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چگونه اینستاگرام را دی اکتیو کنیم؟

5/5 - (4 امتیاز)

اینستاگرام پلت فرمی است که این روز ها بسیار بین افراد محبوب
شده است؛ شما هم ممکن است یک پیج اینستاگرامی داشته باشید؛

ولی گاهی وقت ها افراد ممکن است نیاز به مدتی دور بودن از
صفحه مجازی خود را داشته باشند؛
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این افراد همواره این موضوع را سوال می کنند که آیا امکان دارد
برای مدتی از پیج اینستاگراممان غیب شویم و پس از مدتی دوباره

برگردیم و پیجمان هم سر جایش باشد و نیازی به افزودن دوباره
دوستانمان به لیست فالووینگ مان نداشته باشیم؟

پاسخ این افراد آری است بله اینستاگرام برای این افراد راهی در
برنامه قرار داده که به وسیله ی آن می توانند برای مدتی در اینستا
نباشند و اسم این کار در اینستاگرام دی اکتیو کردن پیج

اینستاگرامی می باشد.

دی اکتیو کردن در اینستاگرام یعنی غیر فعال کردن پیج؛ شما وقتی

که پیج تان را دی اکتیو می کنید برای مدت زمان مشخصی آن را بال
استفاده نگه می دارید و پس از یک مدت دوباره برای استفاده از
پیج تان برمی گردید و وقتی که برمی گردید پیج همان فالوو ها و

الیک ها را خواهد داشت

و خالصه اینکه پیج تان همان پیجی خواهد بود که برای مدتی از آن
دور شده بودید. در این مقاله با سایت دیجی ممبر باشید تا شما را با

فوت و فن دی اکتیو کردن پیج اینستاگرامی آشنا کنیم و شرایط آن
را به شما بگو�م.

اگر راه و روش برگرداندن پیج برایتان گنگ می باشد می توانید با
خرید پیج اینستاگرام از سایت ما با میزان کاربران فعال و باال صاحب

یک پیج اینستاگرام شوید.

نکاتی که درباره دی اکتیو کردن موقت اینستاگرام

باید بدانید

اگر حساب کاربری خود را دی اکتیو کردید و سپس فعال کردید

برای دی اکتیو کردن مجدد پیجتان باید حداقل یک هفته صبر
کنید در غیر اینصورت اینستاگرام خود اجازه ورود به پیج را به

شما نخواهد داد.
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قبل از اینکه حساب کاربریتان را دی اکتیو کنید مطمئن شوید
که ایمیل و شماره تلفنتان در اینستاگرام ثبت شده است.

رمز عبور حتما باید خاطرتان باشد چرا که برای ورود مجدد به
آن نیاز پیدا خواهید کرد.

مراحل انجام دی اکتیو پیج در اینستاگرام

ابتدا از طریق گوگل وارد سایت اینستاگرام شوید.

یادتان باشد دی اکتیو کردن یک پیج از خود اینستاگرام قابل
انجام نیست و شما برای این کار حتما به سایت اینستاگرام

وارد شوید و این کار را از طریق سایت انجام دهید.

حاال در سایت اینستاگرام وارد اکانت خودتان شوید.
روی تصویر پروفایلتان که در سمت راست و گوشه قرار گرفته

است کلیک کنید.

پس از آن مشاهده می کنید که در صفحه گزینه ای با نام
ادیت پروفایل ظاهر می شود، آن را انتخاب کنید.

روی Temporarily disable my account کلیک کنید.
سپس برای شما صفحه ای باز می شود که از شما دلیل دی

اکتیو کردن پیجتان را می پرسد، یک دلیل انتخاب می کنید و

سپس در پا�ن صفحه پسوردتان را به اینستاگرام می دهید.
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در نهایت روی Temporarily Disable Account کلیک می
کنید تا اکانت شما به صورت موقت غیر فعال شود.

حاال حساب کاربری شما در اینستاگرام غیر فعال شده است اما
فالووها، الیک ها، کامنت ها و هیچ یک از اطالعات شما از پیج
پاک نمیشود تا زمانی که شما دوباره پیجتان را فعال کنید و به

اینستاگرام برگردید.

چرا افراد حساب کاربری خودشان را دی اکتیو می کنند

افراد مختلف ممکن است دالیل مختلفی برای این کار داشته باشند از
آنجا که این روزها فضای شبکه های اجتماعی در زندگی همه ی ما

تاثیرات عمیقی گذاشته است، ممکن است علت آن، دوری موقت از
شبکه های اجتماعی و رسیدن به زندگی شخصی باشد

گاها کاربران اینستاگرام دانشجو ها و دانش آموزانی هستند که

اینستاگرام و چرخیدن در صفحات مختلف می تواند در زندگی
روزمره آن ها اختالل ایجاد کند و مانع از رسیدگی آن ها به درس و

امتحان شود و یا مشکالتی که در خود محیط فضای مجازی به وجود
آمده می تواند علت آن باشد؛
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به هر حل علت هرچه که باشد یک امر شخصی است و اینستاگرام
این امکان را برای کاربرانش فراهم کرده که از این مزیت اینستاگرام

بتوانند استفاده کنند.

چگونه باید پیج دی اکتیو شده خود را برگردانیم؟

اگر مدتی اینستاگرام خود را دی اکتیو کرده بودید و حاال خواهان
بازگشت مجدد به فضای مجازی هستید برای اینکه پیج خود را

دوباره برگردانید باید مراحل زیر را برای آن انجام دهید:

اینستاگرام را روی گوشی خود باز کنید؛ اگر آن را پاک کرده اید
دوباره نصب و سپس باز کنید.

در این مرحله پس ورد و یوزرنیمی که قبال روی پیج داشتید را
به اینستاگرام بدهید و اصطالحا الگین کنید.

اگر اینستاگرام از شما می خواهد با قوانین آن موافقت کنید،
این کار را انجام دهید و روی گزینه موافقم کلیک کنید.

حتما باید مراقب باشید تمام اطالعاتی که دارید وارد می کنید

دقیق و درست باشد چرا که با وارد کردن اطالعات با کوچکترین
اختالفی با پیج اصلی نخواهید توانست پیجتان را برگردانید و
ممکن است با پیام این پیج در اینستاگرام وجود ندارد مواجه

شوید.
اکنون که تمام اطالعات قبلی را به درستی وارد کرده اید، به

راحتی می توانید به پیج خود دسترسی داشته باشید. می
توانید دوباره پیج خود را چک کنید که داده های تان پاک

نشده باشد.

تفاوت دی اکتیو کردن پیج با حذف اکانت

باید بدانید که اگر پیج تان را دی اکتیو کرده باشید احتمال

بازگرداندن پیج وجود دارد ولی اگر به طور کلی آن را حذف کنید دیگر
احتمال برگرداندن آن وجود ندارد و پیج شما به طور کلی حذف شده
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است البته روش حذف کلی پیج کمی متفاوت از دی اکتیو کردن آن
است.

گاهی وقتها کاربران می پرسند اگر به طور اتفاقی خود اپ را از صفحه
گوشی پاک کرده باشیم آن وقت چه خواهد شد؟ آیا دراین صورت

هم دیگر نمی توانیم به پیج دسترسی داشته باشیم؟

باید گفت خوشبختانه اگر اپلیکیشن را از روی گوشی پاک کنید
امکان بازگشت مجدد به اینستاگرام وجود دارد و روش آن درست

مثل حالتی است که صفحه را دی اکتیو کرده باشید، باید دوباره
الگین کرده و وارد پیج تان شوید.

جمع بندی

اگر می خواهید پیج خود را برای مدتی غیر فعال کنید و مدتی دور از
فضای مجازی باشید از گزینه دی اکتیو کردن پیج استفاده کنید ولی

اگر می خواهید به طور کلی صفحه تان را حذف کنید

باید آن را دلیت اکانت یا حذف پیج کنید و به خاطر داشته باشید در
این صورت تمام محتوای پیج شما به طور کامل حذف خواهد شد و

کسی هم نمی تواند آن را برگرداند، حتی خود اینستاگرام هم نمی
تواند این کار را انجام دهد.

منبع مقاله

سواالت متداول دی اکتیو پیج اینستاگرام

برای خواندن این مقاله به صورت افالین pdf را دانلود کنید.

دی اکتیو اینستاگرام یعنی چه؟ +

ایا ممکن است بعد از دی اکتیو کردن اینستا پیجمو پاک کنه؟ +
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