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فرهنگ  ،هنر و فن آوري

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن-آیب ث ٝایٗ فىط وطز ٜایس وأ ٝإاىاٗ
اؾت تهٛیط فطزی قجی ٝث ٝقٕب زض یىی اظ ٔٛظٞ ٜابی عاٟابٖ ٘هات
قس ٜثبقس .اظ ایٗ پؽ ثب اؾتفبز ٜاظ یه ثط٘بٔ ٝتّفٗ ٕٞطأ ٜی تٛا٘یس اظ
ایٗ ٔٛيٛع ُٕٔئٗ قٛیس.
ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ اٍ٘جت ،قطوت ٌاٌٛاُ ثاط٘ابٔا ٝتاّافاٗ
ٕٞطاArts & Culture ٜذٛز ضا ث ٝضٚظ وطز ٜتب افطاز ثتٛا٘ٙس ثب تٟیٝ
یه ػىؽ ؾّفی اظ ذٛز ث ٝذسٔبت یبزقس ٜزؾتطؾی زاقت ٝثبقٙس.
ایٗ ثط٘بٔ ٝثب اؾتفبز ٜاظ ٛٞـ ٔهٛٙػی ثبمی ذٛز تهٛیط فطز ضا ثب تهبٚیط اقربنی و ٝزض ٘امابقای
ٞبی ٔٛعٛز زض ٔٛظٞ ٜبی ٔرتّ عٟبٖ ث ٝتهٛیط وكیس ٜقس ٜا٘س ٔمبیؿٔ ٝی وٙس  ٚزض ٟ٘بیت یىی
اظ آٟ٘ب و ٝثیكتطیٗ قجبٞت ث ٝفطز ضا زاض٘س ،ا٘تربة وطز ٚ ٜتهٛیط یبزقس ٜضا زض وٙبض ػىؽ ؾّفای
ٌصاقت ٚ ٝث ٝوبضثط اضاهٔ ٝی وٙس.
وبضثطاٖ زض نٛضت تٕبیُ ٔی تٛا٘ٙس ٘تیج ٝحبنُ قس ٜضا زض قجىٞ ٝبی اعتٕبػی  ٚزض ٔیبٖ زٚؾتبٖ
 ٚآقٙبیبٖ ذٛز ث ٝاقتطان ثٍصاض٘س .اؾتفبز ٜاظ ایٗ ثط٘بٔ ٝفؼال تٟٙب زض آٔطیىب ٕٔىٗ اؾت  ٚقجبٞت
افطاز ثب ٘مبقی ٞبی یبفت قسٔ ٜؼٕٛم وٕتط اظ  ۰۳زضنس ٘یؿت.



ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -زض حبِی ؤ ٝؿیطیبة ٚیع ث ٝزؾاتاٛض
زازؾتب٘ی فیّتط قس ٜثٛز ثٙبثط ٌعاضـ وبضثطاٖ ایٙتط٘ت ایٗ اپّایاىایاف
 ٓٞاو ٖٛٙضٚی ایٙتط٘ت ثبثت  ٚؾیبض ثسٞ ٖٚیچ ٔاحاسٚزیاتای لابثاُ
اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.ثٌ ٝعاضـ فبضؼ ،ثٙبثط ٌعاضـ وبضثطاٖ ایاٙاتاط٘ات
اپّیىیف ٔؿیطیبة ٚیع  ٓٞاو ٖٛٙزض زؾتطؼ لطاض ٌطفت ٝاؾت.ثٙبثط تؿت ذجطٍ٘بض فبضؼ ایٗ اپّیىایاكاٗ
ضٚی ایٙتط٘ت ثبثت ) ٚ (ADSLؾیبض (ٔٛثبیُ) ثسٔ ٖٚحسٚزیت لبثُ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.پایاف اظ ایاٗ
ٚیع ث ٝزؾتٛض زازؾتب٘ی ث ٝزِیُ اؾطاهیّی ثٛزٖ قطوت ؾبظ٘س ٜآٖ  ٚزؾتاطؾای ؾابظ٘اس ٜثا ٝاَاالػابت
ٔؿیطٞبی ضفت  ٚآٔس وبضثطاٖ فیّتط قس ٜثٛز.پؽ اظ آ٘ى ٝثب حىٓ زازؾتب٘ی زؾتطؾی ؾطاؾطی وابضثاطاٖ
ثٚ ٝیع لُغ قس ،پؽ اظ ٔستی ثطذی وبضثطاٖ اظٟبض ٔیوطز٘س ؤ ٝی تٛا٘ٙاس زض ثاطذای ٔاٛالاغ ثاسٖٚ
ٔحسٚزیت اظ ایٗ اپّیىیكٗ اؾتفبز ٜوٙٙس ثطذی وبضثطاٖ ٘یع ٕٞچٙبٖ أىبٖ اؾتفبز ٜاظ آٖ ضا ٘ساقتٙس.
او ٖٛٙتب ایٗ ِحظ ٝاػالْ ضؾٕی زضثبض ٜػّت زض زؾتطؼ لطاض ٌطفتٗ زٚثبض ٜیب ضفغ فیّتط ایٗ پایابْ ضؾابٖ
٘كس ٜاؾت.أب اذیطا ٚیع اپسیتی اضای ٝوطز ٜاؾت ٔ ٚكرم ٘یؿت زؾتطؾی ؾاطاؾاطی زٚثابض ٜثا ٝایاٗ
ٔؿیطیبة ٘بقی اظ تغییطات فٙی ٘طْ افعاض اؾت یب ضفغ فیّتط.

ترچسة سٌجص هیساى کافی ًَر خَرضید ترای تدى

درهاى تیواری ّای شًتیکی در کطَر تا اجرای پرٍشُ ایراًَم

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔا ٝاضنٚ-ظیاط ثاٟاساقات
ٌفت ۵پطٚغ ٜایطا٘ ْٛتالقی اؾت ثطای ایاٙاىا ٝاظ
ٔطاوع ػّٕی ز٘یب ػمت ٕ٘ب٘یٓ ٔ ٚی تٛا٘س ث ٝزضٔابٖ
ثیٕبضی ٞبی غ٘تیىی زض وكٛض وٕه وٙس.
ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ،زوتط ؾیس حؿٗ ٞبقٕی زض ٔطاؾٓ
افتتبح پطٚغ ٜایطا٘ ْٛزض زا٘كٍب ٜػّ ْٛثٟعیؿاتای ٚ
تٛا٘جركی ٌفت ۵ثركی اظ ٔتِٛسیٗ وكاٛض زاضای
ٔؼِّٛیت ٞبی ٔرتّفی ٞؿتٙس .اظ یه ٘ ٚیٓ ٔیّیاٖٛ
٘فطی وٞ ٝط ؾبِٔ ٝتِٛس ٔی ق٘ٛس ،حسٚز  ۹زضنس
زچبض ٔؼِّٛیت ٞؿتٙس و ٝایٗ ٔٛيٛع ث ٝغٖ آ٘اٟاب
ثؿتٍی زاضز.

اپلیکیطي هسیریاب ٍیس تاز ضد

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -لطاض ٌاطفاتاٗ زض
ٔؼطو تبثف ٘ٛض ذٛضقیس ثطای پٛؾت ثسٖ ٔفیس
اؾت ،أب اٌط ایٗ وبض ثٔ ٝست َٛم٘ی ازأ ٝیبثس،
ٔی تٛا٘س ؾالٔت ا٘ؿبٖ ضا ثاَ ٝاٛض عاسی زض
ٔؼطو ذُط لطاض زٞس.ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ث٘ ٝاماُ اظ
٘یٛاَّؽ ،ث ٝتبظٌی ثطای پی ثاطزٖ ثا ٝایاٙاىاٝ
پٛؾت ثسٖ ثا ٝا٘اساظ ٜوابفای اظ اقاؼاٞ ٝابی
ذٛضقیسی ثٟطٙٔ ٜس قس ٜیب ذیط یه ضٚـ ؾابزٜ
ٙٔ ٚحهط ث ٝفطز اثساع قس ٜاؾت.یاه قاطوات
تجبضی ثطچؿت ٞبی ذبنی ث٘ ٝبْ LogicInk
UVاثساع وطز ٜو ٝثب چؿجب٘سٖ آ٘اٟاب ثاط ضٚی
پٛؾت ٔی تٛاٖ فٕٟیس چ ٝظٔب٘ی ثبیس لطاض ٌطفتٗ
ثسٖ زض ٔؼطو تبثف ٘ٛض ذٛضقیاس ضا ٔاتاٛلا
وطز.ایٗ ثطچؿت ٞب و ٝث ٝقاىاُ زایاط ٜای ٚ
ٔؿتُیّی َطاحی قس ٜا٘س ٔب٘ٙس چؿت ظذآ ثاٝ
پٛؾت چؿجب٘سٔ ٜی ق٘ٛس ٔ ٚتكىُ اظ ز٘ ٚاٛاض
ؾفیس ضً٘  ٚاضغٛا٘ی ضً٘ ٞؿتٙس.
ضً٘ عٞٛط ٔٛعٛز زض ٘ٛاضٞبی یبزقس ٜثط ٔجٙبی
ٔیعاٖ لطاضٌطفتٗ فطز زض ٔؼطو تبثف ٘ٛض آفتبة
تغییط ٔی وٙس .ضً٘ یاىای اظ ایاٗ ٘اٛاضٞاب زض
نٛضت تبثف ٘ٛض ذٛضقیس ث ٝؾطػت اظ ؾفیس ثاٝ

ٚی ٌفت ۵زض نٛضتی و ٝاَالػبتی ضا زض ٔاٛضز
تغییطات غ٘تیىی آٟ٘ب ثتٛا٘یٓ پیسا وٙیٓ ،اظ تِٛسٞبی
ٔىطض عٌّٛیطی ٔی قٛز  ٚچ ٖٛثطذی اظ ذب٘ٛازٜ
ٞب  ۹تب ٛٔ ۰ضز اظ یه عٙؽ ٔؼِّٛیت زاض٘س ،ػّآ
غ٘تیه ٔی تٛا٘س ثطذی اظ آٟ٘ب ضا زضٔبٖ وٙس ظیاطا
ٔؼِّٛیت زض ثركی اظ غ٘ ْٛآٟ٘ب ٔكرم اؾات ٚ
ٔی تٛاٖ ثب قٙبؾبیی آٖ ٔؼِّٛیت ضا زضٔبٖ وطز.
ٞبقٕی یبزآٚض قس ۵ثركی اظ ػّٓ غ٘اتایاه ٘ایاع
ثّٙسپطٚاظی ػّٓ پعقىی اؾت و ٝثطای ٞط فاطزی
ٔتٙبؾت ثب ثیٕبضی و ٝثطای ٚی اتفبق افتابز ٜثابیاس
زاضٚی ٔتٙبؾت ثب غٖ ا ٚثطایف اظ ٘ظط ٘ٛع ٔ ٚمساض
تجٛیع قٛز.
اقٕی یبزآٚض قس ۵ایٗ ٔٛيٛع ثاراكای اظ ػاّآ
ٔسضٖ اؾت و ٓٞ ٝاؤ ٖٛٙب ؾؼی وطز ٜایٓ و ٝاظ
ٔطاوع ػّٕی ز٘یب ػمت ٕ٘ب٘یٓ  ٚزض ٔطاوع ٔتؼاسزی
اظ عّٕ ٝزا٘كٍب ٜػّ ْٛثٟعیؿتی ،قیطاظ ٔ ٚكٟس ایٗ
پطٚغٞ ٜب ضا اعطایی وٙیٓ.
ٚظیط ثٟساقت ٌفت ۵اٌط ضٚظی غ٘تایاه ثاتاٛا٘اس
ٔؼّٛمٖ شٙٞی ضا و ٝزض حٛظٞ ٜبی ٔسیطیتای چاٝ
ٛٞیسا  ٚچ٘ ٝبپیسا ٞؿتٙس زضٔابٖ واٙاس ،ذاسٔات
ثعضٌی وطز ٜاؾت.

چرا ًثاید گَضی را در هاُ
اٍل عرضِ خریداری کرد؟
اضغٛا٘ی تغییط ٔی وٙس .أب ٘ٛاض زیٍط ٔتكاىاُ اظ
ؾ ٝثرف اؾت و ٝضً٘ آ٘اٟاب ثا ٝتاسضیاج اظ
اضغٛا٘ی ث ٝنٛضتی وٓ ضً٘ تغییط ٔی وٙاس .زض
اثتسای تبثف ٘ٛض ذٛضقیس ض٘اً یاىای اظ ایاٗ
٘ٛاضٞب تغییط ٔی وٙس  ٚایاٗ فاطایاٙاس ؾاپاؽ زض
٘ٛاضٞبی ز ٚ ْٚؾ ٓٞ ْٛضخ ٔی زٞس.
اٌط ٞط ؾ ٝثرف ایٗ ٘ٛاض  ٚزض ٘تیج ٝوُ آٖ ثاٝ
ضً٘ نٛضتی وٓ ضً٘ زضآیس ،قٕب ٔی تاٛا٘ایاس
ُٕٔئٗ قٛیس و ٝث ٝا٘ساظ ٜوبفی زض ٔؼاطو ٘اٛض
آفتبة ثٛز ٜایس  ٚثٟاتاط اؾات ثا ٝظیاط ؾاما
ثطٚیسLogicInk .قطوت ؾبظ٘س ٜایٗ ٔحهَٛ
آٖ ضا زض ؾٔ ٝب ٝٞز ْٚأؿبَ ضٚا٘ ٝثبظاض ٔی وٙس.
اِجت ٝلیٕت ایٗ ٔحه َٛاػالْ ٘كس ٜاؾت.

خَدرٍی چیٌی ترقی تا ًوایطگرّای ٍاقعیت هجازی از راُ رسید

سرآضپسی
ادٍیِ پلَ تا سثسیجات
*الٌازاضراقی
هَاد الزم:

ثط٘ج ل ٜٟٛای ز ٚ ٚیه ز ْٚپیٕب٘،ٝ
ؾبل ٝوطفؽ  ۹ػسز ،پیابظ  ۶ػاسز،
فّفُ ؾجع  ۶ػسزٛٞ ،یج  ۹ػسز ،لبضچ ذطز قس ۶ ٜپیٕب٘ا،ٝ
ؾیط ض٘س ٜقس ۹ ٜحج ،ٝضٚغٗ  ۹اِی  ۱لبقك غاصا ذاٛضی،
ؾؽ ؾٛیب یه چٟبضْ پیٕب٘ٔ ،ٝطیٓ ٌّی یه ؾ ْٛلبقاك
چبی ذٛضی ،اوّیُ وٞٛی یه ؾ ْٛلبقك چبی ذٛضی،
فّفُ یه چٟبضْ لبقك چبی ذٛضی
طرز تْیِ:

ثط٘ج ضا ثب ؾ٘ ٚ ٝیٓ پیٕب٘ ٝآة  ٚا٘سوی ٕ٘ه  ۹ ٚلابقاك
ضٚغٗ زض لبثّٕ ٝای زض ثؿت ٝضٚی قؼّٔ ٝالیٓ ٔی ٌصاضیٓ
تب ث ٝنٛضت وت ٝثپعز .ؾجعیجبت ضا ذاطز واطز ٚ ٜزض
ضٚغٗ تفت ٔی زٞیٓ .ؾؽ ؾٛیب ،فّفُ ،اوّیُ وٞٛای ٚ
ٔطیٓ ٌّی ضا ايبف ٝوطز ٚ ٜتفت ٔی زٞیٓ .ؾپؽ ثط٘ج ضا
افعٚزٔ ٚ ٜرّٔ ٌٛی وٙیٓ .حطاضت ضا وٓ ٔی واٙایآ ٚ
اعبظٔ ٜی زٞیٓ وٕی ثیكتط ثپعز .ایٗ غصا ثب ؾبمز  ٚؾاؽ
ٔبؾت ثؿیبض ِصیص ٔی قٛز.
*اٌط ؾؽ ؾٛیب ٕ٘ه ٘ساقت ٝثبقس ٙٞاٍابْ تافات زازٖ
ؾجعیجبت ثٔ ٝمساض مظْ ٕ٘ه ايبفٔ ٝی وٙیٓ.

کتاب »ٍارٍشاى «هٌتطر ضد

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -وتبة ٚاضٚغاٖ ثب ٔٛياٛع
ٚاوبٚی ظ٘سٌی  ٚتحاّایاُ وابض٘ابٔاٞ ٝاٙاطی ٚاضٚغاٖ،
آٍٙٞؿبظ  ٚتٙظیٓوٙٙس ٜفمیس ٔٛؾیمی ایطاٖٙٔ ،تكط قس.
حؿیٗ ػهبضأٖ ،ؤِ ایٗ وتبة ،زض ٌفت ٌٛٚثب ایؿاٙاب
زضثبض ٜفطآیٙس قىُ ٌیطی ایٗ وتبة ٌفت ۵فىط تالِایا
ایٗ وتبة ؾبَٞب ثب ٔٗ ثٛز تب ایٗو ٝزض آذطیاٗ ٔاطاحاُ
قىُزٞی ث ٝوتبة لجّیاْ ثبضاٖ ػكك ،عسیتط قس  ٚوبض
تحمیك  ٚعٕغآٚضی زؾتٕبیٞ ٝبی اِٚی ،ٝاظ ٕٞبٖ ظٔؿاتابٖ
 ۶۹۴۱آغبظ قس.
زض ایٗ ضا ،ٜعسا اظ ثطضؾی  ٚفیاف ثاطزاضی اظ ٔاجاالت
ؾیٕٙبیی ٛٔ ٚؾیمبیی زٞٝٞبی  ،۰۳ ٚ ۱۳ ،۹۳ثب ٙٞطٔٙاساٖ،
ٙٞطٚضظاٖ  ٚوبضٚضظاٖ ػطنٛٔ ٝؾیمی  ٚؾیٕٙب وٞ ٝط یه
ث٘ ٝحٛی زض اضتجبٌ ٙٞطی  ٚحطفٝای ثب ٚاضٚغاٖ ثاٛز ٜا٘اس
ٌ ٓٞفت ٌٛٚقس٘ ٚ ٜظطات آٖٞب زضثبضٕٞ ٜىبضیٞبیكبٖ
زض ایٗ اثط ٌطز آٔس ٜاؾت.
ایٗ ٔحمك ػطنٛٔ ٝؾیمی ثب اقبض ٜث٘ ٝبضؾبییٞبی ٔٛعاٛز
زض ػطن ٝثجت تبضید تطا٘ٛٔ ٚ ٝؾیمای ایاطاٖ افاعٚز ۵زض
ؾبَ ٞبی اذیط  ٚاظ پیِ ػاللٔٝاٙاسی ٘ؿاُ عاٛاٖ تاط ثاٝ
ٚاوبٚی ٌصقتٛٔ ٝؾیمی ایطأٖ ،تلؾفب٘ ٝحجٓ ظیابزی اظ
ضٚایبت ٘بٔؼتجط  ٚحتی ٘بزضؾت زض ایٗ ظٔی ،ٝٙثجات  ٚزض
ثطذی اظ ٔجالت ٔٙتكط قس ٜو ٝثیقه زض آیٙس ٜثابػا
ؾطزضٌٕی  ٚا٘حطاف ٔحممبٖ ایٗ ػطن ٝذٛاٞس قس.

اؾت و ٝزض ٘ٛع ذٛز لبثُ تٛعٔ ٝحؿاٛة ٔای
قٛز .مظْ ث ٝشوط اؾت ؤ ٝاسَ ٞابی فاؼاّای
ذٛزضٞٚبی تؿال  ٚاظ عّٕٔ ٝسَ  ۹ایٗ ذاٛزضٚ
ثب یه ثبض قبضغ حسٚز  ۶۳۳ویّٔٛتط وٕتط اظ ایٗ
ٔمساض ضا ٔی پیٕبیٙاس.ایاٗ ذاٛزضٔ ٚاجاٟاع ثاٝ
تؼسازی چطاؽ ػٕٛزی ثطای تبٔیٗ ثٟتط ضٚقٙبیی
اؾت  ٚقیكٞ ٝبی ز ٚزضة آٖ ثٕ٘ ٝبیكٍطٞابی
ٚالؼیت ٔجبظی ٔجٟع قس ٜتب ظٔی ٝٙؾطٌطٔای ٚ
تفطیح ؾط٘كیٙبٖ فطا ٓٞآیاس.قابضغ ثابتاطی ۲۶
ویّٚٛات ؾبػتی ایٗ ذٛزض ٚثَٛ ٝض ثی ؾیٓ ٓٞ
ٕٔىٗ اؾت  ٚثب نطف  ۶۳زلیمٚ ٝلات ا٘اطغی
وبفی زض ایٗ ذٛزض ٚثطای پیٕٛزٖ ٔؿیطی ۹۳۱

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔا ٝاضن-یاه قاطوات
ذٛزضٚؾبظ چیٙی ٘ ٝچٙساٖ ٔكٟاٛض ثاب ػاطياٝ
ٕ٘ٔ ٝ٘ٛفٟٔٛی یه ذٛزضٚی ثطلی ثب أاىاب٘ابت
ٔٙحهط ث ٝفطز زض ٕ٘بیكٍب ٜثیٗ إِّّی ذٛزضٚی
زیتطٚیت ٔٛضز تٛع ٝلطاض ٌطفت ٝاؾت.
ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ث٘ ٝمُ اظ ٚضج ،ایٗ ذاٛزض ٚواٝ
احتٕبم زض ؾٔ ٝب ٝٞچٟابضْ ؾابَ  ۹۳۶۴ضٚا٘اٝ
ثبظاض ذٛاٞس قس زاضای زضٞبیی اؾات وا ٝثاٝ
ؾٕت ثبم  ٝ٘ ٚوٙبضٞ ٜب ثبظ ٔی قٛزٕٞ .اچاٙایاٗ
یه ٕ٘بیكٍط زیجیتبَ تؼبّٔی ثط ضٚی زاقاجاٛضز
آٖ ٘هت قس ٜاؾت.ایٗ ذٛزض ٚثب یه ثبض قبضغ
لبزض ث ٝپیٕٛزٖ ٔؿیطی تمطیجب  ۱۳۳وایاّأٛاتاطی

اجرای ارکستر هلی تا یادی از »تٌاى«

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘ابٔا ٝاضن-
قكٕیٗ ضٚظ اظ عكٙاٛاض ٜؾای ٚ
ؾٛٔ ْٛؾیمای فاجاط ثاب اعاطای
اضوؿتط ّٔی ایاطاٖ ثا ٝضٞاجاطی
فطیس ٖٚقٟجبظیبٖ  ٚاعطای ٔحٕس
ٔؼتٕسی ٌصقت .اعطایی و ٝزض
تبمض ٚحست ثطٌعاضقس.
ثٌ ٝعاضـ آ٘ب ،ثؼاس اظ ٌاصقات
قف ضٚظ اظ عكٛٙاضٛٔ ٜؾیمی ثاٝ
اعطای فطیس ٖٚقٟجبظیبٖ ٔ ٚحٕس ٔؼتٕسی ضؾیسیٓ ،اعطایی و ٝثیقه
حبَ ٛٞای ؾطز عكٛٙاض ٜضا ٌطْ وطز .اضوؿتط ّٔی  ٚضٞاجاطی پاطٚیاع
قٟجبظیبٖ زض وٙبض نسای ٔحٕس ٔؼتٕسی ٘جى زٚثبض ٜث ٝعكٛٙاض ٜزاز.
نٙسِیٞبی ؾبِٗ و ٝپط ٔیقسٛ٘ ،اظ٘سٌبٖ اضوؿتط ٘یع یه ث ٝیاه زض
عبیٍب ٜذٛز ٔی٘كؿتٙس  ٚؾبظٞبیكبٖ ضا وٛن ٔیوطز٘س ،ثؼس اظ تٙظیآ
نسای ؾبظٞب تٛؾٍ ٔبیؿتط اضوؿتط پطٚیع قٟجبظیبٖ ضٚی ؾٗ آٔس  ٚثاب
ضٞجطی اٌ ،ٚطٛٔ ٜٚؾیمی فیّٓ ؾیٙإابیای ٔاحإاس ضؾا َٛاهلل (The
)massageؾبذتٔ ٝهُفی ػمبز ضا ٘ٛاذتٙسٛٔ ،ؾیمیای وا ٝتاٛؾاٍ
ٔٛضیؽ غاض ؾبذت ٝقس ٜثٛز.
پؽ اظ ایٗ لُؼ ،ٝقٟجبظیبٖ ثب تكٛیك حًبض اظ نح ٝٙذبضج قس تب ٔحٕس
ٔؼتٕسی ضا ثطای ضٚی ؾٗ آٔسٖٕٞ ،طاٞی وٙس.

ویّٔٛتطی تبٔیٗ ٔای قاٛز.قاطوات GAC
ؾبظ٘س ٜایٗ ذٛزض ٚؾابَ ٌاصقاتاٞ ۰۳۳ ٝاعاض
اتٔٛجیُ ضا زض چیٗ ث ٝفطٚـ ضؾب٘س ٜو٘ ٝؿجت ثٝ
ؾبَ  ۹۳۶۱حسٚز  ۹۲زضنس افعایف ٘كابٖ ٔای
زٞسGAC .پٙجٕیٗ ذاٛزضٚؾابظ ثاعضي زض
وكٛض چیٗ ٔحؿٛة ٔی قٛز.

اکراى ًَرٍزی فیلن هجیدی قطعی ضد

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن-فایاّآ
ؾیٕٙبیی پكت اثطٞب تبظ ٜتطیٗ ؾبذاتاٝ
ٔجیس ٔاجایاسی اظ  ۹۰ثاٟإاٗ زض
ؾیٕٙبٞبی ایطاٖ ثٕ٘ ٝبیف زضٔیآیس.
ثٌ ٝعاضـ فبضؼ ،پكت اثطٞاب یاب آٖ
ؾٛی اثطٞب عسیستطیٗ ؾبذتٔ ٝاجایاس
ٔجیسی زض ذبضج اظ ایطاٖ اظ  ۹۰ثٔ ٕٟٗب ٜثا ٝؾاطٌاطٞٚای پاطزیاؽ
ؾیٕٙبیی وٛضـ ثٕ٘ ٝبیف زض ٔیآیس.
پكت اثطٞب زض قهت  ٚیىٕیٗ عكٛٙاض ٜفیّٓ ِٙسٖ زض اٍّ٘یاؽ ضٚی
پطز ٜضفت  ٚثب اذتالف چٙس ؾبػت زض عكٛٙاض ٜفایاّآ ثاٛؾابٖ زض
وط ٜعٛٙثی ثٕ٘ ٝبیف زضآٔس .ایٗ فیّٓ ٔٛضز تحؿیٗ ٔاٙاتاماساٖ لاطاض
ٌطفت  ٚاؾىطیٗزیّی ثٙٔ ٝبؾجت ٕ٘بیف فیّٓ زض ِٙسٖ یبززاقاتای ثاط
آٖ ٘ٛقت ٌ ٚبی مج اظ ٚضایتی ٘ ٓٞمسی ٔفهُتط پؽ اظ اوطاٖ زض
ثٛؾبٖ ٔٙتكط وطز.فیّٓ پكت اثطٞب ٘رؿتیٗ تجطثٔ ٝجیسی ٔجیاسی زض
ذبضج اظ ایطاٖ اؾت  ٚفیّٓ ٙٞسی فیّٕؿبظ ایطا٘ی ث ٝقإابض ٔای آیاس
وّٛٔ ٝزضأی ٞیجبٖ اٍ٘یع اؾت ٔ .جیسی زض ایٗ فیاّآ ظ٘اسٌای زض
حبقی ٝثٕجئی ضا ضٚایت ٔیوٙس.
فیّٓ اظ  ۹۰ثٔ ٕٟٗب ٜزض ٌط ٜٚوٛضـ تٛؾٍ پرف ٘ٛضتبثبٖ ثٕ٘ ٝبیف
زض ٔیآیس  ٚاوطاٖ فیّٓ تب ٘ٛضٚظ  ۴۱ازأ ٝذٛاٞس زاقت  ٚیاىای اظ
اوطاٖٞبی ٘ٛضٚظی ذٛاٞس ثٛز.

فراخَاى ثثتًام در »ًوایطگاُ فرٍش آثار ٌّری-تاتلَّای کَچک تثریس «هٌتطر ضد
ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن-فطاذٛاٖ ثجت ٘ابْ
زض ٕ٘بیكٍب ٜفطٚـ آثابض ٞاٙاطی-تابثاّاٞٛابی
وٛچه تجطیع ٔٙتكط قس.
ثٌ ٝعاضـ ایؿٙبُٙٔ ،م ٝآشضثبیجبٖقطلی ،زض پای
ثطٌعاضی ٔٛفمیت آٔیع اِٚیٗ ٕ٘بیكاٍاب ٜفاطٚـ
آثبض ٘مبقی-آضت اوؿپ ٛتجطیع ٔٛؾؿ ٝفطٍٙٞای
قٕؽ تجطیعی ثب اذص ٔاجاٛظ مظْ اظ ٚظاضت
فط ٚ ًٙٞاضقبز اؾالٔی  ٚثب ٞسف حٕابیات اظ
ٙٞطٔٙساٖ  ٚثؿتطؾبظی ثطای ض٘ٚك التهابز ٞاٙاط
تجطیعٕ٘ ،بیكٍب ٜفطٚـ آثبض ٙٞاطی-تابثاّاٞٛابی
وٛچه ضا زض اؾفٙس ٔب ٜؾابَ ۶۹۴۱زض ٔاطواع
ذطیس اَّؽ تجطیع ثطٌعاض ٔیوٙس.
ثطای قطوت زض ایٗ ٕ٘ابیكاٍاب ٜحاسالاُ ؾاٗ
ٙٞطٔٙساٖ  ۹۳ؾبَ ثٛزٙٞ ٚ ٜطٔٙس ثبیس ؾبوٗ  ٚیاب
ٔتِٛس اؾتبٖ آشضثبیجبٖ قطلی ثبقس؛ ضقاتاٞ ٝابی

حبيط زض ٘إابیكاٍاب٘ ٜایاع قابٔاُ ٘امابقای-
ذٛقٛٙیؿی -ػىؽ ٔ ٚجؿٕ ٝاؾت.
ضقت٘ ٝمبقیذٍ ث ٝنٛضت ضقت ٝقٙبٚض ٔحؿٛة

هقالِ

قسٙٞ ٚ ٜطٔاٙاساٖ ٞاط ز ٚضقاتا٘ ٝامابقای ٚ
ذٛقٛٙیؿی ٔی تٛا٘ٙس آثبض ٘مبقی ذٍ ٘یاع اضاهاٝ
وٙٙس؛ حجٓ ٞط فبیُ اضؾبِی آثبض ثبیس حاساوا اط
پٙج ٍٔبثبیت ثٛزٕٞ ٚ ٜچٙیٗ تهبٚیط اضؾبِی ثاب
فطٔت  ٚJPEGاثؼبز وٕتط اظ  ۶۰۳۳پایاىاؿاُ
٘جبقس.ػاللٕٙساٖ ثطای وؿت اَالػبت ثیكتط ثاٝ
ؾبیت ٔwww.tabrizexpo.comاطاعاؼاٝ
وطز ٚ ٜپؽ اظ َی ٔطاحُ ثجت٘بْ ایٙتط٘تی ،واس
ضٍٞیطی زضیبفت وٙٙس.
ٌفتٙی اؾت ،آذطیٗ ّٟٔت ثجت٘بْ زض ٕ٘بیكٍبٜ
فطٚـ آثبض ٙٞطی-تبثّٞٛبی وٛچه تجطیع تب ۹۳
زی ٔب ٜثٛز ٚ ٜظٔبٖ ثطپبیی ٕ٘بیكٍب٘ ٜایاع ؾاْٛ
ِغبیت  ۶۶اؾفٙسٔب ٜؾبَ عابضی ذاٛاٞاس ثاٛز.
ٔطاؾٓ افتتبحیٕ٘ ٝبیكٍب٘ ٜیع پاٙاج قاٙاجا ٝؾاْٛ
اؾفٙسٔب ،ٜضاؼ ؾبػت  ۶۲ثطٌعاض ذٛاٞس قس.

راُاًدازی رادیٍَتلَیسیَى خصَصی در دستَر کار هجلس

حراج ًقاضی  ۶۳هیلیَى پًَدی »|پیکاسَ«

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -وٕیؿ ٖٛفطٍٙٞی ٔجّؽ اذیطا َطحٞبی ٔطث ٌٛث ٝنساٚؾیإاب ضا زض
زؾتٛض وبض ذٛز لطاض زاز ٜو ٝیىی ٔطث ٌٛث٘ ٝح ٜٛچٍٍ٘ٛی ازاض ٜنساٚؾیٕبؾت  ٚزیٍطی ثاطضؾای
ضاٜا٘ساظی ضازی ٚ ٛتّٛیعی ٖٛذهٛنی اؾت.
ثٌ ٝعاضـ ایؿٙب ،ؾرٍٛٙی وٕیؿی ٖٛفطٍٙٞی ٔجّؽ و ٝثٕٞ ٝطأ ٜحٕس اؾٕبػیُ ؾؼیسی  ٚػاجابؼ
ؾطٔؿت ٕ٘بیٙسٌبٖ تجطیع  ٚاظ زثیطاٖ وٕیؿی ٖٛفطٍٙٞی ٔجّؽ اظ ثرف ٞبیی اظ ٔؼب٘ٚت ثاط٘ٚإاطظی
زیساض وطزٌ ،فت ۵ثب ثطضؾی ػّٕىطز قجىٞٝبی ثطٖٔٚطظی ٔكرم اؾت ایٗ ٔؼب٘ٚت ٔبٔٛضیت ٞابی
ذٛز ضا زض قجىٞ ٝبی ضازیٛیی  ٚتّٛیعی٘ٛی زض حٛظٞ ٜب  ٚوكٛضٞبی ٔرتّ ث ٝذاٛثای ا٘اجابْ زازٜ
اؾت.احس آظازیذٛا ٜافعٚز ۵زض ؾفطٞبی ٔبٔٛضیتی ذبضج اظ وكٛض ،قبٞس تبثیط فؼبِیتٞبی قجىٞٝابی
ثطٖٔٚطظی زض نسٚض پیبْ ا٘مالة ٔ ٚؼطفی ایطاٖ اؾالٔی ٞؿتیٓ ٔ ٚیتٛاٖ ٌفت ػّٕىطز ذاٛة ایاٗ
ضؾب٘ٞٝب ػٕك اؾتطاتػی عٕٟٛضی اؾالٔی ضا زض ذبضج اظ ٔطظٞب افعایف زاز ٜاؾت.
ؾرٍٛٙی وٕیؿی ٖٛفطٍٙٞی ٔجّؽ ثب اقبض ٜث ٝایٙى ٝقجىٞٝبی ثطٖٔٚطظی فطنت ذاٛثای ضا ثاطای
نسٚض پیبْ ا٘مالة فطا ٓٞوطزٜا٘س ،تبویس وطزٔ ۵ؿؤٚمٖ ثبیس ثب حٕبیتٞبی ذٛز ث ٝتٛؾؼا ٝوإای ٚ
ویفی قجىٞٝبی ثطٖٔٚطظی وٕه وٙٙس  ٚزض ایٗ ٔؿیط وٕیؿ ٖٛفطٍٙٞی ٔجّؽ ٔیتٛا٘س تبثیاطٌاصاض
ثبقس.آظازیذٛا ٜاظٟبض وطز ۵وٕیؿ ٖٛفطٍٙٞی ٔجّؽ اذیطا َطح ٞبی ٔطث ٌٛث ٝناساٚؾایإاب ضا زض
زؾتٛض وبض ذٛز لطاض زاز ٜو ٝیىی ٔطث ٌٛث٘ ٝح ٜٛچٍٍ٘ٛی ازاض ٜنساٚؾیٕبؾت  ٚزیٍطی ثاطضؾای
ضا ٜا٘ساظی ضازی ٚ ٛتّٛیعی ٖٛذهٛنی اؾت.

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -پطتطٜای و ٝپبثاّا ٛپایاىابؾا ٛاظ
ٔبضی تطظ وكیس ،ٜث ٝظٚزی زض حطاعی ؾبتجی ث ٝفطٚـ ٌصاقتاٝ
ٔیقٛز.
ثٌ ٝعاضـ ایؿٙب ،فبیٙٙكبَ تطیجیٛ٘ ٖٛقت ۵قؼج ٝحطاعی ؾبتاجای
ضٚظ  ۹۳فٛضی ٝپطتط ٜظ٘ی ثب وال ٜثطِ ٚ ٜجبؼ قُط٘جای اظ پابثاّاٛ
پیىبؾ ٛا ٙٞطٔٙس ثعضي اؾپب٘یابیای اا ضا ثأ ٝاؼاطو فاطٚـ
ٔی ٌصاضز.ایٗ ٘مبقی و ٝاظ ٔبضی تطظ ٚاِتطاا ٔاسَ ثؿایابضی اظ
پطتطٜٞبی پیىبؾ ٛا وكیس ٜقس ،ٜث ٝلیٕت ترٕیٙی ٔ ۹۱یّیاٚ ٖٛ
ٞ ۰۳۳عاض پ٘ٛس زض حطاعی ٙٞطٞبی ٔسضٖ  ٚأپطؾی٘ٛیؿت ؾبتجی
ِٙسٖ ػطئ ٝیقٛز .پیفثیٙی قس ٜایٗ پطتطٌ ٜطا٘تطیٗ اثط ٙٞطی
ایٗ حطاعی قٛز.تبثّٛی ظ٘ی ثب وال ٜثطِ ٚ ٜجبؼ قُط٘اجای پاؽ
اظ ٔطي اؾتبز ؾجه وٛثیؿٓ زض ؾبَ  ،۶۴۲۹اظ ؾاٛی ثاٙایابز
پیىبؾ ٛث ٝیه ٔجٕٛػ ٝزاض ذهٛنی فطٚذت ٝقس  ٚحبم ایٗ فطز ثب ٌبضا٘تی ایاٗ اثاط ضا ثا ٝفاطٚـ
ٌصاقت ٝاؾت.ؾبتجی پیف اظ ثطٌعاضی حطاعی ،قبٞىبض پیىبؾ ٛضا زض  ًٙٞو ٚ ًٙؾپؽ زض چایاٗ
تبیپ ۹۳( ٝغا٘ٛی ٝا  ۲فٛضیٕ٘ )ٝبیف ٔی زٞس .ایٗ الساْ ٘كبٍ٘ط إٞیت حًٛض ذاطیاساضاٖ آؾایابیای زض
حطاعی وبضٞبی پیىبؾ ٚ ٛزض وُ ،آثبض أپطؾی٘ٛیؿت ٔ ٚسضٖ اؾت.

ثطای ذطیس یه ٌٛقی ٛٞقٕٙس ثبیس تحمیمی زضؾت ٚ
عبٔغ ضا ا٘جبْ زٞیس تب زضٟ٘بیت ث ٝثٟتطیٗ ٌعیٕٔ ٝٙاىاٗ
ثطؾیس .ثطای ا٘جبْ ایٗ تحمیك قٕب ٕٔىٗ اؾات ٘اماس ٚ
ثطضؾی ٞب ضا چه وٙیسٔ ،كرهبت ضا ثرٛا٘یس  ٚقابیاس
ٔحهٛٔ َٛضز٘ظط ذٛز ضا ثب ؾبیط ٌٛقی ٞابی ٞآ ضزٜ
ٔمبیؿ ٝوٙیس .اٌط ٍ٘بٞی ث ٝلیٕت ٌٛقیٞبی ٛٞقٕاٙاس
ٔٛعٛز زض ثبظاض ثیب٘ساظیسٔ ،تٛع ٝذٛاٞیس قس و ٝلیإات
ایٗ زؾتٍبٞ ٜب قبیس فطاتط اظ تٛاٖ قٕب ثطای ذطیس ثابقاس.
ثطای ذطیس یه ٌٛقی ٛٞقٕٙس ثبیس تحمیمی زضؾت ٚ
عبٔغ ضا ا٘جبْ زٞیس تب زضٟ٘بیت ث ٝثٟتطیٗ ٌعیٕٔ ٝٙاىاٗ
ثطؾیس .ثطای ا٘جبْ ایٗ تحمیك قٕب ٕٔىٗ اؾات ٘اماس ٚ
ثطضؾی ٞب ضا چه وٙیسٔ ،كرهبت ضا ثرٛا٘یس  ٚقابیاس
ٔحهٛٔ َٛضز٘ظط ذٛز ضا ثب ؾبیط ٌٛقی ٞابی ٞآ ضزٜ
ٔمبیؿ ٝوٙیس .تٕبْ ایٗ ٔٛاضز ذٛة ٞؿتٙس.
أب ٚلتیو ٝایٗ  ٕٝٞظٔبٖ ضا ثٔ ٝمبیؿ ٝثطای ذطیس یاه
ٌٛقی ٛٞقٕٙس اذتهبل ٔیزٞیس ،آیب ٚالؼب اضظقف ضا
زاضز و ٝثطای ذطیس ایٗ ٌٛقی ػجّ ٝواٙایاس  ٚحاتای
عّٛی ٔطوع فطٚـ آٖ قت ضا ث ٝنجح ثاطؾاب٘ایاس زض
ٔٛضز ایٗ لًی ٝثب ذٛز فىط وٙیس .احتٕبم پابؾاد قإاب
ٔٙفی اؾتٞ .طچٙس و ٝحؽ اِٚیٗ ثٛزٖ زض ذطیس یاه
ٌٛقی ٛٞقٕٙس قبیس ثطایتبٖ عبِتتٛع ٝثبقس ،أاب آیاب
ثٟتط ٘یؿت و ٝوٕی نجط واٙایاس تاِٛایاس واٙاٙاسٌابٖ
ٌٛقی ٞبی ٛٞقٕٙس ٛٙٞظ ٞیچ زِیُ ٔٛعٟی ضا ثأ ٝاب
اضاه٘ ٝسازٜا٘س ؤ ٝب ثبیس ثطای ٔحهٛمتكبٖ ثای لاطاضی
وٙیٓ.
نمایشگرهایی که بهخوبی کار نمیکنند
ٌٛقی ٌ ٌُٛپیىؿُ  ۹ضا حتٕب ٔیقٙبؾیس .ایٗ ٌٛقای
اظ ثس ٚػطي ٝتب ث ٝأطٚظ ثب ٔكىالت ظیبزی زؾتٚپٙجاٝ
٘طْ وطز ٜاؾت و ٝاظعّٕ ٟٓٔ ٝتاطیاٗ ایاٗ ٔكاىاالت
ٔی تٛاٖ ثٕ٘ ٝبیكٍط اقبض ٜوطزٕ٘ .بیكٍط ٌ ٌُٛپیىؿاُ
 ۹زض ٕٞبٖ ضٚظٞبی اِٚی ٝػطي ٝثب ٔكىالتای اظ لاجایاُ
پیىؿُ ٞبی ؾٛذت ،ٝحؿبؾیت پبییٗ ٕ٘بیكٍط ِ ٚجٞٝاب ٚ
ثؿیبضی ٔكىالت زیٍط ٔٛاع ٝثٛز .وٕپب٘ی ٌ ٌُٛتٕابْ
ؾؼی ذٛز ضا ث ٝوبض ٌطفت تب ایٗ ٔكىالت ضا ٔاطتافاغ
وٙس  ٚاؤ ٖٛٙیثیٙیٓ و ٝایٗ ٔكىالت تب حسٚز ظیابزی
ثطَطف قس ٜا٘س .أب آیب ثٟتط ٘جاٛز وا ٝزض اثاتاسا یاه
ٔحه َٛذٛة  ٚثی٘مم ضا ذطیساضی ٔای واطزیآ تاب
ایٙى ٝچكٓ ا٘تظبض ٌاٌٛاُ ثاطای اضاها ٝآپاسیات ضفاغ
ٔكىالت ثٕب٘یٓ
ث ٝنٛضت َجیؼی ،چٙیٗ ٔكىالتی ٘جبیس زض یه ٌٛقای
ٛٞقٕٙس زض ٕٞبٖ اثتسای ػطيٚ ٝعٛز زاقت ٝثبقاس ،أاب
زیسیٓ و ٝایٌٗ ٝ٘ٛثٛزٚ .الؼیت ایٗ اؾت و ٝثاطذای اظ
ٌٛقی ٞبی ٛٞقٕٙس وٕی ظٚزتط اظ ٔٛػس ذٛز ث ٝثابظاض
ػطئ ٝیق٘ٛس  ٚثٝانُالح ذٛزٔب٘ی ٘بپرتٞ ٝؿتٙس .آٖ
زاؾتب٘ی وٕٞ ٝیك ٝاتفبق ٔیافتس ایٗ اؾت ؤ ٝكاتاطیابٖ
ٔتٛعٔ ٝكىالت ٔٛعٛز زض یه زؾتٍبٔ ٜای قا٘ٛاس ٚ
قطوت ٞب ٘یع ٚػسٔ ٜی زٙٞس و ٝایٗ ٔكىاالت ضا حاُ
ذٛاٙٞس وطز .ایٗ تئٛضی  ٓٞذٛة اؾت  ٓٞ ٚثس .أب ثاب
تٛع ٝث ٝلیٕتٞبی ثبمی ٌٛقیٞبی ٛٞقٕٙس ،آیب ثٟاتاط
٘یؿت و ٝنجط وٙیٓ  ٚیه ٌٛقی ثاس٘ ٖٚامام ضا اظ
عؼج ٝثیط ٖٚثیبٚضیٓ
أب ایٗ ؾرتافعاض ٌٛقی ٘یؿت وٕٞ ٝیك ٝزچبض ٔكىُ
ٔیقٛز ٌ ٚبٞی ٘طْافعاض زؾتٍب٘ ٜیع اظ ٞإابٖ اثاتاسای
ػطي ٝثب ٔكىالتی ٔٛاع ٝاؾت .ثیبییس زض ٔٛضز ثیىؿاجای
ؾبٔؿ ً٘ٛنحجت وٙیٓ .ؾبٔؿ ً٘ٛچاٙابٖ ثؿایابض ثاٝ
زؾتیبض نٛتی اذتهبنیاـ افتربض ٔی واطز وا ٝیاه
زوٕ ٝؾرتافعاضی ٔرهٛل ایٗ زؾتیبض نٛتی ضا زض
ٌّىؿی اؼ  ۳ ٚ ۳پالؼ لطاض زاز .أب ایاٗ ٌاٛقای ثاٝ
ثبظاض ػطي ٝقس ،زؾتیبض نٛتای ثایاىاؿاجای فاماٍ زض
وط ٜعٛٙثی لبثُاؾتفبز ٜثٛز .ثطای ؾبٔؿ ً٘ٛچاٙاس ٔابٜ
ظٔبٖ ثطز و ٝثٝتسضیج ایٗ زؾتیبض ناٛتای ضا زض ؾابیاط
وكٛضٞب فؼبَ وٙس .أب ؾبٔؿٚ ً٘ٛلتی ایٗ وبض ضا ا٘جبْ
زاز و ٝوبضثطاٖ ٔرتّ ثب ػهجب٘یت زض حابَ ٌاٌٛاُ
وطزٖ ایٗ ؾٛاَ ثٛز٘س و ٝچٍٔ ٝ٘ٛای تاٛا٘اٙاس زوإاٝ
ثیىؿجی ضا تغییط وبضثطی زٙٞس ،حتی ثؼاساظایاٙاىا ٝایاٗ
زؾتیبض نٛتی زض وكٛضقبٖ ٘یع ػطي ٝقس ٜثٛز.
زض ایٙجب تٕبٔی ٔكىالت ضا ثبیس ثٌ ٝطزٖ ؾابٔؿا٘ٛاً
ا٘ساذت  ٚذطیساضاٖ اِٚی ٝایٗ ٌٛقی ٞاب ٘اجابیاس ٔاٛضز
ؾطظ٘ف لطاض ثٍیط٘س .أب ایٗ یه ضیؿه ثاعضي ثاطای
ذطیساضاٖ اِٚی ٝثٛزٞ .ط عٛض و ٝحؿبة وٙیس ،ثیىؿاجای
حسالُ زض ٔمبیؿ ٝثب اِىؿب یب ٌ ٌُٛاؾیاؿاتاٙات ،یاه
زؾتیبض نٛتی ذیّی ذٛة اؾت .أب ذاطیاساضاٖ اِٚایاٝ
ذب٘ٛازٌّ ٜىؿی اؼ  ،۳ث ٝزِیُ اقتجب ٜؾبٔؿُٕٔ ً٘ٛئٙب
قب٘ؿی ػطوا٘ساْ ث ٝایٗ زؾتیبض نٛتی ٘رٛاٙٞس زاز...
ازأ ٝزاضز

