


ايهاي کاري رايانهوضعيت کاري صحيح در ايستگاه



راهميت شيوه ي صحيح کار با کامپيوت

ن، ا ييشيوهيصحيحنشستنپشتميزكاممييور  كامب ام 
همگيمميهميت يژهييديبد،چ يكا  يشات مامتاماتهامي

تنپشاتچگاونگينشسا.متممديپشتدتتگمهممنمينشينيم
يكممييور ،هم  تالمتي هام ا  ها ه بيمام،راميي  يامد

.ميرويندديشت  مشد

دبدگ دن،يمتو شنمحي ي ايند كتا ،دبدكما ،تا دبد،
مب امضع  ينميي،هم ميروينندي  يمبشيوههامينمصاحيحكا

.كممييور  مشند



راهميت شيوه ي صحيح کار با کامپيوت

ن  ف مهمينمدبتتنشستن،نشست
مدتطوالني،چشامهامييم اتب ي
صفح ينمميشگ ،امدتهميييتات

.ندك   يي سيمبيي مم   جودمي ي

ف ميينامدتهم، سيمبرميي گذيبر ي 
ييه چ قادب ا .ميزيمصندليهستند

 خ يدصندليهمييبگوناوميييهزينا
كنيد،رام قتاياامدتهامينمدبتات

دينتظمبنشستن مشمم مشد،نميرويني
.وندديشت  مشيدمشيالت  ط فش



وضعيت خنثي بدن

يي،يصحيحييجمديا ييساتگمهكامبيبييمنا   ييفهمشيوه
.مشايم هت يتتي تديم  بيب يموقعيتخنثي ادنديشات  

ند،دبهميشممدبحملتطبيعيخودق يبديشت  مشا قتيمفصل
يتكمبكا دندب ضاع.ييدي  ضعيتكمبيدبتتق يبگ فت 

يلتي، تيستميتاهم،هم،رمند نطبيعي دن،فشمبب يممهيچ 
اهاميممهيچا  دبنتيج يحتمملدچامبشادن ا امبضا  يي

.كندبيكممي1يتيلتي

1. musculoskeletal disorder (MSD)



وضعيت خنثي بدن

 دتتهم،مچهم،تمادهم ميد ميدمستقيم دبي خا
.ق يبگي ند موي ي م مين مشند

 طوب ميدصمف مشد،يمكمي  جلوخم مشد،  ت 
.كلي ميد منيمرن دبي بيتتم مشد

 يكم  پشت،موقعريي   طاوبكممال ا  تايل
.گمهيم تنگ ديشت شوندريي 

1۲۰رام۹۰يي اينهمنزدي    دن،  م ي ي  بنج
.ق يبگ فت  مشند

دك پمهم  طوبكمملب ي مينق يبديشت  مشن.

نگمهن م كممالموي ي م مايهمب يي نشيمنبين
.ق يبگ فت  مشند

 هامكماي ينوهمرق يبم ملگندبي يبرفام،، تام
.جلور ق يبديشت  مشند



چهار وضعيت

يتهم ضعهمييهستندك دب نيينچهمب ضعيتم جع،همگيمثمل
.يندطبيعي دنباميتشده

ييستمدن

نشستنامودي

نشستنكميمميل

نشستنمميل



ايستادن

ب  كام.گ دن ت رق يبمدبي بيتاتم اماوديهساتندپمهم،رن ،
ممينيتت  يييتت يحتدبييانحملات،  ناشبيب ييا پام

. يندي د



نشستن عمودي

همد،بينرن  گ دنكمب  رق يبمامودي دبي بيتتمق يبگ فت ين
.يندهمامود   مين تم ،يفقي



نشستن کمي مايل

. يتاتگمهي  ينوهم مالريند نشيمنهمكمي مشيبق يبگ فت بين
رن اماودييامكماينيم. يشت يتت۹۰رن ي هم منيميبين ي ي 

.يندهماموديمميليتت تم 



نشستن مايل

همدبج ي بين1۲۰رم1۰۵يي ينرن  گ دنكمب  ،صمف  م ي ي 
.يندق يگ فت 



تجهيزات کاري

ميزكمب
صندلي
 نمميشگ
صفح كليد
موس
ب شنميي
يتنمدكمغذي
گوشيرلفن



ميز کار

تفمدهيينمنطق  ميدفق شمملمويبدي مشدكا ديممامايتا:محد دهيهميشگي
.ميشوند،مثلصفح كليد، موس

يينمنطق  ميدشمملمويبدي مشدك ه چناد قاتيا  امب:محد دهيخمص
.يتتفمدهميشوندمثلرلفن،ممشينحسمب،يمرقويم

دهيينمحد دهشمملمويبدييتتك  ا نادبتيتاتفم:محد دهي د نيتتفمده
،ميشونديمفق نمميشگ هستند،مثلجاميماديد خودكامب،گيمهامنب ميازي

.ايسهم، تمات
.ي د نيتتفمدهمحد ده
سانتيمتر و بيشتر65

.يخمصمحد ده
سانتيمتر50تا 25

.محد دهيهميشگي
سانتيمتر25تا 



ميز کار

م يامديگ ي ميزهمي ميبرفم،يم تيتتفمدهميكنيد، يبرفام، ن ا ييشام
دكا دبييان  ييننيت روج كنيا.يتت، ميديبرفم،صندليبي مالر  ب يد

.صوبتشميدال م مشدي  ي پميييتتفمدهكنيد

  يتت هت ينمحل  ييگذيشتنميز، هت يندتت تي  پ يزهمي .



صندلي

.دمقم االصااندلي ميسااتي
گاامهبي اا يبرفاام،نشاامين

تتنحويرنظيمكنيدك دب
.دبتطح ينوهمق يب گي د

.ب يصااااندلي نشااااينيد
فضاامي ااينلباا يجلااويي

پمهمصندلي قسمتپمييني
ت  ميد  يندي هيي مچ س

. مشد

پشااتيصااندليبيطااوبي
ممالرنظيمكنيدك   طوبك

منحنيكم شممبيپوشاش
رنظاايمكنناادهي.دهد

اقب  نادهي/جلو
پشتي

رنظاايمكنناادهي
يبرفم،پشتي

تطح د نشيب

دبج 36۰لوالي،رنظيمكنندهييبرفم

بدهچ خ۵حديقل



صندلي

وج كنياديممر.يگ ممينيتت،يبرفم،دتت هميصندليبيرنظيمكنيد
ينييندتت همفق   يييتت يحتدتت ينرميا يتات،نا دبحا

.رمي 

نعدقتكنيدك چ خهميصندلي  بيحتيح كاتكنناد چيازيمام
.ح كت نهمنشود

يمميگ صندليشممقم لرنظيمنيست:
ي پاميي  جمي.يگ يبرفم،شمم مالتت،ي  ي پميييتتفمدهكنيد 

.دميروينيدي ي كتمبحجيميمجعب يخملييتتفمدهكني



صندلي

ساتن ام  ايسچيزيك  يشت م دمفي ميكنند،نحوهيصاحيحنشساتن،نش
ي  هت يتت ي ي ي ينوهم،بينهم،  بنجهمكمي يشات !دبج نيست۹۰ ي ي همي

.دبج  مشد۹۰

ريي دهيدرمفشمبب ياضالتشممكمر شود.

بميدفشمبفشمببيي ب ينقمطيك فشمبرحملميكنند  ديبيد،مثال  پشت ينوهمن
. يبدشود

پمهميشممچ ب ي مين،چ ب ي ي پميي ميدصمفق يبگي ند.

ه چند قتي  مب،كميدبنحوهينشستنرمنرغيي ييجمدكنيد.



نمايش گر

نمميشگ بيدبتتدبمقم لصوبترمنق يبدهيد.

ر يم يشت فمصل يكم.فمصل يشممي نمميشگ  ميد  يندي هيي دتت م  مشد
ياد،يگ ي نمميشگ همي زبگرا يتاتفمدهمايكن.  چشممنشمم تيبميبتمند
.ميروينيد نهمبيد بر ق يبدهيد

تمنتيمت 7۰رم4۵
ميروينيد ي ي ينماميشگا بي

طوبيق يبدهيدكا كماي امال
يگ  ي ي  يا.متمميل مشد مديمم

 مشد،صافح ناوبالما هامبي
منعيسميكند  ماثتا دبد

.ميشود



نمايش گر

مپميينر يبرفم، مالر ي.چشمهميشمم ميدهمتطح متطح ماليصفح ق يبگي د
د يتتثنم.نمميشگ نسبت  چشممن،ميرويند ماثدبدگ دن شمن يمت دبدشود

: جودديبد

رويننادكسمنيك ي اين هميد كمنونييمت كمنونييتاتفمدهمايكنناد،ماي
.نمميشگ بيكميپميينر ق يبدهند

نمميشگ همي زبگبيميروينكمي مالر ي چشمهمرنظيمك د.

ي يينكمبهدف.نوبصفح بيطوبيرنظيمكنيدك رق يبم  ي   ممحي يط يف مشد
مينيتتيينيتتك كنت يتت ينب شنمييصفح  محي يط يفبيرمجمييك م

يگا (.يلبت حويتتمن مشدك محي هم  يندي هيكمفيب شن مشاد)كمهشدهيد
نظايم،نوبصفح بيد  امبهرنوبطبيعيمحي  يمديتت، ميددبتمامتمختل ب  

.كنيد



نمايش گر

ب يه گزنمميشگ بيب  ا.پنج ههماممليصليدبخشندگيب ينمميشگ هستند 
گا بي  يييطمينمني نبوددبخشندگيب يصفح ، ميدنماميش.پنج هق يبندهيد

.خمموشكنيد

يگ هيچبيهي  ييخالصشادني  م رامبناوبب يصافح نديبياد،ي صافحمت
. نتيبفليسيتتفمدهكنيد

تا   ي ا  هت ينيندي ه  ييقلمنوشت ،د يام.بنگ قلمنوشت همبيرنظيمكنيد
 مين يي لحمظبنگ،قلممشييدب.كوچ ر ينح  فييتتك ميروينيد خوينيد

.تفيدي هم   ييخويندنبيحتر يتت

يمنيا  ا چشامرامن۲۰دقيق ي  امب،۲۰ه .يتتفمدهكنيد۲۰/۲۰/۲۰ي قمنون
. نط فر بينگمهكنيد(مت ۶رق يبم)فوت۲۰يتت يحتدهيد 

گ د خمکب يصفح چشمبييذيتميكند.صفح بيرميزنگ ديبيد.



صفحه کليد

 يبرفاام،راامنبينساابت اا
مصفح كليدطاوبيرنظاي

ك  بنج ام ي يا يكماي
دبجاا قاا يب۹۰ يشاات ي 

. گي د

شمن هم ميدبيحت مشاند 
 م  هاامنزدياا رناا قاا يب

.گي ند

غلط

غلط

صحيح

صحيح



صفحه کليد

يادهمرمجمييك ميشودفشمببيدبموقاع دنكل!ب يدگم همنيو يد
.كمكنيد

دماچبيدب ميينكمبنمايروينيا.شيبصفح كليدبيخيلي يمدنينيد
.حملتخنثيق يبدهيد

موقاع.دبحملرميا تامادهمبيب يدتات يصاندليقا يبندهياد
تطحيتت يحت ينرمي ،رمممك دتت مچبي  يييتت يحتب ي

.ق يبدهيد،ن فق مچبي  رنهميي

ليدنبميددبكمبهمييك ح  ف يشت ي ياديديتتفمدهميشوند،صفح ك
.ينددقيقمدب ت ق يبگي د،چ يك ح  فدبتمتچ  نق يبگ فت 
.پس نبيطوبيق يبدهيدك م كزقسمتح  ف ندب ت  مشد



موس

ميادموس.رمجمييك ممينيتتموسبينزدي صفح كليدق يبدهيد 
.هشاود  تمدگيدبدتت س مشد   ييگ فتن ندتتنبميادكشايد
مخصوصم. م  هم ميديفتمده  بنجنيز م ي ي يكمي م ق يبگ فت  مشد
ب يشات  ا  قتيصفح كليدشممب يتطوحديگ ق يبگ فت ، ميد سيم

.ييننيت روج كنيد

غلط صحيح

.ي د نيتتفمدهمحد ده
سانتيمتر و بيشتر65

.يخمصمحد ده
سانتيمتر50تا 25

.محد دهيهميشگي
سانتيمتر25تا 



موس

ليا ت اتح كت ك.  رنظيممتن ميفزيبيموسروج كنيد
! نميرويندكمبشممبي سيمببيحتر كند

وسما.تعيكنيد  جميموسي  ب ديهميديگ يتتفمدهكنيد
يمبمضا   دليلمسمفتيك دتتشمم ميدديممام ييممياد، سا

نمتابرا يتتفمدهي يشت ي صفح كليد،يمجوييتتي م.يتت
.يتت

يگ موسشامم ايشي ينادي ه.يندي هيموس سيمبمهميتت
. زبگيتت،ميروينيدتميزهميكوچ ر بييمتحمنكنيد



موس

حيگا تامادبيب يتاط.  ييح كتموسي  بنجيتتفمدهكنيد،ن ي مچ
يم تق يبدهيد ح كتهمبيي مچينجممدهيد،    ديدچمبدبدهميماچ 

.ينگشتميشويد

 دقيق يتت يحتكنيد۲۰رم۱۵يگ ي موس يمديتتفمدهميكنيد،ه.
هتا   ييپيمميشصفح .يتتفمدهي موسهمييتي  لديبمنمتبر يتت 

!يتتي ي ينگشتيتتفمدهكنيدرمرمممدتت
ب يدبتتمثلصفح كليد،خيليهمد تتديبندكمبشمنبي امفشامب يامد

!ي كلي كوچ همهممنكمببيينجممميدهد.كليدهمينجممدهند
دتاتگ چ ي لكميمشيل  نظ ميبتد، ليتعيكنيدكمب مموس ام

نگا ين.دديگ بيهميمد گي يدرم توينيدحينكمبدتتهميتمنبياوضكنيا
!يدنبمشيد،چندب  كمفييتترم مدتتديگ همهممنقدبب ينكمبكن



موس

:موقعگ فتنموس
النگ ديبيدال منيستينگشترمنبيهميش  م!هميش  ممدهيكلي نبمشيد

.حتدهيد  جمييينكمب  ينگشتمنرمنيتت ي.رميگ ال مشدكلي كنيد

موسبي يمدفشمبندهيد،خف ميشود!

شكنيد قتي مموسكمبينديبيد، ل! عضيهمبيينگمب  موسچسبمندهيند!

ن،يمچا تعيكنيدمچبيدبحملتطبيعي ننگ ديبيد،خميده   مال پميي
. بيتتنبمشد



روشنايي

هت يتتي چ يغمطملعا يتاتفمدهكنياد، ا  
چطوبيك رم كز نب ييتنمدشمم مشد هي
ت  م رم يب يصفح ينمميشگا شاممنديشا

 ف هت ينكمبيينيتتك  نبيي طا. مشد
.نمميشگ ق يبدهيد

نوب.د  طوبكلي هت يتتنوبمحي  يمدنبمش
م يمدب يصفح ينمميشگ ميرويند ا چشا

ياد ا طاوبكلاي،شاممنبم.شمم تيب  تمند
ح بيب يصف(حتيخودرمن) م رمبهيچچيزي

ي دتتممل قتيصفح بيرميزميكنيد،ي. بينيد
.نبميدب يصفح مشخص مشد



اسناد کاغذي

صفحمتكمغذيبيك ي ب ي نهمكمبميكنيد،ب يميزقا يبندهياد.
مت  يي  گ ديندننگامه ا تا. نهمبي ميدكنمبنمميشگ ق يبدهيد

ينياد صفح يمكمغذ، ميدتعيكنيدرمجمييك ميشودت بيخامن
.ح كتندهيد

متاطح هت يتتي لحمظيبرفم،يتنمده.ي كييهولدبهميتتفمدهكنيد
. منمميشگ ق يبگي ند

نوبكمفيب ييتنمدديشت  مشيد.



گوشي تلفن

مدهكنياد يگ   طوبديممرممسهميرلفنيديبيد،ي گوشيهمي يتيميتتف
. هت يتتشممبهگي ب يخودگوشي مشد

ينيادگامهيمايرو. قتي مرلفنصحبتميكنيد،ت  شمن بيصمف گي ياد
تنبميددتترمنبي  يدكنيد گوشيبي ينت  شمن نگ ديبيد،يمميينمد

مبدبرممسهميرلفنيطوالني،ه چند قاتيا  ا.  هيچ ج طوالنيشود
مهمدتمي ب ينرممسهميرلفنيكور.گوشيبي ينگوشهميتمنجم  جمكنيد

.نيزيينكمببيينجممدهيد
پا هناد ف يدبمحاي هامي.ميروينيدي هند ف ي  لندگويتتفمدهكنياد

ت  صديمنمتبر يتت،يمم ام هاميمدرامن مشاديگا ي هناد ف يهامي
لنادگو ام .ي ط ف يتتفمدهميكنيد،جمي نبي ينگوشهميتمناوضكنيد

 يييينك گمهيكيفيتصديبيپميينمي  بد،يمم  ه حملخط كمرا ي ا
.تالمتيديبد



نشستن به مدت طوالني

حملاتنشستندبيينحتي ممنيك  ضعيتكمبيشمماملييتت،
دشمم ميادها چنا. ند  تالمتشممض بمي  ييمدتطوالني،

:وب  يينمنظ.رمنبيرغيي دهيد قتي  مبدبطولب  ،موقعيت
رنظيممتصندلي پشتي نبيكميرغيي دهيد.

كمين مشكنيد ح كمتكششيبيينجممدهيد.
لندشويدچنددقيق قدم زنيد .

ند بههم،ميروينيددبيي.يتت يحت ينكمب،  معنمي يكمبينيست
كمبهميديگ يينجممدهيد،مثالصحبت امهميمبرامن،م يجعا  ا 

...يتنمديك نيم ديبيد،



نرمش ها و کشش ها

دتت مچ

  شمن   م

پشت

چشم



(۱)دست و مچ 

دتتهمبيدبمقم لق يبدهياد
 كاا دتااتهاامبي اا هاام

. چسبمنيد

 هممنطوبك ك دتتهام ا
همچسبيدهيناد، نهامبي بيم

 يا پميين يم بيدرم قتيك
.دكششخفي يحسمسكني

بنجهمبي مال دبيا تاطح 
نگ ديبيد

۵يمني يديم دهيد۸رم.



(۲)دست و مچ 

رمجمييكا فشامبكشاشبي
 يحسمسكنيد،ينگشتهامبيي

.همجديكنيد  يشيد

1۰يمني نگ ديبيد.

دتتهمبي  يدكنياد تايس
1۰ينگشتهمبيجماعكنياد 

.يمني نگ ديبيد

ي  امبديگا كشاشي لبي
.ينجممدهيد



شانه و بازو

ينگشتهمبيپشتت رمن ا 
.همقالبكنيد

بنااجهاامبي اا طاا فديخاال 
درم چ خمنيد  م  همصمفكني
.يدجمييك يحسمسكششكن

دبحملكشش،جنمغتاين بي
.  ط ف مالنگ ديبيد

1۰يمني نگ ديبيد



(۱)پشت 

جلوخمشويد  

 ت بي ا پاميينخامكنياد
.گ دنبي  يد گذيبيد

1۰يمني نگ ديبيد۲۰رم.

 يي مالنگ ديشاتنخاودي  
.دتتهميتتفمدهكنيد



(۲)پشت 

دبحملتييساتمدهدتاتهامبيب ي
.كم  گذيبيد

ناايمرناا بيي كماا  چ خمنيااد دب
تيك بيتتميشمن همنگمهكنيدرم ق

.يحسمسكششكنيد

۸يمني نگ ديبيد1۰رم.

ييط فديگ ري يبكنيد  .

ينوهمبيكمي  يد خميده گذيبيد .

نفسبينگ نديبيد.



چشم

ك دتاتهامبيب يصاوبت
يينگشتمن ميادب .ق يبدهيد

. نادپيشمني  ينايقا يب گي
.ب يچشمهمفشمبندهيد

چندنفساميا  يشايد ي 
.رمبيييلذت ب يد

 يمنياا ي راامبييي۲۰ عاادي
. ي  ن يمييد



استفاده از لپ تاپ

چيتتفمدهي ل رمپ  مدتطوالنيدبمنزليممحلكمب ا هاي
! ج روصي نميشود

 دقيق يتت يحتكنيد3۰رم۲۰ه.

فمصل  مصفح نمميشبيحفظكنيد.

صفح بينسبت  خ ديدرمنامودق يبدهيد.

صفح كليدبيدبيبرفم، بنجق يبدهيد.



استفاده از لپ تاپ

:موقعحمل نقلدتتگمه

تاته چ ي فضميكوچ ر ي  ييكي يتتفمدهكنيد، هتا ي.
.فضميخملييضمفييصالمنمتبنيست

مكنناد ندهم دتت هميكي  ميد  نحوي مشندك فشمببيك.
يه چند قتي  مبكي بيي ييندتت   ندتتيامشامن 

.ديگ منتقلكنيد

ه جمك ممينيتتي كي هميچ خديبيتتفمدهكنيد.



علت يابي ناراحتي 

 ت

چشمهم

گ دن

 م  /كت 

بنج 

مچ تماد

دتتهم ينگشتمن

 بينهم كم

پشت

ينوهم 

پمهم مچ



سر

صفح ينمميشگ پميينق يبگ فت يتت.

دبخشندگييم م رمبنوبب يصفح ينمميشگ   چشمهمفشمبمي  بد.

نمميشگ   چشمهم يشي حدنزدي يتت.

نوبمحي  سيمبكميم سيمب يمديتت.

مدت يمدي د نيتت يحتديدن  چشممنكمبك دهييد.

يندي هيقلمكوچ يتت.



چشم ها

سيمبنزدي   صفح ينمميشگ نشست ييد .

مدت يمدي د نيتت يحتديدن  چشمهمكمبك دهييد.

يندي هيكمفيپل نمي نيد  .

يچشامي لنزهميچشمييماينيييتتفمدهميكنيدك  مشممبه
.شممنميخويند

نوبمحي  يشي يندي هكميم يمديتت.



گردن

گوشيرلفنبي ينت  شمن نگ ميديبيد.

فح يتنمديك ي ب ي نهمكمبميكنيد، سيمبپميينيمد بي ص
.ق يبديبند

يبگ فت يبرفم،صفح ينمميشگ پميينيتت،يم  ي تمتق 
.يتت

مدي ا فمصل يصندليي صفح كليد يمديتتيمپشتي ن يا
.اقبخميدهيتت

بي ا ي اين د كمنونييتتفمدهميكنيد   ييديدنصفح ت 
.اقبخمميكنيد

ييديدنصفح   جلوخمميشويد  .



بازو/ شانه 

يامدموسشمم سيمب مال،  ي تمت،يم مفمصال ي 
.ق يبگ فت يتت

يبگ فت صفح كليدشمم مال،پميين،يم مفمصل ي يمدق 
.يتت

ضعيتنشستنشممنمدبتتيتت .

فمصل يگوشيرلفن مشمم يمديتت.

ييديدنصفح   جلوخمميشويد  .



آرنج

فمصل يموس مشمم يمديتت.

بنجرمنريي ميدهيد   .

ي موس،صفح كليديامممشاينحسامب ايشي حاد
.يتتفمدهميكنيد



مچ و ساعد

ينمچشممدبحملتخنثيق يبنديبد،  چ ،بيتت، مال،يامپامي
.خميدهيتت

ي ي يصفح كليدشمم مصفح ييف  يمديتت .

صفح كليدشمم ماليمپميينق يبگ فت يتت.

لب يميزيمصفح كليد  مچفشمبمي  بد.

بنجرمند بي  دنق يبگ فت يتت .

فمده  مدتطوالني د نيتت يحتي موسيمصفح كلياديتات
.ميكنيد

صفح كليددقيقمب   ب يشممق يبنگ فت يتت.



دست ها و انگشتان

ياد  مدتطوالني د نيتت يحتي موسيمصافح كل
.يتتفمدهميكنيد

قلمبيدبدتت يشي يندي هفشمبميدهيد.

دموقعرمي يمگ فتنموس،مچبيب يتطحق يبميدهي.

كنيدي موسيمممشينحسمب يشي يندي هيتتفمدهمي.



پشت

فمصل يموس مشمم يمديتت.

بيتتيبرفم،پشتيصندليكميتتيمينحنمي ننممنمت.

دبحملتصحيحنمينشينيد.

فت يندگوشيرلفنيمممشينحسمب مفمصل ي يمدق يبگ .

صندلي  طوبمنمتبرنظيمنشدهيتت.



زانوها

يبرفم،صندلي يمديتت.

طولنشيمنگمهصندلي يمديتت.

يبرفم،صندليكميتت.



پاها و مچ

يبرفم،صندلي يمديتت.

مدت يمد د نيتت يحتنشست ييد  .

پمهمف يخيال مبينديبند.


