند است:

٢- منشی خانم    ١- 3Dmaxکارخانم 
بلوارسجاد، بزرگمهر شمالی٢، پالک ٢٧، واحد۶

٧٦٥٧٥٩١-٧٦٢٥٧٣٩-٠٩١٥٣١٣٥٨٧١ 
٩١٣٦٢١٢٠/ م


