ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای واﺗﺴﺎپ را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺗﺎﯾﯿﺪ دوﻣﺮﺣﻠﻪای واﺗﺴﺎپ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎﯾﯿﺪ دوﻣﺮﺣﻠﻪای را ﻓﻌﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻫﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎ در واﺗﺴﺎپ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻤﺎره رﻣﺰی ۶
رﻗﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ.

ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺗﺎﯾﯿﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای واﺗﺴﺎپ
ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺗﺎﯾﯿﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪای ،واﺗﺴﺎپ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ < ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت < ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی < ﺗﺎﯾﯿﺪ
دوﻣﺮﺣﻠﻪای < ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی.
ﺑﺎ ﻓﻌﺎلﺳﺎزی اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﯿﺎری ﯾﮏ آدرس اﯾﻤﯿﻞ وارد ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ
واﺗﺴﺎپ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره رﻣﺰ  ۶رﻗﻤﯽ ،ﻟﯿﻨﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻤﺎره
دوﻣﺮﺣﻠﻪای را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ آدرس اﯾﻤﯿﻞ را
ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺸﺪت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره رﻣﺰ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن از
ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،آدرس اﯾﻤﯿﻞ دﻗﯿﻘﯽ اراﻳﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻬﻢ :اﮔﺮ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺗﺎﯾﯿﺪ دوﻣﺮﺣﻠﻪای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ آن را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ،روی ﻟﯿﻨﮏ
ﮐﻠﯿﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻗﺼﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎ را در واﺗﺴﺎپ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ دوﻣﺮﺣﻠﻪای را ﻓﻌﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺟﺎزه ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺷﻤﺎره ﺷﻤﺎ ﺗﺎ  ۷روز ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺪون رﻣﺰ
از واﺗﺴﺎپ ،داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ رﻣﺰ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزی ﺗﺎﯾﯿﺪ
دوﻣﺮﺣﻠﻪای اراﯾﻪ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺎ  ۷روز ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از واﺗﺴﺎپ ،اﺟﺎزه ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺠﺪد در واﺗﺴﺎپ
را ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ  ۷روز ،ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺪون رﻣﺰ در واﺗﺴﺎپ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺠﺪد ،ﻫﻤﻪ
ﭘﯿﺎمﻫﺎی در ﺣﺎل اﻧﺘﻈﺎر را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ  -ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎره ﺷﻤﺎ  ۳۰روز ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از
واﺗﺴﺎپ ،ﺑﺪون رﻣﺰ ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﺷﻮد ،ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺠﺪد ﻣﻮﻓﻖ ،ﺣﺴﺎب ﺟﺪﯾﺪی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن رﻣﺰ ،واﺗﺴﺎپ ﺑﻄﻮر دورهای از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره رﻣﺰ ﺧﻮد را
وارد ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪون ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺗﺎﯾﯿﺪ دوﻣﺮﺣﻠﻪای ،راﻫﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
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