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يهانطَر کٌ نی دانید این رٍزيا شبکٌ يای اجتهاعی عالٍى بر 
اینکٌ ابزاری برای سرگرنی نردم باشند یکی از بًترین کانال يایی 

کٌ ير شخص یا ير کسب ٍ کاری نی تَاند از آن برای کسب  ندا
درآند استفادى کند. يهانطَر کٌ نی دانید ير جایی کٌ نخاطبان 

بیشتری در آن ٍجَد داشتٌ باشد بًترین نکان برای تبلیغات ٍ 
بازاریابی نحصَالت ٍ خدنات است. از این رٍ اپلیکیشن پیام 

درگیر خَد کردى است  رسان تلگرام کٌ این رٍزيا خیلی يا را
بًترین نکان برای کسب درآند از اینترنت ٍ يهچنین رٍنق کسب 

 ٍ کاريای اینترنتی است. 

یکی از دغدغٌ يای افرادی کٌ قصد دارند تَسط تلگرام کسب 
نیزان درآند کنند یا کسب ٍ کار ٍ خدنات خَد را نعرفی کنند 

ند يرچٌ اعضای کانال تلگرانشان است. خب خیلی يا فکر نی کن
اعضای کانال تلگرانشان بیشتر باشد بًتر است ٍ بیشتر نی 

تَانند درآند زایی داشتٌ باشند. ٍ بٌ يهین خاطر دست بٌ خرید 
 اعضای غیر ٍاقعی یا فیک نهبر تلگرام نی زنند. 
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از طریق نثال کانال يایی کٌ  برایالبتٌ شاید در بعضی نَاقع 
نطَر باشد. ٍلی يهیشٌ دریافت تبلیغات کسب درآند نی کنند ای
کو ٍجَد دارند کٌ خیلی اینطَر نیست! کانال يایی با عضَ يای 

بٌ يیچ ٍجٌ نعرٍف نیستند ٍ چراغ خانَش بٌ کار خَد ادانٌ نی 
خیلی بیشتر از کانال يایی کٌ اعضای چند دى ديند. این کانال يا 

يزار نفری دارند کسب درآند دارند! نًو تعداد اعضا نیست. بلکٌ 
ل شها ٍاقعا بٌ خاطر نَضَع و این است کٌ اعضای کانانً

  .کانالتان شها را دنبال کنند

قصد دارم در نَرد يهین نَضَع صحبت ای بَک رایگان در این 
رای کانال تلگرام اعضای ٍاقعی ٍ يدفهند ب تَانکنو. چگَنٌ نی 
 ؟ خَد دریافت کرد
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 چرا کانال نا باید دارای اعضای ٍاقعی باشد؟

ننظَر از اعضای ٍاقعی این است کٌ افرادی در کانال نا حضَر 
کٌ ٍاقعا بٌ نحتَای کانال نا عالقٌ دارند ٍ يهیشٌ  ،داشتٌ باشند

نا را دنبال نی کنند. اینکٌ بٌ زٍر بٌ کسی بگَییو نا را دنبال کند 
کار خَبی نیست! این قضیٌ در يهٌ جا صادق است. نثال در 

ی شناسند افرادی کٌ نا را نهایهیل فرستادن بٌ ایهیل نارکتینگ 
  است. کاری اشتباى ٍ بی تاثیر

 

بازاریابی ٍ تبلیغات رٍی افرادی کٌ يدف نا يستند نًو شٌ يهی
بَدى است. در تلگرام يو يهین طَر است. یعنی نا بٌ زٍر نهی 

تَانیو افرادی را کٌ نحتَای نا را دٍست ندارند بٌ کانالهان دعَت 
کنیو. دٍرى اینکٌ از طریق تبلیغات پاپ آپ ٍ بٌ زٍر افراد را در 

سر آندى است. انرٍزى با استفادى از  کانال خَد اضافٌ کنیو بٌ
رٍش يای اصَلی باید کاری کنیو کٌ افراد با نیل ٍ عالقٌ شخصی 

تا خیلی راحتر بتَانیو بازاریابی  خَدشان کانال نا را دنبال کنند.
 نحصَالت ٍ خدنات خَد را رٍی آن يا انجام ديیو.



 http://hamyareweb.co                                                              آنَزش بازاریابی ٍ کسب ٍ کار اینترنتی
 

م استفادى از رٍش يای غیر اصَلی در افزایش نهبر کانال تلگرا
کاری اشتباى، پر يزینٌ ٍ بی فایدى است. کال ير چیزی کٌ بٌ این 

صَرت باشد يیچ تاثیری در رٍند نَفقیت نا ندارد! از سایت 
يایی کٌ با استفادى از رٍش يای نختلف قصد افزایش بازدید 

نصنَیی سایت خَد را دارند بگیرید تا صاحبان پیج يای 
ستند. يیچ ٍقت استفادى اینستاگرانی کٌ بٌ دنبال فالَئر فیک ي

از این رٍش يا عهلکرد خَبی نداشتٌ است ٍ در بسیاری از نَاقع 
 سَد کٌ نداشتٌ يیچ بلکٌ با ضرر ٍ زیان يایی يهراى بَدى است.

 

 رٍش اصَلی برای افزایش نهبر کانال تلگرام 01

 

 يدفتان را نشخص کنید ٍ کانالتان را بسازید.0

تلگرانی این است کٌ بدانید اٍلین قدم در ساخت یک کانال 
يدفتان از ایجاد کانال چیست؟ باید يدف خَد را از راى اندازی 

کانال تلگرام نشخص کنید. نَضَعی کٌ قصد دارید در نَرد آن 
 را نشخص کنید. در کانال خَد نحتَا تَلید کنید
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این خیلی نًو است کٌ بعد از اینکٌ يدف ٍ نَضَع کانال خَد را 
ع آن را عَض نکنید. بٌ عنَان نثال اگر نشخص کردید نَضَ

نَضَع کانال شها بًداشت ٍ سالنت است نباید در نَرد 
نحتَا ننتشر کنید! با این در کانال خَد نَضَعات طنز یا سیاسی 

کار نارضایتی اعضای کانال شها بیشتر نی شَد ٍ بٌ نرٍر زنان 
 کانال شها را ترک نی کنند.

نتاسفانٌ خیلی از دٍستان بٌ انید اینکٌ با عَض کردن نَضَع 
کانال خَد نی تَانند اعضای بیشتری را بٌ کانال خَد جذب کنند 

يهان اعضای فعلی کانال خَد را يو از دست  ٍنَفق نهی شَند 
 نی ديند.

 

 تکهیل کنیدخالقانٌ .پرٍفایل کانال تلگرام خَد را 2

یل کردن تَضیحات کانال خَد استفادى از لَگَی نناسب ٍ تکه
بعد از اینکٌ نشخصات ارتباطی خَد را نشخص بسیار نًو است. 

کانال خَد ننفعتی  Bioسعی کنید در تَضیحات یا قسهت کردید 
کٌ برای کاربر در نظر گرفتید را بٌ خَبی عنَان کنید. اصال نًو 
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نیست کٌ شها در حَزى کاری خَد اٍلین يستید بلکٌ نًو این 
چٌ فرقی با رقبای دیگر خَد دارید ٍ چٌ سَدی برای است کٌ 

 نخاطبان خَد دارید.

رٍز خَد  ،ابٌ عنَان نثال جهلٌ "ير رٍز با جهالت انگیزشی کانال ن
را بٌ پایان برسانید" خیلی بًتر ٍ جذاب تر از جهلٌ "جهالت 

 انگیزشی را در کانال نا دنبال کنید" است.

 

 .نحتَای با کیفیت ٍ جذاب تَلید کنید3

تَلید را  سعی کنید نحتَایی کٌ بٌ درد کاربران کانالتان نی خَرد
َضَعی يای تفریحی نحتَا در ير ن ٍ ننتشر کنید. نعهَال کانال

را تَلید نی کنند ٍ خیلی فرقی نهی کند در چٌ نَضَعاتی پست 
بگذارند. ٍلی کانال يای تخصصی اینگَنٌ نیست! اگر کانال شها 

نختص بٌ حَزى خاصی است باید سعی کنید نحتَای نفید ٍ 
 کانال کاربردی برای کاربرانتان تَلید کنید.

 



 http://hamyareweb.co                                                              آنَزش بازاریابی ٍ کسب ٍ کار اینترنتی
 

فرنت يای پر در تَلید نحتَا تنَع داشتٌ باشید. سعی کنید از 
گیف یا ٍیدئَ يای کَتاى طرفدار نثل عکس نَشتٌ يا ٍ تصاٍیر 

کٌ نثل ٍیرٍس بین نردم پخش نی شَند استفادى  کو حجو
 کنید. 

اینفَگرافیک يا بٌ طرز عجیبی نی تَانند در تلگرام دست بٌ 
ساخت اینفَگرافیک کار سخت ٍ پر زحهتی است دست شَند. 

اینفَگرافیک يایی خاص در تا جایی کٌ نی تَانید سعی کنید ٍلی 
رابطٌ با نَضَع کانال خَد درست کنید ٍ آن را بٌ اشتراک 

 بگذارید.

ٍیژى تلگرام کاربران حَصلٌ کهی دارند. ٌ در شبکٌ يای اجتهاعی ب
سعی کنید پست يای طَالنی ننتشر نکنید ٍ تا جایی کٌ نهکن 

يید. بیشتر ٍقت يا است يهراى پست يای خَد عکس يو قرار د
  ننظَرتان را نی تَانید در قالب یک عکس نَشتٌ بیان کنید.

با تَجٌ بٌ نَضَع کانال خَد پیشنًاد نی کنو از صَت يای 
کَتاى يو استفادى کنید. فایل يای صَتی بسیار پر طرفدار اند ٍ 

اعضای شها بٌ راحتی ٍ در ير زنانی نی تَانند پست يای صَتی 
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 تلفن يای. يهانطَر کٌ نی دانید صفحٌ شها را گَش ديند
يهراى کَچک است ٍ يهین باعث نی شَد کٌ خیلی از دٍستان 

شها را بخَانند. بٌ  تا پست يای نتنیحَصلٌ نداشتٌ باشند 
خاطر يهین يو سعی کنید برای افراد کو حَصلٌ فایل يای 

 صَتی ننتشر کنید.

 

 پست يای کانال خَد را اختصاصی کنید.4

نًهترین کاری کٌ باید انجام ديید اختصاصی کردن پست يای 
کانالتان است. با این کار نی تَانید اعضای کانال خَد را تا حد 

زیادی افزایش ديید. نطهئن باشید اگر پست يای شها 
انتان بٌ افراد دیگر ارسال اختصاصی ٍ جذاب باشد تَسط کاربر

 شتٌ نی شَد. یا در گرٍى يای دیگر بٌ اشتراک گذا نی شَد

برای اینکار حتها از لَگَ یا تگ نربَط بٌ کانال خَد بر رٍی تصاٍیر  
خَد استفادى کنید. این کار را بٌ راحتی با یا ٍیدئَ يای کَتاى 

يهچنین زیر ير پست  نی تَانید انجام ديید. pic artاپلیکیشن 
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خَد آدرس کانال خَد را یا بٌ صَرت لینک پابلیک یا بٌ صَرت 
@ChanelName .قرار ديید 

 

 .در تَلید نحتَا از کاربرانتان کهک بگیرید5

از کاربرانتان بخَايید برای شها نحتَا تَلید کنند ٍ نحتَای 
را با نشخصات کانلشان در کانال قرار ديید. البتٌ  يا تَلیدی آن

با تَجٌ بٌ نَضَع کانال خَد باید این کار را انجام ديید. نثال 
نَضَع خاصی را نطرح کنید ٍ از کاربرانتان نظرشان را در آن 

نَرد بخَايید. اگر در قالب یک فایل صَتی این کار را از آن يا 
 بخَايید خیلی جذاب تر است.

شان را از شها نی تَانید از آن يا بخَايید سَاالتيهچنین 
بپرسند. نثال شها در حَزى تکنیک يای فرٍش ٍ بازاریابی اینترنتی 

فعالیت نی کنید ٍ در این حَزى سَاالتی از سَی نخاطبانتان 
نطرح نی شَد. شها نی تَانید با جَاب دادن بٌ سَاالت آن يا 

لید کنید ٍ در کانال طرح شدى نحتَای جذابی تَدر کنار سَال ن
 خَد قرار ديید.
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يهچنین نی تَانید با نطرح کردن یک نظر سنجی یا نسابقٌ این 
رٍش برای افزایش فرٍش  01کار را انجام ديید. نثال با عنَان "

نطرح کنید ٍ از کاربرانتان نظر سنجی را نحصَالت اینترنتی" 
ند رٍشی کٌ باعث فرٍش نحصَالت اینترنتی نی شَ 01بخَايید 

 را برای شها ارسال کنند. 

فرانَش نکنید کانال شها تخصصی است ٍ عالقٌ نندان بٌ حَزى 
کاری شها در آن ٍجَد دارند. پس نی تَانند بٌ شها در این زنینٌ 
کهک کنند. بعد از اینکٌ رٍش يای خَد را نطرح کردند گلچینی از 

د بًترین رٍش يا را بنَیسید ٍ بٌ عنَان یک پست در کانال خَ
 قرار ديید.

 

 .در گرٍى يا ٍ سَپر گرٍى يای يو حَزى عضَ شَید6

سعی کنید گرٍى يا ٍ سَپر گرٍى يایی کٌ يو حَزى کاری شها 
يستند را پیدا کنید ٍ در آن يا فعالیت کنید. اگر انکانش بَد ير 
چند ٍقت یک بار پست يای ننتخب خَد را در آن يا بٌ اشتراک 

اجازى چنین کاری را بٌ شها نداند سعی بگذارید. اگر ندیر گرٍى يا 
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کنید با آن يا ارتباط صهیهانٌ ای ایجاد کنید. نثال بعضی از پست 
يای آن يا را در کانال خَد بٌ اشتراک بگذارید ٍ در عَض از آن 

 يا بخَايید بٌ شها اجازى فعالیت در گرٍى را بديند.

ی يهچنین نی تَانید در سَپر گرٍى يای نربَط بٌ حَزى کار 
خَدتان در بحث يا شرکت کنید ٍ بٌ سَاالت دیگر کاربران جَاب 
کنید. سعی کنید خَد را در کارتان نتخصص ٍ تَانا نشان ديید. 

در پست يایی کٌ در گرٍى يا نی گذارید سعی کنید بٌ طَر نا 
نثال اگر بٌ سَالی  نحسَس خَد ٍ کانال خَد را نعرفی کنید.

و در این زنینٌ کانالی دارید آخرش بٌ اینکٌ شها ي دادیدجَاب 
نطهئن باشید با این کار نی تَانید افراد زیادی را بٌ  اشارى کنید.

 کانال خَد ارجاع ديید.
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 کانال تلگرام خَد را بٌ سایر شبکٌ يای اجتهاعی تان لینک کنید.5

در ير شبکٌ اجتهاعی کٌ فعالیت نی کنید آدرس کانال تلگرام 
خَد را قرار ديید. نثال خیلی خَب است آدرس کانال تلگرام خَد 

را در بیَ پیج اینستاگرام خَد قرار ديید. یا نثال در کانال آپارات 
در نیز خَد عالٍى بر آدرس ٍب سایت، آدرس کانال تلگرام خَد را 

کال سعی کنید در ير  عی قرار ديید.قسهت رسانٌ يای اجتها
 سایتی کٌ پرٍفایل دارید آدرس کانال تلگرام خَد را نیز قرار ديید.

 

 .کانال خَد را در دایرکتَری يای کانال يای تلگرام درج کنید6

یک سری سایت يایی يستند کٌ بٌ عنَان دایرکتَری کانال يای 
ل تلگرام استفادى تلگرانی نی تَان از آن يا برای افزایش نهبر کانا

کرد. این سایت يا با دستٌ بندی نَضَعی کٌ دارند کانال يای 
تلگرانی را در نَضَعات نختلف در سایت خَد درج نی کنند. یک 
سری از آنًا يو نهکن است در قبال پرداخت نبلغی آدرس کانال 
شها را ثبت کنند کٌ البتٌ نعهَال نبالغ کهی برای این کار دریافت 

 يزار تَنن ٍ برای يهیشٌ! 01نثال نی کنند. 
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این سایت يا را با کهی جست ٍ جَ نی تَان از طریق گَگل پیدا 
 کرد کٌ آدرس بعضی از آن يا بٌ شرح زیر است :

 

http://mychannels.ir 

http://tkanal.ir 

http://www.bia2kanal.com 

http://channelz.ir 

http://telegram-channels-list.ir 
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 جایزى بديیدٍ .نسابقٌ برگذار کنید 4

 
ا برای افزایش نهبر کانال تلگرام برگذاری یکی از بًترین رٍش ي

نسابقات بگذار شدى در تلگرام را دیدى تا االن نسابقٌ است. حتها 
اید. چند ٍقت پیش نسابقٌ ای با عنَان بًترین عکس کَدکان در 

 تلگرام برگذار شد ٍ نَرد تَجٌ خیلی از دٍستان قرار گرفت. 

َد را در در این نسابقٌ ير کسی نی تَانست عکس فرزند خ
گرفت  ٍ ير عکسی کٌ بیشترین الیک را نی نسابقٌ شرکت ديد

برندى بَد. با تَجٌ بٌ نَضَع نسابقٌ ٍ نحَى برندى شدن در آن 
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ير کسی سعی نی کرد تا برای عکس فرزند خَد الیک بگیرد. برای 
این کار لینک نسابقٌ را برای دٍستان ٍ آشنایان خَد ارسال نی 

 ست عکس نَرد نظر را الیک کنند.کرد ٍ از آن يا نی خَا

البتٌ این نسابقٌ با این نَضَع بیشتر نَرد تَجٌ کانال يایی با 
نَضَعات يهگانی ٍ سرگرنی است. در کانال يای تخصصی باید 

  نسابقٌ ای نربَط بٌ يهان حَزى برگذار کرد.

فرض کنید شها ندیر فرقی نهی کند کانال شها چٌ نَضَعی دارد. 
آنَزش ساز گیتار يستید. کافی است از کاربران ع کانالی با نَضَ

کانال خَد بخَايید قطعٌ ای را بنَازند ٍ برای شها ارسال کنند. 
 ير قطعٌ ای کٌ بیشترین الیک را بگیرد برندى است.

نکتٌ نًو این است کٌ باید جایزى ای ٍیژى ای تعیین کنید تا 
کاربران زیادی ترغیب شَند در این نسابقٌ شرکت کنند. اگر 

خدنات یا نحصَالتی ارائٌ نی ديید نی تَانید بٌ عنَان يدیٌ 
بٌ  نحصَالتیکی از نحصَالت خَد یا کد تخفیفی برای خرید 

 فرد برندى بديید.
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 را بٌ کانال تلگرام خَد دعَت کنید تانبازدیدکنندگان سایت.01

راى يای زیادی برای اینکٌ بتَانید بازدیدکنندگان سایتتان را بٌ 
دعَت  ز این راى يا. یکی اٍجَد داردرام خَد بکشانید تلگکانال 

ننتشر نی  کانال تلگرام شهان بٌ نطلبی کٌ فقط در اکاربران سایتت
شَد است. کال ير چیزی کٌ در سایت شها ٍجَد ندارد ٍ فقط در 

ر نجبَر شَد برای دیدن آن نطلب است ٍ کارب تان گرامتلکانال 
کاربران نیز بیاید. نی تَانید از طریق ایهیل  کانال تلگرام شهابٌ 

 تان دعَت کنید.  عضَیت در کانال تلگرامسایتتان را بٌ 

بٌ عنَان نثال ایهیلی برای آن يا ارسال کنید ٍ بنَیسید انشب 
نا فالن نطلب ننتشر نی شَد ٍ یا  در کانال تلگرام 01راس ساعت 

يا  تلگرانیاینکٌ نحصَل جدیدنان يهراى با تخفیف نخصَص 
کانال در رٍ نهایی نی شَد برای از دست ندادن این فرصت، 

 . عضَ شَیديهین االن  نا تلگرام

برای اینکٌ بازدیدکنندگانی کٌ بٌ صَرت گذری از سایت شها دیدن 
دعَت کنید نی تَانید  عضَیت در کانال تلگرام تانکنند يو  نی

در نظر بگیرید.بٌ عنَان نثال نی  آنًا پیشنًاد يای ٍیژى ای برای
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تَانید قبل از اینکٌ بازدیدکنندى ای سایت شها را ترک کند 
 پاپ آپ بٌ اٍ ديید. یک پیشنًادی در قالب 

خَد سایت شها يهچنین نی تَانید در تهام پست يای 
دعَت  کانال تلگرام خَدیتتان را بٌ بازدیدکنندگان ٍ اعضای سا

بٌ عنَان نثال نی تَانید بنری نثل عکس زیر طراحی کنید ٍ کنید. 
 قرار ديید.خَد در قسهت تبلیغات زیر تهام پست يای سایت 
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 لگرام خَد را حفظ کنیو؟چگَنٌ اعضای کانال ت

نَاردی را کٌ تا اینجا عنَان کردم برای افزایش نهبر کانال تلگرام 
ا نًهتر از افزایش اعضای کانال تلگرام این است کٌ بٌ فکر بَد. ان

حفظ آن يا باشیو. در بسیاری از نَاقع حفظ اعضای کانال خیلی 
ادانٌ  سخ تر ٍ پر زحهت تر از افزایش آن يا است. نکاتی کٌ در

عنَان نی کنو بٌ شها کهک نی کند تا بیشتر اعضای کانال خَد را 
 حفظ کنید.

 

 .کهیت را بٌ کیفیت ترجیح نديید!0

اینکٌ در رٍز چقدر نطلب در کانالتان ننتشر کنید اصال نًو نیست! 
نًو کیفیت نحتَای ارسالی شهاست. با ارسال پست يای بی 

سعی نکنید اعضای کانالتان ربط ٍ بی ايهیت بٌ نَضَع کانالتان 
 را ٍفادار سازید. با این کار فقط آن يا را از کانال خَد زدى نی کنید.
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 .بٌ نَقع پست يای کانال خَد را ارسال کنید2

با تَجٌ بٌ شناخت نخاطبان خَد سعی کنید پست يای خَد را 
در فَاصل زنانی نعینی ارسال کنید. يرگز در ارسال پست يای 

نکنید. سعی کنید نخاطبان خَد را شرطی کنید.  خَد زیادى رٍی
صبح یک پست برای آن يا ارسال کنید.  01نثال يهیشٌ ساعت 

صبح ارسال نی  6بانداد الی  2نعهَال پست يایی کٌ بین ساعات 
 شَند از بازديی خَبی برخَردار نهی شَند.

 

 .با نخاطبان کانال خَد در تعانل باشید3

باط باشید. از سالیق آنًا با خبر شَید. با اعضای کانال خَد در ارت
نثال با راى اندازی یک نظر سنجی از آن يا بپرسید بٌ نَضَعاتی 
بیشتر عالقٌ دارند. این کار باعث نی شَد تا حضَرشان در کانال 

شها طَالنی تر شَد. اگر حَزى کاریتان اجازى داد از آن يا بخَايید 
ارسال کنند تا در کانالتان نَشتٌ يا یا عکس يای خَد را برای شها 

 ننتشر کنید.
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 .کانالتان را تبلیغاتی نکنید!4

در ارسال پست يای تبلیغاتی زیادى رٍی نکنید. چَن این کار 
باعث کايش زیاد اعضای کانال شها نی شَد. افرادی کٌ در کانال 
شها حضَر دارند بٌ خاطر نحتَای نفیدی است کٌ شها برایشان 

. آن يا دٍست ندارند کانال شها بٌ پاتَقی بٌ اشتراک نی گذارید
برای تبلیغات تبدیل شَد. اگر قصد تبادل با دیگر کانال يا یا 

گذاشتن تبلیغات در کانالتان را دارید بازى زنانی نشخصی را بٌ 
 این کار اختصاص ديید.

 

 .ندیران کانال خَد را تَجیٌ کنید5

خَد از ندیران  اگر برای تَلید نحتَا یا ندیریت راحت تر کانال
دیگری استفادى نی کنید حتها آن يا را کانال تَجیٌ کنید. نثال بٌ 

آن يا بگَیید تهام پست يا باید دارای تگ کانال شها ٍ 
اختصاصی باشد. یا اینکٌ از آن يا بخَايید زیاد از نطالب کپی 
دیگر کانال يا استفادى نکنند. زنان ارسال پست يا را با آن يا 

 چک کنید.
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 هع بندی ٍ سخن آخرج

آخرین پیشنًاد نن این است کٌ بٌ يیچ ٍجٌ از نهبر فیک تلگرام 
استفادى نکنید. حتی بٌ شها پیشنًاد نی کنو از ربات يا ٍ نرم 

افزار يای ارسال اتَناتیک پست يا در گرٍى يا نیز استفادى نکنید. 
اگر ٍاقعا کارتَن تخصصی است سعی کنید از رٍش يای اصَلی 

بٌ آن يا اشارى کردم برای افزایش نهبر  ای بَک رایگانین کٌ در ا
  کانال تلگرام خَد استفادى کنید.

برای  استفادى کافی را بردى باشید. ای بَک رایگانانیدٍارم از این 
را در گَگل سرچ کنید ٍ  "يهیار ٍب"دریافت آنَزش يای بیشتر 

 ٍارد سایت نا شَید.
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