تأثیر اینفوگرافیک زندگینامهها در اشاعه و پخش اطالعات
سرگذشتنامهای

زهره غفاریان مهربانی
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تعیین میزان کاربرد اینفوگرافیک در اشاعه زندگينامۀ مشاهیر و نویسندگان
و میزان مطالعه و دیدن اینفوگرافیکهای زندگينامه در شبکههای اجتماعي است .این پژوهش به
صنعت نشر و سایر حوزهها کمک ميکند تا تأثیر افزودن اینفوگرافیک به استراتژی محتوایي و
بازاریابي محتوایي را دریابند .پژوهش حاضر به صورت بررسي و تحلیل تجربي انجام شد .در پژوهش
حاضر ،زندگينامه تعدادی از استادان و متخصصان رشته علم اطالعات و دانششناسي و همچنین
تعدادی از مشاهیر و شاعران به مناسبتهای مختلف (تولد ،سالگرد ،بزرگداشت و )...از تاریخ دهم
آبانماه سال ( 6331برابر یکم ماه نوامبر  )4162طراحي و در کانال تلگرامي
( )@venusinfographicsبارگذاری و منتشر شدند .آمار بازدید اینفوگرافیکهای طراحي شده
در پژهش حاضر مورد تحلیل قرار گرفت .یافتهها نشان ميدهد که از میان متخصصان حوزه علم
اطالعات و دانششناسي ،اینفوگرافیک زندگينامه توران میرهادی و زندگينامه دکتر جعفر مهراد
بیشترین بازدیدکننده را داشتهاند .همچنین از میان مشاهیر و شاعران اینفوگرافیک زندگينامه فروغ
فرخزاد و میرزاتقيخان امیرکبیر بیشترین بازدیدکننده را داشتهاند .مصورسازی زندگينامه یا گرافیک
اطالعات زندگينامه در تالش است تا روند زندگي ،وقایع ،حوادث ،دادهها و اطالعاتي در خصوص
زندگي فردی یک شخصیت علمي ،ادبي ،دانشگاهي ،اجتماعي ،اقتصادی یا سیاسي را به تصویر بکشد؛
و اطالعات پیچیدهای از زندگي خصوصي ،علمي و اجتماعي فرد را به شیوهای که به سرعت و سهولت
قابل درک و فهم باشد ،به مخاطب منتقل کند.
کلیدواژهها :اینفوگرافیک ،گرافیک اطالعات ،اطالعات تصویری ،زندگينامه.

 . 1دانشجوی کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانششناسي ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران .رایانامه:
ghafarianz@ymail.com
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مقدمه
در آغاز خلقت بشر ،تصاویر به عنوان راهي برای انتقال اندیشهها و ایدهها ترسیم ميشد .امروزه نیز
همانطور است 30111 .سال پیش مردم تصاویر قابلتوجهي روی صخرهها و دیوارها برای برقراری
ارتباط ميکشیدند .امروزه ما دیگر مردان و زنان غارنشین نیستیم؛ اما هنوز تصاویر رسم ميشوند و
مردم دوست دارند که اطالعات موجود در روزنامهها ،کتابها ،روی دستگاههای الکترونیکي و روی
وب را به صورت مصور و دیداری ببینند (اسمیسیکالس ،6332 ،ص.)43.
روند دیدن محتاج صرف انرژی ناچیزی است .ساختمان فیزیولوژیک بینایي انسان به طور خودکار
و از طریق سلسله اعصاب عمل ميکند .هنگام دیدن ،ما با صرف حداقل انرژی ،به مقدار وسیعي از
اطالعات در سطوح مختلف دست ميیابیم .به همین دلیل انسان تمایل دارد که اطالعات خود را از
طریق بینایي کسب کند .همچنین انسان به دالیل زیادی خواهان تقویت آگاهيهای بصری خود است.
یکي از مهمترین این دالیل ،دریافت اطالعات به طور مستقیم و بيواسطه است؛ و دوم اینکه اطالعات
بصری به تجربه واقعي نزدیکتر هستند .هنگامي که سفینه فضایي آپولوی  66روی ماه فرود آمد و
نخستین قدمهای فضانورد سطح ماه را لمس کرد ،هیچ یک از بینندگان تلویزیون در جهان حاضر
نبودند که تصویر زنده و لحظه به لحظه این ماجرا را با یک خبر رادیویي و یا متن نوشته شده عوض
کنند .این رویداد تاریخي نمونهای است که نشان ميدهد انسان اطالعات بصری را بر دیگر انواع
اطالعات ترجیح ميدهد (داندیس.)6312 ،4
بینایي ،بخش عظیمي از مغز است .تقریباً  01درصد مغز (مستقیم یا غیرمستقیم) به عملکرد بینایي و
دیداری اختصاص داده شده است .شبکه سلولها ،سلولهای عصبي و بافتهایي که این فعالیت را بر
عهده دارند ،بسیار گستردهاند .سلولهای عصبي که مسئول فعالیتهای دیداری هستند و بخش بزرگي
از مغز را در بر گرفتهاند ،تقریباً  31درصد از سلولهای خاکستری مغز را تشکیل ميدهند .به عبارت
دیگر ،سلولهای عصبي فقط  8درصد برای حس المسه و  3درصد بری حس شنوایي به کار گرفته
ميشوند.
با وجود این شبکه پیچیدۀ نظام بینایي و دیداری ،منطقي به نظر ميرسد که پردازش اطالعات به
وسیله اینفوگرافیک پیچیدگي کمتری نسبت به متن محض داشته باشد .یکي از دالیلي که ما ميتوانیم
تصاویر را سریعتر از متن پردازش کنیم ،شیوه به کارگیری اطالعات توسط مغز است .پردازش دادهها
از تصویر به صورت آني صورت ميگیرد .حال آنکه ،پردازش یک متن به شیوه خطي است .بنابراین،
استفاده از اینفوگرافیک ،این امکان را به شما ميدهد که از نظر فیزیکي راحتتر با مخاطبان ارتباط
برقرار کرده و اطالعات را منتقل نمایید (اسمیسیکالس ،6332 ،ص .)31-43 .کمکهای بصری یک
2
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ابزار قدرتمند برای یادگیری افراد است به این دلیل که مردم اطالعات بصری را دقیقتر ،سریعتر نسبت
به اطالعات متني به یاد ميآورند (ماربال .)4162 ،3البته درک و دریافت تصویر یا گرافیک و معنا و
مفهوم و پیام آن بستگي به سواد بینایي یا بصری افراد دارد .سواد بینایي یا بصری شامل مهارتهای
مشاهده ،تفسیر ،تحلیل ،توانایي درک عناصر ترکیببندی ،توانایي تحلیل کار خود ،واکنش به رنگ و
واکنش عاطفي به تصویرهاست .از این رو ،یک اینفوگرافیک مناسب باید دارای مشخصات زیر باشد:
 oداشتن پیام روشن و آشکار؛
 oهمخواني و منطبق بودن پیام اینفوگرافیک با هدفها ،و محتوای مورد نظر؛
 oسادگي و داشتن جزئیات کم؛
 oهماهنگي با قدرت درک و فهم مخاطبان و انطباق با میزان سواد بصری آنان؛
 oگویا بودن و عدم نیاز به توضیحات نوشتاری یا گفتاری مفصل و طوالني؛ و
 oاستفاده از نشانههای مناسب در موارد الزم برای درک بهتر (امیرتیموری.)6381 ،
کاربرد انواع رسانههای تصویری اعم از اینفوگرافیکها که امروزه رایج است ،راهي برای
بهرهگیری آن بخش از ظرفیتهای استفاده نشده ذهن به منظور افزایش بهرهوری یادگیری و به
یادسپاری است .گرافیک اطالعات یا اینفوگرافیک ،تجسم گرافیکي دادهها و دانش است تا اطالعات
پیچیده را ساده ارائه دهد ،اینفوگرافیک اطالعات را به سرعت و به وضوح و گسترده ارائه ميکند که
برای تشخیص ویژگيها و روابط بین دادهها عالي ميباشد (لي .)4161 ،2برخي از مهمترین کاربردهای
اینفوگرافیکها و تصاویر عبارتند از:
 oتأکید بر نکات مهم و جلب توجه مخاطبان نسبت به آنها؛
 oایجاد انگیزه و یادگیری؛
 oکمک به حافظه و یادآوری مطالب؛
 oبازنمایي واقعیت (اینفوگرافیکها و تصاویر ميتوانند اشیاء و پدیدهها را آن طور که هستند
نشان دهند تا برای مخاطب ملموس و قابل فهم باشند)؛
 oعیني کردن مفاهیم و مطالب مورد نظر؛
 oتأثیرگذاری عاطفي یا تغییر نگرش؛ و
 oکمک به سازماندهي مطالب با مواد تصویری مانند چارتها ،نقشههای مفهومي و غیره
(امیرتیموری.)6331 ،
استفاده از اینفوگرافیکها در بهبود یادگیری تأثیر بسزایي دارند؛ موجب درک بهتر اطالعات،
ایدهها و مفاهیم ميشوند؛ باعث افزایش توانایي تفکر انتقادی ،گسترش و سازماندهي ایدهها در مغز و
2.
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همچنین بهبود ذخیره و بازنمایي ذهني اطالعات ميشوند .بر اساس تخمین ،یادگیرندگان دیداری

0

تقریباً  10درصد از کل جمعیت را تشکیل ميدهند (اسمیسیکالس ،6332 ،ص.)36.
«یک تصویر ارزشي برابر با هزار واژه دارد» .جملهای که ارزش و اثربخشي ارتباط تصویری را
بازگو مينماید .اینفوگرافیک ،نوعي تصویر است که از طریق ترکیب دادهها با طراحي ،به افراد و
سازمانها کمک ميکند تا به طور مختصر و موجز ،پیامها را با مخاطبان خود در میان بگذارند و با آنان
ارتباط برقرار کنند .اینفوگرافیک ،ترکیب دادهها با طراحي برای آموزش و یادگیری بصری و دیداری
است .این روند ارتباطي ،به مخاطب کمک ميکند تا اطالعات را سریعتر و آسانتر دریافت و درک
نماید (اسمیسیکالس ،6332 ،ص.)43.
اینفوگرافیک در حوزههای مختلف در انتقال سریعتر مطلب و ایجاد تنوع تصویری به مخاطب
کمک ميکند (قرباني ،6382 ،ص)82.؛ و در انتقال اطالعات به صورت نوشتار ،ترسیم اشکال هندسي،
انواع نمودارها و ایجاد تصاویر مرتبط با موضوع مورد نظر کاربرد دارد (عباسي ،6388 ،ص.)614.
اینفوگرافیکها نمایشگران تصویریِ دادهها و اطالعات هستند که قسمتي از رویداد یا تمام آن را نشان
ميدهند .اینفوگرافیکها ،یکي از بهترین شیوههای انتقال مطالب نو ،ناملموس یا پیچیده به شمار
ميآیند (سمیعي و دیگران ،6334 ،ص.) 11-03.
بیان مسئله
1

اطالعات و منابع اطالعاتي را ميتوان به دو دسته کلي :اطالعات متني (کتاب ،مقاله مجله ،مقاله
همایش ،پایاننامه ،روزنامه و  )...و اطالعات دیداری( 2اینفوگرافیک ،عکس ،کاریکاتور ،کارتون،
فیلم و  )...تقسیم کرد (نوروزی و والیتي ،6383 ،ص .) 686.یکي از تفاوتهای اساسي بین اطالعات
متني و دیداری ،ماهیت دریافت مغزی و نحوه به یادسپاری آنهاست .دریافت مغزی و نحوه به
یادسپاری اطالعات متني ،مبتني بر کشف شباهتهای معنایي و نحوی بین موجودیتهای متني است.
در حالي که دریافت و نحوه به یادسپاری اطالعات دیداری ،مبتني بر کشف شباهتهای ادراکي 3و
تداعي ذهني است (زاچاری و دیگران ،4116 ،8ص.)826.
یکي از انواع اطالعات دیداری یا بصری که امروزه بیش از هر زمان دیگری در انواع مدارک اعم
از کتاب ،مجله ،صفحه وب ،روزنامهها و غیره ،و در حوزههای علمي مختلف به ویژه علم اطالعات و
دانششناسي ،روانشناسي یادگیری ،و بازاریابي کاالها و مدارک استفاده ميشود« ،اینفوگرافیک» یا
«گرافیک اطالعات» است.
5
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گرافیک اطالعات ،عبارت است از به تصویر کشیدن دادهها و ایدههایي که در تالش هستند تا
اطالعات پیچیده را به شیوهای که به سرعت درک شوند و به راحتي قابل فهم باشند ،به مخاطب منتقل
کنند (شکل  .)6گرافیک اطالعات ،ترکیب دادهها با طراحي برای آموزش و یادگیری بصری و
دیداری است .این روند ارتباطي ،به مخاطب کمک ميکند تا اطالعات را سریعتر و آسانتر دریافت و
درک نماید .فرآیند ایجاد و توسعه و انتشار اینفوگرافیک ،دیداریسازی (بصریسازی یا مصورسازی)
دادهها ،طراحي اطالعات و یا معماری اطالعات نامیده ميشود (اسمیسیکالس ،6332 ،ص.)42.

شکل  .6مفهوم اینفوگرافیک
بر اساس مدل وارک ،3افراد از چهار روش یادگیری اولیه برای پردازش اطالعات استفاده
ميکنند:
 oدیداری :افراد با مشاهده اشکال ترسیم شده مانند نمودارها ،نقشهها ،جدولهای
جایگزین واژهها ،و اینفوگرافیک یاد ميگیرند.
 oشنیداری :افراد با گوش دادن به واژهها و جملهها یاد ميگیرند.
 oخواندني/نوشتني :افراد با خواندن و نوشتنِ واژهها یاد ميگیرند.
 oجنبشي/حرکتي و عملي :افراد با تجربه کردن و انجام دادن فعالیتها به صورت عملي
یاد ميگیرند.
نویسندگان و تولیدکنندگان محتوا با استفاده از اینفوگرافیک در انتقال ایدهها و اطالعات خود،
این فرصت را ميیابند که شکاف دانش با مخاطبان خود را از بین ببرند .اینفوگرافیک سطح
درگیری خوانندگان و بینندگان را بهبود ميبخشد .به عالوه ،مصورسازی اطالعات به صورت
گرافیکي در بهبود یادگیری افراد نیز مؤثر است .استفاده از اینفوگرافیکها در بهبود یادگیری تأثیر
بسزایي دارند .موجب درک بهتر اطالعات ،ایدهها و مفاهیم ميشوند؛ باعث افزایش توانایي تفکر
انتقادی ،گسترش و سازماندهي ایده ها در مغز و همچنین بهبود ذخیره و بازنمایي ذهني اطالعات
ميشوند .بر اساس تخمین ،یادگیرندگان دیداری 61تقریباً  10درصد از کل جمعیت را تشکیل
ميدهند (اسمیسیکالس ،6332 ،ص.)36.

9

. VARK: Visual, Auditory, Read/Write, Kinesthetic
. Visual learners

10

ماهنامه ارتباط علمي ،دوره  ،24شماره ( 3مرداد )6331

5

امروزه یکى از رایجترین مواد تاریخنگارى ،نوشتن زندگينامه یا شرح حال است که خواندن آن
در بین مردم عادى طرفداران زیادى دارد .زندگينامهها به خودی خود ،تأکید بر نقش افراد در گذشته
و وقایع آن زمانهاست .با این حال ،مورخان هنوز هم با نگاهى احتیاطآمیز به زندگينامهها مينگرند.
زندگينامه یا سرگذشتنامه سبکي در ادبیات و دیگر رسانهها از جمله فیلمهای مستند است که به
شرح و توصیف رخدادها و روند زندگي یک یا چند نفر مربوط ميشود .بیشتر زندگينامهها بر پایه
یادداشتهای شخصي افراد نوشته ميشوند و داستانهایي واقعي هستند .یک زندگينامه صرفاً به
فهرست کردن اطالعات در مورد یک شخص مانند زادگاه ،زادروز و تاریخ رخدادها محدود نميشود؛
بلکه به توضیح وقایع زندگي و گاه تحلیل رویدادها ميپردازد.
از انواع شرح حالنویسى و از منابع اولیۀ تاریخنگارى ،زندگينامۀ خودنوشت یا خودسرگذشتنامه
است .هرچند باید توجه داشت که به آنها باید با دیدۀ احتیاط نگاه کرد و اصول و معیارهاى نقد
تاریخى را به دقت در موردشان اجراء کرد و از قابل اعتماد بودن آنها مطمئن شد .وقتي کسى دربارۀ
خود دست به قلم ميبرد ،به طور طبیعى خودش را در شرایط مطلوبى به نسل آینده نشان ميدهد .تقریباً
در خودسرگذشتنامهها و مجموعه خاطرات تکنگاشت ،موارد متعددى از واقعنمایى و یا دفاع از
خود نیز دیده ميشود .با این حال ،واقعیاتى هم در آنها ميتوان یافت؛ هرچند برخى از آنها واقعيتر
از بقیه به نظر برسند.
زندگينامه شامل خاطره است و خاطره ،گونهاى زندگينامهنویسى است .خاطره ،حاصل تجربۀ
شخص نویسنده یا صاحب خاطره است .اما زندگينامهنویس ،ممکن است سالها بلکه قرنها با کسى
که زندگيشان را نوشته یا مينویسد ،فاصله داشته باشد (نورائي ،ابوالحسنيترقي .)6383 ،در سالهای
اخیر ،روزنامهها ،مجلههای عمومي و وبگاهها اقدام به انتشار زندگينامه برخي از مشاهیر و نویسندگان
در قالب تصویری و اینفوگرافیک نمودهاند.
اینفوگرافیک زندگينامه یا گرافیکِ اطالعاتِ زندگينامه ،خالصهای از زندگينامه افراد است که
شامل فشرده تمام مطالب مهم یا فشرده قسمتهای ویژه یا فهرستي از محتوای آن زندگينامه باشد.
مصورسازی یا اینفوگرافیکسازی زندگينامه ،عمل تهیه اینفوگرافیک از یک زندگينامه است که
اغلب شامل نکات و وقایع اساسي آن اثر ميباشد .اینفوگرافیکسازی شامل یک سری فعالیتهای
زنجیرهای است که طي آن اطالعات موجود در یک مدرک (مانند :کتاب ،زندگينامه ،و )...در ابعاد
کوچکتری ارائه ميشوند .برای رسیدن به این هدف انجام دو فرآیند حذف اضافات (یعني حذف
نکات غیرضروری و حفظ نکات ضروری) و عصارهگیری (یعني رسیدن به اصل مفهوم محتوای
مدرک) متن ضروری است .اهداف ساختن اینفوگرافیک برای آثار از قبیل زندگينامهها شامل موارد
زیر است:
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 oصرفهجویي در زمان مطالعه؛
 oصرفهجویي در وقت خواننده یا بیننده؛
 oآشنا کردن خواننده با موضوع مدرک؛
 oدسترسي سریع به نتیجۀ مدرک؛
 oتسهیل روند تصمیمگیری برای مطالعه یا عدم مطالعه متن اصلي؛
 oتسهیل در درک مطلب؛
 oسهولت فهم و درک اطالعات؛
 oعرضه اطالعات الزم در مورد مدرک تمام شدهای به خواننده؛ و
 oکمک به خواننده برای کسب اطالع دربارۀ حوزه موضوعي مورد عالقهاش (بيآنکه
مجبور باشد کل متن یک مدرک را بخواند).
حوزه نشر در ایران در سالهای اخیر با بحرانهای مختلفي مواجه شده است .مهمترین دالیل
ضروری برای اینفوگرافیکسازی کتاب و استفاده از اینفوگرافیک برای تبلیغ محتوای کتاب در
صنعت نشر عبارتند از:
 oتیراژ پایین کتاب و گردش مالي بسیار پایین ناشران؛
 oشرایط دشوار ناشران ایراني از لحاظ اقتصادی؛
 oتعطیلي برخي از ناشران کشورز
 oعدم محبوبیت صنعت نشر کتاب به نسبت صنایع دیگر ،مثل صنایع غذایي؛ و
 oسبدهای خالي از کتاب.
پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که میزان تأثیر طراحي اینفوگرافیک بر خوانایي
آنها در شبکههای اجتماعي چگونه است؟ بنابراین ،هدف پژوهش حاضر ،تعیین میزان کاربرد
اینفوگرافیک در اشاعه زندگينامۀ مشاهیر و نویسندگان و میزان مطالعه و دیدن اینفوگرافیکهای
زندگينامه در شبکههای اجتماعي است .این پژوهش به صنعت نشر و سایر حوزهها کمک ميکند تا
تأثیر افزودن اینفوگرافیک به استراتژی محتوایي و بازاریابي محتوایي را دریابند .این پژوهش ميتواند
به ناشران ،سازمانها و مراکز اطالعرساني کمک کند و الگو دهد که از فنون و روشهای
اینفوگرافیکسازی برای فروش کتاب و ترویج علم (بازنمایي و ارائه نتایج و یافتههای علمي و
پژوهشي در حوزههای مختلف) استفاده نمایند.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر به صورت بررسي و تحلیل تجربي 66انجام شد .در پژوهش حاضر ،زندگينامه
تعدادی از استادان و متخصصان رشته علم اطالعات و دانششناسي و همچنین تعدادی از مشاهیر و
شاعران به مناسبتهای مختلف (تولد ،سالگرد ،بزرگداشت و )...از تاریخ دهم آبانماه سال ( 6331برابر
یکم ماه نوامبر  )4162طراحي و در کانال تلگرامي ( )@venusinfographicsبارگذاری و منتشر
شدند .در مجموع  62اینفوگرافیک زندگينامه طراحي شد که فهرست اسامي افراد در جدول  6و 4
آمده است.
یافتهها
آمار بازدید اینفوگرافیکهای طراحي شده در جدول  6و  4آمده است.
جدول  .6استادان و متخصصان علم اطالعات و دانششناسي ایران
آمار (تعداد
نام و نامخانوادگي

دفعات
بارگیری/بازدید)

توران میرهادی

34111

جعفر مهراد

0811

رحیم فرحي شاهگلي

2211

پوری سلطاني

3311

نوشآفرین انصاری

3211

عباس حرّی

3211

محمدحسین دیاني

3611

رحمتاهلل فتاحي

4211

علیرضا نوروزی

4011

جدول  6نشان ميدهد که از میان متخصصان حوزه علم اطالعات و دانششناسي ،اینفوگرافیک
زندگينامه توران میرهادی و زندگينامه دکتر جعفر مهراد بیشترین بازدیدکننده را داشتهاند.

. Empirical analysis
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جدول  .4مشاهیر و شاعران ایراني
نام و نامخانوادگي
فروغ فرخزاد

آمار (تعداد دفعات
بارگیری/بازدید)
648111

میرزا تقيخان امیرکبیر

1611

احمد شاملو

0011

کتایون ریاحي

2311

غالمرضا تختي

2811

حکیم ابوالقاسم فردوسي

3811

پروین اعتصامي

6211

سید محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار)

6011

جدول  4بیان ميدارد که از میان مشاهیر و شاعران اینفوگرافیک زندگينامه فروغ فرخزاد و
میرزاتقيخان امیرکبیر بیشترین بازدیدکننده را داشتهاند.
نتیجهگیری
مصورسازی زندگينامه یا گرافیک اطالعات زندگينامه در تالش است تا روند زندگي ،وقایع،
حوادث ،دادهها و اطالعاتي در خصوص زندگي فردی یک شخصیت علمي ،ادبي ،دانشگاهي،
اجتماعي ،اقتصادی یا سیاسي را به تصویر بکشد؛ و اطالعات پیچیدهای از زندگي خصوصي ،علمي و
اجتماعي فرد را به شیوهای که به سرعت و سهولت قابل درک و فهم باشد ،به مخاطب منتقل کند.
پژوهش تجربي حاضر نشان داد که اینفوگرافیک زندگينامهها در شبکههای اجتماعي با استقبال خوبي
روبهرو هستند .نتایج نشان ميدهد که از میان متخصصان حوزه علم اطالعات و دانششناسي،
اینفوگرافیک زندگينامه توران میرهادی و زندگينامه دکتر جعفر مهراد بیشترین بازدیدکننده را
داشتهاند .همچنین از میان مشاهیر و شاعران اینفوگرافیک زندگينامه فروغ فرخزاد و میرزاتقيخان
امیرکبیر بیشترین بازدیدکننده را داشتهاند.
تقدیر و تشکر
از دکتر علیرضا نوروزی که متن حاضر را مطالعه ،ویرایش و نظرات ارزشمندی را هم در نگارش
مقاله و هم در طراحي اینفوگرافیکهای زندگينامه ارائه نمودند ،تشکر و قدرداني ميشود.
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