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دارد که بتواند قابلیت  هایی را ارائه دهد تا کاربران در تمامی موقعیت
 ها از آن  ها نهایت استفاده را ببرند.

این شبکه اجتماعی با توجه به این  که کاربرهای زیادی را به سوی خود
جذب کرده ، قطعا قوانینی را هم ارائه می  دهد که کاربران باید آن را به

 درستی رعایت کنند در غیر این صورت با مجازات  هایی از طرف
اینستاگرام مواجه می  شوند.

ریپورت کردن در اینستاگرام از مواردی به شمار می  رود که کمک می  کند

دیگران مزاحمتی برای شما ایجاد نکنند. در ادامه مطالب قصد داریم
اطالعات مناسبی را در مورد نحوه  ریپورت کردن کاربران در اپلیکیشن

اینستاگرام در اختیار شما قرار دهیم.

همچنین اگر به دنبال حمایت دیگران از ریپورت کردن پیج مورد نظر
هستید میتوانید با استوری کردن آن شخص درصد بستن پیج را باال

ببرید همچنین میتوانید با خرید ویو استوری برای پیج خود بازدید
های خود را چند برابر کنید.

نحوه ریپورت کردن در اپلیکیشن اینستاگرام

گاهی اوقات کاربران پست  ها و استوری هایی را منتشر می  کنند که
کامال خالف قوانین و دستورالعمل  های اینستاگرام می  باشد و شرکت

هم آن را به  عنوان اسپم در نظر می  گیرد، بنابراین شما می  توانید
گزارش پست، کامنت یا حساب فرد خاطی را به اینستاگرام ارائه دهید.

به  عنوان مثال اگر یک کامنت نامناسب را بر روی یکی از پست  های
خود مشاهده کردید به  راحتی می  توانید آن را حذف کنید.

https://www.digi-members.com/buy-instagram-view/
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نحوه  ریپورت کردن کامنت  ها در اپلیکیشن

اینستاگرام

گاهی اوقات ممکن است اشخاصی برای شما کامنت  های غیر اخالقی
یا تبلیغاتی را قرار دهند که به  راحتی می  توانید آن  ها را ریپورت کنید.
برای انجام این کار ابتدا باید کامنت  ها را باز کرده و به انتخاب کامنت

مورد نظر بپردازید، سپس در باالی صفحه گزینه ای مشاهده می  شود
که شبیه به عالمت تعجب می  باشد و اگر بر روی آن کلیک کنید شما را

با پنجره دیگری مواجه خواهد کرد که سه گزینه را دارا است.

شما با انتخاب گزینه Report this comment با دو پیشنهاد مواجه
خواهید شد که اگر کامنت مورد نظر مربوط به محتوای هرز است، می

 توانید گزینه اول یعنی اسپم را انتخاب کنید. در این مرحله ریپورت
کردن شما به پایان خواهد رسید، اما اگر کامنت از محتوای نامناسبی

برخوردار بود باید گزینه It’s inappropriate انتخاب کنید که دلیل
ریپورت کردن را از شما می  پرسد.
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در قدم بعد می  توانید به انتخاب گزینه محتوای پست یا کامنت دارای

فعالیت جنسی هستند، نپسندیدن متن کامنت یا نماد استفاده  شده،
استفاده از الفاظ خشونت  آمیز و خطرناک، استفاده از متن  های مربوط
به فروش کاالی غیرقانونی، استفاده از کلماتی به  عنوان زورگویی،

استفاده از محتواهای کپی  رایت، استفاده از محتواهای مربوط به خود
کشی و  … بپردازید.
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ریپورت کردن اکانت در اپلیکیشن اینستاگرام

شاید بسیاری از افراد این سوال را از خود بپرسند که چگونه باید به
ریپورت کردن یک اکانت در اینستاگرام بپردازیم. در واقع اگر اکانتی

فیک باشد و از هویت جعلی استفاده کند، بدون شک  پست  های نا
مربوطی را به اشتراک می  گذارد که ممکن است باعث آزار کاربران شود

تحت این شرایط ریپورت کردن در اینستاگرام به کمک شما خواهد
آمد.

برای ریپورت کردن اکانت ها در اینستاگرام ابتدا باید به پروفایل کاربری

شخص مورد نظر مراجعه کرده که در این صفحه یک منو سه خطی
مشاهده می  شود اگر آن را لمس کنید، پنجره  ای به شما نشان داده

می  شود که گزینه ریپورت اولین آیکن آن می  باشد با انتخاب این گزینه
اگر محتوای پیج نا مربوط باشد می  توانید در پنجره ای که نشان داده
می  شود گزینه اسپم را انتخاب کنید، در غیر این صورت باید به انتخاب

گزینه It’s inappropriate بپردازید.

با انجام مراحل باال به صفحه دیگری انتقال داده خواهید شد که در
صورت نپسندیدن پیام یا مشاهده کامنت  های نا مربوط باید آیکون

Report post, message or comment انتخاب کنید.
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به طور کلی اگر دالیل دیگری وجود دارد باید گزینه ریپورت اکانت را

انتخاب نما�د که تحت این شرایط هم سه گزینه دیگر به شما نشان
داده می  شود و با توجه به معنای آن  ها می  توانید یکی را به  راحتی
انتخاب کنید. این سه گزینه شامل استفاده از محتوای نامناسب در

اکانت، هویت جعلی اکانت و مالک زیر ۱۳ سال می  شود.
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نحوه  ریپورت کردن استوری ها در اپلیکیشن

اینستاگرام

عالوه  بر ریپورت کردن کامنت  ها و اکانت های اینستاگرام می  توانید
استوری ها را هم ریپورت کنید. برای انجام این کار زمانی  که استوری

مورد نظر را باز می کنید باید  بر روی سه نقطه ای که در این صفحه
وجود دارد کلیک کنید.

حال در این  مرحله گزینه  ریپورت کامال واضح نمایش داده می  شود که
اگر آن را انتخاب کنید دو گزینه اسپم و Its Inappropriate رو به رو
خواهید بود که اگر گزینه اسپم را انتخاب کنید مراحل ریپورت استوری

به اتمام می  رسد، اما اگر گزینه دوم را انتخاب نما�د با گزینه  های
مختلفی مواجه می شوید که باید یکی از آن ها را انتخاب کرده و

مراحل ریپورت را به اتمام برسانید.
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ریپورت کردن پیام خصوصی و دایرکت در

اپلیکیشن اینستاگرام

گاهی اوقات ممکن است کاربران یک پیام نامناسب را برای ما ارسال
نمایند که تحت این شرایط به ریپورت کردن فرد مورد نظر خواهیم

پرداخت.

برای انجام این کار ابتدا باید دایرکت فرد مورد نظر را  باز کرده و به
انتخاب گزینه ریپورت بپردازید، حال دوباره با دو گزینه مواجه خواهید

شد که اگر گزینه اول را انتخاب کنید ریپورت دایرکت انجام خواهد شد
و در صورت انتخاب گزینه دوم با آیکون  های مختلف دیگری مواجه می

 شوید.
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زمان ریپورت کردن اکانت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

به این نکته دقت داشته باشید که اگر اکانتی را به دالیل غیر منطقی
ریپورت کنید اینستاگرام به  هیچ  وجه آن را حذف نخواهد کرد،

همچنین هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت ریپورت کردن عکس
یا کامنتی اینستاگرام آن را حذف کند.

در واقع اینستاگرام از سیاست  های سختگیرانه ای برای از بین بردن آزار

و اذیت  ها دارا است، بنابراین افرادی که با محتواهای نامناسبی مواجه
می  شوند به  راحتی می  توان گزارش ریپورت کردن خود را ارائه دهد.

زمانی که شما اکانت و کامنت پستی را ریپورت می  کنید اینستاگرام

یک اعالن از طرف شما دریافت خواهد کرد و شکایت مورد نظر را
بررسی می  کند، اگر چندین نفر موضوع مشابه به موضوع شما را

گزارش کند اینستاگرام هم به حذف آن حساب یا پست خواهد
پرداخت.

زمانی  که شما گزارشی را به اینستاگرام ارائه دهید این گزارش ناشناس

باقی می  مانند و فرد مورد نظر نمی  تواند متوجه این  مورد شود. اگر
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

دلیل شما برای گزارش و ریپورت یک حساب کامال قانونی باشد،
اینستاگرام به غیرفعال کردن پیج موردنظر خواهد پرداخت.

نتیجه  گیری

در اپلیکیشن اینستاگرام کاربران بسیار زیادی مشغول به فعالیت

هستند که ممکن است بسیاری از آن  ها برخالف قوانین اینستاگرام
فعالیت  های خود را انجام دهند، بنابراین این شرکت با استفاده از

قابلیت ریپورت باعث جلوگیری از فعالیت این  گونه حساب  ها خواهد
شد.

با توجه به راهکارهایی که در مطالب باالتر گفته شد شما به  راحتی می 

توانید پیج هایی را که از محتواهای نامناسبی برخوردار هستند ریپورت
کنید.

سواالت پرتکرار ریپورت کردن در اینستاگرام

با وارد صفحه شخص مورد نظر شوید و سه نقطه باال را بزنید و گزینه Report را
انتخاب کنید.

چگونه ریپورت کنیم؟ -

ایا میتوان ریپورت را پس گرفت؟ +
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https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2F%3Fp%3D118026&name=%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87&description=%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%0D%0A%0D%0A%0D%0A%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%8C%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2F%3Fp%3D118026&description=%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%0D%0A%0D%0A%0D%0A%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%8C%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%AF%D9%87%D8%AF&media=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F10%2Freport-in-instagram-scaled.jpg
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2F%3Fp%3D118026&title=%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87&description=%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%86%D8%AF%20%D9%82%D8%AF%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%0D%0A%0D%0A%0D%0A%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%20%D8%B4%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D8%8C%20%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%20%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%20%D8%AF%D9%87%D8%AF
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ثبت ديدگاه

« Log out .پشتیبانی دیجی ممبر Logged in as

ديدگاه...

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

چگونه رمز اینستاگرام خود
را پیدا کنیم؟



چگونه اینستاگرام را دی

اکتیو کنیم؟


بهترین ابزارهای آنالیز پیج

اینستاگرام


چگونه از تگ شدن در
اینستاگرام جلوگیری کنیم؟



پرداخت ایمن

https://www.digi-members.com/wp-admin/profile.php
https://www.digi-members.com/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.digi-members.com%2F%3Fp%3D118026&_wpnonce=ee80881df2
https://www.digi-members.com/buy-fake-follower/
https://www.digi-members.com/buy-iranian-followers/
https://www.digi-members.com/buy-instagram-like/
https://www.digi-members.com/buy-clubhouse-followers/
https://www.digi-members.com/buy-instagram-view/
https://www.digi-members.com/how-to-find-your-instagram-password/
https://www.digi-members.com/how-to-deactivate-instagram/
https://www.digi-members.com/instagram-account-analysis-tool/
https://www.digi-members.com/stop-people-from-tagging-you-on-instagram/
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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.


