
 چگونه بفهمیم کسی پیام دایرکت شما را خوانده است

نده آن خوانده شده )یا  اینستاگرام بازخورد فوری ارائه یم دهد تا به شما بگوید که یک پیام توسط گیر

حداقل دیده شده است(. اگر پیام خصویص باشد )یک به یک(، با استفاده از مراحل زیر وضعیت را 

 .دریافت خواهید کرد

به بزنیددر صفحه اصیل اینستاگرام، روی نماد پیام  .ها )هواپیما کاغذی( در قسمت باال سمت راست ضر

ر پیام فرستاده شده کلمه را مشاهده کردید به این معناست  seen به چت خصویص نگاه کنید اگر در پاییر

خوانده شده است و االن که طرف مقابل پیام شما را خوانده است. و اینگونه متوجه یم شوید که پیامتان 

 .باید منتظر جواب و عکس العمل شخص مورد نظر باشید

ر سواالت متداویل در خصوص پیام های فرستاده شده در اینستاگرام داشته  حال ممکن است شما نیر

 .باشید که فالووان در ادامه به تمایم آن ها پاسخ خواهد داد

 :تاگرامسواالت متداول اعالن های مشاهده شده پیام اینس

 آیا یم توانم رسید خواندن در اینستاگرام را خاموش کنم؟

متاسفانه نه. تنها گزینه ای که برای خواندن پیام ها بدون هشدار به فرستنده دارید این است که گوشی 

خود را در حالت هواپیما قرار دهید، آن را بخوانید، اینستاگرام را ببندید و دوباره حالت هواپیما را خاموش 

 .کنید

 آیا کیس یم تواند ببیند که آیا من پیام او را چندین بار خوانده ام؟

ر خواندن پیام ظاهر یم شود ، فقط یک رسید خواندن وجود دارد که با اولیر  .خیر

 چرا هنگام ارسال پیام، هواپیمای کاغذی چشمک یم زند؟

 به ای
ً
ن معنر است که پیام شما در حال نماد هواپیمای کاغذی که در کنار پیام شما ظاهر یم شود، ضفا

 .ارسال است

 آیا کیس یم تواند ببیند که آیا من یک پیام را حذف کرده ام؟

اگر پیایم را که در اینستاگرام ارسال کرده اید نگه دارید، گزینه لغو ارسال آن را خواهید داشت. اگرچه 

 محتوا را دیده و خوانده باشد، دیگر نیم
ً
نده قبال  .واند آن را ببیندتممکن است گیر

 آیا یم توانم بدون مسدود کردن حساب شخیص دیگران را از ارسال پیام به من مسدود کنم؟



 

ی کنید،  DM توانید بدون مسدود کردن کامل نمایه شخیص، از ارسالایل که نیمدر ح برای شما جلوگیر

صدا کنید. این اقدام زمابر مفید است که شخیص برای شما اسپم ارسال یم کند یا توانید مکالمه او را ب  یم

ی نام کاربری فرد در گوشه شخص را باز کنید و رو  DM .زمابر که شما نیم خواهید پیام های او را بخوانید

به بزنید. از اینجا گزینه را تغییر دهید. کاربر دیگر  Mute Messages سمت چپ باالی اینستاگرام ضر

 تواند برای شما پیام ارسال کند، اما شما اعالبر از او دریافت نخواهید کردهمچنان یم

 


