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 بنام آنکه آسمانها را می گریاند تا گلی را بخنداند

 

 

 

 

تورنت و روش کار آن برای بسیاری از افراد ناشناخته و حتی برای بعضی ترسناک است که دلیل آن عدم شناخت از تورنت و روش 

این کتاب یاد می گیریم که چگونه فایلهای تورنت را دانلود در راحت است.  بسیار ساده بوده و کار با آنکار آن است. دانلود با تورنت 

 .پس از ابتدای کار با یک مثال نحوه کار آنرا یاد می گیریم .نماییمکرده و استفاده 

 

 .فایل تورنت را توضیح نمی دهد: این کتاب نحوه ساخت  توجه

 

ممکن است کتابی که شما دانلود نموده اید آخرین ویرایش از کتاب حاضر نباشد. برای اطالع و دریافت آخرین ویرایش کتابهای 

 گروه ایران بوک شوید. جهت عضویت به لینک زیر مراجعه فرمایید.اینجانب میتوانید عضو 

http://groups.yahoo.com/group/Iran_Book_Download 

 همچنین برای دانلود می توانید به وبالگ هفتاد مراجعه نمایید.

http://www.blog.h70.ir/ 

 مطمئنا این کار خالی از اشکال نیست و با حمایت و انتقادات شما هر روز بهتر و تکمیل تر خواهد شد.

 برای سواالت ، انتقادات و پیشنهادات خود به فروم زیر مراجعه کنید. 

h70.ir/http://www.forum. 

http://groups.yahoo.com/group/Iran_Book_Download
http://groups.yahoo.com/group/Iran_Book_Download
http://www.blog.h70.ir/
http://www.blog.h70.ir/
http://www.forum.h70.ir/
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 ًرم افسار و ًصب داًلىداول :  فصل

 uTorrentنرم افزارهای متعددی برای دانلود در شبکه بیت تورنت بکار می روند که یکی از بهترین این نرم افزارها 

 اینگونه دانلود نمایید:میباشد. نسخه ای که در این کتاب آموزش داده می شود را می توانید 

 کلیک کرده تا صفحه ای مطابق تصویر زیر نمایش داده شود. http://adf.ly/pUdp4ابتدا روی لینک 

 

 باالی صفحه کلیک کنید. SKIP ADسپس روی صبر کنید تا شمارش باالی صفحه تمام شود 
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 روی دکمه دانلود کلیک نمایید تا دانلود شروع شود. )مانند تصویر زیر( در صفحه جدید
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 کلیک کنید. Extract Allابتدا روی فایل زیپ کلیک راست کرده و روی پس از پایان دانلود نوبت به نصب نرم افزار می رسد. 

 

 کلیک کنید. Extractدر پنجره بعد روی 

 

 را نصب نمایید. uTorrent.exeشده و فایل  uTorrentاکنون وارد پوشه 



 

 



 

 

www.SoftGozar.Com



 

 



 

 

 باز می شود. uTorrentپس از پایان نصب ، نرم افزار 
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کمی با نسخه ای که در این کتاب آموزش داده می شود فرق داشته باشد. بهتر است کار با نسخه  آخرین ورژن نرم افزار)ممکن است 

جدید را دانلود و استفاده نمایید. برای دریافت آخرین ورژن نرم افزار به  ورژنمعرفی شده در این کتاب را کامل یاد بگیرید سپس 

. دقت کنید همیشه آخرین ورژن نرم افزار را از سایت اصلی یوتورنت مراجعه نمایید  www.utorrent.comسایت یوتورنت 

 .(دریافت کنید
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 از کجا شروع کٌینوم : د فصل

 در فصل قبل نرم افزار را دانلود و نصب کردیم . اکنون نوبت به استفاده از آن می رسد. 

 برای دانلود در شبکه بیت تورنت معموال این مراحل طی می شود :

. این فایل به نرم افزار دانلود کننده و شبکه اطالعات با پسوند تورنت است یک فایل دارای هر فایلی در شبکه بیت تورنت -

دارای چند بخش است و چه سرورهایی رد وبدل اطالعات را کنترل می کنند.  چه حجمی داشته ، گوید که فایل اصلیمی 

 اولین کار این است که این فایل چند کیلوبایتی را دانلود نماییم.

باز کنیم تا کار دانلود  )مثل یوتورنت( فایل دانلود شده را با یک دانلود کننده مخصوص شبکه بیت تورنت پس از آن باید -

 فایل اصلی شروع شود. حاال باید منتظر بمانیم که دانلود فایل اصلی پایان یابد و تمام .

 پس قدم بعدی ما دانلود فایل تورنت مخصوص فایل اصلی می باشد. حاال سوال اینجاست که این فایل را از کجا بیابیم؟

در گوگل جستجو  torrentو ... را همراه با کلمه  توانید نام فیلم ، نرم افزار یا آهنگاست : می راه ساده ولی کمی ناشیانه آن ، این 

کنید. در دانلود خیلی مراقب باشید زیرا برخی از فایلهای موجود در شبکه بیت تورنت ویروسی و خطرناک می باشند. همیشه از 

 .سایتهای معتبر این فایلها را دانلود نمایید

روی  پسیم. برای اینکار ابتدا باید فایل تورنت آنرا دریافت کن .میرا دانلود کن Despicable Me 2انیمیشن  میمی خواهبرای مثال 

باالی صفحه کلیک  SKIP ADصبر کنید تا شمارش باالی صفحه تمام شود سپس روی  کلیک کرده و 2http://adf.ly/pUdkلینک 

 نمایید.

http://adf.ly/pUdk2


 

 در صفحه جدید )مانند تصویر زیر( روی دکمه دانلود کلیک نمایید تا دانلود شروع شود. 

 

 Extract Allابتدا باید فایل تورنت را از حالت زیپ شده خارج کنیم برای اینکار روی فایل دانلود شده کلیک راست کرده و روی 

 کلیک می کنیم.



 

 کلیک می کنیم. Extractدر پنجره بعد روی 

 



 گر پوشه ایجاد شده را باز کنید خواهید دید فایل داخل پوشه یک فایل با آیکون و پسوند تورنت می باشد.ا

 

هم می توانید روی آن دبل کلیک کرده و هم می توان این فایل را گرفته و به داخل  uTorrentبرای استفاده از این فایل در نرم افزار 

بیندازید. در هر حال پنجره ای شبیه تصویر زیر نمایان می شود. در این پنجره محل ذخیره شدن فایل اصلی را  uTorrentنرم افزار 

 کلیک کنید. OKمشخص کرده و سپس روی 
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 اکنون دانلود فایل اصلی شروع شده است و تنها باید صبر کنید تا کار دانلود به پایان برسد. پس از پایان کار کافیست به آدرسی که

 برای ذخیره فایل اصلی درنظرگرفته بودید رفته و فایل خود را استفاده نمایید.

 

که وارد  یستفصل عمل کنید و نیازی ن ارائه شده در این برای دانلود هر فایل تورنت دیگری نیز فقط کافیست به دستورالعمل 

به  حتما استفاده نمایید بهتر نرم افزار مطلع شده و از آنافزار شوید ولی درصورتیکه می خواهید از دیگر امکانات این  تنظیمات نرم

 فصل بعد مراجعه نمایید.

 لینک دانلود چند فایل تورنت دیگر رامی توانید در فصل پنجم بیابید.

د فیلم یا . اعضای این گروه می توانن آهنگ می توانید عضو گروه اینترنتی ایران فیلم شوید ودانلود فایل تورنت فیلم ، انیمیشن  برای

درخواست نمایند . هر هفته ایمیلی به  Software70co@ymail.comآدرس آهنگ مورد نظرشان را از طریق ارسال ایمیل به 

آنها موجود باشد.  سالم نتاعضا فرستاده می شود که شامل لینک تورنت فایلهایی است که بیشترین درخواست را داشته و نیز فایل تور

 نحوه عضویت در گروه را توضیح می دهم. ششمدر فصل 

mailto:Software70co@ymail.com


 آشٌایی با برخی تٌظیوات ًرم افسارم : سى فصل

 قبل از هر چیز یک توضیح کوتاه 

در دانلود معمولی یک فایل در یک سرور قرار داده می شود و بقیه آنرا از روی آن سرور دانلود می کنند.هرچه تعداد دانلود کننده ها 

بیشتر شود کیفیت و سرعت دانلود پایین می آید. برخالف دانلود معمولی در شبکه بیت تورنت هرچه تعداد دانلود کننده ها باال رود 

شتر می شود. روش کار در این شبکه اینگونه است که یک فایل به تکه هایی تقسیم می شود سپس فایل روی یک کیفیت و سرعت بی

سرور قرار می گیرد پس از آن دانلودکننده های اولیه شروع به دانلود تکه های آن فایل از روی سرور می کنند. پس از مدتی هر 

نون هر دانلود کننده ای خود به عنوان یک سرور هم عمل می کند یعنی در همان زمان قسمتی از این فایل را دارد. اک دانلود کننده ای

که در حال دانلود است در حال آپلود به سایر دانلود کننده ها نیز می باشد. در نتیجه پس از مدتی تعداد این سرورهای کوچک زیاد 

 ود باز هم این فایل تورنت تا زمانی که دانلود کننده و آپلودمی شود و حتی اگر سرور اولیه از کار بیافتد و فایل روی آن حذف ش

. نترسید تمام این کارها توسط کننده ای وجود داشته باشد که آنرا از روی نرم افزار خود حذف نکرده باشد به حیات خود ادامه می دهد

 . اکنون می رویم سراغ تنظیمات نرم افزار:ی نداریدخود نرم افزار و شبکه بیت تورنت انجام می شود و شما نیازی به انجام کار

 نگاهی کلی به محیط نرم افزار

 

نمایش داده نشود . برای نمایش آنها نشانگر موس را روی قسمتی از نوار که  شما باال برای تصویر ممکن است بعضی از گزینه های

با فلش مشخص شده برده و کلیک راست نمایید. اکنون با گذاشتن یا برداشتن تیک کنار هر قسمت آنرا نمایش داده یا  بعد در تصویر

 نمایش آنرا متوقف نمایید.
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 مطمئنا منظور اکثر آنها را می دانید . پس فقط به توضیح برخی از آنها اکتفا می کنم.

Health  هر چه خطهای سبز بیشتر باشد سرعت دانلود فایل بیشتر است. توجه کنید این قسمت هیچ ربطی به ویروس و این چیزها :

 ندارد.

Down Speed .سرعت دانلود را در هر لحظه نشان می دهد : 

Up Speed .سرعت آپلود را در هر لحظه نشان می دهد : 

ETA ا بر اساس سرعت فعلی نشان می دهد.: زمان باقیمانده تا تمام شدن دانلود ر 

Seed  تعداد افرادی را نشان می دهد که این فایل را بطور کامل دانلود کرده ولی فایل را از روی نرم افزار حذف نکرده اند و :

 اجازه می دهند تا دیگران نیز از آنها دانلود کنند.

Peer تند.: تعداد افرادی که هم اکنون در حال دانلود این فایل هس 

 نگاهی به بخش تنظیمات 

 کلیک کنید تا وارد صفحه تنظیمات شوید. Preferencesو سپس روی  Optionsابتدا روی 



 

     را بگذارید یوتورنت هر وقت وارد ویندوز  Start uTorrent when Windows Startsاگر تیک کنار  Generalدر قسمت 

را بگذارید یوتورنت همیشه آخرین  Automatically install updatesمی شوید شروع به کار می نماید. همچنین اگر تیک کنار 

 ورژن را چک کرده و درصورت نیاز خود را آپدیت می کند.

 

که نرم افزار همیشه را بگذارید می توانید یکجا را مشخص کنید  Put new download inاگر تیک کنار  Directoriesدر قسمت 

فایلهای در حال دانلود را آنجا قرار دهد. من همیشه یک پوشه در درایو غیر ویندوزی خود می سازم و آدرس آن را در اینجا قرار 

 می دهم تا اگر به هر دلیلی ویندوزم را عوض کردم فایلهای این پوشه دست نخورده باقی بماند .
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را بگذارید و در زیر آن آدرس یک پوشه را قرار دهید  Move completed downloads toهمینطور می توانید تیک کنار گزینه 

 تا فایلهایی که دانلودشان تمام شد به این پوشه منتقل شوند. 

 

و اگر از اینترنت  یکرا عدد  Maximum upload rateاگر از اینترنت پولی استفاده می کنید قسمت  Bandwidthدر قسمت 

ه می کنید مانند اینترنت شبانه یا اینترنت نامحدود که حجم دانلود و آپلود هیچ تاثیری در هزینه ندارد عددی بیشتر مثال رایگان استفاد

 قرار دهید )می توانید بیشتر هم بگذارید بسته به سخاوت شما(. سه

حداکثر سرعت دانلود را مشخص کنید. با قرار  Maximum download rateهمچنین می توانید با گذاشتن عددی جلوی قسمت 

 می توانید از حداکثر سرعت ممکن استفاده کنید. صفردادن عدد 



 

می توانید با گذاشتن عددی جلوی گزینه  Queueingممکن است شما تعداد زیادی تورنت را برای دانلود قرار داده باشید . در قسمت 

Maximum number of active torrents  و Maximum number of active downloads تعداد تورنتهای فعال را مشخص

کنید هر زمان یکی از تورنتها کامال دانلود شد یا از دسترس خارج شد و قابل دانلود در آن زمان نبود ، نرم افزار بطور خودکار 

 می دهم.من همیشه عدد جلوی هر دو گزینه را یکسان قرار  دانلود تورنت بعدی را شروع می کند.

 



با  Schedulerاگر شما هم مثل من دارای اینترنت شبانه رایگان باشید مطمئنا از این گزینه استفاده زیادی خواهید برد. در قسمت 

ه نرم افزار می گویید که طبق زمانبندی مشخص شده دانلود کند. حاال موس را روی هر خانه ب Enable Schedulerزدن تیک کنار 

 آن قرار دهید تا ساعت آن خانه را به شما بگوید. هر خانه نشانگر یک ساعت خاص است .سفید جدولی زیر 

با هر بار کلیک روی هر خانه رنگ آن تغییر می کند. با کلیک دوباره روی همان خانه رنگ دوباره تغییر می کند. برای دانلود با 

ند . بطور مثال برنامه ای که من به نرم افزار داده ام همانند ( باید رنگ خانه به سبز پر رنگ تغییر کFull speedحداکثر سرعت )

 می گوید که هر روز هفته از ساعت دو بامداد تا هفت صبح با تمام قدرت دانلود کند. نرم افزارشکل زیر است و به 

 

 Enable uTorrentتیک کنار  Remoteبرای ایمنی بیشتر و تا وقتی کامال در کار با این نرم افزار ، حرفه ای نشده اید در قسمت 

Remote Access .را بردارید تا احیانا کسی از راه دور نتواند آنرا کنترل کند 



 

 بقیه تنظیمات را به حالت پیشفرض باقی بگذارید.

 می کنیم.اکنون اکثر تنظیمات مورد نیاز نرم افزار را می دانید . فقط می ماند چند نکته که در فصل بعد آنها را هم با هم مرور 



 از ًرم افسار یىتىرًت بهتر ًکاتی در استفادٍ:  فصل چهارم

 در این فصل چند نکته در استفاده بهتر از این نرم افزار را با هم مرور می کنیم.

ند اگر مانند من نرم افزار را برای دانلود در شب زمانبندی کرده باشید در طول روز نرم افزار هیچ دانلودی انجام نمی دهد. )مان

 تصویر زیر(

 

اکنون می خواهیم یک یا چندتا از این دانلودها در روز انجام شود. یک راه این است که برنامه زمانبند را تغییر دهیم یا خاموشش 

 کلیک نماییم. Force Startکنیم. ولی راه بهتر این است که ابتدا روی نام فایل مورد نظر در نرم افزار کلیک راست کرده و روی 
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در می آید.  Downloading[F]فایل به حالت  Statusخواهید دید که همانند تصویر زیر دانلود دوباره از سرگرفته می شود و قسمت 

 می باشد. Forceنشانگر کلمه  [F]عالمت 

 

ت کرده و روی حاال اگر بخواهیم دوباره وضعیت را به حالت اول درآوریم کافیست دوباره روی نام فایل در نرم افزار کلیک راس

Start .کلیک کنیم 

 



هم می شود  اله مشخص شده در تصویر کلیک کردبرای حذف یک دانلود از لیست ، هم می توان آنرا انتخاب کرده و روی سطل زب

 کلیک نمود. Removeروی نام فایل کلیک راست کرده و روی 

 

توانید هم در هنگام وارد کردن فایل به نرم افزار و هم بعدا انتخاب اکثر فایلهای تورنت شامل چند فایل اصلی می باشند که شما می 

دارای چندین آهنگ  Rihanna کنید که کدام فایلها را نرم افزار دانلود کند و کدام را دانلود نکند. بطور مثال فایل بهترین آهنگهای

ا. بیایید یک مثال را انجام دهیم. ابتدا روی لینک است که شاید شما بخواهید فقط چندتا از آنها را دانلود کنید نه همه آنها ر

http://adf.ly/pYPye  کلیک کرده و سپس در صفحه باز شده رویSkip AD  باالی صفحه کلیک می کنیم. در پنجره باز شده

 همانند تصویر بعد روی دانلود کلیک می کنیم. 

 

http://adf.ly/pYPye
http://adf.ly/pYPye


همانند قبل فایل را از حالت زیپ شده خارج کرده و سپس روی آن دبل کلیک کنید تا صفحه ای مانند تصویر زیر پس از پایان دانلود 

 نمایان شود.

 

اکنون می توانید با زدن یا برداشتن تیک مشخص کنید کدام فایل دانلود شود و کدام دانلود نشود. این کار را می شود پس از ورود فایل 

م داد . مثال تصور کنید در ابتدا فقط می خواستید فقط ده آهنگ از این مجموعه را دانلود کنید ولی حاال دوست به نرم افزار هم انجا

دارید چندتای دیگر هم به مجموعه خود بیافزایید. برای اینکار ابتدا نرم افزار را باز کنید. سپس همانند تصویر بعد روی نام فایل 

 کلیک کنید تا فایلهای این تورنت نمایان شود. Filesسپس روی  مورد نظر کلیک کنید تا انتخاب شود.
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 کلیک کنید. Normalو بعد از آن روی  Priorityو سپس روی سپس روی فایل مورد نظر خود کلیک راست کرده 

 



تبدیل کردم. اگر بخواهیم یک فایل  Normalبه حالت دانلود  Skipمن در این مثال همانند تصویر بعد آهنگ شماره پانزده را از حالت 

 کلیک کنیم. Don’t Downloadدانلود نشود باید روی گزینه 

 

در حال حرام شدن است ، چند تورنت  رایگانتاننکته دیگر اینکه اگر دیدید سرعت دانلود فایلتان خیلی کم است و پهنای باند دانلود 

 ها برابر سرعت پهنای باندتان شود.دیگر به نرم افزار اضافه کنید تا مجموع سرعتهای آن

 



 چٌد لیٌک داًلىد تىرًت:  فصل پٌجن

 فصل اول Flash Forwardسلایر 

http://adf.ly/pYU2S  

 8331فیلم گودزیال محصول سال 

http://adf.ly/pYUAp  

 1089تا  1008از سال  Katy Perryمجموعه آهنگهای 

http://adf.ly/pUdme  

 بیتی 46ورژن  Microsoft Windows 7 Ultimateفایل ایمیج 

http://adf.ly/pYUHY  

گهای خارجی را با عضویت در گروه ایران فیلم در ایمیل خود فیلم ، انیمیشن و آهنلینکهای بروز و جدید  شما می توانید هر هفته

 برای آشنایی با نحوه عضویت در گروه به فصل بعد مراجعه نمایید. دریافت کنید.

http://adf.ly/pYU2S
http://adf.ly/pYU2S
http://adf.ly/pYUAp
http://adf.ly/pYUAp
http://adf.ly/pUdme
http://adf.ly/pUdme
http://adf.ly/pYUHY
http://adf.ly/pYUHY


 ًحىٍ عضىیت در گروٍ ایراى فیلن:  فصل ششن

کلیک کنید تا وارد صفحه گروه  :iran_film_download//groups.yahoo.com/group/httpsابتدا روی لینک  

 کلیک کنید. Join Groupشوید. سپس روی 

 

اکنون در صفحه باز شده باید به اکانت یاهو خود وارد شوید و اگر اکانت یاهو ندارید ، یکی بسازید. پس از ورود اگر صفحه ای مانند 

 کلیک کنید. Continueتصویر بعد نمایان شد روی 

 

https://groups.yahoo.com/group/iran_film_download


 کلیک می کنیم. Send Requestفرم را تکمیل و سپس روی همانند تصویر بعد 

 

اکنون شما عضو گروه ایران فیلم هستید. هر هفته لینک چند تا فیلم و انیمیشن و آهنگ که دارای کیفیت مناسبی هستند برای شما در 

یلم و یا انیمیشن مورد ف Software70co@ymail.comیک ایمیل ارسال می شود. همچنین شما می توانید با ارسال ایمیل به آدرس 

 عالقه خود را درخواست نمایید تا درصورت وجود در لیست لینکهای هفته بعد قرار بگیرد.

   کها در سایت خود استفاده نمایید.اگر شما هم جزو افرادی هستید که صاحب سایت یا وبالگ دانلود فیلم هستید می توانید از این لین

mailto:Software70co@ymail.com


 لیست کتابهای هي

 شده :کتابهای منتشر 

 (31)زمستان  ویرایش اول رایگان کامال بصورت همراه تلفن شارژ فروشگاه ساخت آموزشکتاب  -

در این کتاب با هم و گام به گام یک سایت فروش شارژ ایرانسل ، همراه اول ، تالیا و رایتل را بصورت کامال رایگان 

یا چیزهای دیگر ندارید. حتی الزم نیست برای  میسازیم. در این آموزش نیازی به دانستن هیچ نکته برنامه نویسی و

فروشگاه خود کارت شارژ تهیه کنید . بطور خالصه الزم نیست هیچ پولی خرج کرده یا زحمت خاصی متحمل شوید . 

روش کار بسیار ساده است فقط کافیست تمام نکات ذکر شده در این کتاب را مو به مو انجام دهید . با ساخت این فروشگاه 

ی توانید از تخفیف در خریدهای شارژ برخوردار شده و نیز با عمل به مطالب این کتاب خواهید توانست به درآمد شما م

 قابل قبولی برسید .

 (31)زمستان  ویرایش سومآموزش ساخت یک وبسایت کامال رایگان کتاب  -

. اگر شما هم جزو افرادی هستید که  در این کتاب با هم و گام به گام سایتی نسبتا حرفه ای و کامال رایگان می سازیم

 میخواهید داشتن یک سایت را تجربه کنید ، کافیست گام به گام همراه با کتاب جلو رفته و به دستورات کتاب عمل کنید .

 آموزش ساخت فروشگاه اینترنتی بصورت کامال رایگانکتاب  -

ساده و رایگان راه اندازی می کنیم. نیازی نیست شما در این کتاب همراه با هم و گام به گام یک فروشگاه کاال را بطور 

هیچگونه هزینه ای نمایید و یا کاالیی بخرید. کاالی این فروشگاه را دیگران برای شما تامین کرده اند. شما با فروش 

وانید تا کاالهای دیگران در فروشگاه خود در پورسانت آن کاالها شریک می شوید. همچنین با خرید از فروشگاه خود می ت

 نیمی از قیمت محصول را تخفیف بگیرید.

 چگونه با تورنت به آسانی دانلود کنیمکتاب  -

در این کتاب بطور بسیار ساده یاد می گیریم که چگونه فایلهای تورنت را دانلود کرده و با کار یکی از نرم افزارهای دانلود 

ورنت آشنایی نداشتید مطمئن باشید پس از خواندن این کتاب تورنت بطور مختصر و مفید آشنا خواهیم شد. اگر تاکنون با ت

 .داشتخواهید  عظیم از فایلها در جهان تورنت دسترسی به دنیایی

 برای اطالع و دریافت آخرین نگارش کتابهای اینجانب می توانید عضو گروه ایران بوک شوید.

http://groups.yahoo.com/group/Iran_Book_Download 

www.SoftGozar.Com

http://groups.yahoo.com/group/Iran_Book_Download
http://groups.yahoo.com/group/Iran_Book_Download


از آخرین ویرایش کتابها و  forum.h70.irو یا انجمن  blog.h70.irعالوه بر گروه ایران بوک می توانید با سرزدن به وبالگ 

 مطلع شده و به لینک دانلود آنها دسترسی داشته باشید.آموزشها 

 مراجعه فرمایید. forum.h70.irبرای ارائه پیشنهاد ، انتقاد و یا سواالت خود به انجمن 

ارتباط برقرار نمایید. لطفا در قسمت موضوع بنویسید  software70co@ymail.comدرصورتیکه انجمن در دسترس نبود با ایمیل 

 "سوال درباره کتاب".

 

 

 موفق و سربلند باشید

 

 

 

 

 

 

 

 

 امید حسینی

 39بهار   
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