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تفاوت کوین و توکن در ارزهای دیجیتال چیست؟ بررسی جامع

در ارزهای دیجیتال Tokenو توکن Coinبررسی جامع فرق بین کوین

وکوینفاوتتتاباشددشوارکمیشایدگذاشتهاند،دیجیتالارزهایبازاردنیایدرقدمتازگیبهکهافرادیاغلب
مفاهیمازیکهراینکه.میشوندشاملرامتفاوتیکاربردهایکدامهرتوکنهاوکوینها.دهندتشخیصراتوکن
توجهباودهشدادهشرحبخشایندرکهاستتوضیحاتیمستلزممیگیرند،بردررافرایندیچهیاوتعریفیچه
توکن،ونکویتفاوتباارتباطدرمختصریتوضیحبهاست،بسیاریتفاوتهایمفهومدواینبینآنکهبه

.میپردازیمکدامهربامرتبطویژگیهایوکارکردها

دارند؟همباتفاوتیچهدیجیتالارزتوکنوکوین

HDکیفیتباویدیودانلودلینک

فهرست مطالب

کوین چیست؟✓
چگونگی بهره مندی از کوین ها✓
منظور از سود سهام رمز ارزها در بالک چین ها چیست؟✓
تفاوت کوین و توکن✓
نماد تیکر چیست؟✓
تفاوت توکن و کوین در چیست؟✓
چگونگی ساخته شدن توکن ها✓
هدف از تولید توکن ها✓
ساخت توکن دارای چه مزیت هایی است؟✓
شیوه های کارکرد توکن ها✓
انواع توکن ها✓

جمع بندی✓

http://www.omidfadavi.me/
https://dl2h.omidfadavi.me/free-crypto/free-difference-coin-token.mp4
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مجموعزنیافرادازدیگربرخی.میدانندچیزیبهاشارهراتوکنوکوینمفهومکاربرانازبرخیمواردبرخیدر
کهاستآنهترب.نیستندحائزدواینبینتفاوتیومیکنندخالصهتوکنوکویندرراخوددیجیتالداراییهای

حائزوذارتاثیرگبسیاردیجیتالارزهایباماکاریرونددرکهداردوجودمفهومدواینمیانتفاوتهاییبدانیم
.استاهمیت

چیست؟کوین

یاوداراییکهاستآمدهدیجیتالارزهایدنیایدرآنتعریفدرواستسکهمعنایبهکوینلغویمعنای
وکوینیتالاتر،کوین،بیتنمونهبرای.میباشدشود،محسوبخودشچینبالکبهمتعلقکهایاندوخته
درکوینیتبترتیببدین.میشوندتعریفخودشانبامرتبطچینبالکدرکوینهااینتمامی.اینهانظایر
آنبامرتبطتراکنشهای.شودمیاجرانئوچینبالکدرنئوواتریومچینبالکدراترکوین،بیتچینبالک
یاوینکوهیچفیزیکیصورتبهکهاستتوجهقابلاما.شوداعمالدیگرفردبهفردیکازمیتواندنیز

.استدیجیتالیصورتبهکامالآندریافتیاارسالفرایندونمیشودجابجاسکهای

تمامیتاریخچهاستچینبالکهمانکهپایگاهاین.داردوجودجهانیدادهپایگاههایدرکوینهاتمامی
وتاییدمورددارد،وجودجهانتمامیدرکهکامپیوترهاییواسطهبهوداشتهنگهومحفوظخوددرراتراکنشها

وچینبالکدفراینبابایستیتوکنوکوینمیانتفاوتدرکازقبلکهاستگفتنی.میگیرندقرارارزیابی
.شویدآشناآنفناوری

میپیشنهاددکنیفعالیتجدیطوربهزمینهایندرخواهیدمیوایدشدهآشنادیجیتالهایارزباتازگیبهاگر
یویدیویآموزشهایکالستنهاازیکیدورهاین.نماییددریافترادیجیتالارزهایآموزشیدورهکهکنیم
.نماییدالمللیبینمدرکدریافتبهاقدامتوانیدمیآنازپسکهباشدمی

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-digital-currency-genius-course/
https://omidfadavi.me/product/comprehensive-digital-currency-genius-course/
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کسبنحوهوShortشورتوLongالنگهایپوزیشن:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
آنهاازسود

کوین هاازبهره مندیچگونگی

مالیاربردکتنهاوبودهواقعیدنیایدرسکههابکارگیریماننددیجیتالیارزهایسایروکوینهاازاستفاده
انجامجیتالدیبازاردنیایدرراآندریافتوارسالپول،انتقالفرایندمیتوانیدراحتیبهترتیببدین.دارد
جملهازالدیجیتارزهایمعامالتترتیببدین.نماییدذخیرهخوددیجیتالیپولکیفدرراارزهاحتیودهید

شاملراارزهاسایرباتعویضحتیوذخیرهارسال،فروش،خرید،قابلیتحسابواحدیکعنوانبهکوینها
.میشود

ههایهزینوکردهاستفادهکوینهاازتوانیدمیاینترنتیخدماتیاوکاالازبهرهمندیجهتنمونهبرای
اشارهیطوالنمدتبرایارزهاذخیرهبهمیتوانکوینهاویژگیهایدیگراز.کنیدپرداختراحتیبهرامربوطه

گریدیکاربردومیشودخالصهمالیمعامالتدرکوینهاکاربردشد،اشارهآنبهقبلازکههمانطور.کرد
.ندارد

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/long-vs-short-position/
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ارزیواحدکیعنوانبهآنکهبرعالوهدش،ونئواتر،ماننددیجیتالکوینهایازدیگربرخیکهاستذکرقابل
است؛زیرشرحبهکهمیشوندشاملنیزرادیگریکاربردهایمیروند،شماربهپولیو

اتریومدیجیتالیارزکاربرد

میترتیببدین.نموداستفادهاترفناوریدرتراکنشسوختعنوانبهانازتوانمیمالی،کاربردبرعالوهاتر
.کردتفادهاستوکنازبایستیتوکندریافتیاوارسالبرایهمچناناماکرداعمالاتریومبرراهاتوکنتوان
.داردرااستخراجهایهزینهتامینقابلیتاتریومکوینکهاستگفتنی

نئودیجیتالارزکاربرد

دستبهسود.میشوداستفادهنیزپولکیفدرسهامسودآوردندستبهبرایمالی،کاربردبرعالوهنئوکارکرد
شبکهدرکهیزمان.ساختتوکنمیتواناتریوممانندنیزنئورویبرکهاستگفتنی.میشودنامیدهگسآمده
کاربهنیزتریومادرشیوهاین.کنیدپرداختگستراکنش،هزینهعنوانبهبایستیکنید،میارسالتوکننئو

.میدهدنشانرانئوواترتشابهوجهومیرود

دششبکه

ارتقاءیبرا.کنندشرکتاهمیتباگیریهایرایدربتوانندکهمیکندفراهمکاربرانبرایراامکانایندش
حقاینترتیبینبد.باشندداشتهنقشآنارتقاءبرایمیتوانندمیکننداستفادهآنازکهکاربرانیدش،شبکه
.دهندرایوکنندگیریتصمیمشبکهارتقاءبرایکهمیشوددادهکاربرانبهرای

چیست؟چین هابالکدرارزهارمزسهامسودازمنظور

کاربرانبهموجودداراییهایازبرخورداریقبالدرکهمیباشدارزهارمزسهامسودهمانتوکنهاوکوینها
کهیردمیگتعلقکاربرانیبهواقعدرپاداشاین.زدمثالنئودرراگسمیتواننمونهبرای.میگیردتعلق

ایننصاحبابه.میکنندذخیرهدیجیتالپولکیفدرشبکهسازیایمنبرایراخودکوینهایوداراییها
میشودایجادچینهاییبالکدرفقطفراینداین.میشوداهداءپاداشعنوانبهگسازمعینیمیزانداراییها،

.میکننداستفادهشدهثبتسهاممجموعازکه

توکنوکوینتفاوت

کوینمههکهاستالزامینکتهاینذکراماشوندمیشناختهکوینبهارزهاتمامیدیجیتال،ارزهایدنیایدر
فهرستتواننمیکهداردوجوددیجیتالارزهایدنیایدرکوین۹۰۰مجموعدر.نیستندبازاریارزشدارایها

کهنماییناشارههاکوینترینرایجوترینمعروفازبرخیبهتوانیممیتنهاوکردقیداینجادرراآنهاتمامی
از؛عبارتند

http://www.omidfadavi.me/
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جذبنوینروشبررسیچیست؟ICOیاسکهاولیهعرضه:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
سرمایه

BTCکوینبیت

BCHکشکوینبیت

LTCکوینالیت

ETHاتریوم

XRPریپل

ADAکاردنو

XLMاستالر

NEOنئو

XEMنِم

XMRمونرو

چیست؟تیکرنماد

جهتبهاصرافیهاغلب.میگیردقراردیجیتالیارزهرنامازپسکهاستحرفیچهارالیسهنمادیکتیکر
.میکنندارزیپروژههایکاملنامجایگزینراتیکرتوکنها،وکوینهابهاشاره

چیست؟درکوینوتوکنتفاوت

چینهاکبالدرتوکنها.نیست،صحیحکهمیشودگفتهنیزدیجیتالکوینتوکنها،بهمواقعبرخیدر
آنبرعالوه.اشدمیباتریومچینبالکمیشود،ساختهآنبرتوکنکهپلتفرمیمعروفترین.میشوندساخته

پلتفرمبرکهیتوکنهای.استاستراتیسولیسکویوز،نئو،ساختآنبرراتوکنهامیتوانکهپلتفرمهایی
5پی.ای.انتوکننامبانئوتوکنهایاما.میشودخوانده2۰سی.آر.ایتوکننامبامیشودتولیداتریوم
موردفرمپلتبرراخودسفارشیتوکنهایمیتوانندراحتیبهکاربرانکهاستگفتنی.میشوندخوانده
.بسازندنظرشان

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/everything-about-ico/
https://bitcoin.org/en/
https://www.bitcoincash.org/
https://litecoin.org/
https://ethereum.org/
https://ripple.com/
https://cardano.org/
https://www.stellar.org/
https://neo.org/
https://nem.io/
https://www.getmonero.org/
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ونگی ساخته شدن توکن هاچگ

نویسیبرنامهارکبهکهافرادیبرای.نمیشودتوصیهمبتدیافرادبهآنپیچیدهفراینددلیلبهتوکنهاتولید
میتوانندیکوتاهزمانمدتدرواستخوبیایدهتوکنتولیددارند،زمینهایندرتجربیاتیوهستندمشغول

برایکوینریمقدامیبایستکنندهتولیدکهاستگفتنی.بسازندموجودپلتفرمهایدربسیاریتوکنهای
.نمایدصرفراشودساختهآنبرتوکناستقرارکهچینیبالک

تاییدیهخذابرایبایستیباشد،اتریومپلتفرمرویبرتوکنساختصدددرکاربرچنانچهاگرنمونهبرای
استالزامیهنکتاینذکر.کندآنخرجرااتریومازمعینیمقدارشبکهماینرهایسویازتوکنتولیدتراکنش

تیجهندر.پذیردصورتبالکچینتراکنشهایتمامیبرایبایستیتوکن،تولیدبرعالوههزینههاکه
ازبرنامههرهبمختصتوکنهایارسالبرایبایستیمیشود،ساختهونصباتریومپلتفرمبرکههربرنامهای

پرداخترایندفاینواقعدر.بردبهرهاتریومکوینهایازفردیکبهاپلیکیشنیکازیاودیگرفردبهفردیک
.میشودانجامشبکههاسازیایمنبرایمربوطههزینههای

http://www.omidfadavi.me/
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توکن هاتولیدازهدف

قادرتوکنهااختسباتولیدکنندگان.میشوداستفادهوفوربهمتمرکزغیربرنامههایواپلیکیشنهادرتوکنهااز
کهاینهدربارکهبودخواهندقادرآنبرعالوهوکردهتعییننیزراشدهتولیدتوکنهایتعدادکهبودخواهند

مرحلهاینردکهاستگفتنی.نمایندتصمیمگیرینیزشوندارسالکسانیچهبرایشدهساختهتوکنهای
وولیدتازپستوکنها.میشودپرداختنیزمییابداختصاصهاچینبالکبرایکهتوکنهاییازبخشی
جملهازموزیکویننمونهبرای.میشوندگرفتهکاربهاپلیکیشنهاامکاناتسازیفعالبرایشدنساخته

امکاناتی.میسازدهمفراراموزیکوینپلتفرمواپلیکیشنامکاناتتمامیبهدسترسیقابلیتکهاستتوکنهایی
شاملراودخبهمختصتوکنهاینیزبایننسصرافی.گوناگونویدئوهایموزیکتماشاییاودادنگوشنظیر

ازکهکاربرانی.میشوند
2020سالدرBitcoinکوینبیتاستخراججامعآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

دنشساختهاهدافدیگراز.میشودنصفپرداختیشانهزینههایمیشوند،بهرهمندصرافیاینتوکنهای
درصددهچنانچاگرنمونهبرای.کرداشارهفیزیکیچیزهایبرایآننشانگرونمادنقشبهمیتوانتوکنهای
دریکیفیزشکلبهراخانهبودنخواهیدقادرهستید،هوشمندقراردادهایازاستفادهبهتوجهباخانهفروش
.نماییداستفادهخانهتاننشانگرعنوانبهتوکنهاازبایستینتیجهدر.کنیدثبتخودهوشمندقرارداد

پاوروی

توکن.یگیردمقراراستفادهموردوفوربهفیزیکیچیزهاینشانگربرایکهاستتوکننمونههایجملهازپاوروی
ازتوانندبکهمیدهدراامکاناینکاربرانبهواستبرقجریاننشانگرپیداست،نامشازکههمانطورپاوروی

.بپردازندچینبالکدرهوشمندصورتبهبرقفروشوخریدبهتوکناینطریق

است؟مزیت هاییچهدارایتوکنساخت

از.ردکاشارهآنکنندهتامینمنابعوزماندرصرفهجوییبهمیتوانتوکنهاساختاصلیمزیتهایجملهاز
روشاینازبرخورداریندارند،راخودمخصوصبالکچینبهنیازیتوکنهابرایدهندگانتوسعهکهآنجایی
رمزنگاریارزهایامکاناتازکهبودخواهندقادردهندگانتوسعهترتیببدین.میگیردبردررااینچنینیفواید
ایجادددصدراگرچنانچه.شوندبرخوردارنیزمربوطهبالکچینامنیتازآنبرعالوهونماینداستفادهشده

.شویدندبهرهمبیشتریماینرهاییاوکنندگاناستخراجازبایستیباشید،بالکچیندربیشترامنیت

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/how-to-mine-bitcoin/
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یکویربرکهاستمتعددیکامپیوترهایازاستفادهفراینداینبرایمنطقیومناسبشیوههایجملهاز
در.یشوندماعمالآنبرمختلفاپلیکیشنهایوبرنامههاترتیببدینوباشندفعالمشترکچینبالک
ودخبهرابیشتریزمانمدتوهزینهتنهانهمتمرکزغیروضعیفبالکچینهزارانازاستفادهمقابل،

.نمیباشدمنطقینیزکاربردینظرازبلکهمیدهند،اختصاص

توکن هاکارکردشیوه های

بستربرکهاستمتمرکزغیربرنامههایواپلیکیشنهاباهماهنگیوتعاملجهتبهتوکنهااصلیکاربرد
بهرهیسویسینامبهتوکنازسیویکنمونهبرای.میشودسازیفعالونصبگوناگونبالکچینهای

.یکنندمذخیرهخوددررابالکچینشدهرمزنگاریشناسههایتاریخچهچینیایناپلیکیشنهای.میگیرد
وهاهویتارزیابیبرایکاربردیترواعتمادترقابلهزینهتر،کمشیوهایامکانسازیپروژهاینازمقصود

سفرصدددرتتعطیالایامدرچنانچهاگرنمونهبرایکهاستصورتبدینسیستماینکارکرد.استشناسهها
.برسانیداثباتبهراخودهویتگوناگونشرایطدربایستیآمدید،برکشورازخارجبه

یویکسهواپیماییشرکتقراردادطرفچنانچهاگر.استفرودگاهمیگیرید،قرارآندرکهموقعیتیاولین
باترتیببدین.میکنندارسالاطالعاتتاندریافتوتکمیلبرایفایلیکبرایتانشرکتسویازباشد،

موردشرکتهبخودموبایلطریقازراخودمشخصاتبودخواهیدقادرراحتیبهسیویکاپلیکیشنازاستفاده
برایشبکهامنیت.میشودثبتشدهرمزنگاریصورتبهودرجسیستمدرشدهدرجاطالعات.کنیدارسالنظر

رداریکالهبموارددیگریاواطالعاتسرقتگونههرازوگرفتهشکلایمنکامالبستردراطالعاتارسال
.میآوردعملبهجلوگیری

ارزوصرافیجامعبررسیچیست؟WazirX(WRX):کنهتونکمکمیتونههممطلباین
آندیجیتال

مشخصاتاصلیمالکاپلیکیشن،طریقازمتقاضیعنبیهیاوانگشتاثراسکنقابلیتبهتوجهباهمچنین
بهشدناردووخوددستگاهطریقازمیتوانیدخودسفراززمانهردرترتیببدین.میشودتعیینوتثبیت

دستدرراردفاطالعاتکهشرکتهاییازیکهر.برسانیدثبتبهگوناگونشرایطدرراخودهویتاپلیکیشن،
.کندتاییدراشدهدرجاطالعات،چینبالکطریقازکهبودخواهدقادرباشد،داشته

سیویکتوکن

سیویکبرنامهدربیشتریشناسههایوهویتهاکنند،استفادهاپلیکیشنازبیشتریکاربرانکهاندازههربه
یستمهایسدیگرباهماهنگیایجادبراینیزسیویسیتوکنازکهاستذکرقابل.میشودثبتوذخیره
خصاتمششناختننظیرمتعددبررسیهایاعمالجهتتوکناینازهمچنین.میشوداستفادهمحورهویت

برایکاربرانبترغیجهتتوکنهاازدیگربرخی.میشودانجامهویتیاسنادکنندگانتاییدواسطهبهمشتریان
.میشودارسالسیویک،اپلیکیشنازاستفاده

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-wazirx/
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قبالدروانندبتکاربرانآندرکهمیآوردوجودبهاقتصادینظرازراشرایطیکهاستآندلیلبهفراینداین
اعتباروتاییدبهکاریفرایندهایادامهبرایشرکتهاکهچرا.نماینددریافتراپاداشهاییمشارکتهایشان

توکنفوق،ضیحاتتوبهتوجهبا.کنندخریداریافرادازبیشتریتوکنهایبایستیوداشتهنیازکاربراناسناد
.میکندعملرایجپولیتوکنهایازفراترکهمیشوداجراشیوهایبهسیویک

سیویسیتوکنزاتنهاواستنئویااتریومفاقدکوین،بیتدریافتسیستمبرایسیویکپلتفرمهمچنین
بالکبرستمسیآنکهدلیلبهاست،اتریوممقداریبهنیازتراکنشهرانجامبرایحالهربهاما.میگیردبهره
ریافتدنیزراخودپاداشهایبایستیکنندگاناستخراجمراتببهومیشودفعالونصباتریومچین
.نمایند

توکن هاانواع

FINMAسوئیسیمالیقانونگذاریمجموع

توکنهایبهادر،اوراقتوکنهایآندرکهکردمنتشرراخصوصایندرمالیقوانین2۰18فوریهدر
استنایمجموعهاینقانونیفرایندهایدلیل.دادارائهراپرداختتوکنهایوکاربردیتوکنهایمشارکتی،

یپردازیم؛میکهرشرحبهادامهدرکهشدمواجهراحتیبهقانونیمباحثدرگوناگونتوکنهایبابتوانکه

از؛عبارتندتوکنانواع

بهادراوراقتوکن

راولیهاتوکنهایکهکاربرانی.میشوددادهاولیهعرضههایدرکههستندهاییتوکنبهادراوراقتوکنهای
.یکنندمگذاریسرمایهراخودپولاقتصادی،سودکسبوسودآوریمنظوربهنوعیبهمیکنند،خریداری
.میشودمالاعسنتیبهادراوراقفرایندمانندبهادراوراقتوکنهایباسوئیسیقوانیندرکهاستگفتنی

مشارکتتوکن

ذکرقابل.ودمیشگفتهمشارکتیتوکنهایدارند،عهدهبررامشارکتیاوسهمنمایندهنقشکهتوکنهایی
بهاماقدمحدودیشرکتهاینمیگیرد،بردرراتوکنهااینگونهمشخصیقوانینکهآنجاییازکهاست
.مینمایندمشارکتیتوکنهایعرضه

Binanceبایننسصرافیدرتریدکاملآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین نکات+
مهم

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/how-to-trade-on-binance-exchange/
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کاربردیتوکن

.میشونددهبرکاربهخدماتومحصوالتبهآساندسترسیجهتاپلیکیشنتوکنهاییاکاربردیتوکنهای
.هستندنادربسیاراقتصادی،دهیسودمقصودبهتوکننوعاینمحدودعرضهدلیلبهکهاستگفتنی

پرداختتوکن های

تفادهاسموردخدماتوکاالهاپرداختمنظوربهپیداستنامشازکههمانطورتوکنهانوعاینتولیدازهدف
.میگیردقرار

.دارندلفمختتوکنهایازخصوصیبهتعریفیکهرگذاریقانوننهادهایدیگرفوق،توضیحاتبهتوجهبا
قوانیندلیلهمینبه.میروندشماربهجدیدبسیارمفاهیمجملهازتوکنهافرایندواولیهعرضههایهمچنان

.نمیشودشاملراپروژهاینخاصیاستانداردهایو

http://www.omidfadavi.me/
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جمع بندی

اصلیتفاوت.تاسروشنومشخصسادگیبهتوکنبادیجیتالکوینتفاوتشد،قیدباالدرکهتعاریفیبا
ااممیشود،شاملراخودشبهمخصوصچینبالککوینکهدانستایندرمیتوانرامفهومدواین

اینازیکهرهایکاربردآنبرعالوه.شودنصبویوزیانئواتریوم،ماننددیگریچینبالکبربایستیتوکن
پولیارکردککوینهااغلبکهکردبیاناینگونهمیتوانخالصهطوربهوشددادهشرحبخشایندرمفاهیم
یاودارندعهدهبرراهااپلیکیشنسوختکارکردکههستندهمکوینهاییکوینها،نوعاینکناردرودارند
.شوندمیبردهکاربههوشمندقراردادهایتامینوشبکهتراکنشهایتوکن،تراکنشهایتاییدجهتبه

ملهجازکاربرانبهپاداشارائهرای،حقهایقابلیت.میکننددنبالرادیگریاهدافتوکنهامیانایندر
باهماهنگیوتعاملایجاددرمیتوانراتوکنهاکاربردآنبرعالوه.میرودشماربهتوکنهاوظایف

فعالوهساختگوناگونچینهایبالکبرتوکنهاهمچنین.دانستغیرمتمرکزبرنامههایواپلیکیشنها
نهاتوک.کرددرکراحتیبهمیتوانراکوینهاوتوکنهامیانتمایزوجهکامالترتیببدین.میشود

درآناناطالعاتبهدسترسیوکاربرانمشخصاتثبتمانندمیگیردبردرنیزرادیگریکاربردهای
درکهمیگیرندعهدهبرکاربرانازراتوکنهاخریدفرایندکهمربوطهشرکتسویازمختلفموقعیتهای

.استشدهپرداختهآنتوضیحبهمثالذکربااصلیمتن

صرفهبمیتوانمیانایندرکهشودمیشاملنیزرامتعددیمزیتهایتوکنهاساختکهاستذکرقابل
بالکازاستفادهمستلزمتوکنهاساختکهاستآندلیلبهمزیتهااینوکرداشارهکمترزمانوهزینه
شرایطرایبمیتوانوداشتهپولیکارکردفرایکارکردیتوکنهاترتیببدین.نیستخصوصیبهچین

.شدبهرهمندآنازگوناگون
بردهکاربههوشمندقراردادهایبرایکهاستفیزیکینشانگرعنوانبهتوکنهاازاستفادهمزیتهایدیگراز

موردبرقجریاننشانگرجهتبهکهشددادهتوضیحپاورویتوکناصلیمتندرنمونهبرای.میشود
حیطهاینرداطالعاتیدانستنمستلزمتوکنهاوکوینهاازبهرهمندیترتیببدین.میگیردقراراستفاده
.است

http://www.omidfadavi.me/

