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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺴﭽﻨﺞ از ﺣﺪود ﺳﺎل  2004ﻣﯿﻼدی ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وﺑﻤﺎﻧ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻘﺪم
ﺳﻠﯿﻤ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﮔﺮوه در ﯾﺎﻫﻮ آﻏﺎز ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  WWW.FARHADEXCHANGE.COMﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد.
و ﺳﭙﺲ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗ ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ارزﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،داﻣﻨﻪ  WWW.FARHADEXCHANGE.NETﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺴﭽﻨﺞ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ رﺳﻤ وﺑﻤﺎﻧ روﺳﯿﻪ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﻨﺎل ﭘﺎﺳﭙﻮرت
وﺑﻤﺎﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ
ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺴﭽﻨﺞ در اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش وﺑﻤﺎﻧ و ﺗﺒﺎدل آن ﺑﺎ رﯾﺎل اﯾﺮان از ﺣﺪود ﺳﺎل  1383ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺑﻮد در اﯾﺮان ﮐﻪ اﻣﮑﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ رﯾﺎل اﯾﺮان ﺑﺎ وﺑﻤﺎﻧ را ﺑﺼﻮرت آﻧ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
)ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺼﻮرت ﮐﺪ ﻫﺎی ﭘﯿﻤﺮ وﺑﻤﺎﻧ و ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎی زﻣﺎﻧﺒﺮ و دﺳﺘ اﻣﮑﺎن ﺑﻮد(.
در ﺳﺎل ﻫﺎﯾﯽ آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ از ﺣﺪود ﺳﺎل  2013وب ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺴﭽﻨﺞ ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را در آدرس ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﯾ ﻨ  WWW.FARHADEXCHANGE.NET :اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ،ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار اﯾﺮان و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ارز ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺎدل اﯾﻦ ارز را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل وب ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺴﭽﻨﺞ
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ،ﺳﻌ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﺎزار اﯾﺮان
ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ را ﺑ ﺼﻮ رت ﺑﻮﻣﯽ در اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺗﺮﯾﻢ را ﻧﯿﺰ ﺑ ﺼﻮ رت اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﺑ ﺼﻮ رت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻮﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻦ آوری ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ آن ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺣﺪود ﺳﺎل  2016ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ رﺳﻤ وﺑﻤﺎﻧ در اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺪ
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧ و ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻫﺎ ﺑﻪ “ﭘﺮﺳﻨﺎل ﭘﺎﺳﭙﻮرت” در ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺑﻤﺎﻧ
ﻧﻤﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺴﭽﻨﺞ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ رﺳﻤ وﺑﻤﺎﻧ روﺳﯿﻪ در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮﺳﻨﺎل ﭘﺎﺳﭙﻮرت
وﺑﻤﺎﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از اﺑﺘﺪا ﺣﻮل ﺗﺒﺎدل ارز ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻮده
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮﻣ و ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺴﭽﻨﺞ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  1دﻫﻪ ﺑﺪون ﺣﺘ ﯾﮏ ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺑﻤﺎﻧ  ،ﯾﮑ از ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻫﺎی
ﻣﺮﭼﻨﺖ ﺷﺮﮐﺖ وﺑﻤﺎﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  BL – Business Levelﺑﺎﻻی  ، 2268ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﺎری را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ دارد.
از ﺣﺪود  10ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﯾ ﻨ در ﺧﻼل ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۰۹ﺗﺎ  ۲۰۱۰ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺴﭽﻨﺞ از ﮔﺮوه ﯾﺎﻫﻮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ “ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺴﭽﻨﺞ”
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ  https://farhadexchange.comاﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺖ
و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﺎدل ارزﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺻﻠ ﺑﺮ “وﺑﻤﺎﻧ ” ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺴﭽﻨﺞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺟﻊ  WHOISاﻋﺘﺒﺎر ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺴﭽﻨﺞ را
ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ.
ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺑﺎ ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺴﭽﻨﺞ
ﮐﺎرﺑﺮان در ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺴﭽﻨﺞ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﻤﺎﻧ  ،ﭘﺮﻓﮑﺖ ﻣﺎﻧ و ارزﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه )ارزﻫﺎی
ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﺎرﻧﺴ (
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ) ، (BTCاﺗﺮﯾﻮم ) (ETHو… ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺑﻼگ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺴﭽﻨﺞ ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزش و ﺗﮑﻨﯿﮑ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رﻣﺰ ارزﻫﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ آدرس
از اﺧﺒﺎر ﺟﺪﯾﺪ و آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﻮزه ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و ارزﻫﺎی رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه )ارزﻫﺎی ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﺎرﻧﺴ ( ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ در آن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ ،و ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه آن در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺮﯾﺪ ارز ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )ﯾ ﻨ ﺗﺒﺪﯾﻞ رﯾﺎل ﺑﺎ ارز( در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻼ آﻧ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد.
ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑ و ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﺑﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ »ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺴﭽﻨﺞ« ﺑﺎ ﻣﺪﯾ ﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻘﺪم ﺳﻠﯿﻤﯽ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ
از ﺳﺎل  2004ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎری ﺷﺒﮑﻪ وب ﻣﺎﻧ
در اﯾﺮان ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺎدی را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
»ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺴﭽﻨﺞ« در ﺳﺎل  1383ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺟﻤﻌ از ﺟﻮاﻧﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻓﻦ آوری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴ
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻘﺪم ﺳﻠﯿﻤ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮد.
و در ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﯾﮑ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺣﻮزه ارز دﯾﺠﯿﺘﺎﻟ در ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮ ﻇﻬﻮر و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ار زﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﮐﺸﻮر
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ از و ﻇﺎﯾ ﻒ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد را آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﻃﯿ ﻒ ﮔﺴﺘﺮده ای از ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻧﻮاع ار زﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﮐﺎرﺑﺮد آن
در ﺗﺒﺎدﻻت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻇﯿﻔﻪ ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧ ﺼﻮﺻﯽ
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ در اﻧﺘﻘﺎل ا ﻃﻼﻋﺎت
از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻼﻫﺒﺮداران و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
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ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد ﻋﺸﻖ ﻣ ورزد ،ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﻬﺎﻧ ﯾﮏ اﻣﺮ واﺟﺐ و ﻻزم اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر و ﻓﺮزﻧﺪان او ﺑﺴﺘﮕ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوز آن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﯿﻢ آورد.
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن در ﺣﺪ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﯿﺮی را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻤﻮار ﮐﺮده اﻧﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺷﺮﮐﺖ »ﻓﺮﻫﺎد اﮐﺴﭽﻨﺞ« ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻘﺪم ﺳﻠﯿﻤ ﺑﺎ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ
ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ و رﻓﻊ اﺑﻬﺎم در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺣﻮزه ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل و اﻃﻼع رﺳﺎﻧ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﻫﻢ وﻃﻨﺎن اﯾﺮاﻧ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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