ﻣﺎﺷﯾن ﺳﻧﺑﺎده ﭘﮭن
ﻣﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ
ﻣﺎﺷﯾن ﺳﻧﺑﺎده ﭘﮭن ﺑرای ﺻﺎﻓﮑﺎری ﺻﻔﺣﺎت ﭼوﺑﯽ ،روﮐش ﭼوب ،ﺗﺧﺗﮫ ﺳﮫ ﻻ ،ﻣواد ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ و اﻟوار ﭼوب ﺑﮑﺎر ﻣﯽ
رود ﺗﺎ ﺿﺧﺎﻣت ﻣﻌﯾن و ﺳطﺢ ﺻﺎف و ﯾﮑﻧواﺧﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﺷود .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﯾن ﻣﺎﺷﯾن ﺑرای ﺗوﻟﯾد ﮐﺎر ﯾﺎ ﻓﻘط
ﺻﺎﻓﮑﺎری ﺳطﺢ ﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .دﻗت ﻣﺎﺷﯾن ﺳﻧﺑﺎده ﭘﮭن ﺑﺎﻻﺳت طوری ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺿﺧﺎﻣت ﺳطﺢ ﮐﺎر را ﺑﮫ
ﻣﯾزان ﯾﮏ دھم ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر ﺑردارﯾد.
ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را از طرف ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺎﺷﯾن وارد ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﭘس از ﻋﺑور از ﻧوردھﺎی ﺳﻧﺑﺎده از طرف دﯾﮕر دﺳﺗﮕﺎه
ﺳﻧﺑﺎده زده ﺷده ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﻣﺎﺷﯾن ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺑطور ﮐﺎﻣل دارای ﭘوﺷش اﺳت و ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻗطﻌﺎت
ﺧطرﻧﺎک آن ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺳﻧﺑﺎده زﻧﯽ ﻧوﻋﯽ ﻻﯾﮫ ﺑرداری اﺳت ﮐﮫ اﻧرژی زﯾﺎدی ﻻزم دارد ھر دﻓﻌﮫ ﮐﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر از ﻣﺎﺷﯾن ﻋﺑور ﻣﯽ
ﮐﻧد ﻓﻘط ﭼﻧد دھم ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺧﺻوص اﮔر ﺳطﺢ ﮐﺎر ﺧﯾﻠﯽ ﭘﮭن ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎﺷﯾن ﺳﻧﺑﺎده ﭘﮭن را ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای ﺻﺎﻓﮑﺎری ﻗطﻌﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎ ﺿﺧﺎﻣت  3ﺗﺎ  200ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر و ﭘﮭﻧﺎی ﺑﯾن  800و
 1500ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
از ﻣﺎﺷﯾن ﺑرای ﺻﺎﻓﮑﺎری ﻗطﻌﮫ ﮐﺎرھﺎی دارای ﻓﻠز اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد ،ﺑﺧﺻوص ﻓﻠزات دارای آھن ﺟرﻗﮫ اﯾﺟﺎد ﮐرده و
ﺑﺎﻋث آﺗﺷﺳوزی و اﺣﺗراق ﻏﺑﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر دﺳﺗﮕﺎه
ﻣﺎﺷﯾن ﺳﻧﺑﺎده زﻧﯽ ﺑﺎﻧد ﭘﮭن از ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮫ ،ﯾﮏ ﻣﯾز ﻗﺎﺑل ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن آﻣدن و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد واﺣد ﺳﻧﺑﺎده زﻧﯽ ﮐﮫ روی ﻣﯾز
ﺑطور ﺛﺎﺑت ﺳوار ﺷده اﻧد ،ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت.
ﻣﯾز ﮐﺎر
ﻣﯾز ﮐﺎر را ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ ﻣوﺗور ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﺑرده و ﻣﯾزان ﻻﯾﮫ ﺑرداری را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﯾد.
ﮐﻔﭘوش ﺗﻐذﯾﮫ
روی ﺳطﺢ ﻣﯾز ﯾﮏ ﺗﺳﻣﮫ ﻧﻘﺎﻟﮫ از ﺟﻧس ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﮐﺷﯾده ﺷده ﮐﮫ ﮐﻔﭘوش ﺗﻐذﯾﮫ ﻧﺎم دارد و ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را از
ﻣﺎﺷﯾن ﻋﺑور ﻣﯽ دھد.
ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده
واﺣد ﺳﻧﺑﺎده از ﯾﮏ ﻧوار ﭘﮭن و ﮐﺎﻏذ ﺳﻧﺑﺎده ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﮐﮫ روی دو ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧورد ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود .ﻧوار ﮐﺎﻏذ ﺳﻧﺑﺎده
ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و اﺑزار ﮐﺎر ﺑر روی ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر اﺳت.
ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده ﺑرﺧﻼف ﺟﮭت ﺗﻐذﯾﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر در ﻣﺎﺷﯾن ﺣرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده ﺑﮫ طرﻓﯾن ھم ﻋﻘب و ﺟﻠو ﻣﯽ رود
ﺗﺎ روی ﺳطﺢ ﺳﻧﺑﺎده زﻧﯽ ﺧراش ﺳﻧﺑﺎده اﯾﺟﺎد ﻧﺷود .ﺣرﮐت ﺑﮫ طرﻓﯾن و ﮐﺷﯾدﮔﯽ ﺗﺳﻣﮫ ﺑﺎ ﻓﺷﺎر ھوا ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ
ﺷود .ﺳرﻋت ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯾن  2و  20ﻣﺗر در ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎﺷد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺳرﻋت ﻋﺑور ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر از ﻣﺎﺷﯾن،
ﯾﻌﻧﯽ ﺳرﻋت ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﯾن  2ﺗﺎ  20ﻣﺗر در دﻗﯾﻘﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ دﻣﯾدن ﻓﺷﺎر ھوا ﺑﮫ ﺳطﺢ ﮐﺎر ،ﻏﺑﺎر ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده
ﺑرطرف ﻣﯽ ﺷود.
واﺣد ﺳﻧﺑﺎده زﻧﯽ
واﺣد ﺳﻧﺑﺎده زﻧﯽ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣوﺗور ﻗوی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ دارای وظﺎﯾف ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ اﺳت .وظﯾﻔﮫ اوﻟﯾن ﻗﺳﻣت از طرف
ﺗﻐذﯾﮫ ﮐﺎر آﻧﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﻏذ ﺳﻧﺑﺎده زﺑر ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را ﺳﻧﺑﺎده ﺑزﻧد طوری ﮐﮫ ﺿﺧﺎﻣت ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ھﻣﮕون و ﯾﮑﺳﺎن ﺷود.
ﻗﺳﻣت ﺑﻌدی ﺳطﺢ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺳﻧﺑﺎده ﻧرم ﺗر ﺻﺎف ﻣﯽ ﮐﻧد .واﺣد ﺳﻧﺑﺎده زﻧﯽ ﻧرم اﻏﻠب دارای ﯾﮏ ﺻﻔﺣﮫ ﻓﺷﺎر اﺳت ﮐﮫ
ﮐﺎﻏذ ﺳﻧﺑﺎده را ﺑﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﻓﺷﺎر ﻣﯽ دھد ﺗﺎ ﺳطﺢ ﺻﺎف ﺗری اﯾﺟﺎد ﺷود.

ﻣﺎﺷﯾن ﺳﻧﺑﺎده زﻧﯽ ﺑﺎﻧد ﭘﮭن ﮔردوﻏﺑﺎر زﯾﺎدی اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه ﻣﮑش ﻣوﺛر ﻧﯾﺎز دارد .از اﯾﻧرو ﮐﻧﺎر ھر
واﺣد ﺳﻧﺑﺎده زﻧﯽ ﯾﮏ دھﺎﻧﮫ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎ دﻣﯾدن ھوا ﮔردوﻏﺑﺎر ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده را ﭘﺎک ﮐرده و ﮔردوﻏﺑﺎر را از ﻧوار
ﺳﻧﺑﺎده ﻣﮑش ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻧوردھﺎ و ﺻﻔﺣﺎت ﻓﺷﺎر
ﺑﯾن واﺣدھﺎی ﺳﻧﺑﺎده زﻧﯽ ﻧوردھﺎی ﻓﺷﺎر وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺗﺳﻣﮫ ﻧﻘﺎﻟﮫ ﻣﯾز دﺳﺗﮕﺎه ﻓﺷﺎر داده و
ﻧﮕﮭﻣﯾدارﻧد .ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺎﺑﯾن ﻧوردھﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ﻣﯾزان ﮐوﺗﺎھﯽ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺑرای ﺳﻧﺑﺎده زﻧﯽ ھﺳﺗﻧد  -ﻗطﻌﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺧﯾﻠﯽ
ﮐوﺗﺎه ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺞ ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد و ﺑﮫ ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده و ﻣﺎﺷﯾن ﺻدﻣﮫ ﺑزﻧﻧد .اﻧواع ﻧوردھﺎ و ﺻﻔﺣﺎت ﻓﺷﺎر ﺑرای
ﮐﺎرھﺎی ﺑﺧﺻوص ،ﻣﺛﻼً ﺻﺎﻓﮑﺎری ﺳطوح رﻧﮓ ﺷده وﺟود دارد.
واﺣد ﺳﻧﺟش و اﻧدازه ﮔﯾری
ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﯾﮏ واﺣد ﺳﻧﺟش و اﻧدازه ﮔﯾری ﮐﮫ روی ﺑرﺧﯽ ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ وﺟود دارد ﻣﯽ ﺗوان ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را ﻗﺑل از ﺷروع
ﮐﺎر اﻧدازه ﮔﯾری ﮐرد و دﺳﺗﮕﺎه را ﺑرای ﻻﯾﮫ ﺑرداری اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻧظﯾم ﮐرد.
درﯾﭼﮫ ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ
ﻣﺎﺷﯾن ﮐﺎﻣﻼً ﺣﻔﺎظ ﭘوﺷﺷﯽ دارد و طرف ﺗﻐذﯾﮫ دارای ﯾﮏ ﺣﻔﺎظ ﺿﺎﻣن دار اﺳت ﮐﮫ از ﺗﻣﺎس ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻧوردھﺎی
ﺻﺎﻓﮑﺎری ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد .درﯾﭼﮫ ھﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﻋوض ﮐردن ﻧوار ،ﺗﻣﯾزﮐﺎری ﯾﺎ
ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ﻣﺎﺷﯾن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ھﻣﮫ درﯾﭼﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺿﺎﻣن دار ﺑﺎﺷﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ اﮔر ﯾﮑﯽ از درﯾﭼﮫ ھﺎ ﺑﺎز ﺑﺎﺷد
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﻣﺎﺷﯾن ﺗوﻗف ﮐﻧد ﯾﺎ راه ﻧﯾﻔﺗد.
ﺗﻧظﯾﻣﺎت
روی ﻣﺎﺷﯾن ﯾﮏ ﭘﺎﻧل ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﺎ رﮔﻼژ وﺟود دارد .ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻻﯾﮫ ﺑرداری ،ﻧوع ﺳﻧﺑﺎده زﻧﯽ و ﺳرﻋت ﺗﻐذﯾﮫ را
ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .ﻣﯾزان ﻻﯾﮫ ﺑرداری را از طرﯾﻖ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن آوردن ﻣﯾز ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر از ﯾﮏ ﻣﻘﯾﺎس دﯾﺟﯾﺗﺎل
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دارای درﺟﮫ ﺑﻧدی ﯾﮏ دھم ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر اﺳت.
ﻧوع ﺻﺎﻓﮑﺎری ﺑﺎ ﻧوع ﻧوردھﺎ و ﺻﻔﺣﺎت ﻓﺷﺎری ﮐﮫ ﻓﻌﺎل ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷود و ﺳرﻋت ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرﺣﺳب
ﺟﻧس ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر و ﻣﯾزان ﻻﯾﮫ ﺑرداری ﺗﻧظﯾم ﺷود .ﺳرﻋت ﺗﻐذﯾﮫ را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺻورت دﯾﺟﯾﺗﺎل در ﭘﺎﻧل ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﯾﺎ
ﺗوﺳط رﮔﻼژی ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً روی ﻣوﺗور ﺗﻐذﯾﮫ وﺟود دارد ،ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .ﺑرای دﻣﯾدن ﮔردوﻏﺑﺎر از ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده ھم ﯾﮏ
رﮔﻼژ وﺟود دارد.
وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﻣﺎﺷﯾن را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ھﻣﯾﺷﮫ از ﯾﮏ اﻧدازۀ ﺑزرﮔﺗر ﺑﮫ ﺳﻣت اﻧدازۀ ﮐوﭼﮑﺗر ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد ﺗﺎ از ﺑروز
ﺧﻼﺻﯽ در ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﺑرﻧده ﻣﯾز ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.
ﺑرﺧﯽ از ﻣﺎﺷﯾن ھﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ اﺑزار ﺳﻧﺟش ﻣﺟﮭز ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻓﺷﺎر وارد ﺑر ﻣوﺗورھﺎ را اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد .ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
اﯾن ﺳﻧﺟش ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻌﯾﯾن ﮐرد ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﻣﺎﺷﯾن ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﺑﯾش از ﺣد ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
اﺑزار
در ﻣﺎﺷﯾن ﺳﻧﺑﺎده زﻧﯽ ﺑﺎﻧد ﭘﮭن ﻻﯾﮫ ﺑرداری ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ ﻧوار از ﺟﻧس ﮐﺎﻏذ ﺿﺧﯾم ﭘوﺷﯾده از داﻧﮫ ھﺎی ﺳﻧﺑﺎده ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮐﺎﻏذ ﭼﺳﺑﯾده اﻧد ،اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود .داﻧﮫ ھﺎی ﺳﻧﺑﺎده از ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ ﺳﺧت اﮐﺳﯾد آﻟوﻣﯾﻧﯾوم ،ﺑﺎ ﻟﺑﮫ ھﺎی ﺗﯾز ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت.
ﻣﯾزان ﻻﯾﮫ ﺑرداری ﮐﺎﻏذ ﺳﻧﺑﺎده ﺗوﺳط اﻧدازه داﻧﮫ ھﺎی ﺳﻧﺑﺎده ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﺷود .ﮐﺎﻏذ ﺳﻧﺑﺎده ﺑرﺣﺳب اﻧدازه داﻧﮫ ھﺎی ﺳﻧﺑﺎده
ﺷﻣﺎره ﮔذاری ﻣﯾﺷود ،ﺷﻣﺎره  60ﺳﻧﺑﺎده زﺑر و ﺷﻣﺎره  150ﺳﻧﺑﺎده ﻧرم اﺳت .ﺳﻧﺑﺎده ﺑﺎ اﻧدازه ھﺎی ﺑﯾن  40و 800
وﺟود دارد .اﻏﻠب ﺑﺟﺎی اﻧدازه داﻧﮫ ھﺎی ﺳﻧﺑﺎده از ﻣﯾزان زﺑری ﺳﻧﺑﺎده ﺻﺣﺑت ﻣﯽ ﺷود.
ﻧوار ھﺎی ﺳﻧﺑﺎده دارای درز اﺗﺻﺎل ھﺳﺗﻧد و ﻣﮭم اﺳت ﻧوار در ﺟﮭت ﺻﺣﯾﺢ ﺣرﮐت در ﻣﺎﺷﯾن ﻧﺻب ﺷود ﺗﺎ ﭘﺎره
ﻧﺷود .اﻏﻠب ﻓﻠش ھﺎﯾﯽ در ﻗﺳﻣت داﺧﻠﯽ ﻧوار وﺟود دارﻧد ﮐﮫ ﺟﮭت ﺻﺣﯾﺢ ﺣرﮐت را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد.
ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد!
ﺑﺎ ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﮐﺎر ﮐرد ﺗﺎ ﻟﺑﮫ ھﺎی آن دﭼﺎر زدﮔﯽ ﻧﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﭘﺎرﮔﯽ ﻧوار ﺷود .ﻧوار ﺳﻧﺑﺎده
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ در درﺟﮫ ﺣرارت اﺗﺎق و رطوﺑت ﻧرﻣﺎل آوﯾزان ﺷود.

داﻧﮫ ھﺎی ﺳﻧﺑﺎده ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺗﯾزی ﻟﺑﮫ ھﺎی ﺧود را از دﺳت داده و ﺳطﺢ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر را ﺧراب ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﻣﺻرف
اﻧرژی را ﺑﺎﻻ ﺑرده و ﺑﺎﻋث ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﺣرارت در ﺣﯾن ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑﺧﺎطر اﻓزاﯾش ﮔرﻣﺎ ﮔرد و ﻏﺑﺎر روی ﺳطﺢ
ﻧوار ﻣﯽ ﭼﺳﺑد ﮐﮫ در ﺳطﺢ ﺳﻧﺑﺎده زده ﺷده ﺟﺎ ﻣﯽ اﻧدازد .اﮔر ﻧوار ﻓرﺳوده ﺑﺎﺷد در ﺑدﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘﺎره
ﺷود و ھم ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯾن و ھم ﺑﮫ ﻗطﻌﮫ ﮐﺎر ﺻدﻣﮫ ﺑزﻧد.

