
 چگونه نام کاربری اینستاگرام را دریافت کنیم؟

ای غیرفعال حساب هایی هستند در حالی که اینستاگرام دقیقاً معیارهای دقیقی را برای آن ارائه نمی دهد، حساب ه
 .که برای مدت طوالنی رها شده یا بدون استفاده رها شده اند

درصد از کاربران اینستاگرام غیر فعال هستند. این تعداد ممکن است در طول سال  ۳۰، ۲۰۱۵طبق یک مطالعه در سال 
یزی است که اکثر مردم فکر می کنند. ها تغییر کرده باشد، اما واقعیت این است که حساب های غیرفعال بیش از آن چ

های غیرفعال واقعاً ارزش زیادی به ها و تصاویر نمایه ممکن است در دسترس باشند، حسابدر حالی که پست
 .کنندهای دیگر اضافه نمیها یا تعامل با حسابها، حلقهها، داستاناینستاگرام در قالب پست

 :دالیل زیادی برای غیرفعال کردن اکانت اینستاگرام وجود دارد

گاهی اوقات، این به این دلیل است که کاربران دسترسی به حساب های خود را از دست می دهند و نمی توانند راه 

های اجتماعی خواهند از رسانهخود را پیدا کنند. گاهی اوقات، ممکن است به این دلیل باشد که کاربران دیگر نمی
 اند برند خود را تغییر دهند. هویت آنالینتهوکارشان بسته شده است یا تصمیم گرفاستفاده کنند، کسب

اگرچه تعداد دقیقی وجود ندارد، اما به جرات می توان گفت که امروزه هزاران )اگر نه میلیون ها( اکانت اینستاگرام غیر 

 فعال وجود دارد. آیا امکان داشتن یکی از آنها وجود دارد؟

 ا کنید؟آیا می توانید نام کاربری اینستاگرام خود را ادع

در بیشتر موارد، نمی توانید یک حساب کاربری غیرفعال اینستاگرام را ادعا کنید. یکی از دالیل این است که همه 
های مستقیم رسند در واقع غیرفعال نیستند. گاهی اوقات، مردم همچنان از پیامهایی که غیرفعال به نظر میحساب

کنند. به همین دلیل، بدون تعامل از طریق الیک یا نظرات، پیمایش می کنند یابرای صحبت با دوستان خود استفاده می
 .در نگاه اول دشوار است که تشخیص دهیم کدام حساب ها واقعاً با تعریف غیرفعال مطابقت دارند

های واقعاً غیرفعال، به افراد و مشاغل قابل شناسایی با این حال، اینستاگرام ممکن است در هنگام ادعای حساب
دارای عالئم تجاری هستند. امتیاز بدهد. برای اینکه این اتفاق بیفتد. می توانید گزارشی ارسال کنید. که نشان  که

دهنده جعل عالمت تجاری یا نقض عالمت تجاری باشد. برای اثبات هویت یا مالکیت خود بر یک برند قابل شناسایی، 
 .بت اختراع را ارائه دهیدباید اسناد رسمی و قانونی مانند شناسه های دولتی و ث

در زمان تشکیل گزارش، حساب جعلی اعالم نخواهد شد مگر اینکه موضوع مالکیت معنوی باشد. توجه داشته باشید 
 .دهدهای ارسال شده توسط فرد جعل یا قیم قانونی پاسخ میکه اینستاگرام فقط به گزارش

 


