
همانطور که گفتیم دیسیبل شدن پیج می تواند دالیل متفاوتی داشته باشد. در این بخش به معرفی برخی از 

راههای بازگرداندن پیج دسیبل شده می پردازیم. اگر حساب شما به دلیل نقض قوانین دسیبل شده است برای 

 :رفع آن اقدامات زیر را انجام دهید

 your account has been disabled for violating our اگر هنگام ورود به اینستاگرام با پیغام

terms رو به رو شدید روی دکمه learn more کلیک کنید. 

 .را بزنید”( به ما اطالع دهید“) به معنی  let us know سپس گزینه ی

در  If you believe your account was disabled by mistake… در مرحله بعد در قسمت

 .را بزنید  No و اگر پیجتان شخصی است Yes صورتیکه اکانت تجاری دارید گزینه ی

 در مرحله بعد باید اطالعات خود را پر کنید. فیلدهای نام، نام کاربری و ایمیل را پر کرده و کشور را

United States ان را انتخاب کنیدانتخاب کنید. اما اگر اکانت تجاری دارید کشور ایر. 

 .سپس از شما خواسته می شود فایلی را آپلود کنید. این مرحله را نادیده بگیرید و به مرحله بروید

بعد از چند ساعت ایمیلی از اینستاگرام برای شما ارسال می شود و از شما می خواهد تا با دستخط خود 

ربری و نام خود به انگلیسی بنویسید. سپس برگه کدی که در ایمیل برای شما ارسال شده را همراه با نام کا

را با دو دست به گونه ای جلو خود بگیرید که هم چهره شما و هم نوشته های برگه به صورت کامل دیده 

 شود. به یک نفر دیگر بگویید که از شما در این حالت عکس با کیفیت بگیرد. فرمت عکس شما باید

JPEG ید و در پاسخ به ایمیل اینستاگرام ارسال کنیدباشد. فایل را ضمیمه ایمیل کن. 

 .اگر حساب شما بیزینسی باشد در ایمیلی از شما خواسته می شود تا مدارک کاری خود را ارسال کنید

این مراحل را دوبار در روز تکرار کنید و منتظر دریافت پیغام فعالسازی حساب کاربری خود از طریق 

 .ایمیل باشید

 ثبات مالکیت حساب تجاریمدارک الزم برای ا

ارائه یکی از موارد زیر برای اثبات مالکیت پیج بیزینسی نیاز است. اگر این مدارک را ندارید بهتر است 

 .حساب خود را به تجاری تغییر ندهید. چون بازیابی حساب با شرایط اکانت معمولی بسیار سخت است

 ارائه جواز کسب

 برگه پرونده مالیاتی

 فاکتورهای بازرگانی یا فاکتورهای فروش برای کسب و کارهای کوچک

 اثبات مالکیت دامنه سایت

 اسناد مربوط به ثبت سفارش

 confirm your account to request a review برطرف کردن ارور



یابی کاربرانی که حساب کاربری آنها غیر فعال شده است و با این ارور مواجه میشوند عمال در مراحل باز

اکانت به بن بست می خورند. این ارور زمانی رخ می دهد که اینستاگرام فکر میکند شخص دیگری قصد 

 :ورود به اکانت شما را دارد. این مشکل زمانی رخ می دهد که یکی از موارد زیر اتفاق بیافتد

 ورود به یک حساب کاربری با دو یا چند دستگاه

 .بیشتر رخ می دهد و برخی افراد با این مشکل مواجه می شونددر برخی مناطق جغرافیایی این مشکل 

 :برای آنکه این مشکل برطرف شود یکی از راه های زیر را امتحان کنید

 پاک کردن کوکی های گوشی و ورود مجدد به حساب کاربری

 استفاده می کنید منطقه جغرافیایی را عوض کنیدVPN اگر از

 و سپس گوشی خود را ریست فکتوری کنید ابتدا از اطالعات خود بکاپ بگیرید

 روش دوم برطرف کردن دیسیبل پیج

این روش همانند روش اول است با این تفاوت که مراحل مذکور را در صفحه اختصاصی که اینستاگرام 

می توانید وارد مراحل  help.instagram به همین منظور طراحی کرده است انجام می دهید. با ورود به

ال زیاد به نتیجه اعالم دیسیبل شدن پیج خود شوید. اگر از روش اول جواب نگرفتین با این روش به احتم

 .می رسید

 روش سوم رفع مشکل غیر فعال شدن پیج

در این روش نیز اینستاگرام به شما صفحه ای را معرفی می کند تا همانند روشهای قبلی اطالعات خود را 

وارد کنید. اینکه چرا اینستاگرام دو صفحه برای این منظور معرفی کرده است به دالیلی است که خود 

است. تفاوتی که این صفحه با برگه قبلی دارد در فیلد نهایی آن است. در این فیلد از شما خواسته تعیین کرده 

 .می شود تا توضیح دهید که حساب کاربری شما غیرفعال شده و برای برگرداندن آن نیاز به کمک دارید

 چند نکته درباره رفع دیسیبل شدن پیج

یق فیسبوک اقدام کنید. چراکه ارتباط با فیس بوک موثرتر برای برطرف شدن دیسیبل پیج بهتر است از طر

 .از اینستاگرام است

هفته همین مراحل را تکرار کردین و نتیجه نگرفتین بهتر است به فکر راه اندازی اکانت جدید  ۳-۲اگر 

 .باشید

 روش های برگرداندن صفحه بسته شده

ه نوشته شده را انجام دهید و بررسی کنید که آیا همانطور که توضیح داده شد، به ترتیب اولویت اقداماتی ک

مشکل شما حل شده است یا خیر. درصورتی که مشکل همچنان وجود داشت، روش دوم را انجام دهید و 

 :درصورت نتیجه نگرفتن، این کار را برای روش های بعدی نیز انجام دهید

 : را وارد کنید Security Code اگر برای ورود هر بار باید



 

 در قسمت پروفایل خود، عالوه بر تلفن، یک ایمیل معتبر نیز تنظیم کنید و بعد از تنظیم آن، حتما آن را

Verify کنید. برای Verify  کردن ایمیل کافیست بعد از تنظیم ایمیل در پروفایل، به ایمیل خودتان مراجعه

 .برای شما ارسال کرده کلیک کنید تا ایمیل شما در اینستاگرام تائید شودکنید و روی لینکی که اینستاگرام 

در  (Setting) حاال که هم ایمیل و هم شماره موبایل شما در پروفایل تنظیم شده است، به منوی تنظیمات

شوید و گزینه هایی که در  Two factor athentication برنامه اینستاگرام بروید، سپس وارد قسمت

 .مت فعال است را خاموش یا غیرفعال کنیداین قس

 : اگر مرتبا از صفحه اینستاگرام شما بسته می شود

برخی مواقع ممکن است استفاده از نسخه غیراستاندارد و یا غیررسمی باعث اینگونه اختالالت شود. لذا 

درصورتی که نرم افزاری به جز نرم افزار اصلی اینستاگرام دارید، حتما آن را حذف نمایید. برخی 

فزارهای غیررسمی استفاده کاربران برای اینکه بتوانند تصاویر و یا کلیپ ها را ذخیره کنند، از این نرم ا

 .می کنند

مراجعه ” اپ استور“یا ” گوگل پلی“اگر از آخرین نسخه اینستاگرام استفاده نمیکنید، در اولین فرصت به 

 .کنید و اینستاگرام خود را به آخرین نسخه بروزرسانی کنید

نیز  دانلودسنتر موبایلستان اگر از کاربران اندرویدی هستید می توانید آخرین نسخه اینستاگرام را از صفحه

 اسنپ چت( و اینستاگرام دانلود کنید. )صفحه دانلود

 : اگر صفحه شما به طور کامل از دسترس خارج شده

روبرو می  ”User not found“ اگر دوستان شما صفحه شما را پیدا نمیکنند و یا برای ورود با عبارت

امل حذف شده و یا موقت غیرفعال شده است. شوید، صفحه شما احتماال توسط اینستاگرام به طور ک

درصورتی که اکانت شما به طور کامل حذف شده باشد، دیگر به هیچ عنوان امکان بازشدن آن وجود 



نخواهد داشت و شما می توانید با همان نام کاربری مجددا ثبت نام کنید و فعالیت خود را از صفر شروع 

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

 


