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ممدمٍ
ورم افسار ارسال ي دریافت  Smsچیست؟
ایي ًشم افضاس اسػبل ٍ دسیبفت پیبهک سا ثِ صَست هَثش ٍ ّذفوٌذ هذیشیت هی کٌذ ٍ خْت اسػبل ٍ دسیبفت  Smsثِ
صَست گشٍّی ٍ اًفشادی هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد  ،دس ّش هدوَػِ داؿتي استجبغ هَثش ثب هـتشیبى  ،اسثبة
سخَػبى ّ،وکبساى ٍ  ....اص اّویت ثؼیبسی ثشخَسداس اػت ٍ ثبػث پیـشفت ٍ ػَدآٍسی هدوَػِ هی گشدد.
یکی اص ساُ ّبی داؿتي استجبغ هَثش ٍ کبسآهذ  Smsاػت ّ ،وبى طَس کِ هی داًیذ کوتش کؼی اػت کِ پیبهی کِ
ثِ ؿوبسُ ّوشاّؾ اسػبل ؿذُ اػت سا ًخَاًذُ سّب کٌذ  ،اص طشف دیگش اطالع سػبًی اص طشیك

 Smsدس همبیؼِ ثب

سٍؿْبی دیگش هثالً توبع تلفٌی ٍ یب هشاخؼِ حعَسی ّن اص ًظش صهبًی ٍ ّن اص ًظش ّضیٌِ ثؼیبس ثب صشفِ تش اػت.
ؿوب ثب داؿتي یک ػین کبست هؼوَلی ٍ یب استجبغ ثب ایٌتشًت هی تَاًیذ سٍصاًِ ّضاساى ًفش سا اص هطبلت خَد آگبُ
ػبصیذ.
مسایای استفادٌ از Sms
 صشفِ خَیی دس ّضیٌِ ّبی تجلیغبتی ٍ اطالع سػبًی صشفِ خَیی دس صهبى اطالع سػبًی ثِ صَست گؼتشدُ ٍ ػشیغ پبػخگَیی  24ػبػتِ گضاسؿبت کبهل ٍ دلیك ثْجَد استجبغ ثب هـتشیبى تجذیل ؿذى هـتشی ػبدُ ثِ هـتشی دائنحبل ثِ ثشخی اص ٍیظگی ّبی ایي ًشم افضاس هی پشداصین.
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دفترچٍ تلفه
یکی اص ًشم افضاس ّبی ثؼیبس هَثش دس ّش ؿشکت یک ًشم افضاس دفتشچِ تلفي خْت ثجت اطالػبت ٍ ؿوبسُ توبع
هشثَغ ثِ هخبطجبى اػت ثب داؿتي یک دفتشچِ تلفي کبهل هی تَاًیذ ثب هخبطجبى خَد ّویـِ دس توبع ثَدُ ٍ
آًْب سا ّش لحظِ اص آخشیي اخجبس هدوَػِ خَد هطلغ ػبصیذ .

هـخصبتی کِ دس دفتشچِ تلفي لبثل ثجت ّؼتٌذ ؿبهل ً :بم ٍ ًبم خبًَادگی  ،خٌؼیت  ،لمت  ،تصَیش ً ،بم ؿشکت یب
هَػؼِ  ،ػٌَاى ؿغلی  ،تبسیخ تَلذ  ،تبسیخ اصدٍاج  ،آدسع  ،ؿْش  ،کذ ؿْش  ،ؿوبسُ هَثبیل  ،ؿوبسُ تلفي  ،ؿوبسُ
هحل کبس  ،فبکغ  ،پؼت الکتشًٍیک ٍ آدسع ایٌتشًتی اػت .
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ثشخی اص اهکبًبت دفتشچِ تلفي ػجبستٌذ اص :
 ٍسٍد اطالػبت دفتشچِ تلفي اص ( business cardتؼشیف ) ... ٍ VCard ٍسٍد اطالػبت دفتشچِ تلفي اص فبیل Excel ًوبیؾ دفتشچِ تلفي دس  5ؿکل هتفبٍت اسػبل پیبم فَسی ثِ یک یب چٌذ ؿوبسُ اًتخبثی اص دفتشچِ تلفي حزف ٍ ٍیشایؾ اطالػبت خشٍج یک ؿوبسُ دفتشچِ تلفي ثِ صَست business card خشٍج اطالػبت دفتشچِ تلفي ثِ صَست فبیل Excel ًوبیؾ تؼذاد اطالػبت دفتشچِ تلفي خؼتدَ دس دفتشچِ تلفي ثش اػبع کلیِ پبساهتشّبی آى ( هبًٌذ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی  ،ػٌَاى ؿغلی  ،ؿوبسُهَثبیل ٍ )...
 اهکبى اظبفِ کشدى ؿوبسُ تلفي ثِ گشٍُ دس صهبى ٍیشایؾ -اهکبى اسػبل یک ؿوبسُ اص دفتشچِ تلفي ثِ صَست کبست ٍیضیت

گريٌ َا
ثْتشیي ساُ ثشای اسػبل  Smsگشٍّی تـکیل یک گشٍُ اػت ثذیي ٍػیلِ ؿوب ثب یکجبس ایدبد گشٍُ هی تَاًیذ ثشای آى
گشٍُ ثبس ّب  Smsاسػبل کٌیذ ٍ دیگش ًیبصی ثِ تؼشیف هخبطجیي دس ّش ثبس اسػبل ً Smsیؼت  ،دس تؼشیف گشٍُ ثِ
ػِ سٍؽ هی تَاى کبس کشد
 - 1ایدبد گشٍُ اص طشیك دفتشچِ تلفي :
دس ایي لؼوت ؿوب هی تَاًیذ یک یب چٌذ فشد سا اص دفتشچِ تلفي اًتخبة کشدُ ٍ آى ّب سا ثِ صَست یک
گشٍُ دس آٍسیذ.
 - 2ایدبد گشٍُ اص طشیك ثبصُ :
دس ایي لؼوت ثب تؼشیف یک یب چٌذ ثبصُ هخبطجیي سا ثِ صَست یک گشٍُ دس هی آٍسیذ ایي سٍؽ ایدبد گشٍُ
ثشای اسػبل  Smsتجلیغبتی ثِ کبس هی سٍد(.ثِ طَس هثبل ثبصُ  09177001000تب ) 09177001500
ؿبیبى رکش اػت دس ایي سٍؽ احتوبل ٍخَد ؿوبسُ ّبی غیش فؼبل ًیض ٍخَد داسد ٍ دس صَستی کِ اسػبل ثِ
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ٍػیلِ دػتگبُ  GSMصَست پزیشدّ ،ضیٌِ اسػبل توبهبً اص ػین کبست ؿوب کن خَاّذ ؿذ ،دس صَستی کِ
اسػبل اص طشیك ایٌتشًت ٍ ؿوبسُ اختصبصی اًدبم پزیشد تٌْب ّضیٌِ ؿوبسُ ّبی فؼبل سا پشداخت خَاّیذ
کشد.
 - 3ایدبد گشٍُ اص طشیك فبیل  ٍ Excel ، txtیب xml
دس ایي لؼوت ؿوب هی تَاًیذ ثب ثبسگزاسی یک فبیل  ٍ Excel ، Txtیب  Xmlکِ ثِ فشهت خبصی ػبختِ
ؿذُ اػت گشٍُ خَد سا ایدبد کٌیذ دس ایي سٍؽ اطالػبت دسٍى فبیل ثِ دفتشچِ تلفي ًیض اًتمبل هی گشدد .

پغ اص ایدبد گشٍُ هی تَاى آى سا خؼتدَ ٍ ،یشایؾ ٍ یب حزف ًیض ًوَد .
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پیص وًیس
پیؾ ًَیغ (  )Draftهتٌی اػت کِ هی تَاًیذ یکجبس ایدبد کشدُ ٍ ثبس ّب اص آى اػتفبدُ ًوبییذ  ،اص اهکبًبت ایدبد
پیؾ ًَیغ هی تَاى ثِ اهکبى خبیگضیٌی پبساهتشّبی دفتشچِ تلفي دسٍى هتي پیؾ ًَیغ ًبم ثشد  ،دس ایي صَست
هثال ثب ًوبیؾ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ّش هخبطت دسٍى  Smsهخبطت ؿذُ ایي احؼبع سا پیذا هیکٌذ کِ پیبم اسػبل
ؿذُ ثِ صَست ؿخصی ثشای اٍ اسػبل ؿذُ اػت .

پیام تبلیغاتی
ثشای ایٌکِ ثتَاى یک پیبم سا ثِ صَست گشٍّی اسػبل کشد ثبیؼتی یک پیبم تجلیغبتی ایدبد ًوَد ثشای اًتخبة هتي
پیبم ثِ دٍ صَست هی تَاى ػول ًوَد  :اص طشیك پیؾ ًَیغ ٍ یب ثب ٍاسد کشدى هتي ثِ صَست دػتی دس ایٌدب ًیض
هبًٌذ پیؾ ًَیغ هی تَاى اص پبساهتشّبی دفتشچِ تلفي دسٍى هتي اػتفبدُ کشد  .دس ایدبد پیبم تجلیغبتی ؿوب هی
تَاًیذ یک گشٍُ ٍ یب ّوِ ؿوبسُ ّبی دفتشچِ تلفي سا ثِ ػٌَاى گیشًذُ پیبم تجلیغبتی خَد اًتخبة کٌیذ .

امکاوات پیام تبلیغاتی
 پغ اص ایدبد آى هی تَاًیذ آى سا ثِ ّش تؼذاد ٍ یب ثب ّش سٍؿی کِ توبیل داؿتیذ اسػبل کٌیذ . -هی تَاًیذ آى سا ٍیشایؾ کشدُ ٍ هثالً هتي یب گشٍُ اسػبلی آى سا تغییش دادُ ٍ ػپغ آى سا اسػبل ًوبییذ .

مسابمٍ
آیب تب ثِ حبل هؼبثمِ ّبیی سا کِ ثب  Smsثشگضاس هی گشدًذ سا هـبّذُ کشدُ ایذ ؟ آیب ثِ ًظش ؿوب  Smsسٍؽ هٌبػت
ٍ کن ّضیٌِ ای ثشای ایدبد هؼبثمِ ًیؼت ؟
ایي ًشم افضاس ثِ ؿوب ایي اهکبى سا هی دّذ کِ هؼبثمبتی ثب  nػئَال ٍ  nپبػخ ایدبد کٌیذ ٍ ػپغ لشػِ کـی ًوَدُ
ٍ ثشًذگبى سا ًیض هـخص کٌیذ .
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اهکبًبت هؼبثمِ
 تؼشیف تؼذاد ًبهحذٍدی ػئَال ٍ پبػخ اهکبى تؼشیف هذت صهبى اػتجبس هؼبثمِ اهکبى تؼشیف پبػخ خَدکبس ثِ صَست دػتی ٍ یب اص پبػخ ّبی خَدکبس ایدبد ؿذُ ثشای اسػبل ثِ صَستخَدکبس ثِ ؿشکت کٌٌذگبى دس هؼبثمِ
 اهکبى اًتخبة تؼذاد خَاة ّبی صحیح ثشای ؿشکت کٌٌذگبى -اهکبى تْیِ گضاسؽ ّبی هتٌَع اص هؼبثمِ (ؿشکت کٌٌذگبى  ،ثشًذگبى  ،ثبصًذگبى  ،آهبس ػئَاالت ٍ ) ...

امکاوات لرعٍ کطی
 ًوبیؾ تؼذاد افشاد هدبص (افشادی کِ خَاة صحیح دادُ اًذ ) دس ٌّگبم لشػِ کـی اهکبى اًتخبة تؼذاد ثشًذگبى اهکبى تؼییي پیبم ثشای ثشًذگبى کِ پغ اص اتوبم لشػِ کـی ثِ صَست خَدکبس ثشای آًْب اسػبل هی گشدد . -اهکبى اًتخبة ؿوبسُ ثشًذگبى( اگش اًتخبة ًگشدد ػیؼتن ثِ صَست تصبدفی اص ثیي افشاد هدبص اًتخبة هی
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ًوبیذ )

وظرسىجی
یک هدوَػِ ثشای پیـشفت ٍ ثْجَد ػولکشد ػبصهبًی خَد ًیبص ثِ ایي داسد کِ ّوَاسُ ثب هخبطجبى خَد دس استجبغ
ثَدُ ٍ اص ًظشات آًْب آگبُ ثبؿذ  ،ایي ًشم افضاس ایي اهکبى سا ثِ ؿوب هی دّذ تب ثب ایدبد ًظشػٌدی اص گضاسؿبت آى دس
خْت پیـشفت ػبصهبى خَد ثْشُ ثگیشد .
اهکبًبت ًظشػٌدی هبًٌذ اهکبًبت هؼبثمِ ثَدُ ثب تَخِ ثِ ایٌکِ دس ایٌدب ثشًذُ ٍ یب ثبصًذُ ای ٍخَد ًذاسد .

صىديق اوتمادات ي پیطىُادات
هؼلوبً صٌذٍق ّبی اًتمبدات ٍ پیـٌْبداتی کِ دسٍى ػبصهبى ّب ٍخَد داسد سا هـبّذُ کشدُ ایذ دس آًدب هشاخؼِ
کٌٌذگبى ثشای ایٌکِ هطلت خَد سا ثِ هؼئَلیي ػبصهبى ثشػبًٌذ ثبیؼت ثب هشاخؼِ حعَسی ًبهِ خَد سا ثِ ػبصهبى
تحَیل دٌّذ  ،ثِ ًظش ؿوب اگش ثِ خبی هشاخؼِ حعَسی اص

 Smsاػتفبدُ ؿَد آیب افشاد ثیـتشی دس ایٌکبس ؿشکت

ًکشدُ ٍ ؿوب اص ٍظؼیت دسٍى ػبصهبى خَد ثیـتش هطلغ ًوی ؿَیذ ؟ ػالٍُ ثش ایٌکِ دس

 Smsهطبلت ثِ صَست

خالصِ تش ٍ هفیذ تش ثیبى هی ؿَد ٍ هؼئَلیي صهبى کوتشی صشف هطبلؼِ اًتمبد یب پیـٌْبد خَاٌّذ کشد .
دسٍى ایي ًشم افضاس هی تَاًیذ صٌذٍق ّبی هختلفی ثشای ّش ثخؾ اص ػبصهبى خَد ایدبد کشدُ ٍ ػپغ دس لؼوت
پیبم ّبی دسیبفتی پیبم ّبی سػیذُ ثِ صٌذٍق خَد سا هـبّذُ ًوبییذ  ،هی تَاًیذ ثشای ّش ثخؾ اص ػبصهبى یک
ػالهت اسػبلی تؼشیف کٌیذ تب فشػتٌذُ پیبم ثب ًَؿتي ػالهت اسػبلی دس ثبالی ّش  Smsهـخص کٌذ کِ اًتمبد ٍ یب
پیـٌْبد اٍ هشثَغ ثِ کذام ثخؾ اػت .

خبر
اگش ثخَاّیذ ّش سٍصُ ّ ،ش ّفتِ یب ّش هبُ ثشای گشٍّی پیبهی سا اسػبل کٌیذ ٍ یب اص ٍظؼیت آة ٍ َّا ثب دسیبفت Sms
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هطلغ ؿَیذ ایي ًشم افضاس ایي اهکبى سا ثِ ؿوب هیذّذ کِ تٌْب ثب صدى دکوِ اسػبل اخجبس خَد سا اسػبل ًوبییذ .
اثتذا ثبیؼتی ثخؾ ّبی خجشی خَد سا تؼشیف کشدُ ٍ هـخص کٌیذ ّش ثخؾ ثشای چِ گشٍّی اسػبل هی ؿَد ،
ػپغ هی تَاى ثب ًَؿتي اخجبس ّش ثخؾ آى سا ثِ ّش سٍؿی کِ توبیل داؿتیذ ٍ ثِ ّش تؼذاد دفؼِ کِ خَاػتیذ اسػبل
کٌیذ .

امکان ارسال از طریك فایل
گبّی ًیبص اػت ثِ هحط ایٌکِ دس ًشم افضاس ّبی دیگش ؿشکت کبسی ثِ اتوبم سػیذ ًتیدِ ثشای اػعبء اسػبل گشدد
ثْتشیي ساُ حل ایي اػت کِ آى ًشم افضاس ؿوبسُ ّبی دسخَاػتی ٍ هتٌی کِ ثشای ّش ؿوبسُ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت
سا ثِ صَست یک فبیل دس اختیبس ًشم افضاس اسػبل اع ام اع لشاس دّذ  ،دس ایي ًشم افضاس یک هؼیش ثشای فبیل

txt

 ٍ xml ,یب  Excelدس لؼوت تٌظیوبت دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت کِ ثِ هحط ایٌکِ یک فبیل  ٍ txtیب  ٍ xmlیب
 Excelدسٍى ایي هؼیشّب ایدبد ؿذ ٍ یب تغییش کشد اگش فشهت فبیل ایدبد ؿذُ ثش اػبع ؿوبسُ ٍ هتي ثبؿذ ایي ًشم
افضاس ثصَست خَدکبس ٍ ثب سٍؽ اسػبل پیؾ فشض هتي سا ثشای آى ؿوبسُ ّب اسػبل هی کٌذ  ،ثذیي تشتیت ّیچ ًیبصی
ثِ ًظبست ٍ هذیشیت اسػبلْب ًیؼت ٍ اطالع سػبًی طجك ثشًبهِ صَست هی گیشد .

تىظیمات
اطالعات ي امکاوات تىظیمات
 اًتخبة سٍؽ پیؾ فشض اسػبل (ایٌتشًتی ٍ یب ) GSM اهکبى ثجت ؿوبسُ پَست پیؾ فشض ثشای اسػبل ٍ دسیبفت Sms اهکبى هـبّذُ هؼیش پبیگبُ دادُ ًشم افضاس ٍ تغییش آى اهکبى ثجت ٍ ثشٍصسػبًی ًبم کبسثشی ٍ سهض ػجَس ثشای اسػبل ٍ دسیبفت اص طشیك ایٌتشًت اهکبى ثجت ؿوبسُ اختصبصی ایٌتشًتی ثشای اسػبل ٍ دسیبفت Sms اهکبى ثجت ؿوبسُ هَثبیل هذیش ثشای اسػبل پیبم ٍظؼیت اهکبى ثجت هؼیش فبیل  xml ٍ txtثشای اسػبل اص طشیك فبیل -اهکبى هـخص ًوَدى پیبم تجشیک تَلذ ٍ اصدٍاج
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تاریخ :

ضمارٌ :

 اهکبى هـخص ًوَدى اهعبی اًتْبی پیبم -اهکبى پـتیجبى گیشی اص پبیگبُ دادُ ّب ٍ ثبصگشداًذى فبیل پـتیجبى

گسارش گیری
هؼلوبً دس ّش ًشم افضاس ثخؾ گضاسؽ گیشی یکی اص هْن تشیي ثخؾ ّب هی ثبؿذّ ،ش فشدی ًیبص داسد پغ اص اسػبل
پیبم اص ًتیدِ اسػبل خَد آگبُ ؿَد ٍ یب اص پیبم ّبی دسیبفتی خَد هطلغ ؿذُ ٍ اص ّش یک ًؼخِ چبپی تْیِ ًوبیذ ،دس
ًشم افضاس پبسػِ اع ام اع هیتَاى اص پیبم ّبی اسػبلی  ،پیبم ّبی دسیبفتی ٍ ّوچٌیي پیبم ّبیی کِ ثشای اسػبل صهبى
ثٌذی ؿذُ اًذ گضاسؽ گیشی کشد ،هی تَاى پیبم ّبی اسػبلی سا ثش اػبع پبساهتشّبیی ّوبًٌذ سٍؽ اسػبلٍ ،ظؼیت
اسػبل ًَ ،ع اسػبل ً ،بم ثشًبهِ اسػبلی  ،ؿوبسُ دسیبفت کٌٌذُ ٍ یب ثبصُ صهبًی خبصی فیلتش کشد پیبم ّبی دسیبفتی ًیض
ثش اسػبع سٍؽ دسیبفت  ،خَاًذُ ؿذُ یب خَاًذُ ًـذُ ًَ ،ع ثشًبهِ تجلیغبتی کِ فشػتٌذُ ثشای آى پیبم اسػبل کشدُ ،
ؿوبسُ فشػتٌذُ  ،هتي پیبم ٍ ثبصُ صهبًی فیلتش هی گشدًذ ٍ ػپغ هی تَاى اص آى ًتبیح ًؼخِ چبپی تْیِ ًوَد ٍ یب
خشٍخی ّبی فبیل ّبی دیگش هبًٌذ  ٍ PDA ، Excelغیشُ اص آًْب گشفت .

زمان بىدی ارسال
گبّی ؿوب ًیبص داسیذ کِ پیبم خَد سا دس صهبى دیگشی اسػبل کٌیذ ً ،شم افضاس پبسػِ اع ام اع ثشای ایي هٌظَس صهبى
ثٌذی اسػبل سا دس ًظش گشفتِ اػت دس ًتیدِ هی تَاًیذ صهبى اسػبل خَد سا کِ ؿبهل تبسیخ ٍ ػبػت هی ثبؿذ سا
اًتخبة کٌیذ اگش دس آى صهبى ثشًبهِ دس حبل اخشا ثبؿذ ٍ یب ثِ هحط ایٌکِ ثؼذ اص آى صهبى ثشًبهِ اخشا ؿذ پیبم ّبی
صهبى ثٌذی اسػبل هی ؿًَذ .
هی تَاى اص صهبى ثٌذی اسػبل هبًٌذ پیبم ّبی اسػبلی گضاسؽ تْیِ کشد ٍ یب ٍظؼیت آًْب سا فؼبل یب غیش فؼبل ًوَد ٍ یب
ٍظؼیت اسػبل آًْب سا هـبّذُ کشد.
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پاسخ خًدکار
آیب ثْتش ًیؼت هـتشیبى ثذٍى ًیبص ثِ توبع تلفٌی ٍ یب هشاخؼِ حعَسی پبػخ خَد سا دسیبفت کٌٌذ؟ دس ایي صَست
پبػخگَیی ثِ صَست  24ػبػتِ ٍ ثذٍى اتالف ٍلتی اص ػبصهبى صَست هی گیشد.
دس ایي ًشم افضاس اهکبى تؼشیف اًَاع پبػخ خَدکبس ثش اػبع کلیذ ٍاطُ ٍ یب حتی اهکبى تؼشیف پبػخ خَدکبس ثشای کلیذ
ٍاطُ خبلی ًیض ٍخَد داسد  ،اص ایي طشیك دیگش ًیبصی ثِ توبع هؼتمین هـتشیبى ًیؼت آًْب ػئَاالت خَد سا ثب اسػبل
پیبهی ّوشاُ ثب کلیذ ٍاطُ هَسد ًظش اسػبل هی کٌٌذ ٍ خَاة خَد سا ثِ صَست خَدکبس اص طشیك

 Smsدسیبفت هی

کٌٌذ ،ؿوب حتی هی تَاًیذ پیبهی سا ثب کلیذ ٍاطُ خبلی ایدبد کٌیذ دس ایي صَست فشػتٌذُ ثب اسػبل یک پیبم خبلی
هی تَاًذ اص پبػخ هَسد ًظش ؿوب کِ فشظبً آدسع ػبصهبى ؿوبػت آگبُ ؿَد.

اتصال بٍ سایر پایگاٌ دادٌ َا
دس پبػخ خَدکبس اهکبى اتصبل ثِ ػبیش پبیگبُ دادُ ّب ًیض ٍخَد داسد  ،فشض کٌیذ ؿوب هذیش یک ػبصهبى ّؼتیذ ٍ هی
خَاّیذ پشػٌل ؿوب ثب اسػبل یک  ٍ Smsفشػتبدى ؿوبسُ پشػٌلی خَد اص حمَق خَد اطالع پیذا کٌٌذ ٍ یب اگش
فشٍؿگبّی داسیذ هـتشیبى هی تَاًٌذ ثب اسػبل ًبم کبالی هَسد ًظش خَد اص لیوت آى کبال ثب خجش ؿًَذ دس ایي سٍؽ
ؿوب هی تَاًیذ  24ػبػتِ دس دػتشع ثَدُ ٍ خَاثگَی هـتشیبى خَد ثبؿیذ .

يیژگی َای مىحصر بٍ فرد ورم افسار پارسٍ اس ام اس
 ثشٍص سػبًی ساحت ٍ سایگبى تٌْب ثب فـبس یک دکوِ لیوت هٌبػت اهکبًبت هتٌَع کبسثشپؼٌذ تَاًبیی اسػبل اص دٍ طشیك  ٍ GSMایٌتشًت تَاًبیی تـخیص ؿوبسُ ّبی غیشفؼبل دائوی ّوشاُ اٍل ٍ کن ًکشدى ّضیٌِ دس صَست اسػبل ثِ ایيؿوبسُ ّب دس حبلت ایٌتشًتی
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