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،تسامش رایتخا رد هک یاهچباتک .دوش هبرجت نیزگیاج دناوتیمن یزیچ چیه ،میاهدش راک هب تسد هک ینامز اما دنراد یدایز تیمها اهراک زا یرایسب رد یروئت یاهشزومآ
ملق هب 1401 رویرهش رد هک تسا وبنیا میت یاهفرح یاهنیمدا زا یکی یصخش یهبرجت ،تسامش رایتخا رد هک یاهچباتک .دوش هبرجت نیزگیاج دناوتیمن یزیچ چیه ،میاهدش
تسا هدش رشتنم و شراگن یبرع دمحا ملق هب 1401 رویرهش رد هک تسا وبنیا میت یاهفرح یاهنیمدا زا یکی یصخش یهبرجت140

.تسا هدش رشتنم و شراگن یبرع دمحا

طابترا دوخ ناتسود اب و میوشیم ربخاب تاقافتا زا ،میوشیم مرگرس تعاس دنچ نیا رد .میلوغشم نآ اب تعاس دنچ زور ره ام رتشیب .درادن حیضوت هب زاین مارگاتسنیا تردق
 یارب تشهب کی مارگاتسنیا ؛تسین حیرفت یارب طقف مارگاتسنیا اما .مینکیم رارقرب طابترا دوخ ناتسود اب و میوشیم ربخاب تاقافتا زا ،میوشیم مرگرس تعاس دنچ نیا
         هب مارگاتسنیا اب امش نایفارطا زا یسک رگا .مینادیم ار نیا ام یهمه و تسیزاسلوپ یارب تشهب کی مارگاتسنیا ؛تسین حیرفت یارب طقف مارگاتسنیا اما .مینکیم رارقرب
      :دیوگیم هک رعاش لوق هب ؛دینکیم کرد رتهب ار فرح نیا ،دشاب هدیسر یبوخ دمآرد هب مارگاتسنیا اب امش نایفارطا زا یسک رگا .مینادیم ار نیا ام یهمه و تسیزاسلوپ
ندید دننام دوب یک ندینش :دیوگیم هک رعاش لوق هب ؛دینکیم کرد رتهب ار فرح نیا ،دشاب هدیسر یبوخ دمآرد


!ندید دننام دوب یک ندینش
اب طقف هک یسک ندید ؛دش زاغآ اه ندید نیمه زا یکی اب مه مارگاتسنیا و نم یارجام

.دوش لیدبت قفوم درف کی هب و دهدب ناماس و رس ار شایگدنز تسناوت مارگاتسنیا اب طقف هک یسک ندید ؛دش زاغآ اه ندید نیمه زا یکی اب مه مارگاتسنیا و نم یارجام
الاب یارب ار مشالت مامت و جل ی هدند یور متفویب ات دش ثعاب رود یانشآ نیا ندید .دوش لیدبت قفوم درف کی هب و دهدب ناماس و رس ار شایگدنز تسناوت مارگاتسنیا
  هک تسا یجیپ نیلوا و نم یارجام ،هچباتک نیا یهمادا .مهد ماجنا مجیپ ندروآ الاب یارب ار مشالت مامت و جل ی هدند یور متفویب ات دش ثعاب رود یانشآ نیا ندید
            مناسرب ییازدمآرد هب متسناوت هک تسا یجیپ نیلوا و نم یارجام ،هچباتک نیا یهمادا .مهد ماجنا مجیپ ندروآ

.مناسرب ییازدمآرد هب متسناوت

هدنسیون نخس

همدقم



!هنکمم یلو ،هتخس
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             نایرتشم اب تعاس 12 یزور هک یا هدنشورف ای تسا رتشیب مارگاتسنیا رد رسنئولفنیا کی راک یتخس ؛میشاب تسار ور دییایب اما ،دراد ار شدوخ یاه یتخس یراک ره
 1    ار شزورما شمارآ ،مدآ نیا“ هک میتفگیم ،دوب یرگید راک رگا دیاش ؟دراد طابترا نایرتشم اب تعاس 12 یزور هک یا هدنشورف ای تسا رتشیب مارگاتسنیا رد رسنئولفنیا
           اه نآ زا و هتفرگ دای ار ربنایم یاه هار طقف درف نیا اما ،”تسا زورید یاه شالت نویدم ار شزورما شمارآ ،مدآ نیا“ هک میتفگیم ،دوب یرگید راک رگا دیاش ؟دراد طابترا
تخس دیاش هک یراک .تسا هدش قفوم رمارگاتسنیا کی هب لیدبت ات هدرک هدافتسا اه نآ زا و هتفرگ دای ار ربنایم یاه هار طقف درف نیا اما ،”تسا زورید یاه شالت نویدم
      تسیندش اما دشاب تخس دیاش هک یراک .تسا هدش قفوم رمارگاتسنیا کی هب لیدبت ات هدرک هدافتسا


!تسیندش اما دشاب
شالت مه البق .مروایب الاب ار مدوخ جیپ متفرگ میمصت هرابود هک مدوب اه رکف نیمه رد

یرای تقوچیه سناش اما مسرب ییاون و نان کی هب مارگاتسنیا زا هک مدوب هدرک شالت مه البق .مروایب الاب ار مدوخ جیپ متفرگ میمصت هرابود هک مدوب اه رکف نیمه رد
             زا یکی هک متفرگ میمصت .دشیم رتدب تیعضو ،مدرکیم شالت رتشیب هچ ره .درکیمن یرای تقوچیه سناش اما مسرب ییاون و نان کی هب مارگاتسنیا زا هک مدوب هدرک
مجیپ و درک قرف دیاش ؛منیبب و منک ادیپ یکریز ریز ار مارگاتسنیا روهشم یاه هرود زا یکی هک متفرگ میمصت .دشیم رتدب تیعضو ،مدرکیم شالت رتشیب هچ ره .درکیمن
            دشن ،مدید ،مدرک ادیپ .دمآ الاب تحار مجیپ و درک قرف دیاش ؛منیبب و منک ادیپ یکریز ریز ار مارگاتسنیا روهشم یاه هرود


!دشن ،مدید ،مدرک ادیپ .دمآ الاب تحار
هک حالطصا ات دنچ .متفرگیم دای هتکن دنچ ،مدیدیم ار اهشزومآ نیا زا یکی هک راب ره

مرظن هب تاملک نیا .متسنادیمن ار نآ ینعم اما مدوب هدید اج نآ و اج نیا رد البق هک حالطصا ات دنچ .متفرگیم دای هتکن دنچ ،مدیدیم ار اهشزومآ نیا زا یکی هک راب ره
      هارمه یتقو .مدرکیم تشاددای مناتسریبد یمیش رتفد رد ار اه نآ ینعم و دوب بلاج مرظن هب تاملک نیا .متسنادیمن ار نآ ینعم اما مدوب هدید اج نآ و اج نیا رد البق
تشاد یبوخ سح ؛مدرکیم هدافتسا تاحالطصا نیا زا مدوب مناتسود هارمه یتقو .مدرکیم تشاددای مناتسریبد یمیش رتفد رد ار اه نآ ینعم و دوب بلاج


!تشاد یبوخ سح ؛مدرکیم هدافتسا تاحالطصا نیا زا مدوب مناتسود
زا هک هن هتبلا .تسا ربخ هچ مارگاتسنیا رد هک مدیمهف هزات ،متفرگ دای هک ار تاحالطصا

هک ینامز زا و مدوب یزورما ناوج کی مه نم ،دشاب هک هچ ره .مرواین رد رس مارگاتسنیا زا هک هن هتبلا .تسا ربخ هچ مارگاتسنیا رد هک مدیمهف هزات ،متفرگ دای هک ار تاحالطصا
دیاب هک ییاهزیچ و میاههتسناد نیب اما .مدزیم خرچ مارگاتسنیا رد متشاد دوب مدای هک ینامز زا و مدوب یزورما ناوج کی مه نم ،دشاب هک هچ ره .مرواین رد رس مارگاتسنیا
.مدربیم یپ عوضوم نیا هب متشاد مک مک و تشاد دوجو یدایز توافت متسنادیم دیاب هک ییاهزیچ و میاههتسناد نیب اما .مدزیم خرچ مارگاتسنیا رد متشاد دوب مدای
راک یاجک ممهفب و منک رکف ملبق یاهجیپ هب راب ره ات دشیم ثعاب اهتوافت نیا ندید .مدربیم یپ عوضوم نیا هب متشاد مک مک و تشاد دوجو یدایز توافت متسنادیم
ماهتفر هابتشا ار راک یاجک ممهفب و منک رکف ملبق یاهجیپ هب راب ره ات دشیم ثعاب اهتوافت نیا ندید


.ماهتفر هابتشا ار
نیمه و منک راک مجیپ یور تقو مامت متسناوتیمن هتبلا .دمآ متسد راک قلق مک مک

 نیا یور مه ردقچ و مدرکیم ولافنآ ولاف .دشاب مک مدشر تعرس دشیم ثعاب هیضق نیمه و منک راک مجیپ یور تقو مامت متسناوتیمن هتبلا .دمآ متسد راک قلق مک مک
 ،وـلاف ار رـفن 15 تعاس ره .منک رید ادابم هک مدرکیم میظنت تعاس .مدوب قیقد شور نیا یور مه ردقچ و مدرکیم ولافنآ ولاف .دشاب مک مدشر تعرس دشیم ثعاب هیضق
و ،وـلاف ار رـفن 15 تعاس ره .منک رید ادابم هک مدرکیم میظنت تعاس .مدوب قیقد شور1
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دننک کبولاف ار نم هک دندوب یناسک مه زونه اما ؛مدوب هدرکن رشتنم یتسپ و متشادن یلیافورپ سکع .مدرکیم ولافنآ ار رفن 15 و1

.دننک کبولاف ار نم هک دندوب یناسک مه
ندرک ولافنآ هک نیا زا دعب .منک راک مجیپ یور ات متشاد تقو ار زور لک و دوب هعمج زور

لوط زور دنچ منیبب یتشگنا رس باتک و باسح کی اب ات متسشن ،دش مامت میاه ندرک ولافنآ هک نیا زا دعب .منک راک مجیپ یور ات متشاد تقو ار زور لک و دوب هعمج زور
               خیرات کی ات مدرکیم باسح یساوسو و قیقد یلیخ .مسرب روولاف 10k هب ات دشکیم لوط زور دنچ منیبب یتشگنا رس باتک و باسح کی اب ات متسشن ،دش مامت میاه
هک ینامز ی هزادنا هب ،دش مامت مباتک و باسح هک ینامز اما مروایب تسد هب قیقد خیرات کی ات مدرکیم باسح یساوسو و قیقد یلیخ .مسرب روولاف 10k هب ات دشکیم10
  ،مدوب هدرک هک یباتک و باسح نیا اب .مدوبن هدز ناجیه و لاحشوخ مدوب هدرک عورش هک ینامز ی هزادنا هب ،دش مامت مباتک و باسح هک ینامز اما مروایب تسد هب قیقد
.منزب لز ما یشوگ هب و منک جک ار مندرگ یدایز یاهزور دوب رارق ،مدوب هدرک هک یباتک و باسح نیا اب .مدوبن هدز ناجیه و لاحشوخ مدوب هدرک عورش


.منزب لز ما یشوگ هب و منک جک ار مندرگ یدایز یاهزور دوب رارق

راب نیا هک مدوب هتفگ .منک ادیپ تفرشیپ یارب رتهب هار کی ات مدش راک هب تسد عیرس

دیکات اوتحم تیمها یور مدوب هدید لاح هب ات هک ییاه هرود مامت .دنکیم قرف راب نیا هک مدوب هتفگ .منک ادیپ تفرشیپ یارب رتهب هار کی ات مدش راک هب تسد عیرس
              تسپ دعب و منک عمج روولاف یمک ات منک ربص رگا هک دوب نیا نم روصت .دنتشاد دیکات اوتحم تیمها یور مدوب هدید لاح هب ات هک ییاه هرود مامت .دنکیم قرف
                روصت نیا هک منادیم نالا هناتخبشوخ .مریگیم یرتهب یهدزاب منک عورش ار نتشاذگ تسپ دعب و منک عمج روولاف یمک ات منک ربص رگا هک دوب نیا نم روصت .دنتشاد
جیپ زا یعقاو یاهروولاف هک دوشیم ثعاب طقف یلاخ جیپ کی نتشاد و تسا تسردان روصت نیا هک منادیم نالا هناتخبشوخ .مریگیم یرتهب یهدزاب منک عورش ار نتشاذگ
.دنوش یرارف امش جیپ زا یعقاو یاهروولاف هک دوشیم ثعاب طقف یلاخ جیپ کی نتشاد و تسا تسردان


.دنوش یرارف امش

یهنیزگ جیپ عورش یارب اهویدیو هک دوب نیا متفرگ دای نارود نیا زا هک یرگید یهتکن

هب تبسن یرتشیب تردق زلیر یاهتسپ مه اهویدیو نیب رد .دنتسه یرتهب رایسب یهنیزگ جیپ عورش یارب اهویدیو هک دوب نیا متفرگ دای نارود نیا زا هک یرگید یهتکن
            مارگاتسنیا دیدج تاناکما هک تفگ ناوتیم یلک تروص هب .دنراد رگید یاهویدیو هب تبسن یرتشیب تردق زلیر یاهتسپ مه اهویدیو نیب رد .دنتسه یرتهب رایسب
           نیا یدایز رایسب دراوم و تیالیاه ،یویت یجیآ ؛دنراد جیپ دشر رد یرتشیب تردق مارگاتسنیا دیدج تاناکما هک تفگ ناوتیم یلک تروص هب .دنراد رگید یاهویدیو
             ات مدرک ار مشالت مامت ،زلیر تیلباق ندش یفرعم اب .تسا هدرک تباث ناربراک هب ار هیضق نیا یدایز رایسب دراوم و تیالیاه ،یویت یجیآ ؛دنراد جیپ دشر رد یرتشیب تردق
تردق زا ،هچباتک رخآ تمسق رد !مدش مه قفوم و منک لاعف ار نآ لوا هظحل زا ات مدرک ار مشالت مامت ،زلیر تیلباق ندش یفرعم اب .تسا هدرک تباث ناربراک هب ار هیضق
                رد یراجفنا دشر کی ثعاب روطچ هک تفگ مهاوخ امش یارب زلیر اصوصخم و اهویدیو تردق زا ،هچباتک رخآ تمسق رد !مدش مه قفوم و منک لاعف ار نآ لوا هظحل زا
…میرذگب .دش جیپ یاهروولاف رد یراجفنا دشر کی ثعاب روطچ هک تفگ مهاوخ امش یارب زلیر اصوصخم و اهویدیو


…میرذگب .دش جیپ یاهروولاف

اوتحم ندرک تسرد لوغشم تعاس 6 زا رتشیب .تشذگ اوتحم دیلوت هب نم ی هعمج

 مدرـکیم رـشتنم تـسپ نایم رد زور کی .مـشاب هـتشاد تـسپ هـتفه رسارـس ات مدوب اوتحم ندرک تسرد لوغشم تعاس 6 زا رتشیب .تشذگ اوتحم دیلوت هب نم ی هعمج
و مدرـکیم رـشتنم تـسپ نایم رد زور کی .مـشاب هـتشاد تـسپ هـتفه رسارـس ات مدوب
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  هک یتوافت اما متشاذگیم تقو مجیپ یارب لبق زا رتشیب متشاد نم .مدوب یضاران الماک اما متفرگیم یرتشیب یاهروولاف لبق هب تبسن اهزور نآ .مدوب ولافنآ ولاف لوغشم و
دوبن دایز مه اه ردق نآ مدیدیم هک یتوافت اما متشاذگیم تقو مجیپ یارب لبق زا رتشیب متشاد نم .مدوب یضاران الماک


.دوبن دایز مه اه ردق نآ مدیدیم
هک مدیمهف (هدنامن مدای شمسا هنافساتم هک) تیاس کی زا هلاقم دنچ ندناوخ اب

        ندیمهف نودب یروتسا ندید لثم ییاهراک و ولافنآ ولاف طقف مارگاتسنیا یاهدنفرت هک مدیمهف (هدنامن مدای شمسا هنافساتم هک) تیاس کی زا هلاقم دنچ ندناوخ اب
       تمحز ولافنآ ولاف اب هسیاقم رد هک تسه مه یرگید یاههار .تسین لباقم فرط ندیمهف نودب یروتسا ندید لثم ییاهراک و ولافنآ ولاف طقف مارگاتسنیا یاهدنفرت
           ،دوب هداد داهنشیپ هلاقم نآ هک ییاههار نیب زا .دهدیم یرتهب ی هجیتن اما دراد یرتمک تمحز ولافنآ ولاف اب هسیاقم رد هک تسه مه یرگید یاههار .تسین لباقم فرط
یمک ار مروولاف بذج تعرس هک دوب یفاک نامه و دنام مدای نتشاذگ تنماک طقف ،دوب هداد داهنشیپ هلاقم نآ هک ییاههار نیب زا .دهدیم یرتهب ی هجیتن اما دراد یرتمک
   رد گنیتکرام تنماک یهلاقم زا یتمسق هب لیدبت نارود نیا رد میاه هبرجت .منک رتشیب یمک ار مروولاف بذج تعرس هک دوب یفاک نامه و دنام مدای نتشاذگ تنماک طقف

.دش وبنیا تیاس مارگاتسنیا رد گنیتکرام تنماک یهلاقم زا یتمسق هب لیدبت نارود نیا رد میاه هبرجت .منک رتشیب



تشاد طبر مجیپ عوضوم هب هک ییاهتسپ ریز و متشگیم رولپسکا یاهجیپ نیب
            هتشادن نتشگ هب یزاین رگید ،زور 2 زا دعب هک دش ثعاب راک نیا .متشاذگیم تنماک تشاد طبر مجیپ عوضوم هب هک ییاهتسپ ریز و متشگیم رولپسکا یاهجیپ نیب
ولاف مه .دندوب طوبرم نم هب یعون هب هک ییاهجیپ زا دوب هدش رپ رولپسکا لک .مشاب هتشادن نتشگ هب یزاین رگید ،زور 2 زا دعب هک دش ثعاب راک نیا .متشاذگیم تنماک
بذج یارب تنماک رپ و بوخ تسپ ندرک ادیپ مه و دوب هدش رتتحار ولافنآ ولاف مه .دندوب طوبرم نم هب یعون هب هک ییاهجیپ زا دوب هدش رپ رولپسکا لک .مشاب
              !روولاف هب اهنآ هب لیدبت و هدننکدیدزاب بذج یارب تنماک رپ و بوخ تسپ ندرک ادیپ مه و دوب هدش رتتحار ولافنآ


!روولاف هب اهنآ هب لیدبت و هدننکدیدزاب

رتهب تسناوتیم اما دیسریم بوخ رظن هب زیچ همه .دوب هدش در 2K زا هزات مجیپ

         2   تاکن نیا .مدوب هتفرگ دای دنفرت و هتکن دنچ یلوصا ندرک تاش دروم رد هزات .دوش رتهب تسناوتیم اما دیسریم بوخ رظن هب زیچ همه .دوب هدش در 2K زا هزات مجیپ
    یارب یدایز ناجیه .منک ربص اهنآ زا هدافتسا یارب متسناوتیمن و دوب هتفرگ ار ممشچ تاکن نیا .مدوب هتفرگ دای دنفرت و هتکن دنچ یلوصا ندرک تاش دروم رد هزات .دوش
یروتسا دیدزاب ،منک لدابت اهنآ اب متساوخیم هک ییاهجیپ اما متشاد راک عورش یارب یدایز ناجیه .منک ربص اهنآ زا هدافتسا یارب متسناوتیمن و دوب هتفرگ ار ممشچ
            لکشم کی نیا .دننک یراکمه نم اب دندرکیمن لوبق و دنتشاد نم هب تبسن یرتشیب یروتسا دیدزاب ،منک لدابت اهنآ اب متساوخیم هک ییاهجیپ اما متشاد راک عورش
تفریم رامش هب جیپ تفرشیپ یارب یدج و گرزب لکشم کی نیا .دننک یراکمه نم اب دندرکیمن لوبق و دنتشاد نم هب تبسن یرتشیب


.تفریم رامش هب جیپ تفرشیپ یارب یدج و گرزب
رولپسکا ندش ضوع .دوبن نم لکشم اهنت لماعت نتشادن نامز نآ رد هنافساتم 

           و متشاد مک تقو مه زونه اما دوب هدرک منامز تیریدم هب یدایز کمک ممارگاتسنیا رولپسکا ندش ضوع .دوبن نم لکشم اهنت لماعت نتشادن نامز نآ رد هنافساتم 
 وبجم هرخالب یگفالک یـلک زا دعب .منک ادیپ جیپ تیعضو دوبهب یارب یهار متسناوتیمن و متشاد مک تقو مه زونه اما دوب هدرک منامز تیریدم هب یدایز کمک ممارگاتسنیا
روبجم هرخالب یگفالک یـلک زا دعب .منک ادیپ جیپ تیعضو دوبهب یارب یهار متسناوتیمن



.دش وبنیا تیاس مارگاتسنیا

https://inbo.ir/auto-comment-bot/?utm_medium=text&utm_source=ebook&utm_campaign=ebook-30-90
https://inbo.ir/auto-comment-bot/?utm_medium=text&utm_source=ebook&utm_campaign=ebook-30-90
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دنچ و مدش راک هب تسد عیرس .متفرگ دای ار رولپسکا یور نآ ریثات و جیپ رد تیالیاه یلصا دربراک هک دوب اجنآ .منک هدافتسا یسکات و سوبوتا رد ماهدرم یاهنامز زا مدش
رواک ندرک هفاضا اب .متخاس دنتشاد ار کیال نیرتشیب هک یتاعوضوم زا باذج تیالیاه دنچ و مدش راک هب تسد عیرس .متفرگ دای ار رولپسکا یور نآ ریثات و جیپ رد تیالیاه
دش یلاع الماک مجیپ زا تمسق نیا ،اهتیالیاه هب رواک ندرک هفاضا اب .متخاس دنتشاد ار کیال نیرتشیب هک یتاعوضوم زا باذج تیالیاه


.دش یلاع الماک مجیپ زا تمسق نیا ،اهتیالیاه هب
هدرکن ساسحا ار یروتسا نیس دوبمک تقوچیه و دندوب ویدیو ارثکا نم یاهتسپ

  ناکت بآ زا بآ و مشاب هتشادن یروتسا زور 5- 4 هک دشیم اهتقو یضعب .مدوب هدرکن ساسحا ار یروتسا نیس دوبمک تقوچیه و دندوب ویدیو ارثکا نم یاهتسپ
             یاهروولاف هناتخبشوخ .مروخب لکشم هب زورما ات دوب هدش ثعاب راک نیا اما .دروخن ناکت بآ زا بآ و مشاب هتشادن یروتسا زور 5- 4 هک دشیم اهتقو یضعب .مدوب
      هداس دنفرت کی نویدم ار هیضق نیا نم .دنتشاد لماعت اهتسپ اب و دندوب لاعف جیپ یاهروولاف هناتخبشوخ .مروخب لکشم هب زورما ات دوب هدش ثعاب راک نیا اما .دروخن
.دننامب تنماک نودب میاهتسپ مهدب هزاجا دیابن هک مدوب هتفرگ دای نم .متسه هداس دنفرت کی نویدم ار هیضق نیا نم .دنتشاد لماعت اهتسپ اب و دندوب لاعف جیپ
            راب دنچ امش دوخ .دنک رثایب ار مارگاتسنیا رد امش یاهشالت مامت دناوتیم یلاخ تنماک .دننامب تنماک نودب میاهتسپ مهدب هزاجا دیابن هک مدوب هتفرگ دای نم .متسه
ندیشک راظتنا یاج هب هک متفرگ دای نم ؟دیاهتشاذگ تنماک ،تنماک نودب تسپ ریز راب دنچ امش دوخ .دنک رثایب ار مارگاتسنیا رد امش یاهشالت مامت دناوتیم یلاخ تنماک
دسیونب میارب ار لوا تنماک ات متسرفب مایپ مناتسود زا یکی هب ،لوا تنماک یارب ندیشک راظتنا یاج هب هک متفرگ دای نم ؟دیاهتشاذگ تنماک ،تنماک نودب تسپ ریز


.دسیونب میارب ار لوا تنماک ات متسرفب مایپ مناتسود زا یکی هب ،لوا تنماک یارب

یاهتنماک امتح ،یعونصم یاهراک زا ندش زاینیب و اهتنماک ندش رتیعیبط زا دعب

     یاهنوگ هب ار نارگید یاهتنماک .دننک لماعت مه اهنآ اب هیقب ات دینک نیپ ار بوخ یاهتنماک امتح ،یعونصم یاهراک زا ندش زاینیب و اهتنماک ندش رتیعیبط زا دعب
       ره یلصا یاهرنه زا یکی لماعت نتفرگ .دنوش بیغرت ندرک لماعت یارب هک دیهد باوج یاهنوگ هب ار نارگید یاهتنماک .دننک لماعت مه اهنآ اب هیقب ات دینک نیپ ار بوخ
جیپ کی ،دیتسین یضار تنماک نتفرگ رد دوخ تیقالخ زا رگا و تساتسنیا رد نیمدا ره یلصا یاهرنه زا یکی لماعت نتفرگ .دنوش بیغرت ندرک لماعت یارب هک دیهد باوج
.دیریگب وگلا نآ زا و دینک ادیپ بوخ جیپ کی ،دیتسین یضار تنماک نتفرگ رد دوخ تیقالخ زا رگا و تساتسنیا رد نیمدا

.دیریگب وگلا نآ زا و دینک ادیپ بوخ
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تسرد هک دوب یراک اهنت اهتنماک هب نداد نداد باوج ،ملوا یاهجیپ رد هک منکیم فارتعا .مهدب باوج متسپ ریز یاهتنماک هب دیاب هک دوب هدرک تباث یلبق یاههبرجت
راک نآ رارکت !مسرب مه رولپسکا هب یهاگ هک دشیم ثعاب هیضق نیمه و مدادیم ماجنا تسرد هک دوب یراک اهنت اهتنماک هب نداد نداد باوج ،ملوا یاهجیپ رد هک منکیم
هب راب نیلوا یارب مجیپ یاهتسپ زا یکی ،دعب یهتفه دنچ ات دش ثعاب جیپ نیا رد راک نآ رارکت !مسرب مه رولپسکا هب یهاگ هک دشیم ثعاب هیضق نیمه و مدادیم ماجنا
   مدوخ یلبق یاهجیپ اب ار جیپ نیا متسناوتیمن .دوب زیگنا ناجیه زور نآ .دسرب رولپسکا هب راب نیلوا یارب مجیپ یاهتسپ زا یکی ،دعب یهتفه دنچ ات دش ثعاب جیپ نیا رد
زور دنچ تیقفوم نیا هتبلا .دوب دوز یلیخ رولپسکا هب ندیسر یارب ؛منکن هسیاقم مدوخ یلبق یاهجیپ اب ار جیپ نیا متسناوتیمن .دوب زیگنا ناجیه زور نآ .دسرب رولپسکا
            لکشم روطچ نم اما .مسرب رولپسکا هب متسناوتن یتدم یارب و درواین ماود رتشیب زور دنچ تیقفوم نیا هتبلا .دوب دوز یلیخ رولپسکا هب ندیسر یارب ؛منکن هسیاقم
             دروم رد ار ریز تاکن نم ؟منک عورش ار ملدابت مناوتب ات مدرک لح ار مایروتسا دیدزاب لکشم روطچ نم اما .مسرب رولپسکا هب متسناوتن یتدم یارب و درواین ماود رتشیب
  دوب یفاک تسرد یریگ میمصت کی یارب دراوم نیمه و متسنادیم یروتسا دروم رد ار ریز تاکن نم ؟منک عورش ار ملدابت مناوتب ات مدرک لح ار مایروتسا دیدزاب


.دوب یفاک تسرد یریگ میمصت کی یارب دراوم نیمه و متسنادیم یروتسا
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.دنوش رتشیب دوخ هب دوخ یروتسا یاهدیدزاب هک


دیاش و دننکیم لابند ار صاخ جیپ دنچ یاهیروتسا طقف مارگاتسنیا ناربراک رتشیب



.دننک تویم ار هیقب یتح
و رکیتسا زا اما دیراد ییالاب یروتسا دیدزاب رگا یتح .تسا مهم یروتسا رد لماعت


دیشاب دوخ یاهیروتسا دیدزاب ندش مک رظتنم دیاب دینکیمن هدافتسا لماعت یاهدنفرت


.دیشاب
هب یاهتسپ یارب یاهلابز لطس هب ار اهنآ دیابن .تشاد همانرب اهیروتسا یارب دیاب



.درک لیدبت روخندرد


هچ هب ناربراک دینادب دیاب .دراد یدایز تیمها یروتسا رامآ اب ربراک تخانش
            
         دوشیم هنیزه ندش مک و یهدزاب ندش رتشیب ثعاب تاغیلبت و لدابت رد تاعالطا نیا .دنهدیم ناشن شنکاو رتشیب ییاهیروتسا


.دوشیم هنیزه ندش مک و یهدزاب ندش رتشیب ثعاب
ار میاهروولاف هک مدید ینامز ار یلصا رییغت اما دوب راذگریثات یلیخ تاکن نیا هب هجوت

نتفر الاب رد مهم لماع کی هیضق نیمه .مدرک توعد اهیروتسا ندید هب نشپک اب ار میاهروولاف هک مدید ینامز ار یلصا رییغت اما دوب راذگریثات یلیخ تاکن نیا هب هجوت
    یبوخ حطس هب جیپ یاهیروتسا دیدزاب ات دیشک لوط هتفه 1 طقف .دوب یروتسا دیدزاب نتفر الاب رد مهم لماع کی هیضق نیمه .مدرک توعد اهیروتسا ندید هب نشپک اب
یروتسا ناگدننکدیدزاب زا و متخاسیم یصاصتخا یاوتحم میاهیروتسا یارب نم ؛دسرب یبوخ حطس هب جیپ یاهیروتسا دیدزاب ات دیشک لوط هتفه 1 طقف .دوب یروتسا دیدزاب
هدیسر روولاف 3400 دودح هب جیپ یتقو هک دش ثعاب اهراک نیمه .متفرگیم لماعت یروتسا ناگدننکدیدزاب زا و متخاسیم یصاصتخا یاوتحم میاهیروتسا یارب نم ؛دسرب
340 ،رگید دنفرت دنچ و اهدنفرت نیا .دوش هدید راب 900 زا رتشیب اهیروتسا زا یضعب ،دوب هدیسر روولاف 3400 دودح هب جیپ یتقو هک دش ثعاب اهراک نیمه .متفرگیم لماعت
.دنداد لیکشت ار وبنیا مارگاتسنیا یروتسا دیدزاب شیازفا یهلاقم ،رگید دنفرت دنچ و اهدنفرت نیا .دوش هدید راب 900 زا رتشیب اهیروتسا زا یضعب ،دوب90

 .دنداد لیکشت ار وبنیا مارگاتسنیا یروتسا دیدزاب شیازفا یهلاقم

https://inbo.ir/increase-instagram-stories-visit/?utm_medium=text&utm_source=ebook&utm_campaign=ebook-30-90
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یارب فلتخم شور دنچ .درکیم رد ار ما یگتسخ ،insight یدوعص رادومن ندید و مدوب هدرک عورش ار تاش لدابت .دوب الاب هب ور نانچمه جیپ دشر رادومن و تشذگ زور دنچ
insighیدوعص رادومن ندید و مدوب insight، یمک و وج و سرپ اب .منک ناحتما ار اهنآ یهمه متساوخیم و متشاد رظن رد تاغیلبت یارب فلتخم شور دنچ .درکیم رد ار ما یگتسخ
یلصا فده دیابن هک مدوب هدیمهف ،یسیلگنا و یسراف ناگیار یاههرود نیب نتشگ یمک و وج و سرپ اب .منک ناحتما ار اهنآ یهمه متساوخیم و متشاد رظن رد تاغیلبت
          مجیپ تیعضو زا یفاک تخانش و دروم نیا نتسناد .مهد رارق روولاف بذج ار متاغیلبت یلصا فده دیابن هک مدوب هدیمهف ،یسیلگنا و یسراف ناگیار یاههرود نیب نتشگ
هب ار متسپ نیلوا ،مدوب دلب تنماک زا هک ییاهدنفرت کمک اب ات درک کمک نم هب مجیپ تیعضو زا یفاک تخانش و دروم نیا نتسناد .مهد رارق روولاف بذج ار متاغیلبت
             اج نآ ار دوخ یاج متسناوتن و دوبن راگدنام نم یارب هبرجت نیا هتبلا .مناسرب رولپسکا هب ار متسپ نیلوا ،مدوب دلب تنماک زا هک ییاهدنفرت کمک اب ات درک کمک نم هب
.منک مکحم اج نآ ار دوخ یاج متسناوتن و دوبن راگدنام نم یارب هبرجت نیا هتبلا .مناسرب رولپسکا


.منک مکحم

نم جیپ یارب ندرک تاش هک دادیم ناشن رامآ نیا و دوب هدش دایز یبوخ هب جیپ چیر

رد .منک یزیر همانرب تسرد ار مجیپ دشر شور متسناوتیم رامآ نیا اب .دهدیم باوج نم جیپ یارب ندرک تاش هک دادیم ناشن رامآ نیا و دوب هدش دایز یبوخ هب جیپ چیر
:مدرب یپ مهم یهتکن دنچ هب مجیپ تاش رامآ ندرک رتهب دنور رد .منک یزیر همانرب تسرد ار مجیپ دشر شور متسناوتیم رامآ نیا اب .دهدیم باوج


:مدرب یپ مهم یهتکن دنچ هب مجیپ تاش رامآ ندرک رتهب دنور



امش یاوتحم هب شیاهروولاف دیهدیم لامتحا هک دینک لدابت ییاهجیپ اب طقف

 

.دنشاب دنمقالع
یرتشیب دادعت) .تسا باذج ناربراک یارب هک دینک باختنا لدابت یارب ییاهاوتحم



(.دنا هدرک لاسرا نارگید یارب ای هدرک کیال ار نآ امش یاهروولاف زا
هیلوا یزیر همانرب زا لبق ار (یرگید غیلبت عون ره ای تاش) تاغیلبت زا دوخ فده



.دینک صخشم
لباق اهیگداس نیا هب یروتسا دیدزاب ندش مک .دینکن تاش لدابت دح زا شیب

    
.دریگیم امش زا یدایز یژرنا و نامز و تسین ناربج
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             رارق یروتسا رد ات دنتساوخیم یدیآ کی و تاش نیرکسا کی ،دنتشاد تاش لدابت دصق هک یناسک رتشیب ؟مدرکیم هدافتسا لدابت یارب یشور هچ زا نم امش رظن هب

   نئمطم نم .مهد ماجنا اهنآ یارب ار راک نیمه نم دنتشاد راظتنا مه لباقم رد .دنهد رارق یروتسا رد ات دنتساوخیم یدیآ کی و تاش نیرکسا کی ،دنتشاد تاش لدابت

رگید ”مارگاتسنیا هب ناطلس تشگزاب“ و ”هش ولاف یرابگر مشاداد“ یاهشور هک مدوب نئمطم نم .مهد ماجنا اهنآ یارب ار راک نیمه نم دنتشاد راظتنا مه لباقم رد .دنهد

هب نم .دوبن وگباوج تقوچیه شور نیا ،نم یصخش رظن هب هتبلا .تسین وگباوج رگید ”مارگاتسنیا هب ناطلس تشگزاب“ و ”هش ولاف یرابگر مشاداد“ یاهشور هک مدوب

         لوصا .مدوب هدرکن کیلک اهگت نیا یور تقوچیه ،مارگاتسنیا ربراک کی ناونع هب نم .دوبن وگباوج تقوچیه شور نیا ،نم یصخش رظن هب هتبلا .تسین وگباوج

           یعامتجا یاههکبش رد تاغیلبت ؛دوبن نیا دننام ییادتبا دراوم هب دودحم طقف تاغیلبت لوصا .مدوب هدرکن کیلک اهگت نیا یور تقوچیه ،مارگاتسنیا ربراک کی ناونع

لباق ،ندوب مهف لباق و یگداس نیع رد هک دوب یشناد دنمزاین ،مارگاتسنیا اصوصخم و یعامتجا یاههکبش رد تاغیلبت ؛دوبن نیا دننام ییادتبا دراوم هب دودحم طقف تاغیلبت

مارگاتسنیا رد تاغیلبت یهلاقم نتشون زا ام یلصا فده .دشاب یدربراک و شخبرثا ،ارجا لباق ،ندوب مهف لباق و یگداس نیع رد هک دوب یشناد دنمزاین ،مارگاتسنیا اصوصخم و

 دریگب رارق همه رایتخارد ناگیار هب راک نیا یلوصا یاهشور ات دوب نیمه اقیقد مه مارگاتسنیا رد تاغیلبت یهلاقم نتشون زا ام یلصا فده .دشاب یدربراک و شخبرثا ،ارجا

.دریگب رارق همه رایتخارد ناگیار هب راک نیا یلوصا یاهشور ات دوب نیمه اقیقد مه
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یژتارتسا نیا لوصا .دز مقر میارب یروآ تفگش جیاتن ،مدرک هدافتسا نآ زا هک یراب نیلوا زا شور نیا .تسه و هدوب ناربراک زا لماعت نتفرگ هشیمه تاش زا نم فده
     ،متشگیم مبوبحم یاهتسپ نیب نم .دوب دمآراک لاح نیع رد اما هداس رایسب رایسب یژتارتسا نیا لوصا .دز مقر میارب یروآ تفگش جیاتن ،مدرک هدافتسا نآ زا هک یراب
.مدادیم مراکمه جیپ هب تاش یارب و مدرکیم ادیپ ار دوب هیناث 20 دودح هک ییاهنآ ،متشگیم مبوبحم یاهتسپ نیب نم .دوب دمآراک لاح نیع رد اما هداس رایسب رایسب
نآ یهیقب ندید یارب سپ ؛دننیبب ار نآ زا هیناث 15 دنتسناوتیم یروتسا ناگدننکدیدزاب .مدادیم مراکمه جیپ هب تاش یارب و مدرکیم ادیپ ار دوب هیناث 20 دودح هک ییاهنآ2
هدش باختنا رامآ ساسا رب تسپ نیا .دوبن ارجام مامت نیا اما .دندشیم جیپ دراو نآ یهیقب ندید یارب سپ ؛دننیبب ار نآ زا هیناث 15 دنتسناوتیم یروتسا ناگدننکدیدزاب1
      ار رگید یاهتسپ و تشاد دنهاوخ تسود ار نآ ناربراک رثکا هک متسنادیم سپ ،دوب هدش باختنا رامآ ساسا رب تسپ نیا .دوبن ارجام مامت نیا اما .دندشیم جیپ دراو
ربراک هک دوب یخی هوک زا یکچوک تمسق طقف نم یاهتسپ اما .درک دنهاوخ یسررب ار رگید یاهتسپ و تشاد دنهاوخ تسود ار نآ ناربراک رثکا هک متسنادیم سپ ،دوب
.دیدیم ربراک هک دوب یخی هوک زا یکچوک تمسق طقف نم یاهتسپ اما .درک دنهاوخ یسررب


.دیدیم

هک دوب هدش یحارط یعون هب (مداد حیضوت هچباتک یادتبا رد هک) نم جیپ راتخاس

        کیلک مه جیپ یویب کنیل یتح .دندرکیم یسررب ار نآ فلتخم یاهتمسق ناربراک هک دوب هدش یحارط یعون هب (مداد حیضوت هچباتک یادتبا رد هک) نم جیپ راتخاس
            هک دوب یقافتا نیرتهب نیا و دشیم ریگرد اوتحم اب الماک هدننکدیدزاب .دروخیم یدایز کیلک مه جیپ یویب کنیل یتح .دندرکیم یسررب ار نآ فلتخم یاهتمسق ناربراک
دید زا هاتوک ینامز رد لماعت زا گرزب مجح نیا .دتفویب یجیپ ره یارب تسناوتیم هک دوب یقافتا نیرتهب نیا و دشیم ریگرد اوتحم اب الماک هدننکدیدزاب .دروخیم یدایز
       زا دعب ،درکیمن ولاف ار نم جیپ هدننکدیدزاب نیا رگا یتح .دنامیمن ناهنپ مه متیروگلا دید زا هاتوک ینامز رد لماعت زا گرزب مجح نیا .دتفویب یجیپ ره یارب تسناوتیم
.مدوب شکیدزن ناتسود و وا رولپسکا نامهم اعطق زور 6 -5 زا دعب ،درکیمن ولاف ار نم جیپ هدننکدیدزاب نیا رگا یتح .دنامیمن ناهنپ مه متیروگلا


.مدوب شکیدزن ناتسود و وا رولپسکا نامهم اعطق زور 6 -5

رتشیب زور ره متناکا چیر و متشاد ییالاب یدورو .دوب ییایور جیپ زا جراخ رد نم طیارش

هجوتم هک مدمآ مدوخ هب ینامز .دوب هدش ترپ جیپ لخاد زا الماک مساوح اما ؛دشیم رتشیب زور ره متناکا چیر و متشاد ییالاب یدورو .دوب ییایور جیپ زا جراخ رد نم طیارش
نم یهنازور یاهولاف رامآ .تسا میاهولاف رامآ هب ندیسر لاح رد اهولافنآ رامآ مدش هجوتم هک مدمآ مدوخ هب ینامز .دوب هدش ترپ جیپ لخاد زا الماک مساوح اما ؛دشیم
      نیمدا ناونع هب زور نآ ات هک دوب یاهنحص نیرتکانسرت ،ولافنآ زا مجح نیا و دوب دایز نم یهنازور یاهولاف رامآ .تسا میاهولاف رامآ هب ندیسر لاح رد اهولافنآ رامآ مدش
مدوب هدید نیمدا ناونع هب زور نآ ات هک دوب یاهنحص نیرتکانسرت ،ولافنآ زا مجح نیا و دوب دایز

.مدوب هدید



… تشذگ رس زا هک بآ
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اما مشاب نیبشوخ متساوخیم .مشاب نئمطم هدنیآ هب متسناوتیمن زونه اما مدوب هدرک دشر بیقر یاهجیپ زا رتهب .مدرکیم راک جیپ یور متشاد هک دوب مین و هام کی دودح
اب ،مدوب هدرک رتشیب ار میاهاوتحم تیفیک .دادیمن نم هب ار هزاجا نیا روولاف شزیر اما مشاب نیبشوخ متساوخیم .مشاب نئمطم هدنیآ هب متسناوتیمن زونه اما مدوب هدرک
      .دشیمن فقوتم شزیر اما مدرکیم تیاعر ار لوصا .متشاد یبوخ لماعت میاهروولاف اب ،مدوب هدرک رتشیب ار میاهاوتحم تیفیک .دادیمن نم هب ار هزاجا نیا روولاف شزیر
  مک مک .دشیم یفنم مجیپ دشر خرن مدرکیم عطق ار لماعت ای نتشاذگ تنماک رگا دیاش .دشیمن فقوتم شزیر اما مدرکیم تیاعر ار لوصا .متشاد یبوخ لماعت میاهروولاف
.دشیم رتدب و رتدب هتفر هتفر عاضوا و دادیمن ناشن نم هب شوخ یور مه رولپسکا مک مک .دشیم یفنم مجیپ دشر خرن مدرکیم عطق ار لماعت ای نتشاذگ تنماک رگا دیاش
ریگسفن یاضف رد تباقر .دنتشگیمرب عیرس و دندیسریم رولپسکا هب تخس اهتسپ .دشیم رتدب و رتدب هتفر هتفر عاضوا و دادیمن ناشن نم هب شوخ یور مه رولپسکا
لوط یدایز نامز .متسنادیمن نامز نآ هک دوب یزیر تاکن و یصصخت تاعالطا ،رولپسکا ریگسفن یاضف رد تباقر .دنتشگیمرب عیرس و دندیسریم رولپسکا هب تخس اهتسپ
.مدش طلسم رولپسکا لوصا هب مک مک ات مدناسر دمآرد هب ار رگید جیپ نیدنچ و دیشک لوط یدایز نامز .متسنادیمن نامز نآ هک دوب یزیر تاکن و یصصخت تاعالطا ،رولپسکا
یلایرس تالاقم رد میاهدرک شالت ام هک تسا زار و زمر رپ یایند کی مارگاتسنیا رولپسکا .مدش طلسم رولپسکا لوصا هب مک مک ات مدناسر دمآرد هب ار رگید جیپ نیدنچ و دیشک

.مینک هداس ناکما دح ات ار نآ وبنیا رولپسکا یلایرس تالاقم رد میاهدرک شالت ام هک تسا زار و زمر رپ یایند کی مارگاتسنیا رولپسکا



ار قباس یهدزاب مدرکیم ارجا هک ییاهدنفرت و دشیم رتمک و رتمک تشاد ملماعت
             ریز ار تنرتنیا لک .دمآیمنرد روج لقع اب الصا هیضق و دیگنلیم راک یاج کی .دنتشادن ار قباس یهدزاب مدرکیم ارجا هک ییاهدنفرت و دشیم رتمک و رتمک تشاد ملماعت
رد و مدرک یسررب ار یدایز یاهویدیو .مدید ار یدایز یمارگاتسنیا یاهویال و مدرک ور و ریز ار تنرتنیا لک .دمآیمنرد روج لقع اب الصا هیضق و دیگنلیم راک یاج کی .دنتشادن
ندرک سره هب زاین مجیپ .درک لح ار ملکشم تاراپآ یمیدق یویدیو کی ،یدیماان جوا رد و مدرک یسررب ار یدایز یاهویدیو .مدید ار یدایز یمارگاتسنیا یاهویال و مدرک ور و
.مدادیم ماجنا تعرس هب ار راک نیا دیاب نم و تشاد ندرک سره هب زاین مجیپ .درک لح ار ملکشم تاراپآ یمیدق یویدیو کی ،یدیماان جوا


.مدادیم ماجنا تعرس هب ار راک نیا دیاب نم و تشاد

یگزات میارب کیف یاهروولاف ندرک فذح .منک ادیپ یرتهب هار ات مدرک ربص یزور دنچ

     یکمک یاهرازبا زا ندرک هدافتسا زا .مدوبن نئمطم راک نیا ماجنا زا دایز و تشاد یگزات میارب کیف یاهروولاف ندرک فذح .منک ادیپ یرتهب هار ات مدرک ربص یزور دنچ
              ای بوخ دروم رد متسناوتیمن و مدوب هدینش یدایز ضیقن و دض یاهفرح مارگاتسنیا یکمک یاهرازبا زا ندرک هدافتسا زا .مدوبن نئمطم راک نیا ماجنا زا دایز و تشاد
هدافتسا تابر زا ای ؛دوبن جراخ تلاح 2 زا مراک یهجیتن .مریگب میمصت اهنآ ندوب دب ای بوخ دروم رد متسناوتیمن و مدوب هدینش یدایز ضیقن و دض یاهفرح مارگاتسنیا
 باوج مراک نیا ای ،دروخیم تسکش ما یلبق یاهجیپ لثم مه مجیپ نیا و مدرکیمن هدافتسا تابر زا ای ؛دوبن جراخ تلاح 2 زا مراک یهجیتن .مریگب میمصت اهنآ ندوب دب
مدوب دـلب ار زـیچ هـمه نم .مدرـگرب ما یلـبق دـنور هـب تردـق اب متـسناوتیم و دادیم باوج مراک نیا ای ،دروخیم تسکش ما یلبق یاهجیپ لثم مه مجیپ نیا و مدرکیمن
متیقفوم ،مدشیم صالخ طیارش نیا زا رگا و (�� مدرکیم ار رکف نیا اعقاو اهزور نآ) مدوب دـلب ار زـیچ هـمه نم .مدرـگرب ما یلـبق دـنور هـب تردـق اب متـسناوتیم و دادیم
 دوب ینیمضت متیقفوم ،مدشیم صالخ طیارش نیا زا رگا و (�� مدرکیم ار رکف نیا اعقاو اهزور نآ)

.دوب ینیمضت



.مینک هداس ناکما دح ات ار نآ وبنیا رولپسکا
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تدم نیا رد و دوش فذح مکیف یاهروولاف ات دیشک لوط زور 10 ات 7 دودح .متشاد یدایز سرتسا ،مدوبن انشآ موهفم نیا اب نوچ .مدرک عورش ار راک و ایرد هب مدز ار لد
.تشاد روولاف شزیر زا یرتشیب سرتسا ،تابر زا هدافتسا .دوب جیپ ریگرد طقف مرکف تدم نیا رد و دوش فذح مکیف یاهروولاف ات دیشک لوط زور 10 ات 7 دودح .متشاد1
روولاف فذح یهلاقم رد ار دوب هدرک ریگرد ار مرکف اهزور نآ هک یمهم و ساسح تاکن .تشاد روولاف شزیر زا یرتشیب سرتسا ،تابر زا هدافتسا .دوب جیپ ریگرد طقف مرکف

نوریب کیف یاهروولاف قالتاب زا ار دوخ جیپ دنناوتب تحار یلایخ اب هیقب ات متشون کیف روولاف فذح یهلاقم رد ار دوب هدرک ریگرد ار مرکف اهزور نآ هک یمهم و ساسح تاکن



.دنشکب

هک مدروآیم رد رس متیروگلا زا یدح هب .مدوب یضار هجیتن زا .دش مامت راک هرخالاب

          دنچ نم جیپ .مریگیم یرتشیب تنماک و کیال اما ،هدش مک میاهروولاف دادعت ارچ منادب هک مدروآیم رد رس متیروگلا زا یدح هب .مدوب یضار هجیتن زا .دش مامت راک هرخالاب
تمالس هب .دنتفرگیم تنماک مرت یمیدق یاهتسپ اما دوب هدرک ریگ 11k و 10 نیب یزور دنچ نم جیپ .مریگیم یرتشیب تنماک و کیال اما ،هدش مک میاهروولاف دادعت ارچ منادب
.دوب نتفرگ تعرس تقو الاح و مدوب هدش در نافوط زا تمالس هب .دنتفرگیم تنماک مرت یمیدق یاهتسپ اما دوب هدرک ریگ 11k و 10 نیب یزور111


.دوب نتفرگ تعرس تقو الاح و مدوب هدش در نافوط زا

رگید مدیشک هک یسرتسا همه نآ زا دعب اما ؛تشگرب لبق تلاح هب مک مک مجیپ دیدزاب

نیا رد جیپ .منک مامت ار راک ات مدوب هتشگرب نم .مدوبن یضار ییاک 11- 10 جیپ کی هب رگید مدیشک هک یسرتسا همه نآ زا دعب اما ؛تشگرب لبق تلاح هب مک مک مجیپ دیدزاب
یاهروولاف لماعت ،جیپ یاهروولاف ندش فذح اب و تشاد یدایز ناگدننکدیدزاب نارود نیا رد جیپ .منک مامت ار راک ات مدوب هتشگرب نم .مدوبن یضار ییاک 11- 10 جیپ کی هب11
تسپ زا ییالاب دادعت اب اههدننکدیدزاب هک دوب نیا لکشم .دوب هتفر الاب مه مدوخ یاهروولاف لماعت ،جیپ یاهروولاف ندش فذح اب و تشاد یدایز ناگدننکدیدزاب نارود
          حطس کی دیاب جیپ راتخاس .دنتشادن تسود ار اهنآ زا یضعب هک دندشیم هجاوم تسپ زا ییالاب دادعت اب اههدننکدیدزاب هک دوب نیا لکشم .دوب هتفر الاب مه مدوخ
       .تفریم الاب رگید حطس کی دیاب جیپ راتخاس .دنتشادن تسود ار اهنآ زا یضعب هک دندشیم هجاوم


.تفریم الاب رگید

ار هباشم یاهتسپ و متشاذگ رانک ار مدوب هتخیر هعمج یارب هک ییاههمانرب مامت

             رارق هتسد دنچ رد تسناوتیم اهتسپ یخرب .دوب یربنامز و تخس راک .مدرک تسیل ار هباشم یاهتسپ و متشاذگ رانک ار مدوب هتخیر هعمج یارب هک ییاههمانرب مامت
   مراک هک دوب 5 – 4.5 ادودح تعاس .دندمآیمن یاهتسد چیه هب مه اهیضعب .دریگب رارق هتسد دنچ رد تسناوتیم اهتسپ یخرب .دوب یربنامز و تخس راک .مدرک تسیل
4. هب .مهدب رارق دوخ یصاصتخا guide رد ار اهتسپ نیا هک دوب هدنام الاح .دش مامت مراک هک دوب 5 – 4.5 ادودح تعاس .دندمآیمن یاهتسد چیه هب مه اهیضعب .دریگب
guid guide یهلاقم ،تشاد یدایز یهدننکدیدزاب مه امش جیپ هک نامز ره .دیزرایم شتمحز هب .مهدب رارق دوخ یصاصتخا guide رد ار اهتسپ نیا هک دوب هدنام الاح .دش مامت

دینک ارجا دوخ جیپ یور ار شور نیا و دیناوخب ار مارگاتسنیا guide یهلاقم ،تشاد یدایز یهدننکدیدزاب مه امش جیپ هک نامز ره .دیزرایم شتمحز


        guid     ک متـسنادیم مدرـکیم تـسرد اوـتحم هـک یناـمز هشـیمه .دوـب مجـیپ یاهبـطاخم زا مروصت ساسا رب ،مدوب هدرک باختنا ما guide یارب هک ییاه یدنب هتسد
هک متـسنادیم مدرـکیم تـسرد اوـتحم هـک یناـمز هشـیمه .دوـب مجـیپ یاهبـطاخم


.دنشکب نوریب کیف یاهروولاف قالتاب زا ار دوخ جیپ دنناوتب تحار یلایخ اب هیقب ات متشون کیف

guid

.دینک ارجا دوخ جیپ یور ار شور نیا و دیناوخب ار مارگاتسنیا
زا مروصت ساسا رب ،مدوب هدرک باختنا ما guide یارب هک ییاه یدنب هتسد

https://inbo.ir/remove-instagram-fake-followers/?utm_medium=text&utm_source=ebook&utm_campaign=ebook-30-90
https://inbo.ir/remove-instagram-fake-followers/?utm_medium=text&utm_source=ebook&utm_campaign=ebook-30-90
https://inbo.ir/instagram-guide/?utm_medium=text&utm_source=ebook&utm_campaign=ebook-30-90
https://inbo.ir/instagram-guide/?utm_medium=text&utm_source=ebook&utm_campaign=ebook-30-90


Inbo.irوبنیا 15

      زا ،اهدیاگ نیا ندرک یفرعم یارب و دنوش ادج مه زا اهتسپ عون نیا ات مدرک یدنب هتسد ساسا نیا رب ار اهاوتحم .دمآ دهاوخن ناششوخ نآ زا میاهروولاف زا یدادعت
    اهروولاف یراجفنا دشر زا یربخ اما دش رتشیب مجیپ دیدزاب .مدرک هدافتسا تیالیاه زا ،اهدیاگ نیا ندرک یفرعم یارب و دنوش ادج مه زا اهتسپ عون نیا ات مدرک یدنب
         و دندیسریم رولپسکا هب ،دنتشاد دیدزاب رازه 120 زا رتشیب اهویدیو زا یضعب .دوبن اهروولاف یراجفنا دشر زا یربخ اما دش رتشیب مجیپ دیدزاب .مدرک هدافتسا تیالیاه
     12     کی هک مدوب روبجم شلاچ نیا لح یارب !روولاف زا غیرد اما ،دنتشاد مه یدایز تنماک و دندیسریم رولپسکا هب ،دنتشاد دیدزاب رازه 120 زا رتشیب اهویدیو زا یضعب .دوبن
.منک ادیپ بوخ هار کی هک مدوب روبجم شلاچ نیا لح یارب !روولاف زا غیرد اما ،دنتشاد مه یدایز تنماک


.منک ادیپ بوخ هار

جیپ دراو هک یسک ره .ما هتشاذگ مامت گنس مجیپ لخاد یارب هک مدوب نئمطم نم

رتشیب تعاس ره میاهتیالیاه دیدزاب .درکیم کیال ار میاهتسپ زا ات 2 لقادح دشیم جیپ دراو هک یسک ره .ما هتشاذگ مامت گنس مجیپ لخاد یارب هک مدوب نئمطم نم
لماعت مه اب تسپ ریز رد میاهروولاف و دوب هار هب ور میاهتنماک تیعضو .دشیم رتشیب تعاس ره میاهتیالیاه دیدزاب .درکیم کیال ار میاهتسپ زا ات 2 لقادح دشیم
            لماعت نیمه هک دینادیم دیشاب انشآ جیپ ندروآ الاب یاهشلاچ اب یمک رگا .دندرکیم لماعت مه اب تسپ ریز رد میاهروولاف و دوب هار هب ور میاهتنماک تیعضو .دشیم
:دیشاب هتشاد راگدای هب نم زا مه هتکن کی .دنک مک ار امش راک دناوتیم ردقچ هداس لماعت نیمه هک دینادیم دیشاب انشآ جیپ ندروآ الاب یاهشلاچ اب یمک رگا .دندرکیم
ندادن ماجنا و تسا لماعت لماعت .دنریگب لماعت ات دینک نیپ ار یلاجنج یاهتنماک :دیشاب هتشاد راگدای هب نم زا مه هتکن کی .دنک مک ار امش راک دناوتیم ردقچ هداس
   !بوخ تصرف کی نداد تسد زا ینعی راک نیا ندادن ماجنا و تسا لماعت لماعت .دنریگب لماعت ات دینک نیپ ار یلاجنج یاهتنماک


!بوخ تصرف کی نداد تسد زا ینعی راک نیا

زا ،متفرگیم اههبیرغ زا هک ییاهتنماک .دوب بوخ جیپ لخاد طیارش هک هصالخ

            اما دوب هدننک یضار مه میاهاوتحم تیفیک .دوب رتشیب مدوخ یاهروولاف یاهتنماک زا ،متفرگیم اههبیرغ زا هک ییاهتنماک .دوب بوخ جیپ لخاد طیارش هک هصالخ
   زا یکی متشاد هک ینامز راب کی .دنامیم ناهنپ نم دید زا راب ره هک تشاد یلکشم اما دوب هدننک یضار مه میاهاوتحم تیفیک .دوب رتشیب مدوخ یاهروولاف یاهتنماک
     شیازفا یارب هک ار یراک دیاب نم .مدرک ادیپ ار لکشم مدرکیم یسررب ار بیقر یاهجیپ زا یکی متشاد هک ینامز راب کی .دنامیم ناهنپ نم دید زا راب ره هک تشاد یلکشم
نم .مدادیم ماجنا مه میاهروولاف شیازفا یارب ،مدوب هداد ماجنا ما یروتسا دیدزاب شیازفا یارب هک ار یراک دیاب نم .مدرک ادیپ ار لکشم مدرکیم یسررب ار بیقر یاهجیپ
 هار دنچ راک نیا نداد ماجنا یارب .مدرکیم قیوشت ندرک ولاف هب ار اههدننکدیدزاب دیاب نم .مدادیم ماجنا مه میاهروولاف شیازفا یارب ،مدوب هداد ماجنا ما یروتسا دیدزاب
متشاد هار دنچ راک نیا نداد ماجنا یارب .مدرکیم قیوشت ندرک ولاف هب ار اههدننکدیدزاب دیاب


:متشاد

رفن 3 ره زا رفن 1 رامآ ساسا رب .دشاب هیضق نیا زا جیپ تاجن هار تسناوتیم نشپک


روولاف هب ار رفن 1 متسناوتیم هدننکدیدزاب 30 ره زا نم ؛درکیم ولاف ار جیپ رفن 1 طقف ،دندناوخیم ار نشپک هک یرفن 10 ره زا رگا .دنناوخیم ار نشپک ،هدننکدیدزاب1
       3        تـسناوتیم یـنعی .دنتشاد دیدزاب رازه 100 زا رتشیب اهتسپ زا یضعب .منک لیدبت روولاف هب ار رفن 1 متسناوتیم هدننکدیدزاب 30 ره زا نم ؛درکیم ولاف ار جیپ رفن
متـسناوتیم یـنعی .دنتشاد دیدزاب رازه 100 زا رتشیب اهتسپ زا یضعب .منک لیدبت10
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3
منک باختنا یرگید هار مدوب روبجم سپ ؛متشاد زاین دیدزاب نآ هب و مدوب هدرک هدافتسا یروتسا دیدزاب شیازفا یارب میاهنشپک تردق زا نم


.منک باختنا یرگید هار مدوب روبجم سپ ؛متشاد زاین دیدزاب
.دوب میاهتسپ رخآ هب دیالسا کی ندرک هفاضا ،اهروولاف ندرک رتشیب رگید یهنیزگ


تسود ار نآ الصا نم ،دندوب هدرک هدافتسا شور نیا زا ابقر زا یدایز دادعت هک دوجو اب .منک قیوشت جیپ ندرک ولاف هب ار ناگدننکدیدزاب متسناوتیم دیالسا نیا رد
    مدوب هدرکن ولاف ار یجیپ اهدیالسا نیا رطاخ هب تقوچیه مدوخ نوچ ؛متشادن تسود ار نآ الصا نم ،دندوب هدرک هدافتسا شور نیا زا ابقر زا یدایز دادعت هک


.مدوب هدرکن ولاف ار یجیپ اهدیالسا نیا رطاخ هب تقوچیه مدوخ نوچ ؛متشادن
یهطقن هب Call to action سیونریز کی ندرک هفاضا ،دوب هدنام یقاب هک یهار اهنت

Call to actio
    Insho          درک لبق زا رتهب رایسب ار طیارش اما دوبن لآ هدیا نادنچ شور نیا یهدزاب .مدرک هفاضا متسپ هب Inshot اب و مدرک ادیپ کیلک فیگ کی .دوب ویدیو جوا


.درک لبق زا رتهب رایسب ار طیارش اما دوبن لآ هدیا نادنچ شور نیا یهدزاب
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هدامآ نآ یارب اهدنفرت زا ییات دنچ بیکرت کی و دوب صاخ یلیخ نم یارب تسپ نیا .مدیشک بوخ یهشقن کی یدعب تسپ یارب ،مدرک تست ار شور نیا هک نیا زا دعب

:منک فیرعت ناتدوخ یارب ار ارجام دیراذگب الصا .مدوب هدرک هدامآ نآ یارب اهدنفرت زا ییات دنچ بیکرت کی و دوب صاخ یلیخ نم یارب تسپ نیا


:منک فیرعت ناتدوخ یارب ار ارجام دیراذگب الصا .مدوب هدرک


و تنماک ،نشپک ،زلیر تردق یور ،متخیریم هشقن تسپ نیا یارب متشاد هک یتقو

     هب ندیسر یارب یرتشیب سناش اهزلیر هک مدوب هدید نم .مدوب هدرک زاب باسح تاش و تنماک ،نشپک ،زلیر تردق یور ،متخیریم هشقن تسپ نیا یارب متشاد هک یتقو

نئمطم مناربراک لماعت زا دوب هدش ثعاب مه کیف یاهروولاف یزاسکاپ .دنراد رولپسکا هب ندیسر یارب یرتشیب سناش اهزلیر هک مدوب هدید نم .مدوب هدرک زاب باسح تاش

تنماک ات مسرپب لاوس کی ناربراک زا ،تسپ نیا نشپک رد هک متفرگ میمصت .مشاب نئمطم مناربراک لماعت زا دوب هدش ثعاب مه کیف یاهروولاف یزاسکاپ .دنراد رولپسکا

     ار نآ .دیسر لوا تنماک هک دوب هتشذگ تسپ راشتنا زا هقیقد دنچ طقف .مریگب یرتشیب تنماک ات مسرپب لاوس کی ناربراک زا ،تسپ نیا نشپک رد هک متفرگ میمصت .مشاب

ار شیاهبوخ .دمآ شرس تشپ مه رگید یات دنچ مهدب ار نآ باوج ات و مدرک نیپ ار نآ .دیسر لوا تنماک هک دوب هتشذگ تسپ راشتنا زا هقیقد دنچ طقف .مریگب یرتشیب

هک مدوب هدرک گنهامه منیمدا ناتسود زا رفن 3 اب .مدیشک رانک ار مدوخ و مدرک نیپ ار شیاهبوخ .دمآ شرس تشپ مه رگید یات دنچ مهدب ار نآ باوج ات و مدرک نیپ

هب تسپ .تشاد ار یرگ هزوک توف مکح اهتاش نیا .دننک یروتسا ار متسپ نیا هک مدوب هدرک گنهامه منیمدا ناتسود زا رفن 3 اب .مدیشک رانک ار مدوخ و مدرک نیپ

              و دوب یعقاو تیقفوم کی تسپ نیا .دز ار مجیپ یاهتنماک دروکر و دیسر رولپسکا هب تسپ .تشاد ار یرگ هزوک توف مکح اهتاش نیا .دننک یروتسا ار متسپ نیا

  مسرب روولاف 20K هب شالت زور 80 زا دعب نم ات دش ثعاب و دوب یعقاو تیقفوم کی تسپ نیا .دز ار مجیپ یاهتنماک دروکر و دیسر رولپسکا

.مسرب روولاف 20K هب شالت زور 80 زا دعب نم ات دش ثعاب208



ینکارپیم وت هچ نآ
،رـگد دوشیمن عـمج
!ینکارپیم وت هچ نآ
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   مارگاتسنیا ،اذغ زیم رس یتح و راک میات رد میاهتحارتسا نامز ،مدشیم رادیب هک حبص .دوب میاهراک مامت رانک رد نم یگشیمه هارمه مارگاتسنیا هک دوب زور دنچ و داتشه
یور الاح .دنک دشر مجیپ ات مدوب هدرک ار مشالت مامت تدم نیا رد و دوب زاب هشیمه مارگاتسنیا ،اذغ زیم رس یتح و راک میات رد میاهتحارتسا نامز ،مدشیم رادیب هک حبص
.مدرکیم هاگن میاهتسپ نیرخآ یهدزاب و اهگنیوولاف دادعت هب و مدوب هتسشن یلدنص یور الاح .دنک دشر مجیپ ات مدوب هدرک ار مشالت مامت تدم نیا رد و دوب زاب هشیمه
تدم نیا رد هک ییاهراک مامت .تسا هداتفا کتلغ یور الماک زیچ همه هک متسنادیم .مدرکیم هاگن میاهتسپ نیرخآ یهدزاب و اهگنیوولاف دادعت هب و مدوب هتسشن یلدنص
.دوب هداد هجیتن مدوب هتفرگ دای هک ییاهزیچ مامت ای مداد ماجنا تدم نیا رد هک ییاهراک مامت .تسا هداتفا کتلغ یور الماک زیچ همه هک متسنادیم


.دوب هداد هجیتن مدوب هتفرگ دای هک ییاهزیچ مامت ای مداد ماجنا

زا هک یراک مامت .تشذگ روولاف رازه 30 زا نم جیپ ،هام 3 زا دعب تسرد و دعب زور دنچ

تفرشیپ ریسم .دوب تاغیلبت یگنهامه و اوتحم راشتنا مدادیم ماجنا دیاب دعب هب نیا زا هک یراک مامت .تشذگ روولاف رازه 30 زا نم جیپ ،هام 3 زا دعب تسرد و دعب زور دنچ3
مه رگید راب دنچ و نیدنچ ار راک نیا متسناوتیم نم .دوب هدش صخشم نم یارب الماک تفرشیپ ریسم .دوب تاغیلبت یگنهامه و اوتحم راشتنا مدادیم ماجنا دیاب دعب هب نیا
هداد ماجنا لبق یاهجیپ رد هک یتاهابتشا !لبق تاعفد زا رتتحار یتح ؛مهدب ماجنا مه رگید راب دنچ و نیدنچ ار راک نیا متسناوتیم نم .دوب هدش صخشم نم یارب الماک
نآ کمک اب متسناوتیم هک متشاد جیپ کی راب نیا و درکیمن مک ار متعرس راب نیا مدوب هداد ماجنا لبق یاهجیپ رد هک یتاهابتشا !لبق تاعفد زا رتتحار یتح ؛مهدب ماجنا
.منک دشر رتعیرس نآ کمک اب متسناوتیم هک متشاد جیپ کی راب نیا و درکیمن مک ار متعرس راب نیا مدوب


.منک دشر رتعیرس

.مدوب هدرک روصت هک دوب روطنامه تسرد .مدرک عورش ار مود جیپ یور ندرک راک

             .تسین یتخس راک مود جیپ نداد دشر ،لاعف جیپ کی نتشاد اب هک مدوب نئمطم .مدوب هدرک روصت هک دوب روطنامه تسرد .مدرک عورش ار مود جیپ یور ندرک راک
         هنیزه مود جیپ غیلبت یارب ار مایلصا جیپ تاغیلبت دمآرد زا یتمسق .دوب مه روطنیمه .تسین یتخس راک مود جیپ نداد دشر ،لاعف جیپ کی نتشاد اب هک مدوب نئمطم
.دشیم ایهم رتشیب یدعب جیپ ندرک دشر یارب هنیمز ،جیپ ره ندرک دشر اب .مدرکیم هنیزه مود جیپ غیلبت یارب ار مایلصا جیپ تاغیلبت دمآرد زا یتمسق .دوب مه روطنیمه

.دشیم ایهم رتشیب یدعب جیپ ندرک دشر یارب هنیمز ،جیپ ره ندرک دشر اب .مدرکیم


رکف مه اهنآ شورف هب ات متفرگ میمصت ،درک روبع 10K زا میاهجیپ دادعت هک ینامز
     10 کی هب ار رگید یاهجیپ یزادنا هار یامنهار و یلصا جیپ دشر یاهدنفرت و تاکن .منک رکف مه اهنآ شورف هب ات متفرگ میمصت ،درک روبع 10K زا میاهجیپ دادعت هک ینامز
   زا رتدوز زور 90 دنهاوخیم هک دشاب یناسک یامنهار ات مدرک لیدبت هارمه یهچباتک کی هب ار رگید یاهجیپ یزادنا هار یامنهار و یلصا جیپ دشر یاهدنفرت و تاکن .منک
   9   دنشچب ار مارگاتسنیا زا تیقفوم معط هیقب زا رتدوز زور 90 دنهاوخیم هک دشاب یناسک یامنهار ات مدرک لیدبت هارمه یهچباتک

.دنشچب ار مارگاتسنیا زا تیقفوم معط هیقب

اه جیپ هدهاشم
پاش یجیآ
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