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اگر شما به صورت مداوم از اینستاگرام استفاده می کنید، حتما با
ارورهای مختلف از جمله ارور توقف اینستاگرام مواجه شده اید، در این

مقاله ما دالیل ارور و نحوهی برطرف کردن آن را به شما آموزش می
دهیم.

چنانچه با این مسئله رو به رو نشده اید با خوندن این مقاله اطالعات
الزم را کسب می کنید و در صورت لزوم می توانید از آن استفاده کنید.

یکی از ارور های رایج در اینستاگرام ارور توقف است که اولین راه کار

شما بستن برنامه و ورود دوباره است اما گاهی همچنان پیام توقف
اینستاگرام همچنان نشان داده می شود.

در این محتوا ما به راهکارهای رفع این ارور و علل نمایش این ارور می
پردازیم و آموزش الزم برای پیش گیری از ارور در آینده را نیز می دهیم،

پس با ما همراه باشید.

دالیل رایج ارور توقف در اینستاگرام چیست؟

ارور توقف در اینستاگرام دالیل مختلفی دارد که با کسب اطالعات

درباره آن نه تنها می توانید آن را رفع کنید  می توانید از وقوع دوباره
آن نیز جلوگیری می کنید.

مشکالت اتصال اینترنت

از رایج ترین مشکالت که منجر به بروز ارور توقف در اینستاگرام می
شود قطع یا کند شدن اینترنت شما است، حتی اگر برای لحظه ای این

اتفاق رخ دهد برنامه اینستاگرام ارور توقف می دهد.

در اولین مرحله مشاهده این ارور اینترنت وای فای و یا اینترنت همراه

خود را چک کنید و از وصل بودن آن مطمئن شوید.
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و برای اطمینان از عملکرد درست اینترنت یکبار دیسکانکت شوید، بار
این کار اگر مشکلی در اتصال باشد بت رفرش شدن شبکه مشکل آن بر

طرف می شود، و یا مشکل از طریق پیام ارور به شما نشان می دهد.

پس از خاموش روشن کردن برای اینکه از سرعت اینترنت نطمئن شوید

نی توانید یک صفحه وب سایت را باز کرده و از عملکرد آن متوجه
سرعت نت خود شوید.

وجود خطا یا باگ در اپلیکیشن اینستاگرام شما

به خطایی که درون برنامه نویسی اپلیکیشن رخ می دهد باگ می
گویند.

در صورتی که تعداد فایل های خراب در فولدر اینستاگرام شما زیاد شود
با گذشت زمان باعث ایجاد خطا و ارور های مختلف در برنامه

اینستاگرام شما شود.

برای از بین بردن این فایل ها باید برنامه خود  را اینستال کنید با پاک
کردن و نصب دوباره اپلیکیشن اینستاگرام شما دیتا و اطالعات  سالم را

دریافت می کنید.

ممکن است گاهی با روش پاک کردن دستی به نتیجه برسید اما در
بیشتر مواقع این روش پاسخگو نیست و همچنین امکان پاک شدن

اطالعات مهم شما نیز وجود دارد، پس بهترین کار برای از بین بردن
فایل های خراب اینستال کردن اپلیکیشن اینستاگرام است.

نحوه ی برطرف کردن خطا با آپدیت کردن

اینستاگرام
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اینستاگرام برای برطرف کردن ارورها و باگ های برنامه خود ورژن های
جدید و به روز شده از اینستاگرام را ارائه می دهد و شما با آپدیت

کردن برنامه ها بسیاری از خطاهای آن را از بین می برید.

هرچند ممکن است برنامه شما بدون آپدیت شدن به خوبی کار کند اما

برای دریافت قابلیت های جدید بهتر است برنامه خود را به روز رسانی
کنید.

برای کسب اطالع از آپدیت اینستاگرام می توانید از برنامه گوگل پلی

یا آپ استور استفاده کنید، و در کوتاه ترین زمان ممکن اپلیکیشن
اینستاگرام خود را به روز رسانی کنید.

مشکالت سرور اینستاگرام چیست؟

گاهی دلیل ارور اتصال اینترنت و یا تلفن همراه شما نیست بلکه ممکن

است مشکالتی در سرور اینستاگرام رخ داده باشد، که در این مواقع
شما هیچ کاری نمی توانید انجام دهید.
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اگر مشکل از سرور باشد قطع و اخطار سراسری رخ می دهد و صرفا به
شما محدود نمی شود، بنابراین اگر با این مشکل رو به رو شدید از

اطرافیان خود سوال کنید، در صورتی که آن ها نیز با این ارور رو به رو
شده بودند مشکل از سوی سرور اینستاگرام است و تا برطرف شدن ان

از سمت سرور باید صبر کنید.

چگونگی غیر فعال شدن مقطعی اکانت اینستاگرام

(دی اکتیو شدن اکانت اینستاگرام)

این ارور را زمانی دریافت می کنید نمی توانید بعضی از کارهای متداول

در اینستاگرام مانند گذاشتن کامنت و یا انتشار پست را انجام دهید،
که نشان می دهد اکانت شما غیر فعال شده است.

احتمال غیر فعال شدن و یا در اکتیو شدن اینستاگرام به دو صورت
است، اول اینکه شما ناخواسته و یا از روی بی احتیاطی پروفایل خود را
دی اکتیو کرده باشید در این ارور شما نمی توانید پست جدید بگذارید،

 برای فهمیدن اینکه آیا اکانت شما فعال است یا نه به پروفایل خود
مراجعه کنید، و اکانت خود را به حالت اکتیو و نرمال تنظیم کنید.

گاهی ممکن است شما نتوانید کامنت بگذارید،  و هر بار که تالش می
کنید برای گذاشتن کامنت با ارور مواجه می شوید، که به احتمال زیاد

 شما اکشن بالک شده اید.

تنظیمات تلفن

گاهی برخی از تنظیمات تلفن موجب اختالل در عملکرد اینستاگرام  می

شود و پیام ارور می دهد در این صورت اگر شما به تازگی تنظیمات
خاصی را بر روی تلفن همراه خود فعال کرده اید، آن ها را تغ�ر دهید

و به حالت غیر فعال و یا به حالت قبل برگردانید.
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توجه داشته باشید که اگر چند برنامه متفاوت و سنگین مانند گیم و
سایر اپلیکیشن ها همراه با اینستاگرام در پس زمینه گوشی شما فعال

باشند احتمال ارور و ایجاد خطا و توقف برنامه اینستاگرام وجود دارد،
بنابراین در اولین اقدام سایر برنامه را ببندید.

سایر مشکالت اینستاگرام با دالیل شبیه ارور توقف

اینستاگرام چیست؟

در هنگام استفاده از اپلیکیشن اینستاگرام ممکن است مشکالت
متفاوتی اما با ساختار شبیه ارور توقف برای شما  رخ دهد هرچند در

این مواقع شما پیامی مبنی بر ارور توقف دریافت نمی کنید اما راه حل
ها و دالیل این خطاها بسیار شبیه خطای ارور توقف اینستاگرام است.

در ادامه مطلب لیست چند خطاهای دیگری که ممکن است به هنگام
کار با اپلیکیشن اینستاگرام رخ دهد می آوریم می آوریم، که شما برای
حل این مشکالت می توانید از همان راهکارهایی استفاده کنید که در

این مقاله برای ارور اینستاگرام آورده می شود.

خطای اول: پس از کلیک و انتخاب اینستاگرام اپلیکیشن باز نمی شود،

و شما هیچ پیامی مبنی بر ارور دریافت نمی کنید.

خطای دوم: پس از رفرش کردن اینستاگرام مطالب و محتوای جدید
نمایش داده نمی شود، که به معنای خطای اینستاگرام و خلل در کارکرد

درست این اپلیکیشن است.

خطای سوم: اگر الیک شما توسط اینستاگرام ثبت نشود و با وجود

فشار دکمه الیک تغ�ر رنگ ندهد، نشان دهنده خطا در اینستاگرام
است.

خطای چهارم: علی رقم تالش شما برای اپلود یک تصویر، محتوا در فید

شما نمی آید، و پیامی هم مبنی بر دلیل این خطا داده نمی شود.
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همه این موارد نشانده این است که اپلیکیشن شما به درستی کار نمی
کند و باید خطای آن برطرف شود، که در ادامه آموزش داده می شود،

در واقع شما از همان راهکارهایی که برای ارور توقف اینستاگرام معرفی
می شود می توانید این خطاها را برطرف کنید زیرا دالیل مشابهی

دارند.

نحوه ی بر طرف کردن ارور توقف اینستاگرام

برای اینکه راه حل های پیشنهادی در این مقاله برای شما کاربرد داشته

باشد ابتدا مطمئن شوید که اکانت شما فعال است.

گاهی برای برطرف کردن ارور مجبور هستید چند راه کار را امتحان کنید

تا بتوانید مشکل اپلیکیشن اینستاگرام خود را برطرف کنید.

راهکار اول: اپلیکیشن اینستاگرام خود را آپدیت کنید

پس از اطمینان از اینکه اینترنت شما دچار قطعی نشده و وصل است و
مشکل به وجود آمده از قطعی اینترنت نیست اقدام به آپدیت یا به

روز رسانی برنامه اینستاگرام خود کنید.

my apps برای این کار وارد برنامه گوگل پلی شده و در میان لیست
and games  گزینه آپدیت اینستاگرام را پیدا کرده و آن را به روز

رسانی  کنید.

راهکار دوم: نصب دوباره اپلیکیشن

در صورتی که روش اول ارور را برطرف نکرد اپلیکیشن اینستاگرام را از
گوشی خود پاک کنید، زیرا بعضی از فایل های مضر با به روز رسانی از

ببن می روند و برای حذف آن ها از باید خود برنامه را حذف کنید.
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منظور از حذف  اپلیکیشن اینستاگرام پا ک کردن از دسکتاپ گوشی
تلفن همراه نیست، برای حذف کامل آن وارد تنظیمات اینستاگرام می

شوید و گزینه uninstall را انتخاب می کنید، پس از حذف برنامه
اینستاگرام می توانید از طریق برنامه گوگل پلی آن را دوباره با همان

اکانت قبلی نصب کنید.

راهکار سوم: آپدیت و به دوز رسانی گوگل پلی

در سیستم عامل اندروید اکثر برنامه ها و اپلیکیشن ها  به نرم افزار
گوگل پلی وابسته هستند.

بنابراین آپدیت نبود برنامه گوگل پلی می تواند عملکرد سایر اپلیکیشن

ها را دچار مشکل کند، تا آنجایی که به هنگام ارور و خطا در بعضی از
برنامه ها پیشنهاد می شود گوگل پلی را به روز رسانی کنید.

روش آپدیت کردن گوگل پلی به این صورت است که شما باید به روز
رسانی خودکار را فعال کنید که عالوه بر آمدیت شدن گوگل پلی سایر
برنامه ها نیز به روز رسانی می شوند، بهتر است برای این کار به یک

وای فای با سرعت خوب وصل شوید، زیرا با اینترنت گوشی زمان بر و
هزینه بر است.

راهکار چهارم: پاک کردن دیتای اپلیکیشن اینستاگرام

از آنجا به حذف نصب اپلیکیشن اینستاگرام خود در گوشی دیتای شما
پاک نمی شود، اگر بعد از نصب مجدد باز خطا و ارور توقف اینستاگرام

را داد، باید دیتای اپلیکیشن خود را پاک کنید.

برای اینکه تمام اطالعات شما پاک نشود توسط تلفن همراه شخص

دیگری آن را بکاپ بگیرید.
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حاال می توانید با خیال راحت دیتای خود را پاک کنید، برای این کار به
apps and قسمت تنظیمات اینستاگرام بروید و گزینه

preferences  را در لیست نمایش داده شده پیدا کنید، پس از باز
deleting cashe ) کردن آن می توانید گزینه پاک کردن کش و دیتا

and data) را انتخاب کنید.

Speed up your راهکار پنجم: غیر فعال کردن گزینه

GPU  از میان توسعه دهندگان

وقتی این گزینه فعال باشد امکان رخ دادن باگ ها در اپلیکیشن
اینستاگرام باال می رود، بنابراین اگر دچار ارور های زیاد و مختلف در

اینستاگرام شدید آن را خاموش کنید.

developer  برای غیر فعال کردن ابتدا وارد تنظیمات شوید و گزینه
options  را پیدا کرده و انتخاب کنید.

حاال به hardware accelevated rendering  رفته و دکمه خاموش
را بزنید.
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راهکار ششم: ترجیحا ت اپلیکیشن را ریست کنید

گاهی الزم است گوشی تلفن همراه خود را ریست کنید تا تغیراتی که
در تنظیمات و برنامه آن داده اید به حالت اول و نرمال خود برگردد.

برای ریست تلفن به قسمت تنظیمات گوشی وارد شوید و apps را
انتخاب کنید، بر روی سه نقطه ای که باالی صفحه است ضربه بزنید،

پس از مشاهده لیست گزینه reset app preferences  را انتخاب
کنید تا تلفن شما ریست شود.

راهکار هفتم: بستن تمام اپلیکیشن های باز

اگر به هم زمان با وقتی که از اینستاگرام استفاده می کنید برنامه های
دیگری نیز بر روی پس زمینه گوشی باز باشند، در عملکرد اینستاگرام

خلل ایجاد می شود و ارور توقف می زند در این مواقع ابتدا همه برنامه
ها ببندید و دوباره اینستاگرام خود را باز کنید.

راهکار هشتم: به روز رسانی سیستم عامل
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اگر هیچ کدام از راه کارهای پیشنهادی ارور توقف را از بین نبرد به
احتمال زیاد سیستم عامل شما مشکل دارد و شما باید آن را به روز

رسانی کنید.

راهکار نهم: نصب نسخه قدیمی اینستاگرام

در بعضی مواقع در برخی از تلفن های همراه  نسخه ها جدید
اینستاگرام دچار اختالل و باگ می شوند، بنابراین اگر در صورت به روز

رسانی شدن اپلیکیشن اینستاگرام باگ برنامه از بین نرفت بهتر است
اینستاگرام خود را حذف کنید و نسخه قدیمی آن را نصب کنید.

پس از نصب نسخه قدیمی از طریق تنظیمات گزینه به روز رسانی را غیر

فعال کنید.

سخن پایانی

این مقاله با هدف آموزش برطرف کردن ارور های توقف اینستاگرام
نوشته شده است، تا بتوانیم به شما در رفع این مشکل کمک کرده

باشیم.

امیدواریم از طریق راهکار های پیشنهادی ما باگ  و خطای برنامه
اینستاگرام شما از بین برود. اما اگر هیچکدام از این راهکار مشکل شما

را برطرف نکرد بهتر است با اینستاگرام  ارتباط بر قرار کنید و و مشکل و
ارور خود را برطرف کنید.

داشتن فالوور واقعی بسیار مهم است که میتوانید با خرید فالوور واقعی

این نوع فالوور های خود را افزایش و پیج خود را بهتر از قبل کنید.

سواالت متداول ارور توقف اینستاگرام

چرا در اینستاگرام خطای ” متاسفانه اینستاگرام متوقف شده است ” رخ
می دهد؟ +
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

« Log out .پشتیبانی دیجی ممبر Logged in as

ديدگاه...

ارسال ديدگاه

لینک های مهم

خرید فالوور فیک اینستاگرام

جدیدترین نوشته ها

چگونه رمز اینستاگرام خود
را پیدا کنیم؟



پرداخت ایمن

برای برطرف کردن خطای توقف اینستاگرام چه کار کنیم؟ +
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خرید فالوور واقعی اینستاگرام

خرید الیک اینستاگرام

خرید فالوور کالب هاوس

خرید بازدید استوری

اینستاگرام

چگونه اینستاگرام را دی
اکتیو کنیم؟



بهترین ابزارهای آنالیز پیج

اینستاگرام


چگونه از تگ شدن در
اینستاگرام جلوگیری کنیم؟



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

همکاری در فروشوبالگ
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