
︉ وک︀ر ﹝︺︣﹩﹁ ا︨︣︐ا︑︥ی ﹨︀ی ک︧
﹞︀ ک﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︑﹢︨︺ۀ ︋︤﹫﹡︦ ︑︀زه ک︀ر ︫

.﹩﹝ ︫﹢د
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︉ وک︀ر  اگ︀ه ﹨︧︐﹫﹛ ا﹝︀ ︋︀ ا ﹟︀ل، ﹨﹠﹢ز ﹨﹛ . ﹨﹞ۀ ﹝︀ ︋︀ ا﹨﹞﹫️ ا︨︣︐ا︑︥ی ﹨︀ی ک︧
︡ 50︠﹫﹩﹙ از ا︨︐︀رت آپ ﹨︀ ا﹟ ا︨︣︐ا︑︥ی ﹨︀ رو ﹡﹩﹞ ︫﹠︀︨﹟ و ﹨﹞﹫﹟ ︋︀︻︒ ︫︡ه ﹁﹆︳  د︮ر

︡ . ︨︀ل دوام ︋﹫︀رن5از ا︨︐︀رت آپ ﹨︀ی ︗︀ن، ︋﹫︩ از  ︋︡ون و︗﹢د ک ا︨︣︐ا︑︥ی ︫ر
︣ای ﹝﹢﹁﹆﹫️ در دراز﹝︡ت ﹡﹢ا﹨﹠︡ دا︫️ .  ﹨﹢︫﹞﹠︡، ا︨︐︀رت آپ ﹨︀ ﹨﹫︘ ﹡﹆︪ۀ را﹩﹨ ︋

︡ رو ︋︣ر﹩︨ ک﹠﹫﹛ ︣﹟ ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ و ا︨︣︐ا︑︥ی ﹨︀ی ︫ر ︣اره ک︀رآ﹝︡︑ ﹇ ︀︖﹠ا  .

.︋︀زار ﹨︡ف را ︋︪﹠︀︨﹫︡
︣ار ﹩﹝ گ︣﹫ن، ﹝︺﹞﹢︀ً﹜ دارای ︭︠﹢︮﹫︀ت، ︻︀﹙﹅ و ر﹁︐ ︣ادی ک﹥ ︑﹢ی ︋︀زار ﹨︡ف ︫﹞︀ ﹇ ︀ر﹨︀ی ا﹁

﹟︐︧﹨ ﹩︋︀︪﹞ .︡﹨ ︀د ︫︡ه ︋︀︫﹥ ک﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︀ از ︋︀زار︖︣ای ︫﹞︀ ا ف ︀︫︡ ا﹟ ︨﹣ال ︋
︤﹡﹫﹛ ︑︀ ا﹟ ﹝︧﹙﹥ ک﹩﹞ رو︫﹟ ︑︣ ︋︪﹥ :﹫﹥؟ ا︗︀زه  ︡︡︋﹠︡ ﹝︓︀ل از ︋︀زار ﹨︡ف ︋

︨︀ل50︨︀﹜﹞﹠︡ان ︋︀︀﹜ی 
﹝︀دران ﹝︖︣د

︗﹢ا﹡︀ن ︻︀﹙﹇﹥ ﹝﹠︡ ︋﹥ دا︨︐︀ن ﹨︀ی ︻﹙﹩﹞
︉ وک︀ر، ︫﹠︀︠️ د﹇﹫﹅ ︋︀زار ﹨︡ف ﹨︧️ ︣﹟ ا︨︣︐ا︑︥ی ﹨︀ی ک︧ ︣ای ک. ﹩﹊ از ا︮﹩﹙ ︑ ︋ ︉︧

ا︵︀﹙︻︀ت در ﹝﹢رد ︋︀زار ﹨︡ف ︠﹢د︑﹢ن، ︐︪︣﹞ ︡︀︋︀ی ا︡ه آل رو از ﹡︷︣ ︨﹟، درآ﹝︡، 
︣︿ ک﹠﹫︡ ﹢ع درک ا﹞ ،️﹫︧﹠︗ .︲﹢﹞ ﹟﹏ ︨ک﹢﹡️ و ﹝︪︭︀ت ︗﹞︺﹫﹩︐ دگ﹥ ︑︺

︣ای ︑﹆﹫﹆︀ت دگۀ ︫﹞︀ ︋︀︫﹥ .﹩﹝ ︑﹢﹡﹥ ︀︎ۀ ﹝ک﹩﹞ ︋

﹞﹠︡ ︠﹢د را ک︪︿ ک﹠﹫︡ .و︥﹩﹎ ار︫ز
︉ وک︀ر ︫︣ک️ ︫﹞︀ ︗️ ﹩﹝ ده، و︥﹩﹎ ︠︀ص و ﹩﹊ از ﹝﹢اردی ک﹥ ︋﹥ ا︨︣︐ا︑︥ی ﹨︀ی ک︧

️︨︀﹝︫ ︡﹡︣ ︋ ︡﹠﹝ ﹞﹠︡ ︫﹞︀︨️ ک﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ﹩﹝ ک﹠﹥ ﹝︭﹢︀﹜. ار︫ز ت و ا﹟ و︥﹩﹎ ار︫ز
︡ . ﹨︀ ک﹞ک ﹩﹝ ک﹠﹟︠︡﹝︀︑︐﹢ن ︴﹢ر ︋﹥ ﹝︪︣︐ی ا﹟ و︀﹝︐﹞ ﹎﹩︥︤ و گ︀﹡﹥، ︨︣︻️ ︫ر

︤ا︩ ﹩﹝ ده؛ ﹢ن ︋﹥ ﹝︀︵︉ ﹨︡ف ک﹞ک ﹩﹝ ک﹠﹥ ارزش ﹨︣  ا︨︐︀رت آپ ︫﹞︀ رو ا﹁
﹝︭﹢ل ︀ ︠︡﹝﹩︐ رو ک﹥ ارا﹥ ﹩﹝ د︡ درک ک﹠﹥  
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︣ای ا︨︐︀رت آپ ︠﹢د︑﹢ن ا﹨︡اف ︋﹙﹠︡﹝︡ت ︑︺﹫﹫﹟ ک﹠﹫︡ ︋.
︉ وک︀ر، ا﹨︡اف ︋﹙﹠︡﹝︡ت ﹨︧️ ︣﹟ ا︨︣︐ا︑︥ی ﹨︀ی ک︧ ﹨︡اف ا﹟ ا. ﹩﹊ از ︑︺﹫﹫﹟ ک﹠﹠︡ه ︑

️ د﹩﹨ ﹩﹝ ک﹠﹟ و ︋﹥ ︑﹫﹛ ︫﹞︀ ا﹡گ︤﹫ ︗ وک︀ر ︫﹞︀ رو ︉ ﹞﹠︡، ک︧ ۀ ﹨﹛ ﹝︓﹏ و︥﹩﹎ ار︫ز
﹝︡اوم ﹩﹝ دن

︡ ا﹡︐︀ب ک﹠﹫︡ .﹝ک︀﹩﹡ ︋︀ ︎︐︀﹡︧﹫﹏ ︫ر
︉ و ک︀ر ︫﹞︀ ﹩﹝ ︑﹢﹡﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ︀ ︫ک︧️ ︫︣ک️ ︫﹞︀ رو ︑ ︺﹫﹫﹟ ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹝ک︀﹩﹡ ک︧

︱︀ی ک︀ری ︋ ﹤﹢ا﹨﹫︡ ک د﹁︣︐ ﹁︤﹫﹩﹊ راه ا﹡︡ازی ک﹠﹫︡، ︀ در ︠︀﹡﹥ ک︀ر ک﹠﹫︡  ︀ک ﹁. ک﹠﹥
︥ک را︗︹ ︋﹥ ﹝﹏ ک︀ر︑﹢ن ﹁ک︣ ک .﹠﹫︡﹝︪︣︐ک دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡، ︀︋︡ ︋︀ ︑﹀ک︣ ا︨︣︐ا︑

.﹝︭﹢︀﹜ت و ︠︡﹝︀ت ︠﹢د را ﹝︐﹠﹢ع ک﹠﹫︡
️ ﹝︓﹏ ا︲︀﹁﹥ . ا﹠︖︀ ﹝﹠︷﹢ر از ﹝︐﹠﹢ع ︨︀زی، گ︧︣︐ش دا﹝﹠ۀ ︠︡﹝︀ت ︫﹞︀ ﹨︧️ د︨ر

︣﹅ ک︣دن ︫︺︊﹥ ﹨︀ی ﹁︤﹫︡︗ ﹊﹩︡ ک﹥ ︋﹥ ︫﹞︀ ا﹝ک︀ن د︨︣︐﹩︨ ︋﹥ ︋︀زار﹨︀ی ︗︡︡ رو از ︵
︣ا﹁﹫︀﹩ ﹩﹝ ده؛ ا︖︀د ︑﹠﹢ع در دا﹝﹠ۀ ﹝︭﹢︀﹜ت و ︠︡﹝︀ت، ︋﹥ ︫﹞︀ ا﹝ک︀ن  ︽︗ ️﹫︺﹇﹢﹞

﹡︐︀ب ﹝︐﹠﹢ع ︨︀زی، ︋﹥ ﹝︪︣︐︀ی ﹁︺﹩﹙ ︫﹞︀ ا﹝ک︀ن ا. د︨︣︐﹩︨ ︋﹥ ︋︀زار﹨︀ی ︗︡︡ رو ﹩﹝ ده
.  گ︧︣︐ده ︑︣ی ﹩﹝ ده

.﹡︐︀︕ ︠﹢د را ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︡اوم ︎﹫گ︣﹫ی ک﹠﹫︡
. ︐﹟اگ﹥ ﹡︡و﹡﹫︡ ک﹥ ︑︀ ا ﹤︷﹛ ﹟﹥ ﹇︡ر ﹝﹢﹁﹅ ︋﹢د︡، ︑﹞︀م ︑︀﹙ش ﹨︀ی ︫﹞︀ ﹩︋ ﹁︀︡ه ﹨︧

︣︋﹫︀ت ︋︧﹫︀ر ︻︀﹩﹜ د︨️ ︎﹫︡ا ﹩﹝ ک ︣﹠︀ن ﹨﹛ ︋﹥ ﹡︡رت ︋﹥ ︑︖ ︣ا︐︣︋ ︐﹩ ﹟﹟ ک︀رآ﹁ ﹠﹟؛ ︋﹠︀︋
︣︋﹫︀ت ︑︖︀ری گ︫︢︐ۀ ︠﹢د︑﹢ن ﹡گ︀ه ک﹠﹫︡  و اون ﹨︀رو ︋﹥ ︀د دا︫︐ ﹥ ﹝﹞﹥ ک﹥ ︋﹥ ︑︖

︡﹫︫︀︋.

﹜﹫﹠ک ا︮﹩﹙ ﹝﹆︀﹜﹥

https://spiralteam.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87/
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