
 چه زمانی در اینستاگرام بالک می شویم

با یکی دیگر از وبالگ های آموزشی وبسایت فالووان در جهت ارتقای دانش و اطالعات 

 اگرامی در خدمت شما عزیزان و همراهان این وبسایت محبوب هستیم،تاینس

ی و کسب و کارهای پیج های کار همچنین ،دن شمالووان آپدیت و بروزبوتمام تالش تیم فا

به میتوانید شماست. با مطالعه و دنبال کردن مقاالت و مطالب منتشر شده در وبسایت فالووان 

 کمک چشم گیری داشته باشید.رفت پیجهای خود شپی

بپردازیم که ممکن است مشکل  ک شدن و راه های رفع کردن آندراین مقاله قصد داریم به بال

 خیلی از کاربران بوده باشد و حتی در آینده شما نیز با آن مواجه شوید.

 و مطالب را مطالعه کنید.راه باشید مقاله نیز باما هم پس الزم میدانیم تا پایان این

ال هر با شروع یک روز دیگر طبق رو به بحث بالک میپردازیم: با زبانی ساده و بدون حاشیه

تلفن همراه را برمیدارید و اپلیکیشن اینستاگرام را باز میکنید، پست های تازه روزه گوشی 

د پست را الیک کنید طبانتان میخواهیمنتشر شده در فید را میبینید برای تعامل بیشتر با مخا

رنگ که در  از قلب قرمز تان بروز دهید، اما میبینید خبرییاطبرا به مخ ی خود و عالقه

 یعنی چه اتفاقی برای اینستاگرامتان افتاده است؟ گرام نشانه ی الیک کردن است نیست،اینستا

 الک،ازطرف اینستاگرام را روی صفحه خود مشاهده میکنید ،و بعد پیغام ب

 چیست؟ چکار باید انجام داد؟ازطرف اینستاگرام بالک شده است... اما راه حل بله پیج شما  

 
 

 ؟اینستاگرام بالکم کرده چیکار کنم

مروری بر این تاگرام برویم اول سهای بالک در این راه حل پیشنهاد میکنم قبل ازاینکه به سراغ

ه طریقی برای پیج های ما رخ ک اینستاگرام از کجا و از چه داشته باشیم که در کل بالقضی

 میدهد؟



حرکتی برخالف ر باید گفت بالک اینستاگرام زمانی رخ میدهد که شما به طور کلی و مختص

و اینستاگرام نیز در واکنش به این حرکات و اعمال شما را م را انجام داده اید میل اینستاگرا

 بالک کرده است .

 ؟اینستاگرام چقدر طول میکشدبالک 

اینستاگرام ناگهانی اتفاق میافتد و به هیچ وجه مقدمه ای خاص بالک  الزم به ذکراست که

، شما زمانی میفهمید بالک ندارد ک شما ازقبل بفهمید که در لحظات پیش رو بالک میشوید 

شده اید که نه میتوانید پست های محبوبتان را الیک کنید نه میتوانید کامنت بگذارید و حتی 

 و با پیغامی مانند پیغام زیر رو به رو خواهید شد:کنید. نمیتوانید کسی راهم فالو

 
ه بالک شدن در اینستاگرام مدل های مختلفی دارد که در ادامه ی مقاله بیشتر به آنها البت

 میپردازیم.

 به چه دالیلی اینساگرام یک پیج را بالک میکند؟

در قسمت های قبلی مقاله نیز به این موضوع اشاراتی داشتیم، بطور کلی وقتی همانطور که 

رده و آنها را اگرام در پیج خود قوانین وضع شده ازطرف اینستاگرام را نقض کتیک کاربر اینس

ینستاگرام نیز تصمیم به تنبیه آن کاربر میگیرد و با بالک کردن آن مانع میگیرد ایده ناد

 ازفعالیت او در پیجش میشود.

ده اید سوال پیش بیاید که شمواجه نیه از طرف اینستاگرام نبشاید برای شما که هنوز با این ت

 چه اقدامات و حرکاتی موجب بالک شدن در اینستاگرام میشود؟

 بیش از حد مجاز فالو و آنفالو کردن: .1

روز و شاید در یک ساعت با فالو و آنفالو کردن زیاد مخالف است، یک  گرام درتااینس

 فاده از قابلیت بالک برخورد میکند.ستابا این دسته از کاربران با  راینبناب

 بیش ازحد الیک کردن در یک زمان: .2



ت های سایر کاربران اینستاگرام را الیک کنید به اگر شما در یک روز بیش از حد پس

ا عصبانی میکنید، بنابراین شما را اسپم تلقی میکند و با بالک کردن اینستاگرام ر نحوی

 یکند.شما تنبیه م

 
 زیاده روی در هشتگ گذاری در اینستاگرام: .3

در هشتگ  ما ازهشتگ ها در کجا زیاد استفاده کنید، زیاده رویفرقی نمیکند که ش

طرف اینستاگرام ستوری و ... موجب بالک شدن شما از گذاری در کپشن پست ها ، در ا

 عصبانی میشود.نیز  میشود. بنابراین اینستاگرام از هشتگ گذاری زیاد دریک روز

 تکرارنمودن یک کامنت یکسان و مشابه در پست ها: .4

سته از ن دو یکسان در یک یا چند پست متفاوت نیز از آ استفاده کردن از یک کامنت مشابه

راین کسانی که نسبت به این بقداماتی است که برخالف قوانین اینستاگرام است، بناحرکات و ا

 موضوع نیز بی توجه هستند ، با بالک مواجه میشوند.

 وارد شدن به اکانت اینستاگرام با استفاده از دستگاه های مختلف: .5

ارد اکانت اینستاگرامتان های دیگری بغیر تلفن همراه خودتان و ipستگاه هاو اگر شما با د

ینستاگرام را ابا این کار ، ال و تایید کنیدسشوید و نتوانید ایمیل یا پیغام تشخصی هویت را ار

 بالک شدن پیجتان میشوید مشکوک میکنید و مسبب


