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قبلی  بعدی

یک ترفند برای عدم نمایش پست ها و استوری های یک پیج

5/5 - (1 امتیاز)

سبد خریدحساب منراهنمای خریدهمکاری در فروش
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یکی از امکاناتی که در آپدیت های جدید اینستاگرام برای کاربران فراهم شده، قابلیت مخفی
کردن پست ها و استوری های دنبال کنندگان می باشد. ممکن است فردی در لیست فالوورهای

شما باشد که پست های آزار دهنده منتشر می کند و به دالیلی نتوانید او را آنفالوو کنید. در چنین
شرایطی قابلیت مخفی کردن به کمک شما می آید. همچنین برای باال بردن ویو استوری با خرید

بازدید استوری اینستاگرام از سایت دیجی ممبر به فروش خود را باال ببرید.

در ادامه بحث ترفندهای عدم نمایش پست های یک پیج و همچنین استوری های آن آموزش
داده می شود. چنانچه شما نیز با این مشکل روبرو شده اید، لطفًا این مقاله را تا انتها مطالعه

کنید. 

چه کنیم که پست ها و استوری های یک کاربر نشان داده نشود؟ 

روش های مختلفی وجود دارد که به کمک آن می توانید کاری کنید که پست ها و استوری های فرد
خاصی برای شما نشان داده نشود. برای مثال این امکان برایتان فراهم شده که پیج مورد نظر را
بالک کنید، یا اکانت خود را در حالت خصوصی قرار دهید. اما توجه داشته باشید که با مسدود

کردن کاربر، او متوجه این کار خواهد شد. 

اگر شخص جزء آشنایان شماست و با او رودربایستی دارید، بنابراین مسدود کردن گزینه مناسبی

نیست. در این شرایط برای این که از دست پست ها و استوری های آزار دهنده رها شوید، بهتر
است راه حل دیگری پیدا کنید.

یکی از قابلیت های جالب اینستاگرام که توسط آن می توانید، از دست این گونه محتوا های

نامناسب رها شوید،  مخفی کردن پست ها و استوری ها می باشد. با این کار در واقع حجم
پیام های ارسالی، محدود شده و به هیچ وقت طرف مقابل متوجه نمی شود که مطالب اشتراک

گذاشته شده توسط او را پنهان کرده اید. 

 

راه کارهای عدم نمایش پست های یک پیج

گاهی برای حفظ آرامش خود ضروری است که دسترسی عده ای از کاربران را به پیجتان محدود
کنید. به همین دلیل آشنایی با روش های انجام این کار اهمیت فراوانی دارد. تعدادی از

ترفندهای عدم نمایش پست های یک پیج به شرح ذیل می باشد: 
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ترفند اول: کاربر مورد نظر را مسدود کنید

اگر از کاربران اینستاگرام هستید، قطعا بارها واژه بالک به گوشتان خورده است. قابلیت مسدود
کردن یا همان Block در واقع برای حفظ امنیت و آرامش کاربران در جامعه اینستاگرام طراحی

شده است. به کمک این ویژگی می توانید از مزاحمت های اینستاگرامی، پست های مزاحم و
تبلیغات آزار دهنده جلوگیری کنید. 

روش های مختلفی برای بالک کردن یک پیج وجود دارد. به عنوان مثال می توانید از طریق

پروفایل، توسط دایرکت، از راه کامنت ها و همچنین به کمک استوری فرد مورد نظر را مسدود
کنید. در این حالت کاربر بالک شده حتی اگر نام کاربری شما را سرچ کند، باز هم نمی تواند

پیجتان را بیابد.

برای بالک کردن ابتدا اپلیکیشن اینستاگرام را اجرا کنید و به پروفایل کاربر مورد نظر وارد شوید.
سپس روی آیکون سه نقطه که در گوشه سمت راست و باالی صفحه قرار گرفته است، ضربه

بزنید. اکنون از منوی ظاهر شده گزینه Block را انتخاب نما�د. با این کار دیگر هیچ یک از
پست ها و استوری های پیج مورد نظر نشان داده نمی شود.
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ترفند دوم: حساب خود را در حالت خصوصی یا Private قرار دهید.

یکی دیگر از ترفندهای عدم نمایش پست های یک پیج، گذاشتن صفحه روی حالت خصوصی
است. اگر اکانت اینستاگرام در حالت عمومی یا Public قرار داشته باشد، افراد مختلف می توانند

به پیج شما دسترسی داشته باشند. در چنین شرایطی اگر پست ها و استوری های یک شخص
خاص برایتان ایجاد مزاحمت کرده است، بهتر است که اکانت خود را در حالت خصوصی قرار

دهید.  

برای Private کردن اکانت در وهله اول الزم است که روی آیکون سه نقطه در قسمت باالیی
Private Account شوید و گزینه Account صفحه اینستاگرام کلیک کنید. سپس وارد قسمت

را طبق تصویر زیر برگزینید.
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با فعال کردن این قابلیت حساب کاربری اینستاگرام شما در حالت خصوصی قرار می گیرد و دیگر
کسی نمی تواند محتوای منتشر شده در پیج را مشاهده کند.

چطور پست های یک پیج خاص را مخفی کنید؟

Mute از جمله ترفندهای عدم نمایش پست های یک پیج می توان به قابلیت مخفی کردن یا

اشاره کرد. به کمک این ویژگی پرطرفدار و کاربردی قادر خواهید بود، پست های فرد خاصی را
پنهان کنید. عملیات Mute کردن یک صفحه اینستاگرامی کار راحتی است و کافیست به نکاتی

که در ادامه بیان می شود، توجه داشته باشید. 

به این منظور الزم است که روی آیکون سه نقطه در قسمت باالی پست کاربر ضربه بزنید؛ سپس
Mute را انتخاب کنید. گزینه های مختلفی برای این کار وجود دارد، به عنوان مثال با برگزیدن

Mute Posts and پست های کاربر مورد نظر پنهان می گردد. در صورتی که گزینه Mute Posts
Story را انتخاب کنید، به غیر از پست ها، استوری های پیج نیز مخفی می شود.

 

پنهان کردن پست توسط استوری یا پروفایل
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 اگر تمایل دارید پست های شخصی برای شما نمایش داده شود، می توانید از روی استوری و یا
پروفایل آن کاربر  فرآیند Mute کردن را انجام دهید. به این منظور باید ابتدا در پروفایل شخص

مورد نظر آیکون سه نقطه را در قسمت باالی صفحه لمس کنید و یکی از گزینه های ذکر شده در
زیر را انتخاب نما�د:

• Mute Posts: این گزینه برای پنهان کردن پست های پیج کاربرد دارد.

• Mute Story: پنهان کردن استوری ها نیز توسط این گزینه انجام می شود.

• Mute Posts and Story: هنگامی که بخواهید همزمان پست ها و استوری ها را مخفی

کنید، الزم است که این گزینه را برگزینید.

 

  چطور مخفی کردن پست ها را لغو کنید؟
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 گاهی اوقات پیش می آید که محتواهای ارسالی از یک پیج را مخفی می کنید، اما پس از مدتی
از این کار پشیمان شده و تصمیم می گیرید که تنظیمات را به حالت اولیه برگردانید. در این حالت

برای آشکارسازی پست ها باید از طریق آیکون سه نقطه، گزینه UnMute را انتخاب کنید. با
کلیک روی این گزینه یک سری تنظیمات نمایش داده می شود که عبارتند از:

Unmute Posts: پست ها را مجددًا نمایش می دهد.

Unmute Story: استوری ها را آشکار می کند.

Unmute Posts and Story: هم استوری ها و هم پست ها را  نشان می دهد.

نتیجه گیری

بعضی مواقع محتواهای ارسالی از سوی یکی از مخاطبان شما را کالفه می کند، اما نمی خواهید او
را بالک یا آنفالو نما�د. در این شرایط بهترین کار پنهان کردن پست ها است.

در این مقاله ترفندهای عدم نمایش پست های یک پیج به شما آموزش داده شد. با استفاده از
قابلیت مخفی کردن از مزاحمت های فرد مورد نظر آسوده می شوید. این کار را می توانید برای
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

« Logged in as aynaz. Log out

ديدگاه...

پیج هایی که تبلیغات آزار دهنده ارسال می کنند، نیز انجام دهید.

منبع مقاله

بعد از لغو کردن پست های مخفی در اینستاگرام پست های اینستاگرام در کجا
ظاهر میشوند؟

چگونه پست هایمان را از برخی کاربران مخفی کنیم؟
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ارسال ديدگاه

لینک های مهم

خرید فالوور فیک اینستاگرام

خرید فالوور واقعی

اینستاگرام

خرید الیک اینستاگرام

خرید فالوور کالب هاوس

خرید بازدید استوری
اینستاگرام

جدیدترین نوشته ها

IGTVمهم ترین ترفندهای
 اینستاگرام



راه کار مقابله با تبلیغات
بی ربط اینستاگرام +

اموزش تصویری حذف
اینستاگرام



(بدون عنوان) 

پاسخ خودکار به کاربران
در دایرکت اینستاگرام +

آموزش گام به گام و
تصویری



پرداخت ایمن

دیجی ممبر به عنوان یکی از معتبرترین و قدیمی ترین مراجع ارائه دهنده خدمات اینستاگرام و

تلگرام در ایران می باشد. خدمات اصلی سایت دیجی ممبر شامل خرید فالوور اینستاگرام، خرید
الیک اینستاگرام، خرید ویو اینستاگرام، خرید پیج اینستاگرام، خرید کامنت اینستاگرام و خرید
ممبر تلگرام، خرید ویو تلگرام می باشد. هدف دیجی ممبر ارائه بهترین خدمات با کمترین قیمت

در سریع ترین زمان ممکن می باشد.

خدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر

ارتباط با ماوبالگ
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