اﮐﺎﻧﺖ راﯾﮕﺎن ﮐﻠﺶ
اﮐﺎﻧﺖ راﯾﮕﺎن ﮐﻠﺶ
درﯾﺎﻓﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﮐﻠﺶ او ﮐﻠﻨﺰ و ﮐﻠﺶ روﯾﺎل و ﺳﺎﯾﺮ اﮐﺎﻧﺖ
ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن و واﻗﻌﯽ.

ـﺎﻧﺖ
اﮐـ
ﮐﻠﺶ

ـﺎن
راﯾﮕـ

در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ از روﺑﺎه ﮔﺮام،ﻗﺼﺪ دارم اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﻠﺶ ﻫﮏ ﺷﺪه
را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و ﺑﺮای ﻫﮏ
ﮐﻠﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺴﻮرد و آﯾﺪی اﮐﺎﻧﺖ دارﯾﻢ.

دﯾﮕﺮ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ ﻧﺨﺮﯾﺪ!
ﺧﺮﯾﺪن اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﮐﺎﻧﺖ ﻟﻮل ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﺶ .اﻣﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﮐﺎﻧﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را از
ﺧﺮﯾﺪار درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﮐﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان ﻫﺴﺖ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﮐﺎﻧﺖ راﯾﮕﺎن ﮐﻠﺶ واﻗﻌﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آﺳﺎن و راﯾﮕﺎن ﮐﻠﺶ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻋﺘﯽ آﭘﺪﯾﺖ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪن اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻣﺰ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ
دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﯽ آن را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ان را
ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ و رﻣﺰ آن را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
روال اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺴﺘﺶ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﮐﺎﻧﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯿﮕﺰارﻧﺪ
دﯾﺪن
اﮐﺎﻧﺖ راﯾﮕﺎن ﮐﻠﺶ
درﯾﺎﻓﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﮐﻠﺶ او ﮐﻠﻨﺰ و ﮐﻠﺶ روﯾﺎل و ﺳﺎﯾﺮ اﮐﺎﻧﺖ
ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن و واﻗﻌﯽ.
در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ از روﺑﺎه ﮔﺮام،ﻗﺼﺪ دارم اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﻠﺶ ﻫﮏ ﺷﺪه
را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و ﺑﺮای ﻫﮏ
ﮐﻠﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺴﻮرد و آﯾﺪی اﮐﺎﻧﺖ دارﯾﻢ.
دﯾﮕﺮ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ ﻧﺨﺮﯾﺪ!
ﺧﺮﯾﺪن اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﮐﺎﻧﺖ ﻟﻮل ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﺶ .اﻣﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﮐﺎﻧﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را از
ﺧﺮﯾﺪار درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﮐﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان ﻫﺴﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﮐﺎﻧﺖ راﯾﮕﺎن ﮐﻠﺶ واﻗﻌﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آﺳﺎن و راﯾﮕﺎن ﮐﻠﺶ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻋﺘﯽ آﭘﺪﯾﺖ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪن اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻣﺰ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ
دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﯽ آن را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ان را
ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ و رﻣﺰ آن را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
روال اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺴﺘﺶ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﮐﺎﻧﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯿﮕﺰارﻧﺪ
دﯾﺪن
ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:

اﻫﺪاف ﺳﺎﯾﺖ

ﻣﺸﺎﻫﺪه آدرس اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺮای رﻓﺘﻦ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده
و در ﮐﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮ آدرس
. . . clashofclans.com
اداﻣﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن وﯾﮋه ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.
اﮔﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده اﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻦ :
https://www.robahgram.ir/wp-login.php?action=register
ﺑــﺮای اﻧﺘﺨــﺎب اﺷﺘــﺮاک ﻣﻨﺎﺳــﺐ و دﯾــﺪن ﻣﻄﻠــﺐ ﺧــﻮد ﮐﻠﯿــﮏ
ﮐﻦ/https://www.robahgram.ir:ﺣﺴﺎب-ﮐﺎرﺑﺮی-ﻣﺸﺘﺮک/
ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:
اﻫﺪاف ﺳﺎﯾﺖ

ﻣﺸﺎﻫﺪه آدرس اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ

آدرس ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺮای رﻓﺘﻦ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده
و در ﮐﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮ آدرس
clashofclans.comرا وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺴﺘﺎن دارد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ رﻣﺰ ﺟﯿﻤﯿﻞ را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺮ روز آﭘﺪﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
✔ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آدرس ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
✔ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺘﺎب ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
✔ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ درﮔﺎه اﻣﻦ زرﯾﻦ ﭘﺎل.
اﮐﺎﻧﺖ راﯾﮕﺎن ﮐﻠﺶ
درﯾﺎﻓﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﮐﻠﺶ او ﮐﻠﻨﺰ و ﮐﻠﺶ روﯾﺎل و ﺳﺎﯾﺮ اﮐﺎﻧﺖ
ﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن و واﻗﻌﯽ.
در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ از روﺑﺎه ﮔﺮام،ﻗﺼﺪ دارم اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﻠﺶ ﻫﮏ ﺷﺪه
را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و ﺑﺮای ﻫﮏ
ﮐﻠﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺴﻮرد و آﯾﺪی اﮐﺎﻧﺖ دارﯾﻢ.
دﯾﮕﺮ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ ﻧﺨﺮﯾﺪ!
ﺧﺮﯾﺪن اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎی ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﮐﺎﻧﺖ ﻟﻮل ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ
ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﺶ .اﻣﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﮐﺎﻧﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را از
ﺧﺮﯾﺪار درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﮐﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﮐﺎﻧﺖ راﯾﮕﺎن ﮐﻠﺶ واﻗﻌﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟

و ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان ﻫﺴﺖ.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آﺳﺎن و راﯾﮕﺎن ﮐﻠﺶ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻋﺘﯽ آﭘﺪﯾﺖ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪن اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻣﺰ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ
دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﯽ آن را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ان را
ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ و رﻣﺰ آن را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
روال اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺴﺘﺶ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﮐﺎﻧﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯿﮕﺰارﻧﺪ
دﯾﺪن
ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:

اﻫﺪاف ﺳﺎﯾﺖ

ﻣﺸﺎﻫﺪه آدرس اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺮای رﻓﺘﻦ روی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده
و در ﮐﺎدر ﺟﺴﺘﺠﻮ آدرس
. . . clashofclans.com
اداﻣﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن وﯾﮋه ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ.
اﮔﺮ در ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده اﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻦ :
https://www.robahgram.ir/wp-login.php?action=register
ﺑــﺮای اﻧﺘﺨــﺎب اﺷﺘــﺮاک ﻣﻨﺎﺳــﺐ و دﯾــﺪن ﻣﻄﻠــﺐ ﺧــﻮد ﮐﻠﯿــﮏ
ﮐﻦ/https://www.robahgram.ir:ﺣﺴﺎب-ﮐﺎرﺑﺮی-ﻣﺸﺘﺮک/

