ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﻬﺮﺑﺎن

آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﺣﻤﺰه ﺑﺸﺎر
وب ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنhbportal.ir :
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮامhttps://telegram.me/hbportal :
ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮامhttps://telegram.me/joinchat/C7xnIECrks25PuSvN3Sd -w :

ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﺠﺎد رﺑﺎت
ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻃﯽ ﺷﻮد ،اول اﯾﻨﮑﻪ رﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم دﻟﺨﻮاه در ﺗﻠﮕﺮام
اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .و دوم اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ رﺑﺎت در ﯾﮏ ﺳﺮور ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ را در زﯾﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

رﺑﺎت BotFather
ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ درﺑﺎره رﺑﺎت  BotFatherداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﺠﺎد رﺑﺎت ﻫﺎي
ﺗﻠﮕﺮام ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺑﺎت ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ رﺑﺎت و  ...از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ رﺑﺎت و ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﺧﺎص ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﻟﯿﻨﮏ اﯾﻦ رﺑﺎت در
ﺗﻠﮕﺮام @BotFather ،اﺳﺖ.

اﯾﺠﺎد رﺑﺎت
اﮐﻨﻮن اﯾﺠﺎد رﺑﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد:
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :ﺛﺒﺖ رﺑﺎت در BotFather
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :ﺛﺒﺖ رﺑﺎت در ﺳﺮور
)اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم دو روش آﻣﻮزش داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ روش دوم آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﻮده و در ﺧﻮد ﺗﻠﮕﺮام
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ روش اول ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﯾﮏ ﺳﺮور ﺧﺎص دارد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ رﺑﺎت ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ از روش دوم در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ(.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول:
ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد رﺑﺎت ﺧﻮد در ﺗﻠﮕﺮام ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻟﯿﻨﮏ  @BotFatherرا در ﺗﻠﮕﺮام ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ
را ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
.1ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روي ﻟﯿﻨﮏ  @BotFatherدر ﺗﻠﮕﺮام ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم زﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
) ﺑﺮ روي  startﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در رﺑﺎت ﻋﻀﻮ ﺷﻮﯾﺪ(

.2ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم زﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
)ﺑﺮ روي  /newbotﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ دﺳﺘﻮر  /newbotرا ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  /اﺑﺘﺪاﯾﯽ آن
ﺑﺮاي رﺑﺎت ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﻮراﺗﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ /
ﺷﺮوع ﺷﻮد(.

.3ﯾﮏ ﻧﺎم ﺑﺮاي رﺑﺎت ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

.4ﯾﮏ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺮاي رﺑﺎت ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
) اﯾﻦ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﻤﺎن ﻟﯿﻨﮏ رﺑﺎت ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎي آن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ  botﯾﺎ  _botﺧﺘﻢ ﺷﻮد،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  hbportalbotﯾﺎ (hbportal_bot

.5در ﭘﯿﻐﺎم زﯾﺮ ﯾﮏ ﮐﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﮐﻦ ) (tokenﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد آن را ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ
در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي )ﺛﺒﺖ رﺑﺎت در ﺳﺮور( از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﮐﻨﻮن ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎت در ﺗﻠﮕﺮام ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ رﺑﺎت ﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﺑﺮدي ﻧﺪارد و ﻫﯿﭻ
دﺳﺘﻮري را اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ رﺑﺎت ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺳﺮور ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم:
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮار دان رﺑﺎت در ﯾﮏ ﺳﺮور ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﯾﮏ ﺳﺮور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺮورﮔﺮ و ﺧﺎرج از ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻠﮕﺮام و دوم ﺛﺒﺖ رﺑﺎت از
ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﺗﻠﮕﺮام و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺮور
روش اول :ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺮور از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮورﮔﺮ )ﻣﺎ ﺳﺮور ﺑﺎت ﺳﺎز را ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﻢ(
ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎت ﺳﺎز ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  botsaz.comوارد ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ
زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
.1ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎت ﺳﺎز ﺑﺮ روي ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

.2ﻓﺮم زﯾﺮ را ﭘﺮ ﮐﺮده و اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

.3ﺑﻌﺪ از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﺎ آدرس اﯾﻤﯿﻞ و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد وارد ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ.

.4از ﺣﺴﺎب ﺧﻮد در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭘﻨﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪ "رﺑﺎت ﻫﺎ" و ﺳﭙﺲ "رﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ" را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

.5ﻧﺎم رﺑﺎت ،ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي آن و ﮐﺪي را ﮐﻪ  BotFatherدر اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار داده ﺑﻮد وارد ﮐﺮده و دﺳﺘﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

.6در اﻧﺘﻬﺎي ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ روي "ﺛﺒﺖ" ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

.7ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﻐﺎم زﯾﺮ رﺑﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

.8از اﻧﺘﻬﺎي ﭘﻨﻞ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ در ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ روي ﻧﺎم رﺑﺎت ﺧﻮد ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ،ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد رﺑﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺮور ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ آﻣﻮزش داده ﺷﺪ ،اﻣﺎ در روش
دﯾﮕﺮي ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ رﺑﺎت ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺴﺎز ﯾﻢ و از ﻫﻤﺎن ﺗﻠﮕﺮام ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎي
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺑﺎت را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ روش دوﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻗﺮار دادن رﺑﺎت در ﺳﺮور ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
روش دوم :ﺛﺒﺖ رﺑﺎت در ﺳﺮور از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﮕﺮام )ﺳﺮور  creatﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ(
رﺑﺎت  @Createyourbotدر ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ رﺑﺎت ﺷﻤﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
رﺑﺎت ﺧﻮد را در  BotFatherاﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺗﻮﮐﻦ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺎي رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮور ﺑﻪ
رﺑﺎت ﮐﺮﯾﺖ وارد ﺷﺪه و ﺗﻮﮐﻦ رﺑﺎت را ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ در اﺧﺘﯿﺎر رﺑﺎت ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

.1در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮ روي  @Createyourbotﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎ زدن  startدر آن ﻋﻀﻮ ﺷﻮﯾﺪ.

. 2ﺑﻌﺪ از ﻋﻀﻮﯾﺖ ،ﺗﻌﺪادي دﮐﻤﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
)اﯾﺠﺎد ﯾﮏ رﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ(.

 .3ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎم زﯾﺮ ﺗﻮﮐﻦ رﺑﺎت را ﮐﻪ از  BotFatherدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر رﺑﺎت  creatﻗﺮار
دﻫﯿﺪ ﺗﺎ رﺑﺎت ﺷﻤﺎ در ﺳﺮور ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.
)ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﻮﮐﻦ را در ﮐﺎدر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﭙﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮاي رﺑﺎت ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ(.

.4ﭘﯿﺎم ﺗﺒﺮﯾﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ رﺑﺎت ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي رﺑﺎت ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در آن ذﮐﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.اﮐﻨﻮن ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ رﺑﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺮ روي ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي آن در ﭘﯿﺎم زﯾﺮ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ رﺑﺎﺗﺘﺎن وارد ﺷﻮﯾﺪ.

.5ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ وارد رﺑﺎت ﺧﻮد ﺷﺪه و ﺑﺮ روي  startﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در آن ﻋﻀﻮ ﺷﺪه و
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

. 6ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎم زﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻮرات ﻧﻤﺎﯾﺶ
داده ﺷﺪه ﻣﺜﻞ  /groupﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از آﻣﺎده ﺷﺪن رﺑﺎﺗﺘﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ.

. 7ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﮐﻤﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ دﺳﺘﻮري
را ﺑﺮاي رﺑﺎت ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ .دﮐﻤﻪ ادﻣﯿﻦ ،دﮐﻤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺑﺎت ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﺮ دﮐﻤﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم داده و...

. 8ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ ادﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

در اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد رﺑﺎت ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ وﻟﯽ در ﻣﻮرد دﺳﺘﻮرات و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي رﺑﺎت ﺻﺤﺒﺖ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮدﯾﻢ .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ رﺑﺎت ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻦ رﺑﺎﺗﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت و ﻣﺸﮑﻼﺗﺘﺎن را در ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و در اﺳﺮع وﻗﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﯿﻨﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮوه در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺘﻦ در ﮐﺎﻧﺎل ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖhbportal.ir :
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮامhttps://telegram.me/hbportal :
ﻟﯿﻨﮏ ﮔﺮوهhttps://telegram.me/joinchat/C7xnIECrks25PuSvN3Sd -w :
اﯾﻤﯿﻞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:
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