ﺗﺮﻓﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﺳﻨﭗ
ﺗﺮﻓﻨـﺪ درﯾـﺎﻓﺖ ﮐـﺪ ﺗﺨﻔﯿـﻒ اﺳـﻨﭗ
100000رﯾﺎل
ﺗﺮﻓﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﺳﻨﭗ  10ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن.ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺳﻔﺮﻫﺎی
اﺳﻨﭗ ﺳﻔﺮ را راﯾﮕﺎن ﻧﻤﻮد؟در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺼﻮرت داﺋﻤﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮد.

ﺑـﺮای درﯾـﺎﻓﺖ ﮐـﺪ ﺗﺨﻔﯿـﻒ ﺑﺼـﻮرت داﯾﻤـﯽ
ﭼﮑﺎر اﻧﺠﺎم ﺑﺪﯾﻢ؟
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﺳﻨﭗ  10ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ داﺋﻤﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
 .1ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اول ،اﯾﺮاﻧﺴﻞ ،و راﯾﺘﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
.2ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎره ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ در اﺳﻨﭗ
از ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
آﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﻨﭗ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و
ﺗﺎﺑﺤﺎل ﺑﺎ آن ﺷﻤﺎره در

ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:

درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ راﯾﮕﺎن
ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ زﯾﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﺪ:

در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﻢ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :
ﺧﺪادادی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺨﻔﯿﻒ  10ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ….

و در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎره ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎل در اﺳﻨﭗ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﻧﮑﺮده اﯾﺪ وارد ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮ ﺟﻠﻮی ﻣﻦ رﺑﺎت ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺷﺪه را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎﻻﺧﺮه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ و داﻧﻠﻮد اﺳﻨﭗ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺒﺮﯾﮏ ! ﺷﻤﺎره ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.
و ﺣﺎﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﻨﭗ را اﺟﺮا ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﺳﻔﺮ آدرس ﺧﻮد را وارد
ﮐﻨﯿﺪ.ﺗﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﺟﺮا ﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﺑﺮای دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪی ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ.؟
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﻨﭗ را اﺟﺮا ﮐﺮده وارد ﻗﺴﻤﺖ “ﺳﻔﺮ راﯾﮕﺎن”
ﺷﻮﯾﺪ و ﻟﯿﻨﮏ ﺧﻮد را در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻈﺮات ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.ﺗﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮ از
ﻟﯿﻨﮏ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.ﺗﺎ ﻫﻢ آﻧﻬﺎ و ﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
⭐مهلت استفاده از کد  15روز میباشد
ﺗﺨﻔﯿﻒ  10ﻫﺰاری ﺑﺪون زﺣﻤﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺗﺴﺖ ﺷﺪه و ﺑﻨﺪه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده ام.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ دﻋﻮت ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮات وارد ﻧﻤﻮده ﺗﺎ دﯾﮕﺮان
و ﺷﻤﺎ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ راﯾﮕﺎن داﺋﻤﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺳﻔﺮ زاﯾﮕﺎن ﻟﺬت
ﺑﺒﺮﯾﺪ!.
آﻣﻮزش وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ :

