
کشویی در تهران ) بهترین پنجره دوجداره ( به موارد مختلفی از قبیل نوع یراق مورد استفاده ،  قیمت پنجره دوجداره

که این یراق می تواند ایرانی یا خارجی باشد ، نوع و مدل باز شوی پنجره که می تواند یک حالته یا دو حالته باشد ، 

ا رفلکس باشد ، مدل پنجره که می تواند مدل نوع شیشه ی استفاده شده که می تواند شیشه ی سکوریت ، لمینت و ی

کشویی ، لوالیی ، دایره ای ، فولکس واگنی و ... باشد و در نهایت به جنس پروفیلی که استفاده می شود که می تواند 

 . هافمن ، ویستابست ، وین تک و ... باشد ، بستگی دارد

 

  

 قیمت پنجره دوجداره

اصوال بعد از بازدید توسط کارشناس تعیین می شود ، زیرا عالوه بر تمام مواردی که پیش تر به  قیمت پنجره دوجداره

ود و تمام شرایط موجود در نظر گرفته شود و سپس باید متراژ آن ها اشاره کردیم ، باید پروژه ی مورد نظر بررسی ش

  . ) طول و عرض ( پنجره مورد نظر مشخص شود

اما شما عزیزان می توانید جهت اطالع از قیمت پنجره دوجداره با شماره تلفن های موجود در این صفحه تماس بگیرید 

 . و یا از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید

ژه های کار شدهنمونه پرو  

  

  

 بهترین پنجره دو جداره

در حال حاضر ویستابست و وینتک و هافمن و... میباشد بنا به بودجه اشخاص یا شرکت ها برند  بهترین پنجره دوجداره

مورد نظر خودشان را انتخاب میکنند.. که کارشناسان ما در این زمینه میتوانند راهنمایی بسیار عالی به شما عزیزان 

ام دهند منتظر تماس شما دوستان عزیز هستیمانج  

  

 پنجره دو جداره چیست ؟

پنجره دوجداره ، به پنجره هایی گفته می شود که برای ساخت آن ها از دو شیشه استفاده می شود و بین دو شیشه با 

پنجره به طور  نوعی گاز پر می شود ، این گاز رسانای حرارتی بسیار کمی دارد . وجود این گاز باعث می شود تا

 . کامل عایق شود و مانع از انتقال آب ، صوت ، آلودگی ها و ... می شود

همچنین این نوع پنجره ها عالوه بر ظرافت و زیبایی که دارند ، از امنیت بسیار خوبی برخوردار می باشند ، و در 

یز می باشند ، زیرا این پنجره ها برابر ضربه و فشار مقاومت خوبی دارند . همچنین این نوع پنجره ها ضد سرقت ن

 . دارای زبانه قفلی می باشند ، که از سه طرف قفل می شوند

  

http://www.upvctehranwin.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%ac%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/


جهت اطالع از قیمت پنجره دوجداره با شماره تلفن های موجود در این صفحه تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ با 

 . ما در ارتباط باشید

  

سبند ؟پنجره های دو جداره برای چه مکان هایی منا  

پنجره های دو جداره دارای ساختاری هستند که می توان آن ها را برای هر موقعیت و محلی استفاده کرد . همچنین این 

نوع پنجره ها را می توان به راحتی ، جایگزین پنجره های قدیمی کرد ، زیرا تعویض این پنجره ها بسیار آسان و سریع 

ه ها برای هر محیطی از قبیل منازل ، ادارات ، شرکت ها ، بیمارستان ها ، هتل می باشد . همچنین استفاده از این پنجر

ها و ... پیشنهاد می شود . به خصوص استفاده از پنجره های دو جداره در جا هایی که بسیار پر سر و صدا و پر رفت 

زیبایی ساختمان شما چندین  و آمد است ، یک انتخاب بسیار عالی می باشد . همچنین این پنجره ها باعث می شوند تا

 . برابر شود

  

  

 پنجره دو جداره از چه اجزایی ساخته شده ؟

  . شیشه دوجداره که در بعضی از پنجره ها می توان از شیشه سه جداره نیز استفاده کرد 

ی شودنیز گفته م EPDM الستیک هایی که برای عایق بودن پنجره از آن استفاده می شود که به آن درز گیر یا   .  

پروفیل استفاده شده که باید پروفیل گالوانیزه باشد قاب پنجره و باز شوی پنجره   . 

  



 

  

  

 : مزایای استفاده از پنجره دو جداره

  در صد 05صرفه جویی در مصرف انرژی تا  .1

  عایق بسیار قوی و کاهش دهنده ی آلودگی های هوا .2

دسی بل ( 00جلوگیری از ورود سر و صدا و آلودگی های صوتی ) عایق صوتی تا  .3  

 مقاوم در برابر اشعه ی ماورای بنفش خورشید .4

ن شدید و طوفانمقاوم در برابر رطوبت ، بارا .5  

 پایداری و ثبات رنگ و عدم تغییر رنگ در برابر نور خورشید .6

 قابلیت نصب انواع توری ، کرکره ، حفاظ و پرده  .7

 مقاوم در برابر آتش و حرارت )غیر قابل اشتعال ( .8

 امکان تمیز کردن آسان و قابل شستشو .9

 مقاومت بسیار باال در برابر زلزله .10

و امکان ساختن طرح های خمیده و اشکال مختلف هندسیوجود طرح ها و مدل های متنوع  .11  

  دارای وزن سبک که در سبک سازی ساختمان اهمیت باالیی دارد .12

 تنوع بسیار باال در نوع بازشو و قابلیت بسیار باال در نوع و مدل باز شدن .13

 عدم زنگ زدن و پوسیدگی و عدم نیاز به رنگ زدن بعد از مدت ها استفاده .14

  

  



دو جدارهمعایب پنجره   : 

در صورتی که برای ساخت پنجره دو جداره از پروفیل های بی کیفیت و نا مرغوب استفاده شود ، این پروفیل ها .1

  . ممکن است بعد از مدتی ترک بخورند و یا رنگ آن ها به مرور زمان زرد شود

 

ده کنید ، استفاده از وایتکس عالوه بر این برای تمیز کردن این نوع پنجره ه نباید از مواد شیمیایی مثل وایتکس استفا .2

  . که برای انسان مضر می باشد ، همچنین باعث خوردگی در پنجره نیز می شود

 

همچنین باید توجه داشته باشید که رگالژ کردن پنجره دو جداره باید حتما توسط افراد متخصص و با تجربه انجام .3

بندی پنجره دچار مشکل شود شود ، زیرا در غیر این صورت ممکن است عایق  . 

  

  

  

 

جهت اطالع از قیمت پنجره دوجداره با شماره تلفن های موجود در این صفحه تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ با 

 . ما در ارتباط باشید

  



 : انواع پنجره دو جداره

 ( UPVC ) پنجره دو جداره یو پی یو سی .1

 پنجره دو جداره چوبی .2

 پنجره دو جداره آلومینیومی .3

  

  

  

پی یو سیپنجره دو جداره یو   ( UPVC ) 

پنجره دوجداره یو پی وی سی ، از پروفیل یو پی یو سی استفاده شده است . این نوع پروفیل قابلیت این را دارد تا در 

 . ابعاد و سایز های مختلف آن را برش دهید

وند . همچنین بعد از برش پروفیل ، توسط دستگاه های جوش ، این پروفیل ها به هم جوش داده می شوند و متصل می ش

 . شکل نیز تولید شوند ( U ) این پنجره ها این قابلیت را دارند که به صورت یو

همچنین پروفیل یو پی وی سی ، گالوانیزه می شود ، که در این صورت در برابر هر گونه شرایط جوی و آب و هوایی 

در مدل های کشویی ، لوالیی ،  UPVC ، تغییر شکل و تغییر رنگ از خود نشان نمی دهد . پنجره های دو جداره

 . آکاردئونی و فولکس واگنی ساخته می شوند

  

  

 پنجره دو جداره آلومینیومی

  . پنجره دو جداره آلومینیومی به دو صورت در بازار موجود می باشد . نوع ترمال بریک و نوع معمولی

گرما و سرما می باشد ، یعنی عایق بودن در این  باید توجه داشته باشید که هدف از ساخت پنجره دو جداره ، عدم عبور

  . نوع پنجره ها بسیار اهمیت دارد

در نتیجه استفاده از آلومینیوم معمولی که قابلیت عبور گرما و سرما را دارد ، برای ساخت پنجره دو جداره اصال 

باشد ، و برای ساخت آن از تیغه  پیشنهاد نمی شود ، در نتیجه این ضعف توسط آلومینیوم ترمال بریک که یک عایق می

 . ای با جنس پلی آمید که یک عایق می باشد استفاده می شود ، بر طرف شده است

در نتیجه استفاده از پنجره دو جداره آلومینیومی ترمال بریک به جای استفاده از پنجره آلومینیومی معمولی پیشنهاد می 

 . گردد

  



 

  

 قیمت پنجره دو جداره رنگی

همان طور که پیش تر در رابطه با پنجره دو جداره با شما صحبت کردیم و از مزایای این نوع پنجره ها گفتیم ، خیلی ها 

ای دو جداره رنگی نیز استفاده کنند . این نوع پنجره ها زیبایی خاصی را تمایل دارند تا برای ساختمان خود از پنجره ه

 . به ساختمان شما می بخشند و برای محیط های مسکونی ، اداری و تجاری بسیار مورد استفاده قرار می گیرند

ک لعاب ضد رنگ هایی که روی پنجره دو جداره انجام می شود ، یا به صورت لمینت شده می باشند و یا به صورت ی

خش ، رنگ می شوند . بنابراین شما می توانید متناسب با سلیقه و بودجه ی مورد نظرتان انواع پنجره های دو جداره 

  . رنگی را نیز خریداری کنید

همچنین شما می توانید جهت اطالع از قیمت پنجره دوجداره رنگی با مجموعه ی یو پی وی سی تهران وین در ارتباط 

 . باشید

  

  

 تاثیر پنجره دو جداره در باال بردن ارزش ملک

 استفاده از پنجره دو جداره عالوه بر تمام مزیت هایی که گفته شده ، باعث می شود تا ارزش ملک شما بسیار بیشتر شود

.  



ش زیرا این پنجره ها از انتقال سر و صدا جلوگیری می کنند ، و این نکته یکی از مهم ترین مزایا برای حفظ آرام

  . ساکنین ملک به شمار می رود

همچنین این پنجره ها باعث می شود تا میزان گرما و سرما در تمام فصل های سال ، به خوبی تنظیم شود و انرژی 

داخل ساختمان نیز هدر نرود ، که این نکته می توانند هزینه های مربوط به مصرف انرژی را تا حد بسیار زیادی 

  . کاهش دهد

همچنین پنجره های دو جداره دارای امنیت بسیار باالیی می باشند که عالوه بر این که به راحتی نمی شکنند ، باعث می 

  . شوند تا احتمال سرقت بسیار کاهش پیدا کند ، زیرا این پنجره ها دارای قفل های بسیار ایمنی هستند

از این پنجره ها می تواند یک ایده ی بسیار عالی برای باال  بنابراین اگر شما تمایل به فروش ملکتان دارید ، استفاده

  . بردن ارزش ملک شما به حساب آید

  

  

 قیمت پنجره دو جداره در تهران

  

در شرکت طهران وین بسیار مقرون به صرفه میباشد حتما با کارشناسان ما تماس  قیمت پنجره دوجداره در تهران

در تهران اطالع کسب کنیدبگیرید تا از قیمت پنجره دوجداره   

  

  

  



 

  

  

 : نکته بسیار مهم در قیمت پنجره دوجداره در تهران

  

صورت متر مربع مواجه شده اید که به ظاهر قیمت کمتری را به  حتما شما با ارائه قیمت پنجره دوجداره در تهران به

 . شما اعالم میکنند

قیمت پنجره دوجداره در تهران نیز همانطور که گفته شد به اندازه های دقیق محل نصب ، تعداد بازشو ها ، جنس و 

سبه قیمت پنجره دوجداره در بستگی دارد . ولی قبل از محا… ضخامت شیشه ها ، جنس و برند پروفیل ، یراق آالت و 

 : تهران به نکات زیر توجه کنید

  



 

  

  

تک حالتهقیمت پنجره دوجداره در تهران و پنجره دوجداره  : 

  

میلیمتر 0055در  0055ابعاد :   

  

وینتک سری  پروفیل :  W640 

  

تومان 555/804قیمت :   

  

 هزینه نصب محاسبه خواهد شد 15%

  



 :قیمت پنجره دوجداره در تهران و پنجره دوجداره دو حالته

  

میلیمتر 0055در  0055ابعاد :   

  

وینتک سری  پروفیل :  W640 

  

تومان 555/864قیمت :   

  

 هزینه نصب محاسبه خواهد شد 15%

  

  

  

سه لنگه –قیمت پنجره دوجداره در تهران و نوع تک حالته  : 

  

میلیمتر 0055در  0555ابعاد :   

  

وینتک سری  پروفیل :  W640 

  

تومان 004/ 555قیمت :   

  

 هزینه نصب محاسبه خواهد شد 15%

  

سه لنگه –قیمت پنجره دوجداره در تهران و پنجره دوجداره دوحالته  : 

  

میلیمتر 0055در  0555ابعاد :   



  

وینتک سری  پروفیل :  W640 

  

تومان065/ 555قیمت :   

  

 هزینه نصب محاسبه خواهد شد 15%

  

 پنجره دوجداره

قابل تغییر … پروفیل ، نوع درب ، یراق آالت و قیمت پنجره دوجداره در تهران نیز مانند پنجره دوجداره بسته به جنس 

است . باز هم پیشنهاد می شود برای استعالم دقیق قیمت پنجره دوجداره در تهران با کارشناسان ما تماس بگیرید تا با 

اعزام رایگان کارشناسان طهران وین ، عالوه بر مشاوره رایگان برای خرید محصوالت دوجداره ، اندازه گیری ها و 

لزومات مورد نیاز به شما اعالم شودم  . 

  

در زیر برای مثال و آشنا شدن با قیمت پنجره دوجداره در تهران ، به محاسبه قیمت ها برای چند نوع پنجره دوجداره 

 : در تهران با ابعاد و اندازه ، پروفیل و مشخصات فرضی پرداخته ایم



 

 قیمت پنجره دوجداره در تهران و درب دوجداره

میلیمتر 0055در  455ابعاد :   

  

وینتک سری  پروفیل :  W640 

  

تومان 005/555قیمت :   

  

 هزینه نصب محاسبه خواهد شد 15%

  

 طهران وین را انتخاب میکنید؟ چرا

  

ویستابست و وینتک  طهران وین نماینده رسمی پروفیل ویستابست و وینتک بوده و تمام پروفیل های مصرفی از برند 

سال ضمانت ارائه میشود 05بوده و با   . 

http://www.upvctehranwin.com/
http://www.upvctehranwin.com/
http://www.upvctehranwin.com/


فلوت ساده می باشد 8-00-8شیشه های مصرفی به روش صنعتی تولید می شود و با ضخامت   . 

  

  

 

  

میرات پنجره و قیمت پنجره دوجداره در تهرانتع  

تمامی فاکتورهایی که عنوان شد نقش کلیدی را ایفا  در بحث رگالژ و تعمیرات پنجره و قیمت پنجره دوجداره در تهران 

می کنند و استاندارد و ایده ال بودن و اصل بودن هر یک از قطعات می تواند تا سالها شما را از هزینه های اضافی 

اف کند ، پس در هنگام خرید به خاطر کمی ارزانی قیمت خود را به دردسر نیاندازیدمع . 

  

از پروفیل های بازسازی استفاده می شود که قیمت ان کمی بیشتر از پروفیل های  upvc در تعویض پنجره قدیمی با

ین پروفیل ها می باشدمعمولی است که این موضوع به دلیل استحکام باال و ساختار و طراحی منحصر به فرد ا . 

  

برای اطالع دقیق قیمت پنجره دوجداره در تهران می توانید ابعاد حدودی خود را بعد از تماس با تیم کاری ما اعالم کنید 

 تا قیمت پروژه در عرض چند دقیقه محاسبه شود



  

  

  

  

 :رنگ پروفیل

  

وع رنگی بودن پروفیل شامل می شوند که موجب پروفیل رنگی ولمینت در حال حاضر بیشترین مقدار فروش را در ن

درصدی قیمت فاکتور می شوند ۰5افزایش تقریبی  . 

  

 :یراق آالت

  

یراق آالت مورد استفاده در درب و پنجره دوجداره شامل لوال، دستگیره، اسپانیولت داخلی و سایر اقالم مورد نیاز برای 

تک حالته و دوحالته، کشویی، محوری، فولکس واگنی و انجام عمل باز و بسته شدن درب و پنجره دوجداره )

در نتیجه قیمت  آکاردئونی( می باشد. این محصول با توجه به نوع و اسم برند، کیفیت و ابعاد قیمت های متفاوتی دارند. 

 .پنجره دوجداره در تهران متفاوت خواهد بود

  

ره یک طرفه استفاده می شود در حالیکه در درب سانتی متری و دستگی 05برای مثال در پنجره غالبا از لوالی 

 .و دستگیره سوئیچی استفاده می شود (۰D)دوجداره از لوالی تنظیمی قابل رگالژ

  

شیشه پنجره دوجداره قیمت پنجره دو جداره و  

  

یا  ضخامت و تعداد دیواره های شیشه ای در شیشه تک جداره، دو جداره و سه جداره و همچنین نحوه تولید)صنعتی

دستی بودن آن(، رنگ شیشه)رفکس سوپر سیلور، آبی، طالیی، برنز( و نوع شیشه)ساده، لمینت و سکوریت بودن آن( 

و متر مربع شیشه تاثیر می گذارد  پنجره دو جداره در تهران بر روی قیمت  . 

  



 

  

هزینه نصب  قیمت پنجره دوجداره و : 

  

درصد محاسبه می شود که نسبت به نوع پروژه  05تا  05در پروژهای نصب پنجره دوجداره، هزینه نصب بین 

 .)نوسازی، نصب روی سنگ، بازسازی آهن و آلومینیوم و موقعیت پروژه( این درصد تغییر می کند

  

ر نهایت قیمت پنجره دوجداره در تهران به عوامل دیگری همچون سابقه شرکت و کیفیت تولید)دستگاه های مورد د

 .استفاده، کیفیت جوش(، کیفیت نصب شرکت مذکور در عرصه تولید درب و پنجره دوجداره وابسته است

  

  

دارد که عبارتند ازمهمترین بخش تحویل و قیمت پنجره دوجداره در تهران به چند عامل بستگی  : 

  

 اندازه گیری دقیق و مطمئن هر آیتم طبق چهارچوب موجود . 

 رعایت کردن شرایط استاندارد در هنگام مونتاژ آیتم های پروژه در کارخانه تولیدی توسط کادر فنی. 

 نصب مناسب و استاندارد درمحل پروژه توسط تیم نصاب . 

  

  



 

  

  

با توجه به اینکه سوال بسیاری از افراد می باشد در این پست آموزشی به عنوان یکی  قیمت پنجره دوجداره در تهران 

یو پی وی سی می باشد توضیح داده خواهد شد پس با ما همراه باشید تا برای  از دفاتر که مجری نصب پنجره دوجداره

 .شما به صورت کامل در مورد قیمت پنجره دوجداره در تهران توضیحاتی را ارائه دهیم

  

ماندگاری و عمر این نوع از پنجره های بهتر می باشد قیمت پنجره دوجداره در تهران با توجه به  . 

  

1. مختلفی می باشد دارای مدل های  

 دارای رنگ بندی مختلفی می باشد.2

 عایق بسیار مناسب در برابر سرما و گرما و همچنین سر و صدا می باشد.3

 مناسب هر شرایط آب و هوایی.4

 .…و

موارد ذکر شده تنها بخشی از دالیلی می باشد که باعث می شد تعویض پنجره به پنجره دوجداره یو پی وی سی انجام 

 .گیرد

  

  

 بیشترین نوع پنجره دوجداره که مورد استفاده قرار میگیرد ؟



  

انواع پنجره دوجداره زیاد می باشد هر کدام از این انواع پنجره نیز دارای کاربرد های مختلفی می باشد قیمت پنجره 

د باید این نکته را نیز دوجداره در تهران با توجه به نوع آن میتواند مختلف باشد. پس در صورتی که نیاز به پنجره داری

 .در نظر بگیرد که قیمت پنجره دوجداره یو پی وی سی در نمونه های مختلف می تواند متفاوت باشد

  

  

 : قیمت پنجره دوجداره کشویی در تهران و نوع کشویی

  

 پنجره دوجداره کشویی یکی از انواع پنجره می باشد

ع از پنجره دوجداره دارای معموال دو لنگه می باشدکه دارای طرفداران بسیار زیادی می باشد این نو  

یک لنگه ثابت بوده و لنگه متحرک در داخل یک ریل که برایش تعبیه شده است حرکت می کند  که .  

پنجره دوجداره در تهران میتوانید با کارشناسان طهران وین تماس بگیرید شما برای تعیین قیمت . 

  

تابست و وینتکشرکت طهران وین نماینده رسمی ویس  

  

سابقه تولید 05دوجداره با  upvc این شرکت تولید کننده درب و پنجره  

 .توانسته است رضایت مشتریان خود را جلب نمایید upvc در پنجره های

  

 هدف این شرکت گسترش پنجره های نوین یو پی وی سی می باشد

 .که در زیبای ساختمان و عایق بندی ان تاثییر به سزای دارد

  

  این شرکت مفتخر است که در کنار تولید این نوع پنجره ها

 .تحقیقات گسترده ای انجام دهد upvc در زمینه بهینه سازی مصرف سوخت توسط پنجره های

  

واحد مسکونی 0۰55این شرکت با بیش از تولید درب و پنجره برای   

سکن های مهر سراسر ایران اعالم می دارددر اصفهان و خارج از اصفهان همکاری خود با تمامی پیمانکاران و م . 



  

 .اعطای نمایندگی به سراسر ایران با شرایطی ویژه + سود اوری ویژه

  

 

  

  

 را انتخاب کنیم؟ upvc چرا پنجره

  

 مطمئن ترین پنجره در ساختمان بوده upvc پنجره های

الی می باشدو دارای زیبایی و استحکام با . 

  

 :دالیل استفاده از این نوع پنجره ها

  

 عدم اشتعال

 وزنی سبک

 عایق بودن در مقابل حرارت

 عایق بودن در مقابل الکتریسیته

 مقاومت در برابر مواد شیمیای



 قابلیت تبدیل به سطوح صاف

 انعطاف پذیری برای طرح های متعدد

 و جلوگیری از الودگی صوتی upvc پنجره

 .در جلوگیری از الودگی صوتی کمک بسیاری می کند upvc پنجره

  

  در تحقیقات گذشته نتیجه به دست امده بدین معنا بوده

۰6که انتقال حرارت از شیشه دوجداره با گاز آرگون مانند انتقال حرارت از یک دیوار با ضخامت   CM است. 

  

 شیشه های دوجداره عایقی مناسب جهت جلوگیری

لودگی صوتی و تلف شدن انرژی می باشداز ورود هر نوع آ . 

  

در هزینه انرژی صرفه جویی می کند %۰5این نوع شیشه حداقل  . 

  

 آیا می دانید صداهای مزاحم چه مضراتی برای سالمتی انسان دارند

 .در گزینه های زیر به بخشی از آنها اشاره شده است

  

 افت شنوایی

 اختالالت خواب

 کاهش کارایی

 تاثیرات مخرب بر قلب و عروق

 اثرات روانی منفی

 ترس و اضطراب

 عصبانیت های بی مورد

 و نحوه نگهداری upvc پنجره های

پنجره های عمر  upvc معموال از عمر سایر قسمت های دیگر ساختمان بیشتر است 



 .یو پی وی سی همچنان ظاهر خود را حفظ می کنند و با فرسوده شدن ساختمان پنجره دوجداره

  

 

  

  

  

  قیمت پنجره دو جداره چقدر میباشد؟

 به دلیل نواسانات موجود در بازار قیمت متغیر میباشد حتما با کارشناسان ما تماس بگیرید

  چرا طهران وین را انتخاب کنم ؟

سال سابقه در امر پنجره دو جداره جزو با سابقه ترین شرکت ها میباشد که میتواند به شما  00شرکت طهران وین با 

 .دوستان عزیز خدمات عالی ارئه دهد

 چطور میتونم پنجره دو جداره را از شما تهیه کنم ؟

 با اولین تماس با کارشناسان شما را برا تهیه پنجره دو جداره راهنمایی میکنن

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%82

