ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺳـﺎز اﻧﺪروﯾـﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾـﻦ
ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ ﺳــﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﺳــﺎز
آﻧﺪروﯾﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎز اﻧﺪروﯾﺪ راﯾﮕﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎز اﻧﺪروﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ داﻧﺶ
ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺣﺘﯽ آﻧﺮا در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺖ
اﻧﺪروﯾﺪی
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺟﻬﺎن

،ﮔﻮﮔﻞ

ﭘﻠﯽ

ﻣﺎرﮐﺖ

ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﮐﻨﺪ.و

آﻧﺮا

ﺑﻪ

ﻓﺮوش

ـﺎﻣﻪ
ـﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧـ
ﺳـ
ـﺪ
ـﺎز اﻧﺪروﯾـ
ﺳـ
ﺑـــﺎ اﻣﮑـــﺎن
ارﺳﺎل در ﮔﻮﮔﻞ
ﭘﻠــﯽ و ﮐﺴــﺐ
درآﻣــﺪی ﻓــﻮق
اﻟﻌﺎده!
ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ از ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ از
درآﻣﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزان اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪه اﯾﺪ.
ﺑﻠﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪی ؛درآﻣﺪ ﺳﺮﺷﺎری را
ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﺪﺳﺖ آورد.اﮐﻨﻮن وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻫﻢ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ!
وﻟﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ اﻧﺪروﯾﺪ را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ .و

ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزم.ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ﮐﺪ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه آن ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ!!

ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎز اﻧﺪروﯾﺪ راﯾﮕﺎن
ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزان اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟!
ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ آب ﺧﻮردن در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ
زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و آﻧﺮا در ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺎرﮐﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ راه ﺳﺨﺖ و دﺷﻮاری ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺖ اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺧﻮاﻧﺪن اداﻣﻪ
اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺧﻮدداری ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ!!

ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی
ـﻪ
ـﺪی ﮐـ
اﻧﺪروﯾـ
ﻣﯿﺘﻮان ﺳﺎﺧﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﮑﺲ ﻓﻮق
ﺑﺮاﺣﺘﯽ آب ﺧﻮردن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺌﺪ:
 .1ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﮕﺮام اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭼﻨﺪ
ﮐﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
 .2ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺘﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎز ﻓﻮق ﺑﺮﺳﯿﺪ.
 .3ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺴﺎزﯾﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﻮد در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
 .4وﯾﺮاﯾﺸﮕﺮ ﻋﮑﺲ
اﻧﻮاع ﺑﺎزی ﻫﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.

ـﻒ
ـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـ
اﻧـ
ﺑﺮﻧــــــﺎﻣﻪ
ـﻪ
ـﺪی ﮐـ
اﻧﺪروﯾـ
ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺎﺧﺖ
 .1ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻧﺪروﯾﺪ را ﺑﺮای
ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ راﯾﮕﺎن
 .2ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ،ﻓﺎل،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﺮای

ﻓﺮوش
رادﯾﻮ

ﺧﻮد
و

ﺑﺴﺎزﯾﺪ.ﺑﺪون

ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن

ﻫﻤﻪ

اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎز
اﻧﺪروﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر
داﺧﻠـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺎزار ،و ﻣـﺎﯾﮑﺖ واﯾـﺮان
ﺑﺴﯿﺎر در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی
اپ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
.وﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را
در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﺰاران ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺷﺮوع
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ از ﮐﯿﻔﯿﺖ و اﻧﻌﻄﺎف
ﭘﺬﯾﺮی زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺖ.و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ و در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ.

ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول:
a

ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﻢ؟
 Posted onژاﻧﻮﯾﻪ 2019 ,21
ﺑﻠﻪ  %100ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ.و
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه رادر ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
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Comment on this FAQ
ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری
ﺷﺪهاﻧﺪ *
دﯾﺪﮔﺎه
ﻧﺎم *
اﯾﻤﯿﻞ *
وﺑﺴﺎﯾﺖ
ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ ﻋﺪد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وارد ﮐﻨﯿﺪ:
ﭘﻨﺞ = 18 +
ارﺳﺎل دﯾﺪﮔﺎه

a

ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ داﻧﺶ ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻫﺴﺖ؟
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ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺧﻂ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ داﻧﺸﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎرا ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری
ﺷﺪهاﻧﺪ *
دﯾﺪﮔﺎه
ﻧﺎم *
اﯾﻤﯿﻞ *
وﺑﺴﺎﯾﺖ
ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ ﻋﺪد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وارد ﮐﻨﯿﺪ:
= 7 − 17
ارﺳﺎل دﯾﺪﮔﺎه

a

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎر در ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻫﺴﺖ؟
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ﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﺮا در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای
ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺖ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 :Categoryﺳﺎﺧﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
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ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری
ﺷﺪهاﻧﺪ *
دﯾﺪﮔﺎه
ﻧﺎم *
اﯾﻤﯿﻞ *
وﺑﺴﺎﯾﺖ
ﻟﻄﻔﺎ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ ﻋﺪد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وارد ﮐﻨﯿﺪ:

دو × ﭼﻬﺎر =
ارﺳﺎل دﯾﺪﮔﺎه

Load More
آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎ 10ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از دﮐﻤﻪ زﯾﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:

ﺳﻮاﻟﯽ دارﯾﺪ:؟؟
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ادﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ :
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ادﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﺗﻠﮕﺮام
ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ؟اﯾﻦ ﭘﺴﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺮک ﺷﺪه اﻧﺪروﯾﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺮک ﺷﺪه اﻧﺪروﯾﺪ را
داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ!
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺮک ﺷﺪه اﻧﺪروﯾﺪ را ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ؟اﮔﺮ ﺟﻮاﺑﺘﺎن
ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف زده اﯾﺪو!ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﺧﻮش آﻣﺪه
اﯾﺪ.
اﯾﺮاوب  -ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ
ما در این پست قصد داریم به شما در یافتن برنامه کرک شده مورد
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ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﻮر ﻣﺎرﮐﺖ ﮐﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺖ اﻧﺪروﯾﺪ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت %100راﯾﮕﺎن
داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮﻣﯿﻮم را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺴﺨﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮی و ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﭘﻮﻟﯽ را ﺑﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﺪون
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﯽ داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی درون ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﺑﻪ راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮک ﺷﺪه اﻧﺪروﯾﺪ را ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد
ﺑﺎرﮔﺰاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ ﻫــﺎی
ﺷـــﺪه
ﮐـــﺮک
اﻧﺪروﯾﺪ ،ﻧﺴﺨﻪ
pro android
⬆⬆⬆ editor

ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﮐـﺮک ﺷـﺪه اﻧﺪروﯾـﺪ ﺑـﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﮐﺮک ﺷﺪه اﻧﺪروﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮده و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﻮﻟﯽ ﯾﺎ درون ﭘﺮداﺧﺘﯽ را
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﭼﻨـﺪ ﻧﻤـﻮﻧﻪ از ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎی ﮐـﺮک ﺷـﺪه

اﻧﺪروﯾﺪ:

ﻧﻤــﻮﻧﻪ اﯾــﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺮک
ﺷﺪه اﻧﺪروﯾﺪ

ﺑﺮﻧــﺎﻣﻪ wps wpa
Tester
premiumﻧﺴـــــﺨﻪ
ﭘﺮﻣﯿﻮم ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
وای ﻓﺎی اﻃﺮاف ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ

ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮﻣﯿﻮم آﻧﺘﯽ
وﯾﺮوس ﻧﻮﺗﺮون

Viewer
ﭘﭻﺷﺪه

cam

Ip

ﻧﺴـــﺨﻪVip turbo
 VPNﺗﻐﯿﯿﺮ آی ﭘﯽ

اﯾﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮد
ﮐﺮک ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮک ﺷﺪه اﻧﺪروﯾﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﻫﮏ و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺮک ﺷﺪه
ﺑﺎزی ﻫﺎی ﮐﺮک ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎزی ﻣﺸﻬﻮر اﻧﺪروﯾﺪ
ﻧﺴﺨﻪ  proﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ آی ﭘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن و %100ﺗﺴﺖ
ﺷﺪه.

ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﺪاول :
a

ﭼﺮا راﯾﮕﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﮕﺰاﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟
 Posted by 60 onژاﻧﻮﯾﻪ 2019 ,6
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﭘﻮﻟﯽ را ﺑﻪ راﯾﮕﺎن
داﻧﻠﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﯽ ﻫﺴﺖ .وﺑﺴﺎﯾﺖ
روﺑﺎه ﮔﺮام ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﯾﺖ و اداﻣﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد اﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 :Categoryﮐﺮک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪ

Permalink
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اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺮک ﺷﺪه اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺖ؟
 Posted by 60 onژاﻧﻮﯾﻪ 2019 ,6
ﺑﻠﻪ.ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﯾﻤﻦ ﺑﻮده و ﻫﺮ روز داﻧﻠﻮد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.و ﺗﺴﺖ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ.
 :Categoryﮐﺮک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪ
Permalink
a

ﻣﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدم را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
 Posted by 60 onژاﻧﻮﯾﻪ 2019 ,6
از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﮐﺮک
ﺷﺪه،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ ارزش ﮐﺮک ﺷﺪه ﻧﺴﺨﻪ ,proﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﮏ
و اﻣﻨﯿﺖ ،ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺖ.ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﯿﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 :Categoryﮐﺮک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪ
Permalink
a

اﯾﻦ ﻫﻤﺎن آﻣﻮزش ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪ ﻧﻈﯿﺮ black market
و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎرﮐﺖ ﻫﺎﺳﺖ؟
 Posted onژاﻧﻮﯾﻪ 2019 ,6
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ!اﯾﻦ آﻣﻮزش داﻧﻠﻮد از ﺑﻠﮏ ﻣﺎرﮐﺖ ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺎرﮐﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.ودر ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﻐﯿﯿﺮ از روﺑﺎه ﮔﺮام ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ.و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
روﺑﺎه ﮔﺮام ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
 :Categoryﮐﺮک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪ
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ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
آﯾﺪی ﺗﻠﮕﺮام ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖ

ﭘﯿﺞ ﺗﻘﻠﺒﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﭘﯿﺞ ﺗﻘﻠﺒﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام؛ﻓﯿﮏ ﭘﯿﺞ
ﭘﯿﺞ ﺗﻘﻠﺒﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﺎ ﻓﯿﮏ ﭘﯿﺞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی
دارد؟روش ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﯿﺞ اﺻﻠﯽ و ﭘﯿﺞ ﺗﻘﻠﺒﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﯿــﺞ ﺗﻘﻠــﺒﯽ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده ﺑﺮای ﻓﻬﻤﯿﺪن ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺞ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﺻﻄﻼح ﻓﯿﮏ
ﭘﯿﺞ اﯾﻦ آﻣﻮزش را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﮏ ﺷﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﺮوع
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ:
ﺣﺘﻤﺎ و ﺻﺪ درﺻﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد دوﻗﻠﻮ روﺑﺮو ﺷﺪه آﯾﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ
ﭼﻬﺮه و ﻓﺮم اﻧﺪام ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛و ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو
ﻗﻠﻮﻫﺎ ﭘﺰﺷﮏ و دﯾﮕﺮی ﻓﺮدی ﺧﻼق ﮐﺎر اﺳﺖ!
ﺣـﺎل اﮔـﺮ ﺑـﺮادر ﺧﻼف ﮐـﺎر ﮐـﻪ ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﺮادر دو ﻗﻠـﻮی ﭘﺰﺷـﮏ ﺧـﻮد
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ،ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ او را ﺑﭙﻮﺷﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﺮادر ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻫﺴﺖ.ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل %99ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﻼﺑﯽ
ﻫﺴﺖ دﺷﻮار و ﮔﻮل زﻧﻨﺪه ﻫﺴﺖ!

ﭘﯿﺞ ﺗﻘﻠﺒﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﯿﺰ ﺧﻮدش را ﺷﺒﯿﻪ ﭘﯿﺞ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﯾﺪی و رﻣﺰ اﮐﺎﻧﺖ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺷﻤﺎ را دزدﯾﺪه -ﻫﮏ -ﮐﻨﺪ.

ﭘﯿــﺞ ﺗﻘﻠــﺒﯽ
اﯾﻨﺴـــﺘﺎﮔﺮام
وﻫﮑﺮ

ﭘﯿﺞ ﺗﻘﻠﺒﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام وروش ﺣﻤﻼت آن:
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻫﮑﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺞ ﺗﻘﻠﺒﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﻮد ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
ﺳﻮال اﺻﻠﯽ ﺑﺮای دﻓﻊ ﺣﻤﻼت ﻓﯿﮏ ﭘﯿﺞ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎی
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻤﻼت ﻫﺴﺖ.در واﻗﻊ ﺗﺎ ﻧﻔﻬﻤﯿﻢ ﻫﮑﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﭼﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای
ﺣﻤﻼت ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ؛ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت وی از اﻣﻨﯿﺖ
ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ.
روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻼت ﻫﺴﺖ:
 .1ﻫﮑﺮ ﻟﯿﻨﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻌﻠﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺎ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺷﻤﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ روی ﻟﯿﻨﮏ ارﺳﺎﻟﯽ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ!ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺴﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﺧﻮد
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﻟﻮور راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
 .2ﻫﮑﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ ﺟﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ!
 .3ﻫﮑﺮ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﺟﻌﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﻣﯿﮕﺰارد.ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دﯾﮕﺮ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ
ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ؛اﻓﺰاﯾﺶ راﯾﮕﺎن ﻓﺎﻟﻮور اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﻻﯾﮏ…،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
دام ﻣﯽ اﻧﺪازد.

روش دﻓﻊ ﺣﻤﻼت ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻘﻠﺒﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام؛
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻔﻮذ ﯾﮏ ﻫﮏ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه آﯾﺪ .ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻪ ذﻫﻦ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ ﭘﺲ راه ﻓﻬﻤﯿﺪن ﯾﮏ ﻓﯿﮏ ﭘﯿﺞ و ﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ روش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﯿﮏ ﭘﯿﺞ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ:
ﭘﯿﺞ اﺻﻠﯽ ازSSLﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻔﻞ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ و ﮐﻨﺎر
آدرس ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.وﻟﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻘﻠﺒﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ روی ﻟﯿﻨﮑﻠﻬﺎی ﻣﺸﮑﻮک در ﭘﯿﺎﻣﮏ ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ
ﺧﻮد ﮐﻠﯿﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ!
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ارزش راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ روی ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان اﻓﺰاﯾﺶ ﻻﯾﮏ ﯾﺎ ﻓﺎﻟﻮور راﯾﮕﺎن ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﮑﺮده آﯾﺪ
ﮐﻠﯿﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺸﺪار ﮔﻮﮔﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:ﮔﻮﮔﻞ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ
ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ وﯾﺮوس دار و ﺧﻄﺮﻧﺎک وارد ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻣﻨﯿﺖ
دارﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻮرا اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﮏ ﺷﺪن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام:
ﻧﮑﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ از ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ:

ﻧﮑﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ

ﺿﺪ ﻫﮏ
اﯾﻨﺴﺘﺎ

ﻧﻤﻮدن

در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮاردی آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻤﻦ ﮐﺮدن ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
ﯾﮏ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻗﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ ﻋﺪد،
ﺣﺮف و ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاری )ﻣﺎﻧﻨﺪ ! و &( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ

رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر دﯾﮕﺮﺗﺎن ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﻣﺰ ﻋﺒﻮرﺗﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﯽ
را از ﻃﺮف  Instagramدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .در ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ،ﮔﺎﻫﯽ
اوﻗـﺎت  Instagramاﻃﻼﻋـﺎت ورود ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎﺑﯽ را ﮐـﻪ از ﺳـﺎﯾﺮ
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی دزدی ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ Instagram
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮرﺗﺎن دزدﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ
ﻋﺒﻮرﺗﺎن در  Instagramو ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن را اﯾﻤﻦ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﻫﮏ ﺷﺪن ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن در
آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮﮔﺰ رﻣﺰ ﻋﺒﻮرﺗﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ و اﻋﺘﻤﺎد
ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻧﮕﺬارﯾﺪ.
ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎب ،ﺗﺄﯾﯿﺪ دو ﻋﺎﻣﻠﯽرا روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب اﯾﻤﯿﻠﺘﺎن اﯾﻤﻦ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﯾﻤﯿﻠﺘﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب Instagram
ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮرﺗﺎن را ﺑﺮای ﺣﺴﺎبﻫﺎی
اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ دو رﻣﺰ ﻋﺒﻮری
ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ از راﯾﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،از ﺣﺴﺎب
 Instagramﺧـﺎرج ﺷﻮﯾـﺪ .زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از راﯾـﺎﻧﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ وارد
ﺣﺴﺎﺑﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﮐﺎدر »ﻣﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش« را ﻋﻼﻣﺖ
ﻧﺰﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺮورﮔﺮ را
ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﺪ ،وارد ﺣﺴﺎب ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮏ آﻧﺘﯽ وﯾﺮوس ﻗﻮی ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
⬅⬅⬅ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﮏ ﭘﯿﺞ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪروﯾﺪ ؟ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﻣﯿﮕﺮدد.

و

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﺑﺎ

اﯾﻦ

ﺗﺮﻓﻨﺪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﺗﻮﺻﯿﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را از اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

ﭘﺴﺖ

ﻓﻮق

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد

ﮔــﻮل ﻓــﺎﻟﻮور
راﯾﮕــــﺎن را
ﻧﺨﻮرﯾﺪ!
وﯾﺪﯾﻮی ﻫﺎی ﻣﺎ را در ﮐﺎﻧﺎل آﭘﺎرات دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
اﯾﺮاوب  -ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ
وﯾﺪﯾﻮی ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ راﯾﮕﺎن ﻓﺎﻟﻮور اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام:
اﯾﺮاوب  -ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﻟﻮور اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻣﺤﺪود:
ﻗﺎﺑﻞ

اﺟﺮا

ﺑﺎ

ﮔﻮﺷﯽ

و

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ؛ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ

از

ﺗﻤﺎم

آﻧﭽﻪ

ﮐﻪ

ﺑﺮای

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ’1 :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪود -2اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﺎﻟﻮور،ﻻﯾﮏ؛ﮐﺎﻣﻨﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻓﻌﺎل -3اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﻟﻮور ﻻﯾﮏ
و ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک،ﺗﻮﺋﯿﺮ،ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ-4 ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه و ﻻﯾﮏ
ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻧﺎﻣﺤﺪود  -5ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ راﯾﮕﺎن و ﻣﻌﺘﺒﺮ -6اﻓﺰودن ﺳﻮﺷﯿﺎل
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﮔﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﺧﺮﯾﺪﺗﺎن راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮوش دوﺑﺎره آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد در اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
داﻧﻠﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ.

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
استفاده کنید.

صرفا

جهت

مشورت

و

طرح

سوالات

و

مشکلات

 .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.
⤵⤵⤵⤵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

آﯾـﺪی ﯾـﺎب ﺗﻠﮕـﺮام و روش ﻫـﺎی
ﯾﺎﻓﺘﻦ آﯾﺪی در ﺗﻠﮕﺮام
دراﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎﻫﮕﺮام ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آﯾﺪی ﯾﺎب
ﺗﻠﮕﺮام و روش ﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ آﯾﺪی در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ زﯾﻦ ﭘﺲ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﺴﻨﺠﺮ ﻣﺤﺒﻮب و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺗﻠﮕﺮام – آﯾﺪی
ﮐﺎﻧﺎل ،ﺷﺨﺺ ،رﺑﺎت و… را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ.

آﯾﺪی ﯾﺎب ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎرﻫﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﺪی ای ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﺷﺨﺺ ،ﮐﺎﻧﺎل،
رﺑﺎت و ﯾﺎ ﮔﺮوه ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺪی ﯾﺎب ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ
را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،روش ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ وﺿﻊ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم روش ﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ آﯾﺪی در ﺗﻠﮕﺮام ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﭘﺮداﺧﺖ .در ﻧﮕﺎه اول ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم آﯾﺪی ﯾﺎب آﺷﻨﺎ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دارای ﭼﻪ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮدی
اﺳﺖ.
آﯾﺪی ﯾﺎب ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﯾﺪی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ وارد ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺻﺒﺮ ،ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ دردﺳﺮی ،وارد
ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ،ﮔﺮوه ،ﮐﺎﻧﺎل و ﯾﺎ رﺑﺎت ﻫﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

روش ﻫﺎی ﯾﺎﻓﺘﻦ آﯾﺪی در ﺗﻠﮕﺮام :
در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺑﺮررﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم آﯾﺪی ﯾﺎب ﭘﺮداﺧﯿﺘﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺎل در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ

ﻣﻌﺮﻓﯽ روش ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آﯾﺪی در ﺗﻠﮕﺮام ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﻟﻄﻔﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ـﻮد
ـﻮی ﺧـ
ـﺖ و ﺟـ
ـﺘﻔﺎده از ﺟﺴـ
 -1روش اول :اﺳـ
ﺗﻠﮕﺮام
در اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺧﻮد ﺗﻠﮕﺮام ،آﯾﺪی ﻓﺮد
ﻣﺪﻧﻈﺮﻣﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا وارد ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد
در ﺗﻠﮕﺮام ﯾﺎ ﻣﻮﺑﻮﮔﺮام و… ﺷﻮﯾﺪ ،در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دو
ﻋﻼﻣﺖ ذره ﺑﯿﻦ و ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ را
در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﺑﺮ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ و ﯾﺎ  searchرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺮ
روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و آﯾﺪی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را وارد ﮐﻨﯿﺪ) .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺪون وارد ﮐﺮدن @ – ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل(your_app :
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻋﺒﺎرت ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻋﺒﺎرت ذره ﺑﯿﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﻓﻮق آﯾﺪی ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و آن
را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :در اﯾﻦ روش ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﯾﺪی ﮐﺎﻧﺎل و رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﺪی اﺷﺨﺎص از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

 -2روش دوم :آﯾﺪی ﯾﺎب دورن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای
اﯾﻦ روش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﻨﺠﺮ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻧﮕﺮان
ﻧﺸﻮﯾﺪ و روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻮﺑﻮﮔﺮام و ﯾﺎ ﺗﻠﮕﺮام
ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﮐﻠﻤﻪ آﯾﺪی ﯾﺎب ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .آﯾﺪی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را
وارد ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ روی ﺗﯿﮏ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 -3روش ﺳﻮم:ﺗﺎﯾﭗ در ﻣﺮورﮔﺮ
در اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺗﺎﯾﭗ در ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﺪی
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،اﻟﺒﺖ ﻫﺪر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ف-ی-ل-ت-ر-ش-ک-ن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
http://telegram.me/you_app
در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ) /اﺳﻠﺶ( ،آﯾﺪی ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ و enter
ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 -4روش ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﺑﯽ دردﺳﺮ
اﯾﻦ روش ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﯾﻦ روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .در ﭼﺖ ﺧﻮدﺗﺎن و ﯾﺎ ﭼﺖ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ،آﯾﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﻋﻼﻣﺖ @ وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺪی ﯾﺎب ﺗﻠﮕﺮام
آﯾﺪی ادﻣﯿﻦ در ﺗﻠﮕﺮام

ﺧﺮﯾﺪ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ او ﮐﻠﻨﺰ
ﺧﺮﯾﺪ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ
ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزی را از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ،و
ﻟﺬت ﺑﺎزی در ﻣﺮاﺣﻞ و ﻟﻮل ﺑﺎﻻ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ و ﻟﻮل ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻠﺶ زﯾﺎد ﺟﺬاب ﻧﯿﺴﺖ؛ﭼﻮن ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﯾﺎدی
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﺪ.ﺑﺮﺑﺮ ﻫﺎی ﮐﻠﺶ ﻗﺪرت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﻮﭘﺮ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت اژدﻫﺎ را ﻧﺪارﯾﺪ! و از
ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ در وارﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﺨﻮرﯾﺪ.
اﺳﭙﻠﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ،و از ﻃﺮﻓﯽ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ ﺧﯿﻠﯽ زﻣﺎﻧﺒﺮ و
ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺖ.

ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ ﺑﺎ ﻟﻮل ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
-1ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ:
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻢ ﻟﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزی را ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ
ﮐﻨﯿﺪ.وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ!ﭼﻮن ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻢ ﮐﻠﺶ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ
ﻫﺴﺘﯿﺪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﭘﻮل زﯾﺎدی دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﻮل ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺑﺮﺳﯿﺪ.

-2ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ ﺑﺼﺮﻓﻪ ﻫﺴﺖ.ﭼﻮن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎرﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺎﺣﺐ
اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ ﺑﺎ ﻟﻮل ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺷﻮﯾﺪ.ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﺪ.و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﮐﻠﻦ وارﻫﺎ ﭘﯿﺮوز ﺷﻮﯾﺪ.

ﺧﺮﯾــﺪ اﮐــﺎﻧﺖ
ﮐﻠﺶ و اﺳﺘﻔﺎده
از ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم
ﻧﯿﺮوﻫﺎ

اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ ﻟﻮل ﺑﺎﻻی 140ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﮐﻠﻦ
ﻟﻮل :7
ﺷﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ اﮐﺎﻧﺖ ﻟﻮل ﺑﺎﻻی ﮐﻠﺶ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻦ ﻗﻮی
را رﻫﺒﺮی ﮐﻨﯿﺪ.ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﺪری ﯾﮏ ﮐﻠﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺂن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد را در ﮐﻠﻦ
وارﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﮐﻠﻦ
ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ.ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﺪری از اﺣﺘﺮام ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺂن ﺑﺮﺧﻮردار
ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن و ﻗﺪرت دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﻬﺎی ﺿﻌﯿﻒ و ﮐﻢ ﮐﺎر را
از ﮐﻠﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺮده.و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺂن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.و
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺗﺮ از ﻟﯿﺪری ﯾﮏ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﮐﻠﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺧﺮﯾﺪ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ ﻟﻮل 144و ﮐﻠﻦ ﻟﻮل را از اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﺑﺮای دوﺳﺖداران اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻣﻬﯿﺞ و زﯾﺒﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻓﺮوش اﮐﺎﻧﺖ ﻟﻮل  144ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﯿﺪری ﯾﮏ ﮐﻠﻦ ﻟﻮل 7و ﻧﺰدﯾﮏ 8ﺑﺎ
ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.اﯾﻦ اﮐﺎﻧﺖ ﺑﺎ ارزش
را در ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻓﯿﻠﻢ زﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ:
اﯾﺮاوب  -ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺸﺨﺼﺎت:
ﻟﻮل اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ144:
ﻟﻮل ﮐﻠﻦ7:
ﺗﻌﺪاد ﺟﻢ ﻣﻮﺟﻮد1114:
ﻧﺎم ﮐﻠﻦ/WECLAN:ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ :ﮐﻠﻦ ﻣﺎ

ﮐﻠﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎزﯾﮑﻨﺂن از ﮐﺸﻮرﻫﺎدﯾﮕﺮ
ﻧﺎم اﮐﺎﻧﺖ/EMPRATOR:اﻣﭙﺮاﻃﻮر
ﺳﻄﺢ :ﻟﯿﺪر ﮐﻠﻦ.

ﻗﯿﻤﺖ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ ﺑﺎ ﮐﻠﻦ100:ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن.
ﻋﮑﺴﻬﺎ:

ﻋﮑﺲ اﮐﺎﻧﺖ ﮐﻠﺶ

ﻧﯿﺮوﻫﺎ

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﻦ

روش ﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ:
ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ادﻣﯿﻦ :
09372190851
آﯾﺪی ﺗﻠﮕﺮام:

ﻟﯿﻨﮏ آﯾﺪی
ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ و درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﺟﯿﻤﯿﻞ و آﯾﺪی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ از
درﮔﺎه زرﯾﻦ ﭘﺎل:

ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻣﺰ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد اﻗﺪام
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
اﮐﺎﻧﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻟﻮل ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺰودی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ اول ﺳﺎﯾﺖ

روﺑﺎه ﮔﺮام
آﻣﻮزش ﺗﺮﻓﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ؛ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﻦ  :ﻓ َﻦ ﯾﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪ واژهای ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ راه و روش و
ﺷﮕﺮد و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎری اﺳﺖ؛راه و روﺷﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را آﺳﺎﻧﺘﺮ
ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ـﺪ
ـﻮزش ﺗﺮﻓﻨـ
آﻣـ
روﺑﺎه ﮔﺮام
اﯾﺪه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام از آﻧﺠﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ
در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻤﺒﺮ ﻓﯿﮏ و درﯾﺎﻓﺖ
ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی زﯾـﺎد ﺑـﻪ اﮐـﺎﻧﺖ ﮐـﺎرﺑﺮ ﻫـﺎی اﯾﻨﺴـﺘﺎﮔﺮام و ﺗﻠﮕـﺮام
ﺳﺎﯾﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻬﺘﺮ و
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.اﯾﻨﺠﺎ “روﺑﺎه ﮔﺮام”
راﯾﮕﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ!
داﻣﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﺎ ﺗﻠﮕﺮام و…ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود%90ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﯿﺸﻮد.
ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﭽﻮن آﻣﻮزش ﺗﺮﻓﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﻟﻮور اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﻣﻤﺒﺮ ﮔﯿﺮ
ﺗﻠﮕﺮام و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﻬﺎ،آﻣﻮزش ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺐ،آﻣﻮزش و ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﺎزی و ﻧﺎﺷﻨﺎس،و
آﻣﻮزﺷﻤﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک!

ﻗﯿﻤﺖ
دﻫﻬﺎ

روﺑـﺎه ﮔـﺮام را در ﺷﺒﮑـﻪ ﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
ﻓﯿﺴﺒﻮک

ﺗﻮﺋﺘﺮ

ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻼس

ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ

ﭘﯿﻨﺘﺮﺳﺖ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزﺷﺎﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﮏ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی

وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﭼﺮا ﺟﯿﻤﯿﻞ ﻣﻦ ﻫﮏ ﺷﺪه ؟؟؟
وﯾــﺪﯾﻮی زﻧــﮓ زدن ﺑــﻪ ﻫﻤــﻪ ﺑــﺎ ﺷﻤــﺎره آﻣﺮﯾﮑﺎﺗﻤﺎﺷــﺎ ﮐﻨﯿــﺪ از
اﯾﻨﺠﺎﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ روﺑﺎه ﮔﺮام
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ:
اﯾﻦ ﺗﺎرﻧﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺠﻮزﻫﺎ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﯾﺖ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.واز اﻋﺘﺒﺎر و
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام:
-1اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮئ
اﺳﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و
وﺑﺴﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﻣﺴﻮﻟﯿﺘﯽ را ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد.
-2ﺑﺮﺧـﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ اﻧﺪروﯾـﺪی و ﺗﺮﻓﻨـﺪﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺗﺮﮐﯿـﺒﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت از وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﻼﻟﯽ در
ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺰارد.ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺻﻔﺤﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت آﻧﺮا ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺰارﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﮔﺮدد.
-3ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
و ﺧﺪﻣﺎت از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.وﺳﻌﯽ ﻣﯿﻨﻤﺂﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز آﻧﺮا ﺑﻬﺒﻮد داده و ﺧﺪﻣﺎت را ﮔﺴﺘﺮش
دﻫﯿﻢ.
-4ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری از ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮزﺷﻬﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺳﺎﯾﺘﻬﺎ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ.و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری
ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد.

ﺳﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام
روﺑﺎه ﮔﺮام ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ی روﺑﺎه

ﭘﻠﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﻠﯿﻎ در روﺑﺎه ﮔﺮام:
رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ در ﮔﻮﮔﻞ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.وﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ اﻟﮑﺴﺎ و ﭘﯿﺞ اﺗﻮرﯾﺘﯽ ،و داﻣﯿﻦ
اﺗﻮرﯾﺘﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه رﭘﻮرﺗﺎژ ؛در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ.
رﺗﺒﻪ اﻟﮑﺴﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در اﻟﮑﺴﺎ ﺣﺪود45،000ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺑﺎ
 19و ﺑﺎزدﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﺧﻮب و روز ﺑﻪ روز ﺑﺮ رﺗﺒﻪ
ﻣﯿﺸﻮد.و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﻓﺎﻟﻮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ در رﺗﺒﻪ ﺳﺎﯾﺖ
ﻧﯿﺰ دارد.

ﭘﯿﺞ
ﺳﺎﯾﺖ
ﺷﻤﺎ
ﺷﻤﺎ

اﺗﻮرﯾﺘﯽ
اﻓﺰوده
،ﺑﺼﻮرت
در ﮔﻮﮔﻞ

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ  5ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﭘﻮرﺗﺎژ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺼﻮرت داﺋﻤﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺬف رﭘﻮرﺗﺎژ
آﮔﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ؛ﭼﻮن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ و رﭘﻮرﺗﺎژ ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺬورم.
ﭘﻠﻦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ

روﺑﺎه ﮔﺮام در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ:

ـﺎ را
ـﺎل ﻣـ
ﮐﺎﻧـ
در آﭘــــﺎرات
دﻧﺒــﺎل ﮐﻨﯿــﺪ
روی ﻋﮑﺲ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ:
ﺗﺒﻠﯿﻎ راﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﮏ ﺗﻠﮕﺮام
اﯾﺮاوب  -ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ در آﭘﺎرات ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ

ﺗﺮﻓﻨـــــﺪﻫﺎی
روﺑﺎه ﮔﺮام را
در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم
ـﺎر
ـﺪم اﻧﺘﺸـ
ﻣﯿـ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ؛ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ’1 :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﺤﺪود -2اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﺎﻟﻮور،ﻻﯾﮏ؛ﮐﺎﻣﻨﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻓﻌﺎل -3اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﻟﻮور ﻻﯾﮏ
و ﮐﺎﻣﻨﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک،ﺗﻮﺋﯿﺮ،ﻟﯿﻨﮑﺪاﯾﻦ-4 ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه و ﻻﯾﮏ
ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻧﺎﻣﺤﺪود  -5ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮏ ﻟﯿﻨﮏ راﯾﮕﺎن و ﻣﻌﺘﺒﺮ -6اﻓﺰودن ﺳﻮﺷﯿﺎل
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﮔﺮان ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﺧﺮﯾﺪﺗﺎن راﺿﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮوش دوﺑﺎره آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد در اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
دﯾﺪن اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ روﺑﺎه ﮔﺮام در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪم:
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ ﻓﺎﻟﻮور ﻻﯾﮏ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام وﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش
اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻋﺪم ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ دارﯾﺪ آن را ﺑﺎ
ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﺟﻪ:
اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﯾﺮادی داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.در
ﮐﺎرﮐﺮد و ﻋﺪم رﻓﻊ و آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ
وﺟﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻻزم را از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم

ﺑﺎﺷﺪ.و ﯾﺎ
ﺻﻮرت ﻋﺪم
ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
دﻫﯿﺪ.

وﺑﺴﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﺟﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺗﻠﻔﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت:

09372190851
در ﺳﺎﻋﺎت اداری
اﯾﻤﯿﻞ:
info[at]robahgram.ir
اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت و ﻣﺸﮑﻼت:
p163200[at]gmail.com

ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد

ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
زرﯾﻦ ﭘﺎل

ﮔﻮاﻫﯽ وب وﯾﮑﯽ

ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر
ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
اﯾﺮان ﺧﻮدروﺗﺒﺮﯾﺰ/ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
 .1ﺣﻤﯿــﺪ ﺣــﺎﺟﯽ زادﻣﻨﺼــﻮر از
اﺧـﺮاج ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﺪﺑﺨﺖ ﺗـﺎ
اﺣﺘﮑﺎر ﺧﻮدرو
ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ﻏﻼم
رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان
ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ.

اﺧـﺮاج ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﺪﺑﺨﺖ ﺑـﺎ آﻏـﺎز ﻣـﺪﯾﺮ
ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﺣﻤﯿـﺪ ﺣـﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼـﻮر اوﻟـﻮﯾﺖ
ﮐﺎری اﯾﺸﺎن!!

ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯿﮑﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ
آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ.ﺟﻮان ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺎ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ.و ﺑﻪ ﻫﺮ درو ﭘﯿﮑﺮی ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺧﻮد

دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ.آﻗﺎ ی ﺣﻤﯿﺪ ﺟﺎﺟﯽ زادﻣﻨﺼﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻠﯽ اوﻟﻮﯾﺖ اول ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺬاﺷﺖ! و دﯾﻮار ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد و ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺖ
ﮐﺶ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ اﺧﺮاج و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو ﻧﻤﻮد.

ﻏﻼم رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﺑﻖ
ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ:
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن راهاﻧﺪازی ﺧﻂ رﻧﮓ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﻧﻪ در
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮای ﺣﺪود  ۲ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در راس ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ
از ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ در دوران
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮج اﺧﺮاج ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻌﺪادی ﮐﺎرﮔﺮ
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از

ﺟﻤﻠﻪ

اﺧﺮاج

ﺷﺪﮔﺎن

اﺧﺮاج

ﮐﺎرﮔﺮی

ﺑﻮد

ﮐﻪ

ﺗﺎزه

ﻟﺒﺎس

داﻣﺎدی

ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان دﺳﺘﻪ ﭘﻨﺠﻪ
ﻧﺮم ﮐﻨﺪ.
ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻨﺒﻊ

آﺗﺶ ﺳﻮزی در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ دوﻣﯿﻦ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺣﻔﻆ و اﻣﻨﯿﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ
اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ از اوﻟﯿﻦ ﻫﺎی ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزی ﮐﺮد.ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺸﺎن از اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.

آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻋﻈﯿﻢ در اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺗﺒﺮﯾﺰ

اﺣﺘﮑﺎر ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺴﺮی ﻗﻄﻌﻪ!!
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺸﻒ ﺧﻮدروﻫﺎ اﺣﺘﮑﺎر ﺷﺪه در دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﯿﺪ
ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻠﻤﭗ ﺷﺪن آن ﮔﺮدﯾﺪ.ﻣﺪﯾﺮ
ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﺖ را ﮐﺴﺮی ﻗﻄﻌﺎت داﻧﺴﺖ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ؟
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﯿﻠﻢ زﯾﺮا را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ:
ﮔﺰارش ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ از اﻧﺒﺎر ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻋﺪم ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ.

وﺟﺪان ﺧﻔﺘﻪ ﺣﺎج ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻨﺼﺤﺎﺟﯽ زاده ﻣﻨﺼﻮر
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﺧﺒﺎری ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اﺧﺮاج ﺷﺪﮔﺎن
ﻣﯿﺴﭙﺎرد!

ﺑﺮای

ﺑﺎزﮔﺸﺖ

ﺑﮑﺎر

را

ﻧﯿﺰ

ﻧﺨﻮاﻧﺪه

ﺑﻪ

ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ

وﺟﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮاب زده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم اﺳﺖ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﺪار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آه ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﯽ
اوﺿﺎع اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .و ﻗﻤﺮ در ﻋﻘﺮب اﺳﺖ!
آﯾﺎ آه ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﯿﮕﻨﺎه ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ
اﺧﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ دارد داﻣﻦ آﻗﺎ ﺣﺎﺟﯽ زاد ﻣﻨﺼﻮر را
زادﻣﻨﺼﻮر
ﻣﯿﮕﯿﺮد؟ﯾﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﻬﻠﺘﯽ ﻫﺴﺖ؟؟
َ
“وَ ﺳَﯿﻌْﻠَﻢُ اﻟَّﺬِﯾﻦ َ ﻇ َﻠَﻤُﻮا أ ی ﻣُﻨْﻘَﻠَﺐ ٍ ﯾﻨْﻘَﻠِﺒُﻮنَ

 .1رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ

