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problem with italic and italic bold
دیوار هادریان با توجه به مصالحی که برای ساخت آن در دسترس بوده در قسمت شرقی رودخانه که از سنگ استفاده شده دارای ۳ متر پهنا و ارتفاعی

بین ۵ تا ۶ متر بوده و در قسمت غربی رودخانه که از کلوخ برای بنای آن استفاده شده ۶ متر پهنا و ۳٫۵ متر ارتفاع داشته است. همچنین در طول دیوار،
قلعههایی کوچک با دو برج وجود داشته که برای نگهبانی و عالمت دادن استفاده میشده است.

دیوار هادریان با توجه به مصالحی که برای ساخت آن در دسترس بوده در قسمت شرقی رودخانه که از سنگ استفاده شده دارای ۳ متر پهنا و
ارتفاعی بین ۵ تا ۶ متر بوده و در قسمت غربی رودخانه که از کلوخ برای بنای آن استفاده شده ۶ متر پهنا و ۳٫۵ متر ارتفاع داشته است.

همچنین در طول دیوار، قلعههایی کوچک با دو برج وجود داشته که برای نگهبانی و عالمت دادن استفاده میشده است.

دیوار هادریان با توجه به مصالحی که برای ساخت آن در دسترس بوده در قسمت شرقی رودخانه که از سنگ استفاده شده دارای ۳ متر پهنا و ارتفاعی
بین ۵ تا ۶ متر بوده و در قسمت غربی رودخانه که از کلوخ برای بنای آن استفاده شده ۶ متر پهنا و ۳٫۵ متر ارتفاع داشته است. همچنین در طول دیوار،

قلعههایی کوچک با دو برج وجود داشته که برای نگهبانی و عالمت دادن استفاده میشده است.

دیوار هادریان با توجه به مصالحی که برای ساخت آن در دسترس بوده در قسمت شرقی رودخانه که از سنگ استفاده شده دارای ۳ متر پهنا
و ارتفاعی بین ۵ تا ۶ متر بوده و در قسمت غربی رودخانه که از کلوخ برای بنای آن استفاده شده ۶ متر پهنا و ۳٫۵ متر ارتفاع داشته است.

همچنین در طول دیوار، قلعههایی کوچک با دو برج وجود داشته که برای نگهبانی و عالمت دادن استفاده میشده است.
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rendering reordered non-spacing marks
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=635639 in firfox they have also this bug
شستشسنکمبتشبسکمنت•
وددودم•
ندتنشمبدش•

1. aeklfhalfhaf
شهمباشبهم.2
سمیهابمب.3

problem with location map and infobox

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=635639
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میالن
Milano

—  شهرستان  —

میالن
Comune di Milano

نشان

پرچم

میالن

in Italy میالن Location of

[1]] 51″ 27′ °45شمالی 9.19028غرب 45.46417جنوب]
مختصات: 25″ 11′ °09شرقی [[رده:موقعیت جغرافیایی شرقی 

ایتالیا کشور

لومباردی ناحیههای ایتالیا

(MI) میالن استان

دولت

(PDL)لتیتزیا مراتی  - شهردار

مساحت

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587%3AMilan_Montage.png
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:CoA_Citt%C3%A0_di_Milano.svg
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Flag_of_Milan.svg
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Italy_location_map.svg
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Red_pog.svg
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%3AReza1615/pdf&amp;language=fa&amp;params=45_27_51_N_09_11_25_E_
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_political_parties_in_Italy
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA
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۱۸۳٫۷۷ کیلومترمربع  - جمعاً

37 متر (120 پا) ارتفاع

جمعیت (2010)

1317882  - جمعاً

unknown operator: u'\u06f1'/کیلومترمربع  - تراکم

میالنزه/ میالنی  - نام اهلیت

گرینویچ (ساعت جهانی به اضافهٔ ۱) منطقه زمانی

گرینویچ تابستانی(ساعت جهانیبه اضافهٔ ۲) (DST) تابستان - 

۲۰۱۶۲-۲۰۱۲۱ ,۲۰۱۰۰ کد پستی

۰۲ پیششماره

امبروس قدیس پشتیبان

دسامبر ۷ روز قدیس

[2]
وبگاه رسمی  وبگاه

RTF and LTF problem

100H41NaO10N70H50C اتیلن دیآمین تترااستیک اسید

4CuSO مس(II) سولفات (زاج سبز) (کات کبود)

مراجع
[1]_params=45_27_51_N_09_11_25_E&language=fa&http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%3AReza1615/pdf
[2]http://http://www.comune.milano.it

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%D9%94_%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%DA%86_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%DB%B7
http://http://www.comune.milano.it
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86_%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%28II%29_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%3AReza1615/pdf&amp;language=fa&amp;params=45_27_51_N_09_11_25_E_
http://http://www.comune.milano.it
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منابع مقالهها و مشارکتها
Reza1615, Volker.haas :همکاران  http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Reza1615/pdf :منبع  Reza1615/pdf:کاربر

منابع تصویر، مجوزها و مشارکتها
Reza1615 :مجوز: ناشناخته  همکاران  Milan_Montage.png:پرونده=http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title :منبع  File:Milan Montage.png

FaleCrown and :همکاران  Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 :مجوز  CoA_Città_di_Milano.svg:پرونده=http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title :منبع  File:CoA Città di Milano.svg
ornaments by F l a n k e r

Original uploader was Zscout370 at en.wikipedia :همکاران  Public Domain :مجوز  Flag_of_Milan.svg:پرونده=http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title :منبع  File:Flag of Milan.svg

NordNordWest :همکاران  Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 :مجوز  Italy_location_map.svg:پرونده=http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title :منبع  file:Italy location map.svg

Andux :همکاران  Public Domain :مجوز  Red_pog.svg:پرونده=http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title :منبع  File:Red pog.svg
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