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 تعاليبسمه 

 

  نکات برجسته پژوهش خبری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سب شده، ک ساس مطالعات انجام  شامل تعطیلی یا برا سنتی عموماً یک نوع واکنش  و تعدیل نیروکارهای 

ت های متفاوتی نسبها واکنشوکارهای نوپا یا استارتاپاند، اما کسبنسبت به شیوع ویروس کرونا داشته

 اند.به این بحران نشان داده

ستارتاپ سکن و های ایرانی، حوزهاز میان ا شگری، تبلیغات آنالین، خدمات م سفر و گرد های مرتبط با 

 اند.در مواجهه با بحران کرونا داشته پذیری رافروش بلیط بیشترین آسیب

ستارتاپ سرگرمی و خرید آنالین ا شورهمزمان های حوزه آموزش آنالین،  شیوع کرونا در ک با افزایش  با 

 اند.درصدی تقاضا را تجربه کرده 400شدید تقاضا مواجه شده و برخی از آنها رشد 

 سیاری از شیوع ویروس کرونا در جهان، ب ستارتاپهمزمان با  های خود برای معرفی های جهانی برنامها

 اند. محصوالت جدید و ورود به بازار را متوقف و بسیاری از آنها برای تأمین مالی با مشکل مواجه شده

ستارتاپ سرمایه ا شده، تأمین  ساس تحقیقات انجام  ست برا سه ماهه نخ شاهد  2020های جهانی در 

 سال اخیر بوده است. 10ترین میزان افت فصلی طی پایین

اقدامات کارآفرینانه و و  های کاری تخصصصصصصیایجاد تیم ام،افزایش تحمل ابه، پذیرش و درک واقعیت

صیه ابتکاری ستارتاپاز جمله تو سان به ا شنا شرایط بحران های کار ها برای بقا و ادامه فعالیت آنها در 

 است.

پنج مدل حمایتی شامل ارائه تسهیالت مالی،  های اقتصاد دیجیتال ریاست جمهوریستاد توسعه فناوری

به کسصصبحمایت از زیرسصصاخت قانونی و مقرراتی ها، اختصصصاف فیصصای فیزیکی  وکارها، رفع موانع 

سب صدور مجوز دانشک سهیل در فرایندهای  ستارتاپوکارها و ت شدن را برای حمایت از ا ها و بنیان 

 و تدوین کرده است. های استارتاپی در شرایط بحران کرونا طراحیایده
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 بسمه تعالي

 

 مقدمه 

شرایط متفاوتیتحت تأثیر  نیز وکارهااز جمله کسب های مختلف اقتصادی، بخششیوع ویروس کرونا در جهانبا   این بحران 

صادی تا رکود و تعطیلی و بیکاری تجربه کردند.  شد اقت سبدر این میان، را از کاهش مبادالت تجاری و کاهش ر  یوکارهاک

ستارتاپ شرایط متفاوتآنالین یا ا سبت به کسبها  سر گذراندند. تری را ن سنتی در مواجهه با این بحران از  میان  ازوکارهای 

سترده سب طیف گ سب با ک سخ به نیاز افراد جامعه را متنا ستارتاپی، آن بخش که توانایی پا ی دارا کرونای شرایطوکارهای ا

رو شده و فرصتی برای رشد و شکوفایی بودند مانند خدمات آنالین آموزشی، خرید آنالین و یا سرگرمی با افزایش تقاضا روبه

ذیری په ارائه خدمات با حضور فیزیکی افراد متکی بودند، بیشترین آسیبوکارهایی که بخود کسب کردند، اما در مقابل کسب

وکارهای بخش گردشرریری تا مرز تعطیلی نیز پیش و برخی از آنها از جمله کسررب را در شرررایط بحران کرونا تجربه کردند

رد هایی که برای بقا آنها باید موها از بحران کرونا و اقدامات و حمایتتأثیرپذیری اسرتارتاپبرای بررسری بیشرتر میزانرفتند. 

ها در ایران و جهان و ، اثرات کرونا بر اسرررتارتاپادی گردآوری شررردهرو که به شررریوه اسرررنتوجه قرار گیرد، در گزارش پیش

 ها و اقدامات حمایتی موردنیاز آنها مرور شده است. توصیه

 های ایرانیتأثیر شیوع کرونا بر استارتاپ 

سبشیوع کرونا، اثرات  سبزیادی بر ک ست. در این میان ک شته ا شورهای جهان دا سنتی بیش از وکارها در تمام ک وکارهای 

سب سبوکارهای آنالین در معرض تهدید و تعطیلی قرار گرفتهک شده، ک ساس مطالعات انجام  سنتی عمومًا اند. برا وکارهای 

شیوع ویروس کر سبت به  شامل تعطیلی یا تعدیل نیرو ن شتهیک نوع واکنش  سبونا دا ستارتاند، اما ک ها اپوکارهای نوپا یا ا

وکارها شرراهد اثرات متبت و در برخی که در برخی کسررباند به طوریهای متفاوتی نسرربت به این بحران نشرران دادهواکنش

شیوع ویروس کرونا بر آنها مواجه بوده ساس تحقیقات متعددی که پیرامون اثراتدییر، با اثرات منفی  روس شیوع وی ایم. برا

های ایرانی را در قالب شکل تأثیر شیوع ویروس کرونا بر استارتاپ، 1وکارهای نوپا در کشور صورت گرفته استکرونا بر کسب

 توان ارائه داد: زیر می

 

 

 

 

 

                                                           
نوپا،  یاهبندی نظرات صاحبان صنایع( به همراه نتایج پیمایش تأثیر کرونا بر شرکت)جمع وکارهای فناوری اطالعات در کشورشیوع ویروس کرونا بر کسب . تأثیر1

رهبری در امور دانشررجویان وکار معروف ایرانی، نهاد نمایندگی مقام معظم بررسرری تأثیر کرونا بر دند کسررب (/1399فرودین  30) سررازمان فناوری اطالعات ایران

 (1399فروردین  26) نامه شنبه(/ اکوسیستم استارتاپی ایران در پساکرونا، هفته1398اسفند  24) ایرانی خارج از کشور

 چگونگی تأثیرپذیری از شیوع کرونا حوزه فعالیت

 درصدی تعداد سفارشات 60کاهش  سفارش کاال

 خدمات مسکن
 درصدی تعداد سفارش 50کاهش 

 های ایرانیبررسی تأثیر شیوع کرونا بر استارتاپ
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 یهای جهانتأثیر شیوع کرونا بر استارتاپ 

ری گیخورند؛ اما همهکنند یا شکست میشوند که یا سریع رشد میها همیشه پرریسک هستند و طوری طراحی میاستارتاپ

در عرض  نیویورک تایمز، فقطها شتاب بیشتری بییرد. بر طبق محاسبات ویروس کرونا باعث شده فرایند شکست این شرکت

ها برای معرفی محصوالت جدید و ورود اند. برنامهنفر را تعدیل یا اخراج کرده 6.000شرکت نوپا حدود  50دند هفته بیش از 

 اند. های نوپا برای تأمین مالی با مشکل مواجه شدهبه بازار فعالً متوقف و بسیاری از شرکت
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درصد سقوط کرده است که  19های آمریکا شرکت از ارزشمندترین استارتاپ 30خدام در همچنین، در ماه مارس، میزان است

شرراهد  2020ها نیز در سرره ماهه نخسررت شررود. تأمین سرررمایه اسررتارتاپشرر ل برای هر شرررکت می 21به طور میانیین، 

گذاری خطرپذیر اصلی سرمایههای ، که یکی از شرکت2سال اخیر است. سکویا کپیتال 10ترین میزان افت فصلی طی پایین

سیلیکون ست، در در  شرکتمارس اخطاریه 5ولی ا صادر کرد و کووید ای برای  سیاه »را  19های نوپا  نامید. در « 2020قوی 

 3وکارهای جهانی ارائه شده است:بر برخی کسب 19کووید  منفی اثرات شکل زیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاهای بحران کرونا برای استارتاپفرصت  

وکارهای نوپا یا همان ایجاد کرد، اما برای کسرربها و تهدیدهای جدی که پیرامون اقتصرراد جهان بحران کرونا با همه دالش

ستارتاپ صتا ضوری و ها فر ست. یکی از پرطرفدارترین خدمات آنالین در این روزها خرید غیرح های جدیدی را خلق کرده ا

سرویس ستفاده از  ستفاده ا ضوری ا صورت ح شی از جامعه که این خدمات را پیش از این به  ست. در نتیجه بخ شابه ا های م

های فناورانه و مجازی هسرررتند که باعث رشرررد بخشررری از بار در حال اسرررتفاده از سررررویسکردند، حاال و برای اولینیم

ران های رایج کاربوکارهای آنالین شده است. همچنین این تجربه هر دند در این شرایط ناگزیر بود، اما باعث شد نیرانیکسب

سرویس ستفاده از  شدهبرای ا شد بخش های آنالین کمتر  سبی برای ر صت منا های دییر این حوزه در دوران و در نهایت فر

 ییر کنند، نسبت به گذشته توکارها استفاده میپساکرونا ایجاد شود. همچنین بازه سنی کاربرانی که از خدمات آنالین کسب

                                                           
2. Sequoia Capital 

3. https://pamco.ir Retrieved from https://www.nytimes.com/2020/04/01/technology/virus-start-ups-pummeled-

layoffs-unwinding.html 

 اشیوع کرونچگونگی تأثیرپذیری از  حوزه فعالیت نام شرکت

 کارمند 56اخراج  مدت منزلاجاره کوتاه (Wander Jauntواندردنت)

 (Wonder Schoolواندراسکول)
ارائه خدمات مراقبت روزانه و 

 هامهدکودک

 درصدی ارائه خدمات 50کاهش -
 تعدیل نیمی از کارمندان-

 

 نیمی از کارمندانتعدیل و اخراج  امالک (Convene( و کانوین)Knotelنتل)

 خدمات گردشگری (Sonderساندر )
نفر از  400اخراج و تعدیل بیش از 

 کارمند 1.254مجموع 

 خدمات ورزشی (ClassPassپس)کلس
 روز  10درصدی درآمدها طی  95کاهش  -

 توقف استخدام -

 صنعت پوشاک (Everlaneاِوِرلِین)
 هاتعطیلی فروشگاه-

 اخراج و تعدیل صدها نفر از کارمندان -
 

 جهانیهای بررسی تأثیر شیوع کرونا بر استارتاپ

https://pamco.ir/
https://www.nytimes.com/2020/04/01/technology/virus-start-ups-pummeled-layoffs-unwinding.html
https://www.nytimes.com/2020/04/01/technology/virus-start-ups-pummeled-layoffs-unwinding.html
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سنی  شته 55تا  40کرده و کاربرانی با بازه  شد قابل توجهی دا شد، فرصت اند. به موازات اینسال ر های جدیدی ها و انییزهر

سرمایه سبنیز برای  سیار خوبی برای ورود به این حوزه، ده در گذاری در ک صت ب ست که فر شده ا وکارهای آنالین ایجاد 

سببخش راه سرمایهاندازی ک سبوکار و ده در بخش  صت بهره ببرند تا بتوانند گذاری خواهد بود که باید ک وکارها از این فر

4رشد سریع خود را پیدا کنند.اهرم 
 

 

 های دولتدار استارتاپی برای دریافت حمایتهای اولویتحوزه  

وکارهای نوپا انجام داده است، این افراد معتقدند که در براساس پیمایشی که سازمان فناوری اطالعات ایران از صاحبان کسب

سب شورمیان ک ستارتاپی ک سایر خدماتی و حملهای آنالین حوزه ،وکارهای ا ونقل اینترنتی برای ادامه فعالیت خود بیش از 

های حوزه خدمات و سرررفارش غذا، باشرررند و پس از آن اسرررتارتاپها نیازمند دریافت حمایت و تسرررهیالت دولتی میحوزه

ستارتاپ ستارتاپا سال، ا ش صورت آنالین، بخوکار به های تبدیل کسبهای تجارت الکترونیک، ایدههای با عمر کمتر از یک 

 5تولیدی و تجهیزات پزشکی قرار دارند.

 
                                                           

 01/02/1399. روزنامه دنیای اقتصاد، 4

 30/01/1399رسانی سازمان فناوری اطالعات، ع کرونا بر کسب و کارهای فناوری اطالعات در کشور، پرتال اطالع. گزارش تأثیر شیو5

وکارهای آنالینهای بحران کرونا برای کسبفرصت

سال و افزایش مجموع کاربران 55تا 40افزایش بازه سنی کاربران به 

وکارهای آنالینافزایش اعتماد عمومی به کسب

وکارها از جمله در حوزه خریدهای اینترنتی فراهم شدن زمینه گسترش برخی کسب

وکارهای آنالینگذاری در کسبهای جدید سرمایهایجاد فرصت

استارتاپ های آنالین •

ونقل خدماتی و حمل

اینترنتی 

1

استارتاپ های حوزه •

خدمات و سفارش غذا

2

استارتاپ های با عمر •

کمتر از یک سال

3

استارتاپ های تجارت •

الکترونیک

4

ایده های تبدیل کسب و•

کار به صورت آنالین

5

استارتاپ های بخش •

تولیدی

6

تجهیزات پزشکی•

7
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 وکارها در شرایط بحران کروناآوری کسبتاب هایی برایتوصیه 

مده آپیشهای جدید فرصتدهند و از  وکارها و صاحبان آنها برای آنکه بتوانند تهدیدهای ناشی از بحران کرونا را کاهشکسب

ر وکار در برابآوری کسبسطح تاب یارتقادهند.  را ارتقاوکار خود آوری کسبباید سطح تاب مند شوند،از شرایط موجود بهره

ه وکارها در هر شرایطی بتوانند بشود کسبوکار خواهد شد، بلکه باعث میپیش آمده، نه تنها مانع از تعطیلی کسب مشکالت

وکارها قابله با تهدیدهای ناشرری از کرونا و حفب بقا کسرربهای زیر به منظور مرو، توصرریهفعالیت خود ادامه دهند. از همین

 6:شودپیشنهاد می

 

 آنالینوکارهای های حمایتی دولت برای کسبمدل  

های اقتصرراد دیجیتال و هوشررمندسررازی معاونت علمی و فناوری ریاسررت جمهوری برای حمایت از سررتاد توسررعه فناوری

های ها و ایدهمدل حمایتی برای حمایت از اسرررتارتاپ 5شررررایط بحران کرونا، وکارهای حوزه فناوری اطالعات در کسرررب

ست که در قالب پویش  ستارتاپی طراحی کرده ا ستدر حال انجام « کرونا پالس»ا ستره حوزها های مورد حمایت در این . گ

ونقل آنالین، زش آنالین، حملدار آموحوزه اولویت 9طرح با توجه به شرررایط موجود و متناسررب با نیاز کنونی جامعه شررامل 

های آنالین سررالمت آنالین، ورزش آنالین، سرررگرمی، توریسررم آنالین، تولید محتوای آنالین، نوآوری اجتماعی و فروشرریاه

 در اجرای این طرح عبارتند از: های حمایتی در نظر گرفته شدهباشد. مدلمی

قالب ارائه وام، تسهیالت بالعوض و یا تسهیالت با بهره  براساس این مدل، تسهیالت مالی در ارائه تسهیالت مالی: -

 کم به متقاضیان ارائه خواهد شد.

ساخت - سب ها:حمایت از زیر ضای ابری به ک سرور و یا ف ه ارائ یارانهوکارها با تخفیف باال و این مدل در قالب ارائه 

 خواهد شد.

ها در اختیار دهندهنوآوری و شرررتاب در این مدل، فضرررای مراکز وکارها:اختصصصاف فیصصای فیزیکی به کسصصب -

 وکارها قرار خواهد گرفت.متقاضیان کسب

 های اقتصاد دیجیتالدر ستاد توسعه فناوری در این مدل، سازوکاری وکارها:رفع موانع قانونی و مقرراتی کسب -

بت سرعت بیشتری نسوکارها برای شروع یا توسعه خود با روی کسبپیش یموانع قانونتا در نظر گرفته شده است 

  به گذشته مرتفع شود.

                                                           
 09/01/1399وکارها(، ها و کسببحران کرونا و اقدامات ابتکاری شرکت» . گزارش دانشکده کارآفرینی با همکاری خبرگزاری ایرنا با عنوان6

پذیرش و درک 

واقعیت
افزایش تحمل ابهام

های کاریایجاد تیم

تخصصی

بر نیگیری مبتتصمیم

تحلیل

میشناسایی نقاط اهر امهنگرسانی بهاطالع
ه اقدامات کارآفرینان

و ابتکاری
همدلی با کارکنان
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صدور مجوز دانش - سهیل در فرایندهای  شدن:ت هایی که از نظر فنی قوی بر اسرراس این مدل، شرررکت بنیان 

شرکت ست  شدن و در فهر شته فرایند دانش بنیان  شتر از گذ سرعت بی ستند با  های خالق قرار گرفتن را طی ه

 7خواهند کرد.

 بندیجمع  

ای هوکارها در هر گوشه از جهان تقریباً واکنشدهد اغلب این نوع از کسبها نشان میاثرات بحران کرونا بر استارتاپبررسی 

شته سانی در مواجهه با این بحران دا ستارتاپکه در همه جای دنیا، اند. به طورییک ضور ا سته به ح هایی که فعالیت آنها واب

خدمات  کهوکارهایی اند و در مقابل، کسبتقاضا و در نتیجه رکود و یا تعطیلی مواجه شدهفیزیکی افراد بوده است، با کاهش 

شیآنالین از راه دور ارائه کرده شکی، اند مانند خدمات آموز سپری می و پز سبروزهای پررونقی را  وکارها کنند. اغلب این ک

شتریان خو ضا و م سته به میزان تقا ست، که بقا و ادامه فعالیت آنها واب با ادامه یافتن بحران کرونا بیش از پیش در معرض د ا

سرررت که ا این در حالی .تواند اشرررت ال و تولید کشرررور را نیز تحت تأثیر قرار دهدتعطیلی قرار خواهند گرفت و این امر می

ستارتاپ شت الزایی و کمک  های مهم زنجیره توزیع کاالها به عنوان یکی از حلقها صر کنونی، نقش مؤثری در ا و خدمات در ع

کنند. بنابراین، در سررالی که تقویت بیش از پیش تولید و به تبع آن افزایش اشررت ال، راهبرد اصررلی اقتصرراد تولید ایفا می به

هکارهای حمایتی های الزم و همچنین، در دسررتور کار قرار دادن اقدامات و راکشررور اسررت، ضررروری اسررت با ارائه مشرراوره

ستارتاپ شی از کرونا برای ا ستارتاپی کشور، در جهت رفع مشکالت پدید آمده نا سب با اکوسیستم ا های مهای کشور گامتنا

 آفرینی آنها را در بهبود اقتصادی کشور بیش از پیش مهیا نمود.اساسی برداشت و بستر نقش

-   

  

                                                           
 31/01/1399های اقتصاد دیجیتال با خبرگزاری مهر، فناوریوگوی دبیر ستاد توسعه . گفت7



 

8 

 

 معرفی کارشناسان  

سعه فناوری - ستاد تو ست  هایمهدی محمدی، دبیر  سازی معاونت علمی و فناوری ریا شمند صاد دیجیتال و هو اقت

 جمهوری

 رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی کشور -

 رضا شلیله، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی -

 وکار استارتاپی کشورفعاالن و صاحبان کسب -

 


