
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٤٧

به �< 3ارگر ساده مجرد
جهت ابزارفروشی نيازمندیم.

ساعت کارى ١٠ تا ٢٣
٩٥٣٠٠٠٥١/ د٣٦٠٨٨٣٦٤

3ارگر آقا و خانم باتجربه
جهت کار در ميوه فروشی 

نيازمندیم. 
٠٩٣٩٨٣٠٦١٨٦

٩٥٢٩٨٢٢٤/ ف

استخدام
جهت بسته بندى 

محصوالت پستی آقا و خانم 
محيط کارى و حقوق عالی  
حداقل دیپلم لطفا با این 

شماره تماس بگيرید
٠٩١٩٠٨٩٠٢٥٨

٩٥٢٩٥٥٩٣/ ق

3ارگر ساده خانم و آقا  
 جهت توليد و بسته بندى نيازمندیم

 ٠٩٣٠٩٥٤٣٨٥٣
٩٥٢٩٤٨٣٦/ م٣٢١٢١٨٨٧

به تعداد� 3ارگر ساده
خانم نيازمندیم.

حقوق۶٠٠تا٧۵٠- پاساژ عدالت
٠٩٣٠٢٤٤٠٤٧٠

٩٥٢٩٩٨٠٩/ خ٠٩٣٣٤٥٤٢١٢٨

نيرو� خانم 
جهت کارگاه مواد غذایی 

نيازمندیم
٠٩١٥٦٦٠٢٠١١

٩٥٢٩٩٧٨٩/ ف

به تعداد� خانم
جهت کار در توليدى پوشاک 
نيازمندیم محدوده آزادشهر

٠٩١٥٢٠٦٦٢٥٥
٩٥٢٩٦٨٥٣/ ل

به �< 3ارگر 
شهرستانی جوان جهت کار 

در رستوران نيازمندیم.
٠٩٣٦٠٤٧٩٣٤٢

٩٥٢٩٧٩٣٣/ پ

به تعداد� ترا3ت پخش 3ن 
با ۶ ساعت کار در روز ماهانه 
۵٠٠ هزار تومان نيازمندیم 

٠٩٠١٢٠٥٨١٠٠
٩٥٢٩٩٢١٣/ ف

به �< 3ارگر متاهل
جهت کار در مرغدارى تخم گذار 
نيازمندیم آخر جاده التيمور بعد 
از پاسگاه هاللی داخل روستاى 

هاللی مرغدارى نعمتی 
 ٠٩٠٣٥٨٧٥٤٢٠
 ٠٩١٥٨٠٨٦٠٥٨
٠٩١٥٥٦٨٩٢٨٣

٩٥٢٩٧٤٩٢/ ف

به چندنفر خانم 
جهت کار در توليدى کفش 

نيازمندیم محدوده هدایت 
٩٥٢٩٩٢٤٩/ ف٠٩٠٣١٤٤٦٤٧٥

استخدام 
کارخانه توليدى واقع در

 جاده کالت شهرک صنعتی 
مشهد به تعدادى نيروى کار 
ترجيحا با سابقه کار صنعتی

 یا توليدى و حداکثر سن
 ٣٠ سال نيازمند است

 ساعت تماس
 ٨ صبح تا ۴ بعدازظهر  

 ٣٢٤٥٤٦٣٧
٠٩٣٦١١١٩٦٥٤

٩٥٢٩٩١٩٣/ ف

 � گروه فست فودها
زنجيره ا� البي<
 جهت تکميل کادر پرسنل 

استخدام می نماید
پرسنل ساده آقا جهت سالن 

پرسنل ساده آقا جهت آشپزخانه
مصاحبه حضورى 

بين ساعت ١١ الی ١٧
آدرس: بلوار بعثت 

بين ابوذر و رضا 
فست فود زنجيره اى 

البيک
٩٥٣٠٠٠١٧/ م

به ٢نفر نيرو� 3ار خانم �ا آقا 
آشنا به کار گل فروشی 

نيازمندیم
٠٩١٥٥٨٢٧٦١١

٩٥٢٩٩٩٥٩/ ف

به چند خانم بيرون بر
جهت نگين کارى نيازمندیم 

پنجراه مصلی یک 
٠٩١٥٣٠١٦٧٢٣

٩٥٣٠٠٠٧٣/ ف

به �< نفر شاگرد 
جهت کار در دفتر مهندسی 

نيازمندیم. 
٠٩١٥٥٢٥٢١٤٨

٩٥٢٩٩٥٥٧/ ف

3ارگر ساده خانم و آقا 
 جهت کار در کارخانه نيازمندیم 

 ٣٧٣٩٠٥٩٢
٩٥٢٩٤٨٤٨/ م٠٩٠٣١٠٢٩١٥٦

به �< 3ارگر ساده جهت فروشگاه
ضامن  با  نيازمندیم  پزشکی  لوازم 

معتبر ترجيحا محدوده ميدان شهدا
٠٩٣٨٨٠٠٥٨١٦

٩٥٢٩٧٥٠٤/ ف

توجه                    توجه  
 به تعدادى نيروى روزمزد جهت 

کار کناف نيازمندیم 
اکرمی    ٠٩١٥٥٠٤٣١٣٣

٩٥٢٩٩٣٢١/ م

به چند نيرو� ساده
جهت پخش لوازم الکتریکی 
نيازمندیم حقوق ۵٠٠ تومان

٣٢٢٢٥٨٦٥
٩٥٢٩٩٣٢٤/ ف

به تعداد� اتو3ار خانم 
جهت کار در کارگاه پرده دوزى 

نيازمندیم 
٣٨٤٥٩٧٠١

٩٥٢٩٦٧٤٦/ ف

به چند 3ارگر ساده 
جهت پيتزا فروشی نيازمندیم. ساعت 
محدوده  شب   ٢ الی  بعدازظهر   ۶ کار 
شهيد منتظرى  ٠٩١٥٥١٠٩٥٥٤

٩٥٢٩٧٧٢٢/ ف

به �< 3ارگر ساده جوان
 جهت کار در کباب ترکی 

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٣٥٧٨١

٩٥٢٩٩٣٤٦/ ف

٩٥٢٩٩٧٨٥/ ط

به �< رو�ه 3وب ماهر 
مبلمان نيازمند�م 

٠٩٣٥٦٩٣٩٣٤٧

به تعداد� 3ارگر خانم 
جهت کار در طال کوبی و ورق کارى 

مبل نيازمندیم 
٠٩٢١٦٢٩٢٧٣٣

٩٥٢٩٧٤١٥/ ط

به چند 3ارگر نيمه ماهر 
پليستر 3ار نيازمند�م  

٠٩١٥٨٠٤٦٦٩٦
٩٥٢٩٩٣٧٤/ ف

به تعداد� 3ارگر
 3ارواش نيازمند�م. 

بلوار سجاد، بهارستان ٩ بنفشه ۶ 
 و ٨ کارواش سجاد 

٩٥٢٩١١٦٨/ ف

 ۵٠ نفر کارت پخش کن 
حقوق آمارى نيازمندیم

٣٦٠٤٨٤٨٤ 
٩٥٢٩٥١١٦/ ب

به �< شاگرد
 ماهر �ا نيمه ماهر 

جهت کار در لوکس اتومبيل 
نيازمندیم. ٠٩١٥٤١٨٥٧١٦

٩٥٢٩٨٢٨١/ ف

به �< 3ارگر ماهر 
براى تميز کردن ، ریز کردن

 مرغ و ماهی نيازمندیم
٠٩١٥١١٥٦٠٦٢

٩٥٣٠٠٢٤٣/ پ

به �< آلومينيوم 3ار ماهر 
�ا نيمه ماهر نيازمند�م   

٠٩١٥٣٠١١٤٥٠
٩٥٢٩٩٥١٥/ ف

به دو نفر نصاب
ماهر و نيمه ماهر جهت نصب پنجره 
نيازمندیم.  (UPVC) جداره  دو 

٠٩١٥٨٧٩٤١٤٤عنابستانی
٩٥٢٩٩٣٧٩/ ل

به چندنجار 3الف زن و 
رو�ه 3وب نيازمند�م   

٠٩١٥٩٠٤١٤٠٢
٩٥٢٩٥٣٨٧/ ف

به �< نفر استاد3ار
تزریق پالستيک نيازمندیم

٣٢٤٥٤٤١٧
٩٥٢٩٧١٢٨/ ل

به تعداد� برقLار ماهر و 
نيمه ماهر ساختمان�

نيازمندیم
٠٩٣٩٠٠٢٦٧١٩

٩٥٣٠٠٠٦٩/ ف

به تعداد� رنگ 3ار 
و پلی استر کار مبلمان

ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 
٣٢٦٠٥٠٠٤-٣٢٦٠٥٥٠٨

٩٥٢٩٠٠٦٢/ ف

 به تعداد� رو�ه 3وب

 و نجار و رنگ 3ارپليستر 
ماهر و نيمه ماهر جهت کار 
در شرکت مبلمان بارکد با 

حقوق و مزایاى عالی و بيمه 
نيازمندیم 

٠٩١٥٢٠٥٣٢٠٨ 
٩٥٢٩٩٣٥٠/ م

به چند 3ارگر ماهر جهت 
3ار در 3ارواش نيازمند�م

محدوده چهارراه بيسيم
٠٩٣٠٩٠٠٢٣٦٩

٩٥٢٩٧٢٨٢/ ف

٩٥٢٩٩٤٣٦/ ق

به تعداد� همLار نجار 
ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم

٠٩١٥٣٠٥١١٢٨
٠٩٣٧٢٥٤٣٤٣٩

به �< شاگرد نيمه ماهر
جهت کار در کارگاه برش کارى 

MDF نيازمندیم
٠٩١٥٣٠٦٩٣٣٠

٩٥٢٩٩٨٣٤/ ف

توجه           توجه
به تعدادى استادکار رویه کوب 

ماهر نيازمندیم
٠٩١٥١١٣٢٩٧٠

٩٥٢٩٧٢٧٤/ ف

�< نفر شاگرد
 جرثقيل 3ف� ده تن 

نيازمندیم ترجيحا جوان
٠٩١٥١١١٧٧٨٢-٣٣٩٢٧٧٥٥

٩٥٢٩٧٢٩٦/ ف

به ٢ نفر رو�ه 3وب ماهر 
استيل نيازمند�م  

٠٩١٥١٧٧٧٢٠٠
٠٩١٥٣٠٥٠٥٢٩

٩٥٢٩٦٢٣٢/ ف

به تعداد� رو�ه 3وب ماهر 
و نيمه ماهر نيازمند�م  

٠٩٣٠٥٧٢٩٩٠٠
٩٥٢٩٩٧١٨/ ف

به تعداد� پل� استر3ار 
ماهر نيازمند�م  

٣٦٥١٨٣٤٥
٩٥٢٩٨٧٦٢/ ف

استخدام(بصورت 3نترات)
خياط و کالف ساز مبل با سابقه 

مفيد کارى-شرکت کيمياى شرق
٣٥٤١٢٧٧٧

٩٥٢٩٩٨٦٦/ ق

به �< نصاب دزدگير
 � و سيستم،جوان وحرفه ا

نيازمندیم 

 

٩٥٢٩٤٦٠٠/ ف٠٩١٥٦٢٢٦٦٤٩

به تعداد� نيرو� 3ناف 
3ار نيمه ماهر نيازمند�م   

٠٩١٥٣١٦٩٤٨٠
٩٥٢٩٩٥٦٢/ ف

به تعداد� 3ارگر و استاد 3ار 
پل� استر 3ار� نيازمند�م 

 

٠٩٣٧٨١٦٣٢٧٠
٩٥٢٩٩٤٠٩/ ط

 �شاطر جهت پخت نان تنور
در رستوران نيازمندیم تماس از  
١٠ صبح      ٠٩١٥١٠٩٥٤٣١

٠٩٣٥٤٣٩٣٦٧٦
٩٥٢٩٩٩٥٨/ ف

به چند نفر 3ارگر ماهر 
�3ارواش محدوده فLور
نيازمندیم ترجيحا شهرستانی

٠٩٣٦٣١٩١٥٠٠
٩٥٢٩٩٥٠٠/ ف

�به �< نيرو
�فن� جوشLار
ونصاب شيشه نيازمندیم

٩٥٢٩٨٢٥٣/ د٠٩١٥٣٢١١٧٠٣

به تعداد� نجار و رنگ 3ار 
ماهر و نيمه ماهر

نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٨٨١٦١

٩٥٢٨٣٠٥٦/ ف

به چند 3ارگر ماهر 
جهت کار در کارواش نيازمندیم 

محدوده گاز
٠٩٣٥٨٤٧٨٤٨٠

٩٥٢٩٩٤١٧/ ف

به تعداد� 3ارگر ماهر مبل استيل 
جهت 3ار در رنگ 3ار� نيازمند�م 

٠٩٢١٦٢٩٢٧٣٣
٩٥٢٩٧٣٧٤/ ط

 �به تعداد
3ارگر د�پلمه

آشنا کاربا دستگاه 
تزریق پالستيک 

نيازمندیم.
٣٥٤١٣٣٠٠

٩٥٢٩٩٥٧٦/ د

به تعداد� ورق 3ار مبل و 
پل� استر3ار نيازمند�م   

٠٩١٥٤١٨٤٩٣٥
٩٥٢٩٩٤٠٣/ ف

به تعداد� نيرو� ماهر 
 جهت کار در کارواش واقع در 

قاسم آباد نيازمندیم
٩٥٢٩٦٧٦٣/ م ٠٩١٥٥١٤٣٤٠٣

به �< شاطر و فردار 
فانتز� ماهر نيازمند�م  

٠٩١٥٥١٥٢٦٥٥
٩٥٢٩٧٢٧١/ ف

به تعداد� 3ارگر
نيمه ماهرجهت بسته بندى مواد

غذایی نيازمندیم- تماس ٩الی١۴
٩٥٢٩٩٦٠٥/ پ٠٩٣٧٤٢١٩٢٨٢

به استاد 3ار ماهر
سيم پيچی الکتروموتور درشهرک 

صنعتی توس نيازمندیم.
٣٥٤١٠٩٩٧

٩٥٣٠٠٠٩٩/ ق

فر3ار ماهر و نيمه ماهر 
جهت اغذیه فروشی نيازمندیم.  

محدوده حرم 
٠٩١٥٥٠٢٠٤٧٠

٩٥٣٠٠٢٣٦/ ق

فست فود 
بردست ماهر خانم یا آقا 

نيازمندیم. 
٣٦٦٣٦٣١٣

٩٥٣٠٠٢٠٣/ ق

به تعداد� رو�ه 3وب مبل 
ماهر- نيمه ماهر 

راحتی و استيل نيازمندیم 
٠٩٠٣٤٥٤٨٠٧٤ابراهيميان 

٩٥٢٩٩٧٢١/ م

به نجار ماهر و نيمه ماهر
و رو� 3وب مبل 

نيازمندیم ٠٩١٥٣٢٠١٢٥٩
٩٥٢٩٧٤٢٧/ ف

به تعداد� رو�ه 3وب ماهر 
جهت مبلمان راحتی محدوده 

پنجتن نيازمندیم 
٩٥٢٩٨١٦٩/ ف٠٩١٥٦٥١٣٥٢١

3ارگر ماهر
هاشميه  محدوده  کارواش  جهت 

نيازمندیم
٩٥٢٩٩٩٠١/ م٠٩٣٥٢٧٠٠٦١١

٩٥٢٩٧٧٥٤/ ف

3ارگر حرفه ا� 3ارواش
فکورى ۵٩ نيازمندیم.  روزانه ٢٠ 

هزار تومان٠٩٣٥١٣٤٣٨٦٢
٠٩١٥٠٢٨٤٠٠١

به تعداد� نيرو� برقLار 
ماهر ساختمان 

به صورت روزمزدى نيازمندیم 
٩٥٢٩٨٥٤٤/ م٠٩١٥٧٠٠٥٩٤٤

به رو�ه 3وب 
ماهر 

با حقوق و مزایاى 
عالی نيازمندیم 

٠٩١٥١١١٧٣٠٠
٩٥٢٩٨٣٣٢/ ف

به ٢ نفر نيرو� ماهر
  مبل شو�� نيازمند�م. 

٠٩١٥٥٠٦٧٦٨٨
٩٥٣٠٠٠٧٨/ ف

به چند نفر 3ارگر ماهر 
3ارواش نيازمند�م   

٠٩٣٣١٣١٨٥٨٤
٩٥٢٩٩٤٨٩/ ف

نيازمند�م  
 به یک شاگرد ماهر فرکار در 

اغذیه با حقوق و مزایا 
تمام وقت

 ( در محدوده شهيد صادقی )
اغذیه صمدى

٠٩١٥٥٥٨٤٨٤٤ 
٣٧٦٣٤٥٧٦

٩٥٢٩٩٩١٥/ م

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

قرنی ٧ پالک ۴
 @ofoghjob

٣٧٢٥٥٤٧٧
 ٣٧٢٤٨٢٨٥

٩٥٢٦٢٣٥٦/ ف

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

مشاوره کار و تامين اجتماعی 
٩٥٢٠٠٧٠٧/ ف  ٣-٣٧٢٣٣٣٠١

٩٥٠٨١٧٨٠/ ط

3ار�اب� آپادانا
 تامين نيروى انسانی 

تسهيالت ماده ٨٠ 
مشاوره وخدمات ویژه

اشتغال و تامين اجتماعی 
 مفتح ٣ ساختمان پزشکان طبقه ١

WWW.ApadanaJob.ir
@Karyabiapadanaa         تلگرام

٣٢٧٦٨٥٣١ -٣٢٧٦٦٩٥٩

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

٩٥١٠٠٤٩٣/ ق

3ار�اب� برزمهر
بين جانباز ١ و ٣ ساختمان آسمان 
٣٧٠٢٠ - ٣٧٦٤٩٥٥٥ 

www.7020.Biz

3ار�اب� فن آوران(شهرک صنعتی) 
صنایع  انسانی  نيروى  کننده  تامين 

@karyabifanavaran تلگرام
٣٥٤٢٤٥٤٨-٣٥٤٢٤٤٥٨

٩٥٢٥٩٠٨٧/ ف

3ار�اب� آر�ا 
معرف� بLار جو�ندگان 3ار
تامين نيروى انسانی کارفرمایان

 مشاوره کار و تامين اجتماعی
تسهيالت ماده ٨٠ 

 @ARYAJOB کانال تلگرام
بلوار وکيل آباد ، سه راه آب و برق

 www.aryajob.com 
٩٥٢٤٤١٤٧/ ل      ٣٨٦٦٠٩٩٩

استراليا - 3انادا - آلمان
از صفر تا صد 

Skilled - Job offer
پارس با آموزش زبان ٣٦٠٨٥٢٢١

٩٥٢٦٠٨٠٤/ ل

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

٩٥٢٥٩٢٦٨/ ق٣٦٠٦٠٢٢٢

٩٥١١٠٧٧٠/ د

خبرمهم!
دوره هاى مهارتی فنی وحرفه اى

با مدرک بين المللی
-نرس دندانپزشکی

-دارویارداروخانه
 -امدادگرحوادث

٧-٣٥٠٩٩١٥٥
٠٩١٥٢٠٠٣٧٧٤

 مدیریت: دکترابوالحسنی

به �< همLار 
اپتومتریست نيازمندیم 

٠٩٣٧٩٣٧٣٠٦٦
٠٩٣٩٨٠٦٨١٢٠

٩٥٢٨٦٨٨١/ ف

به تعداد� پزش< و ماما 
براى ساختمان پزشکان در ابتداى 

خيابان سرخس نيازمندیم. 
٩٥٢٩٩٤٢١/ ف٠٩١٥٢٢٢٢٠٩٥

 mmt >پزش
جهت همکارى در کلينيک ترک 

اعتياد نيازمندیم
٠٩٣٩٣٩٥١٨٦١

٩٥٢٩٧٣٠٨/ ف

به پزش< جهت موسس
پرستار  یا  بهيار  فنی،  مسئول 

کلينيک درمان اعتياد نيازمندیم
٩٥٢٩٨٤٩٣/ ف٠٩٣٥٦٦٦٢٣٠٩

منش� جهت 3ليني< درمان 
اعتياد با مدرک رشته هاى 

گروه بهداشت، سی مترى طالب 
٠٩٣٥٩٠٠٦٤١٩

٩٥٢٩٩٧٢٥/ ف

خانم  �پرستار 3ارشناس 
جهت مدیریت شيفت عصر، آزادشهر

ایران  سالمندان   ۵ پالک   ٧ امامت 
 مراجعه صبح ها  ١٣-٩

٩٥٢٩٩٨٢٨/ ل

به �< همLار اپتومتر�ست 
با حقوق توافق� نيازمند�م   

٠٩٣٠٦٠٦٨٩٨٢
٩٥٢٩١٠٨٠/ ف

 3ارشناس روانشناس 
نيازمند�م 

جهت شيفت صبح 
٩٥٢٩٩٣٤٢/ ف٣٥٠٢٠٦٠٠

جهت 3ار در درمانگاه
به دندانپزشک داراى شماره 

نظام پزشکی نيازمندیم
٩٥٢٩٨٨٤٥/ م٠٩٣٥٩٤٢٥٠٤٤

به �< اپتومتر�ست 
با  همکارى  جهت   ( سنج  (بينایی 
شرایط مناسب نيازمندیم. تنکابن 

٠٩١١١٩٣٤٥٢٥ هنرورى
٩٥٢٩٢٨٥٧/ م

پاسارگاد نو�ن از مدرسين مجرب
IELES و مکالمه جهت همکارى 
دعوت به عمل می آورد حقوق و 

مزایاى ویژه ٣٦٠٢٣١٣٤
٩٥٢٩٨٣٨٨/ ف

خانم با تجربه
جهت آموزش دروس ابتدایی-٣ 
ساعت -۴ روز در هفته -عصرها

٠٩١٥٣١٦٦١٤٠
٩٥٢٩٩٤٩٥/ ق

از متقاضيان تدر�س 
 زبان فرانسه

 دعوت به عمل می آید
 لطفا جهت تکميل فرم به 

آدرس سایت 
 www.mehrsajjad.com

 مراجعه نمایند 
٩٥٢٩٨٣٨٤/ ف

دعوت از عالقه مندان
تدریس زبانهاى خارجی

جهت مهدهاى کودک و مراکز زبان
٣٨٨٤٦٨٨٨هاشميه۶١ پالک۶۶

٩٥٢٤٥٢٦٢/ ل

آموزشگاه زبان 3يش نو�ن

٦شعبه
دعوت به همکارى از اساتيد 

مجرب انگليسی و عربی حقوق 
عالی همراه باسرویس برگشت

بلوار فرودگاه
بين جمهورى ١٩و٢١

اتوبوس خط ٣٧
٩٥٢٨٨٦٦٩/ ق٣٣٤٤٥٧٤٧

جذب مدرسين 
آلمان� 

فراخوان جذب مدرسين 
و عالقه مندان به تدریس 

آلمانی در کالج آلمانی گلبانگ 
بلوار سجاد،یاسمن ١ 

٣٨٤٦٦٤٩٥
٣٧٦١٤٨٢٨

٩٥١٧٥٧٤٥/ ف

شر3ت بازرگان�
٣مدیر پروژه + مدیربازرگانی 

استخدام می نماید. ارسال رزومه
پيامک ٠٩١٥٢٣٨١٠٧٠

٩٥٢٩٤٩٦٩/ ق

باغ تاالر 3يارش
به یک مدیر داخلی باتجربه با 

حداقل سابقه ۵ سال نيازمندیم
٠٩١٥١١٥٤٣٩٢-٣٧٤٢١٧٤٥

٩٥٢٩٩٨٤٠/ ف

گروه پزشك� و درمان�

مد�ــــر3ارگر ماهر

مدرس  و مرب�

3ار�ابــــ�

٩٥٢١٨٢٢٨/ ف


