
شنبه ٢  دى ١٣٩١ ،  شماره ١٨٢٩٨
٥٣

!ارخانجات نساج�
استخدام می نماید

 سردوز کار خانم ٨ نفر مياندوز 
کار خانم ۵ نفر محيط کامًال زنانه 
+ کار دائم حقوق ماهيانه ٣٠٠ 
هزار تومان ميدان ١٧ شهریور 

بلوار شهيد صدر
٠٩١٥٥٢٣٥٧٢٥
٠٩٣٥٨٣٦٩٧٣٠

٩١٣٣٦٤٣٢/ ف

به تعداد# پيراهن دوز ماهر 
با اجرت عالی و کار دایم و تسویه 

نقدى نيازمندیم. (بيرون بر )
٠٩١٥٨٠٠١٠٤٠

٩١٣٣٩٦١٣/ ف

به q7 !ارگاه توليد#
پيراهن نيازمندیم برش به عهده 

کارگاه کار دائم تسویه نقدى
٠٩١٥٧١٣٥٨٩٢

٩١٣٣٧١٦١/ ف

ز7گزاگ و راسته دوز
جهت توليدى تریکو محدوده
  آزادشهر     ٠٩٣٥٢٢٢٤٩٩٠

٠٩١٥٥١١٣٠٣٥
٩١٣٣٨٨٧٩/ ل

تعداد# !ارگاه بيرون بر 
مانتودوز و چرخVار

نيازمندیم. اجرت ۶٢٠٠
٩١٣٤٢٢٦٣/ م٠٩١٥٧٦٤٢٠٠٦

به q7 اتو!ار پيراهن 
مردانه نيازمند7م  

٠٩١٥٩٩٢٨٨٩١
٩١٣٤١١٣٨/ ف

به تعداد# خياط ماهر 
خانم 

(مياندوز و زیگزاگ دوز) 
و بردست بطور پاره وقت 

نيازمندیم خيابان گاز، مسلم 
جنوبی ١٧، پالک ٣٢ 
 ٧٣٤٧٨٥٠

٠٩٣٦١١٥٥٠٥٢
٩١٣٣٩٣٥٠/ ف

به تعداد# چرخVار 
مانتودوزخانم و آقا و بيرون بر
نيازمندیم ميثم شمالی١٨پالک ۶۵

٢١٤٢٧٩١-٠٩١٥٨٩٧١٦٠٦
٩١٣٤١٧٧٤/ ف

به تعداد# بيرون بر مانتو اسپرت 
با تيراژ باال وتسو7ه نقد#

نيازمندیم ٠٩١٥٤٠٥٢٠٥٧
٠٩٣٨٠٧٦٣٨٤٨

٩١٣٤٢١٥٦/ ف

به تعداد# چرخVار 
و کارگاه بيرون بر مانتو دوز 

نيازمندیم فقط تيراژ 
٩١٣٤١٥٢٤/ ف٢١٣٩٦٨٣

به تعداد# چرخVار 
و بردست ماهر و یک بردست برشکار 
طالب  مترى  سی  نيازمندیم  خانم 
اندیشه پالک ٣۴٩      ٢٧٣٩٧٢٩

٩١٣٤٢٣٩٧/ ف

به تعداد# چرخVار خانم
طالب  نيازمندیم  ماهر  مانتودوز 

خيابان عليمردانی ٢٣ پالک ۵٨
٢٧٤١٠١٨

٩١٣٤٠٣٠٦/ ف

به تعداد# چرخVار پيراهن دوز
اسپرت و بيرون بر نيازمندیم 

کاردائم تسویه نقدى
٠٩١٥٥٢٣٧٦٢٥

٩١٣٣٧١٥٤/ ف

به تعداد# چرخVار 
پيراهن دوز آقا و بردست 

نيازمندیم اجرت ١٣٠٠ تومان 
٠٩١٥٥١٢٢٦٩٠

٩١٣٣٣١٧٧/ ف

مياندوز!ار سردوز!ار 
راسته دوز و بردست خانم نيازمندیم

 طبرسی شمالی ۵۶ پالک ٢٩ 
٠٩٣٩٧٧٠٧٦٠١

٩١٣٤١٦٣٦/ ف

به تعداد ز7اد# چرخVار 
راسته سردوز و مياندوز 

ماهر و نيمه ماهر با درآمدى باال 
و یک بردست خانم نيازمندیم.

(محيط کامال زنانه+تسویه نقد) 
٢٢ بهمن ٢۶,١ پالک ٣٢

٠٩٣٨٣٣٠٠٣٩١
٩١٣٤١٤٧٠/ ف

به تعداد# چرخVار 
 کارگاه بيرون بر حرفه اى مانتو با 

اجرت باال و کار دائم نيازمندیم
٠٩١٥١٥٩٦١٠٠

٩١٣٣٨٩٩٠/ ف

به چند چرخVار و 
بردست خانم 

جهت توليدى روسرى 
نيازمندیم 

ميدان جمعه بازار کرامت 
١۶ ميالن ٢ درب ۵ 

٠٩٣٥١٩٤٣٦١٠
٩١٣٤١٨٤٢/ ف

به تعداد# چرخVار ماهر
مانتودوز(خانم) محدوده قاسم 

آباد نيازمندیم
٠٩٣٥٧٣٦٥٢٣٦

٩١٣٣٦٦٠٢/ ق

به تعداد# بيرون بر
بردست  و  مانتودوز  باالى  تيراژ 

آقا نيازمندیم ٢٥٨٥٣٣٤
٠٩١٥٩١٣٣٣٧٣

٩١٣٣٨٥٧١/ ف

٩١٣٤٢٣٨٥/ ف

مانتو شلوار دوز ماهر در 
حومه سجاد نيازمند7م 

 ٧٦٤١٩١٦

به تعداد ز7اد# چرخVار 
پيراهن دوز، بيرون بر

 نيازمندیم 
٠٩٣٣٦١٦٢٦١٨

٩١٣٣٧٩٦١/ ف

به تعداد# چرخVار 
بيرون بر مانتو مجلسی آقا 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٤٣٧١٧

٩١٣٤١٤٧٩/ ف

sشر!ت توليد پوشا
دوز  زیگزاک  و  چرخکار  استخدام 
نيمه ماهر خانم ميدان عدل خمينی 

تلفن: ٨٥٤٢٣٦٤پالک١٨٩
٩١٣٣٠٥٧٥/ ر

به تعداد# چرخVار مانتو دوز 
و راسته دوز نيازمندیم. کار دائم، 

تسویه نقدى، ميثم شمالی 
٠٩٣٠٥٥٦٢٩٦٣

٩١٣٢٦٠٧٩/ ف

به تعداد# بيرون بر مانتودوز 
و تعداد# بردست چرخVار

 با اجرت باال نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٥٣٦٥٨-٢٥٧٩٢١٠

٩١٣٤١٣٧٨/ ف

 به تعداد# !ارگاه بيرون بر
 نيازمندیم.

مانتومجلسی و اسپرت
٩١٣٤١٨٧١/ م ٠٩٣٦٦٢٩٦١١٦

به تعداد# سردوز !ار و 
راسته دوز ماهر 

با اجرت عالی نيازمندیم 
٨٨٢٤٣٢٢-٠٩١٥٧٣٧١٥٨٧

٩١٣٤٢٢٤٤/ پ

مياندوزکار   -sراو  sپوشا
و  بند  بسته  اى  حرفه  دوز  زیگزاک  و 
محدوده  نيازمندیم  برشکار  بردست 

٠٩١٥٥٢٢٤٥٣٣عبدالمطلب 
٩١٣٣٨٧٧٢/ ف

آرا7شگر آقا
جهت واگذارى آرایشگاه نيازمندیم 

بين مهدى ٢ و ۴ موچين سعيد 
فی ٢٢م ٠٩٣٥٧٤٧١٥١٧

٩١٣٤٢١١٧/ ف

اجاره اتاق
در سالن آرایش واقع در بلوار سجاد

تلفن:٠٩٣٦٥٢١٠٤٤٣
٩١٣٤٢٢٨٨/ ر

اجاره تخت 
جهت اپيالسيون و خدمات

 پوست و ماساژ 
٩١٣٤١٤٩٧/ ف٠٩١٥٤٢٠٢٩٦٩

به q7 شينيون !ار 
و یک نفرماهر جهت کار با مواد 

نيازمندیم .هنرستان
٠٩١٥٣٠٤٧٠٤٧

٩١٣٣٣٦٦٥/ ف

به q7 !ارآموز نوجوان 
جهت کار در آرایشگاه مردانه 

نيازمندیم 
٨٤٠٧٥٨٠

٩١٣٤٠٦٠٨/ ف

اجاره صندل� جهت اپيالسيون 
و خدمات ناخن و پوست در 

هنرستان 
٠٩١٥٣٠٤٧٠٤٧

٩١٣٣٣٦٦٠/ ف

ز7با�7 پوپو 
به یک اپيالسيون کار حرفه اى 

نيازمندیم راهنمایی ١٣ 
٨٤٥٥٧٥٦

٩١٣٤٠٧٢١/ ف

 qز7با�7 عروس
شيشه ا#

با  را  خود  استخدام  نهم  دوره 
آغاز  رایگان  ماهه   ۴ دوره  پيش 
می نماید. از کليه بانوان آرایشگر 

دعوت به همکارى می نمایيم.

٧- ٨٤٥٩٩٤٦
٩١٣٤٢٠٥١/ ف

دعوت به همVار# 
خدمات مژه و ناخن - اکستنشن 

مو رنگ و لوالیت کار حرفه اى 
٠٩١٥٦٥٢١٠٠٤

٩١٣٤٠٨٢٧/ خ

صندل� جهت !ار آرا7ش� 
مخصوص بانوان اجاره داده

 می شود 
بلوارسجاد ٧٦٨٨٣٩٤

٩١٣٤٠٨٣٦/ خ

q7 آرا7شگر آقا نيازمند7م
و صندلی آرایشگاه اجاره داده 

می شود در خيابان مهدى
٠٩١٥٤١٨٠٣١٨

٩١٣٤٢٣١٢/ ف

پيرا7ش نو7ن
به دو همکار آقا 

حرفه اى آرایشگر 
نيازمندیم محدوده سجاد 

فلسطين و احمدآباد

٨٤١٠١٠٣
٩١٣٣٦٧٤٢/ ف

سرو7س بين الملل� 
روزنامه آسيا

جهت تکميل کادر فنی خود به 
خانم گرافيست با سابقه کار 

 In design حرفه اى و آشنا به
نيازمند است

nedaeenia@gmail.com 
٦٠٩٤٥٧١

٩١٣٣٧٦٦٠/ ل

فقط حرفه ا# ها تماس 
بگيرند

به تعدادى فتوشاپ کار و 
مونتاژ کار خانم جهت کار 

در آتليه نيازمندیم خيابان 
فلسطين ٢١ پالک ۴٣

٨٤٥٧٦٠٦
٩١٣٤١٨٩٤/ ف

به طراح مسلط 
به فتوشاپ و کرل نيازمندیم 

(چاپ پاپيروس) 
٠٩١٥١٠٣٧٩٣٦

٩١٣٣٥٤٨٠/ ف

به q7 فتوشاپ !ار 
حرفه ا# خانم

جهت کار در آتليه نيازمندیم 
(شيفت صبح) 

بين قاضی طباطبایی ۴ و ۶ 
استودیو انجل 

ساعت تماس ١١ صبح الی ٩ شب

٢-٠٩١٥٤٠٣٠٦٠١
٩١٣٣٦٣٦٤/ ف

q7 خانم با 
مدرs معمار# 

جهت همکارى
 در دفتر فنی 

٢٥١٦١٣٥
٠٩١٥٢٠٥٢٩٣٥

٩١٣٤٢٤١٤/ ط

به q7 خانم 
 MAX و CAD مسلط به

نيازمندیم ميدان حر پالک یک 
٠٩١٥١٠٨٩٠٠١

٩١٣٤١٩٠٤/ ف

گرافيست 
مسلط به نرم افزارهاى مرتبط 

پاره وقت نيازمندیم 
٨٤٣١٧٥١

٩١٣٤٠٠٥٥/ ف

به q7 طراح !امپيوتر 
(فتوشاپ ، Coreldraw) خانم جهت 
عاملی  حر  بين  نيازمندیم  همکارى 

١۴-١٢٠٩١٥٣١٩١٣٧٢
٩١٣٤١٨٦١/ ف

به q7 عVاس و فتوشاپ !ار
با تجربه نيازمندیم.

 ٠٩١٥٣٠٩٣٤١٤
٦٦١٦٠٦٦

٩١٣٢٨٩٢٧/ ل

آتليه رامان
به چندنفر عکاس خانم جهت کار 

در آتليه نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠٤٩٥٧٤

٩١٣٣٦٥٠١/ ف

به q7 نفر طراح 
حرفه ا#

مسلط به نرم افزارهاى 
گرافيکی و یک نفر اتوکد 
کار حرفه اى نيازمندیم 

 ٠٩١٥٤٠٣٤٠٣٤
٨٤٣٠٣٥٠

٩١٣٣٩٦٤١/ ف

 استخدام 
 گروه تبليغاتی- نمایشگاهی 
بهرنگ ٢ نفر طراح مسلط به 

نرم افزارهاى گرافيکی و 
داراى سابقه کار را با حقوق 
مکفی و بيمه تامين اجتماعی 

استخدام می نماید .
٩١٣٤٢٧٠٧/ م١-٦٠٧٦٨٩٠ 

به ٣ نفر خانم فتوشاپ !ار
آشنا به عکاسی یا گرافيک 

نيازمندیم بين صدف ١٣ و ١۵ 
پالک ٩٣   ٠٩١٥٣١٨٦٦٣٤

٩١٣٣٩٤٣٦/ ل

qا7ران پي
(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

نيازمند7م 
تا   ١۵ درآمد  تضمين  با  موتورى 
بدون  بنزین  و  بيمه  با  هزار   ۵٠

٨٥٣٦٩٩٩ضامن معتبر 
٩١٠٤٢٦٨٣/ م

٩١٣٤١٩٠٦/ ف

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

روزانه باالى ٢۵-٣٠ هزار تومان 
٦٠٧٣٦٢١ -٠٩٣٠٥٦٦٣٣٢٧

به تعداد# پيq موتور#
نيازمندیم  فود  فست  جهت 
پيتزا  رضا  بلوار  مقابل  احمدآباد 

٨٤٣١٠٩٨کارینا
٩١٣٣٥٢٧٧/ ف

پيq گنجينه 
به تعدادى موتورسوار بدون

 ضامن+ بيمه نيازمندیم درآمد عالی 
٣٤٤٤٠٢٦

٩١٣٤٠٤٩٦/ ف

پيq داوود#
فلکه راهنمایی، صادقی ٨ اعتبار 

آگهی ٣ ماه، مراجعه حضورى
٠٩١٥٩١٤٦٧٣٢

٩١٣٤١٨٦٧/ ف

پيq ز7ست خاور
به تعدادى موتورسوار 
با پورسانت ١۵درصد 

نيازمند است
٠٩١٥٢٣٧٣٥٩١

٨٥٥١٠٣١
٩١٣١٢٠٤٣/ ر

پيq موتور# پر7شاد 
درآمد  با  موتورسوار  تعدادى  به 
روزانه ٣٠ الی ٣۵ تومان نيازمندیم 

٠٩١٥٩٠٢٣٧٧٩
٩١٣٤٢١٢٩/ ف

پيq موتور# اهورا
به تعدادى موتورسوار با درآمد 
روزى ۴٠ هزار تومان نيازمند 

است ٧٢٣٣٣٨٤
٩١٣٤٢٣٦٨/ ف

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

٨٥٣١٢٧٨-٠٩١٥٣١٥٢٥٤٢
٩١٢٤٩٥٤١/ ف

دفتر فروش محصوالت 
sتير

١ -به تعدادى ویزیتور با حقوق ثابت
+ پورسانت هزینه سوخت 

و موبایل و بيمه و سایر مزایا 
نيازمند است.

 ٢ -فروشنده تلفنی با دو سال 
سابقه کار با حقوق۴٠٠ تومان

 و پورسانت  
٦٥١٣٣٣١

٩١٣٣٦٧٥٥/ ف

رستورانها# 
زنجيره ا# راد 

پيک موتورى ساعتی ٣٢٠٠  
جهت شعبه هاى دانشگاه 

و امام رضا نيازمندیم.
 بين دانشگاه ۶ و ٨

٢٢٣٢٠٠٠
٩١٣٤٢٤٥٣/ خ

به چند پيq موتور#  
 جهت کاردر پيتزا فروشی

 در بلوار وکيل آباد نيازمندیم 
٩١٣٤٢٧٤٤/ م ٠٩١٥٣١٣٢٦٧٧

 به ١٥٠ نفر پيq موتور# 
نيازمند7م

 با بيمه و درآمد ۴٠ هزار تومان خالص
٧١٢٣٠٠٤ 

٩١٣٣٧٠٩٣/ ف

پيq طوفان
به تعدادى پيک موتورى با درآمد 

عالی نيازمندیم. 
 دستغيب ٢٨ - فرهاد ٢٧

٩١٣٢١٩٧٠/ ف

پيتزارژان 
ساعت  از  موتورى  پيک  تعدادى  به   
شب   ٢٣ الی   ١٩ و   ١۵ الی   ١٢

 ٠٩١٥٣١٣٢٧٣٣نيازمندیم.
٩١٣٤١٤٠٨/ م

غذا# آماده نيq (قاسم آباد)
به تعدادى پيک موتورى آشنا به 

محدوده سریعا نيازمندیم
٦٢١٧٧٩٢

٩١٣٤٢١٨١/ ف

تعداد# موتور# با درآمد 
٢٠ الی ۴٠ هزار تومان و

 با موقعيت عالی نيازمندیم
٠٩١٥٩٠٧٧١٠٣

٩١٣٤١١٧٩/ خ

به تعداد# پيq موتور#
بادرآمد روزى ٣٠ هزار تومان 

نيازمندیم
٨٥٥٣٢٩٠

٩١٣٤١٥١٣/ ف

آقا با مدرs د7پلم و موتور سيVلت 
و گواهينامه ( ترجيحا مجرد ) جهت 

کار در یک شرکت معتبر نيازمندیم .
٨٤١٩٦٦٦

٩١٣٤٢٤٠٥/ ط

پيq موتور# 
جهت آشپزخانه در محدوده 

بلوارقرنی نيازمندیم
٧٢٣٦٦٧٩

٩١٣٤٢٧٢٦/ ق

پيq آر7انا 
در موقعيت عالی و درآمد عالی به تعداد 
است  نيازمند  موتورسوار  نفر   ١٠٠

٨٤٤٧٠٧٠
٩١٢٩٣٨٨٧/ ف

 qت qپي
عالی  درآمد  با  موتورى  پيک  به 

٠٩١٥١٠٧٠٨٠٣نيازمندیم
٩١٣٣٩٢٩٢/ ر

٩١٢٩٢٦١٨/ پ

تابلوفرش ترنج
آموزش رایگان، خریدکارها
مدرک، بيمه ٨٦٦٥٩٥٣

٣٨٥٥٥٩١-٧٥٩٤١٩٥
٦٣٨٥١٤٢

٩١٣١٥٠٧٣/ ف

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

همه با ما تماس بگيرید.
٠٩٣٥٥٧٠٠٩٠٦-٥٢١٦٣٢٤

 آموزش تابلوفرش
 همراه با بيمه- مدرک- تضمين کار

 ٠٩٣٥٥٩١٦٩١٤-٦٦٢٧١٣٩
٩١٣٠٨٢١٣/ م

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

٩١٢٥٠٥٨٦/ پ

ابتVار 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

آموزش تضمين� تابلوفرش 
وتضمين کار به همراه بيمه و وام

 سی مترى طالب 
٢٧٧٢٢٨١-٠٩٣٦٠٠٧٣١٩١

٩١٣١٢٥٧٩/ ط

آموزش را7گان تابلو فرش
با  شود  می  برگزار  کارگر  درخانه 

بيمه و تضمين خرید قرنی ٣٢
٩١٣٤٠٧٤٨/ ف٢٢٢٤٦٤٦

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

٠٩٣٥٧٤٨٣٦٨٠-٢١٢٢١٦٥
٩١٣١٣٧٤٩/ ط

آموزش را7گان
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

 با هز7نه !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

درآمد ماهيانه
١۵٠ الی ٢٠٠ هزار تومان ساخت 
تاج عروس + بيمه + قرارداد ١٠٠ 

درصد ٠٩٣٧٩٢٦٥٩٢٠
٩١٣٤١٧٦٦/ ف

اشتراك فرم ها# 

استخدام� دولت�   

٩١٣٠٥٢٣٤/ م٢١٥٠٤١٨

!ار در منزل
 آموزش تابلو فرش و گليم 

٦٠٤٣٦٨٩بيمه و وام 
٦٦٧٨٩٧٥-٧٣١٦٢٢٣

٩١٣٢٦١٦٨/ ش

شر!ت پرورش قارچ 
شلتوs طال�7

ارائه کليه خدمات پرورش  
قارچ مشاور و ارائه مدرک 

طراحی و راه اندازى

٤٩-٠٩١٥٤٢٩٧٥٤٨
٩١٢٥٠٩٢٥/ ف

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

را7گان به مدت ١٠ روز
طالب

آموزش بافت تابلو فرش
٠٩١٥٢٣٩٦١٥٩

٩١٣٣١٦٦٦/ ط

١٥١٢
آرا7شــــگر

١٥١٣
طـراح و گرافيست

١٥١٤
تحصيلدار و پيq موتور#

١٥١٥
خوداشتغـــال�

٩١٣٤١٦٩٤/ ف


