ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ ﺷﻤـﺎره ﻧﺎﺷﻨـﺎس ﻫﻤـﻪ
ﺷﻤﺎرﻫﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﻄﻮط ﺛﺎﺑﺖ
تماس ناشناس حتی تماس با خطوط
ثابت
تماس با کلیه خطوط موبایل و تلفن ثابت بصورت کاملا ناشناس
اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻓﻘﻂ در روﺑﺎه ﮔﺮام اراﯾﻪ ﺷﺪه و در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ %100ﺗﺴﺖ ﺷﺪه و ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ
آن ﺷﻤﺎره ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد
اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎده و آﺳﺎن ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪی ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ رﯾﺎل ﺷﺎرژ ﮐﻨﯿﺪ!

ﺗﻤــﺎس
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اﻓﺘﺎدن
اﺻﻠﯽ

ﺷﻤﺎره

وﺑﺴﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد و ﺑﺮای ﻧﺎﺷﻨﺎس
ﻣﺎﻧﺪن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺮﻓﻨﺪ را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺑﻪ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در آن ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ
اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺰارﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻬﻢ؛ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ و اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای
ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و وﺑﺴﺎﯾﺖ روﺑﺎه ﮔﺮام
ﻣﺴﻮﻟﯿﺘﯽ در ﻗﺒﺎل آن ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

ﺗﻤﺎس ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎز دارد؟
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ رﺑﺎت ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﻧﺎﺷﻨﺎس و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪروﯾﺪی
ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻄﻮط ﻫﻤﺮاه اول .اﯾﺮاﻧﺴﻞ،راﯾﺘﻞ،و ﺣﺘﯽ ﺧﻄﻮط
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻤﺎس ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ!
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺳﺎل اس ام اس را ﻧﯿﺰ داراﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ در ﮔﻮﺷﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارد!
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ
ﺑﺮای دﯾﮕﺮان.
ﺷﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎره ﺧﻮد را از ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ.اروﭘﺎ.اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﮐﺎرﮐﺮد آن ﺿﻤﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن
ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ دﯾﮕﺮم ﺗﻤﺎس و اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺷﺎت ﮔﺮﻓﺘﻢ!.ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ

ﺗﻤﺎس ﻧﺎﺷﻨﺎس و
ﺟﻌﻠﯽ

ﺑﺮای داﻧﻠﻮد آﻣﻮزش از ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﺎﻣﻼ آﺳﺎن و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ
ﺑﺮای ﻋﻤﻮم :
داﻧﻠﻮد راﯾﮕﺎن اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ
ﯾﺎ در ارﺳﺎل دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد .دﯾﺪن وﯾﺪﯾﻮ ???

اﯾﻦ ﭘﺴﺖ را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ووﯾﺪﯾﻮی اﺛﺒﺎت زﻧﮓ زدن ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺟﻌﻠﯽ را در وﯾﺪﯾﻮی زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
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ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

