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7 ابزار دیدن استوری بدون سین خوردن با اندروید و Ios (آماده انتشار)

aynaz سپتامبر 21, 2022دستھ بندی نشده 

[kkstarratings]

آیا می دانید کھ چگونھ می توان استوری ھای اینستاگرام را بدون سین خودرن بازدید کرد؟ آیا تا بھ حال بھ این

موضوع فکر کرده اید و بھ آن نیازمند شده اید؟ ممکن است این اتفاق برای ھمھ پیش بیاید کھ بخواھد استوری

یک فرد دیگر را بدون سین خوردن مشاھده کند. اما خب شاید خیلی از کاربران با این موضوع آشنا نباشند و از

روش ھای این کار مطلع نباشند.

ابزار ھای بسیار حرفھ ای در این زمینھ وجود دارد کھ شاید شما از آن ھا اطالع ندارید. 7 ابزار دیدن   استوری

بدون سین خوردن با اندروید و آی او اس وجود دارد کھ می خواھیم در این مقالھ آموزشی برایتان معرفی کنیم.

حتی احتمال دارد با این ابزار ھا آشنا باشید ولی طرز استفاده از آن ھا را ندانید. اما ما می خواھیم عالوه بر

معرفی این ابزار ھا، نحوه کار با آن ھا را نیز برایتان توضیح دھیم.

با استفاده کردن از این ابزار ھا قادر ھستید ھم استوری ھای پیج ھای پابلیک و ھم پیج ھای خصوصی را بدون

این کھ سین بخورند مشاھده کنید. اما خب مخفی دیدن استوری ھای بقیھ کار زیاد خوبی ھم نیست.

ولی خب گاھا پیش میاد کھ بخواھید استوری یک نفر خاص را این گونھ مخفیانھ مشاھده کنید. پس برای آشنایی

با این روش ھا و ابزار ھا مطالب زیر را مطالعھ کنید. و یا اگر میخواھید بازدید استوری باالیی داشتھ باشید با

خرید بازدید استوری از سایت بانک فالوور ویو استوریتونو باال ببرید.

ھمان طور کھ در بخش ھای باال تر توضیح دادیم در این مقالھ بھترین و مھم تزرین روش ھای دیدن استوری

دیگران بدون متوجھ شدن آن ھا معرفی می کنیم. 7 ابزار مھم در این زمینھ وجود دارد کھ با استفاده از آن ھا

می توانید این کار را بھ راحتی انجام دھید.

با توجھ بھ این کھ می خواھیم ابزار ھایی برایتان معرفی کنیم کھ ھم افراد دارای سیستم اندروید و ھم آی او ھس

قادر بھ استفاده از آن باشند، بھ این دلیل یک وب سایت برایتان معرفی می کنیم.

مھم ترین ترفند ھای دیدن استوری دیگران بدون سین خوردن

1.وب سایت دیدن استوری بدون سین خوردن
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در واقع در این نوع وب سایت ھا در ابتدا یوزر نیم پیج مورد نظرتان را در خواست می کند و سپس اقدام بھ

نمایش استوری ھای آن ھا برایتان می کند. البتھ در این نوع وب سایت ھا عالوه بر مشاھده استوری ھا بدون

سین خوردن، می توانید استوری ھای مورد نظر را دانلود کنید. دو مورد از بھترین وب سایت ھای فعال در این

زمینھ را می توانید در قسمت زیر مشاھده کنید:

Stories ig

Storydownloader

از جملھ مھم ترین مزیتی کھ این دو وب سایت نسبت بھ دیگر روش ھا دارند سرعت باالی دانلود می باشد.

دومین روشی کھ می توانیم برایتان ارائھ دھیم استفاده کردن از حالت روح می باشد. اما شاید حال با خود بگویید

کھ مگر اینستاگرام حالت روح دارد؟ خیر خود اینستاگرام اصلی این قابلیت را ندارد. اما برای استفاده کردن از

این حالت روح باید اقدام بھ دانلود اینستاگرام ھای غیر رسمی بکنید.

اما یکی از مھم ترین معایبی کھ چنین اینستاگرام ھایی دارند این است کھ بھ زور می توان آن ھا را آپدیت کرد و

برای آپدیت کردن باید کلی منتظر ماند. زیرا سازنده ھای چنین اینستاگرام ھایی معموالت آپدیت ھای بعدی را بھ

سختی قرار می دھند.

برنامھ نویس ھای معروفی برای طراحی کردن برخی اپلکیشن ھا زیاد تالش کرده اند و برنامھ ھایی را طراحی

کرده اند کھ می توانید از طریق آن ھا استوری ھای دیگران را بدون سین خوردن مشاھده کنید. ما ھم خواستیم

کھ دو نمونھ از بھترین نوع این اپلکیشن ھا را برایتان معرفی کنیم:

Blindstory watch.کھ مناسب برای سیستم عامل اندروید می باشد

Story viewer for insta.کھ برای آی او اس مناسب می باشد

.ghost mode2 حالت روح اینستاگرام ھای غیر رسمی 

3.معرفی بھترین برنامھ ھا برای دیدن استوری دیگران بدون سین خوردن
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یکی دیگر از ابزار ھایی کھ در این قسمت می خواھیم برایتان معرفی کنیم تا با استفاده از آن استوری دیگران را

بدون سین خوردن مشاھده کنید، این افزونھ می باشد. در صورتی کھ نمی توانید از گوشی موبایل استفاده کنید و

بھ ھر علتی بھ آن دسترسی ندارید می توانید از مرورگر دسکتاپ برای این کار استفاده کنید و    رابھ کار

ببرید.hiddengram افزونھ ای بھ نام

جھت دیدن استوری دیگران بدون سین خوردن با استفاده از این افزونھ کافی است کھ مراحل زیر را طی کنید.

در ابتدا وارد مرورگر کروم شوید و سپس گزینھ زیر را لمس کنید.

Add to chrome

سپس افزونھ مورد نظرتان را پیدا کنید و آن را فعال کنید.

سپس وارد اینسناگرام شوید و بھ راحتی استوری دیگران را بدون سین خوردن مشاھده کنید.

اگر بخواھیم یک ترفند بسیار قدیمی را برایتان معرفی کنیم قطع کردن اینترنت می باشد. برای انجام این کار

وارد اینستاگرام شوید و زمانی کھ در صفحھ اینستاگرام ھستید سریع اینترنت گوشی خودتان را قطع کنید. در این

صورت می توانید بھ راحتی استوری مورد نظر را بدون سین خوردن مشاھده کنید.

. hidden gram 4 مناسب برای مرور گر کروم 

 5 ترفند جالب قطع اینترنت برای دیدن استوری بدون سین خوردن



٩:۴١،  ٧۴٠١/۶/٣٠ (آماده انتشار) Ios ابزار دیدن استوری بدون سین خوردن با اندروید و 7

https://bankfollower.com/?p=6128&preview=true 4/5

شاید برایتان خوشایند نباشد این روش! اما یکی از آسان ترین روش ھایی کھ می توانید با استفاده از آن مشاھده

استوری بدون سین خوردن داشتھ باشید این است کھ در ابتدا استوری مورد نظر را مشاھده کنید و سپس سریع

آن پیج را بالک کنید.

برای مشاھده استوری بدون سینstoriesig 7. استفاده از سایت

یکی دیگر از بھترین ابزار ھایی کھ می توان از طریق آن این کار را انجام داد سایت معرفی شده می باشد. کافی

است کھ وارد سادیت شوید و آیدی اینستاگرام پیج مورد نظرتان را در آن وارد کنید.

پس در صورتی کھ نیاز داشتید استوری یک فرد خاص را مشاھده کنید اما سین نخورد می توانید از ترفند ھای

جالب کھ در باال گفتھ شد استفاده کنید.

منبع مقالھ

اشتراک در توییتر اشتراک در فیسبوک 
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