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سیب شترین آ سب و کارهای اینترنتی، بی شور مربوط به از میان ک شیوع کرونا در ک شی از  پذیری نا

 درصدی تقاضاست.   70حوزه خدمات گردشگری و سفر با کاهش بیش از  

درصوودی تقاضووا  50های آنالین در دوره شوویوع کرونا به رور میانگین با اایایش حدود سوووپرمارکت

 اند.رو بودهروبه

 سب سریال اعالیت میک شیوع کرونا در و کارهای اینترنتی که در حوزه خدمات ایلم و  کنند در دوره 

 اند.درصدی تقاضا مواجه شده 60تا  50کشور با اایایش 

ترین کسووب و کارهای اینترنتی در زمان شوویوع کرونا در کشووور مربوط به برگیاری آنالین پر رونق

 اند. درصدی تقاضا را تجربه کرده 900تا  400باشد که اایایش سمینارها می
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 مقدمه  

ست، بلکه بخش شده ا سالمت افراد جامعه تبدیل  شور، نه تنها به تهدیدی جدی برای  ای هشیوع ویروس کرونا در ک

صادی نیز از اثرات منفی این ویروس در امان نمانده ر تأثی های مهمی که این روزها تحتاند. از جمله بخشمختلف اقت

وکارها است که هم بازار کسب و کارهای سنتی و هم شدید اثرات شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است، بخش کسب

رفت در شببرای ی که افراد به دلیل ترس از این شببود. اگر ه انترار میبازار کسببب و کارهای اینترنتی را شببامل می

نه را ترجیح می ندن در خا ما کارهای اینترنتی و اقتصببباد دیدیتا  در دهند، بتوان از بیماری،  ظرفیت کسبببب و 

رونقی بازار نیز به کسببب و کارهای اینترنتی هم بخشببی به بازار کسببب و کار اسببتفاده کرد، اما ظاهرا  سببایه کمرونق

صوص بخش ست و اغلب فعاالن این حوزه، به خ شب عید تدربه میسرایت کرده ا کردند، با هایی که رونق را در ایام 

 رضا الفت نسب، رئیسآقای ای با ، طی مصاحبهاین نوشتار اند. به همین بهانه، درادی و حتی تع یلی مواجه شدهکس

ذیری پاتحادیه کسب و کارهای اینترنتی کشور و همچنین با استناد به برخی اخبار موجود در این حوزه، میزان آسیب

 رهای اینترنتی بررسی شده است.های کسب و کاو اثرات شیوع ویروس کرونا بر برخی حوزه

  میزان آسیب پذیری کسب و کارهای اینترنتی ناشی از شیوع کرونا 

سندی شان نرر شور ن شیوع ویروس کرونا در ک سب و کارهای اینترنتی به دنبا   ضعیت ک ها و برآوردهای اولیه از و

نها متفاوت اسببت. به طوریکه بخش پذیری در این نوع کسببب و کارها براسبباس حوزه فعالیت آدهد میزان آسببیبمی

اند و بخش اندکی نیز با افزایش تقاضببا ای از آنها با کاهش فروش و تقاضببا و همچنین تعدیل نیرو مواجه شببدهعمده

ضا را تدربه کردهرو بودهروبه سب و کارهایی که کاهش فروش و تقا سیباند. در ک  پذیری به طور میانگیناند، میزان آ

سفر میرآورد میدرصد ب 70بیش از  شد. همچنین، شود که بخش عمده آنها مربوط به حوزه خدمات گردشگری و  با

اند رو بودهدرصدی تقاضا روبه 50اند، به طور میانگین با افزایش حدود هایی که رونق را در این مدت تدربه کردهحوزه

کارهای اینترنتی را در بر می مل فروشبببگاهگیرد و بیشبببتر شبببکه طیف محدودی از کسبببب و  های اینترنتی و ا

رونقی دهد که بیشود. این آمار نشان میای و برگزاری رویدادهای آنالین میهای آنالین و خدمات رسانهسوپرمارکت

و کسادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، بر سر صاحبان کسب و کارهای اینترنتی نیز سایه انداخته است و اگر این روند 

شی ا سب و ز آنها با تع یلی یا  الشادامه یابد، بخ ضوع نه تنها تهدید برای ک شد. این مو های جدی مواجه خواهند 

 کارهای آنالین است، بلکه تولید و اشتغا  کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

 آسیب پذیرترین کسب و کار اینترنتی ناشی از شیوع کرونا ،گردشگری  

رهای اینترنتی، اثرات کرونا بر این بخش بررسببی شببود، شبباید بتوان حوزه اگر براسبباس حوزه فعالیت کسببب و کا

پذیرترین حوزه در مقابل این پدیده دانسببت.  راکه ها را آسببیبهای خرید و فروش آنالین بلیتگردشببگری و سببایت

صیه سئوالن مبنیپس از تو ضیان و مهای مکرر م شرایط کنونی، متقا سفر در  یان شتربر ممنوعیت یا محدودیت در 

اند و وضعیت درآمدی این کسب و های خدمات سفر و گردشگری، کاهش بسیار شدیدی داشتهها و اپلیکیشنسایت

سایت علی ست. به طور مثا ،  شدت کاهش پیدا کرده ا شگری را ارائه میکارها به  سفر و گرد دهد در بابا که خدمات 

 کارمند خود نیز شده است. 182 درصدی فروش، مدبور به تعدیل 80این مدت عالوه بر کاهش 



 

4 

 

پس از گردشببگری نیز، شبباید حوزه سببفارش آنالین غذا با توجه به گسببتردگی آن، بیشببترین آسببیب را از پیامدهای 

اقتصادی ویروس کرونا در حوزه کسب و کارهای اینترنتی متحمل شده است،  راکه حساسیت مردم نسبت به مسائل 

فود و رسببتورانی ترجیح دهند و تنها معدود اهای خانگی را به غذاهای فسببتبهداشببتی، باعش شببده تا اغلب آنها غذ

های مشخصی با مشتریانی ثابت، شاید تغییری در فروش خود نداشته باشند. به طوریکه، برآوردهای صورت رستوران

درصبببدی  60تا  50پردازند حاکی از کاهش هایی که در این حوزه به ارائه خدمات میگرفته از برخی اپلیکشبببین

 سفارشات آنها طی یک ماه گذشته دارد.

 های آنالینو سوپرمارکت های اینترنتیرونق نسبی در فروشگاه 

های فعالیت کسبببب و کارهای اینترنتی در مقابل شبببیوع ویروس کرونا، رونقی یا کسبببادی برخی حوزهدر مقابل کم

های کسب و کار در این بخش دارند.  راکه ماندن حوزههای اینترنتی شرایط به نسبت بهتری در مقابل سایر فروشگاه

سیاری از افراد خرید اینترنتی مایحتاج و اقالم مورد نیاز خود  شده تا ب ضوری، باعش  مردم در خانه و ترس از خرید ح

ها با گرفتن تصببباویر از ضبببدعفونی کردن اقالم را به خرید حضبببوری ترجیح دهند. در این میان برخی از فروشبببگاه

شتن آنها در شبکهسازی و بستهداری شده مشتریان در حین آمادهخری های مدازی تالش بندی آنها و به نمایش گذا

ند تا از این طریق به جلب اعتماد و حفظ مشبببتریان خود باردازند. سبببوپرمارکتکرده های اینترنتی نیز از جمله ا

شگاه شته با افزایش فرو سبت به گذ ستند که در این مدت ن ضا روبههایی ه ساله درو بودهتقا ر اند که البته معموال  هر 

توان به طور ق ع افزایش تقاضا در ها هستیم و به همین دلیل، نمیاین ایام، شاهد افزایش تقاضا در این نوع فروشگاه

این بخش را ناشببی از شببیوع ویروس کرونا دانسببت. براسبباس برآوردهای اولیه صببورت گرفته از وضببعیت فروش این 

 اند.درصدی تقاضا را در این مدت تدربه کرده 50ها، اغلب آنها افزایش وشگاهفر

 رغبت مردم به استفاده از حمل و نقل آنالین به جای حمل و نقل عمومی 

هایی که شاید آسیب کمتری از شیوع ویروس کرونا در کشور دیده باشد، حوزه حمل و نقل آنالین یکی دیگر از حوزه

ی اینترنتی است.  راکه ترس مردم در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و امکان درگیر شدن هایا همان تاکسی

 های اینترنتی که امنیت بیشتری نسبت بههای شلوع و پرازدحام، آنها را به استفاده از تاکسیبا این بیماری در محیط

 حمل و نقل عمومی در این شرایط دارند سوق داده است.

 ترین کسب و کارهای اینترنتی در دوره شیوع کرونا، جذابای و وبینارهارسانه خدمات آنالین 

تع یلی مدارس، تأکید مسببئوالن بر ماندن مردم در خانه و ضببرورت پر کردن اوقات فراغت اعضببای خانواده، در کنار 

ش ن ارائه شده است، باعهای مختلف از سوی وزارت ارتباطات به مشترکاهای اینترنتی رایگانی که در قالب طرحبسته

از  دهند بیششده تا کسب و کارهای اینترتی که خدمات آنالین را در حوزه نمایش انیمیشن، فیلم و سریا  ارائه می

درصبببدی تقاضبببا  60تا  50ها قرار گیرند. به طوریکه اغلب آنها به طور میانگین با افزایش پیش مورد توجه خانواده

 اند.مواجه شده

هایی مبنی بر دورکاری و یا جلوگیری از برگزاری سیمنارها و رویدادهای مختلف فرهنگی علمی و ... ههمچنین، توصی

باعش شده تا فعاالن این بخش نیز دوره پر رونقی را در زمان شیوع کرونا تدربه کنند. البته تعداد کسب و کارهایی که 

درصببدی تعریف وبینارها و برگزاری آنالین  900ا ت 400کنند، اندک اسببت و شبباید افزایش در این حوزه فعالیت می
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سمینارها در یک روز ناشی از محدود بودن این نوع کسب و کارها در کشور است که باعش شده متقاضیان آنها به این 

، هاشببکل افزایش یابد، اما با این حا ، این آمار حاکی از ظرفیت این نوع کسببب و کارها برای ارائه خدمات به شببرکت

تواند مورد توجه های دولتی و بخش دولتی و خصوصی در تمام ایام سا  است که میات و سایر نهادهای و دستگاهادار

 قرار گیرد. 

 بندیجمع  

های اقتصادی کشور داشته است. کسب و کارهای اینترنتی گسترش شیوع ویروس کرونا، اثرات نام لوبی بر سایر بخش

هایی همچون گردشگری و یا سفارش آنالین غذا که هر ساله امان نمانده است و بخش نیز از اثرات منفی این بیماری در

هایی که نسبببت به رعایت ها و نگرانیکردند، به دلیل محدودیتدر این ایام فصببل پررونق و پردرآمد خود را سبباری می

 ی شیوع ویروس کرونا بر کسب ومسائل بهداشتی در بین افراد جامعه ایداد شده است، بیشترین آسیب را از اثرات منف

شده صی راهکارهای اینترنتی متحمل  شخ ستند و با درآمدهای  سب و کارها که عموما  کو ک ه اندازی اند. این نوع ک

اند، برای بقا و ادامه فعالیت خود اتکای زیادی به افزایش تقاضببا و مشببتریان خود دارند. حا  اگر، روند شببیوع این شببده

وضببعیت کنونی تا  ند ماه آینده ادامه یابد، مخاطرات جدی پیش روی فعاالن این کسببب و کارها  بیماری در کشببور با

خواهد بود و  ه بسببا، برخی از آنها  اره ای جز تع یلی کسببب و کار خود نداشببته باشببند. بنابراین، برای آنکه همواره 

صت بهره سب و کفر صاد و ک ضای کالن اقت صاد دیدیتا  را در ف سب و کارهای مندی از اقت شیم، ک شته با شور دا ار ک

های ویژه دولت برای ادامه فعالیت و بازگشت به روزهای رونق اینترنتی نیز در کنار کسب و کارهای خُرد نیازمند حمایت

خود هستند،  راکه این نوع کسب و کارها با فراهم کردن و تسهیل فضای مناسب برای گردش اقتصادی کشور، نقش 

 بعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا خواهند داشت.مؤثری در کاهش ت
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