
دوشنبه ١٨  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١١
٥٣

به تعدادX 9ارگر نيمه ماهر 
رنگ کار و کابينت کار نيازمندیم 

 ٠٩١٥٥٢٠٨٠٢٤
٠٩١٥٥٠٥٦٩٢١

٩١٣٤٣٢٥٩/ ف

 mنصاب درب اتوماتي
حقوق  با  پارکينگی  و  اى  شيشه 

ثابت و درصد و بيمه نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٦٧٥٧٧

٩١٣٥٥٩٢٧/ ف

به )X mارگر ماهر 
ساندو)چ� نيازمند)م   

٠٩١٥٥١٤٣٠٢٢
٩١٣٦٠٤٥٥/ ف

گروه صنعت� معتبر 
٢ نفر استادکار ماهر

 شيشه دوجداره با سابقه
 استخدام می نماید 

توس  صنعتی  شهرک  آدرس: 
فاز ٢ اندیشه ١١- قطعه ٣٣٧ 

٠٩١٥٤٧٣٨٤٢٠
٩١٣٥٧٤٥٩/ م

به چند Xارگر ماهر جهت 
 مرغ بر)ان نيازمند)م

٠٩١٥٥٥٩١٤٦٤
٩١٣٦٠٤٣٩/ ف

به دو نفر رو)ه Xوب مبل 
و کالف ساز مبل نيازمندیم 

 ٠٩١٥٥٠٧٦٩٤٥
٧٢٦١٣١٧

٩١٣٥٤٦٢٩/ ف

به )m شاگرد ماهر
جهت کار در کارواش نيازمندیم

٠٩١٥٢٠٠٤٠٧١
٩١٣٦١٨٤٧/ ف

به تعداد9 رو)ه Xوب خانم
نيازمندیم عبدالمطلب ١۴ جنب 

کریمی ٢ مبل سجاد
٠٩١٥٧١٥١٩٤٧

٩١٣٦٠٨٢٠/ ف

)m شرXت معتبر صنعت� 
جهت تکميل کادر خود با شرایط 
ذیل دعوت به همکارى می نماید

 CNC ١-برش کار
(آشنا به برش شعله)

خوهشمند است متقاضيان در 
ساعات ادارى به آدرس: مشهد، 
کيلومتر ٢جاده شاندیز، بعد از 
کارخانه مشهد نخ، مدرس ١  
شرکت الماس کاران مراجعه 

و با  تلفن هاى : 
 ٥٥٩٣٢٣٦-٥٥٩٣١٣٩

 ٥٥٩٣٢٧٦
تماس حاصل فرمایند

٩١٣٥٧٦٨١/ ف

پل� استرXار 
نيمه ماهر ٢ نفر  

٠٩١٥٣٠٨٩٠٧٥
٩١٣٦١٤٠٢/ ف

Xارگر ماهر و نيمه ماهر
نصب  بيمه،  و  وانت  بی  و  باوانت 

تابلوهاى ترافيکی نيازمندیم
٠٩١٥٥١٤٠٣٩٧-٦٦٣٤٨٢٧

٩١٣٥٨٦٦٤/ ق

به تعداد9 سنگ Xار ماهر 
نما و بردست برشکار نيازمندیم 

به صورت مترى 
٠٩٣٨٨٥٥٧٠٥٤

٩١٣٦١٥٩٢/ خ

به نصاب دوربين 
مداربسته نيازمند)م  

٨٤٢٧٢٥٤
٩١٣٦٢٠٠٩/ پ

٩١٣٥٨٢٧٢/ ف

به Xارگرماهر 
نيازمندیم.  باال  مزایاى  و  با حقوق 

کارواش باران، فلکه برق 
٨٥٢٧٤٣١

نصاب سيستم دزدگير 
ضبط و باند نيازمندیم
٠٩١٥٣١٠٦٠٨٩

٩١٣٦٠٨٦١/ ف

تعدادX 9ارگر نيمه ماهر
آشنا به تعميرات موتورسيکلت 

نيازمندیم. کار دائم + بيمه
٠٩١٥٥١١١١٧٩-٣٦٦١٧٥١

٩١٣٦٠٧٩٨/ ف

فور9 نيازمند)م 
به یک شاطر تنورى و یک شاطر بربرى 

و چونه گير و نان درآر نيازمندیم 
٠٩٣٦٨٩٥٠٠٦٦

٩١٣٦١٣٢٤/ پ

به تعداد9 رو)ه Xوب مبل 
نيازمند)م   

٠٩١٥٥١٥٦٥٢٢
٩١٣٥٧٨٤٩/ ف

شرXت توليد9 
مبلمان

به تعدادى رویه کوب ماهر 
و نيمه ماهر نيازمند است

٦٩٠٤٣٧١
٠٩١٥١٥٩٨٦٢٠

٩١٣٦١١٣٠/ ف

رو)ه Xوب
نجار

 پلی استرکار
حقوق عالی+بيمه+ سرویس

ساعت مراجعه ٧ الی ١۶
یک،  فاز  توس  صنعتی  شهرک 
قطعه  آخرین   ٧,۶ شمالی  تالش 

سمت چپ پالک ۵٢٠
 

٩١٣٥٣٤٢٨/ م 

به تعداد9 استادXارماهر 
XMDFار

نيازمندیم حقوق عالی و بيمه
دوستی ٠٩١٥٨٢٣٤٨٢٥

٩١٣٦٠٥٢١/ ف

به تعداد9 رو)ه Xوب ماهر 
و نيمه ماهر نيازمند)م

(ابتداى جاده کالت)
 

٩١٣٥٨٠٩١/ ف٨٤١٠٣١٤

تعدادX 9ارگر ماهر 
و نيمه ماهر کانال ساز

 نيازمندیم ٠٩١٥١٥٦٩٦٦٥
٠٩١٥٣١٨٨١٦٥

٩١٣٥٨٤٩١/ خ

گروه صنعت� معتبر 
٢ نفر استادکار ماهر درب و پنجره 
دوجداره با سابقه استخدام می نماید

٩١٣٥٧٤٥٧/ م٠٩١٥٤٧٣٨٤٢٠

به Xارگر نيمه ماهر در 
زمينه بتن نيازمند)م

٠٩١٥٥١٦٧٦٢٨
٩١٣٥٨٩١٣/ ف

)X mارگاه توليد9 
UPVC درب و پنجره

به تعدادى کارگر 
ماهر و مونتاژکار 

 UPVC درب و پنجره
نيازمند است

٠٩٣٥٥٢٦٣٠٦٧
٩١٣٦٠٧٤٠/ ف

توليد9
 سان سيت� 

جهت همکارى به افراد زیر 
نيازمند است. 

راسته دوز ماهر خانم و آقا ١٠ نفر 
سردوز کار ماهر خانم و آقا ١٠ نفر 

بردست چرخکار خانم ۵ نفر با 
سرویس رفت و برگشت 

به صورت رایگان کار دائم و بيمه 
کيلومتر ٣ جاده کالت 

 ٢٦٢٦٣٢٥
 ٠٩١٥١٠٣٢٨٠٠
 ٠٩١٥٧٦١٧٥٢٥
٠٩٣٥٥٨٤٢٩١١

٩١٣٣٤٠٠٤/ ف

به تعدادX 9ارگاه بيرون بر
مانتودوز فقط آقا نيازمندیم 

تسویه نقدى
٠٩١٥٣٢٠٦٣٤٣

٩١٣٦٠٩٥٧/ ف

بردست، ز)گزا0، ميان دوز 
خانم با حقوق عال�

نيازمندیم شهرک رجایی بعد از 
پورسينا ۵ ٠٩١٥٥٢٤١٣٩٧

٩١٣٦٠٦٠٢/ ف

 چرخIار ماهر 
خانم 

 مجلسی دوز و تزئين کار 
نيازمندیم 

(به کارگاه بيرون بر 
مجلسی نيازمندیم )

 ٠٩١٥٤٧٣٨٩٩٧
٩١٣٦٠٠٢٥/ ب

توليد9 سن تيIن
 به تعدادى سردوزکار،مياندوزکار  

چرخ کار ، راسته دوز خانم یا آقا 
تریکودوز حرفه اى حقوق ثابت 
٣۵٠تا۶٠٠هزارتومان بردست 

ساده و بسته بند ٢۵٠هزار تومان 
نيازمندیم بلوار راه آهن

 بين کامياب ٣۶ و ٣٨ 
جنب درب مسجد حجت المهدى

٢٢٥٣٤٤٤-٠٩١٥٣١٥٠٦٣٣ 
٩١٣٥٣٣٨٤/ ف

از افراد ذ)ل 
در محيط� زنانه
دعوت به همکارى می نمایيم.

- سردوزکار ماهر
 ١٠ نفر

- راسته دوز ماهر ۵ نفر
- مياندوزکار ماهر ٣ نفر

- بردست ساده ۵ نفر
٧٣١٥٥٠٥

٠٩٣٩٣٠٥٩٦٦٠
هدایت ٢ پالک ۶

٩١٣٦١٠٨٨/ ف

توليد9 پوشا0 ثان�
جهت تکميل کادر پرسنلی خود 

به افراد ذیل نيازمند است
(همراه با بيمه)

١-زیگزاک دوز  
٢-مياندوزکار

٣-کمک برشکار 
۴-بردست چرخکارخانم وآقا

٦١-٢٥٧٢٠٦٠
٢٥١٢٠٤٠ 

٩١١٩٨١٦٦/ ف

به تعداد9 چرخIار 
خانم و آقا و 

بردست و بيرون بر 
مانتودوزنيازمندیم کار 

دائم تسویه نقدى 
عليمردانی ٢٢ پالک ١٢۵
٠٩٣٠٨٦٧٦٩٨٩

٩١٣٥٧٣٩٤/ ق

به تعدادX 9ارگاه بيرون بر
پيراهن دوز تميز و یک برشکار 

نيازمندیم
٠٩١٥١٢١٥٢٣٥

٩١٣٥٦٢١٩/ ف

به تعدادX 9ارگاه بيرون بر
مانتودوز نيازمندیم (تسویه 

نقدى- رفت و آمد با ما)
٠٩١٥٩١٣٣٣٧٣-٢٥٨٥٣٣٤

٩١٣٥٧٥٨٤/ ف

شرXت توليد9 پوشا0 
به چند خانم طراح

 لباس زنانه 
یا  اى  حرفه  (فنی  مدرک  داراى 
دوخت  به  مسلط  و  دانشگاهی) 
انواع تریکو (جهت نمونه گيرى از 
ژورنال هاى روز دنيا) نيازمند است 
الماس شرق جنب پایانه اتوبوسرانی

٩١٣٥٠٣٩١/ م٢-٧١١٩٧٦١

بر  بيرون  و  بردست  چرخIارو  به 
ماهر مانتو اسپرت و مجلسی نيازمندیم 

مد)ر)ت وXيل 
٠٩٣٦٩٧٣٥٣٣١-٢٧٣٦٥٩٠

٩١٣٦١١٤٢/ ف

به تعداد9 چرخIار مانتودوز
خانم یا آقاتسویه نقدى نيازمندیم 

چهارراه برق شيخ صدوق ۵
٠٩١٥٨٣١٧٩٧٧-٢٧٠١٣٠١

٩١٣٦٠٩٥١/ ف

تعداد9 چرخIار راسته دوز 
ز)گزا0 دوزو بردست خانم 

نيازمندیم مفتح ٩ پالک ٢٠۵
٢٧٦٠٨٧٤

٩١٣٥٤٢٠١/ ف

به تعدادX 9ارگاه پيراهن 
اسپرت دوز مردانه نيازمند)م

با اجرت ٣٠٠٠ تومان 
٠٩١٥٩٠٢٦٥٥٤

٩١٣٥٩٣٩٤/ ف

خر)دار انواع چرخ ها9 
صنعت� و خانگ� به قيمت عالی

sms٠٩٣٥١٩٧٨٢٣١    
٠٩٣٥١٩٧٨٢٣١

٩١٣٥٩٣٢٩/ ف

به چرخIار زنانه دوز 
ماهر نيازمند)م   

٨٨٣٥٨٠٩
٩١٣٦١٤٨٦/ ف

توليد9 صالح
و  مانتودوز  چرخکار  تعدادى  به   

کارگاه بيرون بر نيازمندیم.
٠٩١٥٦٤٤١٣١٠ تسویه نقدى

٩١٣٦١٨٧٨/ ب

به تعداد9 چرخIار
 و برش Xار

جهت  توليدى مبل 
نيازمندیم

٠٩١٥٥٥٧٠٩٢٦
٩١٣٤٩٣٦٥/ ف

بسته بندX 9ار 
ز)گزاگ دوز،راسته دوز

حرفه اى جهت تریکو 
نيازمندیم .

مفتح ١٠
٠٩٣٥٦٤٠٣٥٦٣
٠٩٣٦٦١٠٧٥٢٠

٩١٣٤٠٩٠١/ ط

استخدام فور9 
محيط Xامال زنانه 

راسته دوز ٣٠٠,٠٠٠ الی 
۵۵٠,٠٠٠- سردوزکار 

٣٠٠,٠٠٠ الی ٣۵٠,٠٠٠
بردست ٢٠٠,٠٠٠ الی 

٢۵٠,٠٠٠- ساعت کار ٨ الی 
١٧,٣٠رسالت ۴١ پالک ٢١ 

شرکت لباس کار سينا 
٠٩١٥٦٢٠٥١٥٦

٩١٣٥٣٩٩٨/ ف

نيازمند)م
خياط مانتو و پالتودوز 

شخصی  خانم یا آقا
 با اجرت عالی 

سجاد- مانتو مقدم
٠٩١٥٥١١٦٣٥٣

٩١٣٥٩١١٥/ م٧٦١٤٩٨١

به تعداد9 سردوز Xار 
و  رفت  سرویس  با  نيازمندیم 
محدوده  در  رایگان  برگشت 

٠٩٣٣١٤٦٧٣٩٣بلوارطبرسی 
٩١٣٦١٣٠١/ ف

چرخIار و Xارگاه بيرون بر 
خانم  و  آقا  بردست  و  مانتودوز 
ابوذغربی ٢ پالک ٧ نيازمندیم طالب 

٠٩٣٥٤٠٧٤٩٩٢
٩١٣٥٥٩٥٤/ ف

به تعداد9 خانم 
راسته دوز و بردست 

جهت کار در توليدى تریکو 
نيازمندیم چهارراه شهدا

 انتهاى شيرازى١٧ زیرزمين
 مسجد امام حسن عسگرى (ع)

٢٢١٩٤٣٤
٩١٣٤٠٩٣٥/ ف

به چند نفر خانم 
جهت کار در توليدى تریکو 

نيازمندیم. راسته دوز، 
مياندوزکار، زیگزاک دوز و 

بردست هر ماه تسویه نقدى 
دور ميدان ١٧ شهریور، ١٧ 
شهریور شمالی ٩ پالک ١٠,١

٣٦٥٩٦٧٣
٠٩١٥٨٩٩٦٧٢٠

٩١٣٤٧٦٧٩/ ف

راسته دوز و سردوز زن خانم 
جهت دوخت تریکو نيازمندیم محيط کامال 
زنانه خيابان گاز رسالت ٣۶ پالک ۴۵۶
٢٧١٠٣٨٦-٠٩٣٨١٥٥٩٦٨٣

٩١٣٥٨٥٠١/ ف

فقط تيراژ باال 
مانتو اسپرت

 تسویه نقدى 
طالب 

گلی 
٠٩١٥١٠٥٩٥٦١
٠٩١٥١٢٠٥٦٧١

٩١٣٤٩٢٢٦/ ب

به تعداد9 چرخ Xار 
مانتو دوز و بردست چرخ کار و 

کارگاه بيرون بر نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٢٩٢٨٧

٩١٣٥٩٨٥٤/ ف

به تعدادX 9ارگاه 
 بيرون بر مانتو نيازمند)م  

 ٠٩٣٦٦٢٩٦١١٦
٩١٣٥٧٧٤٥/ م

به تعدادX 9ارگر پيراهن دوز
دوز  کابولی  دوز-  تنه  دوز-  تمام 

- محدوده ابوطالب نيازمندیم
٠٩١٥١١٤٠٨٣٦-٧٢٨٦٥٥٢

٩١٣٥٨٠٠٧/ م

به تعدادX 9ارگاه 
بيرون بر 

مانتو دوز اسپرت و مجلسی 
و چرخکار داخل کارگاه 

نيازمندیم 

٢٧٦٣٥٧٦
٩١٣٦٠٣٢٣/ ف

١ -مادگ� و دXمه زن پيراهن
٢ -اتوکارى و بردستی

٣ -بسته بندى و مرتب کردن اجناس
٣٤٤٣٢٠٩

٩١٣٤٣٢١٢/ ف

mمبلمان ت
چند خياط راسته دوز و برشکار 

نيازمندیم
٠٩١٥٥٢٥٧٢٢٥

٩١٣٦٠٨٩٩/ ف

چرخIار مانتودوز و Xارگاه بيرون بر 
نيازمندیم. تسویه نقدى تيراژ 

باال، اجرت بيرون بر ٧ هزار 
تومان ٠٩٣٥٩٩٩٤٧١٣

٩١٣٦٠٦٣٢/ ف

ز)گزاگ دوز خانم 
٣٠٠ هزار تومان 

بردست خانم ١٧٠ هزار تومان 
توليدى صانعی ٢٧٣٦٣١٢

٩١٣٥٥٢٠٥/ ط

چرخIار ماهر مانتودوز 
نيازمند)م. تسو)ه نقد9 

اجرت ۶٠٠٠-۶۵٠٠
٠٩١٥٨٩٢٤٢٧٤

٩١٣٦١١١٤/ د

به راسته دوز، سردوز Xار ماهر 
و اتوکار خانم  با حقوق باال سریعا 

نيازمندیم کریمی ٣٠ پالک ۵ 
٩١٣٥٨٠٧٠/ ف٧٢٥٤٩٣٢

تعداد ١٠نفر چرخIار 
پيراهن اسپرت دوز ماهر نيازمندیم

 (اجرت باال+ تسویه نقدى) 
٢٧٣٣٥٨٩

٩١٣٦٠٧٧٦/ ف

Xارگر ساده و خياط خانم 
در صندلی سازى نيازمندیم جاده کالت 
روستاى گرجی   ٠٩٣٥٩٧٨١٦٠٠  
با سرویس         ٠٩١٥١٥١٧٣٢١

 ٩١٣٦١٥٦٠/ ش

توليد9 خوزم
مانتو  چرخکار  و  بر  بيرون  تعدادى  به 

نيازمندیم. ٠٩٣٥٦٥٢٤٠٩٤
٠٩١٥٥٠١٥٨٠٦

٩١٣٥٣١٧٣/ ف

به تعداد9 ز)گزا0 دوز و 
بردست خانم نيازمند)م

سه راه کاشانی، موحدین ١٣
٠٩٣٥٢٦٠٣٢٣٧

٩١٣٦٠٩٣٥/ ف

به تعداد9 سردوزXار و مياندوزXار
و بردست جهت کار تریکو نيازمندیم.

٢٥٦٢٦٥٢-٠٩١٥٣٠١٢٠٤٢
٩١٣٣٣٩٦٦/ ف

به تعداد9 چرخ Xار مانتو دوز 
نيازمندیم

 اجرت ۵۵٠٠ + کار دائم 
٢٧١٢١٠٨-٠٩١٥٣٢٤٩٧٩٣

٩١٣٦٠٨٠٦/ ف

شرXت تن پوش جامه 

حبيب
براى تکميل کادر پرسنلی خود 
به تعداد زیادى مياندوز کار و 

زیگزاگ دوز نيازمند است
 با بيمه و سرویس 

٠٩١٥٧٠٦٥٢٧٠
٩١٣٥٥٢٤٧/ ط٠٩١٣٧١٣٢٤٨٢

به تعداد9 چرخIار 
راسته دوز مانتو (خانم) در 

محدوده قاسم آباد نيازمندیم
٠٩٣٩٧١٥٥٦١٠

٩١٣٥٩٩٩٣/ ق

به تعداد9 چرخ Xار 
نيازمند)م 

حقوق مکفی+ بيمه 
٦٠٦٨١٠٦

٩١٣٦٠٥٦٨/ ف

چرخ Xار زنانه دوز ماهر 
نيازمند)م

بين دانش آموز ۵ و ٧ خياط 
پارميس ٠٩١٥٤١٧٤٦٩١

٩١٣٦٠٥٩٥/ ف

پيراهن دوز خانم و آقا 
نيازمندیم (اجرت ٢۵٠٠) 
طبرسی اول (۶١) پالک ۴٩

٠٩١٥٧٦٦٤٨٢١
٩١٣٥٥٩١٢/ ف

تعداد9 خياط وتIميل� زن آقا 
جهت کار در کارگاه نيازمندیم 

بلوار دوم طبرسی 
٠٩٣٥٦٠٨٧٦٢١

٩١٣٥٦٧٩٤/ ط

به تعداد9 چرخIار 
ز)گزا0 دوز و بردست

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٢٣٧٦٧

٩١٣٦٠٧٧٧/ ف

راست دوز و بردست 
خانم )ا آقا 

نيازمندیم مصلی٣١ جنب پالک ٨
٠٩١٥١٢٢٩٣٤٥

٩١٣٦٠٤٠١/ ف

به تعداد9 چرخ Xار ماهر خانم 
پيراهن دوز به طور نيمه وقت

نيازمندیم رسالت ٣٧,١ پالک ١٠
٢٧٢١١٤١-٠٩١٥٥٠٨٣٦٩٩

٩١٣٥٦١٤٣/ ف

به تعداد9 چرخIار 
تر)Iودوز

بيرون بر ماهر و بردست 
خانم جهت کار در کارگاه 
توليدى لباس نيازمندیم 

خيابان شيرودى 
بين ١٩ و ٢١ پالک ١١٠
٠٩١٥٧٠٢٢٢٧١

٩١٣٦١٤٠٦/ ف

به تعداد9 چرخIار و بيرون بر 
پيراهن دوز نيازمند)م  

٠٩١٥٢٠٤٧٧٠٢
٠٩١٥٩٧٦٧٢٩٣

٩١٣٦٠٩٥٢/ ف

توليد9 پوشا0 
متين پوش

استخدام فورى به تعدادى 
راسته دوز ماهر و نيمه ماهر 
آقا و خانم (همراه با آموزش) 
و بردست خانم نيازمندیم کار 

دائم تسویه نقدى
شهيد شيرودى ٨ پالک ٢ 

اعتبار آگهی یک ماه
٣٦٤٨٥٠٤
٣٦٨٦٧٨٢

٠٩١٥٣٢٤٣٦٩٨
٩١٣٥٦٤١٩/ ف

از چرخIاران و Xارگاه توليد9 
جهت توليدى مانتو بدون تکميلی دکمه 
و مادگی با تيراژ باال دعوت به  عمل می 

٠٩٣٩٢٥٠٠٦٦٤آوریم 
٩١٣٥٣٠٦٠/ ف

به تعداد9 چرخIار خانم
و بردست  نيازمند)م

خيابان جنت پاساژبهارستان
٠٩٣٦٨٢٦٠١٠٦

٩١٣٦٠٥٣٢/ ف

تعداد9 چرخIار پيراهن دوز
و جادکمه دوز خانم نيازمندیم تسویه 

نقدى بلوار طبرسی، پالک ٧
٠٩١٥١٢١٠٢١١

٩١٣٦١٣٦٣/ ف

Xارازشما    Xارگاه از ما
برش تریکو و پيراهن مردانه 

پذیرفته می شود.
٠٩١٥٦١٩٣٨٥٦

٩١٣٤٩٤٢٢/ ف

به چند نفر چرخ Xارماهر 
خانم یا آقا و بردست نيازمندیم 

آزادى ٩٩ پالک ١١٩ 
٦٥٨٤٧٧٧

٩١٣٥٦٤٨٢/ ف

Xارگاه بيرون بر مانتودوز 
نيازمند)م . تسو)ه نقد9

 اجرت ۶۵٠٠ -٧٠٠٠
٠٩١٥٨٩٢٤٢٧٤

٩١٣٦١١٠٤/ د

٩١٣٥٩٦٠٠/ ف

)m شرXت 
صنعت� معتبر

واقع در شهرک صنعتی طوس 
فعال در زمينه توليد پوشاک 

براى تکميل کادر خود تعدادى 
دوزنده ماهر (پيراهن-شلوار) 

استخدام می نماید. 
افراد داراى سابقه کار و 
مهارت مرتبط در اولویت 

می باشند.
تلفن تماس:

٥٤١٢٩١٠ 
ساعت تماس: ٨ الی ١۵

چرخIار پيراهن دوز 
Xابو)� دوز مادگ� دوز 

دکمه دوز و بردست نيازمندیم 
٨٥٥٥٠٢٢-٠٩١٥٩١٣٥٧٨٦

٩١٣٦١٣٥٩/ م

١٥١١
خياط و چرخ Xار

٩١٣٦١٥٦٦/ ف


