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  اینستاگرامدالیل بسته شدن پیج  

حتما تا حاال شنیدید که یک پیج دیسبل شده و یا حتی ممکن است این اتفاق برای پیج خودتان 

 هم افتاده باشد. 

 اینستاگرامدر واقع به نوعی حذف حساب کاربری است که توسط    دیسیبل دقیقا چیه؟ دیسیبل

شدن    دیسیبلدر واقع با   انجام می شود و باعث میشود که پیج شما از دسترس خارج شود.

اکانتتون از دسترس شما خارج شده و پیج و حتی محتوهای شما به کسی نشان داده نمی شود. 

و به همین دلیل شما رو دیسیبل کرده   رو نقض کردین اینستاگرامزیرا شما یک سری از قوانین  

 است.

 

شما با رعایت این نکاتی که برای شما توضیح می دهیم اینستاگرام دیگر دلیلی برای بستن پیج  

 ندارد. 

  ؟چیست دلیل بسته شدن پیج اینستاگرام همراه باشید تا ببینیم  فالوواندر ادامه با  

 

 



 فیلترشکن رایگان 

یکی از دلیل هایی که باعث اکشن بالک شدن پیج و در دراز مدت، دیسیبل شدن پیج میشود، 

وقتی شما از فیلترشکن رایگان استفاده می استفاده از فیلترشکن های رایگان و عمومی است.  

م فکر می کند پیج شما هک شده و برای اینکه از اینستاگراو  عوض میشود    ipکنید، دائما سرور و  

بهتر است که از فیلترشکن های   دیسیبل می کند. اطالعات پیجتون سوءاستفاده نشه، پیج شما رو  

 ثابت استفاده کنید.  ipاختصاصی و  

 آنفالویاب

 

 استفاده از هر نوع اپلیکیشن آنفالویابی باعث بسته شدن پیج می شود. اگر می خواهید پیجی رو

 پیج هم در روز آنفالو نکنید.   100آنفالو کنید فقط ازآپ رسمی اینستاگرام استفاده کنید. بیشتر از 

 آپ غیر رسمی 

یکی دیگر از عواملی که باعث بسته شدن پیج می شود، استفاده از هر نوع اپلیکیشن های غیر 

ثل دانلودر پستت و رسمی و نامعتبر مثل اینستا ایکس، اینستا پرو، سانیستا و برنامه هایی م

 استوری و ... که از شما پسورد اکانتتون رو می گیرند.

 فعالیت رباتی 



فالو، آنفالو، الیک و کامنت بیش از حد در یک زمان محدود، دایرکت یا منشن کردن بیش از حد، 

به معنی فعالیت ربات گونه است و باعث بسته   پست کردن محتوای تکراری و از این قبیل کارها 

 شدن اکانت شما می شود.  

 کپی رایت

هر زمانی که شما از عکس، ویدئو و موزیک هایی که کپی رایت دارند در پست یا استوری پیجتون 

استفاده کنید اینستاگرام آن را پاک می کند و در صورتی که این عمل بارها تکرار شود پیجتون 

 دیسیبل می شود. 

 کارهای ممنوعه 

کارهای ممنوعه مثل، فروش پیج، فروش کاالهای ممنوعه، پخش و انتشار عکس و کلیپ های 

 خشونت آمیز و کال چیزهای غیراخالقی و غیر انسانی.

 اختالالت اینستاگرام

سری از اکانت ها رو می بندند ولی متوجه میشن که بعضی از مثال بخاطر هوش مصنوعی یک  

 اکانت هایی که بسته شده اشباه بسته شده است. 

 هشتگ های ممنوعه 

 



 هشتگ بیش از حد 

 بودن در گروه تعاملی دایرکت

 ریپورت شدن زیاد 

 دانی است؟ رآیا قابل بازگ

با دیسیبل شدن هم تو دیتابیس اینستاگرام باقی می ماند. با ریپورت دادن  حتی  اطالعات پیج شما 

 به اینستاگرام هم می توانید پیجتون رو برگردانید، ولی به سختی.

روز وقت دارید تا به اینستاگرام ثابت   30دیسیبل شده یا به زبان عامیانه پریده، شما اگر پیجتون  

ساعت پیجتون بر   24بعد از  که توضیح میدهیم انجام بدید  کنید ربات نیستید. اگر این مراحلی رو  

 میگرده.

هک یعنی چه؟ هک توسط شخصی به نام هکر انجام می شود، یعنی صفحه اینستاگرام شما توسط 

 یک فرد از دسترس خارج شده است. 

دیسیبل شدن یعنی چه؟ دیسیبل در لغت به معنای محدود و عاجز کردن است. دیسیبل شدن 

ا دیسیبل یعنی پیج با هک شدن متفاوت است. در حالت هک یک فرد پیج تون رو گرفته است. ام

 خودِ اینستاگرام پیج رو محدود می کند. 

 حاال که فرق بین هک و دیسیبل رو متوجه شدین باید تشخیص بدین که هک شدین یا دیسیبل؟

با یک اکانت دیگه وارد اینستاگرام بشید آیدیتون رو سرچ کنید ، اگر ایدیتون نمایش در این حالت  

پیجتون رو پیدا کنید ولی تونستید تو سرچ اینستاگرام    داده نشد پیجتون دیسیبل شده ولی اگر

 نمی تونید واردش شوید پیجتون هک شده است.

 دو راه برای برگرداندن پیج:



 رو بهتر است افرادی استفاده کنند که اکانت اینستاگرامشون را با ایمیل ساخته اند.راه اول  

ریق لینکی که خود اینستاگرام دیسیبل شدن را که دیدید از ط   erorوارد ایمیل که شوید 

فرستاده است پسورد خود را گرفته و وارد اپ اینستاگرام شوید و پسورد رو وارد کرده و اکانت رو 

    .  برگردانید

 راه دوم:

 (www. Instagram.ir)  .با سیستم وارد سایت اینستاگرام شوید.  1

 ( username & passwordنتتون رو وارد کنید. )مشخصات اکا.  2

 ( Im not robat. گزینه من ربات نیستم را انتخاب کنید. )3

 .خود جلوگیری کنید اینستاگرام  اکانت  شدن  دیسیبل امیدواریم با رعایت این موارد از

 


