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مقدمه 

رازیادیتغییراتایران،درهااستارتاپوآنالینکارهایوکسباکوسیستمگذشته،هایسالدر
.بودیمایراندرآنالینکارهایوکسباولیههستهگیریشکلشاهد80دههدر.استبودهشاهد

مانندآنالینهایفروشیخردهبالگ،میهنوپرشین بالگبالگفا،مانندنویسیوبالگهایسرویس
زابخشی...وایستگاهمانندآنالینهاینیازمندی،کلوبماننداجتماعیهایشبکهدیجیکاال،

.شدندایجاددورهایندرکهبودندمهمیآنالینکارهایوکسب

سرعتباآمد،وجودبهکهروندهاییاثربروجدیرقبایورودبا،90دههدراکوسیستم،این
.دشخبرسازتکنولوژیواقتصادیسیاسی،اجتماعی،هایحوزهدرودادادامهخودرشدبهبیشتری

وهوشمندهایتلفننفوذضریبافزایشبانکی،هایکارتنفوذضریبرفتنباال،90دههدر
ارائهانامکوسومنسلاینترنتبررایتلهمراهتلفناپراتورانحصارپایاناندرویدی،قیمتارزان

نفوذضریبرفتنباالسببکهاولهمراهوایرانسلتوسطچهارموسومنسلهایاینترنت
و780،آپمانندپرداختهایاپلیکیشنزیادتبلیغاتهمچنینوشدایراندرپرسرعتاینترنت

وسعهتمسیرکهبودندمواردیجملهازتراکنشانجامجهتبانکیکارتدومرمزدریافتبرای724
گروهتاسیسبرایخارجیگذارانسرمایهورودطرفیاز.کردندهموارراایراندرالکترونیکیتجارت

و(اسکانووتریپاسنپ،فوداسنپ،بامیلو،اسنپآنالینکارهایوکسبمالک)ایراناینترنتی
توسطبازارکافهوکاالدیجیمانندآنالینکارهایوکسبدرداخلیخطرپذیرهایگذاریسرمایه

والینآنگستردهتبلیغاتوشدآنالینکارهایوکسبگرفتنقدرتباعث،رهنماوسرآواپارس
اجرووعادیمردممیاناعتمادایجاددردادندانجامکارشانوکسبتوسعهبرایکهآنهامحیطی

،سنپامانندپلتفرمیکارهایوکسباینبرعالوه.بودموثربسیارآنالینکاالیفروشوخرید
بارانآنالیفضایپیشازبیشکردند،ایجاددرآمدزاییفرصتمردمبرایکهالوپیکوتپسی
.زدندگرهعادیمردمدرآمدکسبوزندگی

رانایدرآنالینکارهایوکسباکوسیستمرشدبرکهبودندهاییمولفهخالصهباال،عواملمجموعه
.شدروبرونیزمتعددیموانعبااخیرهایسالدررشدایناما.بودندتاثیرگذاربسیار

وکسبازبرخیتهدیدباعثجهاتیازدارند،کهنوآوریذاتدلیلبهآنالینکارهایوکسب
نپاسکهبودموانعیبزرگترینازیکیاین.انگیزندمیبرراآنانمخالفتوشوندمیسنتیکارهای

اتحادیهبامواجههدردیواراپلیکیشنوهاآژانسوتاکسیرانیاتحادیهبامواجههدرتپسیو
کهدارهاآژانسوهاآژانساتحادیهخصوصبهوتاکسیرانیسازمان.شدندروبروامالکمشاورین

هایمخالفتدیدندمیجدیدرقبایسمتبهکوچحالدرراخودمشتریاناززیادیبخش
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مقدمه 

تاشعارهادادنسرواسالمیشورایمجلسمقابلدرتجمعجملهازمختلفهایشکلبهراخود
اورانمشاتحادیهرئیسهمدیواراپلیکیشنمورددر.کردندابرازاینترنتیهایتاکسیدفاتربهحمله

.کردابرازپلتفرماینباراخودمخالفت«دیوار»کردنخرابتهدیدباامالک

ییآشناعدم.بودندروبروبزرگمشکلدوباهمآپاراتمانندویدئوگذاریاشتراکبههایسرویس
وصداماسبهقدرتمندوسنتیرقیبیوپلتفرمهایویژگیومفهومبادولتیوقضایینهادهای

کارهایوکسبرشدسرعتازکهبودموانعیجملهازهممختلفسیاسیهایحساسیتسیما
درکهکشورازکاربراناطالعاتشدنخارجوتلگرامپیام رسانحولهایحساسیت.کاستآنالین
برایربستاینازکهرامختلفیکارهایوکسبوشدپیام رساناینشدنمسدودبهمنجرنهایت
.دادقرارتاثیرتحتکردندمیاستفادهدرآمدکسبومشتریانباارتباط،رسانیاطالع

برخیحذفمانندمشکالتیآمدنوجودبهمنجرکهاقتصادیتحریم هاینتایجطرفیاز
ت هایسایبرخیبرایآنالیتیکسگوگلشدنمسدودواستوراپرویازایرانیاپلیکیشن های

روروبمحدودیتباراآنالینکارهایوکسبفعالیتکهبودخارجیموانعجملهاز،شدایرانی
.کردند

وگذاریقانونضعفایراندرآنالینکارهایوکسباکوسیستمهایچالشترینمهمازدیگریکی
هایسایتبهتوانمیمثالعنوانبهکهاستقضاییودولتینهادهایبرخوردبهمربوطمشکالت

قبلیاخطاربدونبارچندینگذشتههایسالطیکهکرداشارهواسطپرداختخدماتدهندهارائه
هاآنتمشکال،پیگیریروندنبودنمشخصدلیلبهوشدندمسدودتعطیالتازپیشدرستو

.شدسازمشکلنیزآنالینکاریابیهایسایتبرخیبرایاتفاقاینوانجامیددرازابه

راآناصلیدالیلکهاستافتادهاتفاقجدیدیهایچالشاکوسیستماینتوسعهباهمزمان
بهتوانمینمونهعنوانبه.کردذکرجدیدرگوالتورهایایجادورقابتسطحباالرفتنمیتوان
نصبزهاجاافزارینرمصورتبهاسنپرانندگانکهکرداشارهتپسیواسنپمیانرقابتافزایش

مینینهمچوشدمنجرهمشکایتبهحتیمورداینکهنداشتندراتپسیسفیراناپلیکیشن
.کرداشارهازاربکافهقوانیننکردنرعایتدلیلبهرانندگاناسنپواسنپاپلیکیشنحذفبهتوان

یباز تغییرمردم،زندگیسبکتغییردرآنالینکارهایوکسبنقشتوانمیسختیبهامروز
.گرفتنادیدهراگرفتهشکلجدیدهایتکنولوژیتوسعهواسطهبهکهصنایعبرخیتحولوبازارها

10 گزارش پانوراما
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عوامل توسعه تجارت الکترونیکی ایران

سرمایه گذاری خطر پذیر 
در کسب و کارهای آنالین

ازار نظیر دیجی کاال ، کافه ب
...و

ورود سرمایه گذاران خاارجی باه 
ی ایران و شکل گیری شرکت های

الاک نظیر گروه اینترنتی ایاران م
اساانپ ، بااامیلو ، )برنااد هااای 
...(اسنپ فود و 

پایان انحصاار رایتال در ارائاه 
، شاروع ارائاه 3اینترنت نسل 

توسااط 4و 3اینترناات نساال 
افازایش )ایرانسل و همراه اول 

ضااااریب نفااااوذ اینترناااات 
(پرسرعت

افزایش فرهنگ ساازی و
تبلیغااات شاارکت هااای 
پرداخت در گارفتن رماز 
دوم کارت های باانکی و 
اساااتفاده از آن بااارای 
پرداخاات هااای قاابض و 

خرید شارژ 

وابسااتگی درآمااد و زناادگی 
روزانه مردم عادی به برخی از
ر کسب و کارهای آنالین نظیا

...اسنپ ،تپسی ، الوپیک و

افازایش تعااداد تلفان هااای 
همااراه هوشاامند اندرویاادی 
ارزان قیماااات هااااواوی ، 
سامسونگ و سایر برنادهای

چیناااای در بااااازار ایااااران  
ن افزایش ضریب نفوذ تلفا)

(همراه هوشمند 
یونی و تبلیغات گسترده تلویز 

بیلبااورد کسااب و کارهااای 
آنالیاان و افاازایش آگاااهی 

مردم 

کسب و کارهای آنالین

باااال بااودن ضااریب نفااوذ 
کارت های بانکی در ایران

11 گزارش پانوراما
ECMonitor.ir
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شاخص های کلیدی

12 گزارش پانوراما
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ECMر ، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، شاپرک ، ایرنیک ، کافه بازا:  منابع 

ت تعداد کاربران اینترن
پهن باند سیار

ت تعداد کاربران اینترن
پهن باند ثابت

تعداد کارت های بانکی
تراکنش دار 

(97در اسفند )

تعداد وب سایت های 
IR.ثبت شده با پسوند

تعداد وب سایت های 
اینماد گرفته

(از ابتدا)

تشر تعداد اپلیکیشن من
شده در کافه بازار

تعداد سیم کارت های 
فعال

ظر بزرگترین استان از ن
تعداد کسب و کار 

اینترنتی دارای 
نماد اعتماد

ظر بزرگترین استان از ن
تشر تعداد اپلیکیشن من

در پلتفرم شده 
کافه بازار

64.1+
میلیون کاربر

10.4
میلیون کاربر

106+
میلیون کارت

1+
میلیون دومین

48+
هزار

163+
هزار

تهرانتهران
تعداد شتابدهنده ها و
فضاهای کار اشتراکی

(با احتساب نمایندگی ها)

تعداد سرمایه گذاران 
استارتاپ ها 

...(خطرپذیر ، شرکتی و )

93+
میلیون

تعداد سرمایه گذاری های 
*  استارتاپی

1400+ 130+ 120+

از ... شامل تمام استارتاپ هایی است که از شتابدهنده ها ، سرمایه گذاران خطرپذیر،  شرکتی ، فرشته و: توجه 
.سرمایه دریافت کرده اند 97تا 91سال 
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97اکوسیستم استارتاپی ایران در سال 

13 گزارش پانوراما
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وضعیت استان ها در کسب و کارهای اینترنتی و موبایلی

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

کهگیلویه و بویر احمد

ایالم

سیستان و بلوچستان

چهارمحال و بختیاری

خراسان شمالی

لرستان

خراسان جنوبی

زنجان

سمنان

اردبیل

کردستان

همدان

کرمانشاه

مرکزی

بوشهر

قزوین

گلستان

کرمان

هرمزگان

یزد

آذربایجان غربی

قم

خوزستان

گیالن

مازندران

البرز

آذربایجان شرقی

فارس

اصفهان

خراسان رضوی

تهران

تعداد کسب و کار اینترنتی تعداد برنامه موبایل

0 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

سهم از تعداد کل کسب و کارهای
اعتماد اینترنتی دارای نماد 

ای سهم از تعداد کل اپلیکیشن ه
رداخلی منتشر شده در کافه بازا

14 گزارش پانوراما
ECMonitor.ir

کافه بازار  ، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران97گزارش سال : منبع 
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تعداد مشترکین اینترنت ایران

(وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی : منبع 

3G&4G TD-LTE WiFi xDSL
86.07%

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397

تعداد مشترکین 
(واحد یک میلیون مشترک)

60

50

40

30

20

10

0
1393 1394 1395 1396 13971392

سیار مشترکین اینترنت پهن باند

70

10.4
میلیون

3G & 4G

ثابت  مشترکین اینترنت پهن باند
TD-LTE , XDSL , WI-FI

64.1
میلیون

11.92%1.64% 0.37%

تفکیک فناوری های
رنت دسترسی به اینت

97مشترکین در سال 

15 گزارش پانوراما
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97وضعیت تراکنش های شاپرک در سال 

سهم ابزارها 
کلتعداداز 

تراکنش ها

سهم ابزارها 
کلمبلغاز 

تراکنش ها

موبایلاینترنتکارتخوان

نوع ابزار سهم از کل 

کارتخوان88.85

موبایل6.06

اینترنت5.08

جمع کل100

نوع ابزار سهم از کل 

کارتخوان90.71

موبایل0.34

اینترنت8.95

جمع کل100

97بولتن اقتصادی شاپرک مربوط به عملکرد سال: منبع 
آمار هر ابزار مجموع تراکنش های خرید ، پرداخت قبض و خرید شارژ را شامل می شود : توجه 

تعداد کل تراکنش های شاپرک
21.8

میلیارد تراکنش 

مبلغ کل تراکنش های شاپرک
2589

هزار میلیارد تومان 

16 گزارش پانوراما
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0 5 10 15 20 25 30 35 40

صفر تا دو هزار تومان

دو هزار تا پنج هزار تومان

پنج هزار تا پانزده هزار تومان

پانزده تا بیست و پنج هزار تومان

بیست و پنج تا پنجاه هزار تومان 

پنجاه هزار تا صد هزار تومان

صد هزار تا دویست هزار تومان

دویست هزار تا پانصد هزار تومان

پانصد هزار تا یک میلیون تومان

یک میلیون تا دو میلیون تومان

دو میلیون تا پنج میلیون تومان 

پنج میلیون  تا ده میلیون تومان

ده میلیون تا بیست میلیون تومان

بیست میلیون تا پنجاه میلیون تومان

پنجاه میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان

مبلغ تعداد

40%0 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

کل تراکنش هایتعداددرصد از 29.55
در بازه پنج هزار تا 97اینترنتی سال 

.  پانزده هزار تومان انجام شده است

E-Commerce Monitor
Online Market Research

97توزیع مبلغ و تعداد تراکنش های اینترنتی سال 

سهم از تعداد
سهم از مبلغ

ا تراکنش های بازه بیست میلیون ت
درصد از 35.23پنجاه میلیون تومان 

97ال کل تراکنش های اینترنتی سمبلغ
.  را تشکیل می دهد

:  شاپرک        تحلیل و بررسی : منبع داده ها 

17 گزارش پانوراما
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97در سال ( هاPSP)نقشه جایگاه بازار شرکت های پرداخت 

10%10%

10%

10%

20%20%

20%

20%

30%30%

30%

30%

40%40%

30%

40%

40%

کارتخوان (کارتخوان ، اینترنت ، موبایل ) مجموع 

موبایل اینترنت

سهم از مبلغ

سهم از مبلغ

سهم از تعداد سهم از تعداد

.تهیه شده است 97این نقشه بر اساس دیتای بولتن اقتصادی شاپرک مربوط به عملکرد سال : 1توجه 
.  این نقشه چهار بخش دارد که جایگاه هر شرکت در هر ابزار مشخص شده است: 2توجه
ا هر دایره آبی رنگ متعلق یه یک شرکت است و مختصات آن سهم بازار در ابزار مورد نظر ر: 3توجه

است %( 23.34،%24.3)نشان می دهد به عنوان مثال مختصات به پرداخت ملت در ابزار کارتخوان 
.  سهم تعدادی به پرداخت در ابزار کارتخوان را نشان می دهد % 23.34سهم مبلغی و % 24.3که 

.  شرکت اول در هر ابزار  لوگوی آن قرار داده شده است 6برای حفظ سادگی نقشه حداکثر : 4توجه

د تراکنش ها تمرکز دارنمبلغ شرکت هایی که در این منطقه قرار دارند بر 

تراکنش ها تمرکز دارند تعدادشرکت هایی که در این منطقه قرار دارند بر 

شرکت هایی که در روی این خط قرار دارند سهم تعدادی و : خط تعادل 
در واقع هر چقدر جایگاه شرکت ها به این . ) مبلغی آنها با هم برابر است 

(خط نزدیک تر باشد سهم تعدادی و مبلغی آنها به هم نزدیک است 

18 گزارش پانوراما
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ا وارد سایت کنید یاینجا کلیک برای مشاهده نقشه باال با کیفیت مناسب لطفا 
ECMonitor.ir تم شوید و در صفحه اول سایت بر روی گزینه نقشه اکوسیس

.  کلیک کنید 

19 گزارش پانوراما
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ینقشه جامع اکوسیستم استارتاپ ها و کسب و کارهای اینترنت

20 گزارش پانوراما
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بررسی سرمایه گذاری  های  رهنما ونچرز

21 گزارش پانوراما
ECMonitor.ir

:  روزنامه رسمی ، وب سایت رهنما ونچرز         تحلیل و بررسی : منبع داده ها 

یسهامدار کنون
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(  گروه اسنپ)بررسی پورتفولیو گروه اینترنتی ایران 

22 گزارش پانوراما
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بررسی وضعیت طبقه  بندی های برتر کافه بازار

23

بازارکافهدرموجودبندیطبقه36بیندرکلنصبتعدادبیشتریندهدمینشاننموداراین

وهارسانیامپبندیطبقهبهمتعلقترتیببهسومودومرتبهواستابزارهابندیطبقهبهمتعلق

.استکاربردی

هادهندهعهتوسسمتازشدهمنتشراپلیکیشنتعدادبیشتریندهدمینشاننموداراینهمچنین

وتابهاکومذهبیبندیطبقهبهمتعلقترتیببهسومودومرتبهواستآموزشبندیطبقهدر

.استمنابع

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

-50,000,000 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000

ای تعداد اپلیکیشن ه
منتشر شده در 

طبقه بندی 

تعداد نصب کل
اپلیکیشن های منتشر شده

در طبقه بندی 

ابزارها

پیام رسان ها

کاربردی

آموزش

مذهبی

کتابها و منابع

97د انتهای اسفن: تاریخ بررسی کافه بازار:منبع داده های عمومی

گزارش پانوراما
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96انتهای اسفند  97انتهای شهریور  97انتهای اسفند 

دیوار

لوگو

لوگو

لوگو

لوگو

لوگو

لوگو

لوگو

یتلگرام طالی

اروبیک

تقویم اذان گو
باد صبا

آپ

منایرانسل

اسنپ

هاتگرام

ارجعبه ابز

رشیپو

نتلوبیو

همراه من

M14+ M15+ M17+

K500+ M14+ M14+

ناموجود M12+ ناموجود

M9+ M9+M8+

M5+ M7+ M8+

M6+ M7+ M8+

M6+ M6+ M7+

M5+ M7+K100+

M5+ M5+M6+

M4+ M4+ M5+

M4+ M4+ M5+

M3+ M4+ M5+

یک هزار نصب فعال = Kداده های عمومی کافه بازار: منبع  M =  یک میلیون نصب فعال
.ناموجود یعنی اپلیکیشن مورد نظر در زمان بررسی در پلتفرم کافه بازار وجود نداشته است : توجه 

97سال ایرانی در روند تعداد نصب فعال اپلیکیشن های برتر 

24 گزارش پانوراما
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97روند تعداد نصب فعال پیام رسان ها در سال 
96انتهای اسفند  97انتهای شهریور  97انتهای اسفند 

متلگرا

اپواتس

اسکایپ

ایمو

الین

یتلگرام طالی

هاتگرام

سروش

ایتا

بله

گپ

آی گپ

M17+ ناموجود

M13+ M18+ M19+

M9+

M9+ M9+ناموجود

M1+ M1+ M1+

K500+ M14+ M14+

K100+ M5+ M7+

M3+ M2+K500+

M1+ M1+K10+

K200+ K500+ M1+

K100+ K200+ K200+

K100+ K200+ K100+

ناموجود

M9+ M9+

یک هزار نصب فعال = Kداده های عمومی کافه بازار: منبع  M =  یک میلیون نصب فعال
.ناموجود یعنی اپلیکیشن مورد نظر در زمان بررسی در پلتفرم کافه بازار وجود نداشته است : توجه 

25 گزارش پانوراما
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لیست پرداخت یارهای شاپرک

شاپرکپرداخت یارهایلیست 

Shopp.ir
همراه ایمنتراکنش

Nekatelecom.com
نکاجهان ارتباطات 

Rahyabrayan.com
فردارایانرهیاب

Sabinarya.com
تجارت آریاسابین

efarda.ir
رداتجارت الکترونیک ارتباط ف

Sizpay.com
پیشگامان فناوری 
اطالعات کهکشان

Iraniancreditcard.ir
انکارت اعتباری ایرانی

h2pay.ir
پرداخت الکترونیک 

هدایت هوشمند

Teskaco.com
کاتستوسعه سامانه 

echarge.ir
مهر دانش سنجرایان

Rahpay.net
انگسترپیام رهیاب

karenpayment.com
ت توسعه فناوری و تجار

الکترونیک کارن

rayanparsi.com
اندیشه هوشمند 

پارسیرایان

Payping.ir
کآواتمانا تدبیر 

Zarinpal.com
همراه پرداز زرین

Idpay.ir
کاران ایمنوب Jibit.ir

پیامرایانایوان 

Hesabit.com
مریانپردازش ابری 

yekpay.com
سرمایه گذاری

کیشرویالریبو

Neevar.com
فناوری اطالعات و 

وارنیتجارت الکترونیک 

Kifpay.com
پارس یارفن آوران

Bahamta.com
فناوری همراه 
همتا پردازش

Dec.ir
یتجارت الکترونیک د

Ravanertebat.com
روان ارتباط عصر

Unipay.ir
پرشیاتک

Sabapal.ir
ه فراز اندیشان سامان

گستر صبا

Nextpay.ir
ارتباطات رهجویان

آرپاجاوید 

Hillapay.ir
سباهیالوسام

26 گزارش پانوراما
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FMCGنقشه کسب و کارهای آنالین و استارتاپ ها در بخش 

سهامدار

، سوپرمارکت ها، رستوران هاعمدهتامین کنندگان
شیرینی فروشی هاو کافه ها

+500K+100K

+3M

+500K

+5K

+ 100K

+10K

ادغام در

ادغام در

تامین کنندهمالک و 

+ 50K

27

مزیتهایاسنپفود
دسترسیبهالگوهایخریدکاربران-1
دسترسیبهعرضهکنندگانبازار-2
فارشزیرساختمناسبلجستیکبرایتوزیعسریعس-3

بهSnappMarketراه اندازیوایراناینترنتیگروهدرسرمایه گذاریطریقازهایپراستار
ه کردراه اندازیراخوداینترنتیفروشکانالوکردهپیدادستاینترنتدرB2Cبازار

محصولواستایراناینترنتیگروهسهامدارهایپراستاراین کهبهتوجهباطرفیاز.است
واغذآنالینسفارشبازاردربودنپیشروواسطهبهکهاستSnappFoodگروهایندیگر

بهیدسترس،...وفروشی ها،شیرینیهاسوپرمارکترستوران ها،بازاربهخوبدسترسی
کافه ها،رستوران ها،اولیهموادتامینوB2Bبازاربهورودپتانسیلکاربران،خریدالگوی

کنونیعمدهتامین کنندگانازترمناسبقیمتیباراشیرینی فروشی هاوسوپرمارکت ها
.کندخلقخودبرایراجدیدیرقابتیمزیتمی تواندنظراینازکهدارد
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نقشه بازار پلتفرم های ویدئویی

یپلتفرمها
ویدئویی

VOD

IPTV

Live 
Streameig

UGC
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راناکوسیستم استارتاپی ای1397روندهای سال 

29

1

۲

3

۴

سوپراپ ها

کاهش استقبال 
نسبت به 

شتابدهنده ها

حرکت به سمت 
سرمایه گذاری های

شرکتی
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موج اول

موج دوم

موج سوم

سرمایه گذاری های شخصی

ورود سااااارمایه گذارهای 
،CVC))خطرپذیر شرکتی

R&Dمراکاااز ناااوآوری و 
شرکت ها و سازمان ها

روند سرمایه گذاری در اکوسیستم استارتاپی ایران

ورود سااااااارمایه گذارهای 
داخلااااای و )خطرپاااااذیر 

،ساارمایه گذارهای (خااارجی
فرشته و شتابدهنده ها

تاپ ها مهم ترین روند سرمایه گذاری که در حال شکل گیری است سرمایه گذاری و تعامل سازمان های بزرگ با استار
پ ، بامیلو مالک برند های اسن)است که به عنوان مثال می توان به سرمایه گذاری ایرانسل در گروه اینترنتی ایران 

در ، سرمایه گذاری پرداخت الکترونیک ساامان در تپسای و اساتارتاپ های فینتاک، سارمایه گاذاری فنااپ..( و 
حرکت اول  توسط همراه اول و سرمایه گاذاری آنهاا در آچااره و اوباار ، CVCابرآروان، ایجاد شتابدهنده هاب و 

.همکاری آسان پرداخت و اسنپ اشاره کرد 
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سوپر اپ ها

Super)سوپراپ هااستشدهروندیکبهتبدیلاپلیکیشن هادنیایدرکهجدیدیپدیده Apps)هستند.
دوازمی توانراسوپراپ هاشکل گیری.شدایجادکسب وکارهاوکاربرانسمتازآنبهنیازکهپدیده ای

ودخاکوسیستمدرراکاربرکهدارندبسیاریعالقهکسب وکارهاطرفیکاز.دادقراربررسیموردمنظر
تدوسهمکاربراندیگرطرفازوهستندهدفاینبهرسیدنپیدرمختلفخدماتارائهباونگاه دارند

.بگردندجدیداپلیکیشن هایدنبالبهیاوکننداستفادهمجزااپلیکیشنیکازکار،هرانجامبرایکهندارند
طیفارائهباکهاست(WeChat)وی چتپیامرساناپلیکیشندنیا،سوپراپبزرگترینکهگفتبتوانشاید

.استکردهترغیبخودخدماتازاستفادهبهراچینیکاربرمیلیون700ازبیشخدمات،ازگسترده ای
وفیزیکیفروشگاه هایازخریدامکانپیام،دریافتوارسالامکانتصویری،وصوتیتماسامکان

ابریناقابلیت هایازبخشیتنها...وکاریگروه هایمدیریتآنالین،تاکسیسفارشامکاناینترنتی،
استفادهدخوکارهایانجامبرایاپلیکیشن هادیگرازسختیبهآنکاربرانشدهباعثکهاستاپلیکیشن

.کنند
اینستاگرام،ندماناجتماعیشبکهسریال،وفیلمپیامرسان،مانندخدماتانواعکهروبیکااپلیکیشنایراندر

دادهایجخوداپلیکیشندررا...واخبارتلویزیونی،برنامه هایباتعاملتلویزیونی،برنامه هایپرداخت،
اتتبلیغباکهاستکردهمعرفیاپسوپریکعنوانبهراخود"جاهمهجابهجایک"شعارباواست
شایدکهرسیدبازارکافهدرفعالنصبمیلیون12تعدادبه97سالاولماه6عرضدرنامحدودتقریبا
دهرسینصبازحداینبهمحدودمدتایندرکهاستایراندرهاییاپلیکیشنمعدودازگفتبتوان
.است
متنوعتخدماارائهبامی خواهندورفته اندسوپراپ هاایجادسمتبهاپلیکیشن هابرخینیزروبیکاازقبل
کهآپندمانپرداختحوزهاپلیکیشن های.کنندروانهخودکسب وکارسمتبهرابیشتریارزشکاربران،به

ا،هواپیموقطاربلیتخریدبیمه،خریداینترنت،وشارژخریدامکانآنالین،پرداختخدماتبرعالوه
یکراآنتوانمیحدودیتاواستکردهاضافهخودسرویسبهرا...وخیریهبهنقدیکمک هایاهدای
ازسبدیجادایباداردسعیاستاسنپآنهامحصولبزرگترینکهنیزایراناینترنتیگروهدانست،اپسوپر

نقشجامعاپلیکیشنیکدر...وکاالخرید،گردشگریتورهایوهتلرزرو،غذاسفارشمانندمحصوالت
.باشدداشتهرااپسوپریک

شوداپوپرسیکبهتبدیلوداردنگهخوداپلیکیشندرکاربرانکندمیتالشکهکارهایوکسبدیگراز
بسترادایجباکهاستکاربرتعدادنظرازموبایلیاینترنتیکاروکسببزرگترینکهاستبازارکافه

.کندبازیرادیگراپسوپریکنقشتاداردسعیویدئوپخشسرویسوآنیهایاپلیکیشن
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حرکت بازارها به سمت انحصار

خطرایهسرمایهبیشترینجذبوایراندراینترنتیموفقکارهایوکسباولنسلگیریشکلبا
بهشدندیلتبوایراناینترنتیگروهوبرگنتبازار،کافهدیجیکاال،جملهازآنهاازبرخیتوسطپذیر

شکلدیدیجروند،زیادبسیارمشتریانومخاطبانجذبباایراناینترنتیکارهایوکسببزرگترین
.استگرفته

کهاستیاینترنتهایهلدینگترسریعبازارتوسعهاستگرفتهشکلایراناینترنتدرکهروندی
رسایوجدیدهایاستارتاپبرایشدتبهراکار،بازارتوسعهاینومی شوندجدیدبازارهایوارد

اینکهاستشدهباعثعلتچندواقعدر.کردخواهدهمترسختوکردهسختبازاربازیگران
شوندجدیدهایبازارواردهاهلدینگ

مارکتینگو،عملیاتیفنیبخشدرانباشتهتجربهودانش-1
رای کسب تعداد کاربران چند میلیونی و چند ده میلیونی که باعث کاهش هزینه جذب کاربر جدید ب-2
شودکار جدید می و 
قویمالیپشتوانه-3
...و 

مشخصهکموضوعیاماشودپیچیدهرقابتیفضایتحلیلکهشودمیباعثباالعواملبنابراین
روشفواردآپاپلیکیشننمونهعنوانبهکنندمیحملهبزرگبازارهایبهبزرگهایشرکتاست
وینتکفواردکاالدیجیمیشودنقشهوفینتکواردبازارکافهمیشودبیمهوهواپیما،قطاربلیط

درسنپاکندمیایجادرانماشاوشودمیویدئوحوزهوارداسکایبالگمیشودمارکتیسوپرکاالهای
باعثموضوعایننهایتدر...واستاپلیکیشنبهمهمخدماتتمامتقریباکردناضافهحال
باالقدراینبازاردرماندنهزینهوباشیممختلفبازارهایدربیشترانحصارهایشاهدمروربهشودمی
.کندتحملتواندنمیشرکتیهرکهرودمی
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کاهش استقبال نسبت به شتابدهنده ها

در هاشتابدهندهنخستینکهشدندتاسیسایراندرآواتکودیموندشتابدهنده های1392سالدر
ازاستفادهباآن هاتوسعهورشدبهکمکوایرانیاستارتاپ هایازحمایتآن هاهدف.بودندایران
اینکهاستانداردیخدمات.بودمجربمربیانتجربیاتازشدنبهره مندوانسانیومالیمنابع

طارتباوآموزشیکارگاه هایومربی گریخدماتاولیه،سرمایهمیلیون25می دادندارائهشتابدهنده ها
بهنیاز.می گرفتقرارشتابدهندهاختیاردرسهام٪15خدماتاینارائهازایدرکهبودسرمایه گذاربا

شتگذبا.می شداحساسشدتبهسال هاآندرایراناستارتاپیاکوسیستمدرخدماتاینتمامی
ازحمایتبهمختلفزمینه هایدرشتابدهنده هااین.شدندتاسیسبسیاریشتابدهنده هایزمان،

.بوده هاشتابدهنداینتعدادروزافزونرشدشاهداستارتاپیاکوسیستمومی پرداختنداستارتاپ ها
رقبایبهنسبتتفاوتیهیچبدوناغلبواستانداردخدماتسرییکارائهباکهشتابدهنده هایی

.می کردندخدماتارائهبهشروعخود

ارتباط،مربی گریوآموزشخدماتاولیه،سرمایهمیلیون25شاملکهشتابدهنده هاکلیدیخدمات
سیستماکو.گرفتقرارتهدیدموردزمانگذشتبابوداشتراکیکارفضایوانسرمایه گذارشبکهبا

صوصمختالطم هایوتورمایراناقتصادومی آیدحساببهایراناقتصادازبخشیایراناستارتاپی
نیازموردافزارینرمهایزیرساخت،انسانینیرویهزینهسالهراینبهتوجهبا.داردراخودبه

مایهسرسالهرکهرفتمیانتظارکندمیپیداافزایشسالبهسالهاهزینهسایروهااستارتاپ
 هایشتابدهندهاغلباولیهسرمایهاما،کندپیداافزایششدمیدادههااستارتاپبهکهایاولیه

موضوع.نداردراقبلسالچندارزشدیگرکهماندهباقیتومانمیلیون25ثابتمقدارهمانایرانی
کردنرواگذابدونواندکمبلغیپرداختباکهاستمختلفاشتراکیکارفضاهایتاسیسدیگر،
ادهاستفشتابدهنده هاستاشتراکیکارفضایخدماتبهشبیهکهآن هاخدماتازمی توانسهام

پیدایمناسباطالعاتزمینه هاازبسیاریدرسال هااینطیدراستارتاپموسسیناینبرعالوه.کرد
رویدادهایدردمودی ها،درشرکتجایبهسرمایه گذار،باارتباطبرایمثالطوربهوکرده اند

ارائهنظورمبهبخش هاییآن هادرکهمی کنندشرکت...واینوتکساستارز،الکاممانندنمایشگاه هایی
سرمایهابارتباطیهایراهقبلبهنسبتهمچنین.استشدهگرفتهنظردرسرمایه گذارباارتباطو

کهشدهباعثحضوریوآنالینآموزشیرویدادهایانبوههمچنین.استشدهتسهیلگذاران
ذکرعواملبهتوجهبا.باشندداشتهدسترسیهمآموزشومربی گریخدماتبهراحتیبهاستارتاپ ها

سترسدقابلامروزبودند،فردبهمنحصرگذشتهدرکهشتابدهنده هاتوسطشدهارائهخدمات،شده
راالیعوخوبهایایدهباکارهاوکسبتوانندنمیگذشتهماننددیگرشتابدهنده هاوهستندتر

اختهبرنگهستموفقیتبرایتضمینیشتابدهیدوره هایدرشرکتکهذهنیتاینوکنندجذب
.است
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نقشه جامع فرصت های ارزش آفرینی استارتاپ ها 

سالمت
بازی آموزش

فینتک

هجوم

تقلب

تخلف

لجستیک

امنیت

داده ها

هزینه هاکاهش 

افزایش سرعت
و کیفیت خدمات

ردکهکشوربزرگاینترنتیهلدینگ هایوکارهاوکسب
کنوناکردند،تسخیرراگسترده ایبازارهایگذشتهسال های

درخودچالش هایوزیرساخت هاجدی ترتوسعهدنبالبه
،داده هاتحلیلوپردازش،امنیت،لجستیکزمینه های

دریتفعال.هستندکاربرانتقلبوتخلف،هجومبامقابله
برایکهاستبزرگیوجدیدفرصتبخش ها،این

.استآمدهوجودبهاستارتاپ ها

B2C

B2G

B2B

ودولتیسازمان هایبهخدماتارائه
ومراجعینکهبزرگسازمان هایسایر

بهکمکودارندبزرگیهدفجامعه
وسرعتافزایشوهزینه هاکاهش
فرصتتواندمیآنهاخدماتکیفیت
.باشدبزرگی

هایبخشدراینترنتیکارهایکسبگسترشبا
ازخیلیبهورودگذشتههایسالدرمختلف
هنوزامااستشدهپیچیدهیاوسختبازارها
مرحلهبههنوزبازارکههستندهابازارازبرخی

یانرسیدهاصلیبازیگرچندداشتنیاانحصار
.استنگرفتهشکلبازارازهاییبخش
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برخیهکاستکردهایجادرابسیاریسواالتخودتوسعهباهمراهایراندرآنالینکارهایوکسباکوسیستم
استزیرشرحبهسواالتمهمتریناز
؟استگرفتهشکلایرانیدرآنالینیکارهایوکسبچه-1
؟استچقدرهابازارآندررقابتسطحواندگرفتهشکلبازاریچهحولآنالینکارهایوکسببیشتر-2
؟کنندمیاستفادهآنالینیکارهایوکسبچهازبیشترایرانکاربران-3
؟اندکردهگذاریسرمایههاییاستارتاپچهرویبرواستچقدرهاگذارسرمایهوهاشتابدهندهتعداد-4
؟تاسداشتهوجوداستارتاپ هاوآنالینکارهایوکسبتوسعهراهسربرمهمیچالش هایواتفاقاتچه-5
واینترنتگیرندهتصمیموتاثیرگذارهایمجموعهسایروهااتحادیه،هاوزارتخانه،نهادها،هاسازمان-6

؟چیستکدامهراهدافووظایفوکدامندایراندرآنالینکارهایوکسب
؟کنندمینصبراهاییاپلیکیشنچهبیشترایراناندرویدیکاربران-7
؟استچقدرمختلفهایبخشدررقابتسطحوکردندطیراروندیچهایراناندرویدیاپلیکیشن های-8
9-...

ECMزیررحشبهآنهاازبرخیکهاستدادهقراربررسیموردرابسیاریمنابعسواالتاینپاسخیافتنبرای
است

اندرویدیاپلیکیشنهزار160ازبیشبررسی-1
اعتمادنماددارایکاروکسبهزار48میانازبرترآنالینکاروکسبهزار5ازبیشبررسی-2
بزرگاینترنتیهایمجموعهوگذارانسرمایه،هاشتابدهندهگذاریسرمایهموردهزارازبیشبررسی-3
اینترنتیکارهایوکسبواینترنتبامرتبط...وسازمان،نهاد20ازبیشاهدافووظایفبررسی-4
هااستارتاپوآنالینکارهایوکسباکوسیستمبامرتبطخبرهایتمامبررسی-5
....وکیالکترونیتجارتتوسعهمرکز،شاپرک،مرکزیبانکتوسطشدهمنتشرهایگزارشتمامبررسی-6
7-....
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ا بخشی از گزارش کامل پانوراما در بیش از نهصد صفحه تهیه و تنظیم شده است که در صفحات قبل تنه
.  نحوه خرید گزارش در صفحه بعد توضیح داده شده است. آن را مشاهده کردید 
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نحوه خرید گزارش کامل پانوراما 

گزارش کامل پانوراما ویژه شرکت ها ، سازمان ها و اشخاص
حقوقی است لطفا برای خرید گزارش پانوراما با ایمیل 

.سازمانی به ایمیل زیر پیام دهید

info@ecmonitor.ir
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