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مخفی کردن استوری اینستاگرام برای برخی

افراد

استوری اینستاگرام از قابلیت های بسیار جذابی به شمار می رود که
می تواند درصد تعامل در پیج را باال ببرد. اگر شما استوری هایی را

در پیج خود منتشر می کنید که نمی خواهید تعدادی از کاربران آن را

راهنمای خریدهمکاری در فروش با پورسانت باال
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ببینند می توانید از قابلیت مخفی کردن استوری اینستاگرام استفاده
کنید.

به طور کلی استوری هایی که در اینستاگرام بارگذاری می شوند تنها
تا ۲۴ساعت قابل مشاهده میباشند، از طرفی می توانید به دانلود

کردن استوری های اینستاگرام بپردازید و آن ها را در گالری گوشی
خود ذخیره نما�د.

در این مقاله به شما آموزش می  دهیم که چگونه استوری را در

اینستاگرام برای برخی از افراد مخفی کنید. اگر قصد دارید استوری
های ویژه  ای را در پیج خود قرار دهید که تمامی فالوورهای شما آن

را مشاهده نکنند تا آخر این مقاله را مطالعه نما�د تا روش پنهان
کردن استوری اینستاگرام را  به شما بیاموزیم.

و اگر به دنبال باال بردن ویو های خود هستید میتوانید با خرید ویو

استوری با کمترین قیمت صاحب ویو باال شوید.

روش مخفی کردن استوری اینستاگرام

گاهی اوقات ممکن است بخواهید استوری خود را تنها برای کاربران
خاصی به نمایش بگذارید یا حتی احتمال دارد با در نظر گرفتن
شرایط، تصمیم بگیرید استوری خود را از تعدادی مخفی کنید که

خوشبختانه اینستاگرام در چنین شرایطی نیز قابلیت  هایی را در
اختیار کاربران قرار می دهد.

پنهان کردن استوری اینستاگرام

پنهان کردن استوری را می  توان با روش های مختلفی انجام داد که
در این مقاله درباره آن  ها توضیح خواهیم داد، یعنی تنها با صرف

چند دقیقه از وقت خود می  توانید یکی از این روش  های گفته شده
را به کار ببرید.
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مخفی کردن استوری اینستاگرام در تنظیمات

برای مخفی کردن استوری اینستاگرام از طریق تنظیمات اینستاگرام
می توان مراحل زیر را انجام داد، یعنی بدون این که شخصی را بالک

کنید می توانید استوری های خود را مخفی کنید. برای انجام این کار
باید به بخش پروفایل اینستاگرام خود مراجعه کرده و گزینه سه

خطی را که در باالی صفحه قرار گرفته لمس کنید.

در این مرحله می توانید به تنظیمات اینستاگرام دسترسی داشته
باشید، حال باید بر روی گزینه حریم خصوصی یا Privacy ضربه

بزنید، با انجام این کار گزینه های زیادی پیش روی شما قرار می گیرد
که باید به انتخاب گزینه Story بپردازید تا به تنظیمات این بخش

دسترسی پیدا کنید.

در تنظیمات مربوط به استوری اینستاگرام  گزینه های زیادی وجود
دارد که باید در بخش Hide Story From بر روی آیکون افراد یا

People  ضربه بزنید، حال پیج افرادی که می خواهید استوری شما
را نبینند انتخاب کنید. اگر فردی در لیست وجود نداشت می توانید
نام کاربری وی را سرچ نما�د و بر روی دایره تو خالی کنار نام کاربری

ضربه بزنید تا رنگ آن به آبی تغ�ر پیدا کند، با انجام این مراحل می
توانید لیست کاربران هاید را تهیه کرد.
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برای بیرون آوردن کاربران هاید شده در اینستاگرام باید مراحل باال را
انجام دهید و تیکی که در مقابل نام کاربری قرار گرفته را بردارید.

مخفی کردن استوری از طریق پروفایل

اگر پیج شما عمومی یا همان Public می  باشد می توانید به مخفی

کردن استوری اینستاگرام از طریق پروفایل بپردازید، چرا که از این
طریق می توانید کاربرانی که شما را دنبال  نکرده اند از دیدن استوری

محروم کنید.

برای انجام این کار باید نام کاربری فرد مورد نظر را برای جستجو به
یاد داشته باشید و در پروفایل خود از قسمت ذره بین نام کاربری او

را سرچ  کنید که در پروفایل کاربر مورد نظر از طریق آیکون سه خطی
باالی صفحه به فهرستی دسترسی خواهید داشت که باید گزینه

مخفی کردن استوری Hide Your Story  را انتخاب کنید.
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در مرحله آخر پیغامی برای شما ارسال می  شود و نشان دهنده این
است که این کاربر از این به بعد  نمی  تواند تصاویر و کلیپ هایی که

در پیج خود قرار می  دهید را مشاهده کند.

مخفی کردن از طریق پروفایل را برای زمانی توصیه می  کنیم که قصد
داشته باشید مشاهده استوری را تنها یک کاربر مخفی کنید، چرا که

برای نفرات بیشتر باید وقت زیادی را اختصاص دهید.
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پنهان کردن استوری از طریق قابلیت دوستان

نزدیک

در این بخش که فهرست دوستان نزدیک خود را ایجاد می کنید، می
توانید استوری ها را برای آن  ها قابل  مشاهده نما�د. در ادامه

مطالب به  صورت کامل درباره این روش اطالعاتی را در اختیار شما
قرار می دهیم.

برای پنهان کردن استوری اینستاگرام از طریق قابلیت لیست دوستان
ابتدا باید به پروفایل خود مراجعه کنید و گزینه Close Friends  را
انتخاب کنید، با انجام این کار می توانید هر کاربری را که می خواهید

به فهرست خود اضافه کنید و بر روی گزینه Add کلیک نما�د،
سپس برای ایجاد لیست بر روی گزینه Create List ضربه بزنید.

برای قرار دادن استوری در فهرست ایجاد شده باید دکمه را زده و
استوری را برای کاربران انتخاب  شده قابل  مشاهده کنید.
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نحوه خارج کردن کاربران از هاید استوری

در این بخش از مقاله توضیح می  دهیم که چگونه کاربران را از هاید

استوری خارج کنید، برای برداشت هاید استوری باید تمامی مراحل
باال را انجام دهید و تیک آبی مقابل اسم کاربر را بردارید تا استوری

شما به حالت اولیه خود باز گردد و کاربران مجددا می  توانند استوری
های شما را ببینند.

نحوه مخفی کردن استوری در اینستا

کاربران اینستاگرام به راحتی میتوانند استوری خود را بر روی حالت
شخصی قرار دهند، در اصل شما می  توانید استوری های خود را

مدیریت کنید.

به طور کلی هاید اصالحی به معنای پنهان کردن داستان از دید
کاربران در اینستاگرام است، از طرفی شما می توانید از قابلیت پنهان

کردن فالوورها در اینستاگرام استفاده نما�د تا داستان شما برای
همه به جز فرد انتخاب شده نمایش داده شود.
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