
 نزدیک دوستان اختصاصی های استوری در هایالیت ساخت

شدن و  (Highlight) شوند هم قابلیت هایالیت شدندز ارسال میاستوری هایی که به طور اختصاصی برای کلوز فرن
یک آرشیو  اضافه شدن به لیست این بخش را دارند. هایالیت در واقع لیستی از استوری های کاربر است که به شکل

خواهد بود. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد مربوط به این  مشاهدهذخیره شده و قابل  اینستاگرام ویدائمی در پروفایل 
اینستاگرام در صورتی که هایالیت شوند فقط و فقط  دوستان نزدیکشود که استوری های اختصاصی ارسال شده برای می

توان توسط کلوز فرندز شما قابل رویت خواهند بود و فالوورهای عادی قادر به دیدن این هایالیت ها نیستند. بنابراین می
اینستاگرام را هم هایالیت کرد و این استوری ها بعد از  Close Friends استوری های اختصاصی ارسال شده برای

 .هایالیت شدن فقط برای اعضای کلوز فرندز شما قابل رویت خواهند بود

 

 نحوه ایجاد لیست دوستان نزدیک در اینستاگرام؟

ک کنید. هنگامی که در نمایه خود هستید، روی سه خط در گوشه باال سمت راست ضربه بزنید و روی "تنظیمات" کلی
را انتخاب کنید. لیستی از تمام پروفایل هایی را که دنبال می کنید مشاهده خواهید « دوستان نزدیک»و سپس « حساب»

بینید که به کرد و می توانید انتخاب کنید تا این افراد را از لیست دوستان نزدیک خود اضافه یا حذف کنید. همچنین اگر نمی
ها را با نام کاربری جستجو کنید. اگر بخواهید در آینده فردی را اضافه یا حذف د پروفایلتوانیدنبال چه کسی هستید، می

 .توانید هر زمان که بخواهید این فهرست را ویرایش کنیدکنید، می

 
 میشود؟ ارسال اعالن شوندمی اضافه اینستاگرام نزدیک دوستان به که کسانی برای 

کردن هر فرد به لیست دوستان نزدیک یا همان کلوز فرندز خود، مخاطب آن ها  خیلی از افراد تصور دارند که با اضافه

شوند در حالی که اصال اینطور نیست و اینستاگرام همانگونه که در از اضافه شدن به لیست دوستان نزدیک وی مطلع می

ه کردن افراد به لیست دوستانشان کند، در ازای اضافازای حذف افراد از لیست کلوز فرندز هیچ اعالنی برایشان ارائه نمی

اینستاگرام پروفایل خود  Close Friends هم هیچ اعالنی را ارائه نخواهد کرد. بنابراین وقتی فالوورهایتان را به لیست

 .اضافه کنید آن ها از سمت اینستاگرام متوجه این امر نخواهند شد

 

 

 


