
 

 

wWw.Game-Hack.IR 

 میخوام به شما آموزش بدم . دزد و پلیس  سرورافزایش پول در آموزش سایت گیم هکــــــــــــــــ سالم خدمت کاربران 

 خب ابتدا باید این موارد انجام بدید . 

 یک چیتر باشید تا بتوانید به راحتی پول جمع کنید .  – 1

 سعی کنید زمانی که سرور خلوت میباشد وارد سرور شوید و به راحتی کار خود را انجام دهید .  – 2

 هیچ وقت با اکانت اصلی این آموزشی که میدم انجام ندهید .  – 3

 کنید . مسیر بازی نصب و کپی برنامه و فایل مهم را در  3باید برای چیتر شدن 

 Cleoبرنامه  – 1

 SampFuncفایل  – 2

 فایل آنتی کرش  – 3

 فایل میتوانید از طریق لینک زیر مشاهده کنید . 3که آموزش نصب این 

 -%DA%A9%D8%B1%D8%B4-hack.ir/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-http://game

-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B3%D9%85%D9%BE-D9%88DA%A9%D9%84%%

/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86% 

 .از سایت دانلود کنید یبوچیت پیتزا فایل در مسیر بازی شما باید  3خب بعد نصب این 

-%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7-hack.ir/%D9%85%D9%88%D8%AF-http://game

-%D8%B3%D9%85%D9%BE-D8%A8%D9%88%DB%8C%

/2-D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86% 

 بریزید .   Cleoبعد دانلود ، فایل چیت در پوشه 

 ب وقت وارد شدن به سرور میباشد . خ

 وارد شوید.خارج شدید باید با یک اکانت جدید بار که از بازی  باید توجه کنید هر  HushanGاسم خودمون مثال میزاریم 

 متور پیتزا پیدا کنید . یک  – 1

 سمت بندر بروید . به  – 2

 نگه دارید تا عملیات پیتزا بوی به آخر برسد .   U بزنید و کیلیک   pizza/حاال 

 بزنید .  Uثانیه کیلیک  15بزنید و بعد   bar khalaf/حاال سوار کامیون بشید و 

http://www.game-hack.ir/
http://game-hack.ir/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%84%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%BE-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/
http://game-hack.ir/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%84%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%BE-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/
http://game-hack.ir/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%84%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%BE-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/
http://game-hack.ir/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%84%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%BE-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/
http://game-hack.ir/%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-2/
http://game-hack.ir/%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-2/
http://game-hack.ir/%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-2/


 

 

 میرسد . میل یا بیشتر  50دقیقه به  15همین کار تکرار کنید ، با همین روش پول شما در عرض 

 دهید .و همین کار انجام میتوانید با اکانت جدید وارد بازی شوید ، که شاید نیاز به پول بیشتر داشته باشید 

 کنید و به همون صورت که وارد سرور میشید فقط به جای اسم  Alt + Tab برای وارد شدن با اکانت جدید

  Hushangه برای وارد میکنیم و وارد سرور میشیم و همین راه هایی ک  Hushang1بود   Hushangوارد شده که 

 انجام میدیم .   HushanG1انجام دادیم برای 

 پول انتقال بدم به اکانت اصلی ؟؟؟؟؟؟چگونه 

سوار ماشین کنید تا کسی جیب نزنه هرچی   HushanG1و   Hushangتا اکانت که باهاش پول جمع کردید  2خب اون 

و   HushanGکنید و با اکانت اصلی وارد سرور بشید و به سمت جایی که   Alt + Tabحاال جمع کردید به فنا بره 

HushanG1  و پول از  هستن بریدHushanG   وHushanG1   . به اکانت اصلی منتقل کنید 

 سوالی داشتید در خدمتم :

ID Telegram : @P_pasha 

ID Yahoo : F9t8@yahoo.com 

 


