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اینترنتروز اختالل در ۲۲از آی قصه گزارش 

می خوردغصه آی قصهکودکم بدون 



ماعیاجتشبکه هایفیلترینگواینترنتقطعیازکهاستروز۲۲حدود
.می گذردواتساپواینستاگراممانند

ویشناپلیکبستردرچه)آنالینکسب وکارهایشدهباعثکهاختاللی
ارقاموآمار.بکشندپایینراخودکرکرهتقریبا(اینستاگرامبستردرچه

به.داشته اندریزشهمدرآمدهاوتراکنش هاکهاستآنازحاکی
وکیساعتی»ایراندرگذشتهروزهایدراینترنتقطعیایسناگزارش

.می کندواردزیاناقتصادبر«تومانمیلیارد۴۵معادلدالرمیلیوننیم
«دمیزنضربهاقتصادبهتومانمیلیارد۱۰۸۰ازبیشروزانه»همچنین



ابهیمشنتایجبهمطالعه ایطی،تهرانرایانهایصنفینظامسازمانطرفیاز
وکارهایکسبازدرصد۴۷پژوهش،اینبراساس.استکردهپیدادست

صنفینظامسازمان.داده انددستازراخوددرآمدازدرصد۵۰ازبیشاینترنتی،
نانهمچاینترنتاختالالتاگرکهزدهتخمینآماراینبراساستهرانرایانه ای

دارند،کارنیروینفر۵۰ازکمترکهکسب وکارهاییازدرصد۷۳کند،پیداادامه
.ببینندزیانتومانمیلیون۵۰روزانه



ست که در نان ااستارتاپ دانش بنیان آی قصه، اپلکیشن قصه گویی برای کودکان و نوجوا
ی و تیمی آسیباین روزها در کنار کسب وکارهای دیگر هم از نظر مالی و هم از نظر فن

.جدی دیده است
ن است با دیگر اپلکیشن ها در ای-جدا از بحث کسب وکاری -اما تفاوت اساسی آی قصه 

ارند و کودکانی که دنیای متفاوتی از بزرگساالن د. که با دنیای کودکان سر و کار دارد
.نندمی کمسائل و مشکالت پیرامون خود را با ذهنیت کودکانه خود تحلیل و تفسیر



طراب دارند شب را بدون استرس و اضاگر در طول روز آنها در معرض انواع اخبار ناگوار قرار می گیرند، حق
ا وضعیت اما هم اکنون گوش کردن قصه با اپلکیشن آی قصه ب. و همراه با قصه های آرامش بخش بگذرانند

.شده استپیش  آمده در اکثر شب ها کامال سخت و در بعضی روزها تقریبا غیرممکن
ی وارد شده ه از نظر مالی و فنبه همین دلیل در گزارش پیش رو، خسارات و آسیبی که به اپلکیشن آی قص

واهیم در میان خهمچنین لطمه هایی که کاربران آی قصه و کودکان خورده اند را با شما . را بررسی کرده ایم
.گذاشت



:درآمد
قصه ها کاربران اپلکیشن آی قصه می توانند از طریق خرید اشتراک به

۱۹شهریور تا ۲۹و الالیی ها دسترسی پیدا کنند؛ اما دربازه زمانی 
سبت آی قصه ن( از زمان قطعی اینترنت تا لحظه تنظیم گزارش)مهرماه 

شهریور، ۱۹مردادماه تا ۲۹به دوره زمانی مشابه در ماه گذشته یعنی 
.درصد کاهش تراکنش مواجه بوده است۶۰با بیش از 

٪۶۰-



به دلیل اینکه منبع اصلی درآمد آی قصه از محل فروش
رآمد اشتراک است، به طور طبیعی با کاهش خرید اشتراک، د

براساس داده ها درآمد . هم تحت تاثیر قرار گرفته است
مهرماه نسبت به  ۹ شهریورماه تا  ۹ آی قصه در بازه زمانی 

 ۹ مردادماه تا  ۹ -دوره زمانی مشابه در ماه گذشته 
.کاهش پیدا کرده استدرصد۵ ۵۲-شهریورماه

۵۲٪



ت، موضوع فارغ از آسیبی است که ممکن است به دلیل قطعی اینترناین 
صببررسیهزینههاین. )کاربران را به سمت پاک کردن اپلیکیشن ببرند

اپلیکیشنواهمیتنگهداریمخاطببرایکسبوکارهایآنالینبر
نبهآناماپرداخت.دستاندرکارانوکارشناسحوزهدیجیتالپوشیدهنیست

.(خارجازموضوعاینگزارشاست

سال از فعالیتش می گذرد و سعی در جذب کاربر،۴برای کسب وکاری که حدود 
ین اتولیدمحتوا، توسعه کسب وکار خود و همچنین جذب سرمایه گذار را دارد،

یت هاکاهش درآمد، آسیب ناشی از ریختن مخاطب، پاک کردن اپلیکیشن و در ن
.مبهم بودن وضعیت اقتصادی می تواند صدمه های جبران ناپذیری وارد کند



ن آی قصه، تولید و تهیه قصه برای کودکان فارسی زباهدف 
درصد از کاربران آی قصه خارج از ۱۵سراسر دنیاست و حدود 

ه بتواند به همین دلیل آی قصه برای اینک. کشور زندگی می کنند
خدمات باکیفیت ارائه دهد، سرورهایش را عالوه بر داخل 
کشور در خارج از کشور هم مستقر کرده است که سرعت 
.دسترسی بچه ها در هر جای دنیا به قصه ها مطلوب باشد
رنت اما با اتفاق های اخیر و قطعی های اینترنت، دسترسی اینت

به بیرون از کشور مختل شد و مخاطبان خارج از ایران برای
شنیدن قصه دچار مشکل جدی شدند چون منبع اصلی 

.قصه ها روی سرورهای ایرانی قرار داده شده است

چرا آی قصه قطع شد؟



انیهمایرایناختاللحتیمنجرشدبخشهاییازاپلیکیشنآیقصهبرایکاربران
.غیرقابلاجراباشد

ت، بخش یسبا این اوصاف، و با توجه به اینکه پیش بینی مشخصی از مسیر پیش رو ن
پس برایفنی آی قصه در تالش است در قدم اول مشکل را برای کاربران داخلی و س

این امر به این معنی است که باید گروه های . کاربران خارج از کشور حل کند
نسخه جدا برای ۲برنامه نویسی دوباره زیرساخت های اپلیکیشن را بازنگری و در نهایت 

ودن این موضوع عالوه بر زمان بر ب. کاربران داخل ایران و کاربران خارج از ایران تهیه کنند
پایداری و تحمیل هزینه های مالی در عمل بخشی از هزینه ها و زمانی را که صرف

.وضعیت نرمال اپلیکیشن آی قصه شده بود را کامال از بین خواهد برد

را  آمدهامیدوار است جدا از مسائل اجتماعی و سیاسی، بتواند مشکالت پیشآی قصه 
 نویزها و وایتمدیریت کند تا کودکان درسراسر دنیا بتوانند همچون قبل، به قصه ها و

.الالیی ها دسترسی پیدا کنند



ساعته از طریق ۲۴پشتیبانی آی قصه به صورت تیم 
ا شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و واتس آپ ب
باط مخاطبان خود، تا پیش از اختالل در اینترنت، در ارت

اختالل های اخیر این ارتباط را کاهش داد. بوده است
ی عالوه قطع ارتباط با تیم پشتیبان. و در عمل قطع کرد

بر سردرگمی مخاطبان و تیم آی قصه، منجر به 
ه پاسخگو نبودن ب. آسیب هایی به کودکان نیز شد

.  ردموقع نیز نارضایتی هایی را در بین کاربران ایجاد ک

فیلترشبکههایاجتماعی
انیقطعارتباطباتیمپشتیبو



،هفته در نظرسنجی که از کابران انجام دادیم۳از گذشت حدود پس 
نفر به پرسشنامه آی قصه پاسخ دادند که مبنای این۶۵۵ساعات اولیه  در 

.گزارش واقع شده است
درصد کاربران از اپلکیشن ۷۱می شود، حدود مشاهده آنطور که در جدول 

.می کننداندروید آی قصه برای گوش کردن به قصه ها استفاده 
IOSان الزم به یادآوری است که کاربر. درصد هم از وب اپلکیشن بهره می برند۲۲

فاق های البته امکان دارد به خاطر ات. آی قصه از وب اپلکیشن استفاده می کنند
دن یاین مدت برخی از دارندگان دستگاه اندروید هم از وب اپلکیشن برای شن

.قصه استفاده کنند

۷۱٪

۲۲٪

۷٪

ه به نظر می رسد کاربرانی ک. هم از هردوی این امکانات استفاده می کننددرصد ۷
را انتخاب کردند در این مدت در صورت اختالل در اپلکیشن به« هردو»گزینه 

.وب اپلکیشن مراجعه می کردند و بالعکس

:کاربران و آی قصه



که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گزارشی
مردادماه سال جاری منتشر شد، اعالم کرد ضریب نفوذ

درصد کاهش ۰.۱۲اینترنت ثابت در سال جاری حدود 
این آمار در نظرسنجی آی قصه هم خود را . یافته است

.  نشان داده است
درصد از کاربران آی قصه ۵۴است آمده نمودارآنطور که در 

درصد از اینترنت ثابت استفاده ۴۶از اینترنت همراه و 
.می کنند
شرکت   ارائه دهنده خدمات اینترنت هم همراه ۱۴از میان 

پس از آن ایرانسل . درصد سهم بیشتری دارد۳۳اول 
.درصد قرار دارند۱۴درصد و مخابرات ۱۷همراه با 

۳۳٪

۱۷٪۱۴٪



.  ابراز کردنداپلکیشن دسترسی ندارند،به از طرق مختلف نارضایتی خود را از اینکه تاکنون کاربران آی قصه از اواخر شهریورماه 
ی تعداد اندک. درصد از کاربران در استفاده از اپلیکیشن دچار مشکل شده اند۸۵این نظرسنجی هم مشخص است که حدود در 

با مشکل روبرو می شدند که احتمال می رود پاسخ دهندگانی که این « گاهی»درصد هم ۱۰درصد هم مشکل نداشتند و ۵یعنی 
. ارد، می توانند از اپلکیشن استفاده کنندگزینه را انتخاب کردند در ساعاتی از روز که اینترنت اختالل کمتری د

۸۵٪

۵٪
۱۰٪



در پایان، آی قصه همواره قصد داشت با 
قصه هایش کودکان را به دنیایی زیبا و 
.  خیال انگیز به دور از هرگونه خشونت ببرد

البته این آرزو گاهی متاسفانه 
.  دخیالی و دور از دسترس به نظر می رسبسیار 

در روزهایی که گذشت گاه پیام های کاربران
در اپلیکیشن آی قصه باعث دلگرمی و 

.انگیزه ای برای ادامه راه این استارت آپ شد

همراهانهمیشگی

تو این روزای پر از حادثه و ناراحتی،
.تنها دلخوشی بچه ها هستید



درادامهبعضیازپیامهاییراکهپدرهاومادرهادر
:بخشنظرسنجیآیقصهنوشتهاند،میخوانیم



صه عاشق اپلیکیشن شما بسیار پرمحتوا و جذاب است و من به شخ. امیدوارم که آرامش به کودکان ما برگردد»•
«.برنامه و قصه گوهای با احساستان هستم 

ه فکرشون که با این شرایط بازهم بخیلی خوشحالم که بچه های این سرزمین اینقدر برای شما با ارزش هستند»•
«.از صمیم قلبم براتون آرزوی موفقیت دارم. هستید

شتم دوست دا: ه می خوره و میگهخواهشا زودتر رفع مشکل کنید، بچه م بدون آی قصه می خوابه و خیلی غص»•
«...........پلیس بشم

روع  ها مخصوصا زمان بحران مثل شبسیار سپاسگزارم از حمایت همراه با آگاهی بخشی به بچه ها و خانواده»•
کراری چون ما خیلی قصه ت. کاش این امکان باشه که قصه های بیشتری بگین . پاندمی و همچنین این روزها

«.هر چند که تکرار هم خوشاینده. گوش میکنیم



سپاس که با وجود مشکالت همچنان
.پابرجا و مصمم هستید

.دلگرمی این روزای سخت بچه ها هستین



اپلیکیشن قصه گوی آی قصه
www.iGhe3.com

۱۴۰۱مهرماه 


