
 

 لیوان چاپ روشهای و سفارشی قهوه لیوانهای خرید راهنمای

 

 روز هر ها آمریکایی ٪64 واقع، در. است جهان سراسر در ها محبوب ترین نوشیدنی به راحتی یکی از قهوه

 البته. مبخوری آن از نیز فارشیس قهوه نوشیدنی باید قهوه، نوشیدن برای اما،. نوشند می قهوه فنجان کی حداقل

 قهوه برا حرارتی و سرامیکی لیوان چاپ دخری راهنمای مقاله این در  .است لیوان قهوه گزینه ترین رایج

 .شود می معرفی

  راهنمای خرید و چاپ لیوان

 آن روی بر شما شرکت لوگوی داشتن احتماالً که دارد وجود لیوان غالت ارزشمند زیادی در یکامالک و مست

یک روش لذت بخش برای ارائه یک هدیه مفید به مشتریان آینده  لیوان قهوه سفارشی چاپ .است تر مناسب

 است که همیشه یادآوری مثبت کسب و کار شما خواهد بود.

 2016آماری که در این رابطه وجود دارد این ادعا را تأیید می کند. نظرسنجی موسسه تخصصی تبلیغات در سال 

 مورد در مثبت فکر موبایل یا تبلیغاتی آنالین بر بیشتر از مواردبرا 2.5نشان داد که مصرف کنندگان 

 .دارند تبلیغاتی موارد

 نیم و دو و آورند می یاد به را کاالهای تبلیغاتی کننده تبلیغ آنها که گفتند نظرسنجی دهندگان پاسخ از 85٪

 .باشند داشته صوالت تبلیغاتیمح به نسبت مثبت نظر مورد بازاریابی اینترنتی در که دارد احتمال بیشتر زمان

هیچ راهی بهتر برای القا نظرات مثبت از این نیست که طرح آرم خود را بر روی ظرفی که هر روز به مشتریان شما 

 قهوه می دهد ، بزنید. این فقط حس خوبی در تجارت دارد.
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 را به محیط های مختلفی آنها توان می و هستند مفید بسیار لیوان های قهوه تبلیغاتی چاپ با همین حساب،

از جمله خانه، محل کار یا مدرسه برد. این به بهبود آگاهی و شناخت برند برای سالهای آینده کمک می 

 .کرد خواهیم بحث ادامه در که هستند نیز دیگری مزایای دارای فنجان های قهوه سفارشی چاپ کند.

 

 همه به لیوان قهوه نیاز دارند

 ترین واضح این رسد می نظر به. اند شده طراحی گرم های نوشیدنی نوشیدن برای کامال لیوان های قهوه

برای مدت طوالنی دوام  قهوه نلیوا طراحی چگونه که کنیم می فکر این به ندرت به اما ، باشد قرن اظهارات

 ارینگهد غیرقابل نوشیدنی یک دهد می امکان شما به که است دسته با خوب فنجان کآورده است. این فقط ی

 .باشید داشته

غیر  و غیر تبلیغاتی ط هایمحی در حتی. نیست هدیه عنوان به لیوان قهوه هیچ کس مخالف دریافت

 وهقه لیوان هب همه زیرا دهید می اهمیت دیگران به اینکه دادن نشان برای عالی راهی قهوه چاپ لیوان ، تجاری

 .دارند نیاز

 این هب. دارند احتیاج آنها از یکی به همه که واقعیت این البته شده حکاکی چاپ لیوان لیزری قهوه سفارشی

 ناپذیر ناباجت یک تقریباً. دهند می ارائه را ای گسترده تبلیغات حتما قهوه تبلیغاتی یها نلیوا هک است معنی

 خانهآشپز های کابینت ، حقیقت در. باشید داشته خود خانه در لیوان قهوه تبلیغاتی اکنون هم شما که است
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د. ما حدس می زنیم بشماری ، هستند تجاری مارک دارای که را لیوان های قهوه تعداد و کنید بررسی را خود

 احتماالً موارد زیادی وجود دارد.

اکنون ، به رابطه خود با آن مارک ها فکر کنید. آیا نظر مطلوبی در مورد آنها دارید؟ از نظر آماری احتمال دارد. آیا 

 نام تجاری و آنچه را که می فروشند تشخیص می دهید؟ همچنین ، از نظر آماری محتمل است.

 دارندن احتیاج سفارشی قهوه فنجان به لزوماً گرچه و دارند احتیاج قهوه فنجان که همه به یکواقعیت این است 

 محبوبیت از تا کند کمک شما کسب و کار به مدت طوالنی در است ممکن همچنین. خورد نمی شما درد به اما ،

 .شود برخوردار برند شناخت و

 دا کنیدچاپ لیوان قهوه سفارشی را می توانید در هر کجا پی

اوتی قهوه متف لیوان عالوه بر کابینت آشپزخانه ، همچنین احتمال دارد که بیشتر اتاقهای استراحت در محل کار،

 در فنجان یداشته باشند. چه به این دلیل که مردم آنها را از خانه آورده اند و چه به دلیل وجود یک مجموعه دائم

 .بینند می را ها مارک این روزمره طور به هم هنوز مردم دفتر،

 

 استراحت های اتاق در قهوه های فنجان بنابراین منطقی است که شرکت شما به بخشی از مجموعه قابل اعتماد

های قهوه سفارشی را می توان در جاهای دیگر نیز مشاهده کرد. معلمان و اساتید  لیوان چاپ البته. شود تبدیل

 کابینت در توان می را ها لیوان .را به مدرسه می آورند و در کالس جرعه جرعه می نوشند غالباً جام های خود

 .کرد پیدا کار محل در حتی یا کلیسا یک در آشپزخانه های
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 کمبودی شوید روبرو خود شرکت نشان و نام با دار مارک قهوه لیوان کدر واقع مکانهایی که ممکن است با ی

 طول در بود خواهید مجبور شما که است معنی این به لیوان های قهوه چاپ فراوانی ، هم باز. ندارند

 تعداد زیادی برداشت داشته باشید. فنجان رعم

 چاپ لیوان قهوه تبلیغاتی لیوان قهوه برای همیشه

فسه ق از ناخوشایند سقوط از جلوگیری با. است ماندگار همیشه برای واقعاً قهوه لیوان این احتماالً اغراق است ، اما

 دهه رایب معلمان میز و کار محل ، شکسته اتاقهای ، ها خانه در لیوانهای قهوه شخصی بلند در کابینت، بیشتر

 .ماند خواهند باقی آینده های

باز هم بسیار محتمل است که شما لیوان قهوه ای را برای دهه ها مالک شده باشید. حتی بدون اینکه خودتان 

 تحسین همچنان. دهد می نشان خود از کمی بسیار خسارت احتماالً نیز شدن چاپلیوان  متوجه آن شوید. این

 عالی ای هدیه هم حرارتی لیوان هک شود می منجر نکته این به واقعاً این. دهد می ادامه خود هدف به برانگیز

 .برند شناخت افزایش برای عالی راهی هم و است

 لب رب لبخندی ، ببینید روز به روز را شده چاپ قهوه لیوان د همانمردم نیز آشنایی را دوست دارند. اینکه بتوانی

 .آورد می لب به نیز لبخند طبیعی طور به باشد، جام آن روی شما آرم اگر. داشت خواهد

 فضای کافی برای طراحی ها

 کوچک عموماً ها لیوان هبه شما این امکان را می دهد تا اجازه دهید خالقیت شما شکوفا شود. اگرچ فنجان چاپ

رق وجود دارد. بسیاری از شرکت ها ب و زرق پر واقعاً طرح یک ایجاد و شما نظر جلب برای کافی فضای اما. هستند

 کنند و آن را روزانه صدا کنند. چاپ قهوه لیوان ربه سادگی ترجیح می دهند آرم خود را در کنا

اما، در صورت انتخاب مسیرهای زیادی وجود دارد که می توانید بروید. به عنوان مثال ، می توانید طرحی ایجاد 

 کنید که:

 ندیک محصول خاص را برجسته می ک

 یک رویداد را جشن می گیرد )مانند حضور در یک نمایشگاه تجاری(

 سالگرد شرکت را گرامی می دارد
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 شامل شعار یا عنوان شرکت است

 هارتم بخواهید است ممکن حتی. بروید مسیر تعداد هر به توانید می کار این با مدرن با چاپ لیوان سفارشی

هی است که شما چیزی را می خواهید که هم چشم نواز باشد و بدی. کنید آزمایش را خود گرافیک طراحی یها

 یخیل اگرچه ، قهوه لیوان حهم به یادماندنی باشد. در بیشتر موارد، یک آرم بسیار خوب عمل می کند. اما سط

 .کنید استفاده خود خالقیت جنبه از دهد می امکان شما به اما نیست، زیاد

 

 چاپ لیوان های قهوه چند وجهی هستند

 چای ، شیر ، آب. دارند تبحر دیگری نوشیدنی هر تقریباً نگهداری در قهوه، داشتن نگه بر عالوه لیوان های قهوه

 واضح کامالً امر، این گرچه. کند تحمل را آن تواند می قهوه لیوان کی.کنید نامگذاری را آن شما: پرتقال آب ،

 مارک هوهق های لیوان تنها کسانی نیستند که می توانند از قهوه افراد که کند می برجسته را واقعیت این اما. است

 .بخورید لیوان زا را سوپ توانید می حتی هستید، ماجراجو واقعاً اگر. شوند مند بهره دار

 کوچکتر تبلیغاتی محصوالت از دیگر تن یک با را خود لیوان قهوه تبلیغاتی عالوه بر این، بسیاری از شرکت ها

 ستا ممکن قهوه فنجان ، واقع در. شد ساخته ذهن در قهوه لیوان کبا ی” کیسه کیسه ای“ اصطالح. کنند می پر

 از ، دهید قرار لیوان درون را مختلف محصوالت تبلیغاتی از تعدادی توانید می شما. باشد یخ کوه نوک فقط

 :جمله

o توپهای استرس 

o لوازم گلف 

o فندک 

o چراغ قوه های مینیاتوری 
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o گوشهای گوش 

o  درایوهای فلشUSB با اطالعات مربوط به شرکت شما 

 می واقعاً لیوان قهوه تبلیغاتی چاپ .کند می ایجاد برداشت 1400 از بیش لیوان قهوه سفارشی

 داشته دسترس در کوچک هدایای چندین اگر همچنین. دهد می هدیه ای باشد که دائماً به شما هدیه تواند

موالً هدیه ای است که می توانید در یک نمایشگاه تجاری یا کنفرانس پیدا مع این. است مناسب شما برای باشید

 کنید.

. شوند می یافت موارد سایر و مداد ، خودکار مانند اداری لوازم انواع ظرف عنوان به میزها روی اغلب ها لیوان

. است ایگانتبلیغات ر ، شرکت شما به دلیل آن هنوز در حال دریافتماگ از استفاده نحوه از نظر صرف

رایگان شما برای ماهها یا حتی سالها در جای  تبلیغات که معنی این به. هستند ثابت معموالً نیز ها فنجان نای

 خود باقی می ماند.

 

 انواع مختلف و سبک های مختلف چاپ لیوان تبلیغاتی

های قهوه در انواع ، اندازه ها و انواع مختلفی وجود دارد، به این معنی که شما می توانید بهترین گزینه را  فنجان

 برای معروفیت شرکت خود انتخاب کنید. برخی از رایج ترین انواع آن عبارتند از:

 چاپ لیوان های قهوه استاندارد

ها  ماگ قهوه را در خود نگه می دارند. برخی از انفنج اونس مایع با شکل معمولی 11این مواد معموالً حدود 

دارای طرح های منحنی بیشتری هستند. در حالی که برخی دیگر از آنها سبک های زیبایی کامل یا تمام رنگی 

 ارائه می دهند.



 

 های غذاخوری چاپ لیوان

آنها وجود دارد.  قهوه استاندارد هستند با این تفاوت که شکل سهمی کمی در فنجان شبیه کامال اینها 

 .شوند می تهیه اونس 14 یا اونس 10 اندازه به ها فنجان این

 چاپ لیوان های شیشه ای

 ابلیتق ، دارد قرار آن در شما دیگر طرح یا آرم که بخشی جز به ها لیوان نهمانطور که می توانید تصور کنید ، ای

طراحی نشده اند و بیشتر مناسب آبجو  مخصوص قهوه iPromo در لیوان های شیشه ای بیشتر. دارند عبور

 هستند. چند گزینه ، قهوه محوری است.

 هستند ارداستاند قهوه های لیوان زا بلندتر و تر باریک الته های لیوان ربیشت –لیوان قهوه سفارشی لیوان لیته 

تر است زیرا هنگام  برجسته کمی نیز آنها دسته. دارند نگه خود در را مایع اونس 16 توانند می کلی طور به و

 برای است ممکن بزرگتر اندازه دلیل به نیز الته های لیوان نوشیدن الته به آن هوای ظرافت اضافی نیاز دارید.

 .باشند تر مناسب تبلیغاتی محصوالت سایر نگهداری

 چاپ لیوان های بیسترو

به طور معمول دارای طراحی شیب  و هستند استاندارد قهوه های لیوان بیسترو نیز کمی بزرگتر از لیوان های 

 .باشند تر مناسب ”سوگ های کیسه“ برای ها فنجان مشخصی هستند. باز هم، ممکن است این

 به آنها همه همچنین. بود خواهد مشتریان یا کارمندان برای آل ایده ای هدیه مختلف های لیوان نهر یک از ای

 هند یافت.خوا راه کارها محل دیگر و دفاتر ها، خانه به ناچار

 دارند دوست را قهوه های لیوان روی چاپ ممرد

ه هدی قهوه را دوست دارند. هیچ کس لیوان اگر این مقاله به شما چیزی یاد داده است ، باید این باشد که مردم

 .سازند می عالی سوغاتی تبلیغاتی آنها ، ترتیب همین به و ، است نکرده انکار را قهوه لیوان

 از شما آیا که این آزمایش بهترین شوند می نگهداری ماه 12 از بیش متوسط طور به لیوان های قهوه تبلیغاتی

فنجان  ، دادیم نشان که همانطور. است محصول آن بودن مفید ، نه یا دارید تجاری برداشت تبلیغاتی محصول یک



 

 میعمو درک مطمئناً لیوان قهوه سفارشی یرند.گ می قرار استفاده مورد بسیار هم و هستند مفید هم های قهوه

 .دهد می افزایش نیز را برند شناخت حال عین در و بخشد می بهبود را شما شرکت

 اریهمک شما با ما. اید آمده مناسب جای در بنابراین ، دهید هدیه را لیوان های قهوه تبلیغاتی اگر در نظر دارید

 خاطبانم به دسترسی برای را مناسب طراحی سفارشی با مناسب وانلی هک کنیم حاصل اطمینان تا کرد خواهیم

 .کنید می دریافت خود نظر مورد

 باشد r حد در باید ، شود می استفاده همه توسط لیوان هالبته ، چون می دانیم ک

 :آنالین خدمات دهنده ارائه  حامد چاپ

 چاپ . ساعت چاپ . کوسن چاپ . پازل چاپ . سنگ چاپ . شرت یت چاپ . لیوان چاپ

  بشقاب چاپ . فرش تابلو روی عکس چاپ . کریستال

 ویزیت، کارت بنر، انواع چاپ و طراحی ؛اتومات دسته برنجی، چندرنگ، ژالتینی، مهر انواع ساخت

  متون تخصصی ترجمه و تایپ و …و بروشور کاتالوگ، تراکت،

 خود الینآن سفارشات میتوانید. است آورده فراهم عزیزان شما برای قیمت ترین مناسب و کیفیت باالترین با را …و

 بگیرید تحویل منزل درب تا نموده ارسال ما برای را

  

 لیوان تزیین نحوه

 نحوه تزیین لیوان مواد و روش ها... PDFذانلود 

https://www.hamedprint.ir/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/rock/
https://www.hamedprint.ir/puzzle/
https://www.hamedprint.ir/pillow/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%82%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/carpet/
https://www.hamedprint.ir/plate/
https://www.hamedprint.ir/%d9%85%d9%8f%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%98%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%86%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/designing/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%be-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/


 

 

 لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان مواد و روش ها... PDFدانلود 

 

 عکس لیوان تهیه طرز

 طرز تهیه لیوان عکس مواد و روش... pdfدانلود 

 

 سابلیمیشن ترفند و نکته 30

https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/how-to-make-mugs/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%b2-%d8%aa%d9%87%db%8c%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%da%a9%d8%b3/
https://www.hamedprint.ir/30-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86/
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 کنید ایجاد Illustrator Adobe در قهوه لیوان طرح یک

 لیوان... PDF دانلود  Adobe Illustratorطراحی لیوان قهوه در 

 

 کنیم تزئین را ها لیوان چگونه

 مواد... PDFچگونه لیوان ها را تزئین کنیم دانلود 

https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/
https://www.hamedprint.ir/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-adobe-illustrator/
https://www.hamedprint.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b2%d8%a6%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85/


 

 

 غذاخوری تا حیوانات جمجمه از لیوان: ساخت تاریخچه

 تجربه لذت... PDF دانلود قهوه های لیوان ساخت یخچهتار 

 

 چیست؟ رنگ هدهند تغییر جادویی لیوان

 لیوان... PDFلیوان جادویی تغییر دهنده رنگ چیست؟ دانلود 

 

 تیشرت نمایش صفحه روی چاپ از مختصری تاریخچه

 آیا... PDFصفحه نمایش تیشرت دانلود  تاریخچه چاپ روی

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86/
https://www.hamedprint.ir/%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/


 

 

 قهوه های لیوان تکامل

 تا به...آیا  PDFتکامل لیوان های قهوه دانلود 

 

 دهید انجام باید که کارهایی کنید: شروع را خود چاپ کار و کسب

 کسب و کار چاپ سابلیمیشن خود را شروع کنید...

 

https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/
https://www.hamedprint.ir/%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%87%d9%88%d9%87/
https://www.hamedprint.ir/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7/

