
ا﹨﹞﹫️ و ︑︃︔︣﹫ ︋︀زار﹞ ︋﹩︀︐﹢ا در 
︉ وک︀ر﹨︀ ک︧
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︣ای ﹝︀︵︊︀ی ︠ ︀ص ︋︀زار﹞ ︋﹩︀︐﹢ا ﹡﹢﹩︻ از ︋︀زار︀︋﹫﹥ ک﹥ روی ︑﹢﹜﹫︡ و ا﹡︐︪︀ر ﹝︐﹢ا ︋
︤ا︩ ﹁︣وش آ﹡︀﹙. ﹝︐﹞︣ک︤ه ︉ ︑﹢︗﹥ و ︑﹢﹜﹫︡ ﹝︪︣︐ی، گ︧︣︐ش ﹝︪︣︐ی ﹨︀، ا﹁ ﹚︗ ︩︤ا ﹟، ا﹁

﹡ ﹟ا﹨︡اف ا ﹟︣ ︑ ﹜﹞ از ،﹟﹚︀﹡︣ان آ ︣﹡︡ و ا﹜︊︐﹥ ︗︢ب ︡اک︣︓ی ک︀︋ر ﹢ع آگ︀﹩﹨ و ا︻︐︊︀ر ︋
.︋︀زار﹞ ︋﹩︀︧﹢ب ﹩﹝ ︫﹟

︣﹅ ا︖︀د و ︋﹥ ا︫︣︐اک گ︢اری ﹝︐﹢ای راگ︀ن و ︋︀ارزش، ︑﹢ی ︋︀زار︀﹩︋ ﹝︐﹢ا، ︫﹞︀ ︀︋︡ از ︵
️ ﹨︀ ک﹞ک ﹩﹝ ک﹠﹥ ︑︀ ﹡︧︊️. ﹝︪︣︐︀ی ︗︡︡ی ︗︢ب ک﹠﹫︡ ︣﹡︡ ا﹟ ا︨︣︐ا︑︥ی ︋﹥ ︫︣ک ︋ ﹤︋

.  ︠﹢د︫﹢ن ﹡﹢﹩︻ و﹁︀داری ︀︎︡ار ا︖︀د ک﹠﹟
︀ت ︋︀زار﹞ ︋﹩︀︐﹢ا ︋︀ ︫﹠︀︨︀﹩ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝︪︣︐ی آ︾︀ز ﹩﹝ ︫﹥ و ︋︺︡ از ا︣﹞ ﹟﹙﹥، ا︵︀﹙︻
︉ ﹨︀ی ﹝︐﹙﹩﹀ از ︗﹞﹙﹥ ا︠︊︀ر، و︡﹢، ﹝﹆︀︀﹜ت ︑︭﹩︭، ک ︐︀ب ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹩﹝ ︑﹢﹡﹟ در ﹇︀﹜

︣ا﹁﹫ک، ︠︣︊﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ا﹞﹫﹏، ︎︀دک︧️، ︑︭︀و︣، و︋︀﹙گ ﹨︀ و ︾︣﹫ه ارا﹥ ا﹜ک︣︐و﹡﹫﹩﹊، ا﹠﹀﹢گ
﹟︫  .

︣ا ︋︀زار﹞ ︋﹩︀︐﹢ا ﹝﹞﹥؟ 
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی، ا︖︀د، ︑﹢ز︹، ︋﹥ ا︫︣︐اک گ︢اری و ا﹡ ︋ ︡﹠︣ا ︐︪︀ر ﹝︴︀﹜︊﹫﹥ گ﹀︐﹫﹛ ︋︀زار﹞ ︋﹩︀︐﹢ا ﹁

﹤ ︣اره ︋﹥ ﹝︀︵︊︀ی ﹨︡ف ︫﹞︀ ︋︨︣ ﹞︀ ﹩﹝ ︋︀ ︋ک︀رگ︣﹫ی ا︨︣︐ا︑︥ی ︋︀زار﹞ ︋﹩︀︐﹢ا ︫. ک﹥ ﹇
︡﹫﹡﹢︑:

در﹝﹢رد ﹝︭﹢︀﹜ت و ︠︡﹝︀﹩︑ ک﹥ ارا﹥ ﹩﹝ د︡، را﹨﹠﹞︀﹩ ﹨︀ و ︪﹛ ا﹡︡از﹨︀ی ︠﹢د︑﹢ن •
︡︡︋ رو آ﹝﹢زش.

•︡︡︋ ︩︤ا .﹡︣خ ︑︡︊﹏ ︋︀زد︡ک﹠﹠︡ه ︋﹥ ﹝︪︣︐ی رو ا﹁
︤ا︩ و﹁︀د• اری ﹩﹝ روا︋﹩︴ ︋﹫﹟ ﹝︪︣︐︀ن و ︑︖︀رت ︠﹢د︑﹢ن ا︖︀د ک﹠﹫︡ ک﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ا﹁

﹤︫.
︩ ﹨︀ی • ﹛︀ ︀﹝︫ ︀ت﹞︡︠ ت و﹛︀﹢︭﹞ ﹤﹡﹢گ ︡︊︀ی ︠﹢د︑﹢ن ﹡︪︀ن ﹩﹝ د︵︀﹞ ﹤︋

.او﹡︀رو ﹏ ﹩﹝ ک﹠﹥

ا﹡﹢اع ﹝︐﹙︿ ︋︀زار︀﹩︋ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده ﹝︐﹢ا
︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀﹩︻) 1 ︋︀زار﹞ ︋﹩︀︐﹢ا در ︨ر

︣ا ︠﹫﹩﹙ از ﹝6/3︪︋︀ ︋﹫︩ از   ﹤ک﹠در ︫︊ک﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀﹩︻، درک ا ﹡﹩︀︗ ︣ ︀︾﹏ ﹝﹫﹙﹫︀رد ک︀︋ر
️︧﹫﹡ ️︨ ﹜﹨ ﹚﹩﹫︠ ﹟﹠گ︢اری ﹩﹝ ک ﹤︀﹞︨︣ ︻﹩︀﹝︐︗︫︊ک﹥ ﹨︀ی ا ︋﹩︀روی ︋︀زار  .
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︣ا﹁﹫ک) 2 ﹝︐﹢ای ا﹠﹀﹢گ
︣ا﹁﹫﹩﹊ و ︋﹥ ︮﹢رت ﹇︀︋﹏ ﹁﹞ ،﹜︐﹢ا، ا︵︀﹙︻︀ ︣ا﹁﹫ک ﹨︀ در ﹇︀﹜﹩︊ ز︊︀ و گ ت و داده ﹨︀ ا﹠﹀﹢گ

︣ا﹁﹫ک ︋︀ ︑︣ک﹫﹩︊ از ︻︊︀رت ︨︀ده و ک﹢︑︀ه و ﹨. را ﹡﹞︀︩ ﹩﹝ دن ﹞︙﹠﹫﹟ ﹨︣ ︑︭﹢︣ ا﹠﹀﹢گ
︉︵︀﹞ ︀︋ ︣︔﹣﹞ ︣اری ار︑︊︀ط ︣ای ︋︣﹇ .﹨︧️︑︭︀و︣ی وا︲ ︨︀︠︐﹥ ﹩﹝ ︫﹥ ک﹥ را﹩﹨ ︻︀﹩﹜ ︋

︋︀زار﹞ ︋﹩︀︐﹢ای و︋︀﹙گ) 3
︣ا ﹨︧︐﹟  و از ﹡︷︣ ﹨︡ف و ﹝﹢︲﹢ع، ﹩﹝ ︑﹢﹡﹟ ︋︀﹙گ ﹨︀ ﹡﹢ع ﹇︡ر︑﹞﹠︡ی از ﹝︐﹢ای درون گ

.  ︑﹠﹢ع ز︀دی دا︫︐﹥ ︋︀︫﹟

︨︀︠️ و ا﹡︐︪︀ر ︎︀دک︧️) 4
︣︋﹢ط ︋﹥ ︎︀دک︧️ ﹝︓﹏ آ﹨﹠گ ا︎︤﹫ود﹨︀، ︫﹞︀ ﹩﹝ ︑﹢﹡﹫︡ ︋︀ ︑︺﹫﹫﹟ و ک﹠︣︐ل ﹁︀ک︐﹢ر﹨︀ی ﹝

.گ﹢﹠︡ه و دا︨︐︀ن ﹨︣ ا︎︤﹫ود،  ا﹨︡اف ︋︀زار︀﹩︋ ︠﹢د︑﹢ن رو ︋﹥ را﹩︐ ︑﹠︷﹫﹛ ک﹠﹫︡

5 (﹩﹢︡ای و﹢︐﹞ ︋﹩︀︋︀زار
︣﹅ و︡﹢ در ﹝﹢رد 69︵︊﹅ آ﹝︀ر،  ︡ از ﹝︭︣ف ک﹠﹠︡گ︀ن ︗﹫︗︣︑ ﹡﹩︀ ﹩﹝ د﹨﹠︡ از ︵ د︮ر

︣﹡︡ ا︵︀﹙︻︀﹩︑ ک︧︉ ک﹠﹟ ︀︻︒ ︋︀زار︀﹩︋ و﹞ .︋ ﹤﹡﹢︑ ﹞﹩ ﹩﹢︭︡﹢ل ︀ ︠︡﹝︀ت ک ︋
︤ا︩ ﹡︣خ ︑︋ ،︀﹨ ﹏︡︊︊﹢د ︋︀زگ︪️ ︨︣﹝︀﹥ و ک﹞ک ︋﹥ ︫﹞︀ در ا︖︀د روا︋︳ ︋ ︀ ا﹁

﹤︪︋ ﹟﹫︊︵︀﹞  .

)Paid Ad Content(︑︊﹙﹫︽︀ت ︎﹢﹩﹜ ) 6
ۀ ا﹟ ا︨︣︐ا︑︥ی ︋﹥ ︫﹞︀ ک﹞ک ﹩﹝ ک﹠﹥ ﹝︀︵︊︀ی گ︧︣︐ده ای دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡ و در ﹨﹞

︡د︨️ ︋﹫︀ر ﹤︋ ︋﹩﹢﹚︴﹞ ️﹫︺﹇﹢﹞ ︡ک﹥ ﹩﹝ ︠﹢ا ﹩︀﹨ ︀دی و︗﹢د. ﹝ک︀نک︀ن ﹨︀ی ز﹞
︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀﹩︻. داره ک﹥ ﹩﹝ ︑﹢﹡﹫︡ ︑︊﹙﹫︽︀ت ︎﹢﹩﹜ ︠﹢د︑﹢ن رو ﹝﹠︐︪︣ ک﹠﹫︡ ، ︮﹀︀ت ︨ر

...﹁︣ود، ︋︣﹠﹨︀ و

ا︮﹩﹙ ﹝﹆︀﹜﹥﹜﹫﹠ک 

https://spiralteam.com/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/
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