
 افزایش مصرف اینترنت هنگام شیوع کرونا

آماری که منتشر شده است نشان میدهد که با ورود بیماری کرونا بین مردم و شروع قرنطینه تا به االن 

 14تا  12مارس در مقایسه مصرف اینترنت با بازه زمانی  20تا  18کشور ایران از تاریخ 

 . بیشترین مصرف اینترنت را داشته است  فوریه

فشار هایی که به زیرساخت های ارتباطی مخابراتی برای مصرف داده رتبه اول را در جها ن کسب کرده 

 . است و کشور هایی مانند مالزی ، اکوادو و کلمبیا رتبه های بعدی را کسب کرده اند

سایر  البته الزم به ذکر است که این فشار اینترنت تنها در این کشور ها همچون ایران نبوده است و در

هایی ماننند سوئد ، ایتالیا ، اسپانیا و مالزی هم قابل توجه بوده و در زمان شیع کرونا هم همزمان مصرف 

 . اینترنت برای ایجاد کسب و کار و ارتباطات در قرنطینه افزایش یافته است

نترنت بخش انبوهی از مصرف اینترنت طی جستجو ها و تحقیقاتی متوجه شده اند که بیشترین مصرف ای

بر اساسخدمات آنالین ، پخش و دانلود فیلم ها و سریال هایی بوده است که برای گذراندن وقت معموال دیده 

 . شده و از اینترنت استفاده کرده اند

، یوتیوب و ... برای مشاهده کردن ویدیو ها و برنامه   کاربران از سایت هایی مانند آمازون ، نتفلیکس

 . اند های مختلف استفاده کرده

همچنین انجام بازی های ویدیویی تعاملی و برگزاری ویدیو کنفرانس های مختلف هم موجب مصرف 

 . باالیی از اینترنت شده است که کامال این مصرف ها نیز چشمگیر است

 فواید اینترنت بر کاهش ویروس کرونا

اد داده است که به صورت مجازی شدن زندگی ما انسان ها به دلیل ویروس کرونا به ما ثابت کرده و ی

مجازی هم میشود همزمان در خانه بود و تحصیل کرد ، دانش آموخت ، تفریح کرد ، به گردش رفت و 

 . مهم تر از همه این است که حتی میتوان کسب کارپر رونقی را به راه انداخت

یط از زندگی در حال حاضر با وجود فضای مجازی و گسترش آن شاهد وابستگی های عمیقی به این شرا

های بسیاری را از دست و همچنین فضای مجازی پیدا کرده ایم با دور شدن از فضای مجازی ، فرصت 

های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ما بدون این بستر از بین رفته یا به کلی  دهیم و خیلی از بودجهمی

 . هدر میرود

و اجتماع  فایده است و هر موضوعی در جامعه  با وجود همچین شرایطی مبارزه کردن با تکنولوژی بی

 . به لحاظ داشتن کارکردهای منفی و مثبت باید مورد توجه قرار گیرد

همچنین نکته ای که حائز اهمیت است این است که دانشجویان و دانش آموزان از این شرایطی که 

ن روزهایی که مراکز امتحانات و آموزش مجازی است نگرانی ندارند و بسیار راضی هستند . در ای



آموزش به علت قرنطینه تعطیل بوده و آموزش تنها به صورت مجازی بوده است دانش جویان دائما با 

 . اساتید در ارتباط بوده و درحال تحصیل هستند

 فیلترینگ شبکه های اجتماعی در دوران بیماری کرونا

ندسال گذشته نه تنها روشی اشتباه بوده های پیام رسان در این چالزم به ذکر است که فیلتر کردن شبکه

ها بار مضاعفی روی دوش نظام ایجاد کرده و نبرده ، بلکه عمال هزینه فیلتر شکن  است و راه به جایی

 .های امنیتی بسیاری پدید آورده استحفره

نامه به طور مثال پس از فیلتر کردن شبکه اجنماعی تلگرام انتظار میرفت که استفاده کنندگان این بر

خارجی کاهش پیدا کند اما همه چیز مطابق انتظار پیش نرفت و کامال برعکس شد ، مصرف کنندگان این 

 . شبکه اجتماعی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرد

مسئله دیگری که مربوط به فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی است این است که هزینه ای که برای 

 . است سنگین است و کامال آسیب رسانمصرف فیلتر شکن میشود بسیار 

  

  تاثیرات کرونا بر کسب و کار

امروزه در شایط قرنطینه خانگی ، فروش و کسب و کار به چهار گروه حضوری )غیر اینترنتی ( ، 

 ۱۰ها باالی  درصد نمونه ۷۲ی فعالیت اند . همچنین سابقه اینترنتی ، تلفنی یا پستی و ترکیبی تقسیم شده

 . سال هستند ۱۰ابقی زیر سال و م

شود اثرات منفی نظیر کاهش تولید همچنان وجود بینی میعالوه ، در صورت ادامه یافتن این روند پیش به 

داشته باشد و در صورت توقف شیوع ویروس کرونا و ایجاد شرایط عادی در فضای اقتصادی کشور 

 . حالت عادی بازگردندماه زمان الزم است تا کسب و کارهای ایرانی به  3حداقل 

 معایب شیوع ویروس کرونا بر کسب و کار ها

های  خصوص ماه به دلیل افزایش این ویروس و اجرای برخی راه کارها در جهت کنترل شیوع آن ، به

تعطیلی کسب و  تر فعالیت کرده اند و برخی نیز مجبور به ابتدایی برخی از فعالیت اقتصادی با ظرفیت کم 

 . تر شده است های بعدی کمها در ماه  اند . هر چند این روند با کاهش اجرای محدودیته کار خود شد

به جهت قرنطینه و ماندن در خانه و همچنین کاهش تعامالت اجنماعی بسیاری از کسب و کار ها فروش 

 . پایینی را تجربه کرده و افت مالی را به پیش برده اند

 . ار هم در اثر شیوع ویروس کرونا و قرنطینه هم بی تاثیر نبوده استتعدیل نیروی انسانی بر کسب و ک



مشکالتی که مربوط به پرداخت جبران خدمات است : همچون ، بازپرداخت وام و اجاره در شرایطی که 

تولید و فروش رو به کاهش گذاشته است تبعات اثر شیوع این ویروس و تحت تأثیر قرار دادن کسب و 

های مالی و یا افراد های تجاری و شرکتست که در این میان دریافت وام از بانککارهای اقتصادی ا

 . رسدحقیقی راه کار مناسبی برای مقابله با این شرایط به نظر می

 


