
سه شنبه ١٩   دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٣١٢
٤٧

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 

قابل توجه بانوان 
جو$اM 9ار در منزل 

ساخت جعبه هاى کادویی، 
عروسک، تابلو فرش، کليپس مو 
با تضمين ١٠٠ کار و با درآمد 

هفته اى ٢٠٠ هزار تومان به باال 
+ پيک رایگان 

شعبه ١- کالهدوز ٢٩ جنب
 پالک ۶ درب صورتی 

شعبه ٢ -ميدان فجر طبرسی 
شمالی ۴٠- ١٠ مترى امينی 

ميالن اول سمت راست
 باشگاه امام رضا 

٩١٣٥٨٩٠٦/ ف٢١١٠٧٩٩

شرMت پرورش قارچ شلتو. 
پرورش  خدمات  مجریه  طالیی 

قارچ ٠٩١٥٦٦٢٠٤٦٦
٠٩١٥٤٢٩٧٥٤٨

٩١٢٩٣٦٦٢/ ف

٩١٣٣٤٨٩٣/ ق

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

 ٥٢١٧٥٧٢-٠٥١١رایگان

 با هز$نه Mم 
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

شغل دوم شما Mار در منزل  
ا$نترنت� - تلفن�   
٠٩٣٥٦٨٦٢٤٠٠ 

٩١٣٥٢٦١٠/ م١٨-٧٣٨٣٠١٧

٩١٣٥٥٧٠٨/ پ

تابلوفرش ترنج
آموزش رایگان، خریدکارها
مدرک، بيمه ٨٦٦٥٩٥٣

٣٨٥٥٥٩١-٧٥٩٤١٩٥
٦٣٨٥١٤٢

آموزش بافت تابلو فرش
١۵٠٠٠ تومان-طالب 
٠٩١٥٢٣٩٦١٥٩

٩١٣٤٨٨٤٢/ ط

با هز$نه Mم 
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

٩١٢٥٠٥٨٦/ پ

ابتFار 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

شهرستان� ها9 محترم
ظرفشویی،  مایع  آسان  توليد  جهت 

سفيد کننده و... با ما تماس بگيرید 
٠٩١٥١١٥٤٩٣٤

٩١٣٣٨٢١٦/ ف

٩١٣٠٣٩٠٨/ ل

فرهنگسرا9 شهردار9
برگزار ميFند

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

آموزش خياط�
۴٠ مدل دوخت ساده وکشی

 با روش آسان و جدید 
٠٩١٥٥٠٧١٤٨٦-٨٦٧٠١٤٠

٩١٣٣٧٧٣٣/ پ

اشتغال دائم
درآمد هفتگی ١۵٠ الی ۴٠٠ 

آموزش توليد جعبه، پيک رایگان
٨٩٢٩٤٦٦

٩١٣٥٦٢١٠/ ف

تابلو فرش آوا9 مهر 
آموزش بافت تابلو فرش 

گليم و برجسته کارى همراه با 
ارائه کار+ بيمه، بافت چهره 

و اعطا نمایندگی به فعاالن در 
زمينه تابلو فرش قاسم آباد 

٥٢١٨٩١٠
٠٩١٥٤٠٣٦٤٣٢

٩١٣٠٩٠٠٦/ ف

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

٩١٣٥٨٨٢٧/ م مهدى پالک ٢٠٣

Mار در منزل 
حقوق ۴٠٠ الی ۴۵٠ در ماه آموزش 
+ قرارداد ساخت جعبه هاى کادویی 

٠٩٣٨٦٥٥٦١٥١
٩١٣٦٣١٦٤/ ف

$r خط دستگاه 
توليد اسFاچ 

 در حد نو
 با پنج نوع محصول متنوع
قيمت به نظر کارشناس

٠٩١٥٨٩١٨٥٨٠ 
٩١٣٦٣٤٨٧/ م٦٥٨١٦٤٦

Mار در منزل
 ۴٠٠ تا   ٢٠٠ سنتی،  هنرهاى  مجتمع 

درآمد-اندیشه سازان پالک ٢٩
٠٩٣٠٧٩٢٤٣٠١

٩١٣٢٤٠٥٤/ ف

درآمد ماهيانه 
با  تومان  ٢۵٠هزار  الی   ١۵٠
به  آشنا  و  روز  در  کار  ساعت  دو 

٦٦٣٢٠١١کامپيوتر
٩١٣٦٣٦٩٣/ ف

آموزش  و اشتغال ١٠٠% 
LEDتابلو روان

ساخت و مونتاژ
٧٦٧٥٠٠٢-٠٩١٥٥١٢٥١٢٥

٩١٢٤٧٥٦٢/ م

آموزش عروسr ساز9 
تضمين اشتغال وخریدمحصول 

٠٩١٥٦٩٢٧٧٨٥
٩١٣٦٣٣٨٨/ ر

به $r فرMارماهر جهت 
Mار در ساندو$چ�

نيازمندیم
٠٩١٥٨٣١٨٨٩٥

٩١٣٦٢٨٨٦/ ف

به $r فرMار اغذ$ه 
حقوق  با  ترکی  کباب  آشپز  و 
تومان  هزار   ۵٠٠ ماهيانه 

٦٠٨٩٧٥٢نيازمندیم 
٩١٣٥٩٥٩٢/ ف

به $r تخته Mار ماهر 
نيازمند$م   

٦٠٤٥٦٧٧
٩١٣٦٢٤٩١/ ف

Mمr آشپز وارد  جهت 
آشپزخانه نيازمند$م فور9  

٠٩١٥٨٥٧٢٠٥٨
٩١٣٦٠٨٠٥/ ف

به Mمr آشپز و بردست
جهت آشپزخانه شرکت نيازمندیم 

محدوده بلوار توس و سه راه
فردوسی   ٠٩١٥٣١٥٥٧٩٠

٩١٣٦٢٨٢٦/ ل

به $r آشپز فور9 نيازمند$م 
آشپزخانه آل جواد نبش امامت ۶٠

٠٩١٥٥١٠٨٢١٠
٩١٣٦٢٩٦١/ ف

شير$ن� سرا9 
نورالمهد9 

به افراد ذیل نيازمند است:
استادکار ترکار و کيک پز 

ماهر یک نفر  وردست
ترکار و خشک کار ٢ نفر 
٠٩١٥١٠٣٧٧١٠

٩١٣٦٢٢٦٧/ ف

به تعداد9 فرMار ماهر 
جهت اغذیه نيازمندیم

 ميدان ١٠دى، اغذیه گلبرگ 
٠٩٣٥٤٥٥٩٧٢٠

٩١٣٦١٥٩٩/ ف

به $r نفر سيخ گير جگر و بال 
و پاچين حرفه اى با حقوق و مزایاى

عالی نيازمندیم ساعت تماس : ١٣:٣٠ 
الی ٢١         ٠٩١٥٢٠٠٦٠٠٣

٩١٣٦٠٥٥٨/ ف

به $r ساندو$چ زن 
ماهر نيازمند$م  

٠٩١٩٦٠٦٠٨٩٦-٨٨٢٦٦٩٥
٩١٣٦٣٥٤٣/ ف

٩١٣٥٦٢٢٨/ م

به تعداد سه نفر تراشFار ماهر
باسابقه بيش از ١٢ سال 

نيازمندیم. ساعت مراجعه براى 
انجام تست و مذاکره:

 ٩ صبح تا ١٢ ظهر
شرکت سرویس ایاب و ذهاب ندارد 
آباد  قاسم  راه  پليس  از  آدرس: 
جاده  حاشيه  قوچان  جاده   ۵ کيلومتر 
رنگ  خاکسترى  درب  راست  سمت 

شرکت مشهد پمپ

 

 نيازمند$م
 فرزکار- تراشکار

شهرک صنعتی طوس

٥٤١٢٠٩٩ 
٩١٣٦٣٩٧٨/ م

تعداد9 تراشFار 
و فرزکار ماهر نيازمندیم 

(ترجيحا بلوار توس)
٠٩١٥٣٢٤٥٧١٥

٩١٣٥٩٠٥٨/ ف

به $r نفر تراشFار 
و قالبساز ماهر نيازمندیم

٠٩١٥١١٣٢٢٤٠
٩١٣٥٩٣١٣/ ل

به تعداد9 جوشFار
نيمه ماهر اسکلت نيازمندیم

٠٩١٥٦٤٥٦٠٩٩
٩١٣٦٠٨٦٩/ ل

به تعداد9 
جوشFار برق

و CO2 و کارگر سوله 
نيازمندیم

٠٩١٥٣١٤٠٨٥٣
٩١٣٦٢٨٢٧/ ف

جوشکار تعدادى  استخدام-به 
شاندیز  جاده  آدرس:  نيازمندیم   CO٢
ابتداى جاده شهرک صنعتی قطعه چهارم 

٤٣٧٣٩٣٥-٠٥١٢سمت چپ
٩١٣٥٧٨٠٦/ ف

به جوشFار ماهر 
اسFلت نيازمند$م
 ٠٩١٥٦٠٠٢٧٤١

٩١٣٥٤٦٠٣/ ف

COنترات جوش ٢M
کارگاهی در سيدى کارهاى 
متعدد جوش CO2 را به 
صورت کنتراتی واگذار 

می کند 
٨٦٨٨٣٨٩

٠٩١٥٥١٤٤٠٢٣
٩١٣٦٣٠٥٩/ ف

به چند نفر جوشFار
اسFلت Mار نيازمند$م 

٠٩١٥٥٢١٣٦٠٢هوشنگی 
٩١٣٦١١٥٠/ م٠٩٣٦٥٤٧٢٥١٤

آگه� استخدام
به تعدادى نيروى کار با 

داشتن حداقل دیپلم فنی 
و یا سابقه کار جهت یک 

واحد توليدى ( تراشکارى ) 
نيازمندیم. 

٥٤١٠٨٦٧
٩١٣٦٠٢٧٧/ ل

جوشFار جهت سوله ساز9
کالت  صنعتی  شهرک  نيازمندیم. 
بلوار کوشش شمالی نبش خيابان ١۵

٠٩٣٦٠٨٦٨١٩٦ توس پرلين
٩١٣٥٩٤٨٨/ م

١ - برشFار ماهر هوا گاز 
دست� و اتومات 

٢- مونتاژ کار ماهر سازه فلزى 
٠٩٣٨٣٥٣٠٩١٤

٩١٣٦٣٤٠٩/ پ

به ٣ نفر جوشFار
ماهر و نيمه ماهر گاز با شرایط 

عالی نيازمندیم
٩١٣٦١٢١١/ ف٠٩١٥٥٠٩٦٩١٩

 co2 ارFبه تعداد9 جوش
و اسکلت نيازمندیم
 ٠٩١٥٣١٢٨٠٥٨
٠٩١٥٦٩٧٠١٧٠

٩١٣٦٢٢٨٠/ ل

تعداد9 جوشFار اسFلت 
 و درب و پنجره نيازمند$م 

٠٩١٥٩٨٦١٩٥٣
٩١٣٥٧٦٦٨/ ف

تعداد9 فرزMار و تراشFار ماهر 
با حداقل ۴ سال سابقه کار 

نيازمندیم 
٦٥١٣١٥٠-٦٥١٣٣١٣

٩١٣٥٥٥٦١/ پ

به ٢ نفر جوشFار باالرو 
اسFلت نيازمند$م  

٠٩٣٩٢٤٩٢٥٧٣
٩١٣٦٠٩١٩/ ف

به چند جوشFار باالرو 
نيازمند$م   

٠٩١٥٨١١١٢١٩
٠٩١٥٩٠٣٧٦٥١

٩١٣٦٢٦٦١/ ف

به تعداد9 نيروM 9ارفن� 
آرگون)  یا  (برق  جوشکارى،  به  آشنا 

نيازمندیم    ٠٩١٥١٠٠٩٢٩٠
٠٩١٢٢٧٣٣٤٥٣

٩١٣٥٩٦١٥/ ف

به چند جوشFار 
اسFلت نيازمند$م
٠٩١٥٥١١٥٨٠٠

٩١٣٤٦٢١٣/ ف

دعوت به همFار9 
به تعدادى جوشکار اسکلت فلزى 

نيازمندیم 
٠٩١٥١٠٦٠٣١٨

٩١٣٦٢٣٢٠/ ف

به ٢ نفر جوشFار باالرو 
اسFلت
نيازمندیم

٠٩١٥٩١٥٧٢٠٩
٩١٣٦٢٨٤٨/ ف

به $r مد$ر ترانز$ت
آشنا و مسلط کامل به زبان 

روسی و انگليسی
 ترجيحا آشنا به امور

 حمل و نقل بين المللی 
٨٤٦٩٩٢٠

٠٩١٥١٥٩١١٣٤
٩١٣٦٢٧٥٠/ ف

استخدام
یک نفر مدیر با حداقل ۵سال 

سابقه کار
 حداقل تحصيالت ليسانس

 تجربه در زمينه مدیریت کارگاه

٨١ الی ٢٦٧٣١٨٠
٩١٣٦٢٤٢٤/ ف

آگه� استخدام
مدیرعامل شرکت حمل و 

نقل داخلی داراى شرایط و 
ضوابط سازمان حمل و نقل در 

صورت تمایل لطفا به شماره 
٠٩٣٨٠٨٣٩٥٠٠ پيامک 

 ارسال فرمایيد.
٩١٣٦٢٢٧١/ ف

استخدام
 مدیر بازرگانی مجرد با سابقه 
مدیر فنی داراى مجوز بند ب

٩١٣٦٠٢٠١/ م٠٩١٥٧٦٥٢٦٥٣ 

به تعداد9 نقشه Mش صنعت� 
مسلط به نرم افزارهاى طراحی با 

حداقل ۴ سال سابقه کار نيازمندیم 
٦٥١٣١٥٠-٦٥١٣٣١٣

٩١٣٥٥٥٥٩/ پ

مدر. مهندس� عمران
با سه سال سابقه بيمه (راه یا 
آب) جهت اخذ رتبه نيازمندیم.

٠٩١٥٥٠٤٩٨٧٨
٩١٣٥٩٦٣٨/ م

٩١٣٦٠٧٠١/ م

 دعوت به همFار9 
خدمات  بخش  مدیریت  جهت   
پس از فروش خودروهاى سنگين
 به یک مهندس مکانيک یا رشته هاى

 مشابه باحداقل ۵ سال 
سابقه کارى مرتبط نيازمندیم 

 ٨٠٠و ٦٦٦٦٤٠٠
٠٩١٥١٦٧٧٧٠٣

مهندس پا$ه ٣ عمران
با حق امضا نيازمندیم

٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠-٨٩٣٠٠٢٥
٩١٣٥٩٣٦٥/ ل

پروانه مهندس�
r$ پا$ه 

عمران جهت شرکت انبوه سازى
٧٦٧٦٦٧١-٠٩١٥٥١٢٤٤٦٨

٩١٣٤٩٥٤٠/ م

مهندس دارا9 پروانه
اشتغال به کار پایه دو و سه 

عمران ، برق و مکانيک نيازمندیم
٠٩١٥٦٨٣٩٩٢٠-٨٩٣٠٠٢٥

٩١٣٦٢٣٥١/ ل

شرMت 
فن� مهندس�

به دانشجو یا فارغ التحصيل آقا 
رشته کامپيوتر- نرم افزار با 

 PLC آشنایی حدودى به پروگرام
نيازمند است

٨٤٤٦٩١٢
٩١٣٦٠٦٣٥/ ف

به $r نفر Mارشناس 
 rترونيFال

با حداقل یکسال سابقه کار مفيد 
نيازمندیم

 ميدان سعد آباد، خيابان آبکوه ١ 
باباطاهر ٢ پالک ١٠ 

٧٢٩٧٥٧٩
٩١٣٦٣٢٤٧/ ف

 rانيFعمران ، م
معمار9

کارشناسی کاردانی 
با ٣ سال سابقه بيمه 

جهت رتبه بندى
٧٦٧٨٥٢١

٠٩١٢٣٠٩٩١٦٨
٩١٣٦١٤٦٦/ ر

چند نفر ليسانس Mامپيوتر 
داراى مدرک MCITP نيازمندیم 

سعدى ٢٠ پالک ۵ طبقه ٢ 
٩١٣٦١١٦٥/ ف

به $r خانم فوق ليسانس شيم�
نيازمندیم.  کار  باسابقه  ترجيحا 
مصلی ١١ مجتمع امام زمان پالک ١,٣

٠٩٣٨٨٠٠٢٥٧٤حسينی
٩١٣٥٩٤٢٤/ م

Mارشناس الFترونيr $ا Mامپيوتر
جهت امور فنی و خدمات 

سيستم هاى اتوماسيون نيازمندیم 
٧٦٦٢٠٢٢

٩١٣٦٣٣٤٨/ ف

استخدام برنامه نو$س 
Delphi حرفه اى

٩-٨٤٦١٢٦٨-٠٥١١
٩١٣٥٨٥٨٢/ ر

متخصص وب سا$ت شو$د 
آموزش + اشتغال حداقل 

کاردانی + لپ تاپ +٢,۵ م نقد 
٠٩١٥٨٠٣٤٠٦٥

٩١٣٥٢٤٧٦/ خ

نما$ندگ� بيمه ا$ران 
ازدو نفر خانم جهت انجام امور ادارى 
به عنوان نيروى ثابت دفترى دعوت 

به عمل می آورد ترجيحا آشنا 
به امور صدور بيمه نامه 
مصاحبه فقط حضورى : 

٨٤٤٣٨٨٨
٠٩١٥٥٠٠٦٥٥٤

٩١٣٦٣٤٢٤/ ف

به $M rارمند خانم 
نيازمند$م 

احمدآباد مجتمع پارت
٠٩٣٥٧٤٧٢١٢٧-٨٤٥٤٦٥٨

٩١٣٥٩٧٨٧/ ف

به تعداد9 نيرو خانم
کادر  جهت  باال  عمومی  روابط  با 

ادارى نيازمندیم ٨٤٣٤٢٠٣
آنيما ٠٩١٥٨٥٢٠٠٢١

٩١٣٦٢٠٦٨/ پ

به $r خانم مسلط به زبان 
انگليس� و امور بازرگان� با سابقه 
کار به صورت نيمه وقت نيازمندیم 

توليدى ابر سياح ٢٧٣٤٦٥٤
٩١٣٦٣١٤٣/ د

٩١٣٤٢٤٦٠/ خ

جذب مدرسين خانم
 وعالقه مندبه تدر$س زبان 

ویژه کودکان
 در مناطق طالب ،نخریسی 

خواجه ربيع ، توس
 و بلوار وکيل آباد

 موسسه فرهنگی ارسطو 
راهنمایی ١۶ پالک ١

٨٤٦٤٢٣٩

در محدوده بلوار 
وMيل آباد

به مربی کودک نيازمندیم
٩١٣٦٣٦٠٩/ آ٥٠١٢٤٠٢

به $r مرب� Mود.
در منزل با تحصيالت دیپلم و یا 

باالتر نيازمندیم
٧٦٢٧٦٠٢

٩١٣٦٢٤٨١/ ف

به $r نگهبان 
با حقوق ۴٠٠ هزار تومان + بيمه 

از ١۶ الی ٩ صبح جهت شرکت 
ساختمانی نيازمندیم ٨٧٦٠٥٣٦

٩١٣٦١٨٢٦/ پ

به $r نيرو9 آقا 
جهت نظافت و نگهبان شب 

نيازمندیم.صيادشيرازى ١٨ 
 ٨٦٨٢٤٩٤

٩١٣٦٢٧١١/ ف

به تعداد9 استادMار
 MDF ماهر  نيمه  و  ماهر 

نيازمندیم ترجيحا بلوار توس
٩١٣٦٣٤٠١/ ف٠٩١٥١٠٥٩٦٥٩

 به $r نفر
آشنا به Mار نجار9

نيازمندیم. ٠٩٣٨١٢٤٥٣٤٣
٩١٣٥٦٦٢٦/ م

Mابينت  استادMار  تعداد9  به 
فلز9 و MDF و تعداد9 شاگرد

نيمه ماهر نيازمندیم 
٠٩١٥٣٥٩٩٧٦٩توانا

٩١٣٦١٩٩٥/ ب

به تعدادM 9ارگر نجار 
ماهر و نيمه ماهر

 نيازمندیم.
٨١ الی ٢٦٧٣١٨٠ 

٩١٣٦٢٧٩٤/ ف

به تعداد9 نصاب
  ام د9 اف Mار نيازمند$م 

٠٩١٥٣٢٢٥١٦٢
٩١٣٥٨٠٣٦/ ف

به چند Mارگر ساده
و نيمه ماهر جهت کار mdf وچوب 

واقع در خين عرب نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٥٣٥٧١

٩١٣٥٩٨٩٨/ ف

٩١٣٥٩٧٤٨/ ف

را$زن توس
به تعدادى پرسنل نجار و 

MDF کار ماهر ونيمه ماهر 
نيازمند است (با بيمه)

 ٠٩١٥٤٤٤٥٣٧٠
٧٦٥٠٩٣٤

به تعدادM 9ارگرساده  
در  کار  جهت  ماهر  و  ماهر  نيمه   

کارگاه نجارى و MDF نيازمندیم 
موذنی ٠٩٣٦٣٩٦١١٦٦ 

٩١٣٦٢٧٨٠/ م

تعدادM 9ارگر ماهر و 
نيمه ماهر ام د9 اف Mار

نيازمندیم
٠٩١٥١٠٦٣٢١٣

٩١٣٦٢٣٥٣/ ف

تعداد9 استادMار ماهر 
نيمه ماهر و نصاب MDF کار و 

نجار نيازمندیم 
٠٩١٥٦٦٠٩٣٨٩

٩١٣٦٣١٥٠/ ف

آرمان چوب  
 به تعدادزیادى ام دى اف کار ماهر 
و نيمه ماهر به طور ثابت نيازمندیم 

٠٩١٥١٢٣٣٥٢٧ مقدم 
٩١٣٦٢٦٩٩/ م

١٥١٥
خوداشتغـــال�

١٥١٦
آشپز و شير$ن� پز

١٥١٧
تراشFار و جوشFار

١٥١٨
مد$ـــــر

١٥١٩
مهنـــدس

١٥٢٠
ليسانس و فوق ليسانس

١٥٢١
برنامه نــو$س

١٥٢٢
Mــــارمند ادار9

١٥٢٣
مدرس و مرب�

١٥٢٤
سرا$دار و نگهبان

١٥٢٥
نجار و ام د9 اف Mار


