
شنبه ٩  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣٠٤
٥٣

به 
f شاگرد مبتد< تمام وقت
جهت کار در سالن آرایش زنانه 

در احمدآباد نيازمندیم. 
٨٤٠٥٨٩٧

٩١٣٤٣٢٢١/ ف

شاگرد جهت #ار در آرا
شگاه
زنانه به طور تمام وقت

 فلسطين ٢١ صفا ١٩ پالک ٣٨ 
٨٤٥١٩٧٧

٩١٣٤٩٥٥٧/ ف

به 
f خانم جهت اصالح صورت 
و به 
f اپيالسيون #ار ماهر 
در شيفت بعدازظهر نيازمندیم 

٠٩٣٨١٨٥٨٣٥٧
٩١٣٤٩٨٦١/ ف

آرا
شگر آقا
نيازمندیم  آرایشگاه  واگذارى  جهت 
فی  سعيد  موچين   ۴ و   ٢ مهدى  بين 

٢٢٠٩٣٥٧٤٧١٥١٧م
٩١٣٥١٣١٨/ ف

به چند اپيالسيون #ار
نيازمندیم سالن زیبایی محدوده 

قاسم آباد اجاره داده می شود 
٠٩٣٨٦١٢١٢١٨

٩١٣٥١١٤٤/ ف

تعداد< شاگرد نيمه ماهر
براى کار در آرایشگاه زنانه 

نيازمندیم .بلوار معلم ، سروش ١۶
٠٩١٥٥٠٣٥١٥٦

٩١٣٤٤٥٠٦/ ل

استخدام 
استخدام

زیبایی  زمينه  در  فعاليت  جهت 
با  همراه  اندام  تناسب  و  پوست 
 ٧ چمران  مقابل  رایگان  آموزش 

پالک ۵۶ طبقه دوم مجتمع قائم

٠٩٣٧٢١١٩٦٩٨
٩١٣٤٣٠٣٩/ ف

به 
f آرا
شگر نيمه ماهر
نيازمندیم تماس ١١ تا ۵

٨٤٢٥١٩٩
٩١٣٥٠٦٦٠/ ف

 به 
f آرا
شگر 
 مسلط و با مدرک در سالن زیبایی 

نيازمندیم زیبایی پارادایس 
٩١٣٥١٦٦٩/ آ ٠٩٣٩٧٣٩٨٤٥٠

طراح و صفحه آرا 
نيازمند
م 

سيدرضی ٣٨ پالک ٣١٠ 
٩١٣٤٧٥٩٢/ مهفته نامه غذا

 �
f مجموعه فرهنگ 
هنر<

 به یک طراح فتوشاپ کار با سابقه 
٨٤٦٤٠٦٥ کارى نيازمند است.

٩١٣٥١٩١٧/ ب

به 
f طراح 
نرم  با  آرایی  صفحه  به  مسلط 
فتوشاپ  و   INDESIGN افزار 

٨٤٤٧٦٤٦نيازمندیم
٩١٣٥١١٠٧/ ف

به تعداد< طراح گرافيست 
حرفه ا< مسلط به فتوشاپ

نيازمندیم (هنر هشتم)
٨٨٣٩٢١١-٠٩١٥٥١٣٣٩٩٦

٩١٣٤٥١٤٥/ ف

مسلط به نرم افزار ها< فتوشاپ 
و فلش به صورت حرفه اى 

نيازمندیم مزایا، حقوق باال و بيمه 
٠٩١٥١١٠٦٩٦٦-٢٢٨٨٣٨٨

٩١٣٤٩٠٢٠/ د

تدو
ن گر فيلم
عروسی و غيره خانم و آقا 

حرفه اى با سابقه کار با 
شرایط و حقوق عالی جهت کار 
درآتليه محدوده سجاد ساعت 

تماس ١١ الی ١۴ 
تلفن: ٧٦٦٤٤٢٤

٩١٣٤٩٢٦٨/ ر

به 
f نفر طراح
آشنا به فتوشاپ  فرى هند و 
یک نيروى طراح سایت آشنا 

به آى تی به صورت پاره وقت 
و تمام وقت نيازمندیم. 

لطفا رزومه کارى خود را به 
 ٣٠٠٠٣۴١٧ ارسال نمایيد.

٩١٣٤٩١٢٩/ ب

استخدام گرافيست حرفه ا<
کانون تبليغات خراسان

٨٤١٦٧٩٤
٩١٣٤٨٨٠٥/ ر

فتو ارغوان 
به یک فتوشاپ کار حرفه اى خانم 

با ٣ سال سابقه نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠١٥٠٢٠

٩١٣٤٩٤٩٩/ ف

طراح خانم 
آشنا به کرل و فتوشاپ 

نيازمندیم. تبليغات برسام 
٦٠٩٩٦٤١

٩١٣٤٦٠٩٦/ ف

به 
f نفر فتوشاپ #ار آقا
جهت کار در عکاسی حرم بارگاه 

نيازمندیم.
٢٢١٨٣٣٤

٩١٣٤٩٩٩٤/ ف

د#وراسيون داخل� آرا
ه 
به یک طراح خانم مسلط به 

3dmax نيمه وقت نيازمندیم 
٧٦٧٦٠٢٤

٩١٣٤٨٠٤٦/ ف

به 
f طراح 
پاره وقت نيازمندیم  
چاپ و تبليغات پایدار

٩١٣٤٧٧٠٥/ ف٠٩١٥٣٠١٥٥٨٠

دعوت به هم?ار<
از طراحان وب به صورت

 تمام وقت و پاره وقت
١-گرافيست وب

 (مسلط به فتوشاپ)
٢-افزونه نویس و کد نویس 
سيستم هاى مدیریت محتوا 

 Joomla، wordpress، شامل
 perstashop، vbulletin

php ٣-برنامه نویس
تماس: ٧٦٦٣٠٠٤-٠٥١١

www.iranoos.net
سه راه خيام- بين خيام ٧ و ٩- 

شماره  ٢٧- طبقه دوم مشاورین 
توسعه وب داده گستر (ایرانوس)

٩١٣٥١٠٤٧/ ف

روتوش #ار خانم ماهر
نيازمندیم حقوق ٢۵٠ به باال بين 

دانش آموز و فرهنگ ٢٨
٨٩٣٢٣٧٢

٩١٣٥٠١٦٩/ ف

به 
f خانم آشنا به فتوشاپ 
نيازمند
م

بلوار شهيد رستمی ۴۴-۴۶ 
 آتليه مهيار ٣٦٥٨٣٨٩

٩١٣٤٩٧٠٨/ ف

طراح گرافيست
مسلط به فتوشاپ با حداقل ٢ سال 

سابقه کارى معلم ٢۶ ، پالک ٣٣۴
٠٩١٥٤١٢٨٠٦٩

٩١٣٤٤٥٧٢/ ل

استخدام طراح 
تسلط کامل به فتوشاپ office و 

اینترنت با سابقه مرتبط حداقل
 ٢ سال ٦٦٧٤٩٩٠

٩١٣٤٩٦٣٧/ ف

پيf ز
ست خاور
به تعدادى موتورسوار 
با پورسانت ١۵درصد 

نيازمند است
٠٩١٥٢٣٧٣٥٩١

٨٥٥١٠٣١
٩١٣١٢٠٤٣/ ر

 به ١٥٠ نفر پيf موتور< 
نيازمند
م

 با بيمه و درآمد ۴٠ هزار تومان خالص
٧١٢٣٠٠٤ 

٩١٣٣٧٠٩٣/ ف

٩١٣٤٧٨٠٠/ ف

جهت سوار  موتور  تعداد<  به 
کار در پيک موتورى نيازمندیم درآمد 

روزانه باالى ٢۵-٣٠ هزار تومان 
٦٠٧٣٦٢١ -٠٩٣٠٥٦٦٣٣٢٧

پيf ز
ست خاور
بادرآمد عالی و 

پورسانت ١۵ درصد + 
بيمه استخدام می کند

٠٩١٥٢٣٧٣٥٩١
٨٥٢٥٢٦١

٩١٣٤٣٩٤٤/ ر

 fت fپي
عالی  درآمد  با  موتورى  پيک  به 

٠٩١٥١٠٧٠٨٠٣نيازمندیم
٩١٣٣٩٢٩٢/ ر

پيf طوفان
به تعدادى پيک موتورى با درآمد 

عالی نيازمندیم. 
 ٠٩٣٨٧١٢٠٤٢٩

٩١٣٢١٩٧٠/ ف

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

٨٤٤٧٠٧٠
٩١٢٩٣٨٨٧/ ف

به دو نفر پيf موتور<
جهت رستوران نيازمندیم شعبه ١: 
بلوار سازمان آب  شعبه ٢: ميدان 

١٧ شهریور ٠٩١٥٧٦٠٠٦٠٠
٩١٣٤٣٧٨٣/ ف

fران پي
ا
(افتخار می کنيم که ارزش 

پيک هاى مجرب را می دانيم) 
در موقعيت عالی با محيطی سالم 
و درآمدى فوق العاده به تعدادى 

موتورسوار نيازمندیم.

٨٥٩٥٤٤٤
٩١٣٤١٣٧٣/ ف

پيf موتور<
٦٠٦٣٦٨٢ 

 سریعا به تعدادى پيک نيازمندیم
٩١٣٤٩٤٦٣/ ل

به تعداد< پيf موتور< 
جهت غذا< آماده 

نيازمندیم تماس ١١ به بعد
٨٤١٠٦٠٣

٩١٣٥١٣٦٦/ ف

به 
f پيf نيازمند
م 
جهت #ار در خير
ه

اعتبار آگهی یک هفته
٠٩١٥٧١٨٤٢٨١

٩١٣٥١٣٨٦/ ف

 hموتور< قاصد fپي
تعداد محدودى پيک سریعا با 

پورسانت ١۵ درصد نيازمندیم 
٣٤٤٤٩٢٧

٩١٣٤٩٦٦٧/ ف

پيf طلوع رضوان 
به تعداد زیادى پيک موتورى با 

درآمد عالی نيازمندیم 
٠٩٣٧٧٨١٤٤٦٥

٩١٣٥١٥١١/ ف

پيf پارس
به تعدادى پيک موتورى با درآمد 

عالی نيازمندیم منطقه توس
٨٠-٦٩٠٢٤٧٠

٩١٣٤٨٦٢٩/ ف

مرغ سوخار< #ارو
به تعدادى پيک موتورى در 

شيفت ظهر و شب نيازمند است
٠٩٣٦٣٣٢٥٧٨٨

٩١٣٤٣٣٧٣/ ل

پيf توس
با موقعيت عالی و سابقه مفيد 
موتورى با درآمد باال نيازمندیم

٨٥٣١٢٧٨-٠٩١٥٣١٥٢٥٤٢
٩١٢٤٩٥٤١/ ف

به چند پيf موتور< 
نيازمند
م   

٧٦١٧١٧٥
٩١٣٥١١٩٢/ ف

 آموزش تابلوفرش
 همراه با بيمه- مدرک- تضمين کار

 ٠٩٣٥٥٩١٦٩١٤-٦٦٢٧١٣٩
٩١٣٠٨٢١٣/ م

٩١٢٦٦٤٢٥/ م

تعمير#ار تلفن همراه
خوداشتغال� خواهران
 آموزش آسان  با١۶٠هزارتومان

٦٦٢٣٧٠٠

 با هز
نه #م 
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

#ار در منزل
 آموزش تابلو فرش و گليم 

٦٠٤٣٦٨٩بيمه و وام 
٦٦٧٨٩٧٥-٧٣١٦٢٢٣

٩١٣٢٦١٦٨/ ش

آموزش بافت تابلو فرش
١۵٠٠٠ تومان-طالب 
٠٩١٥٢٣٩٦١٥٩

٩١٣٤٨٨٤٢/ ط

#ار در منزل
آموزش ٢٠ نوع لباس کشی

 ٧٠ هزار تومان
٠٩١٥٧٦٢٢٠٤٨

٩١٣٥١٣٧٠/ ف

٩١٢٩٩٦٦٧/ پ

�خوداشتغال
با سرمایه اندک
صاحب کارخانه 

توليد اسکاچ در منزل شوید 
با تضمين خرید محصوالت

٨٦٧٨٨٩٤
٠٩١٥٩١٦٦٠٠٨

آموزش را
گان
کار با ماشين جوجه کشی و
 تامين انواع تخم نطفه دار
تالش سبز ٣٧٢٨١٠٠

٩١٢٩٤٦٨٥/ ط

آموزش بافت تابلو فرش
 ( بيمه و وام ) ١٠٠٠٠ تومان 

٠٩١٥٨١٩٦٣٨٥
٩١٣٤٢٤٠٠/ ط

شر#ت پرورش قارچ 
�
شلتوh طال

ارائه کليه خدمات پرورش  
قارچ مشاور و ارائه مدرک 

طراحی و راه اندازى

٤٩-٠٩١٥٤٢٩٧٥٤٨
٩١٢٥٠٩٢٥/ ف

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

%١٠٠٠٩١٥٨٦٩٦٢٧٨
٩١٣٢٨٥٨٤/ ف

آموزش تضمين� تابلوفرش 
وتضمين کار به همراه بيمه و وام

 سی مترى طالب 
٢٧٧٢٢٨١-٠٩٣٦٠٠٧٣١٩١

٩١٣١٢٥٧٩/ ط

خوداشتغال� با 
�درآمد عال

اگر به دنبال فرصت 
شغلی مناسب هستيد اگر 

از شغل و درآمد کنونی 
خود راضی نيستيد اگر به 
دنبال شغل دوم پر درآمد 

هستيد 
«حتی براى خانم ها در منزل» 

با ما تماس بگيرید بين 
عبدالمطلب ٣٩ و ۴١ 
شرکت نساجی جالپود 

توليد کننده انواع 
دستگاه هاى تمام اتومات 
اسکاچ بافی و جوراب بافی 

درواحد هاى کارخانه اى 
کارگاهی و خانگی 

www.jalapood.com
 ٠٩١٥٧٠٩٧٠٥٣

٧٥٣٨٣٥٣
٩١٣١٢٢٨٠/ ف

#ار در منزل آموزش بافت تابلوفرش
گليم با تضمين کار و بيمه و وام

 توسط عضو رسمی اتحادیه فرش بافان
٨٤٦٩٥٨٧-٠٩٣٦٠٠٨٨٥٩٨

٩١٣٢٨١٨٤/ م

٩١٣٣٤٨٩٣/ ق

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

 ٥٢١٧٥٧٢-٠٥١١رایگان

اشتغال دائم
درآمد هفتگی ١۵٠ الی ۴٠٠ 

آموزش توليد جعبه پيک رایگان
٨٩٢٩٤٦٦

٩١٣٤٨٩٣٧/ ل

٩١٢٥٠٥٨٦/ پ

ابت?ار 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

با هز
نه #م 
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

#ار در منزل
به تعداد ١٠٠ نفر نيروى سرمه دوز 

ماهر نيازمندیم ٦٢٠٧٥٨٤
٠٩٣٥٥٨٤٥١٣٣

٩١٣٤٦٠٩٩/ ف

 تعمير#ارتلفن همراه 
با ١٦٠هزار تومان 

 آموزش ببينيد ومشغول کارشوید
٩١٢٥٨٢٥٢/ م٧٦٣٩٨٨٩ 

٩١٢٩٢٦١٨/ پ

تابلوفرش ترنج
آموزش رایگان، خریدکارها
مدرک، بيمه ٨٦٦٥٩٥٣

٣٨٥٥٥٩١-٧٥٩٤١٩٥
٦٣٨٥١٤٢

#ار درمنزل 
آموزش کليپس و تاج 

درآمد ماهيانه ٣٠٠ هزارتومان
٠٩٣٩٥٤٨٦٠٢٢-٨٥٤٩٩٣٢

٩١٣٢٩٥٩٥/ خ

٩١٣٣٥١٧٢/ ل

#ار 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

#ار هنر< در منزل
ویژه بانوان آموزش فورى 
سرمه دوزى با تضمين کار 

٠٩٣٥٧٤٨٣٦٨٠-٢١٢٢١٦٥
٩١٣١٣٧٤٩/ ط

٩١٣٠٣٩٠٨/ ل

فرهنگسرا< شهردار<
برگزار مي?ند

با یک ماه آموزش حرفه اى ميکس 
و مونتاژAfter effect،کليپ سازى 
فتو شاپ ،فيلم بردارى و عکاسی ،

3D Max-VRay
ماهيانه حداقل ٣٠٠هزار تومان 

درآمد قطعی کسب نمایيد 
٦٠٩٣٥٧٠-٠٩١٥٤٧٦٦٦٠٦

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 

مهارت با تضمين اشتغال
فتوشاپ حرفه اى،ميکس ومونتاژ 

اتوکد،3DSMAX،حسابدارى بازارکار
٦٠٦٦٣٦٠

٩١٣٣٩٦٠١/ ل

٩١٣٤٩٠٧٩/ ف

شرا
ط عال� #ار 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

قابل توجه بانوان 
جو
ا< #ار در منزل

کادویی  هاى  جعبه  ساخت 
شمع هاى تزئينی کليپس مليله 
دوزى و عروسک سازى سرمه 
تابلوفرش   - عروسک  دوزى 
بافت با تضمين صد درصد کار 
هزار   ٣٠٠ اى  هفته  درآمد  با 
رو   ٢٩ کالهدوز  باال  به  تومان 
به رو تعميرات مبل جنب پالک 
فقط  مراجعه  صورتی  درب   ۶

حضورى ساعت ١٣-٨,٣٠

 

٩١٣٤١٨٣٦/ ف

آ
نده شغل� خود را 
تضمين نما
يد

با دریافت مدرک بين المللی 
مهندسی صنایع 

 MSP به همراه دوره رایگان
فارغ التحصيالن دانشگاه

 ٩ ماهه شهریه ۶۵٧,٠٠٠ت 
دیپلمه ها ١,٢٠٠,٠٠٠ت 

با اقساط بلندمدت- وام بانکی

٨٥١٣٧٩٣-٨٥٢٨٩٤٢
٠٩١٥٣١٠٥١٨١ 

٩١١٠١٠٤٩/ خ

آشپزماهر 
جهت طبخ برنج و خورشت 

نيازمندیم. 
کارگر ساده خانم جهت نظافت 

خيابان نواب صفوى ٨ 
آشپزخانه رضا

٠٩٣٧١٣٠٨٦٦٨
٩١٣٥٠٥٦٦/ ف

به 
f استاد#ار تر#ار
کيک ساز و خشک کار ماهر در چناران 
نيازمندیم.       ٠٩١٥١٢٥٨٧٣٥

٠٥٨٢٦٢٢٨٩٤١
٩١٣٥١٧٨٩/ ش

به 
f استاد #ار
شيرینی پز و

 ٢ بردست ماهر 
نيازمندیم .

٠٩٣٦٦١٠٧٥٥٠
٩١٣٤٨٤٢١/ ف


f نفر وارد به امور فست فود 
به صورت درصدى و مزایاى 

بسيار عالی نيازمندیم 
٠٩١٥٣١٩٥١١٧

٩١٣٥٠٢٥٩/ ف

به 
f فر#ار اغذ
ه و آشپز 
#باب تر#� نيازمند
م  

٦٠٩٨٣٤٩
٩١٣٤٨٩٤٠/ ف

شاگرد خانم و آقا در قناد<
نيازمندیم بين پيروزى ٧٣ و 

ميدان الدن شيرینی تبریزى ها
٠٩١٥٩١٠٥٣١٢-٨٦٤٢٦٦٠

٩١٣٤٩٩٨٠/ ف

به 
f تخته #ار ماهر 
 �جهت #ار در چلو#باب

نيازمندیم 
 

٠٩١٥٩٢٤٠١٥٩
٩١٣٥٠٦١١/ ف

به تعداد< بردست
(آقا - خانم) جهت کار در قنادى 

نيازمندیم.معلم ۴۴ ، قنادى پاستور
٨٦٧٢٦١٤-٠٩٣٦٦٩٤٥٧٥٨

٩١٣٤٦٧٣٩/ ل

به 
f نفر آشپز 
ترجيحا تخته #ار

و ٢ نفر کارگر ساده جوان براى 
آشپزخانه و رستوران نيازمندیم 

ویالشهر ، امام رضا ١۴ ، پارک 
جنگلی وکيل آباد

٠٩١٥٦١٣٥١٥٥
٩١٣٢٨٥٣١/ ل

به آشپز پيتزا ساندو
چ 
نيازمندیم با سابقه

٠٩٣٥٤٠٧٧٣٦١
٩١٣٤٧٠٩٦/ ف

به 
f فر#ار ساندو
چ 
ماهر نيازمند
م 

٠٩١٥٥١١٨٤١٠
٩١٣٥١٣٤٢/ ف

به 
f فر#ار حرفه ا<
نيازمندیم ساعت تماس ١٠ الی 

١٢ و ١٧ الی ١٩
٠٩١٥٣١٦١٠٠٥

٩١٣٥٠٨٣٠/ ف

به 
f آشپز و تخته #ار 
ماهر نيازمند
م  

٠٩١٥٢١٦٦٥٩٤
٩١٣٥١١٩٨/ ف

فر#ار ماهر و نيمه ماهر و ساده 
 ترجيحا با موتور در ساندویچی نارنج 

( نبش هاشميه ٣۴) نيازمندیم 
٠٩١٥١٠٢٧١١٨

٩١٣٥١٦٨٩/ پ

به تعداد< جوش?ار ماهر
گازرسانی نيازمندیم. 
به صورت مترى یا ثابت

٨٩٣٩٥٠٨-٠٩١٥٣١٣٧٦٣٨
٩١٣٥٠٢٦٣/ ف

١٥١٣
طـراح و گرافيست

١٥١٤
تحصيلدار و پيf موتور<

١٥١٥
�خوداشتغـــال

١٥١٦
آشپز و شير
ن� پز

١٥١٧
تراش?ار و جوش?ار


