رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ در ﭼﺖ وﯾﺪوﯾﯽ

ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻣﺤﺪود ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﯾﻮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی آن ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺖ زﻧﺪه ﮐﻪ
ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آن ﻻﯾﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪه و روﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام داﯾﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﮔﭗ زدن و ارﺳﺎل ﭘﯿﺎم ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﺎر دوﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﮑﺎﯾﭗ و اﺳﻨﭗﭼﺖ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮده و ﻋﻤﻼ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻓﺎﻟﻮرﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺤﻮه ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام از ﻃﺮﯾﻖ وب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی و  iOSﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
 .1در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را روی ﮔﻮﺷﯽ اﻧﺪروﯾﺪی ﯾﺎ  iOSﻧﺼﺐ ﮐﺮده و آنرا اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.

 .2ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ،آﯾﮑﻮن  paper airplaneﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﮐﺎﻏﺬی در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 .3اﮐﻨﻮن ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ) (conversationرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺎ او
ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

 .4در ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺖ آﯾﮑﻮن  video cameraﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻋﻼﻧﯽ ﺑﺮای او ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ درون ﭼﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه
ﻣﯽدﻫﺪ در ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ آﯾﮑﻮن ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ و اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را
دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
 .1آﯾﮑﻮن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﮐﺎﻏﺬی ) (paper airplaneرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.
 .2آﯾﮑﻮن دورﺑﯿﻦ وﯾﺪوﯾﯽ ) (video cameraرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

 .3ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ در ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ را ﺑﺎ ﻟﻤﺲ داﯾﺮهای ﮐﻪ روﺑﺮوی ﻧﺎم آنﻫﺎ ﻗﺮار دارد
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﺮای آنﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ از ﺳﻮی ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﭘﯿﺎم  (you started a video chat with (Usersرا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﭼﺖ وﯾﺪوﯾﯽ آﻏﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﭼﻨﺪ وﻇﯿﻔﮕﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﯿﻢ؟
اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﺖ وﯾﺪوﯾﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﻮﭼﮏ در ﮔﻮﺷﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﻨﺠﺮهای ﮐﺮدن ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ ،آﯾﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دو ﻣﺮﺑﻊ در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ
ﻗﺮار دارد را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦﮐﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﭼﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﻨﻪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ آنرا ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺠﺮه را ﻟﻤﺲ و ﮐﻤﯽ آنرا ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و آنرا در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺟﺰء ﮐﺎرﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﭘﺎﯾﻪای در ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی در اﯾﺴﻨﺘﺎﮔﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ.

ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
در اﯾﻦﺟﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﮑﺎﯾﭗ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺷﺮوع اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺗﻨﻬﺎ ﺻﺪا ) (audio onlyﮐﺎر را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق ﻓﻌﺎل ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﺖ ﺻﻮﺗﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﮐﻤﻪای ﺑﺮای روﺷﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻃﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد؟
اﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﻐﺎم ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻟﺰوﻣﯽ
ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.

ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﻋﻼنﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در زﻣﺎن ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻋﻼنﻫﺎ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﭘﯿﺎم ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ) (joinﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ از وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ راﻫﮑﺎر ﺳﺎدهای وﺟﻮد
دارد .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻋﻼنﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .آﯾﮑﻮن ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار دارد را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮐﻨﻮن آﯾﮑﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﺧﻂ اﻓﻘﯽ در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮐﻨﻮن ﮔﺰﯾﻨﻪ  Settingsرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد

ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻋﻼنﻫﺎ ) (Notiﬁcationرا ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ.

. ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪPush Notiﬁcation Section  را از ﺑﺨﺶdirect messages در ﺻﻔﺤﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﮔﺰﯾﻨﻪ

ﮔﺰﯾﻨﻪ  From Everyoneرا در ﺑﺨﺶ  Video Chats Sectionاﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻋﻼنﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺮاد
ﻓﻌﺎل ﺷﻮد.

اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﻓﺮدی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی دﻋﻮت ﮐﺮد اﻋﻼن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ  Instagram DMﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﺮده ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺗﺼﻮﯾﺮی دﻋﻮت ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﻋﻮﺗﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺑﺮ
را ﺑﻼک ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﯽ ﺻﺪا ﮐﺮدن ) (Muteﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺎرﺑﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪ اول ﮐﻤﯽ دور از ادب
اﺳﺖ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻼک ﺷﺪه ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎدهای
ﻧﯿﺴﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 05ﺷﻬﺮﻳﻮر 1398

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/mobile-tricks/instagram-tricks/15972/%DA%86%DA%AF%D9%88
%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85

