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 الم و احوالپرسیس

 ...دوست گرامی و گلم سالم

مدیر . پور هستممن سید محمد باقر

وبسایت و دو پیج اینستاگرام نگرش 

 . نیک

به تو تبریک میگم که عضو ویژه 

یا تصمیم داری که عضو ویژه  شدی

 .همراهی تو باعث افتخار منه بشی.

بهت قول میدم که مطالب بخش ویژه سایت می تونه تأثیر فوق العاده 

ای توی زندگیت داشته باشه، به طوری که تا آخر عمرت نگرش نیک 

رو یادت نمیره، همونطور که برای من و همینطور تمام اعضای ویژه ای 

  دیدیم و اجرا کردیم، این اتفاق افتاده. که این مطالب رو

من این دفترچه رو برات آماده کردم و سعی کردم به تمام سواالت 

 احتمالی قبل یا بعد از ثبت نام که ممکنه برات پیش بیاد، پاسخ بدم.
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باز هم اگه سوالی بود که توی دفترچه پیدا نکردی، می تونی با من 

 می کنم. با کمال میل راهنماییت تماس بگیری

 

 راه های ارتباط با من

 شماره تماس:

 09901136085 

 واتساپ:

 09901136085 

 پیج اول اینستاگرام:پیام به دایرکت 

http://instagram.com/negareshenik 

 پیج دوم اینستاگرام:دایرکت پیام به 

http://instagram.com/negareshenik2 

 

 

http://instagram.com/negareshenik
http://instagram.com/negareshenik
http://instagram.com/negareshenik2
http://instagram.com/negareshenik2
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 بخش ویژه چیه؟
راه اندازی کردم ولی تا سال  1396من سایت نگرش نیک رو از سال 

بخش ویژه ای در کار نبود و فقط مقاالت و ویدیوهای مختلف  1399

 قرار می دادم.کوتاه یا سمینارهای جول اوستین رو 

یه قسمتی رو به سایت اضافه کردم به اسم بخش ویژه  1399تیر  14

 و تصمیم گرفتم هر روز توش ویدیو بذارم.

 می دونی چی شد که هر روز خواستم ویدیو بذارم؟

 چون به این آگاهی و درک رسیده بودم که:

به ( من همونطور که هر روز جسمم نیاز به غذا داره، روح من هم نیاز 1

غذا داره که این غذای روح من میشه آموزش و یادگیری، میشه 

 دریافت اطالعات مثبت.

خودم رو در معرض اطالعات مثبت قرار ندم، هر روز ( اگر خودآگاه 2

به صورت ناخودآگاه توسط شرایط و محیط اطرافم با اطالعات منفی 

 بمبارون میشم.
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 ه سایت بود.این دو دلیل اصلی من برای راه اندازی بخش ویژ

تصمیم گرفتم برترین آموزش ها رو از برترین اساتید دنیا توی سایت 

قرار بدم و این ویدیوها رو توی یه قسمتی از سایت که بهش میگم 

 قرار دادم. ،«بخش ویژه»

 خالصه بخوام بگم:

مثل یک گنجینه طالست که « بخش ویژه»

حکم کلید این گنجینه طال « اشتراک ویژه»

اگه داشته باشیش می تونی به  رو داره که

محتویات این گنجینه طال که همون 

آموزش های ویدیویی برترین اساتید 

 دنیاست، دسترسی پیدا کنی.
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 شرایط اشتراک های ویژه چیه؟

این گنجینه طال رو باز کنین و به محتویات  ببرای اینکه بتونین در

داخلش دسترسی پیدا کنید، باید یکی از این دوتا کلید رو داشته باشید 

 که بهش میگم:

 ماهه 3اشتراک ویژه  -1

ماهه به تمام مطالب بخش ویژه دسترسی  3با داشتن اشتراک 

پیدا می کنی به غیر از سمینارهای جول اوستین و کتاب هایی 

 درصد داره( 80)دسترسی  ت ترجمه می کنیم.که توی سای

 ساله 1اشتراک ویژه  -2

درصد و کامل به تمام محتویات  100ساله دسترسی  1ولی اشتراک 

 1سایت داره، یعنی چیزی نیست توی سایت بذارم و اشتراک 

 100، دسترسی )فول آپشنهساله بهش دسترسی نداشته باشه. 

 (درصد داره
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 به تمام محتوای ویژه دسترسی دارم؟، ماهه بگیرم ۳اگه اشتراک 

ماهه به همه چی دسترسی داره، به غیر از سمینارهای  3، اشتراک خیر

کامل جول اوستین که هر هفته توی کلیساش برگزار می کنه و کتاب 

)این کتاب هایی که ترجمه می  هایی که توی سایت ترجمه می کنیم.

انگلیسی و صوت  تا نسخه ویدیویی، پی دی اف فارسی و 3کنیم هم 

 انگلیسی دارن که فوق العاده برای تقویت زبانت هم مؤثره(

 

 به تمام محتوای ویژه دسترسی دارم؟ساله بگیرم،  1اگه اشتراک 

 درصد. 100بله، 
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 چطور می تونم در بخش ویژه ثبت نام کنم؟

در بخش ویژه ثبت نام کنی و ویدیوها رو دانلود برای اینکه بتونی 

 دو گام رو باید طی کنی:، این کنی

 گام اول: اشتراکت رو انتخاب کن

هزار ناموت )دسترسی به تمام مطالب  149 ماهه = 3اشتراک  -1

 سایت به غیر از سمینارهای جول اوستین و کتاب ها(

هزار ناموت )دسترسی به تمام مطالب  399 ساله = 1اشتراک   -2

 سایت(

 

 گام دوم: نحوه ثبت نامت رو انتخاب کن

 ثبت نام از طریق سایت:  -1

 از لینک زیر اقدام کن

https://negareshenik.ir/vip 

 

https://negareshenik.ir/vip
https://negareshenik.ir/vip


 

 8 

 ثبت نام از روش کارت به کارت: -2

 توی مبلغ اشتراک مورد نظرت رو به این شماره کارت واریز کن و

 . واتساپ به من اطالع بده راهنماییت می کنم

 کارت:شماره 

6037997121025259 

 سید محمد باقرپور

 واتساپ:

 09901136085 

 

 چرا باید اشتراک ویژه تهیه کنم؟

بایدی در کار نیست، ولی اگه تهیه کنی من بهت قول میدم که 

میشه یکی از نقطه عطف های زندگیت و برای همین براش گارانتی 

درصد بازگشت وجه هم گذاشتم چون تأثیر این ویدیوها رو خودم  100

توی زندگیم دیدم. تمام ویدیوهای سایت رو اول خودم می بینم و اگه 
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ترجمه و زیرنویس می کنم و توی بخش ویژه  ،ببینم برام مفید بودن

 برای تو هم می ذارم ببینی.

 

 تا مزیت عالی داره: 4چون ازت می خوام اشتراک ویژه تهیه کنی 

 یحوزه ها دیاسات نیبهتر یآموزش ها نیدتریجد یتون می -1

خودمون و  یرو با ترجمه اختصاص ایدن تیمختلف موفق

 .یکن افتیبا فونت درشت و مناسب در یفارس سیرنویز

من هر روز  ،یکن افتیدر دیجد یویدیو کیهر روز  یتون یم -2

کنم تو بعدش  یاضافه م تیعصر به سا 5رو راس ساعت  ویدیو

 .یدانلود کن یایب یتون یم یهر وقت دوست داشت

 یکن ادیپ یگذشته تا امروز دسترس یوهایدیبه تمام و یتون یم  -3

 ایتبلت  ،یگوش یو تو یدانلود کن یو هر کدوم رو که خواست

 .یخودت داشته باش یبرا یکن رهیلپتاپت ذخ
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 یوهایدیو هم با و یخودت کار کن یرشد فرد یهم رو یتون یم -4

 ذارم، زبان یکه برات م یهمزمان یسیو انگل یفارس سیرنویدو ز

 .یکن تیرو با لذت تقو تیسیانگل

 

 بخش ویژه می تونن برام مفید باشن؟از کجا بدونم مطالب 

قبل از اینکه ثبت نام کنی، می تونی تست کنی خودت ببینی که برات 

 دو تا روش بهت پیشنهاد می کنم: مفیدن یا نه.

تمام آموزش هایی که توی سایت می ذارم، قسمت اولشون رو از  -1

 شی:بلینک زیر به صورت رایگان می تونی دانلود کنی و باهاشون آشنا 

https://negareshenik.ir/category/episodeone/ 

 

مچنین توی پیج دوم اینستاگرام نگرش نیک هم برشی از ه -2

ویدیوهای بخش ویژه سایت رو دارم می ذارم، می تونی اول بری 

ویدیوهای پیج دوم اینستاگرام رو ببینی، اگه دیدی برات مفید بودن 

https://negareshenik.ir/category/episodeone/
https://negareshenik.ir/category/episodeone/
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و خواستی نسخه کامل شون رو داشته باشی، می تونی اشتراک ویژه 

 تهیه کنی.

 پیج دوم اینستاگرام: آدرس

http://instagram.com/negareshenik2 

 

 نظرات و نتایج اعضای ویژه رو از کجا بخونم؟

نظرات برخی از دوستان ویژه گلم که لطف کردن باهام به اشتراک 

 داشتی می تونیگذاشتن رو من توی این صفحه قرار دادم، اگر دوست 

 هم نظرات صوتی و هم متنی شون رو توی این لینک بشنوی و بخونی:

https://negareshenik.ir/results 

 

http://instagram.com/negareshenik2
http://instagram.com/negareshenik2
https://negareshenik.ir/results
https://negareshenik.ir/results
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ی تونم پولم رو پس ماگر پس از ثبت نام از خریدم پشیمون شدم 

 بگیرم؟

درصد  100بله خرید شما با ریسک صفر هست و من بازگشت 

روز برای اشتراک ها گذاشتم، یعنی اگر تا  30بازگشت وجه به مدت 

روز پس از ثبت نام به هر دلیلی پشیمون شدی، می تونی از طریق  30

از محمد، من »راه های ارتباطی مثل واتساپ بهم پیام بدی و بگی 

بدون اینکه هیچ سوالی ازت بپرسم،  من هم«... خریدم پشیمون شدم

ساعت بعد مبلغ پرداختی رو برات  48شماره کارتت رو می گیرم و تا 

 با کمال میل واریز می کنم.

چون هدفم اینه که فقط و فقط توی سایت نگرش نیک حالت 

خوب باشه و مطالب مفیدی دریافت کنی که بتونه توی زندگیت تأثیر 

 ... اینطوری حال منم خوبه. بذاره و زندگیت رو بهتر کنه
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 من نتونستم آنالین از سایت ثبت نام کنم، چیکار کنم؟

توی واتساپ بهم پیام بده، ثبت نامت رو از روش کارت به کارت 

انجام بده، من کارهای ثبت نام و فعالسازی اشتراک رو برات انجام 

 میدم و راهنماییت می کنم. 

 واتساپ:

 09901136085 

 

 چند وقت یک بار آپدیت میشه؟ بخش ویژه هر

 5بخش ویژه سایت نگرش نیک بدون استثناء هر روز راس ساعت 

 عصر حداقل یک ویدیو بهش اضافه میشه.
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 ویدیوهای بخش ویژه دوبله هستن یا زیرنویس فارسی؟

مام ویدیوها زیرنویس فارسی دارند و اصالً ویدیوی دوبله نداریم. ت

کنار زیرنویس فارسی، زیرنویس درصد ویدیوها هم در  90بیش از 

 انگلیسی هم دارن )برای تقویت زبانت عالیه(

 

تماشای آنالین ویدیوهای بخش ویژه رو میشه دانلود کرد یا فقط 

 دارن؟

هر دو، شما هم می تونی ویدیوها رو دانلود کنی و توی گوشی، تبلت 

یا لپتاپت ذخیره کنی برای خودت داشته باشی و هم می تونی از توی 

 ایت به صورت آنالین تماشا کنی.س

 



 

 15 

 دسترسیم فعال میشه؟چه مدت پس از تهیه اشتراک ویژه، 

بالفاصله پس از ثبت نام، اشتراک شما فعال میشه و می تونی 

 ویدیوها رو دانلود کنی.

 

از کجا ویدیوهای بخش ویژه سایت رو مرتب و دسته بندی شده پیدا 

 کنم؟

 اساس دسته بندی کردم:من ویدیوها رو توی سایت بر دو 

 بر اساس استاد -1

ز ایعنی اگه می خوای ویدیوی استاد خاصی رو ببینی، کافیه 

بشی، روی عکس استاد  «اساتید ویژه»وارد صفحه طریق منو 

مورد نظرت کلیک کنی و وارد صفحه مخصوص آموزش های اون 

استاد بشی. حاال اینجا می تونی ویدیوهاش رو با دسته بندی و 

 ینی و آموزشت رو انتخاب و دانلود کنی.مرتب بب

https://negareshenik.ir/more 

https://negareshenik.ir/more
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 بر اساس دوره ها  -2

یعنی اگه می خوای لیست دوره های بلندمدت یا ویدیوهای سریالی 

شی ب «سریال های ویژه»و چند قسمتی رو ببینی، کافیه وارد صفحه 

 و آموزشت رو انتخاب و دانلود کنی.

series-https://negareshenik.ir/vip/ 

 

من اشتراک دارم ولی االن که میرم ویدیوها رو دانلود کنم برام می 

و صفحه دانلود ویدیوها برام قفله!  "نویسه باید "عضویت ویژه بخری

 چیکار کنم؟

 اگه این مشکل برات پیش اومد دو تا دلیل داره:

ممکنه وارد حساب کاربریت نشده باشی، چون برای اینکه  -1

بتونی ویدیوهای ویژه رو دانلود کنی، ابتدا باید وارد حساب 

 کاربریت بشی.

https://negareshenik.ir/vip-series/
https://negareshenik.ir/vip-series/
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نکه ممکنه دوره اشتراک ویژه ات تمام شده باشه، برای ای -2

< -- حساب کاربریشده یا نه، می تونی بری توی تمام بفهمی 

رو بزنی یا اینکه واتساپ به خودم پیام  تاریخ پایان اشتراک

 بده بهت میگم.

 

 من اشتراک ویژه گرفتم، حاال چطور ویدیوها رو دانلود کنم؟

 هیته هژیاشتراک و نکهیبعد از ا یعنی ژهیبخش و یبعد از ثبت نام تو

 :یکن یدو تا گام رو ط نیا دیبا وهایدیدانلود و یبرا ،یکرد

با ایمیل و گذرواژه ای که حین ثبت نامت انتخاب کردی، وارد  :1گام 

حساب کاربریت میشی )اگه کارت به کارت ثبت نام کرده باشی، من 

 بهت یه نام کاربری و گذرواژه دادم(
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 لینک نیو پر کردن فرم ورود از ا یورود به صفحه حساب کاربر  یبرا

 :یاستفاده کن یتون یم

account-https://negareshenik.ir/my 

 

 

 

 

 

https://negareshenik.ir/my-account
https://negareshenik.ir/my-account
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 ژهیو یوهایدیرفتن به صفحه دانلود و :2گام 

 
 «ژهیو یوهایدیدانلود و»وارد صفحه  یپس از ورود به حساب کاربر 

 یرو که خواست ییویدیمشابه عکس باال( و هر و ی)صفحه ا یشیم

 صفحه سر و کار دارند.  نیکال با ا ژهیو ی. اعضایدانلود کن یتون یم

اضافه  تیکه هر روزه به سا ییوهایدیو یعکس برنامه هفتگ اول

 .ینیبب یتون یرو م ژهیو یوهایدیو نیدتریبعد جد ،ینیب یرو م شنیم

رو بر اساس  وهایدیو یتون یم یتر هم که بر  نییپا کمی نیهمچن

انتخاب  بلندمدت( یو دوره ها نارهایها )سم الیسر  ای استاد مورد نظر
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 یتون یرو هم م نیجول اوست یوهایدیوصفحه،  یو در انتها یکن

 ریدکمه ز یرو «ژهیو یوهایدیدانلود و»رفتن به صفحه  ی. براینیبب

 :یکن کیکل یتون یم

content-https://negareshenik.ir/vip/ 

 

 اکار با منوی سایت برای رفتن به صفحه دانلود ویدیوهآموزش 

 ،یشکه ب یوارد هر صفحه ا ،یبش تیتبلت وارد سا ای لیبا موبا یوقت

( نیی)مشابه عکس پا ینیب یهم م ریز کیباال سمت چپ سه خط کوچ

 :شهیبرات باز م یقرمز رنگ یمنو ،یروش بزن یوقت

https://negareshenik.ir/vip-content/
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)مشابه  یزن یم «ژهیبخش و» یجلو دیسف کیفلش کوچ یبعد رو

 (:نییعکس پا

 

 

 

 



 

 22 

وارد صفحات  یتون یم نجایو از ا ینیب یرو م ژهیبخش و یرمنویو ز

 .(نیی)مشابه عکس پا یبش وهایدیمختلف و

 
 یتون یم ،یرو دانلود کن یاستاد خاص یوهایدیو یاگه خواست مثال

 یرو ،ینیب یرو م دیو اونجا عکس اسات ژهیو دیاساتصفحه  یتو یبر 

و آموزش  یشیوارد صفحه مخصوص اون استاد م یهر کدوم که بزن

 .ینیبب یتونیم یهاش رو با دسته بند
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 یدوره ها ای نارهایوب نارها،یرو بر اساس سم وهایدیو یهم خواست اگه

 .هژیو یها الیسر صفحه  یتو یبر  یتون یم یبلندمدت انتخاب کن

 

 دانلود کنم؟ یشنیکیرو با چه اپل وهایدیدانلود و یها نکیل

 :دیاندرو یدانلود با گوش

 نشیکیاز اپل یتون یم دیاندرو یها یها در گوش نکیدانلود ل یبرا

ستفاده اADM  (Advanced Download Manager) نیجرمدانلود 

 .یکن

 :فونیآ یبا گوش دانلود

 از برنامه یتون یم فونیآ یها یها در گوش نکیدانلود ل یبرا

Documents  با این برنامه می تونی وارد سایت بشی  .یاستفاده کن

 و ویدیوها رو دانلود کنی.

 :وتریبا کامپ دانلود
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نلود دا نترنتیاز برنامه ا یتون یم وتریها در کامپ نکیدانلود ل یبرا

 .ی( استفاده کنIDM) جریمن

  اشتراک ویژه تهیه کردم، حاال از کجا شروع کنم؟

 یر یادگیاز کجا شروع به  ژهیاشتراک و هیپس از ته یدون یاگه نم

 بدم که دهیخوام بهت ا یم گمیبهت م نجایرو ا شنهادمیپ من ،یکن

 ندیاز کجا و چطور شروع به د ،یثبت نام کرد ژهیبخش و یتو یوقت

 .یکن یر یادگیو  وهایدیو

 

ور هر ط یمنه و شما مختار  شنهادیخوام بگم فقط پ یکه م یز یچ نیا

و شروع به  یز یخودت برنامه ر یکه مناسب خودت هست، برا

  .یکن یر یادگی

 

 شمیم تیوارد سا کینگرش ن تیمن به عنوان مخاطب سا میکن فرض

 .کنم یثبت نام م ژهیبخش و یتو ژهیاشتراک و کی هیو با ته
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 یهست که م ویدیو یلیخ اده،یز یلیخ نمیب یحجم محتواها م یول

 :که نهیو مشکلم ا نمیتونم بب

 از کجا شروع کنم؟ ژهیبخش و یدونم پس از ثبت نام تو ینم *

 رو برم بهتره؟ یر یشدم، چه مس جیگ *

 !نمیرو بب وهایدیوقت ندارم همه و *

 رو دانلود کنم! ویدیهمه و نی* حجم ندارم ا

 ه؟یکه باهاش مواجه هستم، چ یز یچ

مختلف  یمختلف در حوزه ها دیاز اسات ویدیباال و ساعت ها و حجم

 …و نسیزیثروت، ب ،یمثل قانون جذب، رشد فرد

 

 یخودم رو حفظ م یکه خونسرد نهیکنم ا یکه م یگام اول کار  یتو

 ؟یچطور  . دمیم رییرو تغ دگاهمیکشم و د یم قینفس عم هیکنم، 

 نیا دنیاز د دیبا ایفروشگاه بزرگ کتاب شدم. آ هیکنم وارد  یم فرض

م دون یچرا؟ چون من م نه، بشم؟ جیهمه قفسه گ نیا یهمه کتاب تو
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تاب ک سندهیهم بدونم نو دیداره و شا یخوام چه موضوع یکه م یکتاب

خرم و از فروشگاه خارج  یکنم، م یم داشیپ رمیم میو مستق هیک

 .شمیم

 
 دیبا ای. آشمیم ییفروشگاه بزرگ مواد غذا هیمن وارد  دیفرض کن ای

  همه قفسه و کاال هست؟ نیبشم که چرا ا جیگ

ندارم. قبل از ورود به فروشگاه،  ازیچرا؟ چون من به همشون ن نه،

 یم عیکنم، پس االن سر یم هیخوام رو ته یکه م ییکاالها ستیل

 کنم، بخرم و از فروشگاه خارج بشم. داشونیتونم پ
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که انواع  شمیم سیرستوران سلف سرو هیمن وارد  دیفرض کن ای

 یها اونجا هست و من هر کدوم رو که دلم بخواد م یغذاها و خوراک

 بشم؟ جیغذاها گ ادیبخاطر حجم ز دیتونم بردارم، االن با

 نیهم یچرا؟ چون ممکنه من همشون رو دوست نداشته باشم. برا نه،

 رمیبشقابم و م یتو ذارمشیم لمه،یکه باب م ییسراغ اون غذا رمیم

 کنم. یو شروع به خوردن م نمیشیم زمیسر م
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 یبرخورد م دگاهید نیهم با هم کینگرش ن ژهیبخش و یوهایدیبا و

 یخوام، اون موضوع یکه م یز یسراغ اون چ رمیکنم و اول از همه م

که دوست دارم ازش  یاون استاد رم،یبگ ادشیخواد  یکه دلم م

 …گام اول من شهیم نی. انمیآموزش بب

 

 :پرسم یاشتراک از خودم م هیاز ته بعد 

 رشد کنم؟ میاز زندگ یچه حوزه ا یدوست دارم تو *

 رو شروع کنم؟ یدوست دارم اول از همه آموزش چه استاد *

 

 :تونم آموزشم رو انتخاب کنم یاز دو نظر م پس

 موضوع -1

 استاد -3

 

 :دیریرو در نظر بگ ریز یوهایسنار



 

 29 

 نمیآموزش بب قانون جذبحوزه  یخوام اول از همه تو یمن م  -1

 یآموزش ها کینگرش ن تیسا یتونم تو یحوزه م نیا یو تو

 .نمیرو بب باب پراکتور

 

 ینیکارآفر  ای نسیز یثروت، بحوزه  یخوام اول از همه تو یمن م  -2

 کینگرش ن تیسا یتونم تو یحوزه م نیا یو تو نمیآموزش بب

 م.نیرو بب یدارن هارد ایدن الک  یآموزش ها

 
 نگرش رییبه خدا و تغ مانیاحوزه  یخوام اول از همه تو یمن م  -3

 کینگرش ن تیسا یتونم تو یحوزه م نیا یو تو نمیآموزش بب

 ای چیآچ یو کین ن،یاوست ایکتور یو ن،یجول اوست یآموزش ها

 م.نیرو بب کسیج ید یت
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آموزش  یرشد و توسعه فردحوزه  یخوام اول از همه تو یمن م  -4

زش آمو کینگرش ن تیسا یتونم تو یحوزه م نیا یو تو نمیبب

 .نمیرو بب ران میج یها

 
حافظه و بهبود قدرت  تیتقوحوزه  یخوام اول از همه تو یمن م  -5

 نگرش تیسا یتونم تو یحوزه م نیا یتو نم،یآموزش بب مغزم

 .نمیرو بب کیکوئ میج یآموزش ها کین

 …صورت نیهم به هم هیبق و

 

 ژهیشروع شما با کار با بخش و یمن برا یشنهادیپ یز یبرنامه ر نیا 

 :بود، پس

 .دیرو انتخاب کن دینیتوش آموزش بب نیخوا یکه م یموضوع -1

 .دیرو انتخاب کن دینیازش آموزش بب نیخوا یکه م یاستاد  -2
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رنامهب هیو با  دیتون رو دانلود کن یانتخاب یوهایدیبالفاصله و  -3

 .نیبر شیدرست، قدرتمند پ یز یر

 

 یموضوع آموزش ها نیتون یکارتون م یراحت یبرا ریعکس ز یتو

 یخودتون تا حدود یو برا دینیرو بب تیسا ژهیو دیاز اسات یبعض

آموزش  نیتون یم یاز چه استاد یچه حوزه ا یکه تو دیمشخص کن

 .دینیبب
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 رو پیدا نکردم، چیکار کنم؟سوال خودم 

هر جا نیاز به راهنمایی داشتی، چه قبل و چه بعد از ثبت نام، حتما 
 توی واتساپ به من پیام بده با کمال میل راهنماییت می کنم:

 واتساپ:

09901136085 


