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صادرات شیشه و آینه نانویی ایران
به  ۴قاره

...

اخبار کوتاه داخلی
جهرمی 90 :درصد دستگاه های اجرایی
درک صحیحی از فناوری های آینده ندارند
حاجیان-وزیرارتباطاتازتدوینپیشنویسایجادسازمان
توسعه ای ونهاد سازی برای حمایت از کسب وکار های نوپا
وشرکت های دانش بنیان خبر داد و گفت  :درصددیم در
قالب این طرح شرکت های دانش بنیان آزمایشی را شبیه
استراتژی که در اروپا وجود دارد ایجاد کنیم  .آذری جهرمی
درنشستهماندیشیبافعاالنکسبوکارهاینو(استارت
آپ ها) در محل وزارت ارتباطات افزود  :بر اساس مذاکرات
انجام شده بین وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست
جمهوری و به منظور نهاد سازی برای توسعه کسب وکار
های نوپا و شرکت های دانش بنیان پیش نویسی آماده شده
است که در صورت نهایی شدن آن به سمت ایجاد شرکت
های دانش بنیان آزمایشی قدم برخواهیم داشت .ایجاد
این شرکت ها شبیه استراتژی خواهد بود که در اروپا و برای
حمایت از استارت آپ ها راه انــدازی شده است و طی آن
استارت آپ ها برای دو سال حمایت می شوند و پس از آن
در صورتی که کسب و کار موفقی را شکل بدهند به تدریج به
شرکت های بزرگی تبدیل و از حمایت های دیگری از جمله
معافیت های مالیاتی و ...بهره مند می شوند .وی درباره
نحوه اختصاص اعتبار  ۵۰۰میلیاردی به کسب و کارهای
نوپا نیز گفت  ۵۰۰:میلیارد تومان اعتباری که قرار است
به کسب و کارهای نوپا اختصاص پیدا کند،در قالب مدل
های مختلف منابع در اختیار متقاضیان قرار می گیرد .وی
با بیان این که بخشی از اعتبار  ۵۰۰میلیارد تومانی که به
کسب و کارهای نوپا اختصاص می یابد در قالب وام های کم
بهره و کم حجم خواهد بود افزود  :قرار نیست تمام این مبلغ
را وام دهیم بلکه بخشی از آن به صورت وام های کم حجم
و کم بهره به ویژه در شهرستان ها و متناسب با مدل کسب
و کارها و توانمندی هر یک از طریق مراکز توانمندسازی
کسب و کارهای نوپا اختصاص می یابد.بخشی از این اعتبار
نیز در اختیار صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیرکه در
این حوزه فعال هستند ،قرار می گیرد که این منابع را برای
سرمایه گذاری در عرصه استارت آپ ها و با سود کم هزینه
کنند.وی همچنین از تبدیل سازمان فناوری اطالعات به
سازمانی توسعه ای خبر داد و گفت  :با تصویب این موضوع
در هیئت دولت،سازمان فناوری اطالعات از سازمانی
حاکمیتی خارج و به یک سازمان توسعه ای تبدیل خواهد
شدو هدف آن نیز تسهیل شرایط برای فعاالن این بخش
خواهد بود .وی با اشاره به این که مرکز تحقیقات مخابرات
موظف شده جلسات توجیهی درباره فناوری های آینده
برای دستگاه های اجرایی برگزار کند ،گفت :بر اساس
آماریکهداشتهایم  ۹۰درصددستاندرکارانایندستگاه
ها درک صحیحی از فناوری های پیش رو مانند اینترنت
اشیا،واقعیت مجازی و بیگ دیتا نداشتند و ما باید این سواد
رادربدنهحاکمیتایجادکنیم.ویهمچنینازفضایرسانه
ای ایجاد شده برای بی اعتماد کردن مردم به سرویس های
بومیانتقادوتصریحکرد:بایددرعرصهپیامرسانهااعتماد
عمومی را جلب کنیم .وی با تاکید بر این که باید روی پیام
رسان ها اعمال حاکمیت صورت گیرد ،ادامه داد :در همه
جای دنیا احکامی برای این موضوع وجود دارد .به عنوان
مثال اگر روی این پلتفورم کالهبرداری صورت گیرد و پولی
برداشت شود این پلتفورم در کشورماپاسخ گو نیست اما در
همه جای دنیا در این زمینه احکام قانونی وجود دارد.

اسنپ در قزوین پلمب شد
ایستنا -دفتر تاکسی آنــایــن اسنپ در قــزویــن پلمب
شد.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قزوین گفت :این دفتر
به دلیل نداشتن مجوز فعالیت از تاکسیرانی با حکم قضایی
تعطیل شد.دربندی زاده افزود :به تبلیغ کنندگان تاکسی
آنالین اسنپ هم اخطار داده شده است و در صورت ادامه
فعالیت بازداشت می شوند.رانندگان این دفتر هم اگر
به فعالیت خود ادامه دهند خودروهای آن ها توقیف و به
پارکینگ منتقل می شــود.وی گفت :در حال بررسی دو
متقاضی برای فعالیت قانونی تاکسی آنالین هستیم که تا
اوایل هفته آینده به نتیجه می رسد و عضو گیری آن شروع
می شود.برای راه انــدازی تاکسی آنالین نیاز به حداقل
200دستگاه خودرو است.وی اضافه کرد :در صورت راه
اندازی تاکسی آنالین به مشتریان20،درصد نسبت به نرخ
کرایه کنونی تخفیف داده می شود.

تصویب آییننامه رسیدگی به شکایت
شرکت های دانشبنیان
پارسا  -دبیر شــورای عالی علوم،تحقیقات وفناوری
از تصویب آییننامه رسیدگی به شکایات شرکت های
دانشبنیان خبر داد  .دکتربرومنددر حاشیه جلسه
کمیسیون دایمی شورای عتف گفت  :طبق قانون دبیرخانه
شورایعتفمرجعیبرایرسیدگیبهشکایاتشرکتهای
دانشبنیان است،بر این اساس نیاز بود برای رسیدگی به
این امورآییننامه ای تدوین شود که این آییننامه تصویب
شد  .از این رو اگر شرکتهای دانشبنیان احساس کنند
در فرایند دریافت حمایتهای مالی از مجموعههایی مانند
صندوق نوآوری و شکوفایی،حقی از آنها ضایع شده است
و یا در ارزیابی و تخصیص منابع میتوانست با آنها بهتر
برخورد شود ،باید مرجعی باشد تا بتوانند موارد خود را
اعالم کنند.

این برنامه گپ فقط در زمان کم بودن شارژ
گوشی فعال میشود
فارس-شاهد عرضه برنامه منحصربه فردی برای استفاده
در گوشیهای هوشمند هستیم که در صورت رسیدن شارژ
باتری به کمتر از پنج درصد فعال می شود و قابلیت گفت
وگو را برای کاربر فعال می کند.این برنامه که با من بمیر یا
 die with meنام دارد ،هیچ قابلیت خاصی فراتر از برنامه
هایگپموبایلیعادینداردوصرفابرایتفریحوسرگرمی
کاربران طراحی شده است و حس لذت و استرس را برای
کاربرانی که شارژ گوشی شان رو به اتمام است به ارمغان
می آورد.

سیارکیبهاندازهخودروازکنارزمینردشد
مهر ۱۸ -ژانویه محققان سیارکی به اندازه یک خودرو با
ابعاد  2.5در  5.5متر را رصد کردند که هفت ساعت بعد از
فاصله ۳۸۸۹۵کیلومتری زمین رد شد.

تأمین اجتماعی واردکننده رسمی آیفون شد
رئیساتحادیهصنففناورانرایانهتهرانبابیاناینکهبعد
ازاجرایرجیستریقیمتگوشیهایموبایلتا ۲۵درصد
رشد داشت ،گفت :سودآوری این بخش به اندازهای بوده
کهیکیازشرکتهایتأمیناجتماعینیزبهوارداتآیفون
رویآوردهاست.بعدازاجرایاینطرح،عمالوارداتبرخی
گوشیهایهمراهبهکشوربرایواردکنندگانسودآورشده
است.وی خاطر نشان کرد :شما همین یک مورد را در نظر
بگیریدکهوارداتگوشیبهکشوربهاندازهایسودآورشده

که یکی از شرکت های سازمان تأمین اجتماعی به عنوان
واردکننده رسمی آیفون معرفی شده و اسم آن درفهرست
دارندگانمجوزازسویسازمانحمایتازمصرفکنندگان
آمدهاست.میرمهدیدرگفتوگوباتسنیمضمنابرازتأسف
از بی دقتی در اجرای رجیستری اظهار کرد :به تازگی یکی
از مسئوالن سازمان تنظیم مقررات در گفتوگو با یکی از
رسانهها گفت گوشی هایی که بعد از اجرای رجیستری در
شبکههای ارتباطی غیرفعال شدهاند به ما ربطی ندارد و

بایدازمسیردرستواردکشورمیشدند.ویباتأکیدبراین
کهنمیتوانبههمینراحتیازکنارمردمردشدومیلیاردها
تومان هزینهای را که برای خرید گوشی هزینه شده است
نادیدهگرفت،گفت:مگرغیرازدولتکسیهمبودهکهمجوز
واردات گوشی را صادر کند؟پس اگر واقعا گوشی قاچاق
تشخیص داده شده و االن با هدف اجرای رجیستری قادر
بهدریافتخدماتنیستحاکمیتبایدبرودویقهفروشنده
و واحد صنفی مربوط را که اقدام به فروش گوشی قاچاق

کرده ،بگیرد نه این که با مردم بازی کند.وی تصریح کرد:
از روز اول اجرای این طرح هشدار دادم که چنین اتفاقاتی
خواهد افتاد زیرا عدهای از واردکنندگان ،واردات شان با
آنچیزیکهاعالمکردهاندمتفاوتاست.درنهایتگوشی
کهتوسطاینافرادواردکشورشدهوبهدستمصرفکننده
رسیدهاست،اکنونباتوجهبهاینکهقاچاقتشخیصداده
شدهقادربهدریافتخدماتازاپراتورهانیستونمیشودکه
دراینشرایطبهمردمبگوییمگوشیهایشانرادوربریزند.

تعرفه اینترنت برای استفاده از پیامرسان های داخلی یک سوم شد
کاربران شبکههای اجتماعی از این پس در
ازای استفاده از پیامرسانهای داخلی تنها
یک سوم تعرفه اینترنت رایتل و همراه اول را
پرداخت خواهند کرد.به گزارش تسنیم؛ با
اجرایمصوبه 265کمیسیونتنظیممقررات
ارتباطات که در زمینه مصوبات شورای عالی
فضایمجازیباموضوعسیاستهاواقدامات
سامان دهی پیام رسان های اجتماعی و به
منظور حمایت و توسعه فعالیت پیام رسان
های داخلی بوده است،از این پس مشترکان
رایتل در ازای استفاده از پیامرسانهای
داخلی به میزان یک سوم سقف تعرفه ترافیک

بینالملل را پرداخت میکنند.این کاهش
هزینه از امــروز عــاوه بر تعرفهها ،مشمول
بستههای اینترنتی قابل خرید مشترکان
نیز خواهد شد.به این معنا که سهکیلو بایت
مصرف در پیام رسان های داخلی اعالم شده،
معادل با یک کیلوبایت اینترنت محاسبه
خواهد شد.تعرفه اینترنت همراه اول نیزبرای
پیام رسان های داخلی به یک سوم کاهش
یافت.به گزارش ایرنا،در این زمینه از ساعت
 16جمعه  29دی سقف تعرفه کاربر نهایی
پیامرسانهایداخلیمجازبهمیزانیکسوم
سقف تعرفه ترافیک بین الملل کاربران نهایی

...

کوتاهازجهانعلم

اعمال می شود .بر اساس این اعالم ،برای
حمایت از توسعه و سامان دهی فعالیت پیام
رسان های اجتماعی داخلی ،سقف تعرفه
کاربر نهایی پیام رسان های داخلی مجاز ،در
استفاده آزاد و بستههای دیتا به میزان یک
سوم سقف تعرفه ترافیک بین الملل کاربران
نهایی محاسبه می شود  .این کاهش تعرفه
هــا بــرای پیام رســان هــای «گــپ ،آی گپ،
بیسفون و سروش» انجام شده است.پیش از
این ،اپراتور اول تعرفه استفاده از سایتهای
پرمصرف منتخب داخلی را نیز به نصف
کاهش داده بود.

زومیت-گردانندگان الین قصد دارنــد بالک چین و ارز
رمزپای هاختصاصیخودشانرادرقالباینپیامرسانتوسعه
دهند.

اپلطراحینسخهتحتوباپاستورراتغییر
داد

تمرین مهار آتشسوزی در ایستگاه فضایی

ابرماه سرخ آبی در 11بهمن 96

دوربین  3.2گیگاپیکسلی

عکسی که میبینید مربوط به فیلم
سینمایی نیست .این افرادفضانوردان
ناو سایوز ام.اس 9-هستند که خود را
برای سفر به فضا آماده میکنند .آن ها
باید یاد بگیرند در شرایطی که ایستگاه
فضایی بین المللی احیانا دچار آتش
سوزی و یا نشت گاز سمی شده و هوای داخل ایستگاه قابل تنفس
نیست ،چطور با این اتفاق مقابله کنند وجان خود را نجات دهند.به
گزارش ایسنا،ناو کیهانی سایوز ام.اس 9-قرار است  6ژوئن 2018
به فضا پرتاب شود و تا نوامبر  2018در مدار زمین خواهد بود.

مدیر انجمن نجوم آمــاتــوری ایــران گفت:
شامگاه چهارشنبه  11بهمن  96ماه کامل
در شرایطی طلوع می کند که نه تنها ابر ماه
بلکه ماه آبی و نیز یک ماه سرخ خواهد بود.
عتیقی در گفت و گو با ایرنا افزود:ماه ساعت
 12:28سه شنبه  10بهمن  96به حضیض
زمینی (کمترین فاصله با زمین) می رسد و در فاصله  358هزار و 994
کیلومتری زمین واقع می شود .این ابر ماه سومین و آخرین ابر ماه سال 96
و دومین ابرماه سال  2018است.همچنین این ابر ماه با بروز ماه گرفتگی
جلوه خاصی می یابد.

تلسکوپ بــزرگــی در شیلی در حــال
ساخت اســت که مجهز به دوربــیــن 3.2
گیگاپیکسلی اســت و می تواند هر شب
بیش از  ۸۰۰تصویر از آسمان ثبت کند.
بــه گــزارش مــهــر ،هــدف از ســاخــت این
تلسکوپ ثبت عریض ترین تصویر از جهان
است .ساخت این ابزار ستاره شناسی سال  ۲۰۱۵در شیلی آغاز شد.
تلسکوپمذکورفعالیتخودرااز ۲۰۲۲آغازمیکندوبراینمایشیکی
ازعکسهایچنیندوربینقدرتمندینیازمند۱۵۰۰نمایشگرباکیفیت
است.قدرتتجمیعنوراینتلسکوپ معادلآینهایباقطر 6.7متراست.

خواندنی
سیمانی که با کمک قارچ ترک های خود را ترمیم می کند!

زایشگاه ستارگان در ابر ماژالنی بزرگ

محققان سیمانی ساخته اند که در ترکیب آن نوعی
قارچ به کار رفته و می تواند ترک های خود را ترمیم
کند.به گزارش مهر ،سیمان جدید حاوی هاگ های
قارچ   Trichoderma reeseiهمراه مواد مغذی است
که در ماتریکس ساختار آن ترکیب شده اند .هنگامی
کــه سیمان سخت مــی شــود ،هــاگ هــا همچنان در
وضعیت خــواب یا خاموش هستند امابه محض بروز
نخستین ترک های ریز ،آن ها فعال می شوند.
در این زمان آب و اکسیژن وارد سیمان می شود .به این
ترتیب هاگ ها جوانه می زنند ،رشد می کنند و کربنات

در ایــــن ن ــم ــای مــوزایــیــکــی کـــه ح ــاص ــل تــرکــیــب
تصویربرداریهای متعدد تلسکوپی است،میتوانید
سحابیهایمتنوعیرادرسطحقمرکهکشانیراهشیری
ببینید که هر کدام ،ستارگان نــوزادی را در خود پنهان
کــردهانــد.بــه گــزارش خبرآنالین ،ابــر ماژالنی بــزرگ،
لنوری
کهکشانکوتولهونامنظمیاستکه۱۶۰هزارسا 
ازکهکشانمافاصلهدارد.درازایآنبه ۱۵هزارسالنوری
میرسدکهحداقلهفتبرابرازپهنایکهکشانراهشیری
کمتر است .این کهکشان همراه با ابر ماژالنی کوچک،
مشهورترینقمرهایکهکشانمابهشمارمیآیند.پهنای

اسکنر دیوار

معاینه تمام چشم با استفاده از یک لنز

این گجت هوشمند به شما امکان میدهد پشت دیوارها
را ببینید و سالمت لولهکشی و هر تاسیساتی را که
از پشت دیــوار یا کف خانه میگذرد بررسی کنید.به
گزارش ایسنا  Walabot،با همراهی گوشی هوشمند
شما میتواند آن چه را پشت دیوارهای خانه شماست
شناسایی و کمک کند تا خانه خود را تعمیر کنید.این
گجت به سادگی به تلفن همراه متصل میشود.
پس از اتصال،کافی است گوشی و دستگاه را در سراسر
مناطق مد نظر روی دیــوار حرکت دهید تا مشکالت را
جستوجوکنید.

محققان فناوری ساختند که امکان تصویربرداری از
تمام چشم (از پشت تا جلوی آن) را با یک لنز فراهم
میکند.به گزارش ایرنا،فناوری جدید با لنزی دارای
قابلیت تنظیم فاصله کانونی  ،امکان تصویربرداری از
تمام بخشهای چشم را فراهم کرده است.
در قلب این فناوری مخزنی پراز مایع اپتیکی زالل قرار
دارد که جلوی آن توسط غشای پلیمری شفاف پوشیده
شده که در واقع لنز سیستم است و میتواند تغییر شکل
دهد.
هنگام برقراری جریان الکتریکی ،غشا در ساختاری

"واالبوت" میتواند پشت دیوارهای ساخته شده از بتن و
یمترببیند.
گچراباضخامت 10سانت 

خبرآنالین– تحلیلگرارشدمحصوالتاپلمیگویدتولید
آیفون ایکس( )10به دلیل کمبود تقاضا از نیمه دوم2018
متوقف میشود .انتظار میرود حدود  18میلیون آیفون
ایکس در فصل اول مالی  2018به فروش رود که کمتر از
استانداردهای تعریف شده در اپل است.پیشبینی اغلب
کارشناسان  20تا  30میلیون گوشی بوده و این در حالی
استکه«مینگ-چیکو»پیشبینیمیکنددرفصلدوماین
رقمبهکمتراز 13میلیونگوشیآیفونایکسبرسد.قیمت
باال و کاهش رغبت خرید در دو بازار چین و هند ،دلیل عمده
کاهشفروشآیفونایکساعالمشدهاست.
گفته میشود تولید آیفون ایکس در کنار آیفون  8و  8پالس
در تابستان  2018متوقف خواهد شد و به جای آن ها سه
گوشیبدونلبهومجهزبهاولددرسایزهای 5.8، 6.5و6.1
بااسامیجدیدراهیبازارخواهدشد.

برنامهالینبرایایجادارزاختصاصی

تازه های فناوری

کلسیم رسوب می کند .در نتیجه ترک ها خود به خود
بسته می شوند.

تولید آیفون ایکس متوقف میشود!

زومیت-اپلنسخهتحتوبفروشگاهاپاستوررابازطراحی
کردهوتغییراتقابلتوجهیدرآنایجادکردهاست.اپلبرای
این باز طراحی جدید از برخی المانهای سبک طراحی
جدید بهکار گرفته شده در آیاواس  ۱۱بهره گرفته است.
حال نسخه تحت وب اپاستور میزبان تصاویری با ابعاد
بزرگتراست.

نمایش«آخرینفعالیت»بهاینستاگرامآمد
دیجیاتو-اینستاگرامقابلیتجدیدیرابهسرویسخودآورد
کهبهکمکآنکاربرانمیتوانندزمانآخرینفعالیت(Last
)Seenفالوئرهایاکسانیراکهباآنهاچتداشتهاند،ببینند.
این ویژگی که  Show Activity Statusنام دارد ،به صورت
خودکارازدرونتنظیماتاینستاگرامفعالشدهومانندبقیه
سرویس ها این قابلیت را دارید تا آن را غیر فعال کنید.برای
اینکارکافیاستبهقسمتتنظیماتاکانترفتهودرپایین
تیک گزینه Show Activity Statusرا بردارید.اطالعات به
دستآمدهازیکویژگیجدیددیگربانام Typeبرایاستوری
هاخبرمیدهند.بااینقابلیتمیتوانیداستوریهایمتنی
باآزادیعملخیلیبیشتریبگذارید.

سرعتاینترنتخانگیدرانگلستان ۳۱۴مگ
ایتنا -شرکت مخابراتی «بریتیش تلکام» نسل جدید
بستههای اینترنتی مبتنی بر کابلهای فیبر نــوری را در
اختیارمشترکانخودقراردادهاستتا کاربرانبهاینترنتبا
سرعت152و314مگابیتدرثانیهدسترسیداشتهباشند.

قرصضدباروریمردانهساختهشد
این تصویر پنج درجه است و  ۱۰قرص ماه بدر را میتوان
کناریکدیگررویطولتصویرجاداد.

مهر-محققان از ماده ای که قبایل آفریقایی به عنوان سم
استفادهمیکنند،قرصضدباروریبرایمردانتهیهکردند.
آزمایش این قرص روی موش ها موفقیت آمیز بوده است.
ماده اصلی ترکیب مد نظر اوابیان( )ouabainنام داردکه
از پروتئین هایی ساخته می شود که در غشای سلولی وجود
دارند و به گفته محققان نقش کلیدی در عدم باروری مردان
دارند.

توئيترتعقيبحسابهایمزاحمروسیرابه
کاربراناطالعمیدهد

شبیه حلقه به شکل محدب درمیآید .با قطع جریان،
غشا به عقب رفته و شکل آن مقعر میشود.

فــارس-از اين پس در صــورت تعقيب حساب هايی که در
توئيتربرایارسالهرزنامهتوسطروسهااستفادهمیشود،
کاربران از اين موضوع مطلع خواهند شد.اگر کاربرانی در
توئیتر حسابی را تعقیب کنند که مرتبط با آژانس تحقیقات
اینترنتوابستهبهدولتروسیهباشد،پیامهشداریدرهمین
باره دریافت خواهند کرد.توئیتر همچنین پیام هایی برای
تمامی کاربران آمریکایی که این حساب ها را تعقیب کرده
اندیاپیامهایحسابهاییادشدهرابازارسالکردهوالیک
زدهاند،ارسالکردهودربارهماهیتحسابهاییادشدهبه
کاربران هشدار می دهد .توئیتر می گوید :در مجموع موفق
به شناسایی 3814حساب کاربری در توئیتر شده اند که با
اینآژانسروسیدرارتباطاستواینحسابها175993
توئیتارسالکردهاند.

محبوبترینبرندهادراینستاگرام
ایتنا –پرطرفدارترینبرندهایاینستاگرامیجهاندرسال
گذشته میالدی به شرح زیر هستند :نشنال جئوگرافیک
در صدر این فهرست قرار دارد ،چرا که  85میلیون نفر عضو
صفحه  natgeoهستند.با توجه به این که تعداد کاربران
اینستاگرام به  800میلیون نفر رسیده است ،یعنی به طور
میانگین از هر  9نفر یکی  natgeoرا دنبال میکند.نایک
برترین برند پوشاک ورزشی نیز  75میلیون و  700هزار
نفر فالوئر دارد.فالوئرهای باشگاه رئــال مادرید نزدیک
به  55میلیون نفر است و این رقم بــرای بارسلونا اندکی
بیش از  54میلیون نفر است.جالب است بدانید صفحه
اینستاگرامی ناسا  30.1میلیون نفر را جذب کرده است.
شرکت فرانسوی شنل ( )CHANELکه یک شرکت فعال در
زمینه کاالهای لوکس و لباس است ،نزدیک به  26میلیون
هواداردراینستاگرامدارد.

مسمومیتکارگراناپلدرچین
فارس-یکیازشرکتهایهمکاراپلدرچینبازهمبهعلت
شرایط کاری نامناسب و مسمومیت تعدادی از کارگران این
شرکتخبرسازشدهاست.کارگراناینکارخانهبرایتامین
نیازهای اپل تا  10ساعت در روز در شرایطی دشوار کار می
کنند و روزانه با مواد شیمیایی بسیار مضری سر وکار دارند.
این کارگران هر ساعت 1.38دالر مزد دریافت می کنند که
دریکماهبه 302.84دالرمیرسد.
CMYK

