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زی کنیم؟مزرعه استخراج یا فارم ماینینگ چیست و چگونه یک فارم ماینینگ راه اندا

فارماشیدبآشناآنبابایدباالمقیاسدردیجیتالهایارزاستخراجحوزهدرکهمفاهیمیازیکی
داردگوناگونیومختلفهایروشدیجیتالهایارزاستخراج.استاستخراجمزرعهیاماینینگ

مورداتامکاناگر.کنیدانتخابراخودمناسبروشتوانیدمیبودجهوامکاناتبهتوجهباکه
شماهبتاباشیدهمراهماباادامهدرکنیممیپیشنهادنداریدهمهزینهمشکلوداریدرانیاز

روشاین.استمعدنینوعچهدقیقاکوینبیتمعدنازمنظوروچیستماینینگفارمبگوییم
رااشمنظرتواندمیوداردهمراهبهجذابیوباالبازدهیداردنیاززیادیسرمایهکهطورهمان

.کندجلبخودبهحسابی

فهرست مطالب

معدن بیت کوین✓
فارم ماینینگ یا مزرعه استخراج✓
الزامات راه اندازی مزرعه استخراج✓
نکاتی که باید پیش از راه اندازی فارم ماینینگ بدانید✓
(فارم ماینینگ)راه اندازی مزرعه استخراج ✓
آشنایی با بزرگترین و بهترین فارم های دنیا✓
جمع بندی✓

کوینبیتمعدن

دیجیتالهایارزطریقازدرآمدکسببرایطرفدارپرهایراهازیکیکوینبیتماینینگهمانیااستخراج
طریقاینازشدندموفقداشتندرانیازموردلوازمتهیهکهتواناییکهافرادیوگذارانسرمایهازخیلی.است
.آورندبدسترافراوانیهایسود

کوینبیتماینینگیاواستخراجکنیم،بیانشمابرایسادهزبانیبهراکوینبیتاستخراجبخواهیماگر
طریقازیدجدکوینبیتشدنساختهاین.شدخواهدساختهجدیدهایکوینبیتآنطیکهاستفرآیندی

.ندشومیایجادجدیدهایکوینبیتآنازپسومیشودانجامکوینبیتهایتراکنششدنتایید

http://www.omidfadavi.me/
http://bitcoin.org/
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هاتراکنشتایید

کنندهتاییدماینرایناما.شدخواهدانجامهاماینرتوسطکوینبیتبرایشدهانجامهایتراکنشتایید
عملیاتکهتاسدستگاهیکماینر.نیستانسانماینرکهبگوییمباید!خیر؟یااستانسانآیاکیست؟
دستگاهمجموعهبه.استمجموعهیکواقعدرماینراما.دهدمیانجامراهاتراکنشتاییدوانجام

.گویندمیماینراستگرفتهراآنکهشخصیواستخراج

آنشبکهازکنندمیاستخراجکهبلوکیهرازایبهکهاستصورتاینبهکنندگاناستخراجانجامپاداش
.میگیرندجایزهکوینبیت12.5

زیرااستشدهانتخابکوینبیتماننددیجیتالهایارزبرایجهتآنازکردناستخراجیاماینینگعنوان
البتهکهاستدردسرپرودشوارکاریمعدندرطالماینینگواستخراجمانندهمکوینبیتاستخراجعمل
واقعدرواستسختیهمیندلیلبهدقیقاهمدهدمیهاماینربهشبکهکهپاداشی.داردارزشمندینتیجه
.آورندمیبدستانددادهانجاماستخراجبرایکهتالشیپاسبهراآنهاماینر

http://www.omidfadavi.me/
https://cointelegraph.com/tags/bitcoin
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فارم ماینینگ یا مزرعه استخراج

گفتیمکههمانطور.بودچهآندلیلوشدمتولدکجاازاصطالحایندهیمتوضیحشمابرایبایدابتدااما
بهتوجهبا.دبرسانگذارانشسرمایهبهراکالنیهایسودتواندمیواستسودپرکاریکوینبیتاستخراج

راخودماینینگایهدستگاهتعدادکهافتادندفکراینبهداشتنداختیاردرکافیسرمایهکهکسانینکته،این
.ندباشداشتهبیشتریسودآورینتیجهدروکردهبیشترراخوداستخراجبتوانندتادهندافزایش

اینمزایایوکاربردها+چیست؟Horizen(ZEN)هورایزن:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
دیجیتالارز

گرمایوداصخود،زیادبرقمصرفبرعالوهماینینگهایدستگاه.داشتمشکلیکدستگاهافزایشایناما
مسکونیمانآپارتیکدرماینینگدستگاهزیادیتعدادازدارینگهامکاننتیجهدر.کنندمیتولیدهمزیادی

.نداردوجودهمکناردرو

بهرارکیبتبهترینتاداردایحرفهفردوهزینهبهنیازونیستایسادهچندانکارماینینگفارماندازیراه
دیجیتالایهارزاستخراجیاوماینینگفارمیکاندازیراهدنیالبهاگرکنیممیپیشنهاد.دهدپیشنهادشما

.کنیداستفادهدیجیتالارزمشاورهازهستید

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/what-is-horizen/
https://omidfadavi.me/product/cryptocurrency-advice/
https://omidfadavi.me/product/cryptocurrency-advice/
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ماینینگفارمآمدنبوجود

کهافتادندکرفاینبههاآن.افتادندحلراهیککردنپیدافکربهگذارانسرمایهموجود،مشکالتبهتوجهبا
تانددهقرارآندرراخودهایدستگاهوبگیرندنظردرراهاییسولهتوانندمیتربزرگهایمقیاسبرای

نیزبمناسکنندهخنکهایسیستمازبتوانندهمچنینوباشدنداشتهمزاحمتکسیبرایآنصدای
گماینینفارمراکاراینعنواندارندقرارشهرازخارجدرمعموالهاسولهاینکهجاازآن.کننداستفاده
.گذاشتند

راانخودشبرقمصرفکاراینباهاآن.داشتهاماینربرایهمدیگرفایدهیکشهرازشدنخارجالبته
یخیلقانونهنوزایرانداخلدرالبته.آوردندمیبدسترابیشتریسودنتیجهدرودادندکاهشهم

ونداردودوجدیجیتالهایارزسایروکوینبیتاستخراجکلیطوربهیاوماینینگفارمدربارهمشخصی
.هستندمشخصنازمینهایندرزیادیمواردهنوز

دستگاهزیادیتعدادبهماینینگ،مزرعهیافارمبگوییم،شمابرایسادهرااصطالحاینبخواهیماگرپس
.هستندغولمشدیجیتالارزماینینگبهشهر،ازخارجهاییسولهدریکدیگرکناردرکهگویندمیاستخراج

استخراجمزرعهاندازیراهالزامات

یکسریدبایکاراینانجامبرایونیستهمکنیدمیفکرکهسادگیآنبهماینینگفارمیکاندازیراه
.کنیدرعایتراالزامات

زمینهایندرتجربهباومتخصصافرادودیجیتالهایارزمشاورانازگرفتنمشاوره•

آنباجوایزانتقالبرایمطمئنپولکیفیکساخت•
ماینینگهایافزارنرمنصبوتهیه•

ماینینگهایاستخرازیکیدرعضویت•
استخراجهایدستگاهخریدوتهیه•

استخراجبراینیازموردبرقتامین•
کنندهخنکهایفنونیازموردتجهیزاتتهیه•

سایتدیگرمقاالتدرالبته.باشیدشدهآشناماینینگفارممفهومباخوبیبههمقسمتایندرامیدواریم
اینازوانیدتمی.ایمدادهتوضیحکاملطوربهرانیازموردمفاهیمسایرواستخراجاستخرماننداصطالحاتی

.باشیدداشتهدسترسیمقاالتتمامیبهلینک

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/blog/
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بدانیدماینینگفارماندازیراهازپیشبایدکهنکاتی

نکاتیواهیممیخبخشایندر.کردیمآشنااستخراجمزرعهیاوماینینگفارممفهومباراشماقبلیبخشدر
.باشیدآشناهاآنباکارشروعازپیشاستالزمکهبگوییمشمابهرا

یلیخوکرداندازیراهراماینینگفارمیکشودمیچطورکهآمدهپیشسوالاینهمشمابرایاحتماال
فارماندازیراهماا.کردکسبهمبیشتریدرآمدنتیجهدروکرداستخراجکوینبیتمثلدیجیتالارزبیشتر

ازبعضیقسمتایندرماوباشیدآشناهاآنبابایدشماکهداردهانیازپیشونکاتیکسریماینینگ
.گوییممیشمابهراآنمهمنکات

خریدراهنمایوکشکوینبیتماینجامعآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
آنماینردستگاه

نظروستاشدهتبدیلدرآمدپرهایشغلازیکیبهاخیرهایسالدرماینینگصنعتمیدانیدکههمانطور
سرمایهاصاشخاند،کردهپیداعالقهشغلاینبهکهکسانیبیندراما.استکردهجلبخودبهرابسیاری
راهکردنیداپدنبالبهافراداین.آورندبدسترامیتوانندکهمقداریبیشتریمیخواهندکههستندگذاری
مهمیکاتنبهادامهدر.آوردندوجودبهراماینینگفارمنامبهمفهومیبیشترسودآوردنبدستبرایهایی
.کنیممیاشارهداریدنیازماینینگمزرعهیکاندازیراهشروعبرایکه

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/everything-about-bitcoin-cash/
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ماینینگفارم

.برویمماینینگفارماندازیراهبراینیازموردمواردیعنیبعدی،قسمتسراغبهکوتاهییادآوریبادهیداجازه

بیتماینهباستخراجدستگاهزیادیتعدادآندرکهشودمیگفتهمکانیبهاستخراجمزرعهیاماینینگفارم
یمبرپاهاییسولهدروهاشهرازبیروندرمعموالراهامزرعهاین.میپردازنددیجیتالهایارزسایروکوین
.استبرقمصرفدرجوییصرفههمچنینواستخراجهایدستگاهزیادصدایهمآندلیل.کنند

عنوازماینینگدستگاههاصدهاآنازکدامهررویکهداردوجودبزرگیهایبندیقفسههاسولهایندر
ASICوجودخراجاستبهمربوطلوازمسایرهمهادستگاهاینکناردر.هستندمشغولکوینبیتاستخراجبه
.کنندمیپررابزرگهایقفسهاینیکدیگرکناردرکهدارد

استخراجبهراهفتهروزهفتوروزیکساعت24تمامیعنی.هستندفعالهمیشهتقریباماینینگهایفارم
کهارنددراخودشانبهمخصوصمعایبومزایادیگرهایفعالیتتمامیمانندماینینگمزارع.هستندمشغول

.شدخواهیمآشناهاآنبامطلبیادامهدر

http://www.omidfadavi.me/
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(ماینینگفارم)استخراجمزرعهاندازیراه

بهکهآنقدرواقعدرامابیایدنظربهمشخصیوآساننسبتاکارحرفبهودورازشایدماینینگفارماندازیراه
ازخارجهاییسولهدرمعموالراماینینگهایفارمگفتیمقبالکههمانطور.نیستایسادهکارآیدمینظر
انامکعمالکهاستهادستگاهاینزیادبسیارگرماییکیهمکارایندلیل.کنندمیاندازیراههاشهر

.نداردوجودآپارتماندرهاآناززیادیتعدادازنگهداری

دراگرودکننمیتولیدهادستگاهاینکهاستزیادیبسیارصدایداردوجودکاراینبرایکهدیگریدلیل
جوییرفهصهماستاقتصادیدلیلیککهکارایندیگردلیل.شوندمیمزاحمتایجادباعثباشندهاشهر
.استبرقمصرفدر

مناسبمکانکردنپیدا

شناآهاآنباراشماادامهدرکهدهیدقراربررسیموردرامواردازیکسریبایدماینینگفارماندازیراهجهت
.کنیممی

تاباشدولهسیکاستبهترمکاناین.کنیدپیداکاراینبرایشهرازخارجدررامناسبمکانیکبایدابتدا
مینظربههکآسانیآنبههمسولهکردنپیداالبته.باشدبازآنسازیآمادهوبندیقفسهبرایشمادست
هزینهدشخوکاراینکهشویدسولهیکساختنبهمجبورخودتانحتیشایدمواردبعضیدرونیستآید
.کندمیبیشترراشماهای

مناسبتجهیزاتخرید

بهکهدرسمیآننوبت!ساختیدیاوکردیدپیداراخودتاننظرموردومناسبیسولهومکاناینکهازپس
.برویدماینینگمناسبتجهیزاتخریدوکردنتهیهدنبال

گامبهگامصورتبهExodusپولکیفآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

درآنبرایگینیسنبسیارهزینهبایدهستیدماینینگفارمیکاندازیراهدنبالبهوهستیدایراندراگرالبته
قیمتتربیشیاودالرهزارحدودچیزیتنهاییبههادستگاهاینازکدامهرمیدانیدکههمانطور.بگیریدنظر
ذاشتهگکنارکاراینبرایراتوجهیقابلمبلغبایدایراندرخارجیهایارزنرخافزایشبهتوجهباودارند
.باشید

دستوکردهکارایهدستگاهازکهبیوفتندفکراینبهبسیارینو،دستگاهتهیهباالیقیمتبهتوجهباشاید
دستگاهازهرچهزیرا.شودنمیپیشنهاداصالکارایناستخراجمزرعهیکاندازیراهبرایاما.کننداستفادهدوم

باالهزینهورابیخاحتمالکمتربازدهبرعالوه.آمدخواهدترپایینآنبازدهباشدشدهاستفادهبیشترماینینگ
.کنیداضافهدومدستدستگاهازاستفدهریسکبهبایدهمتعمیربرای

http://www.omidfadavi.me/
https://omidfadavi.me/exodus-wallet/
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کنندهخنکفن

هایستگاهداینکهبا.کنندمیتولیدزیادیبسیارگرمایماینینگهایدستگاهکردیماشارهکههمانطور
کهشودیمترمهموقتیمسئلهاین.نیستتولیدیگرمایجوابگویفنایندارند،فنخودشاناستخراج

.کنندفعالیتیکدیگرکناردرمانینگدستگاهزیادیتعداداستقرار

سردسیرمناطقدرماینینگفارماندازیراه

دررادتانخوماینمزرعهبتوانیداگر.کنیدایجادسردسیرمناطقدرراخودیسولهمیتوانیدکاراینبرای
وهادستگاهدنکرخنکبرایاضافیوسایلوفنبهاحتیاجیدیگرشایدکنیدایجادسردسیرمناطفازیکی

.باشیدنداشتهسولهمحیط

دارندرایژگیواینهستندفعالایسلندوکاناداروسیه،مانندسردسیرهایکشوردرکههاییفارمازبسیاری
خودهایهزینهدریدمیتوانکاراینباکهنکنیدفراموش.ندارندنیازقدرتمندیوپیشرفتهتهویهسیستمبهو

نیازایکنندهخنکسیستمهیچبهاصالکهنیستمعنااینبهکاراینالبته.کنیدجوییصرفهکمیهم
.نیدکاستفادهخودتانسودبههواشرایطازمیتوانیدوداریدکمتریبسیارنیازحالهربهاماندارید

http://www.omidfadavi.me/
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گرمسیرمناطقدرماینینگفارمانداریراه

مناطقراغسبهبایدپسکنیداندازیراهسردسیرمناطقدرراخودتانفارمشویدنمیموفقدلیلیهربهاگر
.داریدهادستگاهومحیطکردنخنکبرایقدرتمندهایسیستمبهنیازهمکاراینبرای.برویدترگرم

اگر.شودمیاهآنشدنداغباعثکردنکاراینوکنندمیکارشدتبهماینینگهایدستگاهکهبدانیدباید
آبگرماشدتزاهاآنقطعاتوشوندمیداغبسیارهادستگاهایننکنیداستفادهمناسبیتهویهسیستماز

.بدهیددستازرازیادیمبلغوبرودبینازدستگاهشودمیباعثوشودمی

وخاکوردگمحیط،رطوبتمانندمواردی.بگذاریدکنارهزینهآنبرایبایدکهنیستموردیتنهاگرماالبته
ارکنجدااینهزینههمهاآنبرایبایدوشودمیشمادستگاهعمرکاهشباعثهمدستاینازعواملی
.بگذارید

برقمصرف

است،زیادآندرهادستگاهتعدادکهماینینگفارممخصوصاماینینگ،بخشدرمهمعواملازدیگریکی
وکندمیمصرفزیادیانرژیکاراثباتگواهفرآیندواستخراج.استآنبهمربوطهایهزینهوبرقمصرف
یاآییدمیبرآنبرقمخارجپسازآیاکهبدهیدجوابسوالاینبهبایدماینینگمزرعهیکاندازیراهبرای
.خیر

گامبهگامصورتبهFreeWalletپولکیفآموزش:کنهتونکمکمیتونههممطلباین

برقمصرفتعرفه

استفادههاآنازکهکسانیتعدادبهروزبهروزودارندباالییبرقمصرفماینینگهایدستگاهکهجاآناز
اعالمراخصیمشتعرفهکاراینبرایکهاندرسیدهنتیجهاینبههاکشورازبسیاریشود،میافزودهکنندمی
.کنند

کهودبآنقدرقیمتافزایشاینودادتغییرراخودبرقمصرفتعرفهکهبودهاکشورهمینازیکیچین
هاماینراین.اندافتادهخودماینینگفارممکانتغییروکشوراینازمهاجرتفکربهراهاماینرازبسیاری
.ردندکانتخابخودمقصدعنوانبهرابودهپایینهاآندربرقهزینهکهرامغولستانمانندهاییکشور

جهانیگرمای

برقازتوجهیلقابدرصدوداردباالییبسیاربرقمصرفکوینبیتماینینگشده،انجامتحقیقاتاساسبر
این.ودشنمیبرقمصرفبهمحدودفقطکوینبیتماینینگمشکل.دهدمیاختصاصخودبهراجهانی
باعثباالگرمایاین.استزیادگرمایتولیدهاعوارضاینترینمهم.داردرادیگریعوارضباالبرقمصرف
.شودمیزیستمحیطبهآسیبنتیجهدروزمینکرهگرمایافزایش

http://www.omidfadavi.me/
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نگامهدرپس.استشدهنوشتههاآنرویکهدارندمتفاوتیبرقمصرفکدامهرماینینگهایدستگاه
.کنیدتوجههمآنبرقمصرفبهماینینگدستگاهخرید

ثابتاینترنت

.استثابتنتتراینیککردنتهیهباشیدداشتهنظردربایدماینینگفارماندازیراهبرایکهدیگریینکته
کهثابتاینترنتیکداشتن.داریدثابتاینترنتیکبهنیازکوینبیتیشبکهبهشدنمتصلبرایشما
.تاسسودآوراستخراجیکداشتنبرایحتمیونیازموردمواردازیکینشودقطعوباشدوصلمدام

قابلسودماشاینترنتشدنوصلوقطعهرباربابدانیدکهشودمیترمهمزمانیثابتاینترنیتداشتن
.دهیدمیدستازراتوجهی

اضافیهایهزینه

یعنیمقاله،ناییادامهدر.بگذاریدکناربودجهآنبرایبایدکهنبودندهاییهزینهتنهاشدهگفتهمواردالبته
.کنیمآشنابگیریدنظردربایدکهجانبیهایهزینهباراشماباید«ماینردستگاهخریدراهنمای»

استخرازدامکهربهاتصالبرایشما.استماینینگهایاستخربهاتصالهزینهاضافی،هایهزینهاینازیکی
.بپردازیدرااستخرآندراستخراجوحضورکارمزدبایداستخراجهای

http://www.omidfadavi.me/
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از.داردراخودهایهزینههمآنکهداریدنیازهمکارنیرویبهماینینگفارماندازیراهبرایشماهمچنین
بایدماشکنند،کارراهفتهروزهفتوروزشبانهطولتماماستقرارشمااستخراجهایدستگاهکهجاآن

.کنندکنترلماشبرایکاملطوربهراامنیتیمسائلوکنندکارشیفتسهیادودرکهکنیداستخدامراافرادی

نظارتیهایتمسیسوهادوربینازاستفادهکنیداستفادهآنازتوانیدمیخودفارمکنترلبرایکهدیگریراه
.داردراخودبهمربوطهایهزینههمکاراینالبتهکه.است

مینشود،رسیدگیموقعبهآنبهاگرکوچک،مشکلیکآمدنوجودبهحتیکهبدانیدرانکتهاینباید
.شودزیادیبسیارهایضررباعثتواند

دیجیتالارزهایدرcryptographyرمزنگاریکاربرد:کنهتونکمکمیتونههممطلباین
چیست؟

همکارآمدرتینظاسیستموکارنیرویبرایاستبهترهستیدماینینگفارمیکاندازیراهفکربهاگرپس
.بگذاریدکنارراکافیبودجه

امنیتیتجهیزات

داشتنرایبتاداریدنیازشمانظارتی،هاسیستمهمچنینوشمافارمبرنظارتبرایافرادیداشتنبرعالوه
یستمسخودفارمبرایبایدشما.کنیدرعایتهمراامنیتیمسائلازدیگربرخیمطمئن،وایمنفارمیک
.کندرعایتهمراامنیتیمواردسایربایدشمافارم.کنیدتهیهمناسبحریقاطفا

نگهداریوتعمیربابتراایهزینهماهیانهطوربهوبکنیدنیزراخسارتبینیپیشبایدشماهمچنین
.بگذاریدکنارهادستگاه

ماینینگفارماندازیراهنهایینکات

کاراینودارندوجوتربزرگبسیارهایسرمایهبابزرگبسیارافرادصنعتایندرکهبدانیدرانکتهاینباید
وکافیهسرمایبابایدشویدموفقکارایندرمیخواهیداگر.کندمیسختبخشایندردادنجوالنبرایرا

.شویدکاراینوارد(ایرانداخلدرحداقل)توجهیقابل

سودیاولماهدرهمبازشویدصنعتاینواردهمفراوانیهزینهباشمااگرکهبدانیدبایدهمرانکتهاین
فقطوآیدمیحساببهسرمایهبازگشتنوعیفقطشمادرآمداولماهچنددر.آوردنخواهیدبدست
.آوریدبدستراایدکردهخرجفارماندازیراهبرایکهمخارجیمیتوانید

http://www.omidfadavi.me/
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داشتنبا.رسیدخواهیدسودآوریبهوگرفتهپسراخودسرمایهباالخرهسالدوتایک،گذشتازپسشما
تنهاشماماینتگاهدسپنجتایکداشتنبا.شویدپولدارشبهیکنمیتوانیدشمااستخراجدستگاهپنچتنها
راشماهاینههزیمیتواندزاییدرآمدمنبعاین.باشیدداشتهزاییدرآمدمنبعیکخودماینینگازتوانیدمی

.داشتنخواهدشمابرایسودیاماکندتامین

یکدیگرکنارردرااستخراجدستگاههاصدبتوانیدبایدشماسود،پروموفقماینینگفارمیکداشتنبرای
.کنیدکسبتوجهیقابلسودبتوانیدتاباشیدداشته

دنیاهایفارمبهترینوبزرگترینباآشنایی

قدرتومشخصاتوکردخواهیممعرفیرادنیاهایفارمبهترینوبزرگترینازبرخیشمابهبخشایندر
.گفتخواهیمراکدامهر

GigaWatt

2012:اندازیراهزمان

(نامشخصدقیقمحل)آمریکامتحدهایاالتواشنگتن،:مبداکشور
1.3PH:هشقدرت

http://www.omidfadavi.me/
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Genesis Mining

2014:اندازیراهزمان
(نامشخصدقیقمحل)ایسلند:مبداکشور

1000GH:هشقدرت

Dalian

2016:اندازیراهزمان

دالیان،چین:مبداکشور
360,000TH:هشقدرت

750BTC:ماهیکطولدرشدهاستخراجدیجیتالهایارزمقدار

$1,170,000:ماهیانهبرقمصرفهزینه

Swiss

2016:اندازیراهزمان

سوئیس:مبداکشور
نامشخص:هشقدرت

روسیهکشورهایماینینگفارم

(نامشخصدقیقمحل)روسیهمسکو،نزدیکی:مبداکشور

600BTC:ماهیکطولدرشدهاستخراجدیجیتالهایارزمقدار

38PH:هشقدرت

http://www.omidfadavi.me/
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بندیجمع

راهرایبکهمهمینکاتوماینینگفارممفهومباکلیطوربهراشماکردیمسعیمقالهایندر
زیادیسیاربهزینهماینینگفارمیکاندازیراهکهنکنیدفراموش.کنیمآشناداریدنیازآناندازی

بهاهیدخومیاگراستبهترپس.داردپولبازگشتبرایصبربهنیازنیزاندازیراهازپسودارد
.باشیدتهداشراموفقگذاریسرمایهیکبتوانیدتابگیریدنظردرراجوانبتمامشویدواردراهاین
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