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  يتيريمد يراهنما

 )Voice Over IP( ينترنتيمراكز تلفن ا

 
قابليت انعطاف آنها در نحوه استفاده در معماري ها و راه حل هاي مختلف  VOIPيكي از مزيت هاي مراكز تلفن 

در آنها  جهت آشنايي بيشتر در ادامه سعي گرديده است سناريوهاي مختلفي كه اين مركز تلفن مي تواند. مي باشد
  . نقش ايفا نمايد به صورت ساده و غير فني مورد بررسي قرار گيرد

  
  VOIPانواع سناريوهاي به كارگيري مراكز تلفن 

  
  در يك ساختمان VOIPاستفاده از مركز تلفن -1

به  VOIPمركز تلفن . در اين حالت مركز تلفن در يك ساختمان به صورت مستقل مورد استفاده قرار مي گيرد
خطوط ورودي به اين مركز تلفن مي تواند خطوط تلفن شهري . ن يك سرور در ساختمان نصب مي گرددعنوا

در حالت ايده آل كه ساختمان در حال احداث است، ديگر نيازي به كشيدن خطوط . مخابرات و خط اينترنت باشد
تري براي كل ساختمان مي تلفن داخلي و سيم كشي هاي مربوطه سنتي نمي باشد و تنها اجراي يك شبكه كامپيو

در حالتي كه در ساختمان كابل كشي سنتي تلفن . باشد... تواند پاسخگوي سيستم تلفن، نظارت تصويري، ديتا و 
بنابراين خطوط داخلي كه از مركز تلفن خارج مي شوند هم . وجود داشته باشد، مي تواند مورد استفاده قرار گيرد

  . هم برروي سيم كشي سنتي تلفن قرار گيردمي تواند برروي شبكه كامپيوتري و 
  .در شكل زير به صورت گرافيكي اين نحوه استفاده نشان داده شده است

از خارج از  VOIPهمان طور كه در شكل ديده مي شود خطوط مخابراتي شهري و خط اينترنت به مركز تلفن 
ا استفاده از خطوط آنالوگ موجود در در صورتي كه الزم باشد تلفن هاي معمولي و ب. ساختمان وارد مي شود

به  VOIPعالوه بر آن گوشي هاي . ساختمان به مركز تلفن متصل گردد، اين مساله به راحتي امكان پذير مي باشد
همچنين مي توان با استفاده . متصل مي گردند VOIPصورت مستقيم به شبكه كامپيوتري و در نهايت مركز تلفن 

عالوه بر آن . نمود VOIPيك كامپيوتر معمولي را بدون هزينه تبديل به يك گوشي  Sip Phoneاز نرم افزارهاي 
 VOIPيك تلفن معمولي با استفاده از يك مبدل مي تواند به راحتي و با صرف هزينه كم تبديل به يك گوشي 

هاي  بيسيم و يا گوشي VOIPهمچنين در صورت وجود شبكه كامپيوتري بيسيم مي توان از گوشي هاي . گردد
  . مي باشند، در اين سيستم استفاده نمود WiFiموبايل كه داراي 
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 تنرتنيا طخ

 يرهش يتارباخم طوطخ

VOIP نفلت زكرم

هكبش لباك

يلومعم نفلت لباك

يلومعم نفلت ياه يشوگ

VOIP نفلت يشوگ
هكبش لباك

هكبش چيئوس

VOIP نفلت يشوگ

SIP Phone رازفا مرن اب رتويپماك

هكبش رتروناك اب يلومعم نفلت يشوگ

يلومعم نفلت لباك

VOIP هب يلومعم نفلت رتروناك

ميسيبVOIP نفلت يشوگ

رادWiFi ليابوم يشوگ
Access Pointميسيب

  
  
  موجود در ساختمان در كنار مركز تلفن آنالوگ VOIPاستفاده از مركز تلفن -2

به  VOIPدر صورتي كه در يك ساختمان، مركز تلفن آنالوگ وجود داشته باشد و كارفرما مايل باشد مركز تلفن 
صورت موازي و در كنار مركز تلفن آنالوگ موجود مورد استفاده قرار گيرد، اين مساله به راحتي امكان پذير مي 

متصل نمود و در  VOIPفقط كافي است يك تعداد از خطوط داخلي مركز تلفن آنالوگ را به مركز تلفن . باشد
رتي كه تماس هاي از خطوط شهري موجود به در صو. تنظيمات هر دو مركز تلفن اين خطوط را تعريف نمود

و يا خطوط داخلي متصل به اين مركز تلفن انجام پذيرد، سيستم همانند روش قبل به كار خود  VOIPمركز تلفن 
مي باشد، قصد دارد با يك نفر ديگر كه داراي  VOIPاما به عنوان مثال يك نفر كه داراي داخلي . ادامه خواهد داد

در اين حالت فرد ابتدا پيش شماره . ل به مركز تلفن آنالوگ مي باشد، ارتباط برقرار نمايدداخلي آنالوگ متص
را گرفته و سپس شماره مقصد را وارد مي  VOIPمربوط به آن خطوط داخلي مشترك بين مركز تلفن آنالوگ و 

  . عكس اين مساله نيز به راحتي قابل انجام مي باشد. نمايد
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 تنرتنيا طخ

 يرهش يتارباخم طوطخ

VOIP نفلت زكرم

هكبش لباك

يلومعم نفلت لباك

يلومعم نفلت ياه يشوگ

VOIP نفلت يشوگ
هكبش لباك

هكبش چيئوس

VOIP نفلت يشوگ

SIP Phone رازفا مرن اب رتويپماك

هكبش رتروناك اب يلومعم نفلت يشوگ

يلومعم نفلت لباك

VOIP هب يلومعم نفلت رتروناك

ميسيبVOIP نفلت يشوگ

رادWiFi ليابوم يشوگ
Access Pointميسيب

 رد دوجوم گولانآ نفلت زكرم
نامتخاس

نفلت زكرم ود نيب يلومعم نفلت طخ
يرهش گولانآ نفلت طوطخ

يلومعم نفلت ياه يشوگ

يلومعم نفلت لباك

  
  
  
  در يك محيط پرديس VOIPاستفاده از مركز تلفن -3

فرض كنيد مركز تلفن قرار است مجموعه اي از ساختمان ها كه در يك محوطه پرديس و يا حتي در داخل يك 
در اين حالت دو ديدگاه كلي وجود دارد كه انتخاب . شهر و يا كشور پراكنده مي باشند را تحت پوشش قرار دهد

  . يدگاه به نوعي به وضعيت و حجم ارتباط ها بين ساختمان ها مربوط مي گردداين د
 استفاده از يك مركز تلفن مركزي براي كليه ساختمان ها 

 استفاده از مراكز تلفن جداگانه براي هر ساختمان و ارتباط آنها با يكديگر 
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  .رسي قرار مي دهيمدر ادامه به صورت جداگانه هر كدام از اين دو معماري را مورد بر
  

  :استفاده از يك مركز تلفن مركزي براي كليه ساختمان ها -الف
در اين حالت يك مركز تلفن در يك ساختمان مركزي قرار مي گيرد و كليه خطوط مخابرات شهري به اين 

ن مركز تلفن ساير ساختمان ها از طريق بستر شبكه موجود و يا اينترنت مي توانند به اي. ساختمان وارد مي شوند
 Virtual(همچنين اين قابليت وجود دارد كه براي هر ساختمان يك مركز تلفن مجازي . مركزي متصل گردند

PBX ( تعريف نمود كه با استفاده از آن مي توانند يك اپراتور محلي براي پاسخگويي به تلفن ها را مورد استفاده
  . قرار دهند

هكبش چيئوس

1 هرامش نامتخاس

هكبش چيئوس

2هرامش نامتخاس

هكبش چيئوس

3 هرامش نامتخاس

هكبش چيئوس

nهرامش نامتخاس

يزكرم نامتخاس

 يرهش يتارباخم طوطخ

ميسيب طابترايرون ربيف

تنرتنيا هكبش

هكبش لباك

  
  

طور كه در شكل ديده مي شود ساختمان هاي مختلف مي توانند از طريق بسترهاي مختلف همانند فيبر همان 
  . به هم متصل شوند... ، اينترانت ملي و DSLنوري، بيسيم، اينترنت، 
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 استفاده از مراكز تلفن جداگانه براي هر ساختمان و ارتباط آنها با يكديگر-ب

استفاده مي نمايد و خطوط مخابراتي  VOIPورت جداگانه از يك مركز تلفن در اين حالت هر ساختمان به ص
اين مراكز تلفن جهت ارتباط با يكديگر از بستر ارتباطي بين . شهري به صورت مجزا به هر ساختمان وارد مي شود

  . ساختمان ها استفاده مي نمايند
  
  

هكبش چيئوس

1 هرامش نامتخاس

هكبش چيئوس

2هرامش نامتخاس

هكبش چيئوس

3 هرامش نامتخاس

هكبش چيئوس

n هرامش نامتخاس

يزكرم نامتخاس

 يرهش يتارباخم طوطخ

ميسيب طابترايرون ربيف

تنرتنيا هكبش

هكبش لباك

 يرهش يتارباخم طوطخ يرهش يتارباخم طوطخ

 يرهش يتارباخم طوطخ يرهش يتارباخم طوطخ
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  VOIPت هاي استفاده از مركز تلفن مزيت ها و قابلي
پرداخته  VOIPدر اين بخش به صورت خالصه به بررسي برخي از مزيت ها و قابليت هاي مهم در مركز تلفن 

  . مي شود
  

  سازمان  IPمكالمات با استفاده از بستر شبكه  نهيكاهش هز
سـازمان را از طريـق بسـتر اينترنـت      به اين دليل كه مي توان ارتباط بين ساختمان ها و يا شعبه هاي مختلـف يـك  

به عنوان مثال يك سـازمان كـه دو دفتـر در دو    . فراهم نمود، هزينه مخابراتي بين اين ساختمان ها به صفر مي رسد
شهر و يا كشور مختلف دارد مي تواند ارتباط تلفني بين اين دو ساختمان را تنها از طريـق بسـتر اينترنـت و بـدون     

  . رات برقرار نمايدپرداخت هزينه به مخاب
 

مستقل در سـازمان، ضـمن حفـظ     يمعاونتها و بخشها يمراكز تلفن متعدد برا يو نگهدار ديخر نهيحذف هز
  استقالل آنها 

همان طور كه ذكر گرديد كليه بخش ها و ساختمان هاي مختلف يك سازمان مي توانند از يك مركـز تلفـن واحـد    
امنيت تماس ها مي توان براي هر كدام از اين بخش ها يـك مركـز تلفـن     اما جهت حفظ استقالل و. استفاده نمايند

  . مجازي تعريف نمود كه عمال مانند يك مركز تلفن سخت افزاري مستقل عمل مي نمايد
 

  سازمان  ياز نظارت مؤثر بر كاركرد مخابرات يريبا بهره گ يرضروريو غ يركاريكاهش حجم مكالمات غ
ي و داخلي مي تواند در نرم افزار مركـزي ثبـت گـردد و مـديريت مجموعـه بـا       تمامي تماس هاي ورودي، خروج

  . رجوع به اين اطالعات ثبت شده به راحتي بر عملكرد كاركنان نظارت نمايد
 

   ديجد يدر ساختمانها ژهيآن، به و يو نگهدار يمخابرات يكابل كش نهيحذف هز ايكاهش 
در داخل يك ساختمان نيازي به كابل كشي تلفن نيسـت و مـي    VOIPبا توجه به اين كه براي استقرار مركز تلفن 

توان از بستر شبكه كامپيوتري موجود استفاده نمود، هزينه ايجاد و نگهداري خطوط تلفن داخلي به شـدت كـاهش   
  . مي يابد

  
مكالمـات،   ويآرشـ  ،يصندوق صـوت  ا،يتلفن گو يستمهايس ليمجزا، از قب يجانب زاتيتجه ديخر نهيحذف هز

  . و مركز تماس ياپراتور يستمهايس
داراي سرويس هاي بسيار زيادي همانند تلفن گويا، صندوق صوتي براي هر  VOIPبا توجه به اين كه مركز تلفن 

كدام از خطوط داخلي، قابليت ضبط و آرشيو مكالمات، قابليت ايجاد مراكز پاسخ دهي، قابليت كنفرانس صـوتي و  
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نياز به خريد هيچ سخت افزار و يا نرم افزار اضافه اي براي بهره گيري از سرويس هاي را دارا مي باشد، سازمان ... 
  . مذكور نخواهد داشت

  
ـ با جلسات و يجلسات حضور يبرخ ينيگزيامكان جا ليسازمان، به دل رانيكاهش اتالف وقت مد و  ييدئوي

   يكنفرانس صوت اي
ود جلسات خود را بـه صـورت صـوتي و تصـويري از هـر      ، مديران قادر خواهند بVOIPبا استفاده از مركز تلفن 
  . جاي دنيا برگزار نمايند

 
 )رندگانيتماس گ(ارباب رجوع  ميتكر

 رندگانيكاهش زمان انتظار تماس گ  

 با شخص مورد نظـرش   رندهيكه عمال منجر به مكالمه تماس گ يتماس(موفق  يدرصد تماسها شيافزا
به سازمان و كاهش رفـت و آمـد    رندگانيتماس گ يحضوركه غالبا منجر به كاهش مراجعه ) شود يم

 . گردد يم يشهر

 يريـ گيمورد منجر به امكـان پ  نيا. تيريتوسط مد رندگانيبه تماس گ ييپاسخگو تيفيامكان كنترل ك 
 . گردد يامكان ارتقاء سطح آموزش اپراتورها در صورت لزوم م زيو ن رندگانيتماس گ اتيشكا

 داده  رنـده يبـه تمـاس گ   ديبا يكه اطالعات ثابت يبه اپراتور، در موارد ازيساعته بدون ن 24 ييپاسخگو
 شود

 رهمزمانيغ ييپاسخگو ستميبا س رندگانيكاهش اتالف وقت تماس گ  

 
 ارتباطات سازمان تيامن شيافزا

 سازمان  يابعاد كاركرد مخابرات هياز كل قيو دق عيسر يريامكان گزارش گ 

  ستميس يداخل يبا استفاده از رمزبند)  در حد صفر(كاهش امكان شنود ناخواسته مكالمات  

 معمـوال در   تيـ قابل نيـ ا. مقـام مسـئول   ايـ  تيريمكالمات مورد نظر، توسط مد يابيو باز ويامكان آرش
 . پركاربرد است اريسازمانها بس يروابط عموم اي) Call center(مراكز تماس 

  
 )Voice Mail ( پست صوتي

ها به  يتمام داخل يتواند برا يدستگاه م. داراي پست صوتي اختصاصي مي باشد يهر داخل VOIPمراكز تلفن  در
كاربر مي تواند از هر محل دلخـواه از طريـق ايميـل،    . ديعمل نما تيريمستقل و قابل مد ريامگيدستگاه پ كيعنوان 

گذاشـته   يغامهايپ دنيمربوطه نسبت به شن زداشتن رمز و مجو و با در اختيار  رونياز ب يتماس تلفن ايارتباط وب، 
 .ديخود اقدام نما يصندوق صوت تيريشده و مد
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 )CDR – Call Detail Records(و جزئيات تماس  يكاركرد مخابرات يريگزارش گ

لكـرد  كـه قـرار دارنـد عم    يوب و از هـر نقطـه ا   قيـ تواننـد از طر  يمجوز و رمز مربوطه، م يدارا ستميس رانيمد
مقصـد   ايـ شماره مبدا  نييبا تع ن،يمع يبر اساس بازه زمان يريامكان گزارش گ. نديسازمان را مشاهده نما يمخابرات

مـورد   ي، خـط شـهر  )ييعـدم پاسـخگو   اشـغال، موفق، (تماس  جهيمدت مكالمه، نت ،يبخش ايتماس به طور كامل 
 يگزارش قابل تصور را در خصوص كـاركرد مخـابرات   تواند هر نوع يم گريوجود دارد و به عبارت د.... استفاده و 

 .  از گزارشات وجود دارد يآمار يمشاهده جمع بند تيقابل نيهمچن. به سرعت مشاهده نمود ستميس

 
 )IVR – Interactive Voice Response( يتلفن گوياي تعامل

بـه  . ديـ يـاي مسـتقل عمـل نما   تلفـن گو  كيهر خط داخلي و يا خط شهري مي تواند به عنوان  اين مراكز تلفن در
 ياز پورتها عمـل مـ   كيهر  يبر رو تيريمستقل و قابل مد يايتلفن گو ستميس كيدستگاه به عنوان  گريعبارت د

 .دينما

 
 كنفرانس نامحدود

) شـهري  ايـ خطـوط داخلـي و    يرو(از افـراد   يامكان كنفرانس صوتي بين تعداد نامحدود VOIPمراكز تلفن  در
تـوان   يشركت كنندگان مجـاز، مـ   نييبه عنوان اتاق گفتگو و با تع يموقت مجاز يداخل كي فيبا تعر. وجود دارد

كـه   يصـدا در هنگـام   ازدحـام از  يريبه منظور جلـوگ . با تعداد نامحدود شركت كننده برگزار نمود يجلسات صوت
فقـط بـه    نيرياشت و سـا از شركت كنندكان باز گذ يتعداد يرا فقط برا كروفونيتوان م ياست، م اديتعداد افراد ز

 .عنوان شنونده در كنفرانس حضور داشته باشند

 
 )Virtual Fax( يفكس مجاز

بـه   يهر داخلـ  يتواند برا يم VOIPمركز . كاربر مي تواند براي خود يك شماره فكس اختصاصي داشته باشد هر
را درون مركز تلفن با فرمت  يافتياين امكان به طور خودكار فكس در. ديدستگاه فكس مستقل عمل نما كيعنوان 

. چـاپ  نمايـد   ليو در صورت تما اهدهاتصال وب آن را مش قيذخيره مي كند و كاربر مي تواند از طر PDF جيرا
نسـخه از فكـس، و شـماره     كيـ  افت،يزمان در( يافتيدر يخودكار فكسها ويثبت و آرش ت،يقابل نيا يجانب تيمز

چرا كه معمـوال در  . باشد يم يهر داخل يماندن فكسها ين، محرمانه باقآ گريد تيمز. باشد يم) تلفن ارسال كننده
شوند  يم تيتوسط افراد مختلف رو يافتيدر يقرار دارد و فكسها يمحل عموم ردستگاه فكس د ،يكار يطهايمح

 .ديتواند آنرا مشاهده نما يفقط كاربر مربوطه با داشتن رمز خود م ياما با استفاده از فكس مجاز
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  يقال تماس به خط شهرانت

چـه  ننمونه، چنا يبرا. متصل كرد گريتوان مكالمات را از هر پورت به پورت د يم ستم،يس كپارچهي يطراح ليدل به
در سازمان صحبت كند، اپراتور مـي توانـد    يو بخواهد با شخص رديبا اپراتور تماس بگ رونياز ب رندهيتماس گ كي

از  نكـه يبـدون ا  د،يمتصل نما يمنزل و اي ليوبااشد تماس را به شماره ماگر شخص مورد نظر در ساختمان نب يحت
 .اتصال احساس شود يبرقرار نديدر فرا يتفاوت يرونيب رندهينظر تماس گ

 
 ) ACD – Automatic Call Distribution(خودكار تماس  عيتوز

اين امكـان از طريـق تعريـف نـوع     . نندمي توانند از بيرون با تلفنهاي داخلي مجموعه مستقيما تماس برقرار ك افراد
شـخص مـورد نظـر     يشماره داخل رندهيچنانچه فرد تماس گ. امكان پذير مي باشد ACDخاصي تلفن گويا با نام 
 . با اپراتور نخواهد داشت همكالم يبه انتظار برا يازيكند و ن يخود را بداند آنرا وارد م

 
 ارتباطات يرمز بند

امكـان وجـود    نيا ستميدر س) ديگر VOIPبا يك مركز تلفن  VOIPمركز تلفن  كي( يمركز نيارتباطات ب يبرا
 نيـ ا. رديـ صـورت بگ ) Encrypted(شـده   يبه صـورت رمزبنـد   IPبستر شبكه  يدارد كه انتقال مكالمات بر رو

 . دهد يم شيبه شدت افزا رمجازياز شنود غ يريرا از لحاظ جلوگ تيامن بيموضوع ضر

 
 )Call Queues(صف تماس 

سـازمانها، امكـان قـراردادن     يروابـط عمـوم   ايـ ) Call Center(در مراكـز تمـاس    ژهيتماسها، به و تيريمد يبرا
تمـاس هـاي    ،به محض آزاد شدن خـط اپراتـور  . مي باشد يتماسهاي رسيده از خطوط شهري در يك صف مجاز

 يگونـاگون  ماتيتنظ... و  خواهدل اپراتورها به روش يبار بر رو ميتقس يبرا. منتقل مي شود يموجود در صف به و
 .شده است ينيب شيپ ستميدر س

 
 )Caller-based reaction( رندهيبر شماره تماس گ يواكنش مبتن

در هنگام ) شود ياجرا م »يواكنش«چه  ايگردد  يپخش م ياميچه پ نكهيا( ستميامكان وجود دارد كه واكنش س نيا
نمونـه،   يبـرا . متفـاوت باشـد   رنـده يشخص تمـاس گ  Caller IDبر حسب شماره  رون،يتماس از ب كي افتيدر

 يمتفـاوت  اميپ ستميس ،يشگيهم ييخوش آمد گو اميپ يگرفته شد، به جا يشماره تلفن خاص تماس كيچنانچه از 
 .ديمتصل نما يداخل كيبه  مايمستق ه،ياول اميرا بدون پخش پ يو ايرا پخش كند 
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 )Virtual PBX( يمركز تلفن مجاز

از واحـدهاي سـازمان    يتعداد ت،يريمد لياين امكان فراهم مي گردد كه در صورت تما VOIPمركز ستفاده از ا با
هـر مركـز   . مستقل در نظر گرفت و براي هر كدام از آنها يك مركز تلفن مجازي ايجـاد كـرد   يرا به عنوان واحدها

 يريداشته باشد و عالوه بر بهره گ ساو ارسال تم افتيدر يمختص به خود را برا يتواند خطوط شهر يم يمجاز
 تيـ قابل نيا. خاص خود را داشته باشد يمخابرات فيو تعار ماتي، تنظ)خطوط مشترك(سازمان  ياز امكانات عموم

 نهيدر هز ييبرد و عالوه بر صرفه جو يم نيبزرگ از ب يمراكز تلفن متعدد را در سازمانها يداريبه خر ازيهرگونه ن
 هيـ كل يكـ يزيدهد چرا كه به لحـاظ ف  يمجموعه مخابرات سازمان را به شدت كاهش م يدارهنگ يها نهيهز د،يخر

 .شوند يم عيتجم يدر مركز اصل زاتيخطوط و تجه

 
 يسطح دسترس نييها با تع يداخل نيب يمناسب خطوط شهر عيتوز

به هر دسـته   يلهر داخ يو دسترس ،شده يدسته بند يامكان وجود دارد كه خطوط شهر نيا VOIPمركز تلفن  در
 يريـ شـماره گ  يبرا يهر داخل يامكان هست كه دسترس نيضمنا ا. شود فيبه طور جداگانه تعر ياز خطوط شهر

 اي كيبست اما  يداخل كي يصفر را برا يريتوان شماره گ ينمونه م يبرا. شود نييحالت تع نيتر ييتا جز رون،يب
امكان وجود دارد كه بـاز   نيا نيهمچن. آزاد گذاشت يو يخاص را برا يكد شهر كي ايخاص،  ليدو شماره موبا
  .رديرمز مخصوص هر شخص صورت بگ ايكد  نيصفر و دوصفر با وارد كردن پ يريشماره گ يكردن دسترس

 
 خودكار  يريشماره گ

تـا  را  يريامكان وجود دارد كه كاربر شماره مورد نظر خود را به مركز دهد تا دستگاه به طور خودكار شماره گ نيا
 .تماس تكرار كند زيآم تيموفق يزمان برقرار

 
 )Q & A( رهمزمانيغ ييپاسخگو

تواننـد   يسـازمان مـ   كيـ  نيمسـئول  ايـ شود، كارشناس  يم دهينام زين» پرسش و پاسخ«امكان كه   نياستفاده از ا با
حـوه عملكـرد   ن. و پاسـخ دهنـد   دهيمناسب است شـن  شانيكه برا يارباب رجوع را در زمان يسواالت و درخواستها

 كيـ  سـتم يگـذارد و س  يمربوطه مـ  ولمسئ يصندوق صوت يخود را بر رو اميپ رندهيشكل است كه تماس گ نيبد
كنـد   يثبت م ستميپاسخ آنرا در س ام،يپ دنيسپس مسئول مربوطه پس از شن. كند ياعالم م يرا به و يريگيشماره پ

 يريگيخود با وارد كردن كد پ يدر تماس بعد رندهيگ تماس). گذارد يم غاميپ رندهيتماس گ يبرا گريبه عبارت د(
  .ودتواند پاسخ خود را بشن يم
 

   


