آموزش رفع ریپورت تلگرام
منتشر شده در MihanTM

توسط

روشی که در این آموزش در اختیار شما کاربران سایت  mihantm.irقرار می گیرد شما می توانید اکانت خود را از

حالت ریپورت خارج کنید  .وقتی ریپورت می شوید دیگر نمی توانید به پی وی افراد بروید مگر کسانی که آن ها شما را در مخاطبین
خود دارند.
در قدم اول شما باید نام اکانت خود را با نام دوست خود جابه جا کنید به عنوان مثال اگر شما محمد هستید و دوستتان حسین
باشد ؛ بعد از تعویض کردن اسم ها ،نام اکانت شما حسین می شود و دوستتان محمد.
مرحله بعدی تعویض عکسهای پروفایل است .بدین صورت که شما عکس پروفایل خود را به دوستتان می دهید و دوستتان هم
عکس پروفایل خود را برای شما ارسال می کند و پس از آن اقدام به تعویض آن ها می کنید .تمام این مراحل برای ثبت در سرور
تلگرام است.
بعد از عوض کردن عکس ها شما باید آیدی های خود را نیز تعویض کنید .منظور از آیدی  Usernameاست .پس اگر تا به امروز
برای اکانت تلگرام خود  Usernameانتخاب نکرده اید باید حاال برای رفع ریپورت باید این کار را انجام دهید.
برای مثال نام آی دی شما @ Nimaاست و آی دی دوست شما @ Mehdiپس شما باید بشوید  Mehdiو دوستتان Nima
پس از جابجا کردن آدرس ها یا همان یوزنیم ؛ در مرحله آخر شما باید وارد یک گروه شوید مهم نیست چه گروهی فقط یک گروه
باشد که بتوانید در آن متن ارسال نمایید و اما این متن دلخواه است اما جهت اینکه متن شما در گروه زیبا هم به چشم بیاید
میتوانید از جمالت ادبی معنادار استفاده نمایید.
برای مثال در گروه این متن را بفرستید:
انسانها شکست نمی خورند بلکه فقط به تالششان ادامه نمی دهند
پس از گذشت زمان  5دقیقه دوباره باید یک متن دیگر درهمان گروه بفرستید  ،این متن می بایست متفاوت با متن قبلی باشد:
بزرگترین اقیانوس جهان ارام است پس ارام باش تا بزرگ شوی
پس از ارسال متن دوم خود در گروه تا  42ساعت آینده یعنی یک روز کامل نباید هیچ پیامی ارسال کنید و حتی از اکانت تلگرام
ریپورت شده خود استفاده نکنید.
تبریک :اکانت شما پس از این تایم قطعا از ریپورت خارج شده است و شما می توانید اسم  ،عکس و آدرس خود را مجددا به
حالت خود باز گردانید.
راهنمایی :ا گر دوستی ندارید که تعویض اکانت انجام دهید یک اکانت جدید بسازید.
این روش تضمینی و تست شده است و تا همین لحظه  5اکانت ریپورت تلگرام را با آن رفع ریپورت کرده ایم.
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