از ﻫـﮏ ﺷـﺪن ﺟﯿﻤﯿـﻞ ﺑـﺎ ﮔـﻮﺷﯽ
اﻧﺪروﯾﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﮏ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﮏ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎده اﻧﺪروﯾﺪ!
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ
ﻫﮑﺮﻫﺎ از دﺳﺖ داده اﯾﺪ؟و ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﮐﺎﻧﺖ ﺟﯿﻤﯿﻠﺘﺎن
ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟

ﺗﺼــﻮﯾﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺤﯿــﻂ

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
رﻓﺘﻪ ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ!و ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﺎ در ﻧﮕﻬﺪاری از ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد آﻣﻮزش
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﻫﮏ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎده!؟
ﻧﮕﻬـﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از اﮐـﺎﻧﺖ ﺟﯿﻤﯿـﻞ از اﻫﻤﯿـﺖ ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده ای
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟ﭼﺮا؟ﭼﻮن ﺑﺎ ﻫﮏ ﺷﺪن ﺟﯿﻤﯿﻞ ،اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎ ﮔﺮام،و ﺳﺎﯾﺮ
ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞ دارﻧﺪ را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ
ﻣﯽ دﻫﯿﺪ.
ﻣﻦ در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮدم از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ از
آﻣﻮزش ﻣﻦ ﺳﻮئ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش وﺑﺴﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻫﮏ ﺟﯿﻤﯿﻞ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎده ام ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﮑﺮان ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای دﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﻫﮏ ﺷﺪن اﮐﺎﻧﺖ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺷﺎن ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ
ﺑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻫﮏ ﻣﯿﺸﻮد؟
ﻫﮏ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎده اﻧﺪروﯾﺪ!ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﻠﻪ %100اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺪروﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺟﯿﻤﯿﻞ دﯾﮕﺮان را ﻫﮏ
ﮐﺮد.
ﺗﻌﺠﺐ ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﯿﺰ در
ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ! و ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﻻ ﭼﺮا ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده و ﺗﻮ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺸﺎر آن آﮔﺎه ﺳﺎزی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﮏ و
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ روش ﮐﺎر اﯾﻦ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد.ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﻧﻈﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﯿﻨﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.و آن ﻟﯿﻨﮏ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎ ﮔﺮام ﻗﺮار دﻫﯿﺪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و رﻣﺰ اﮐﺎﻧﺖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪ
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد
را در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﯿﻤﯿﻞ

ﻫﮏ ﺟﯿﻤﯿﻞ
در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﮑﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﯿﮏ ﭘﯿﺞ درﯾﺎﻓﺘﯽ را
در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﻢ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﮐﻠﺶ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺬاب در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﻗﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻢ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻓﯿﮏ ﭘﯿﺞ ﺧﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری را
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻫﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮئ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻂ ﺧﻄﯽ ﺷﺪه

اﺳﺖ.
ﻫﮑﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﺪود60ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺧﺎرﺟﯽ دارای ﮐﻠﺶ ﻟﻮل ﺑﺎﻻ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯽ ﺑﺎل ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﮔﻞ را در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﻫﮏ ﮐﻨﺪ!
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺮﺳﺪ.و ﺑﺎ ﻓﺮوش ﮐﻠﺶ ﻫﺎی
ﻫﮏ ﺷﺪه ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪی ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ.

دﻻرﻫﺎی

ﺧﺮج

ﺷﺪه

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﺶ
ﮐﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد را
از دﺳـــﺖ داد.در
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻂ ﺷﺪه وی
99دﻻر ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ
ﺑﺎ ﺧﺮج ﺟﻢ ﮐﺮده
اﺳﺖ!!!?
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﻃﺮف را ﻫﮏ ﮐﻨﺪ
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
و ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﮑﺮ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﯿﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ را ﻫﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ.ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را
داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ .ارزﺷﺶ آﻧﺮا دارد ﮐﻪ ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آن ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﻣﺎﻧﺖ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪﯾﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮئ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻫﮏ اﮐﺎﻧﺖ دﯾﮕﺮان ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در وﺑﺴﺎﯾﺖ دارد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻗﺘﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﮏ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در آن
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام،ﮐﻠﺶ روﯾﺎل،ﮐﻠﺶ او ﮐﻠﻨﺰ!!!،
ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ وﯾﺪﯾﻮ در آﭘﺎرات:
اﯾﺮاوب  -ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﯾﺪن آﻣﻮز ﺗﺼﻮﯾﺮی و را ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش از
ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
آﻣﻮزش وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روی ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻗﯿﻤﺖ آﻣﻮزش 20000:ﺗﻮﻣﺎن

ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮداﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﺎرﮔﺮوه
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ !!!%50
ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﺎر97
ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در وﺑﺴﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﺎر 97ﺑﺎ
%50ﺗﺨﻔﯿﻒ .ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ زﯾﺮ را در دﮐﻤﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و
ﺗﻤـﺎم ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎ را ﺑـﺎ%50ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻓﻘـﻂ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﻬـﺎر درﯾـﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﺎ 31ﺧﺮداد ﺗﻤﺎم ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ:
payanekhordadrp
اﯾﻦ ﮐﺪ را در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ وارد ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ زرﯾﻦ ﭘﺎل وارد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و
ﻧﺼﻒ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ!
ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪ :را ﺑﺎ ارﺳﺎل اس ام اس ﺑﻪ ﺷﻤﺎره زﯾﺮ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

?ﺑﺎاﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
smsﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ

✳اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ در ﺳﺘﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از
ﻣﻨـﻮی اﻋﺘﺒـﺎر ﺳـﺎﯾﺖ آﻧـﺮا ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿـﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ دارای ﻧﻤـﺎد
اﻋﺘﻤﺎدenamadﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
✳اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ sslﻫﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻗﻔﻞ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﯾﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن روی دﮐﻤﻪ ﻗﻔﻞ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
✳ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه واﺳﻂ زرﯾﻦ ﭘﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ از
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ زرﯾﻦ ﭘﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن آدﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ و ﮐﺎرﺑﺮآن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﻣﻦ و ﮐﺪام
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻟﯿﻨﮏ ﮔﻮﮔﻞ زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
https://support.google.com/chrome/answer/95617
ﺳﻮاﻻت و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل دﯾﺪﮔﺎه از ﻓﺮم زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺂﯾﯿﺪ .در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺎﺳﺦ داده و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

