
 

 

 طالم تا پکیج اهْسػی ُک تلگزام در خذهت ػوا ُظتین

رّ تخًْیذ یا اکاًت تلگزام دیگزاى رّ حذف کٌیذ...اگَ دّطت داریذ چت ُای دّطتاى یا   

 هؼغْل تَ خًْذى اداهَ هطلة تؼیذ

تَ تاسگی تاگی در تلگزام کؼف ػذٍ کَ تا اطتفادٍ اس اّى هیؼَ درخْاطت ُای جعلی ایجاد کزد کَ هٌجز تَ دلیت ػذى 

 اکاًت هیؼَ

عالٍّ تز دلیت اکاًت ػوا هیتًْیذ تا اطتفادٍ اس یَ رّع دیگَ تَ چت ُا ّ هخاطثیي تارگتتْى دطتزطی پیذا کٌیذ در ایي 

 رّع تایذ یَ جْرایی اس هٌِذطی اجتواعی اطتفادٍ کٌیذ

 

:عخة تزین طزاغ آهْ  

 

ُواًطْر کَ در جزیاى ُظتیذ هیؼَ تا ُز ًْع پلتفزهی ّارد اکاًت تلگزام ػذ یعٌی اگَ ػوا اس ًظخَ تلگزام رّی هْتایلتْى 

 اطتفادٍ هیکٌیذ هیتًْیذ ُوشهاى اس ًظخَ ّب یا دطکتاپ ُن اطتفادٍ کٌیذ

 ها اس ایي ّیژگی هیتًْین طْ اطتفادٍ کٌین

 تزای ّرّد ًظخَ تحت ّب ها تَ دّ چیش ًیاس دارین 

https://web.telegram.org 

 ػوارٍ تارگتوْى:1

 کذ تاییذیَ ّرّد:2

 !!! اصل کاری کذ تاییذیَ ُظت ّ تایذ تا اطتفادٍ اس هٌِذطی اجتواعی تارگت رّ گْل تشًیذ کَ کذ رّ تَ ػوا تذٍ

تلگزام دارٍ اکاًت ایزاًی ُا رّ حذف هیکٌَ ّلی قثل اس حذف کزدى یَ کذ هیفزطتَ اگَ اًّْ تفزطتی ّاطَ :هثال هیگیذ

 .دّطتات اکاًت حذف ًویؼَ

 .تَ احتوال سیاد قزتاًی گْل هیخْرٍ ّ کذ رّ تزای ػوا ُن هیفزطتَ ّ توام

 هیتًْیذ تا گفتي جولَ ُای دیگَ کذ رّ اس قزتاًی تگیزیذ ّ جولَ کَ هي گفتن یَ ًوًَْ تْد

حاال ّقتی کذ رّ گزفتیذ کار توْهَ ّ تعذ اس ّارد کزدى کذ تْ صفحَ ّرّد هیتًْیذ تَ چت ُا ّ هخاطثیي دطتزطی پیذا کٌیذ ّ 

 ....ػوارُاػًْْ تزداریذ ّ

 

 :اهْسع دلیت کزدى اکاًت

هْجْد هیثاػذ کَ تا اطتفادٍ اس اّى هیؼَ درخْاطت ُای جعلی ایجاد کزد ّ اکاًت تارگتوْى رّ  crfs در طایت تلگزارم تاگ

 حذف کٌین

در ایي رّع ُن تایذ اس هٌِذطی اجتواعی اطتفادٍ کٌیذ ّ تارگتتْى رّ گْل تشًیذ یعٌی گْلغ تشًیذ تا پظْرد ّرّد رّ تِتْى 

 تذٍ

 !! تزای حذف اکاًت تَ آدرص سیز تزیذ

https://my.telegram.org/deactivate/do_delete 

در صفحَ ػوارٍ تارگتتْى رّ ّارد کٌیذ طپض یَ کذ ّاطَ قزتاًی هیاد کَ هثل رّػی کَ تاال تْضیح دادم هیتًْیذ اسع 

 تگیزیذ

  اطتفادٍ کٌیذ هیتًْیذاس اکظپْلیت سیز ُن

http://cxsecurity.com/issue/WLB-2015070011 

 

 هْفق تاػیذ
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