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تصاویر پربازدید فضای مجازی

  نامهتکاندهندهدانشآموزبجنوردیوبزرگترینقاچاقچیگوگولی!




2.1 M views

عجیبوغریبتریناسمها!
برنامه «از من بپرس» این بار به سراغ اسامی عجیب و
غریب رفت و به اسامی عجیب و غریبی مثل «آرشیو،
ملخ ،شفتالو ،قطار و خیار» برای پسرها و اسامی «پنبه،
حلوا ،خرما ،پوپول و پنیر» برای دخترها اشاره کرد که
بازتاب وسیعی در شبکه های اجتماعی داشت .محمدرضا
یزدانپرست ،مجری برنامه در بخشی از این برنامه می
گوید« :اگر اصرار برای انتخاب اسم خاص ،این گونه پیش
برود ،چهبسا برسیم به آقای دبلیو کیوزاده و خانم کیبورد
کلیکنژاد» .البته اسدا ...پارسا ،مدیرکل اسناد هویتی
ثبت احوال هم اعالم کرده که این اسامی عجیب و غریب،
مربوط به گذشته ها بوده و االن چنین اسم هایی ثبت
نمیشودو هرکس هم بخواهد می تواند این گونه اسم
ها را تغییر دهد .کاربری نوشت« :واقعا پدر و مادرایی که
این اسما رو میذارن رو بچه هاشون به چی فکر می کنن».
کاربر دیگری به طنز نوشت« :احتماال اونی که اسم بچش
رو گذاشته پنیر ،فامیلیش لیقوان بوده!»

2.9 M views

طلبحاللیتدانشآموزبجنوردیبرایخراشدیوار
تصویری از نامه یک دانش آموز بجنوردی برای طلب
حاللیت ،کاربران شبکه های اجتماعی را منقلب کرد و
واکنش آن ها را بر انگیخت .در این تصویر دانش آموز
بجنوردی با گذاشتن  ۱۰۰هزارتومان و یک نامه ،از
مسئول سالن ورزشی بابت خسارتی که زده ،طلب حاللیت
کرده و شرمندگی اش بابت این خسارت غیر عمد آن قدر
زیاد بوده که حتی اسمش را ننوشته است .کاربران زیادی
به خود و دیگران توصیه کردند از این نوجوان درس
بگیرند و ادامه دهنده این حرکت باشند .کاربری نوشت:
«شک ندارم اگر خدا با وجود همه بی مسئولیتی ها به ما
رحم می کند؛ بابت وجود همین دل های پاک است ».کاربر
دیگری نوشت« :در کنار این دانش آموز بعضی از آدما رو
میبینیمکهازهمهامکاناتدولتیبرایرفاهشخصیشون
استفاده می کنن و خم به ابرو نمیارن».

خیلیسخته
یکبچه
برای رفتن به
مدرسه بخواد
هر روز از روی
این سیم ها
عبور کنه،
بیاینهمه
باهمسیستان
و بلوچستان رو
بسازیم

سیستان وبلوچستان را دریابیم

خروجهاییکهبهخیرگذشت!

نگاهیبهچندسانحه خروج ازباند که تلفاتجانینداشتهاست ،چههواپیماهاییدراینسوانحنقشبیشتریداشتهاند؟

همه یک خانواده ایم

اقدامپسندیده
یکفروشگاه
لباسفروشی
درتبریز؛وسایل
زیربرایکسانی
کهبههیچ
عنوانتوانایی
خریدندارند،
رایگاناست





صالحی-یکحادثهدیگروچندساعتدلهرهواضطراب،حادثهایکهمیتوانستپایانتلخیبرای 135مسافرهواپیمایی
کاسپین داشته باشد .صبح روز گذشته هواپیمای هواپیمایی کاسپین ساعت  6و  44دقیقه از فرودگاه مهرآباد به سمت
ماهشهر پرواز می کند و هنگام فرود به گفته مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری ،هواپیما از باند خارج می شود،
هرچندتصاویرنشانمیدهدهواپیمادرجادهکنارفرودگاهفرودآمدهکهخوشبختانهاین اتفاق هیچ تلفاتینداشتهاست.
شایدجالبباشدبدانیداینهواپیمای MDمتعلقبهشرکتهواپیماییکاسپین،طیسهسالاخیردوسانحهدیگرراپشت
سرگذاشتهاست!تاریخچهاینگرانکنندهبرایاینهواپیمای 26سالهکهبارهاوبارهادرمیانشرکتهایهواپیماییمختلف
درچندنقطهازکرهخاکیدستبهدستشدهوامروزباسانحهایدرجنوبکشورماندرکانونتوجهعمومقرارگرفتهاست.
بااینحالبامرورسوانحهواییدر 10سالاخیرکهباخروجهواپیماازباندهمراهبوده،میبینیمحدود 50فقرهخروجازباند
هواپیماها را داشتیم که خوشبختانه بیشتر آن ها با مهارت خلبان ها بدون این که کسی جانش را از دست بدهد به سرانجام
رسیدهاستودربیشترآنهاپایچرخهادرمیانبوده،چرخهاییکهیابازنمیشوندیامیترکند!امروزسعیکردهایمضمن
مرورچندنمونهازاینحوادث،دلیلایناتفاقاتراهمبررسیکنیم.

تاریخچه سوانح هواپیمای حادثه دیده ماهشهر

حرکتزیبایمامورراهنماییورانندگییزدی

3.4 M views

2.8 M views

روشکالهبردارینویندراینستاگرام

ویروسانسانیکرونا!
باز هم ورزشگاه آزادی میدان جنگی شد برای هواداران
دو تیم تراکتور و پرسپولیس .آن هم در مهم ترین بازی
هفته که در نهایت با برد شاگردان گل محمدی و حضور
مقتدرانه آنها در صدر جدول پایان یافت.اما در این
دیدار باز هم حاشیه روی سکوها به حاشیه اصلی بازی
تبدیل شد و هــواداران با سالح سردی به نام سنگ از
خجالت یکدیگر درآمدند و صحنه های تلخی را رقم زدند
که تصاویرش در فضای مجازی منتشر شد .در میان همه
تصاویر ،یک تصویر با واکنش های بیشتری همراه بود.
در این تصویر یکی از تماشاگرنماهای بازی با پرچم کشور
ترکیه مشغول سنگ اندازی است .کاربران ضمن محکوم
کردن این تماشاگرنماها واکنش طنزی هم به این تصویر
داشتند .کاربری نوشت« :من شک ندارم اگه کسی بخواد
نقش ویروس جدید توی چین رو بازی کنه همین آدمه».

هرقدر هم از شیوه های کالهبرداری توی فضای مجازی
بنویسیم ،باز شیوه جدیدی هست که از آن نگفته ایم.
به تازگی ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست
شد که از شگرد جدیدی رونمایی می کرد .در این شیوه،
کالهبردار یک صفحه جعلی در اینستاگرام درست کرده
و از آن جا که در این شبکه اجتماعی تمامی دوستان و
آشنایان شما در دسترس فالوئرهای شما هستند ،عکس
هایخانوادگیبهدستآمدهازپیجهایمختلفرادرصفحه
جعلی قرار داده و با پیام دادن به دوستان فردی که صفحه
اش را جعل کرده اند ،درخواست پول می کند .کاربران هم
به این شیوه کالهبرداری واکنش نشان دادند .کاربری
نوشت« :بهتره هر کسی رو که درخواست دوستی داد ،به
فهرست دوستاتون اضافه نکنید».

واقعابایداز
اینآدمایی
کهدرکنار
کارشون
حواسشون
بهمردمو
اطرافشون
هستوبه
دیگرانکمک
میکنن،
قدردانیبشه
مقایسه خروج اضطراری
از
هواپیما در داخل و خارج از ایران
بهروشخروج
مسافرها
دقتکردید؟
نهآتشنشانی،
نهآمبوالنس
انگارهواپیما
توی جزیره
سریالالست
افتاده




2.4 M views
3.1 M views

بزرگترینقاچاقچیگوگولی!
تصویری از بزرگ ترین قاچاقچی کشور با تحصیالت پنجم
ابتدایی که هنگام دستگیری 31سال داشته و به تمساح
خلیج فارس مشهور بوده ،در فضای مجازی منتشر شد که
بازتاب های زیادی داشت« .عیسی زمین گرفته» 36ساله
سرکرده یکی از بزرگ ترین شبکههای قاچاق و توزیع مواد
مخدر پنجم بهمن ماه اعدام شد .تصویری از این قاچاقچی
بزرگ که به ظاهرش نمی آید سرکرده باند قاچاق باشد،
واکنش هایی را در پی داشت .کاربری نوشت« :در نگاه
اول آدم فکر می کنه این قند عسل با این چهره معصوم،
لب بندر ساز می زده و سمبوسه می فروخته؛ اصال باور
نمی کنی که با این قیافه بشه مواد فروخت!» کاربر دیگری
نوشت«:اینعکسروببینیدویادتونبمونهکههیچوقت
آدما رو از روی ظاهرشون قضاوت نکنید».

▪تنظیمات،بهمقدارالزم

تصور این که بچه هایتان را به دنیای اینترنت فرستادهاید،
درســت مثل این است که آنهــا را بیرون ،به جهان واقعی
فرستادهاید.گروههایسنیمختلفبهمقادیرمختلفنظارت
نیازدارند؛حتیدریکسنخاص،بچههایمختلفتمایالت
مختلف و بر آن اساس ،نیازهای متفاوتی دارند .مایکل کایزر،
مدیر اجرایی پیمان ملی امنیت سایبری میگوید« :شما بچ ه
هایتان را پرورش میدهید و بعد ،یک روز خودتان آنها را به
فروشگاهمیفرستید؛شماهیچتصورینداریدکهآنهادرمیان ه
راهخانهتافروشگاهچهچیزیمیبیننداماامیدواریدکهآنها
رابهنحویتربیتکردهباشیدکهبتوانندباهرآنچههست،به

درگیری لفظی مدیرو خلبان دلیل خروج از باند!

امانازفیکنیوزها
چند روز پیش تصویری در شبکههای اجتماعی مربوط به
مادر و فرزندی که در خیابان خوابیدهاند ،منتشر و ادعا
شداینتصویرمربوطبهخیابانشهیدمطهریتهراناست.
حتیفاصلهمکانعکسباذکرعددنسبتبهمجلسودفتر
ریاست جمهوری درج و باعث شد کاربران زیادی باور کنند
این عکس متعلق به ایران و در نزدیکی مجلس و دفتر
ریاست جمهوری است و با همین ترفند این عکس بیش از
چهار هزار الیک گرفت و 700بار بازنشر شد؛ اما با بررسی
عکس ها مشخص شد این تصویر مربوط به کشور سوریه
شهر دمشق است و با یک جست وجوی ساده تصویر،
مشخص می شود این تصویر در سال  ۲۰۱۶منتشر شده
است! بسیاری از کاربران براین باورند عده ای برای جمع
آوری الیک و شاید برای اهداف سیاسی این دروغ ها را
با روش های مختلف باور پذیر می کنند تا روان و سالمت
جامعه را به مخاطره بیندازند.

یاانسانیه
روزی زمینرا
دوستخواهد
داشتودست
ازتخریب
محیطزیست
برمیدارهیا
روزیمجبور
بهترکش
میشه!

خرسهایقطب

ی،درشمالروسیه

چگونه فضای مجازی را برای فرزندانمان امن کنیم؟
یکی از دالیلی که تنظیم قواعد سفت و سخت برای سازمان
دهیمناسباتبچههاواینترنتبسیاردشواراست،ایناست
کههیچدوبچهایشبیههمنیستند.ازمحتواینامناسبگرفته
تا بخش کامنتهای نامهربان و کام ً
ال درندهخویانه فضای
مجازی برای بزرگ ساالن به اندازه کافی وحشتناک است و
برای بچهها حکم تونل وحشت شهربازی را دارد و همچنان
نحالفرصتیبراییادگیری،اجتماعیشدن
اینترنتدرعی 
و بروز خالقیت ایجاد میکند .عالوه بر این ،در این مرحله دور
نگهداشتن فرزندانتان از آن ،مانند دور نگه داشتن آنها از
برق یا لولهکشی داخلی خانه است! آنها میخواهند آنالین
شوندوکارشماایناستبهآنهاکمککنیدتازمانیکهبهآن
دسترسی پیدا کردند ،انتخاب خوبی داشته باشند .اما ایجاد
یکچارچوبذهنیکهبهمراقبتازبچههایشماکمککند
و آموزش دادن بچهها برای مراقبت از خودشان ،از آن مهمتر
است.

 ۲۲دی  :۱۳۸۹این هواپیما که در خدمت شرکت Air
 Burkinaبوده ،هنگام فرود در پاریس به دلیل اشکال در
سیستم ناوبری هواپیما و دو بار تالش ناموفق در نشستن ،در
مرتبه سوم در اواسط باند روی زمین نشسته و به دلیل ترمز
شدید ،در چند متری انتهای باند متوقف شده است.
 ۳۱تیر  :۱۳۹۶این هواپیما تهران را به مقصد شیراز ترک
و به علت اشکال در سیستم برق کابین خلبان ،درخواست
فرود در فرودگاه اصفهان را کرد و در ساعت  ۲۲:۲۰در این
فرودگاه به زمین نشست.
 ۲آبان :۱۳۹۶تایر شماره یک (سمت چپ) این هواپیما که از
عسلویهقصدفروددرفرودگاهمشهدراداشت،هنگامنشستن
روی باند فرودگاه ترکید و هواپیما در انتهای باند متوقف شد.

درستیمواجهشوند».استفنبالکام،بنیانگذارومدیراجرایی
مؤسس ه ایمنیخانوادهمیگوید«:ماتالشمیکنیمشهروند
دیجیتالی خوب بودن را به بچهها آموزش بدهیم .اگر اولین
تجرب هآنهادروغگفتنبرایواردشدنبهیکپلتفرمارتباطی
باشد ،این تقریب ًا بدترین نوع الگوسازی است که میتوانید
ارائهدهید».

ترتیب آنها هم میتوانند به دوستان خود کمک کنند.کایزر
میگوید« :نوجوانان بزرگتر میگویند زمانی که در فضای
آنالین برای دوستانشان اتفاقی میافتد ،برای کمک گرفتن
بهجایمراجعهبهوالدین،بهآنهامراجعهمیکنند.بنابراین،
ما از آمــوزش کودکان بــرای کمک به دوستانشان بهعنوان
روشیپیشگیرانهدرزمانیکهمشکلیراتجربهمیکنند،دفاع
میکنیم».

بالکام میگوید خوب به آینه نگاه کنید« :کودکان بیشتر
کارهایی را انجام میدهند که شما هم انجام میدهید ،نه
چیزی که شما میگویید .ما االن از جانب کودکان شکایت
هاییمیشنویمکهنمیتوانندتوجهوالدینشانراجلبکنند؛
چراکه همیشه سرشان در لپتاپ هایشان است یا پدرشان
همیشه در رستوران تلفنش را به دست میگیرد».آشنا بهنظر
میرسد؟احتما ًال!اماناراحتنشوید؛درعوضبهاینبهعنوان
یکفرصتبرایارتقایعادتهایدیجیتالیخودنگاهکنید.
اینتنهابرایوقتیکهبادستگاههایدیجیتالیصرفمیکنید
نیست بلکه به چگونگی نگه داشتن آنها هم مربوط است.
ِدیو لوئیس ،مشاور امنیت جهانی در مؤسس ه فناوری آکامی
()Akamaiمیگویدپرداختنبهشیوههایامنیتیاستاندارد،
مانند بهروزرسانی به موقع نرمافزارها ،برای تمامی اعضای
خانواده سودمند خواهد بود؛ بنابراین بچهها را هم درگیر این
کار کنید .بگذارید آنها هم بدانند چه تصاویری از آنها در
شبکههایاجتماعیبهاشتراکمیگذاریدوهرچهراکهآنها
بیشازحدشخصییاباعثخجالتمیدانند،بردارید.قوانین
مربوطبهاستفادهازابزارهایخودرابرایتمامخانوادهاعمال
کنید .وقتی به مشکل میخورند به آنها کمک کنید ،به این

پیوسته ارتباط برقرار کنید
بالکام میگوید« :محصوالت زیادی در بازار وجود دارد که به
طور هفتگی به شما میگوید بچهها در چه فضایی بودهاند.
اما این همان جایی است که صحبت کردن با بچهها اهمیت
پیدا میکند» .کایزر میگوید« :بــرای والدین راحت است
که خودشان را وقف پیگیری هر پیام متنی یا آشنایی با هر
نرمافزاریبکنندکهفرزندانشاناستفادهمیکنندامااحتما ًال
اینبهتریننوعگذراناوقاتوالدیننیست!
بچهها زمان زیادی را در دنیای آنالین صرف میکنند .اما اگر
آنهانمراتخودراباالنگهمیدارند،درجامعهفعالهستندو
یکگروهخوبازدوستاندارند،چرابایدبیشازاندازهنگران
باشید؟ شما باید تا حدی اطمینان داشته باشید که آنها از
طریقزندگیبهشیوهایمولد،راهخودراپیدامیکنند.
بااینخطارتباطیباز،اگرزمانیآنهابهدردسرافتادند-چه
آزار و اذیت یا قلدری یا مواجه شدن با یک تصویر یا ویدئویی
آزاردهنده  -شما کسی هستید که آنها برای کمک گرفتن
به سراغش میآیند و این راه ،بهتر از این است که در اینترنت
دنبالشبگردند.
منبع:باشگاهخبرنگاران

▪نمونهباشید

با بررسی های ما در  10سال گذشته ،فرودگاه هاشمی نژاد
شاهد تعداد نسبتا زیادی حادثه خارج شدن هواپیما از باند
بوده است البته تعداد زیاد پرواز ها به این فرودگاه در این آمار
بی تاثیر نیست  .حدود  15پرواز در طول این  10سال از باند
خارج شده اند که خوشبختانه در بسیاری از موارد حادثه
جانی نداشته ایم و بیشتر در حد جراحت های سطحی آن
هم در هنگام خروج اضطراری بوده است .اما در یکی از این
موارد در مرداد سال  1388پرواز شماره  ۱۵۲۵هواپیمایی
آریاتور که از فرودگاه مهرآباد به سمت مشهد در حال پرواز
بود ،پس از فرود در فرودگاه بینالمللی هاشمینژاد مشهد
به گفته شاهدان این هواپیما که ایلیوشین آیال ۶۲-بود
به علت سرعت زیاد از باند فرودگاه منحرف می شود و دماغه
آن با دیوار کنار فرودگاه برخورد میکند و وارد زمینهای
کشاورزی علی آباد در کنار فرودگاه میشود و پس از برخورد
با دکلهای بــرق و تخریب آ نهــا آتــش میگیرد و متوقف
میشود .متاسفانه در این حادثه از  153سرنشین هواپیما
 ۱۷نفر جان خود را از دست دادند که از بین آنها  ۱۴نفر
کادر پرواز و سه نفر از مسافران بودهاند .همان زمان وزیر راه
و ترابری وقت ،دلیل این اتفاق را درگیری لفظی مدیرعامل
شرکت هواپیمایی با خلبان اعالم می کند.

تبریز به علت لغزندگی و شرایط بد جوی و ترکیدگی الستیک
از باند خارج شد .پنج روز بعد هم یک فروند هواپیمای توپولف
متعلقبهشرکتهواپیماییکیشایرکهقصدداشتمشهدرا
به مقصد تهران ترک کند ،در باند فرودگاه دچار آتش سوزی
الستیک و در فرودگاه متوقف شد.
 12و  14شهریور  :1390یک فروند ایرباس شرکت
هواپیمایی ماهان در فرودگاه شهید هاشمی نژاد هنگام دور
زدن روی باند ،یکی از چرخ های آن با موانع حاشیه باند که
برای کنترل هواپیماهای نظامی نصب شده بود ،برخورد
کرد .در پی این حادثه الستیک هواپیما ترکید و دماغه آن
بر اثر اصابت به زمین دچار خسارت فراوانی شد .دو روز بعد
هم یک فروند هواپیمای ایرباس  300هما که از بوشهر عازم
تهران بود ،هنگام فرود در باند فرودگاه مهرآباد تهران دچار
ترکیدگی الستیک شد.
اول مهر  :1392هواپیمای ماهان به مقصد کرمان  -مدینه
با  419مسافر و  25خدمه به وقت  15:10به علت ترکیدن
الستیک چرخ جلوی هواپیما دچــار سانحه شد .با خروج
هواپیما از باند فرودگاه حدود  5تا  6مسافر که حجاج بودند،
دچار گرفتگی عضالت شدند اما خوشبختانه همه مسافران
با پرواز دیگری به مدینه رفتند.
 21اردیبهشت  :93پرواز فوکر هواپیمایی آسمان که از
مشهد عازم فرودگاه بین المللی زاهــدان بود به دلیل باز
نشدن چرخ سمت چپ عقب ،درخواست فرود اضطراری
کرد و به ناچار با وجود یک چرخ بسته به حالت اضطرار در باند
فرودگاه بین المللی زاهدان فرود آمد و با این که این هواپیما
از باند پرواز خارج و الستیک آن دچار ترکیدگی شد اما تمامی
 ۱۱۳مسافر آن سالم ماندند.
 8بهمن  :94هواپیمای بوئینگ ام .دی متعلق به شرکت
هواپیمایی زاگرس از اصفهان به سمت مشهد پرواز کرد و
هنگام فرود ناگهان از باند خارج شد که دلیل این اتفاق آسیب
چرخ ها اعالم شد .این پرواز  154مسافر داشت که همگی
سالمت به مقصد رسیدند.
 23مرداد  :95ایرباس  320متعلق به شرکت اترک شنبه
شب با  150مسافر در فرودگاه مهرآباد از باند خارج شد.این
هواپیما هنگام ترک فرودگاه به سمت مشهد ،دچار حادثه
شد اما به هیچ یک از مسافران آسیبی نرسید .علت حادثه،
شکسته شدن چرخهای هواپیما هنگام برخاستن از زمین
اعالم شد.
 2آبان :96هواپیمای ام دی ۸۳متعلق به هواپیمایی زاگرس
پس از نشستن بر باند فرودگاه شهید هاشمینژاد ،از باند
فرودگاه خارج شد .بر اساس اطالعات اولیه دلیل این حادثه
ترکیدگی الستیکهای هواپیما بوده است.
 28بهمن :96فوکر ۱۰۰متعلق به شرکت قشم ایر در مسیر
مهرآباد-مشهد به دلیل نقص فنی ،اعالم وضعیت اضطراری
کرد و در حالی که چرخ آن باز نشد ،اقدام به نشستن روی
باند فرودگاه کرد که عوامل آتش نشانی و امدادی فرودگاه
هاشمی نژاد مشهد به موقع اقدامات الزم را انجام دادند.

الستیک های دردسر ساز
تحریم ها هم بی تقصیر نیست

 20مــرداد  :1388یــک فــرونــد هواپیمای فوکر 100
هواپیمایی آسمان در فرودگاه اصفهان دچار سانحه شد.
به علت فرود نامناسب عوامل پرواز ،یکی از چرخ ها ترکید
و آتش گرفت .درهای این هواپیما بسته بوده و در حالی که
مسافران داخل آن بودند ،ماموران فرودگاه به اطفای حریق
مشغول و سرانجام پس از خاموش کردن آتش ،مسافران از
هواپیما خارج شدند.
 4و  9شهریور  :1389پرواز فوکر  100هواپیمایی آسمان
که از تهران عازم تبریز بود ،بعد از فرود در فرودگاه بین المللی

یکی از خلبان هــای کیش ایــر دربــاره مشکالتی که برای
هواپیماهای کشور به وجــود آمــده ،چندی پیش به هفت
صبح گفته است« :ترکیدگی الستیک یا باز نشدن چرخ ها
یکی از علت هایی است که سوانح هوایی کشور را باعث می
شود .البته وزن هواپیما و مهارت خلبان در نشستن هم بی
تاثیر نیست .متاسفانه الستیک های هواپیما به دلیل گران
بودنشان دیر به دیر تعویض می شود .هر چند به لحاظ قانونی
نباید چنین اتفاقی بیفتد اما تحریم ها تاثیر خودشان را می
گذارد ».او در باره دیگر قطعات هواپیما هم این گونه توضیح
می دهد« :شرکت های هواپیمایی باید قطعات هواپیما را سر
زمان معینی تعویض کنند و این موضوع ربطی به خراب شدن
سیستم و قطعات ندارد .به طور مثال بعضی قطعات باید بعد
از 50ساعت استفاده تعویض شوند و اگر این اتفاق نیفتد ،می
تواند به هواپیما آسیب برساند .درباره واردات هواپیما هم باز
گرفتار تحریم ها هستیم و متاسفانه نمی توانیم از کشورهای
اروپایی که بهترین تجهیزات را دارند ،هواپیما وارد کنیم».

