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روزنامه

کشکول
بهترین روش های انتقال فایل  از آیفون 

به تلفن های اندرویدی را بشناسید
معموال  آی اواس  و  اندروید  عامل  سیستم  دو  کاربران  امروز-  گیالن 
یکدیگر  با  محبوبشان  عامل  سیستم  برتری  درباره  فراوانی  بحث های 
اما وقتی یک مشکل مشترک مطرح می شود، می پذیرند که  می کنند 
هر دو سیستم عامل به مهم ترین حق آن ها یعنی آزادی عمل توهین 
کرده اند؛ حق جابه جایی و انتقال فایل و اطالعات. برای انتقال فایل و 
اطالعات گوناگون یعنی از موسیقی و فیلم گرفته تا فایل های اکسل و 
ورد میان دو دستگاه با دو سیستم عامل متفاوت اندروید و آی اواس واقعا 
روش های راحتی وجود ندارد. در شرایطی که روش های مناسبی برای 
اندرویدی دیگر  به یک  اندروید  تلفن هوشمند  از یک  انتقال اطالعات 
انتقال تصاویر و ویدیوها از  وجود دارد و سرویس هایی مانند آی کالود 
آیفون به آیپد را راحت تر از همیشه می کنند اما برای انتقال اطالعات 
میان دو دستگاه با دو سیستم عامل متفاوت اندروید و آی اواس باید به 

سراغ روش های دیگری بروید.

انتقال اطالعات از طریق پیام رسان ها
این روش شاید ساده ترین، آستان ترین و دم دستی ترین روش برای انتقال 
اطالعات میان دو تلفن هوشمند اندرویدی و مبتنی بر آی اواس باشد. با 
این حال نباید آن را فراموش کرد. اگر تصمیم دارید اطالعات و فایل های 
متعددی را میان این دو سیستم عامل شناخته جابه جا کنید تنها کافی 
است که پیام رسان های شناخته شده را روی تلفن هوشمند خود نصب 
اجازه  کاربران  به  تلگرام  و  واتساپ  مانند  پیام رسان هایی  باشید.  کرده 
می دهند تا فایل ها را برای یکدیگر ارسال کنند. بنابراین اگر نگران این 
هستید که پیام رسان ها با جابه جایی تصاویر و ویدیوها کیفیت آن ها را 
کاهش دهند، می توانید آن ها را در چارچوب فایل برای یکدیگر ارسال 

کنید.

انتقال اطالعات از طریق ایمیل
دو  کاربران  که  دسترس  در  و  متداول  بسیار  روش های  از  دیگر  یکی 
ناگهانی  و  اضطراری  شرایط  در  آی اواس  و  اندروید  عامل  سیستم 
یاری گرفتن از آن را فراموش می کنند، انتقال اطالعات از طریق ایمیل 
است. روشی که اگرچه به اندازه استفاده از پیام رسان ها ساده نیست اما 
نیازی به اپلیکیشن خاصی ندارد و از طریق برنامه ایمیل نصب شده روی 
باید  البته  بر آی اواس ممکن می شود.  اندرویدی و مبتنی  دستگاه های 
سرویس های  روی  اطالعات  بی دردسر  و  سریع  انتقال  برای  که  بدانید 
پیام رسان ایمیلی باید حجم آن ها روی جیمیل را کمتر از ۲۵ مگابایت و 
برای ایمیل کمتر از ۲۰ مگابایت نگه دارید. در غیر این صورت، فایل شما 

به صورت لینک ارسال می شود.

انتقال اطالعات از طریق سرویس های ابری
اگرچه سرویس های ابری بیشتر انتخاب مناسبی برای نگه داری پشتیبانی 
داده های مهم به صورت مجازی کاربرد دارند اما فراموش نکنید که از آن ها 
می توانید برای انتقال اطالعات هم استفاده کنید. با این حال باید بدانید 
انتقال داده ها  برای  ابری هم محدودیت قابل توجهی  که سرویس های 
دارند. برای مثال در سرویس ابری دراپ  باکس تنها ۲ گیگابایت فضای 
ذخیره سازی ابری به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار دارد. البته که 
می توانید آن را اندکی بیشتر کنید اما شاید بهتر باشد به سرویس ابری 
گوگل درایو نیم نگاهی داشته باشید. این سرویس حدود ۱۵ گیگابایت 
فضای دخیره سازی ابری به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می دهد. 
در صورتی که به فضای بیشتری نیاز دارید، می توانید با پرداخت هزینه 
خریداری کنید.  برای انتقال اطالعات از طریق سرویس های ابری میان 
یک صفحه  که  است  کافی  تنها  آی اواس  و  اندروید  عامل  دو سیستم 
مشترک در این سرویس ها ایجاد کنید و کاربرانی که دوست دارید به 
صفحه مشترک ذخیره سازی شما دسترسی داشته باشند را هم مشخص 
کنید. به عبارت دیگر، هر دو کاربر باید اپلیکیشن این سرویس های ابری 

را روی تلفن هوشمندشان نصب داشته باشند.

انتقال اطالعات از طریق اپلیکیشن های انتقال فایل
مدتی نه چندان دور بود که کاربران برای جابه جایی اطالعات از امکاناتی 
مانند بلوتوث استفاده می کردند. بلوتوث برای فایل هایی که حجم زیادی 
نداشتند، انتخاب مناسبی به نظر می رسید. اما فایل های حجیم به دلیل 
سرعت پایین تری که در بستر بلوتوث وجود دارد، عملکرد سریعی برای 
جابه جایی ندارند. بنابراین باید به سراغ اپلیکیشن های انتقال فایل بروید. 
عامل  سیستم  دو  هر  برای  که  دارد  وجود  شناخته شده ای  نمونه های 
اندروید و آی اواس عرضه شده اند. از مهم ترین آن ها باید به اپلیکیشن 
گزینه  هم   Shareit اپلیکیشن  اما  کرد  اشاره   Send anyway

جالبی به نظر می رسد.  احتماال نام اپلیکیشن Shareit را شنیده اید. 
نرم افزاری که به کاربران کمک می کند تا اطالعات مختلف تلفن  هوشمند 
خود را با سرعتی باورنکردنی جابه جا کنند. این اپلیکیشن با کمک امواج 
وای فای و بلوتوث سرعت باالیی در انتقال اطالعات به کاربر ارائه می دهد 
تبدیل  راه های جابه جایی اطالعات  به جایگزین قطعی سایر  را  که آن 
می کند. براساس اطالعات رسمی که توسط توسعه دهندگان اپلیکیشن 
Shareit منتشر شده، این نرم افزار هیجان انگیز توانایی آن را دارد تا 
۵۰ مگابایت اطالعات را در کمتر از ۵ ثانیه جابه جا کند. انواع فایل ها از 
طریق این اپلیکیشن قابلیت جابجایی دارند و از آن مهم تر این که نه تنها 
روی دو سیستم عامل اندروید و آی اواس در دسترس است بلکه نسخه 

ویندوز آن هم منتشر شده که کاربردهای آن را بیشتر می کند.

انتقال اطالعات از طریق کامپیوتر
تلفن  دو  میان  اطالعات  نسبتا ساده جابجایی  از روش های  دیگر  یکی 
هوشمند اندرویدی و مبتنی بر آی اواس استفاده از یک کامپیوتر است. 
روش که البته چندان هم آسان نیست و به وجود یک کامپیوتر وابسته 
به نظر می رسد اما به هر حال به کاربران کمک می کند تا اطالعاتی که 
نیاز دارند جابه جا کنند را به راحتی مدیریت کرده و این انتقال را انجام 
دهند. با این حال این روش به هیچ اپلیکیشنی نیاز ندارد و به صورت 
کامال آفالین و بدون استفاده از اینترنت هم در دسترس است. تنها کافی 
است که هر دو تلفن هوشمند را به کامپیوتر وصل کنید و جابه جایی 

اطالعات را انجام دهید.
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افراد مشهوری كه پس از مرگ شان شناخته شدند 
گیالن امروز- هنرمندان و دانشمندانی در دنیا بودند که در زمان زنده 
بودنشان جامعه آنها را نمی پذیرفت ولی پس از مرگشان معروف شدند و 

مورد توجه جهان قرار گرفتند.
به نقل از العالم؛ بسیاری از افراد با استعداد هستند که در طول زندگی 
خود با وجود توانایی های متمایزی که نسبت به دیگر مردم دارند، توسط 

و جهان شناخته  جامعه خودشان 
آن ها پس  این حال،  با  نمی شوند. 
از مرگشان به چهره های مشهوری 
تبدیل می شوند و مردم سعی دارند 
خود را به آنان نزدیک کرده و ادعا 
می کنند که آن ها را می شناختند و 
با نام آن ها برای خود اعتبار جمع 

می کنند.
حال  در  شاعر  دیکینسون،  امیلی 
او  است.  حاضر یک چهره مشهور 
در دسامبر سال ۱۸۳۰ متولد شد 
و آثار او از بهترین آثار ادبیات زنان 
به حساب می آید. امیلی در دوران 
و  خجالتی  شخصیتی  زندگیش 
درونگرا داشت و اگرچه ۸ شعر او 
در حالی که زنده بود منتشر شد، 
حدود  امیلی  که  می شود  گفته 
مردم  دید  از  عمدا  را  ۱۸۰۰ شعر 
آن  در  او  است.  داشته  نگه  پنهان 
شعر های پنهان چشم انداز خود از 
مرگ و طبیعت را سروده بود. پس 
 ،۱۸۸۶ می سال  در  وی  مرگ  از 
را  اشعار  این  الوینیا  خواهرش 

ویرایش و منتشر کرد.
فرانس کافکا

فرانس کافکا، نویسنده اهل جمهوری چک، متولد ژوئیه سال ۱۸۸۳، یکی 
از تأثیرگذارترین نویسندگان قرن بیستم محسوب می شود. او وقتی در 
فرانسه آثارش را به ناشران نشان می داد، رد می کردند و هیچ کس کافکا را 
جدی نگرفت. او با مبحث اگزیستانسیالیسم سر و کار داشت، که انقالبی 
در زمان او بود. کافکا قبل از مرگش در فرانسه به یکی از دوستانش توصیه 
کرد که پس از مرگش همه آثار او را بسوزاند. اما دوست او همه آثارش 
را منتشر کرد تا همه مردم او را بشناسند. کافکا در ژوئن سال ۱۹۲۴ 

درگذشت.
وینسنت ون گوگ

وینسنت ون گوگ در مارس ۱۸۵۳ متولد شد، او از کودکی خجالتی بود و 
در طول زندگی فرصتی برای نشان دادن استعداد خود به عنوان یک نقاش 
پیدا نکرد. در اواخر بیست سالگی، عشق به نقاشی را کشف کرد و سعی 
کرد معنای زندگی را از طریق هنرش به دیگران نشان دهد. با این حال، 
او نتوانست نقاشی هایش را منتشر کند، که همین موضوع باعث شد او به 

افسردگی و صرع مبتال شود که در نهایت منجر به مرگ او در ژوئیه سال 
۱۸۹۰ شدند. پس از مرگ ون گوگ، حدود ۲ هزار نقاشی از آثار هنری او 

کشف شد که امروزه میلیون ها دالر ارزش دارند.
آلفرد وگنر

نوامبر سال ۱۸۸۰،  آلمانی متولد  آلفرد وگنر، دانشمند و زمین شناس 

مدرک نجوم را از دانشگاه برلین دریافت کرد و هدفش انجام آزمایشات و 
کشف بسیاری از حقایق در مورد رانش مداوم قاره ها و نحوه ارتباط آن ها 
با یکدیگر بود. آلفرد نظریه های خود را در طول زندگی منتشر کرد، اما 
به دلیل فقدان مدارک مشخصی که ادعاهایش را ثابت کند؛ جدی گرفته 
نشد. پس از مرگ او، جان توزو ویلسون، فیزیکدان شواهد قابل توجهی را 
برای اثبات درست بودن نظریه های آلفرد وگنر یافت. آلفرد در نوامبر سال 

۱۹۳۰ درگذشت.
گالیله

در  مشخص  طور  به  و  شانزدهم  قرن  در  ریاضیدان  و  دانشمند  گالیله، 
سیارات  و  ستاره ها  بررسی  برای  را  تلسکوپ  اولین  او  بود.  سال ۱۵۶۴ 
لکه های خورشید  بود که  اولین کسی  و  از زمین ساخت  قابل مشاهده 
و دهانه های ماه و بسیاری موارد دیگر را کشف کرد. در دورانی که وی 
زندگی می کرد مردم اعتقادات مذهبی بسته ای داشتند و نظریه های گالیله 
را مخالفت صریح با همه متون مذهبی می دانستند. گالیله در ژانویه سال 

۱۶۴۲ درگذشت.

هنری دیوید تورو
هنری دیوید تورو نویسنده، فیلسوف و مورخ آمریکایی متولد ژوئیه سال 
۱۸۱۷ است. از جمله مشهورترین آثار وی می توان به »والدن« و »نافرمانی 
مدنی« اشاره کرد. او در طول زندگی خود مفهوم همزمانی زندگی ساده 
با طبیعت را تبلیغ کرد، اما در آن زمان هیچ کس مفاهیم و نوشته های 
او را که حاوی نمادین و مفاهیم پنهان 
زیادی بود، درک نکرد، بنابراین آن ها 
 ۹۰۰ حدود  او  شدند.  گرفته  نادیده 
کتاب نوشت که فقط ۲ کتاب از آن ها 
این  با  در طول زندگیش منتشر شد. 
ماهاتما  اندیشه های  بر  آثارش  وجود، 
گاندی تأثیر زیادی گذاشت و سرانجام 

در می سال ۱۸۶۲ درگذشت.
گرگور یوهان مندل

ژوئیه  متولد  مندل،  یوهان  گرگور 
مدرن  ژنتیک  بنیانگذار   ،۱۸۲۲ سال 
از  بسیاری  وی  می شود،  محسوب 
آزمایشات خود را روی گیاه نخود ارائه 
از  بسیاری  در  را  رایج  الگو های  و  داد 
کرد.  مشاهده  گیاهان  ساختار های 
برای  زمان  آن  در  انقالبی  کشف  این 
بود، که  از مردم درک نشده  بسیاری 
کار  مندل  شد  باعث  موضوع  همین 
قرن  آغاز  در  اما  بگذارد.  کنار  را  خود 
و  شد  کشف  ژنتیک  اهمیت  بیستم 
امروز از نظریه های وی به عنوان قوانین 
در  یاد می شود. مندل  مندلی  ژنتیک 

ژانویه سال ۱۸۸۴ درگذشت.
ادگار آلن پو

ادگار آلن پو نویسنده و شاعر آمریکایی، متولد ژانویه ۱۸۰۹، بیشتر به 
خاطر نوشته های عاشقانه اش که معطوف به رمز و راز است شهرت دارد. 
اما او در طول زندگیش شناخته نشد. او اولین کسی بود که یک داستان 
کوتاه کارآگاهی نوشت و شخصیت کارآگاه دوپین را معرفی کرد که آرتور 
کانن دویل برای شخصیت شرلوک هلمز از آن الهام گرفته است. بیشتر 
نوشته های او در حالی که هنوز زنده بود منتشر شد، اما او پول کافی برای 
تأمین زندگی از این راه بدست نیارود و سرانجام آلن پو در اکتبر سال 

۱۸۴۹ درگذشت.
هنری دارگر

هنری دارگر، نویسنده که در آوریل سال ۱۸۹۲ متولد شد و در دوران 
زندگیش فردی معلول ذهنی محسوب می شد که به تنهایی در شیکاگو 
و  هنر  مردم   ،۱۹۷۳ سال  آوریل  در  او  مرگ  از  پس  می کرد.  زندیگ 
نویسندگی دارگر را شناختند. امروز هزینه یک نسخه خطی کتاب او با 
قیمت بیش از ۸۰ هزار دالر نمایش داده می شود. اثر معروف وی داستان 

دختران ویویان، از بهترین آثار هنر و ادبیات است.

گیالن امروز- برخی از واقعیت ها در زندگی وجود دارند که با شنیدن 
آن ها می توان گفت خیلی اغراق آمیز و غیر واقعی هستند، اما جزئی از 

زندگی محسوب می شوند.
اغلب اوقات، حقیقت از آنچه در یک داستان می خوانیم عجیب تر است. 
هر از چندگاهی، اطالعات مختصری درباره یک واقعه در اینترنت منتشر 
می شود و چیزی عجیب و غریب را که اتفاق افتاده را چه در دهه های قبل 

و چه همین دیروز بیان می کند.
باور کردن آن امتناع  از  افراد وقتی این داستان ها را می شنوند  از  برخی 
می کنند، در حالی که دیگران آن را کامال باور دارند. گاهی اوقات واقعیت 
بیش از حد اغراق آمیز به نظر می رسد که گویی حقیقت نیست، بنابراین 

همه ما آن را رد می کنیم.
در ادامه چند داستان اغراق آمیز را می خوانید که واقعی هستند:

سربازان شوروی
در طول جنگ جهانی دوم، بیش از ۸۰ درصد از مردان متولد اتحاد جماهیر 
شوروی در سال ۱۹۲۳ در جنگ دوام نیاوردند و کشته شدند. در کل، در 

آن زمان شوروی بیش از ۱۳ درصد از کل جمعیت خود را از دست داد.
تولید ناخالص داخلی کره جنوبی

شرکت سامسونگ بزرگترین کارخانه چند ملیتی است که مقر اصلی آن 
در کره جنوبی است. سامسونگ با درآمد ساالنه بیش از ۳۰۰ میلیارد دالر، 

بیشترین تولید ناخالص داخلی کره جنوبی را تشکیل می دهد.
مرگ با نارگیل

باور کنید یا نه، مرگ توسط نارگیل در واقع بسیار بیشتر از خورده شدن 
توسط کوسه در اقیانوس اتفاق می افتد.

ارتفاع قله اورست
سال  در  است.  شده  گزارش  اشتباه  اورست  کوه  رسمی  ارتفاع  واقع  در 
۱۸۵۶، اندرو واگ ارتفاع دقیق این کوه را اندازه گرفت و آن را ۲۹ هزار 
فوت اعالم کرد. گزارش او ۲ فوت اضافی داشت، زیرا او نمی خواست مردم 

باور کنند که او فقط تخمین می زند.
شهر واتیکان

شهر واتیکان، از نظر جمعیت و مساحت، کوچکترین ایالت در جهان است. 

در هر ۲.۳ متر مربع این کشور یک پاپ وجود دارد.
حلقه به دور زمین

بیش از ۷.۶ میلیارد نفر در این کره خاکی زندگی می کنند، اگر همه ما 
شانه به شانه پشت هم در یک صف بایستیم، ما می توانیم ۵۶ بار دور زمین 

بپیچیم.
پوکاهونتاس و ویلیام شکسپیر

عجیب است که فکر کنیم پوکاونتاس و ویلیام شکسپیر در یک بازه زمانی 
زنده بودند. در واقع، هر دوی آن ها در فاصله کمتر از یک سال و در فاصله 

بیش از ۱۰۰ مایل از یکدیگر در همان کشور از دنیا رفتند.
یکسان بودن تاریخ تولد ها

وقتی گروهی متشکل از ۲۳ نفر را در یک اتاق دور هم جمع می کنید، ۵۰ 
درصد احتمال دارد که دو نفر در آنجا تاریخ تولد یکسانی داشته باشند.

ابر های سنگین
عرض متوسط یک ابر حدود یک کیلومتر است، به این معنی که وزن آن 

می تواند ۱.۱ میلیون پوند باشد.

عجیب ترین حقایق جهان که به سختی آن ها را باور خواهید کرد

10 حکومت پادشاهی که طوالنی ترین زمامداری تاریخ ایران را داشتند
گیالن امروز- در این گزارش با ۱۰ حکومت پادشاهی ایران که طوالنی ترین 

حکومت تاریخ ایران را داشتند، آشنا شوید.
عالقه مندان به تاریخ قطعا می دانند که سلسله ها و حکومت های پادشاهی، 
که  حکومت هایی  و  داشته اند  حکومت  کشور ها  بر  مختلفی  زمان  مدت 
طوالنی ترین حکومت تاریخ ایران را داشتند کدام یک از سلسله های پادشاهی 
هستند. در این مطلب لیستی از ۱۰ حکومت پادشاهی ایران که طوالنی ترین 
حکومت تاریخ ایران را داشتند را جمع آوری کرده ایم و در ادامه در اختیار 

شما قرار خواهیم داد.
۱۰( حکومت سامانیان بیش از ۱۳۰ سال

حکومت سامانیان بیش از ۱۳۰ سال طول کشید و یکی از طوالنی ترین 
حکومت تاریخ ایران بود. این حکومت توسط چهار برادر نوح، احمد، یحیی و 
الیاس بنیان گذاری شد. در اواخر دوره سامانیان اندیشمندانی، چون رودکی، 
فردوسی و ابن سینا زندگی می کردند و در آن دوره هنر و علم به خوبی 

گسترش یافته بود.
۹( حکومت تیموریان بیش از ۱۳۰ سال

حکومت تیموریان بیش از ۱۳۰ سال عمر داشت و توسط تیمور لنگ بنا شد. 
این حکومت بسیار قدرتمند بود، زیرا تیمور حاکمی مقتدر بود، اما پس از 

مرگ او مشکالت زیادی در این حکومت به وجود آمد.
۸( حکومت سلجوقیان بیش از ۱۵۰ سال

حکومت سلجوقیان بیش از ۱۵۰ سال دوام آورد و توسط طغرل بیک تاسیس 
شد. در دوران حکومت سلجوقیان ایران بسیار گسترده و پهناور بود. زبان 

رسمی در این دوره فارسی بود و آبادانی زیادی در این دوره صورت گرفت.
۷( حکومت صفویان بیش از ۲۲۰ سال

حکومت صفویان توسط شاه اسماعیل اول تاسیس شد و آخرین پادشاه این 
حکومت پس از ۲۲۰ سال شاه عباس سوم بود. می توان گفت که دوره صفویه 
یکی از مهم ترین دوران تاریخ ایران بود، زیرا حکومتی متمرکز بوده و مناطق 

گسترده ای را تحت پوشش خود داشت.
۶( حکومت غزنویان بیش از ۲۲۰ سال

حکومت غزنویان بیش از ۲۲۰ سال دوام داشت و در این دوره فردوسی نیز 
در دوران سلطان محمود غزنوی می زیست. حکومت غزنوی به شعر و هنر و 

ادبیات فارسی اهمیت زیادی می داد.
۵( حکومت هخامنشیان نزدیک به ۲۳۰ سال

حکومت هخامنشیان حدود ۲۳۰ سال دوام داشت و در واقع به لطف کوروش 
بزرگ مردم اطالعات بیشتری از این حکومت باستانی دارند. این حکومت 
توسط کوروش تاسیس شد و کوروش در تمام دوران حکومت خود قدرتمند و 
خردمندانه عمل کرد و این حکومت یکی از بزرگترین حکومت های پادشاهی 

آن زمان بوده است و اکنون در این لیست نیز در جایگاه پنجم قرار دارد.
۴( حکومت سلوکیان بیش از ۲۴۰ سال

حکومت سلوکیان بیش از ۲۴۰ سال دوام داشته است. این حکومت توسط 
سولوکوس یکم آغاز و توسط فیلیپ دوم به پایان رسید. این حکومت در 

واقع یک حکومت یونانی بود که پس از مرگ اسکندر تاسیس شد.
۳( حکومت ساسانیان بیش از ۴۲۰ سال

حکومت ساسانیان در این لیست در جایگاه سوم قرار گرفت. این حکومت 
بسیار یکپارچه و قدرتمند بود. این حکومت توسط اردشیر بابکان تاسیس 
شد و بیش از ۴ قرن دوام آورد. اما در نهایت آخرین پادشاه این حکومت 

یعنی یزدگرد سوم در جنگ با اعراب شکست خورد.
۲( حکومت اشکانیان بیش از ۴۷۰ سال

حکومت  این  داشت.  عمر  قرن  چهار  از  بیش  هم  اشکانیان  حکومت 
طوالنی ترین حکومت از نژاد ایرانیان بود که توسط خاندان اشک تاسیس 
شد. حکومت اشکانیان در آن دوران قدرت زیادی در جهان داشتند، اما در 

نهایت تسلیم خاندان ساسانیان شدند.
۱( حکومت عباسیان بیش از ۵۰۰ سال

حکومت عباسیان بیش از ۵ قرن در ایران حکومت کرد و بنیانگذار آن 
عبداهلل بن محمد )سفاح( بود. این حکومت در واقع یک حکومت عربی 
بوده که پس از ظهور پیامبر قدرت زیادی بدست آورد. این حکومت سومین 
از ۵۰۰ سال حکومت،  بیش  با  عباسیان  بود. حکومت  اسالمی  حکومت 

طوالنی ترین حکومت تاریخ ایران است که بیشترین دوام را داشت.


