ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ در اﯾﺮان
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ در اﯾﺮان ﮐﺪام
ﻫﺴﺖ؟
پیدا کردن بهترین هاستینگ در ایران کار ساده ایی برای وبمسترها و
مدیران سایت نیست.در دنیایی که بمباران تبلیغ در فضای مجازی پر
شده است.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ
در اﯾــــﺮان و
ﺷﺎﺧﺺ
آن

ﻫﺎی

اﺻﻠﯽ

در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﻪ رﭘﺮﺗﺎژ آﮔﻬﯽ ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺎرﻧﺪه از ﻟﺤﺎظ
ﻣﺎﻟﯽ دارد.ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد ﻧﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ـﺘﯿﻨﮓ در
ـﻦ ﻫﺎﺳـ
ـﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾـ
ـﺎر اﻧﺘﺨـ
ﻣﻌﯿـ
اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟
معیار اصلی برای پیدا نمودن بهترین میزبان برای سایت چیست؟
ﻣﺪﯾﺮان وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﮑﻨﻨﺪ.ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ:
 .1پایداری و عدم قطعی و آپ تایم پایدار
 .2پشتیبانی سریع و راهنمایی صحیح کاربر
 .3پاسخ سرور سریع در نتایج تست
پینگ  pingمناسب در سراسر کشورها و نقاط.

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ از ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
ﻫﺎﺳﺖ:
در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺖ اﻓﺰار ﮐﺎر ﮐﺮدم
راﻫﻨﻤﺎی ﻋﻼﺋﻢ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب?:
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ?:
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺪ❤:
…………….ﻧﺖ اﻓﺰار
اﻣﺘﯿﺎز ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮورﻫﺎ❤:
اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ?:
اﻣﺘﯿﺎز ﭘﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ❤:
……………..ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻔﺎ
اﻣﺘﯿﺎز ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮورﻫﺎ?:
اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ?:
اﻣﺘﯿﺎز ﭘﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ❤:
…………..ﻣﯿﻬﻦ وب ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ/ﺳﺮور اﯾﺮان
اﻣﺘﯿﺎز ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮورﻫﺎ❤:
اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ?:

اﻣﺘﯿﺎز ﭘﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ❤:
……………..ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﺠﺎ/ﺿﻌﯿﻔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
اﻣﺘﯿﺎز ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮورﻫﺎ❤:
اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ❤:
اﻣﺘﯿﺎز ﭘﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ❤:
…………….ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر وب:
اﻣﺘﯿﺎز ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮورﻫﺎ?:
اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ?:
اﻣﺘﯿﺎز ﭘﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ?:
………………ﺟﯽ ﺳﺮور:
اﻣﺘﯿﺎز ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮورﻫﺎ?:
اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ?:
اﻣﺘﯿﺎز ﭘﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ❤:
………………..ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻫﺎﺳﺖ:
اﻣﺘﯿﺎز ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮورﻫﺎ?:
اﻣﺘﯿﺎز ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ?:
اﻣﺘﯿﺎز ﭘﯿﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ?:

ﺷﺘﺎﺑـﺎن ﻫﺎﺳـﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ و ﻣﻄﻤﺌـﻦ ﺗﺮﯾـﻦ
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ.
اﯾﺮاوب  -ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ
باور کنید بهترین ،با کیفیت ترین شرکت هاستینگ که من در طول
وبمستری سایت روباه گرام کار کرده ام بدون شک و تردید شتابان

هاست گزینه اول میباشد.
ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ،ﺳﺮﯾﻊ،و ﺑﺎ آپ ﺗﺎﯾﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ %100

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ در 5دﻗﯿﻘﻪ!
ﺑﺎﻻ ﺳﺮور :ﺗﺴﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﻫﻠﻨﺪ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا

ﺳﺮﻋﺖ

ﺑﻨﺪه در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ در ﺳﺎﻋﺎت ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ و ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻫﺎﺳﺖ ﺗﯿﮑﺖ زده ام .در ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده دﻗﯿﻘﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻻزم ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
و…دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻫﺎﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
اراﯾﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﺳﻪ ﻗﺎره ﺟﻬﺎن :
آﺳﯿﺎ /:ﻫﺎﺳﺖ اﯾﺮان
اروﭘﺎ/:ﻫﺎﺳﺖ ﻫﻠﻨﺪ و آﻟﻤﺎن
ﻫﺎﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ/:ﮐﺎﻧﺎدا

ـﺎﻧﯽ را
ـﻦ ﻣﯿﺰﺑـ
ـﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾـ
ـﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿـ
اﮔـ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻫﺎﺳﺖ
ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل ﺗﯿﮑﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻫﺎﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﺸﺎن
را ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻟﯿﻨﮏ دﻋﻮت ﻣﻦ از ﻫﺎﺳﺖ آﻟﻤﺎن اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ %20ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﺳﺖ
آﻟﻤﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
از ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﺎﺳﺘﯿﻨﮓ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻫﺎﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ زﯾﺮ را وارد
ﮐﻨﯿﺪ:
G6C67VUHEV
از ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
?ﺗﻮﺟﻪ:اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﯾﺎ رﭘﺮﺗﺎژ آﮔﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﭘﺎﻧﯿﮏ اﺗﮏ
ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﭘﺎﻧﯿﮏ اﺗﮏ وﻫﻤﯿﺎری
اﻋﻀﺎ
گروه تلگرام پانیک اتک این امکان را برای مبتلایان به حمله پانیک
فراهم نموده است که گام بزرگی برای همیاری ایجاد کنند.

ﮔــﺮوه ﺗﻠﮕــﺮام
ﭘﺎﻧﯿﮏ اﺗﮏ ﺑﺮای
ـﺎد
ـﺎری اﯾﺠـ
ﻫﻤﯿـ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﭘﺎﻧﯿﮏ اﺗﮏ ﻣﺒﺎرزه ﮔﺮوﻫﯽ
ﺑﺎ ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ ﺑﻨﺎم ﭘﺎﻧﯿﮏ:
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﺣﻤﻼت ﭘﺎﻧﯿﮏ رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ؟
ﭘﺎﻧﯿﮏ اﺗﮏ رﻫﺎﯾﺘﺎن ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان درﮐﺘﺎن ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ؟و ﺣﻤﺎﯾﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ؟
اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺪل و ﻫﻤﺪرد دارﯾﺪ؟

ﮐﺎﻓﯽ

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮐﺘﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ دارﯾﺪ؟
ﭘﺲ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﭘﺎﻧﯿﮏ اﺗﮏ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.

ﻫﻤﯿﺎری در ﮔﺮوه ﭼﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺎﻧﯿﮏ.
ﺣﺲ ﯾﮑﯽ ﺑﻮدن ،اﻣﯿﺪواری در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮب و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﯾﯽ
ﺑﺮ روﺣﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭼﺖ در ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﺣﻤﻼت ﻫﺮاس؛ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺑﺎﻻﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽ و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﺸﻮد.

از تجربیات دیگران استفاده کنید:
ﭘﺎﻧﯿﮏ اﺗﮏ در ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛درﻣﺎن اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻌﻨﻮی دﯾﮕﺮ
ﺑﯿﻤﺎران دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﻓﺮاد

ﮔﺮوه

ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ

ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﯿﻮﻻ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ آن را

رام و ﺷﮑﺴﺖ دﻫﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ در ﮔﺮوه از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
روﺣﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.و ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را درک
ﮐﻨﻨﺪ.

آﯾﺎ ﭘﺎﻧﯿﮏ اﺗﮏ ﯾﮏ ﻫﯿﻮﻻﺳﺖ؟!
ﺑﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ!در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ذﻫﻦ ﺧﻮد آن را ﻫﯿﻮﻻ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯿﺪ!
ﻫﺮ ﭼﻪ آن را ﺑﺰرگ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎر ﺑﺪاﻧﯿﺪ؛رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ذﻫﻨﺘﺎن ﺑﻪ
ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ روﺷﯽ ﻣﯿﺘﻮان آﻧﺮا
ﻣﻬﺎر ﮐﺮده و ﺷﮑﺴﺖ دﻫﯿﺪ.و دوﺑﺎره ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺜﻞ روزﻫﺎی ﻗﺒﻞ از آن
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ.و از زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺧﻮد و
دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دوﺑﺎره ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد و ﺳﺮاﺳﺮ اﻣﯿﺪ و ﺗﺤﺮک ﺑﺎزﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻨﺎرﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ:
ﻣﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎی درﻣﺎن را در
ﮔﺮوه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺰﺷﮑﯽ را درﻣﻮرد آن از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و آن را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯿﮕﺬارﯾﻢ.
روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎن را در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.وازﻫﻤﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد
را ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
از روﺷﻬﺎی ﻏﯿﺮ داروﯾﯽ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
وﯾﺪﺋﻮی ﺳﺎﯾﺖ در آﭘﺎرات:

اﯾﺮاوب  -ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ادﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﯾﺖ

ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻦ
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/
ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻤﯿﺎری
ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﻨﯿﻢ.و ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ راﻫﻨﻤﺎﯾﺘﺎن ﮐﻨﯿﻢ.ﻣﺴﻠﻤﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ
اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.واﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮدی و
ﻗﺮن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺼﺮﻓﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ اﮔﺮ از اﯾﻦ ﻫﯿﻮﻻ رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ.و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﯿﺪ.ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﺑﺸﻮﯾﺪ.ﺗﺎ ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮ را ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم
ﺑﺮدارﯾﺪ.
ﺑﺎ اﻣﯿﺪو آرزوی ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ.

دوﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره

دوﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
دوﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ .وﺑﺴﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک ﺷﻤﺎره
ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای دوﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه
از ﻃﺮف ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﭼﻮن ﺑﺪون ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﮐﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﻣﮑﺎن ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﻤﺎره ﻫﺎ وﺟﻮد دارد.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻤﺎر ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎره ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره
 .1شما با اشتراک شماره خود قبول می کنید که طبق قوانین سایت
از شماره خود صرفا جهت مشورت و طرح سوالات و مشکلات
استفاده کنید.
 .2شما قبول میکنید که هرگونه فرستاده شدن تبلیغ و اسپم به
دیگران را انجام نخواهید داد.
سایت روباه گرام مسوولیتی در قبال مزاحمت دیگران نمیپذیرد چون
خودتان قبول میکنید این ریسک را بپذیرید و دوستیابی با شماره را
به انتخاب خود انجام میدهید

دوﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺑﺎ

دوﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره در رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام
دوﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻃﺮﯾﻖ رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد.اﯾﻦ رﺑﺎت ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
ﻣﯽ ﭘﺮدازد.و ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺷﻤﺎرﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:اﯾﻦ رﺑﺎت ﺑﻪ دو روش ﺛﺒﺖ آﯾﺪی و ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻤﺎ
،در رﺑﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ آﯾﺪی و ﺷﻤﺎره در رﺑﺎت 10ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

❌❌❌ﺗﻮﺟﻪ:ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺑﺎت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.وﺑﻪ ﺟﺎی
اﺳــﺘﻔﺎده
آن از روﺑــﺎت @dostyab724_bot
ﻣﯿﺸﻮد
⤵⤵⤵⤵وﻟﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﺧﻮد ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ .ﮐﺎﻧﺎل ﯾﺎ آﯾﺪی ﺧﻮد را در
ﻧﻈﺮات ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ رﺑﺎت دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ.و ﺗﻤﺎم ﭼﺖ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

رﺑﺎت

ﺗﺼﺎوﯾﺮی از رﺑﺎت

