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 مقدمه

هایی مواجه ها و چالشگذاشته است، با پیچیدگی اینترنتیکارهای وثیری بر کسبأپاسخ به این سوال که کرونا چه ت
ثیر متفاوتی که کرونا بر هر یک از این أوکارهای امروزی است و تاست؛ این پیچیدگی از سویی ناشی از تنوع زیاد کسب

کنندگان، مینأوکاری با شبکه وسیع و متنوعی از مشتریان، تآنجا که هر کسبی دیگر، از و از سوگذارد؛ وکارها میکسب
از شیوع  پذیرد، تاثیرپذیری هر یک از اجزای این شبکهثیر میأنهادهای حاکمیتی و دولتی و... در ارتباط است و از آنها ت

 داشته باشد. ی متفاوتوکار مورد مطالعه نیز اثرتواند بر کسب، میکرونا
شوند، اما ارها از شرایط جدید منتفع می ک وه در نگاه نخست، برخی کسبچبر این، باید در نظر داشت که اگرعالوه 

برای توسعه   ،آمدهکارها نتوانند از فرصت پیشوکنندگان آنها، این کسبمینأثیر منفی شیوع کرونا بر تأممکن است به دلیل ت
دهندگان لیل شرایط قرنطینه و افزایش ساعات حضور شهروندان در خانه، ارائهه عنوان مثال، به دفعالیت خود استفاده کنند؛ ب

ها الزم برای ارایه خدمات اند؛ اما آیا زیرساختبا افزایش تعداد کاربران و افزایش تقاضا مواجه شده ،خدمات ویدیوآنالین
مثال دیگری از  ان از افزایش تقاضا هست؟ا، پاسخگوی این میزذخیره محتوی هاآنها، همچون پهنای باند و یا زیرساخت

 مشکالت دچار ،محل در کار نیروی حضور عدم با وماًاگرچه عم کههستند  افزارنرم حوزه در فعال هایاین مساله، شرکت
 اختالل» از رامنفی  ثیرأت بیشتریندهد، ، اما همانگونه که نتایج پیمایش اخیر سازمان فناوری اطالعات نشان میشوندنمی

)نتایج کامل این پیمایش در همین گزارش اند. گرفته...«  و  پیمانکاران  دهندگان،خدمت  شامل  ارزش  زنجیره  به  دسترسی  در
 آمده است.(

آپ یا بنگاه اقتصادی، برای کاهش کارها با شرایط جدید است؛ اینکه یک استارتنکته دیگر، نحوه مواجهه کسب و 
آمدی خود را تغییر دهد، یا به سمت تعامالت جدید با کرونا بر خود، به تعدیل نیرو دست بزند، یا مدل دراثرات منفی شیوع 

 برای آن بنگاه یا کسب و کار متفاوت سازد. ثیر شرایط جدید راأتواند تسایر بازیگران و اجزای زنجیره ارزش خود برود، می
کند کمیت کمک میبه حا  هدف این مطالعه و پیمایش است()که مهمترین    کارهاوهای کسبخواسته  زشناخت رفتار و نی

های اقتصادی و نیز کاهش اثرات اجتماعی و اقتصادی شیوع های کارآمدتری را برای پایدار ساختن فعالیتتا بتواند سیاست
 .وکارها در پیش بگیردکرونا بر شهروندان و کسب

 این گزارش شامل دو بخش است: 

ن کسب و کارهای آنالین و ن اقتصادی و صاحباهای تعدادی از فعاالبرگرفته از نظرات و دیدگاهبخش اول، که  -1
های خبری و تحلیلی این حوزه که در روزهای اخیر، در مهمترین سایت مجازی و نیز، برخی تحلیلگران این حوزه است

(  peivast.comفارسی و سایت نشریه تخصصی پیوست )  techsaraبع اصلی ما در این بخش، سایت  ا؛ منمنتشر شده است
 بوده است.

 100حدود گفتگوی تلفنی با مدیران در است که آمده از یک پیمایش دستبخش دوم، آمارها و تحلیل نتایج به -2
اند، ثبت نام کرده (irannoafarin.irنه نوآفرین )در ساماکه شرکت  2000از میان  ،شرکت نوپای فناوری اطالعات کشور

همکاران ما در معاونت سیاستگذاری فناوری اطالعات و توسط  99فروردین  23که روز  این پیمایشدر انجام شده است. 
 ایم.وکارها سواالتی پرسیدهاز تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر این کسبنجام شده است، اعات ایران اطال سازمان فناوری

 

 است.برای بررسی و مطالعه بیشتر آمده ، زارشگ چند فهرستی ازدر پایان نیز، 
  



  

 
    

 

 وکارهاکسب بر کرونا شیوع تأثیر چگونگی

 هنگامی وجود، این با. است کارهاوکسب روی بر مدتتاهوک  و وسیع تأثیر با بیماری یک کرونا افراد، از بسیاری نظر در

. برود بین از مدتی  از پس آن تأثیر که باشیم داشته انتظار توانیمنمی دارد، گیریهمه وسعت چنین جهان در ایمسأله که

 یک نوعی به را ییرهاغت این بتوان شاید. نماییم آماده وکارکسب مختلف هایجنبه در پایدار تأثیر برای را خود باید بلکه

 را وکارهاکسب نابودی یا بقا تواندمی که نامید اقتصاد در خالقانه تخریب قدرت یا وکارهاکسب و بازارها در ژنتیکی جهش

 .کند مشخص

 در و داده قرار تأثیر تحت را هاشرکت سپس شود،می آغاز وکارهاکسب مشتریان روی بر اثرگذاری از بحران این تأثیر

 و بوده پایدار تواندمی شرایط این در کنندگانمصرف رفتار تغییر. دهدمی تغییر را مختلف صنایع در رقابت وضعیت ،نهایت

 .دهد قرار تأثیر تحت را وکارکسب توزیع هایکانال و هامحصول

 برای  ایخالقانه  هایحلراه  نیازمند  ،بحران  این  در  شماربی  هایزیان  و  ضرر  از  جلوگیری  برای  هاشرکت  دیگر،  طرف  از

 کاری هایفرآیند ها،فناوری بازاریابی، و فروش تأمین، زنجیره مدیریت انسانی،سرمایه مختلف هایزمینه در هاچالش رفع

 و شده ذخیره سازمان درون در دانش عنوان به تواندمی موارد از بسیاری در که هستند هابخش سایر و استفاده مورد

 با مقابله جهت هاآن درون در نیز و هاشرکت خدمات بازار در تغییرها این. نماید ایجاد آن برای را خاصی هایشایستگی

 هاییتحول ایجاد باعث خود و داده قرار الشعاعتحت را مختلف صنایع رقابتی بازار که شودمی هایینوآوری باعث تهدیدها

 به هاآن اثر بلکه باشند، داشته وسیعی اثرگذاری دامنه انندتومی تنها نه که هایتحول. گرددمی دیگری پایدار و عظیم

 .ماند خواهد باقی بحران این زمانی بازه از فراتر مراتب

 شیوع اصلی مناطق در حاضر کشورهای زیاد احتمال به مکنزی، موسسه تحلیلگران گفته به و جهانی، نگاه یک در

 نیز جدیدی مناطق قوی احتمال به که است حالی در این. بود ندخواه بیماری این رشد روند ادامه شاهد همچنان کرونا

 از است ممکن بیماری این اثر تحت مناطق در ویژه به مشتریان اعتماد شرایطی، چنین در. شد خواهند بیماری این درگیر

 تولید رشد که دارد وجود انتظار این نتیجه، در. شود نیز ترضعیف اجتماعی هایگردهمایی و سفر محدودیت با و برود بین

 1.یابد کاهش درصد 0.7 تا 0.3 بین جهان، داخلی ناخالص
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منتشبر  رر نظرات برگرفته از )  ایرانی  آنالین  وکارهایکسبب بر کرونا  ویروس تأثیر

 (های تحلیلیسایت

 دهد،می اننش را مختلف هایحوزه در ایرانی آنالین کارهای و کسب مهمترین بر کرونا شیوع تاثیر که زیر، نمودار

 .است هاشرکت این مدیران با techrasa سایت گفتگوی و بررسی ماحصل

 از دیگر، سوی از دانست؛ آنالین کارهای و کسب مختلف هایحوزه از بارز اینمونه و نماینده توانمی را هاشرکت این

 را  آنها  بر  کرونا  شیوع  تاثیرات  توانمی  رند،اد  اختیار  در  حوزه  هر  در  را  بازار  سهم  بیشترین  عمدتاً  کارها،  و  کسب  این  که  آنجا

 .دانست حوزه آن در فعال کارهای و کسب سایر و حوزه آن بر کرونا تاثیر دهندهنشان زیادی، حد تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  chrasateسایت در ادامه، در مورد هر حوزه از کسب و کارهای آنالین، توضیحاتی آورده شده است که برگرفته از 

مطالب نقل شده از »پیوست« با زمینه خاکستری است؛  سایت نشریه تخصصی »پیوست«های منتشر شده در گزارش

 اند.مشخص شده

 تعدیل نیروصنعت خدمات گررشگری آنالین، از افت فروش تا 

فاق افتاده است. های ایرانی در صنعت فروش آنالین خدمات گردشگری اتبیشترین تأثیر ویروس کرونا بر استارتاپ

کاهش   ٪۸۰و    ٪۷۵به ترتیب  های هوایی را دارند،  که بیشترین سهم از فروش بلیط  «علی بابا»و    «فالیتیو»های  استارتاپ

منجر شد. در حوزه  یل نیرو در دو استارتاپ علی بابا و الی گشتتعد به اتفاق این .کردند تجربه را فروش کل میزان در

 .های گردشگری خبر داده استرزرو اقامتگاه ٪70از کاهش  «شب»شگری نیز استارتاپ های گرداجاره اقامتگاه

 2مواجه شده است.درصدی خرید پروازها 65ها و کاهش درصدی رزرو هتل100تریپ« نیز با کاهش »اسنپ

نه فعالیت که این شرکت به دلیل مشکالتی که در زمی 3اعالم کرد ،سعود طباطبایی، مدیرعامل علی باباهمچنین، م

نفر از نیروهای خود  182شیوع ویروس کرونا، قرارداد با سال تاکنون رخ داده و حاال هم های گردشگری از پاییز امشرکت

بابا توان گفت علینفر نیروی انسانی داشته که بدین ترتیب می  754اعالم کرده این شرکت    را تمدید نکرده است. طباطبایی
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شده مسافران از طریق ثبتهای با مشکل استرداد بلیط این شرکت .کرده استد را تعدیل درصد از نیروهای خو 24حدود 

 رو است.این پلتفرم نیز روبه

 یو فرهنگ یحیخدمات تفر یرساناطالع یهابر پلتفرم ریتاث

 رسانی خدمات تفریحی و فرهنگیهای اطالعآنالین خدمات مسافرتی و گردشگری، پلتفرمکسب وکارهای بعد از 

فروش  زانیم دادها،یرو یتوجه به لغو شدن تمام با اند.هستند که بزرگترین خسارت را به دلیل شیوع ویروس کرونا دیده

 نیاست. همچن نیآنال یهادادیاستارتاپ از رو نیفروش حال حاضر ا ٪۹۰و  کاهش داشته ٪۷۵ «وندیا»استارتاپ 

رو شده روبه طیبل دیخر ٪۱۰۰افت دارد با  تیفعال نماینسرت و ستئاتر، ک  طیکه در حوزه فروش بل زین «کتیت»استارتاپ 

های پیش روی این شده، از چالشهای خریداریمساله استرداد بلیت .خود را از دست داده است فروش یو تمام

 وکارهاست.کسب

 .اندداشته کاهش فروش ٪۸۰ «برگنت»و  «فانیتخف»دو مجموعه  ،یگروه دیو خر فیدر حوزه تخف

 نیآنال دیخر زانیم شیزااف

را داشته باشند.  یکاال بتوانند رشد خوب نیآنال دیخر یهاپزشکان به ماندن در خانه موجب شده تا استارتاپ هیتوص

 لیتما جهینت تواندیکه م انددر فروش و تقاضا رشد داشته ٪۵۰و  ٪۱۵ بیبه ترت «مارکتاسنپ»و  «باسالم»استارتاپ 

 در فروش نداشته است.  یرییتغ چیهم ه «سامیا» ینترنتیا گاهخروج از خانه باشد. فروش عدمو  نیآنال دیمردم به خر

 نیونقل آنالحمل هایکرونا بر سامانه روسیو ریتأث

صنعت اتفاق  نیوآمد و ثبت سفارش در اکرونا در امان نمانده و کاهش رفت روسیاز و زین نیونقل آنالحمل سامانه

هزار راننده فعال این شرکت خبر داده 500درآمد بر درصدی تعداد سفرها و اثرگذاری 70ش کاهاز  «اسنپ»افتاده است. 

 یپست یهاافت در ارسال تعداد بسته ٪۷۳دارد،  تیفعال یهرشکه در حوزه پست درون «نکستیت»استارتاپ  4است.

 یناش تواندیرا تجربه کرده که م یپست یهادر تعداد بسته ٪۵ شیافزا «کیالوپ» نکست،یداشته است. اما برخالف ت

 .باشد یفصل یتقاضا شیاز افزا

کاهش  %12تا %  10 نیسامانه ب نیدر ا کیثبت درخواست پ نکهیبا اعالم ا 5در گزارشی دیگر کیالوپاز سوی دیگر، 

 سیسرو یاندازراه ایاپ  قیها از طراز سوپرمارکت دیمانند خر دیجد یهابا فعال کردن طرحکرده است که داشته اعالم 

است. همچنین، این شرکت جبران کاهش درآمد خود  یدر تالش برا ،نیآفال یوکارهاکمک به کسب یبرا «شالو فرو»

 یعنی ،خود یاصل سیسرو یرورا تمام تمرکزش  ،یفعل طیدر شرا نکهیو ا دیگویم «الومارکت» سیسرو یاز توقف فعل

 است. گذاشته یکیپ یهابسته ارسال
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 الیو سر لمیف نیآنال یتماشا رشد

در  ویدیو یو تماشا یبارگذار زانیم. ابدی شیافزا الیو سر لمیف نیآنال یتماشا زانیمردم باعث شده تا م ینینشخانه

 ،«مویلیف»در    نیمشیان  نیآنال  یشدن تماشا  گانیبا را  ن،یهمراه بوده است. همچن  رشد  ٪۲۵و    ٪۴۰با    بیبه ترت  «آپارات»

 .رشد کرده است ٪۳۵ یبصر یمحتوا گریو د ٪۷۴ یشنیمیان یمحتوا یتماشا زانیم

شیوع کرونا در کشور به دلیل خانه ماندن بسیاری در روزهای  آورده است که    6ی دیگرگزارشفیلیمو در  پلتفرم  از سوی دیگر،  

 ت.داشته اس افزایش %۶۵ ،میزان تماشای آنالین فیلم روی این پلتفرم ،از افراد

 آنالینی هابر بازی کرونا تاثیر

روزرسانی میلیون نصب یا به22در این دوره زمانی رکورد    .شکست  99رکورد خرید هفتگی بازی در هفته دوم فروردین ماه  

 7.دهددرصد افزایش را نشان می 72های بازار ثبت شد که نسبت به میانگین هفتگی سال قبل از آن برای بازی

روزرسانی یا بهمیلیون بار، بازی دانلود    107فروردین امسال،    15تا    98اسفندماه    کاربران از ابتدای  ،کافه بازار  بر اساس آمار

 .کردند و رکورد خرید هفتگی بازی را شکستند

 نیو کالس آنال داریرو یبرگزار کنند ر یخ رشد

اند. دهسب کررا ک   یهستند، رشد خوب  نیو کالس آنال  دادیرو  یکه بستر برگزار  «نگارلحظه»و    «ناریسمیا»استارتاپ    دو

هزار  6هفته  کیرا ثبت و تنها در  فروش روزانه ٪۴۰۰ شیافزا کنندهرهیآمار خکرونا،  وعیدر مدت کوتاه ش ناریسمیا

 .خبر داده است  نیو کالس آنال  دادیرو  یبرگزار  ٪۵۰  شیافزااز    همنگار  را جذب کرده است. استارتاپ لحظه  دیکاربر جد

 تکینهای مالی و فتاثیر بر اپلیکیشن

تک در ایران منتشر نشده وکارهای مبتنی بر خدمات مالی و فیناگرچه آمار یا برآوردی از تاثیر شیوع کرونا بر کسب

 کاربران تعداد درصدی72 افزایش موجب کرونا، ویروس شیوع ،deVere گروه جدید تحقیقات اساس براست، اما 

 همین با نیز آسیایی هایاپلیکیشن که دهدمی نشان هابررسی ؛ در عین حال،است شدهدر اروپا  تکفین هایاپلیکیشن

 8 .اندبوده مواجه کرونا شیوع دوره طی رشد میزان
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 نیآنال غاتیتبل کاهش

دو مجموعه   نیآنال  غاتی. در حوزه تبلستیدور از انتظار ن  زین  غاتیوکارها و افت درآمد، کاهش تبلبحران در کسب  جادیا  با

در کل  ٪۷۰کاهش مجموعه ادرو با  ن،یاند. همچنرا تجربه کرده غاتیافت در ثبت سفارش تبل ٪۵۰ «ادرو»و  «تپسل»

در  یهمکار ٪۵۰و  یکیکل غاتیتبل ٪۹۰کاهش موجب  کرونا وعیمجموعه، ش نیمواجه شده است. طبق آمار ا فروش

 شده است. فروش

 9های اینترنتی فروشگا پستیمرسوالت تأثیر بر 

تی از شرکت ملی پست از رشد قابل توجه تعداد مرسوالت پستی مربوط به خریدهای اینترنتی از دریافگزارش و آمار 

در  مرسوله 236.700با  «مارکت گاجهای اینترنتی، »، حکایت دارد: در میان فروشگاههای شاخص در این حوزهفروشگاه

 216.100  با  دیجیکاالتیار داشته است و پس از آن،  در اخ، رتبه اول را در تعداد مرسوالت خرید اینترنتی  99روز اول سال    20

 ، در رتبه دوم بوده است.مرسوله

در مقایسه  99روز نخست سال  20در  میزان رشد تعداد مرسوالت خرید اینترنتیشود، آنچه در نمودار زیر مشاهده می

دو مرسوالت خرید اینترنتی  درصدی800الی  700رشد است و نکته قابل توجه در آن،  ابه در سال گذشتهشبا زمان م

 هاست.سایر شرکت مقایسه بافروشگاه »گاج مارکت« و »باسالم« در این بازه زمانی در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابه در سال شدر مقایسه با زمان م 99روز نخست سال 20های ارسالی از طریق پست نیز در تعداد بستهاز سوی دیگر، 

 پستی  هایبسته  به  مربوط  فقط  آمار  ینمودار زیر( ذکر این نکته ضروری است که ااست. )ن  داشتهرشد قابل توجهی  ،  گذشته

فروشند، اقالم ریز و کوچک می  عمدتاً  که  اینترنتی  هایفروشگاه  از  بسیاری  ؛شوند  می  ارسال  و  بندیبسته  ،کارتن  در  که  است

 .است نشده لحاظن نمودار آنها در ای آمارطبیعتاً  که کنندمی هداستفا ارسال برای بزرگ هایپاکت از

 
 بر اساس گزارش و اطالعات دریافتی از شرکت ملی پست  9



  

 
    

 

 

 
 

 های پستیتاثیر لغو پروازها و حرکت قطارها بر ارسال بسته

های پستی مواجه بوده است که به گفته تاخیر در ارسال بسته ناشی ازبا مشکالتی پست در عین حال، عملکرد شرکت 

درصدی پرواز هواپیماها و 70لغو ، ناشی از شرکت پست انیو امور مشتر تیفیک  تیریدفتر مد رکلیمد ،یمحمد اخالق

 بوده است. درصدی حرکت قطارها100

 10یر منفی گذاشته است.وکارها تاثنکته قابل توجه این است که این تاخیرها، بر عملکرد برخی کسب

 تاثیر بر بازار خرید و فروش موبایل

در حوزه  یدرصد 300از رکود  یتبلت و لوازم جانب ل،یانجمن واردکنندگان موبا رهیمد اتیه سیرئ ،یغرو نیحس

 یصنف یکرونا در کشور به واحدها روسیو وعیکه شاست اعالم کرده ه و سال گذشته خبر داد دینسبت به شب ع لیموبا

 11اند.شده دهیکش یلیبه تعط لیوبادر بازار م یادیز یوکارهازده و کسب یبازار صدمات جد نیفعال در ا

 بوده است. ۹۸ نسبت به بهمن ماه ۹۸در اسفندماه  یدرصد ۶۰ ید رکودشاهبازار موبایل کشور به گفته او، 

 توزیع غذاهای آنالین تاثیر بر سرویس
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دهد درصدی فروش این مجموعه خبر می70از کاهش  فودسعید لطفی، مدیرعامل اسنپاگرچه در ابتدای شیوع کرونا، 

 اند.برگشته  آنالین  سفارش  چرخه  به  فود  اسنپ  کاربران  از  نیمیدر روزهای بعد، ظاهراً  اما    12(میلیارد تومان  30تا    20  )معادل

 سرویس هایسفارش 19 کووید شیوع از پس اعالم کرده است که فوداسنپ مدیره هیات رئیس عبدالرزاق مهراد

 به نسبت فوداسنپ های سفارش تعداد و کرده تغییر روند این، اما پس از آن، داشت شدیدی کاهش فوداسنپ رستوران

 13 .است یافته افزایش درصد 40 کرونا، شیوع آغازین روزهای

 های شاپرکیتراکنشکاهش 

درصد کاهش یافته است،   1.3  ماه قبل از آن،نسبت به    ،98  ماههای اسفندتعداد تراکنش  ،شاپرک  هایگزارش  بر اساس

های تعداد تراکنش ،97در سال ی که ابه گونهسابقه بوده است. های گذشته تقریبا بیاین کاهش تعداد تراکنش طی سال

ها در اسفند ماه میزان افزایش تعداد تراکنش 96درصد رشد و در سال  12.5انجام شده در اسفندماه نسبت به ماه قبل آن 

 14.رسیددرصد می 13.39اه به نسبت به بهمن م
 

 

 

درصد بوده، این در  2.8فقط  97ال نسبت به مدت مشابه در س 98های انجام شده در اسفندماه میزان رشد تراکنش

درصد و  26.49نسبت به سال ماقبل آن  97های انجام شده از طریق شاپرک در سال حالی است که تعداد تراکنش

 .انددرصد را تجربه کرده 25.83نیز رشدی معادل  95نسبت به سال  96های شاپرکی در سال تراکنش
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دهنده کاهش میزان خرید مردم و در نهایت کاهش میزان بکه شاپرک نشانهای انجام شده در شکاهش تعداد تراکنش

افزایش یافته و های گذشته استقبال مردم نسبت به خرید کارتی های کارتی کشور در سال پیش است. طی سالتراکنش

وره گسترش ویروس دهند که به جای پول نقد از کارت بانکی برای خرید خود استفاده کنند؛ در داکثریت مردم ترجیح می

های کارتی شده است؛ اما کاهش تعداد های آنالین جایگزین پرداختکرونا نیز برای باال رفتن امنیت سالمتی افراد پرداخت

ی شبکه شاپرک در کل نشان دهنده کاهش خریدهای انجام شده از سوی مردم و کسب و های صورت گرفته روتراکنش

 .کارهاست
 

 

 

 

  



  

 
    

 

 ( های تحلیلینتشر  رر سایتنظرات م)بندی جمع

 بندی کرد:وکارهای ایرانی را در قالب جدول زیر جمعتوان تاثیرات شیوع کرونا بر کسببا توجه به مطالب فوق، می

 

 توضیحات برآورد اثرات شیوع کرونا ر شاخصوکاکسب حوزه فعالیت

 خدمات گردشگری آنالین

  درصد کاهش فروش75 فالیتیو

 کاهش فروشدرصد 80 علی بابا
 شدههای خریداریمشکل استرداد بلیت

 درصد24تعدیل نیرو به میزان 

 تریپاسنپ
 هاهتل رزرو درصدی100 کاهش
 پروازها خرید درصدی65 کاهش

 

خدمات  یرساناطالع یهاپلتفرم

 یو فرهنگ یحیتفر

 درصد کاهش فروش75 «وندیا»

 شدههای خریداریمشکل استرداد بلیت
 د کاهش فروشدرص100 «کتیت»

 «فانیتخف»
 «برگنت»

 درصد کاهش فروش80

 نیآنال دیخرهای پلتفرم
 درصد افزایش تقاضا15 «باسالم»

 
 افزایش تقاضادرصد 50 «مارکتاسنپ»

 نیونقل آنالحمل هایسامانه

 «اسنپ»
درصدی تعداد سفرها و اثرگذاری بر 70کاهش 

 هزار راننده فعال این شرکت500درآمد 

 

 یپست یهاافت در ارسال تعداد بسته ٪73 «نکستیت»

 پخش ویدئو نیآنالهای مپلتفر
فیلیمو تماشای انیمیشن را رایگان کرده  درصد )تماشا(25درصد )بارگذاری( و 40رشد  آپارات

 است
 تماشا افزایش %65 مویل یف

  درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال قبل72  های آنالینبازی

 نیو کالس آنال داد یرو یبرگزار

 فروش روزانهافزایش   ٪400 ناریسمیا
هزار کاربر  6هفته  کیتنها در  ناریسمیا

 است. را جذب کرده دیجد

  نیو کالس آنال دادیرو یبرگزارافزایش   ٪50 نگارلحظه

  تکهای مالی و فیناپلیکیشن
 در اروپا کاربران % افزایش تعداد 72

 در ایران نامشخص
 



  

 
    

 

 نیآنال غاتیتبل 

 غاتیدر ثبت سفارش تبلکاهش  ٪50 «تپسل»

 

 «ادرو»
کاهش  ٪70، غاتیدر ثبت سفارش تبلکاهش  50٪

و   یکیکل غاتیتبلکاهش  ٪90،  در کل فروش
 در فروش یهمکار 50٪

 هایفروشگاه پستی مرسوالت

 اینترنتی

 درصدی تعداد مرسوالت خرید اینترنتی881رشد  انتشارات گاج

 درصدی تعداد مرسوالت خرید اینترنتی741رشد  باسالم قبلت مشابه سال نسبت به مد

 مرسوالت خرید اینترنتیدرصدی تعداد 129رشد  کاالدیجی

  بازار خرید و فروش موبایل

نسبت به شب  لیدر حوزه موبا یدرصد 300رکود 
 سال گذشته دیع
در اسفندماه  یدرصد 60 یرکود بازار موبایل کشور

 داشته است 98 به بهمن ماهنسبت  98

در بازار  وکارهاکسبمشکل تعطیلی 
 لیوبام

 فود اسنپ های آنالین توزیع غذاسرویس
درصدی فروش، سپس تغییر روند و  70ابتدا کاهش 

 افزایش تعداد سفارشات  40%
 

  های شاپرکیتراکنش
 کاهش % 1.3ماه قبل نسبت به  ،98 ماهاسفند

 تعداد تراکنش ها
 

انجام شده در  هایداد تراکنشکاهش تع 
دهنده کاهش میزان شبکه شاپرک نشان

میزان خرید مردم و در نهایت کاهش 
های کارتی کشور در سال پیش تراکنش

 است.

 

  



  

 
    

 

 )سامانه نوآفرین(های نوپای فناوری اطالعات تحلیل نتایج پیمایش شرکت

، انجام 1399فروردین  23ز رو اطالعات ایران در توسط سازمان فناوری در پیمایشی که به صورت نظرسنجی تلفنی،

گیری به روش نمونهشرکت   94  ،(irannoafarin.ir)  شده در سامانه ایران نوآفرینشرکت نوپای ثبت  2000شد، از میان 

 های زیر فعالیت دارند:، انتخاب شدند که در حوزه15شده تصادفی بندیبدون جایگذاری طبقه

 ایتولید بازی های رایانه -1

 اینترنت اشیاء -2

 امنیت اطالعات و شبکه -3

 امنیت مکان -4

 هوش مصنوعی -5

 هوش تجاری -6

 حمل و نقل شهری -7

 پوشاک -8

 تجهیزات پزشکی -9

 فروشگاه اینترنتی -10

 بازاریابی دیجیتال -11

 های کاربردینرم افزار -12

 سایر -13

مختلف و های منتخب، نتایج زیر به دست آمده که حوزه های از طریق تماس تلفنی مستقیم با مدیران عامل شرکت

 :اندشدهبندی های زیر تقسیمهمسان در دسته

 : شامل حوزه های سالمت، مشاوره آنالین، تولید تجهیزات پزشکی و...پزشکی -1

 سایت و...ای و خدمات پشتیبانی و طراحی وبهای رایانهافزارها و بازیشامل تولید و توزیع نرم افزار:نرم -2

های تحویل کاال و ها و پلتفرمفروشگاه شامل تی:های اینترنهتجارت الکترونیک و فروشگا -3

 دهندگان خدمات )تاکسی و ...(ارائه

مانند تولیدات کارگاهی، نساجی   نیاز به حضور فیزیکی در محل کار دارند:  هایی که ضرورتاًهحوز -4

 و....

 آمده است: پیمایشدر ادامه، تحلیل نتایج این پیمایش، بر اساس سواالت 

 

 
15 Random clustering sampling without replacement 



  

 
    

 

 وکار )مثبت یا منفی( أثیر شیوع کرونا بر کسبتچگونگی  -1
هایی تاثیرات مثبت و منفی گذاشته است، رسنجی مبنی بر اینکه ویروس کرونا در چه حوزهظدر تحلیل نتایج موجود ن

 :این نتایج به دست آمد

 

 تبمث)تولید تجهیزات پزشکی، مشاوره آنالین و..( بیشتری تاثیر  های مربوط به خدمات پزشکیحوزه

 اند.از کرونا گرفتهرا 

های فروش اینترنتی نیز همچون تاکسی اینترنتی و شبکه ،آنالینهمچنین حوزه مربوط به خدمات

 اند.بیشترین تاثیر منفی را از این وضعیت گرفته

 

 در نمودارهای زیر، نتایج آماری این بررسی آمده است:

 

 

مثبت

59%

منفی

41%

 وزه یزشکی

مثبت 

29%

منفی

71%

 وزه کسب وکار های دیجیتال



  

 
    

 

 

 
 

 وکارکسبمیزان تأثیر شیوع کرونا بر  -2
 های مختلف بدین شرح است:گذاری بر حوزهمیزان این تاثیر

 

هایمورد داشته است، به نوعی که در تمامی حوزه  شدت زیادیکرونا بر انواع کسب و کارها،    تاثیرات منفی

 بیشترین محدودیت، خدمات خود را ارائه می کنند. با، صنایع یا به صورت تعطیل درآمده و یا بررسی

 

 :ر، نتایج آماری این بررسی آمده استدر نمودارهای زی

مثبت 

14%

منفی

86%

خدمات فن آوری اطالعات و نر  افزار

مثبت

25%

منفی

75%

 وزه های نیازمند  ضور فرد در محل کار
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حوزه های نیازمند حضور فرد در محل کار
(تعداد شرکت های تاثیر گرفتر)
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خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

نرم افزار
(تعداد شرکت های تاثیر گرفتر)



  

 
    

 

 

 
 

 بررسی تعدیل نیروی انسانی ناشی از شیوع کرونا -3
 دهد کهاز سوی دیگر، نتایج این پیمایش نشان می

 

اند و مجبور به کاهش نیروهای خود شده ، به دلیل شیوع کروناهای موجودشرکتدرصد  18تنها 

 است. بوده افزارنرم حوزه در نیرو تعدیل بیشترین

 

 دهد:نمودارهای زیر، نتایج آماری این بررسی را نشان می
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 وکارهامهمترین رالیل تاثیرات منفی کرونا بر کسب -4
پرسش قرار گرفت؛ زیر مورد نکته  3وکارها، بر کسبکرونا شیوع  منفی تاثیربرای بررسی و سنجش مهمترین دالیل 

 وکار خود منفی اعالم کرده بودند:شد که تاثیر کرونا را بر کسبهایی پرسیده این سوال از شرکت

 از آن یناش ی)تقاضا( و کاهش درآمدها یانکاهش مشتر-1

 کسب و کار یاتو اختالل در انجام عمل یانسان یرویکاهش حضور ن-2

 .و .. یمانکارانشامل خدمت دهندگان، پ ،ارزش یرهبه زنج یاختالل در دسترس -3

 دهد کهی نشان مینتایج این بررس
 

 ی)تقاضا( و کاهش درآمدها یانکاهش مشتر»، ی با تاثیرپذیری منفی از شیوع کروناهای نوپاشرکت

 دانند.میوکار خود بر کسبتاثیر ویروس کرونا عامل را بیشترین  «از آن یناش
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پزشکی گاه دیجیتال مارکتینگ و فروش
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سایر نرم افزار

تعدیل نیرو بر اساس حوزه فعالیت
(تعداد شرکت هایی که تعدیل نیرو داشته اند)



  

 
    

 

 دهد:نمودار زیر، جزییات این بررسی را نشان می

 

 
 

 دهد که مینشان  بعدیدر عین حال، نمودار 

 

 مشکالت دچار ،محل در کار نیروی حضور عدم با عموماً اگرچهافزار های فعال در حوزه نرمشرکت

 دهندگان،خدمت شامل ،ارزش زنجیره به دسترسی در اختالل» از را منفی تأثیر بیشترین اما شوند،نمی

 .اندگرفته...« و پیمانکاران
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و کاهش درآمدهای ناشی از آن( تقاضا)کاهش مشتریان 

کاهش حضور نیروی انسانی و اختالل در انجام عملیات کسب و کار

...  اختالل در دسترسی به زنجیره ارزش شامل خدمت دهندگان، پیمانکاران و 

دالیل تاثیر کرونا بر روی کسب و کارهای مختلف



  

 
    

 

 
 

 تاثیر شیوع کرونا بر ررآمد شرکت -5
 دهد کهاند، نشان میداشتههایی که بیشترین و کمترین کاهش درآمد را به سبب ویروس کرونا حوزهبررسی 

 

اند اند که یا کاهش درآمد نداشتهها اعالم کردههای فعال در حوزه پزشکی، بیشتر از سایر حوزهشرکت

بیشتر از سایر افزار وزه نرمهای فعال در حاند. از طرف دیگر، شرکتو یا کاهش درآمد ناچیزی داشته

 اند.داشتهکاهش درآمد ها، حوزه
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حوزه های نیازمند حضور فرد 

در محل کار

دیجیتال مارکتینگ و 

فروشگاه اینترنتی

نرم افزار پزشکی

مشکالت تاثیر گذار در هر کسب وکار

و کاهش درآمدهای ناشی از آن( تقاضا)کاهش مشتریان 

کاهش حضور نیروی انسانی و اختالل در انجام عملیات کسب و کار

...اختالل در دسترسی به زنجیره ارزش شامل خدمت دهندگان، پیمانکاران و 



  

 
    

 

 
 

 
 

 فعلیآوری شرکت رر شرایط تاب -6
 «با همین میزان از نقدینگی، تا چند ماه قادر به ادامه فعالیت خود هستید؟ایم که »ها پرسیدهاز شرکت

 دهد کهنتایج نشان می

 

د که در صورت تداوم شرایط موجود، کسب وکارشان انادعا کرده درصد(61) شرکت 58شرکت،  94از 

 30و آورند تاب میماه  6تا  3شرکت دیگر بین  6ماه به طور کامل تعطیل خواهد شد.  3در کمتر از 

وار خود ادامه توانند به فعالیت در کسباند که با منابع موجود تنها تا پایان سال میشرکت نیز ادعا کرده
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در محل کار
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 حوزه  در دارند، خود وکار کسب ادامه برای منابع ماه 3 از کمتر که هاییشرکت ددرص 43 ،همچنین

 .دارند فعالیت افزارنرم

 

 دهد:های مختلف نشان مینمودارهای بعدی، این آمار را در حوزه

 

 

 های آیند ما شرکت، رر  ( تعهدهزینه )مهمترین  -7

های زیر، کدام یک از هزینه»های آینده، در ماهکنند که اعالم  بندیاولویتها خواسته شده است که با از شرکت

 «در پی خواهد داشت؟آنها را برای  )فشار( بیشترین تعهد

 نتایج این بررسی به این شرح است:

 

 دستمزد و اول: حقوق اولویت

 دوم: بیمه اولویت

 بهااجارهسوم:  اولویت

 مالیات چهارم: اولویت

 هاوام بازپرداخت پنجم: اولویت

 شرایط در کار و کسب فعالیت تداوم برای فرآیندها و ساختارها بازطراحی هایششم: هزینه لویتاو

 ...(و دورکاری برای کارکنان آموزش و هازیرساخت ایجاد یا خرید) جدید

 حاکمیتی یا دولتی هایسازمان با قراردادهای اتمام با انجام به هفتم: تعهد اولویت

 

پزشکی
14%

دیجیتال مارکتینگ و
فروشگاه اینترنتی

20%

حوزه های نیازمند 
حضور فرد در محل کار

23%

نرم افزار
43%

ماه آینده، فعا(یتشان بر طور کامل متوقف 6تا 3نسبت  وزه هایی کر طی 

می شوند



  

 
    

 

 های رولتحمایت رریافتی رار براهای اولویتحوز  -8

، به این شرح تسهیالت دولتیدار برای دریافت های اولویتوکارها، در خصوص حوزهاین کسبصاحبان نظر 

 )به ترتیب اولویت( است:

 

 غیراینترنتی و اینترنتی ونقلحمل و خدماتی، آنالین هایاپلیکیشن .1

 غذایی مواد و خدماتی هایپآاستارت .2

  سال 1 زیر ینوپا هایآپاستارت .3

 الکترونیک تجارت هایاستارتاپ .4

  آنالین صورت به وکارکسب تبدیل هایایده .5

 تولیدی بخش .6

 خدماتی هایپلتفرم .7

  غذا و پوشاک .8

 غذا سفارش و اینترنتی تاکسی .9

 پزشکی تجهیزات .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
    

 

 منابعی ریگر برای مطالعه

 شیوع کرونا؛ از جمله سه گزارش زیر:های مجلس شورای اسالمی در مورد های مرکز پژوهشگزارش -۱

 (دوم ویرایش) پیشرو مسیر های بایسته و شده طی راه ارزیابی(  16)  کرونا ویروس شیوع با مقابله درباره -

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1490085 

 آن تبعات مدیریت برای پیشنهادهایی و اقتصادی آثار بررسی( 8) کرونا ویروس شیوع با مقابله درباره -

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1462301 

 پرورش  و  آموزش  ارتوز  الکترونیکی  آموزش  هایچالش  و  مشکالت  بررسی(  4)  کرونا  ویروس  شیوع  با  مقابله  درباره -

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1462281 

 

 های زیر:، در آدرسهای تحلیلی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهرانگزارش -۲

https://bit.ly/34w0kgV 

https://bit.ly/3a4yRUH 

https://bit.ly/2y6dKE9 

https://bit.ly/2K1hnOl 
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