اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ وبﮔﺮدی ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ  ۹ﻧﮑﺘﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ!

آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دﯾﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﯾﺎ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﯾﺎ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ دردﻧﺎک اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻨﺪ و آﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ
و ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺜﻞ آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .از ﻧﮑﺎت زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ
وبﮔﺮدی ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎم راهﮐﺎرﻫﺎ اﻋﻢ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺒﺮی ﮐﻪ در ﻣﺮورﮔﺮ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ در
اﯾﻦﺟﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در وب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﻮد.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺎنﺳﺎل در ﻃﻮل روز ﺟﻠﻮی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ
ﺧﻮد ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ۵ ،ﺳﺎﻋﺖ و  ۴۶دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ .در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ راهﮐﺎر و ﺣﻘﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺗﺠﺮﺑﻪ وبﮔﺮدی ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺒﺮﯾﻢ.

 - ۱آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺒﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺴﺘﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ
در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﮏ از  Command+Shift+Tو در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز از  Control+Shift+Tاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﻫﻢ در ﮐﺮوم و ﻫﻢ در ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﭘﻨﺠﺮه را ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ.

 - ۲ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی  Incongnitoرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻢزﻣﺎن از دو ﺣﺴﺎب ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺳﺎل 2011؛ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮده ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد اﯾﻦ آﻣﺎر
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ؛ ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮔﻮﮔﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی از ﺟﯽﻣﯿﻞ؛ Hangouts؛ ﯾﻮﺗﯿﻮب و دراپ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺣﺴﺎب ﯾﻮﺗﯿﻮب و ﺟﯽﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎ روی دو آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟ ﺑﻪ ﺟﺎی
اﯾﻦﮐﻪ از آن ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎه از ﭘﻨﺠﺮه  Incognitoدر ﻫﺮ دو ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی و ﺑﻄﻮر ﻫﻢزﻣﺎن
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ  Command+Shift+Nاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺮوم و ﯾﺎ
ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎﻓﺎری و ﯾﺎ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺑﺎز ﺷﻮد.

 - ۳از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻣﺰﻋﺒﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  LastPassو  Mitroﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺒﻮر را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ زﻣﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺑﻪﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ اﻋﺼﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﭘﻼﮔﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و ﮐﺮوم ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ
آنﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﯽﻣﯿﻞ ﺷﻮﯾﺪ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺷﻤﺎ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر
را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺑﻌﺪی ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ .از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آنﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻢ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺠﺪد ﻧﺪارﯾﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﮐﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﻠﻤﺎت ﻋﺒﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻼﮔﯿﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 - ۴از ﻓﺎﻧﮑﺸﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮی  site:اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﯾﮏ داﻣﻨﻪ ﺧﺎص ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻤﺸﺪه
ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﯿﺰ ﺟﺎﻟﺒﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﯾﺖ و دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ آن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ دﺳﻨﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .از ﻋﻤﻠﮕﺮ  site:website.comدر ﺑﺎﮐﺲ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮔﻮﮔﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﮔﻞ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﻠﯿﺪواژه ﺑﺮای ﮐﻢ ﮐﺮدن
داﯾﺮه ﺟﺴﺘﺠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 - ۵در ﮐﺮوم ﯾﮑﯽ از ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﻮکﻣﺎرک را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ آﯾﮑﻮن ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد

آﯾﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮکﻣﺎرک ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ؟ روی ﯾﮑﯽ از ﺑﻮکﻣﺎرکﻫﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ادﯾﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ؛
ﻧﺎم ﺑﻮکﻣﺎرک را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦﺣﺎﻟﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﻮﮔﻮی
ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﻧﻮار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻮکﻣﺎرک ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ از ﭘﻮﺷﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 - ۶ﺑﺎ  Adblockﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ
آﯾﺎ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زﯾﺎدی ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪﺗﺎن وﺟﻮد دارد ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﺪ؟ ﭘﻼﮔﯿﻦ  Adblockرا داﻧﻠﻮد
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت داﺧﻞ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎ را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻣﺎدهای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ روی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را
ﺑﻼک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﯿﺎل ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ آنﻫﺎ راﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 - ۷ﻣﺎوس را روی ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و در ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻘﺼﺪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎوس را روی ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻧﮕﺎﻫﺰ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
آن ﻟﯿﻨﮏ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای وبﮔﺮدی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﺧﻼص ﺷﺪن از دﺳﺖ وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی NSFW
اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.

 - ۸زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ روی ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،دﮐﻤﻪ  Commandرا ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﺷﻮد
ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻟﯿﻨﮑﯽ را در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد
ﯾﺎ ﻧﻪ .در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﮏ دﮐﻤﻪ  Commandو در ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز  Controlرا ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻟﯿﻨﮏ در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎز ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎوس را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن روی ﻟﯿﻨﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 - ۹ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ را ﻫﺎیﻻﯾﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ
راﺳﺖ  Search in Googleرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ را ﻫﺎیﻻﯾﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Search in Googleرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
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