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5/5 - (1 امتیاز)

اینستاگرام یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی است که اغلب افراد از آن برای ثبت لحظات زندگی استفاده می کنند.

اما یکی از اصلی ترین کاربردهای اپلیکیشن اینستاگرام، استفاده از آن به عنوان محلی برای خرید و فروش کاالهای مورد

نیاز است. همانطور که می دانید افزایش فالوور به صورت تدریجی ایجاد می شود و نیازمند فرایندی زمانبر است.
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حال شرایطی را در نظر بگیرید که پس از گذشت مدت زمانی طوالنی، پیج شما با فالوورهای زیاد دیسیبل شود. در

صورت مواجه شدن کاربران، با ارور 30 روزه اینستاگرام، امکان ورود به اکانت و دسترسی به اطالعات آن وجود نخواهد

داشت.برای آگاهی از دالیل بسته شدن اکانت اینستاگرام و آموزش برگرداندن اکانت مسدود شده اینستاگرام، تا انتهای

مقاله همراه ما باشید.

دالیل مختلف دیسیبل شدن اکانت اینستاگرام

غیرفعال  شدن اکانت

اینستاگرام که با عنوان

دیسیبل شدن اکانت

نیز شناخته می شود،

یک مشکل بزرگ برای

کاربران این اپلیکیشن

پرطرفدار به شمار

می رود. در چند دهه

اخیر با گستردگی

کسب وکارها و

ارتباطات، اینستاگرام

به عنوان بستری مناسب جهت انجام فعالیت های مختلف، عملکرد رضایت بخشی داشته است.

دیسیبل شدن اینستاگرام یا حذف شدن اکانت اینستاگرام برای افرادی اتفاق می افتد، که نسبت به قوانین و

محدودیت های اینستاگرام آگاهی کافی ندارند.

بنابراین دیسیبل شدن اکانت اینستاگرام می تواند اتفاقی بسیار ناگوار برای پیج های فعال اینستاگرام باشد. توجه داشته

باشد که پیشگیری از این امر چندان دشوار نیست. چرا که کاربران می توانند با کسب اطالعات الزم در رابطه با قوانین

اینستاگرام، از غیرفعال شدن حساب کاربری خود پیشگیری کنند.

الگوریتم های اینستاگرام عملکردی حساس دارند. در نتیجه مناسب ترین راه جهت پیشگیری از وقوع مشکالت و محدود

شدن دسترسی به اکانت اینستاگرام، انجام فعالیت در چارچوب تع�ن شده این حوزه و پیروی از قوانین مربوطه است.

اصلی ترین دالیل دیسیبل شدن اکانت اینستاگرام

آنچه در ادامه خواهید خواند :
دالیل مختلف دیسیبل شدن اکانت اینستاگرام1.

اصلی ترین دالیل دیسیبل شدن اکانت اینستاگرام2.

چگونگی بازگردانی اکانت دیسیبل شده اینستاگرام3.

تا�د هویت کابرد با ارسال مدارک شناسایی به سایت مربوط به بازگردانی اکانت اینستاگرام1.3.

ارسال مدارک کاری2.3.

ارسال درخواست پشتیبانی3.3.

نکات مهم مربوط به بازگردانی اکانت مسدود شده اینستاگرام4.
سواالت متداول برگرداندن اکانت مسدود شده اینستاگرام1.4.

آیا بازیابی اکانت غیرفعال شده امکان پذیر است؟2.4.

بازگردانی اکانت حذف شده امکان پذیر است؟3.4.
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غیرفعال شدن اکانت اینستاگرام به دالیل مشخصی اتفاق می افتد. به طورکلی این دالیل به دو دسته تقسیم می شوند.

دسته اول به نحوه فعالیت شما بستگی دارد. اما دسته دوم خارج از اختیارات شما است. از جمله دالیل غیرفعال  شدن

اکانت  اینستاگرام می توان به موارد زیر اشاره کرد:

عدم توجه به قوانین مربوط به کپی رایت در اینستاگرام

گزارش تخلف و ریپورت شدن مدارک از سوی کاربران و مخاطبان

فعالیت روزانه بیشتر از مقدار مجاز و اغراق آمیز به صورت اسپم

استفاده از آی پی های متعدد جهت ورود به اینستاگرام

انتشار محتواهای غیراخالقی برخالف قوانین وضع شده اینستاگرام

استفاده از ربات های مختلف که فعالیتی بیش از مقدار مجاز دارند.

انجام اقدامات مختلف از قبیل خرید الیک، فالوور و کامنت

وارد کردن سن کمتر از 13 سال

اشتباه هوش مصنوعی و بات ها

استفاده از Vpnها

پیروی از مواردی که به آن ها اشاره کردیم بسیار ساده است. رعایت این قوانین می تواند از دیسیبل شدن اکانت

اینستاگرام جلوگیری کند. در میان دالیل مختلف دیسیبل شدن اکانت اینستاگرام، نقض قوانین مربوط به کپی رایت بیش

از همه اهمیت دارد.

این قانون شامل هر نوع مطلبی است که حق انتشار و مالکیت آن متعلق به افراد نمی باشد. براساس این قانون، افراد

برای انتشار هر نوع موسیقی خارجی و ایرانی، قسمتی از یک فیلم، بازی های ویدیویی، تاک شوها و هر نوع اثر تولید

شده باید مجوز آن را داشته باشند.

چگونگی بازگردانی اکانت دیسیبل شده اینستاگرام

پیش از هر چیز، الزم است بدانید که هیچ روشی برای فعال شدن 100 درصدی اکانت اینستاگرام شما وجود ندارد.

تمامی فعالیت های انجام شده برای رفع این مشکل به اینستاگرام وابسته است. در صورتی که افراد قوانین اینستاگرام را

به صورت جدی نقض کنند، نمی توانند به اکانت خود دسترسی داشته باشند. بازیابی پیج دیسیبل شده بسته به فعالیت

کاربران، با سه روش ممکن است. این روش ها عبارتند از:
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تایید هویت کابرد با ارسال مدارك شناسایی به سایت مربوط به بازگردانی  .1

اکانت اینستاگرام

در صورتی که تعداد زیادی از کاربران اینستاگرام، اکانت شما را به عنوان یک پیج فیک ریپورت کنند، واقعی بودن هویت

شما برای اینستاگرام با شک مواجه خواهد شد. چنانچه اکانت کاربران به دلیل مشکوک به فیک بودن از دسترس خارج

شود، استفاده از مدارک شناسایی از جمله پاسپورت می تواند یک گزینه مناسب برای بازگرداندن پیج باشد. برای انجام

این فرایند مراحل زیر را طی کنید:

ابزار تغ�ر IP را فعال کنید.

به سایت اینستاگرام وارد شوید.

در صفحه پیش رو، گزینه  Yes را فعال کنید.

در کادرهای ظاهر شده، به ترتیب، نام، نام کاربری، آدرس ایمیل و نام کشوری که به واسطه IP آن متصل شده اید

را وارد کنید.

در قسمت Choose Files مدارک شناسی خود را آپلود نما�د.

در آخرین مرحله بر روی گزینه Send کلیک کنید.
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در صورتی که مراحل فوق به درستی انجام شود، کاربر در طول مدت 72 ساعت پیامی مبنی بر فعال شدن مجدد اکانت

اینستاگرام دریافت خواهد کرد.

ارسال مدارك کاري  .2

در صورتی که پیج کاری شما از دسترس خارج شده باشد، ارسال مدارک مربوط به بیزینس شما می تواند گزینه مناسبی

برای بازگردانی پیج باشد . یکی از اصلی ترین دالیل دیسیبل شدن اکانت های بیزینسی به ویژه Creator، نقض قوانین

مربوط به کپی رایت است. جهت ارسال مدارک کاری و احراز هویت مراحل زیر را طی کنید:

ابزار تغ�ر IP را فعال کنید.

بر روی لینک سایت مربوط به بازگردانی پیج اینستاگرام کلیک کنید.
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گزینه Yes را فعال کنید.

در کادرهای پیش رو، به ترتیب نام، نام کاربری، آدرس ایمیل، نام کشور و تصاویر مدرک کاری خود را وارد نما�د.

در پایان گزینه Send را انتخاب کنید.

در صورتی که مراحل احراز هویت با موفقیت انجام شود، طی چند روز اکانت در دسترس کاربر قرار خواهد گرفت.

ارسال درخواست پشتیبانی  .3

چنانچه کاربر در پیج خود فعالیت بیزینسی انجام نداده باشد و تصویری نیز از خود منتشر نکرده باشد، می تواند از روش

زیر برای بازگرداندن پیج اینستاگرام استفاده کند. به این صورت که:

ابزار تغ�ر IP روشن کنید.

بر روی سایت بازگردانی پیج اینستاگرام کلیک کنید.

در کادرهای ظاهر شده به ترتیب نام، شماره تلفن حساب کاربری، آدرس ایمیل، و نام کاربری را وارد کنید.

در آخرین کادر دالیل مربوط به درخواست خود را به صورت کامل برای اینستاگرام شرح دهید. به عنوان مثال

می توانید عدم اطالع خود از قوانین اینستاگرام را به دلیل نقض قوانین توضیح دهید و درخواست بازگردانی پیج

خود را اعالم کنید.
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نکات مهم مربوط به بازگردانی اکانت مسدود شده اینستاگرام

به هیچ وجه با IP کشور ایران به لینک های مربوطه وارد نشوید و حتما از ابزار تغ�ر IP استفاده کنید.

در قسمت مربوط به نام کشور یا همان Country نیز نام کشوری که به IP آن متصل شده اید را وارد کنید.

جمع بندی

مسدود شدن اکانت اینستاگرام می تواند به صورت ناگهانی و در نتیجه عدم آگاهی از قوانین مربوطه برای هر کاربری رخ

دهد. در صورت رد درخواست جهت بازگردانی اکانت بسته شده اینستاگرام، درخواست خود را مجددًا تکرار کنید. چرا که

هر بار با یک پشتیبان ارتباط خواهید داشت.
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برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با مسدود شدن اکانت اینستاگرام و خرید الیک ، فالوور، کامنت و غیره، می توانید به

سایت دیجی فالوور مراجعه کنید.

سواالت متداول برگرداندن اکانت مسدود شده اینستاگرام

بله بازیابی اکانت غیرفعال شده امکان پذیر است

اگر اکانت دی اکتیو شده یا حذف موقت شده باشد امکان بازیابی وجود دارد اما اگر به صورت حذف دائمی باشد

امکان پذیر نیست.

آیا بازیابی اکانت غیرفعال شده امکان پذیر است؟ -

بازگردانی اکانت حذف شده امکان پذیر است؟ -

فالوور
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