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هقبلِ گردشگري

(حوبم شیخ) سلوبس جبربِ تبریخی بی ًظیردر آررببیجبى غربی

ً 6قطِ قَت برًبهِششن
در گردشگري

زززهٍ زظ قماضٌ ثل:
تعییه تکلیف درآمذ مًزٌها ي آثار تاریخی
زض تىس تقسي اٍ تاظ َم زظ جممٍ هًزضز پليلكلىلُلازي
ومايىسگان تًزٌ زؾت ،تكمليلم هلحلل تلرلهليلم
زضآهسَاي هًظٌ َا ي زهااه تاضيري هكلرلم قلسٌ
زؾت .زؾتاز ززوكگاٌ ؾملىلان زض زيله تلاضٌ تهلطيلح
هياىس« :تطزؾاؼ ضيز هًجًز ،زضآهسَايي الٍ زظ
هحل فطيـ تميت َاي زهااه تاضيري ي هلًظٌ َلا تلٍ
زؾت هيآيس ،ورؿت تٍ ذعزوٍ زي ت ضفتٍ ي پلؽ زظ
آوكٍ زض قلملاض زضآهلسَلاي زي لت هلحلاؾلثلٍ ي
زضظياتي َاي الظم نًض گطفت ،تٍ زؾلتلگلاٌ َلاي
هطتًعٍ تاظهي گطزز تا آوُا ذلًز زيله يجلًٌ ضز تلٍ
يزحسَايي اٍ زيه زضآهسَا تٍ آوُا تقم ززقتٍ فًز
اىىس .زها زظ آوجا اٍ ضيوس تطگكت زضآهسَا هلقلملًال
عًالوي قسٌ ي تقضا يجًٌ تٍ نًض تملام ي الملا
تطگطززوسٌ وميقًوس ،زض تطواهٍ قكم تٍ نلطزحلت تلط
زذتهال زضآهسَاي حانل زظ فطيـ تميت ي ؾلايلط
فقا يتَا تٍ هًظٌَا ي زهااه تاضيري اٍ َلملًزضٌ زظ
امثًز تًزجٍ قكايت هياىىس تاايس قسٌ زؾت».
يزگصزضي زهًض زجطزيي تٍ ترفذهًني
قا ثافيان زض زززهٍ تٍ تىس زيگطي زظ هازٌ  995الٍ تلاظ
َم تٍ زضذًزؾت ومايىسگان تٍ تهًية ضؾيسٌ زقلاضٌ
هياىس .زي زض زضتثاط تا زيه تىس هيگًيس« :زض زيه تىس
اٍ تؿياض هيتًزوس هًضز تًجٍ ترفذهلًنلي لطزض
گيطز ،اولًن گلصزض ؾلاظهلان هليلطزث فلطَلىلگلي،
نىايـزؾتي ي گطزقگطي ضز هجاظ ززوؿتٍ تا تركي زظ
زهًض تهسيگطي ي زجطزيي ذًز ضز تلٍ تكلكلل َلاي
حطفٍزي ي ترههي اٍ عث اوًن تككيل قلسٌ زولس،
يزگصزض اىس؛ زذتياضي اٍ تااىًن تىُلا زض زولحلهلاض
تككلَايي تًز اٍ تطزؾاؼ هازٌ  15آييهواهٍ زيلجلاز،
زنالت ،تكميل ،زضجٍ تىسي ي وطخگصزضي تاؾيلؿلا
گطزقگطي ي وؾاض تط آوُا زيجاز قسٌ تًزوس.
تٍ گاتٍ زي زض تىس پاياوي هازٌ  995ويع تط تًؾقٍ هىاع
امتط تًؾقٍ يافتٍ زظ عطي گطزقگطي تاايس قلسٌ ي
قطات همي گاظ هًؽم زؾت زهلط گلاظضؾلاولي تلٍ
ضيؾتاَاي َس گطزقگطي ضز تؿُيل اىس تا تٍ زيله
تطتية زهكان زحيا زيه ضيؾتاَا فطزَم ي زظ هلُلاجلط
ضيؾتاييان تٍ قُطَا جمًگيطي قًز؛ زهطي اٍ زظ آن
عطي  ،تًظيـ هكاوي ؾاط تٍفىًزن يكي زظ ضزَكاضَاي
تًؾقٍ گطزقگطي ززذمي هًضز تًجٍ لطزض گلطفلتلٍ
زؾت.
آوچىان اٍ ااضقىاؾان هيگًيىس ،زض تطولاهلٍ قلكلم،
هًزز گًواگًوي تٍ گطزقگطي زذتهال يلافلتلٍ الٍ
هُمتطيه آوُا زض هًزز  997 ،990 ،991ي  995شيلل
فهل فطَىگ گىجاوسٌ قسٌزوس؛  7تلىلسي الٍ زگلط
زجطزي آولُلا تلا هلًفلقليلت زولجلام ي َلملچلىليله
ؾرتگيطي َاي الظم زض فطآيىس وؾاض تلط زجلطز وليلع
زفما قًز ،ضيوس تًؾقٍ گطزقگطي اكًض ضز قتلاب
ذًزَىس تركيس.

ثبت ركَردي جذیذ
در گردشگري لسآًجلس

ؾطييؽ ذثطي ضيظواهٍ زضک -علي ؾلا گلصقلتلٍ
هيالزي زض هجمًؿ  77هيميًن گطزقلگلط ززذلملي ي
ذاضجي زظ قُط تًضيؿتي ؽ آوجمؽ آهطيكلا زيلسن
اطزوس.
تٍ گعزضـ زيؿىا ،قُط ؽ آوجمؽ آهطيلكلا زض ؾلا
 1396تيف زظ َط ؾا زيگطي پصيلطزي گلطزقلگلطزن
ززذمي ي ذاضجي تًز ي تا هيلعتلاولي زظ  77هليلمليلًن
گطزقگط ،ضاًضزي جسيس زض فطنٍ جصب گطزقگط
تٍ حثت ضؾاوس.
فاليٌ تط هلجلملًؿ تلقلسزز گلطزقلگلطزولي الٍ زظ
ؽ آوجمؽ زيسن اطزوس ،زيه زي يه قُطي زض زياال
هتحسٌ آهطيكاؾت اٍ تًزوؿتٍ زض عً هس تىُا يك
ؾا تيف زظ يك هيميًن گطزقگط زظ چيه جصب اىس.
تىُا اكًض ذاضجي اٍ گلطزقلگلطزن تليلكلتلطي زض
ؽآوجمؽ ززقتٍ هكعيك ،اكًض َمؿايٍ تًزٌ زؾت.
زضيك گاضؾتي ،قُطززض ؽآوجمؽ اٍ زظ ؾا 1390
زيه هؿئً يت ضز تط فُسٌ ززضز ،زض يك وكؿت ذثلطي
ضمه زضزئٍ آهاض ي زض ام گطزقگطي زيه قُط گلالت،
تؿياض ؾرت زض تالـ َؿتيم اٍ زيه قطزيظ ضز حلالؼ
اىيم ي حتي گطزقگطزن تيكطي ضز ويع تٍ قُط تككاويم.

حمام قيد ؾلململاؼ الٍ زهلطيظٌ زض لا لة
هجمًفٍ فطَىگي ي َىطي هًضز زؾتلالازٌ لطزض
هي گيطز يكي زظ آحاض تاضيري هىحهط تٍ فطز ي
تي وؾيط آشضتايجان غطتي هحؿًب هي قًز.
زيه حمام پؽ زظ ظ ع ٍ ؾلا  9039زض ظهلان
حكًهت ضضاذان زض ترف جلسيلس قلُلط تلا
هقماضي ؾىتي زيطزوي ؾاذتٍ قلسٌ ي تلاولي آن

هطحًم هحمس تؿًجي زؾت.
زيه حمام تاضيري زض ؾا  9091هلًضز تلُلطٌ
تطززضي طزض گطفتٍ زؾت.
هؿاحت زيه تىاي تاضيري  863هتطهطتـ ي آب
زيه حمام زظ زي وُط جىًتي ي غطتي قُط تاهليله
هي قسٌ ي زض يك زوثاض ؾطپًقيسٌ آب ؾلطز ي
زض آب زوثاض زيگطي آب گطم آهازٌ هي قس.

زيه حمام زي يه ي سيمي تطيه حمام ؾلململاؼ
پؽ زظ ظ ع ٍ ؾا  9039زيه قُط تًزٌ ي زتلتلسز
حمام تؿًجي وام ززقتٍ ي ؾپؽ تًؾظ قرهي
تٍ وام حاد هجتثي زوتؾاضي هقلطي تلٍ قليلد
زززضٌ هي قس اٍ تقسَا تٍ حمام قيلد قلُلط
يافت.
زيه حمام ززضزي پالن هؿتغيل قكل تلًزٌ الٍ
 053ؾاوتيمتط زظ ؾغح ذياتاوي اٍ زض هطاع آن
يز ـ قسٌ پائيه تلط زؾلت ي ززضزي زي زضب
چًتي يضيزي زظ ضمـ جىًتي ي يلك زضب زظ
ضمـ غطتي جُت ؾط اكي تٍ هًتًضذلاولٍ هلي
تاقس.
پي حمام زظ ؾىگ َاي هقسوي تا هال هاؾٍ ي
آَك زؾتاازٌ قسٌ ي زيًزضَاي آن تا تلملاليل
ؾىگ ي آجط تٍ ؾثك تاميؿي ااض قلسٌ ي زض
هجمًؿ هها ح تٍ ااض ضفتٍ زض تىا ؾىگ ،آجلط،
گچ ،آَك ي هاؾٍ زؾت.
زيه حمام نطفىؾط زظ لسهلت آن تلٍ لحلاػ
هقماضي زضظقمىس تًزٌ ي تىُا زحط تا ي هلاولسٌ زظ
هقماضي حمام َاي ؾىتي زض ؾلململاؼ زؾلت.
حمام قيد ؾمماؼ زض ؾا  9079تلٍ قلملاضٌ
 0775زض فُطؾت آحاض همي زيطزن تٍ حثت ضؾيسٌ
زؾت.زيه حمام تقس زظ حثت زض فلُلطؾلت آحلاض
همي ،تا هؿافس زززضٌ ال هيطزث فلطَلىلگلي،
نىايـ زؾتي ي گطزقگطي آشضتايجلان غلطتلي
تثسيل تٍ هجمًفٍ فطَىگي ي َىطي ي ومايكگلاٌ
آحاض هطزم قىاؾي قسٌ زؾت.

اًحصبر برگساري تَر گردشگري چیي شکستِ هی شَد

ؾطييؽ ذثطي ضيظولاهلٍ زضک -زولحلهلاض
تطگعزضي تًض گطزقگطي چيه تٍ زيلطزن الٍ
تااىًن زض زذتياض  13آغزوؽ هؿلافلطتلي تلًز
قكؿتٍ قس ي آغزوؿُاي هتقاضي هي تلايؿلت
تطزي حضًض زض زيه فطنٍ هكرها ذًز ضز
تٍ ؾاظهان هيطزث فطَىگي زفالم اىىس.
تٍ گعزضـ هُط ،زض زي هاٌ ؾا  85تلالاَلم
واهٍ زي تيه هقاين گطزقگطي ي ت ؾلاظهلان
هيطزث فطَىگي ي ؾايط تام زالذتياض جمًُضي
ذم چيه زض زيطزن تٍ زهضا ضؾيس الٍ زض آن
تط تؿُيل هؿافط گطيَي گطزقگطزن چيىي
تٍ زيطزن تاايس ي هًزفقت قسٌ تًز.
زض زيه تااَم واهٍ آهسٌ تًز اٍ فُطؾت زفاتط

ذسها هؿافطتي هقيه قسٌ تطزي تلطگلعزضي
تًض تٍ نًض هكتًب تطزي علط هلقلاتلل
تاييس ي زضؾا قًز َمچىيله علط چليلىلي
ذًزؾتاض آن زؾت اٍ گطيٌ َاي گلطزقلگلط
چيىي َىگاهي اٍ تٍ زيطزن ؾاط هي اىىلس ،تلٍ
نًض گطيَي زظ چيه ذاضد ي تلٍ چليله
هطزجقت اىىس .زفاتط ذسها هؿافطتي چيىلي
هقيه قسٌ تايس تطزي َط گطيٌ گلطزقلگلط زظ
ضزَىمايي تًض زؾتاازٌ اىىس .عط زيطزوي َلم
زظ عط زيطزوي زضذًزؾت هي اىس تطزي َلط
گطيٌ گطزقگط يك ضزَىماي تًض زذتهلال
زَىس.
زاىًن ؾاظهان هيطزث فطَىگي زض واهٍ زي تلٍ
جاهقٍ تًضگطززوان زيطزن ي زولجلمله نلىلالي
زفاتط ذسها هؿافط ًَزيي ي جُاولگلطزي
اكًض وًقتٍ زؾت اٍ هتقا ة زيه تااَم واهلٍ
ي پؽ زظ عي هطزحل اولًولي ولام زيلطزن زض
هطززز  93ضؾما تٍ فىًزن نس ي يلاظزَلمليله
اكًض زض فُطؾت هقانس گطزقگطي هلجلاظ
اكًض چيه طزضگطفت ي عث تىس  1هازٌ يك

زيه ؾىس تقسزز  13زفتط ذلسهلا هؿلافلطتلي
پيكىُازي زظ ؾًي جاهقلٍ تلًضگلطززولان تلٍ
عط چيىي هقطفي قس.
هًضًؿ زيه ؾىس فثاض تًز زظ زيىكلٍ علط
زيطزوي تٍ هىؾًض ؾاظهاوسَي ؾلالط گلطيَلي
گطزقگطزن چيىي زض زيطزن زفلاتلط ذلسهلا
هؿافطتي زيطزوي ضز اٍ عث ًزويه ي هلقلطضز
زيطزن فقا يت هي اىىس ي ززضزي زؾلتلاولسزضز ي
هقياض تاالتطي َؿتىس ي تٍ ضزٌ زوسزظي ي تطتية
زززن تًض ؾاط گطيٌ َاي گطزقگلط چليلىلي
فال ٍ هىس َؿتىس تقييه ي يا پيكىُاز ذلًزَلىلس
اطز.
زض زيه ضزؾتا تا تًجٍ تٍ گؿتطـ ضيظ زفلعين
تاظزض گطزقگطي چيه ي زضذلًزؾلت ؾلايلط
تككل َاي گطزقگطي حطفٍ زي تطزي هقطفي
زفاتط ظيطهجمًفٍ ي فقا يت زض تاظزض چيه زض
چاضچًب ؾىس فًق ز صاط زيه هلقلايولت تلٍ
ضيظضؾاوي ،زضتقاء اياي ي زفلعزيلف الملي
فُطؾت زفاتط زيطزوي هقطفي قلسٌ تلٍ علط
چيىي ضز زض زؾتًض ااض ذًز طزض زززٌ زؾت.

سبیِ سٌگیي كوبَد اعتببر ٍ بیتَجْی بر قبهت گردشگري رٍستبیی
ؾطييؽ ذثطي ضيظواهٍ زضک-ييلػگلي َلاي
عثيقي ،تاضيري ي فطَىگي ضيؾتلاَلاي زؾلتلان
هطاعي ظهيىٍ هىاؾثي تطزي ضيو گلطزقلگلطي
ضيؾتايي زؾت زها زيه ؽطفيت َا زض ؾايٍ ولثلًز
تطواهٍ ضيعي ي امثًز زفتثاض ،ضوگ تاذتٍ زؾت.
ذثطگعزضي هُط  -گطيٌ زؾتان َا :تي تًجُي تٍ
نىقت گطزقگطي ي هغاً هاوسن گطزقگلطي
ضيؾتايي زض زيه هيان ،عي ؾلا َلاي زذليلط
تافج قسٌ تا َمًزضٌ ؾُم زؾتلان هلطالعي زض
ترف جصب گطزقگط ،تلا يجلًز هلً لقليلت
جغطزفيايي ذال ي طزض گطفته زض هطاع اكًض
امتط قًز.
عي ؾا َاي زذيط هقطض قلس علطت تلًؾلقلٍ
گطزقگطي ضيؾتايي زض قف ضيؾتاي زؾلتلان

هطاعي تٍ نًض پلايلملً زولجلام قلًز ي
ضيؾتاَاي فىثطتٍ ي ضياء آتاز قاظولس ،زؾلكلان
ذىسزب ،زتطزَيم آتاز زضزک ،جاؾة ز يجلان ي

شبُ عببس
سردار سپبُ شبّسَى
محمذرضا صافیان اصفهاوی

شاٌ عباس ي طالع بیىی

زززهٍ زظ قماضٌ ثل:
زض ؾا َ 9337جطي (هالجال ) تٍ ويطيي فمم ذًيف گاتٍ تًز اٍ
(فثسز مًهه ذان زظتك) قُط (ؾثعيزض) ضز ذًزَس گطفت ي تل فلام
ذًزَس اطز .ي ي (فطَازذان طزهاومً) اٍ زن ظهان تعضگ تلطيله ي
هقتسضتطيه ؾطززضزن ( ع ثاـ) ي وعز قاٌ تؿياض فعيع تلًز ،تلا زي تلٍ
تمؿرط ؾره گات ي زضقتي تؿياض اطز ،تٍ عًضي اٍ (هلالجلال )
آظضزٌ ذاعط قس ،ي ذكم گيه زظ هجمؽ قاٌ تٍ ذاوٍ تاظگكت .ضيظ
زيگط (قاٌ فثاؼ) تطزي ز جًيي ي وًزظـ هىجم تاقي قرهلا تلٍ
ذاوٍ ي يي ضفت ي زي ضز ذمقت ززز ي تا ذًز تٍ زي ت ذلاولٍ تلطز.
(هالهىجم) تٍ گاتٍ ي ذًزـ غا ة حًززث ي ي ايـ ضز تلٍ فلطهلان
(قاٌ فثاؼ) پيف تيىي هي اطز ،ي چًن زضؾت زضهي آهس ،زوقلام ي
ذمقت هي گطفت .چىان اٍ زض ؾا َ 999جطي چًن هلي ززوؿلت

چىاغچي ظضوسيٍ تٍ زيه هىؾًض زوتراب قسوس.
ضيؾتاي َعزيٌ ويع تٍ فىًزن ظززگاٌ زهيلطالثليلط،
ضيؾتاي َس گطزقگطي زض زؾتان هلطالعي
زؾت اٍ تا تًجٍ تٍ جاشتٍَاي عثيقي ،تاضيلرلي
ي فطَىگي زيه ضيؾتا ،هقطض قلسٌ ظيلطؾلاذلت
َاي تًؾقٍ گطزقگطي ضيؾتايي زض آن فطزَلم
قًز زها پطيغٌ هطهت ذاوٍ زهيطاثيط زض َعزيٌ ويع
زض زوتؾاض زفتثاض زؾت تا تكميل قًز.
ضيؾتاي تاز زض تاطـ ،يكي زيگط زظ ضيؾتاَاي
زؾتان هطاعي زؾت اٍ امتط اؿي هيززوس زيه
ضيؾتا ظززگاٌ وؾاهي گلىلجلًي تلًزٌ ي زيله
ؽطفيت هيتًزوس زض اىاض زيگط ؽلطفليلت َلاي
گطزقگطي ضيؾتاَاي زؾتلان ،هلًجلة ضيول
گطزقگطي قًز.

اٍ قاٌ تٍ ظيزي تليلملاض
ذًزَس قس ،زي ضز زظ ضفتله
تٍ ذلطزؾلان تلطزي زفلـ
(فثسز مًهه ذان زظتلك)
تاظززقت تٍ َميه ؾلثلة
(فطَاز ذلان لطزهلاولملً)
ؾطززض ( ع ثاـ) زظ (ذلان
زظتك) قكؿت ذلًضز ي
ؿمتي زظ زن ؾطظهيله تلٍ
زؾت زظتكان زفتلاز .ي لي
چًن قاٌ زض تاضيري الٍ
هىجم تاقي هقيله الطزٌ
تًز ( 16شيلقلقلسٌ ي زن
ؾا ) تيماض قس ،تط حكم زي ذطزٌ وگطفت.
چُاضؾا تقس ويع پيف تيىي اطز اٍ (فثسز ملًهله ذلان) زض قلة
يككىثٍ ي چُاضزَم شيحجٍ زظ (ذطزؾان) ذًزَس گطيرت ،يچلًن
گاتٍ زـ تٍ حقيقت پيًؾت زظقاٌ ذمقت ي زوقام گطفت.
هالهىجم تاقي زض ؾا  9319زضگصقت .قاٌ فثاؼ ذاوٍ ي زي ضز زض
زناُان تطزي پصيطزيي زظ هيُماوان تيگاوٍ زذلتلهلال زززٌ تلًز ي
پيتطيزاليز ٍ جُاوگطز زيتا يايي هستي زض ذاوٍ ي زي ،الٍ ذلاولٍ ي
تعضگي تًزٌ ،هىع ززقتٍ زؾت.
زززهٍ ززضز

برتریي بٌبّبي ببستبًی دًیب

قكًٌ ي فؾمت آحاض تاؾتاوي ي تىاَايي اٍ پيكليلىليلان تلطزي
هطزم فهط حاضط تٍ جاي گصزقتٍ زوسَ ،ط تيىىسٌ زي ضز زفؿًن
هي اىس.
زض هيان زيه آحاض ،تىاَايي يجًز ززضوس اٍ گصقتٍ زظ جال ي
َيثت ،قگاتي ي حيط تماقاگطزن ضز َم تٍ زولثلا ززضولس.
زض زيه گعزضـ قما ضز تا تطتطيه َاي آحاض تاؾتاوي زض ؾطزؾلط
زويا آقىا هي اىيم.
.5تخت جمشیذ

زيه تىاي تاقكًٌ اٍ زض هطيزقت زض زؾتان فاضؼ يز ـ قلسٌ
ضز ززضيًـ تعضگ تىيان گصزضي اطز ي پؿطـ ذكايلاضقلا ي
وًٌ زـ زضزقيط زي تط يؾلقلت ي تلعضگلي زـ زفلعيزولس.
زض زيه قُط تاؾتاوي زيطزن اٍ عي ؾا يان پيًؾتٍ ،پلايلتلرلت
هجمل ي تكطيااتي زهپطزتًضي زيلطزن زض ظهلان زهلپلطزتلًضي
َراهىكيان تًزٌ زؾت ،هجمًفٍ ااخ َلايلي تلٍ ولام تلرلت
جمكيس يجًز ززضز.تايض تاضيرسزوان تط زيه زؾت اٍ زؾكىلسض
هقسيوي ؾطززض يًواوي زض  003پيف زظ هيالز ،تٍ زيطزن حلمملٍ
اطز ي ترت جمكيس ضز تٍ آتف اكيس ي زحلتلملاال خ تلرلف
فؾيمي زظ اتاتُا ،فطَىگ ي َىط َراهىكي ضز تا زيىكاض ولاتلًز
اطز .ترت جمكيس تا وام َاي پاضؾٍَ ،عزضؾتًن ،چُل هىاض ي
پطؾپً يؽ ويع هقطي زؾت.
.6آوگکًر يات

زيه هكان تاؾتاوي اٍ زض ااهثًد يز ـ قسٌ ،تلطزي زَلٍ َلا
پايترت زيه اكًض تًزٌ زؾت .زگطچٍ زضَاي زيه هلكلان تلٍ
ضيي فال ٍ هىسزن تؿتٍ زؾت ،زها زضظـ هصَثي ظيازي تلطزي
اممثيايي َا ززضز.تاضيد ززوان سهت زيه زحط تاؾتاوي ضز لطن
 91هيالزي ترميه هي ظوىس.
 .7بالی

تؿياضي تاضيد زوسيوعي ضز تيكتط زظ َط جاي زيگط تا وام تلا لي
هي قىاؾىس؛ جاييكٍ ؾاالوٍ هيعتان َعزضزن گطزقگط زظ ؾطزؾط
زوياؾت.
زاخط َىسيَاي زوسيظي زضتا ي ؾااه َؿتىس ي زيله هلكلان
تاؾتاوي تٍ ذاعط ضييسززَاي فطَىگي ي آحاض َىطي اٍ زض آن
يجًز ززضز ،قُط پيسز اطزٌ زؾت.
.8ماچً پیچً

تايض تاضيد ززوان زيه زؾت اٍ زيه هكان تاؾتاوي الٍ زض زضٌ
زضيهثاهثا زض پطي طزض ززضز ،تٍ زؾت ثيمٍ زيىكا زضؾت پليلف
زظ يضيز اممثيايي َا تىا وُازٌ قسٌ زؾت.
زيه هكان زض حسيز 933ؾا ااوًن سض زيىكاَا تًزٌ زؾت
ي تٍ زوثا زظ هيان ضفته زيىكاَا ي تا ؾا  9999تٍ حلا ذلًز
ضَا قسٌ تًز.
تا زيه يجًز گعزضـ َاي زيگطي ويع يجًز ززضز الٍ وكلان
هي زَس زيه هىغقٍ زضؾا  9877اكم قس.

