ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﭼﺖ ﺑﺎرداری
ﮔﺮوه ﭼﺖ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺎرداری
گروه تلگرام چت بارداری برای آشنایی و آموزش و رفع نگرانی مادران
و رسیدن به پاسخ پرسش هایی است که نیاز دارند از همدیگر دریافت
کنند ایجاد گردیده است.

ـﺮام
ـﺮوه ﺗﻠﮕـ
ﮔـ
ﭼﺖ ﺑﺎرداری
ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.و ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد ﺧﻮد را در ﻃﯽ اﯾﻦ
دوران اﺳﺘﺮس زا رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﭼﺖ ﺑﺎرداری و اﻫﺪاف آن:
ﺳﻼم??? اﻫﺪاف ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﭼﺖ ﺑﺎرداری :
✔اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ دوران ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ✔دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻓﮑﺮی
در ﻣﺪت ﺑﺎرداری ✔ﮔﻔﺘﮕﻮ و آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﻃﻮل ﺑﺎرداری ✔ﭘﺮﺳﺶ
از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ در ﭼﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ✔ﻫﻤﯿﺎری در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوﻫﻮ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و….

اﻣﮑﺎن ﭼﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺼﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ:
اﮔﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﭼﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺼﻮرت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.و ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﻋﻤﻮﻣﯽ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﮑـــﺎن ﭼـــﺖ
ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﮔﺮوه

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای دوران ﺑﺎرداری:
ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ و ﻋﻠﻤﯽ در ﮔﺮوه ﺑﺘﺪرﯾﺞ درج ﮔﺮدد.ﺗﺎ آﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺎدران ﺟﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ در اﯾﻦ دوران،و
ﺑﺎﻻﺑﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻃﻮل ﺑﺎرداری  .وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮای
اﯾﻦ دوران ﭼﯿﺴﺖ؟آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﻬﺎ و ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎ را ﻣﺼﺮف
ﮐﺮد.ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎرداری ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ.ﺷﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ
ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﺪﻧﯿﺎ آوردن ﮐﻮدک ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪا
اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آن اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.ﮔﺮوه را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻟﯿﻨﮏ ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﺑﺎرداری.:
ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﻓﻮق
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ و از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮔﺮوه ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺒﺮ و اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯽ
دارد.وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﯿﮏ و ﯾﺎ از ﻃﺮق دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻓﺰوده
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.و اﺻﻮﻻ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻤﺒﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ
دﯾﺪن وﯾﺪﯾﻮ
اﯾﺮاوب  -ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ

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.

ـﺮام
ـﺮوه ﺗﻠﮕـ
ﮔـ
ﭘــﺎﻧﯿﮏ اﺗــﮏ
ـﺎری
ـﺮای ﻫﻤﯿـ
ﺑـ
اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪه
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؟
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮐﺘﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ دارﯾﺪ؟
ﭘﺲ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﻠﮕﺮام ﭘﺎﻧﯿﮏ اﺗﮏ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ.

ﮐﺎﻓﯽ

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 در ﮔﺮوه :
ﻟﯿﻨﮏ ﮔﺮوه
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
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری

ﻗﺮن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺼﺮﻓﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

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 ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

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

